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المئوية
مالحظاتالتقدير

////جيد72.56قليوبية/ طوخ انثياسراء حسام الدين سعدى محمود طنطاوى1

89.29دقهلية/ ميت غمر انثياسماء عبدالمنعم عبدهللا الدسوقى احمد2
ممتاز مع 

مرتبة الشرف

جيد جدا80.43القاهرةانثياسماء فوزى ابراهيم مرسى3

////جيد72.38ايطاليا/ الخارج ذكر العوضى حسن العوضى سالم4

91.34الغربية- رفتي انثيامل عبدالمنعم عبدالحميد عبدالفتاح5
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
الثاني 

82.09قليوبية/ كفر شكر انثيأمنيه احمد عبدالحميد محمد موسى6
جيد جدا مع 

مرتبة الشرف

86.76قليوبية/ كفر شكر انثيآيه حامد محمد احمد عبدالمقصود7
ممتاز مع 

مرتبة الشرف

جيد جدا75.94شرقية/ منيا القمح انثيآيه عبدالرحمن السيد عبد الرحمن احمد شريف8

79.11قليوبية- قليوب انثيرحاب السيد محمد عبدالعزيز ليمون9
جيد جدا مع 

مرتبة الشرف

92.06قليوبية- قليوب انثيرحاب مجدى ابراهيم سالم فروح10
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
االول

79.59الشرقية/ الزقازيق انثيسالى احمد عزت عبد المنعم الهادى11
جيد جدا مع 

مرتبة الشرف

دور سبتمبرمقبول 63.9منوفية/ اشمون ذكر عبدالرحمن ايمن عبدالرحمن عبدالمجيد12

////جيد69.52الخانكة/ ابو زعبل ذكر عبدالرحمن طه السيد بيومى عبدالجواد13

82.29غربية/ سنطا انثيفاطمة مصطفى محمود محمد العضامى14
جيد جدا مع 

مرتبة الشرف

////جيد69.26منوفية/ اشمون ذكر فداء عبدهللا عبد الدايم الفيشاوى15
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////جيد 70.51شرقية/ منيا القمح ذكر محمد احمد عبدالعزيز اسماعيل16

دور سبتمبرمقبول 63.32قليوبية/ الخانكة ذكر محمد جمال محمد احمد الرفاعى17

83.15منوفية/ اشمون انثيمروه مجدى صالح عبدالعظيم18
جيد جدا مع 

مرتبة الشرف

82.9قليوبية/ شبرا الخيمة اول انثيمروه محمود محمد احمد19
جيد جدا مع 

مرتبة الشرف

////جيد73.01منوفية/ قويسنا انثيمريم مدحت صادق منصور20

////جيد70.38منوفية/ اشمون ذكر مصطفى محمد محمد منصور21

////جيد69.48منوفية/ اشمون ذكر معاذ سعيد عبدالرحمن عشماوى الشعراوى22

85غربية/ زفتي انثيمها متولى محمد متولى جوده23
ممتاز مع 

مرتبة الشرف

90.24شرقية/ منيا القمح انثيندا احمد عبدالفتاح احمد24
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
الثالث

جيد جدا75.38القاهرة انثينهال اسامة محمد السعيد صديق بدوى25

////جيد71.62قليوبية/ شبرا الخيمة اول ذكر هيثم بيومى بدوى منصور26

86.34غربية/ سنطا انثيياسمين عبدالفتاح محمد حسن نعمه هللا27
ممتاز مع 

مرتبة الشرف


