
  

  
  ت ادرارول ا  

  او ا٢٠١٩ دوم  ادوى دور إرل 

١

  ا   ام  م

ممتاز  إبتسام عبد الموجود محمود سالمة/ ط  .١
ممتاز  أحمد عبد السالم السید عبد السالم/ ط  .٢
ممتاز  أحمد فوزي محروس عفیفي/ ط  .٣
ممتاز  أحمد نبوي إبراھیم الدمنھوري/ ط  .٤
ممتاز  أدم أحمد فؤاد راضي/ ط  .٥
ممتاز  إسراء جمال إبراھیم الدسوقي/ ط  .٦
ممتاز  ن مسعد سعوديإسراء حس/ ط  .٧
ممتاز  أسماء سعید عبد الموجود/ ط  .٨
ممتاز  أسماء عبد الرحیم عبد الطیف/ ط  .٩

ممتاز  أسماء فتحي بیومي على/ ط  .١٠
ممتاز  أسماء محمد عطیة محمد خطاب/ ط  .١١
ممتاز  أفنان مصطفي السید حجازي/ ط  .١٢
ممتاز  آالء حسني قطب شرع/ ط  .١٣
ممتاز   شوشةالشیماء السید یوسف محمد أبو/ ط  .١٤
ممتاز  أمل توفیق محمد سلمان/ ط  .١٥
ممتاز  أمیرة سعد محمد المكاوي/ ط  .١٦
ممتاز  أمیرة عصام زكي رمضان/ ط  .١٧
ممتاز  أمیرة مبروك حسن شعبان/ ط  .١٨
ممتاز  آیات محمود محمد حمزة/ ط  .١٩
ممتاز  أیة اهللا محمد عبد اهللا جاب اهللا/ ط  .٢٠
ممتاز  أیة عماد عبد الرازق الفقى/ ط  .٢١
ممتاز  أیة نبیل ضیف اهللا فرج/ ط  .٢٢
ممتاز  أیمان سعید عبد السمیع عجور/ ط  .٢٣
ممتاز  تغرید خالد على محفوظ/ ط  .٢٤
ممتاز  جھاد جمال عبد الخالق محمد/ ط  .٢٥
ممتاز  حسناء السید عبد العاطى سلیمان/ ط  .٢٦
ممتاز  حسناء خیري عبد الحمید/ ط  .٢٧
ممتاز  دینا شفیق محمد الحاج على/ ط  .٢٨
ممتاز  ما محمد عبد الرحمن المشالويرا/ ط  .٢٩
ممتاز  رانیا وجدي عبد الستار إبراھیم/ ط  .٣٠
ممتاز  رحاب أحمد عبد الغني عبد اهللا/ ط  .٣١
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٢

  ا   ام  م

ممتاز  رشا وجیھ محمد الربیعي/ ط  .٣٢
ممتاز  ریم عصام زكي رمضان/ ط  .٣٣
ممتاز  ریھام عبد المنعم علیوة ناصف/ ط  .٣٤
ممتاز  ریھام كامل أحمد الحوفي/ ط  .٣٥
ممتاز  زینب عبد العزیز قاسمي/ ط  .٣٦
ممتاز  سارة حمدي محمد/ ط  .٣٧
ممتاز  سحر سمیر جابر البنبي/ ط  .٣٨
ممتاز  سحر عبد الھادي عبد الحكیم حمود/ ط  .٣٩
ممتاز  سلوي حسین أحمد سعید/ ط  .٤٠
ممتاز  سوزان حلیفة رجب السعدني/ ط  .٤١
ممتاز  شروق عاصم محمد عامر/ ط  .٤٢
ممتاز  شیماء عبد اهللا أحمد عبد اهللا/ ط  .٤٣
ممتاز  شیماء محمد محمود شاھین/ ط  .٤٤
ممتاز  عبیر رجب أحمد الدھشوري/ ط  .٤٥
ممتاز  عمرو رمضان عبد اهللا أبو سعیدة/ ط  .٤٦
ممتاز  غادة رشاد الخصري أبو العطا/ ط  .٤٧
ممتاز  لمیاء فتحي محمد نصار/ ط  .٤٨
ممتاز  ماكرینا سمیر یوسف عوض اهللا/ ط  .٤٩
ممتاز  ةمحمد عبد المنعم محمد سالم/ ط  .٥٠
ممتاز  مرام عبد الحلیم محمد یحیي/ ط  .٥١
ممتاز  مرام محمد جمال أحمد إبراھیم/ ط  .٥٢
ممتاز  مروة إبراھیم راشد البسیونى/ ط  .٥٣
ممتاز  مروة السید عبد العزیز عطیة/ ط  .٥٤
ممتاز  مروة حسني سند سراج الدین/ ط  .٥٥
ممتاز  مروة عبد الرسول ضیف/ ط  .٥٦
ممتاز  اجيمروة عبد الوھاب السید خف/ ط  .٥٧
ممتاز  مي صالح حسن فاید/ ط  .٥٨
ممتاز  مي عبد الحمید محمود صبري/ ط  .٥٩
ممتاز  مي محمد حمدي أحمد السید/ ط  .٦٠
ممتاز  مي مختار بسیوني ندا/ ط  .٦١
ممتاز  نجالء جابر عبد العزیز حسانین/ ط  .٦٢
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ممتاز  نجالء سامي إبراھیم الغول/ ط  .٦٣
ممتاز  نھاد بدر عبد العاطى السید على/ ط  .٦٤
ممتاز  نھلة فرحات عبد الحلیم قندیل/ ط  .٦٥
ممتاز  نیرمین یسري عبد الحافظ محمد/ ط  .٦٦
ممتاز  ھالة مروان محمد جبر/ ط  .٦٧
ممتاز  ھبھ اهللا أحمد على صابر/ ط  .٦٨
ممتاز  ھدي إمام عبد الفتاح سعیدة/ ط  .٦٩
ممتاز  ھدیر عفیفي محمد محفوظ/ ط  .٧٠
ممتاز  ھناء إبراھیم عبد المقصود حمزة/ ط  .٧١
ممتاز  ھناء صبحي علوي رضوان/ ط  .٧٢
ممتاز  ھند سعید فھمي على/ ط  .٧٣
ممتاز  ھند عبد الحمید محمد قورة/ ط  .٧٤
ممتاز  وسام سعد على أبو مندور/ ط  .٧٥
ممتاز  والء محمد عبد الرازق/ ط  .٧٦
ممتاز  یارا مؤمن محمد ھیكل/ ط  .٧٧
ممتاز  یاسمین محمود المسالوي/ ط  .٧٨
زممتا  یمني محمد عبد الحلیم/ ط  .٧٩
ممتاز  إسالم محمد سلیمان إبراھیم السید/ط  .٨٠
  ممتاز  أسماء ربیع عبد المؤمن محمد/ط  .٨١
  ممتاز  ساجدة طارق سعید الجزار/ط  .٨٢
  ممتاز  سمر حمودة أحمد العشاري/ط  .٨٣
  جید جدا  إبتسام محمود مصطفي سالم/ ط  .٨٤
  جید جدا  أحمد إبراھیم أحمد المنوفي/ ط  .٨٥
  داجید ج  أحمد عبده إبراھیم أحمد/ ط  .٨٦
  جید جدا  أروي أحمد محمد شاھین/ ط  .٨٧
  جید جدا  أسماء أحمد إبراھیم عیسي/ ط  .٨٨
  جید جدا  أسماء على مبروك األسدودي/ ط  .٨٩
  جید جدا  أسماء مصطفي فھمي منصور/ ط  .٩٠
  جید جدا  أمل مصطفي عبد الوارث على/ ط  .٩١
  جید جدا  إیمان حبشي سعد حسونة/ ط  .٩٢
  جید جدا  حنان عبد العظیم شعبان/ ط  .٩٣
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  جید جدا  دینا محمد عادل عبد السمیع/ ط  .٩٤
  جید جدا  رانیا عبد المنعم علیوه ناصف/ ط  .٩٥
  جید جدا  رضا السعید حسن زھرة/ ط  .٩٦
  جید جدا  زھراء بیومي عبد اهللا راشد/ ط  .٩٧
  جید جدا  زینب أحمد عبد العاطي أحمد/ ط  .٩٨
  جید جدا  سعاد عبد العزیز أحمد الصیاد/ ط  .٩٩

  جید جدا  خولىسماح سمیر إبراھیم ال/ ط  .١٠٠
  جید جدا  شیماء المصیلحي إبراھیم البرعى/ ط  .١٠١
  جید جدا  عبیر السید محمد أبو زید/ ط  .١٠٢
  جید جدا  عبیر نبوي ھاشم نافع/ ط  .١٠٣
  جید جدا  غالیة حامد أحمد بدوي/ ط  .١٠٤
  جید جدا  منى أحمد عبد الحافظ/ ط  .١٠٥
  جید جدا  نادیة توفیق أحمد على/ ط  .١٠٦
  جید جدا  النبينھي عبد المنعم محمد عبد / ط  .١٠٧
  جید جدا  ھاجر خالد عبد المنعم محمود/ ط  .١٠٨
  جید جدا  ھاجر مجدي مصطفي حتحوت/ ط  .١٠٩
  جید جدا  ھشام محمد صبري بیومي/ ط  .١١٠
  جید جدا  ھند حمدي السید السنباوى/ ط  .١١١
  جید جدا  إبتسام سعید عبد الفتاح عطیة/ط  .١١٢
  جید جدا  إسراء أحمد حسن أمر اهللا/ط  .١١٣
  جید جدا  یفة إبراھیم سویلمأمیرة إبراھیم خل/ط  .١١٤
  //جید  مروة صالح نظیر محمد/ ط  .١١٥
  //جید  دعاء یسري عشماوي/ ط  .١١٦
  //جید  ضحي عبد الرحمن محمد حسین/ ط  .١١٧
  //جید  محمود عبد الرحمن محمد حسین / ط  .١١٨
  //جید  أمل عبد الحمید محمد الشرنوبي/ ط  .١١٩
  مقبول  والء سعید محمد البسیونى/ ط  .١٢٠
  مقبول   ربھسلوى عبد ربھ عبد/ ط  .١٢١

  


