
محل الميالدالنوعاالســـــــــــــــــــــــــــــــمم
النسبة 

المئوية
مالحظاتالتقدير

////جيد73.41قليوبيه/طوخذكراحمد تامر محمد الطوخى عواد1

84.34منوفيه/سرس الليانانثىاسراء عصام عبدالمقصود رزق2
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

83.24قليوبيه/كفر شكرانثىاسراء عالء الدين حسن النادى3
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

86.89قليوبيه/طوخانثىاسماء طاهر عبدالمجيد عبدالوهاب4
ممتاز مع 

مرتبة الشرف

78.75قليوبيه/القناطر الخيريهانثىامل محمد محمد احمد سقيطه5
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

جيد جدا77.56قليوبيه/القناطر الخيريهانثىامنية صبحى على عبدالعزيز6

78.19قليوبيه/ بنها انثىامنية محمد السيد صالح7
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

جيد جدا76.75قليوبيه/طوخذكرامير فتحى امام عبد الجليل8

80.75قليوبيه/ بنها انثىامينة محمد حلمى عبدالعليم محمد9
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

88.01الجيزه/الهرمانثىآية احمد محمد هانى10
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
الثالث 

78.82البحيره/دمنهور انثىآيه حامد عيد بكر11
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

94.29قليوبيه/طوخانثىآيه صديق عبدالعزيز صديق محيسن12
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
االول 

84.35قليوبيه/طوخانثىآيه مصطفى محمدى محمد سنة13
جيد جدا مع 

مرتية الشرف
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88.01منوفيه/بركة السبع انثىجهاد طه محمد الششتاوى14
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
الثالث مكرر

////جيد65منوفيه/اشمونذكرحامد محمود حامد حنفى خضر15

////جيد69.2قليوبيه/كفر شكرذكرحسن جمال الدين الصباحى على16

////جيد70.09قليوبيه/طوخذكرخالد احمد عبدالسالم بيومى مرعى17

////جيد73.16قليوبيه/طوخذكرخالد محمد يسرى عبدالغنى حواش18

82.61قليوبيه/شبرا الخيمه ثانانثىرانيا محمود ابراهيم عثمان19
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

////جيد73.52الجيزه/العجوزهانثىزينب مصطفى حامد مصطفى حبيب20

////جيد65.33قليوبيه/طوخ ذكرعبدالرحمن السيد السيد احمد21

84.66منوفيه/بركة السبع انثىعبير عطا عبد الحميد جمعه22
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

81.54قليوبيه/طوخانثىعزه يسرى محمود احمد عبده23
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

////جيد70.73قليوبيه/ بنها ذكرعمر مصطفى ابراهيم برهومه24

جيد جدا78.34قليوبيه/طوخانثىكريمان عبدهللا سالمه عواد25

جيد جدا76.04القاهره/الخليفهذكرمحمد صالح ابراهيم محمد حنفى26
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////جيد73.49الجيزه/الدقيانثىمريم خالد محمد زين العابدين27

82.24قليوبيه/ بنها ذكرمصطفى كمال احمد على الريدى28
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

81.38قليوبيه/ بنها انثىمنار مدحت احمد محمد حسين29
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

86.53منوفيه/منوفانثى منار يسرى فاروق القصاص30
ممتاز مع 

مرتبة الشرف

85.82منوفيه/سرس الليانانثىمى طلعت محمد عمر ندا31
ممتاز مع 

مرتبة الشرف

81.28قليوبيه/ بنها انثىندى وجيه جالل محمود أبو زيد32
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

84.73منوفيه/الباجورانثىنوران معتز بيومى على على33
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

83.06الغربيه/المحله ثان انثى نورهان محمد توفيق الخولى34
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

79.39قليوبيه/الخانكهانثىهاجر عادل عزت عبدالحميد عزالدين35
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

88.48الغربيه/المحله ثان انثىهاله مصطفى على المرسى36
ممتاز مع 

مرتبة الشرف
الثاني

83.06قليوبيه/الخانكهذكرهشام خالد قاسم محرم يوسف37
جيد جدا مع 

مرتية الشرف

86.01الغربيه/المحله اولانثىيارا محمد كمال امين الحباك38
ممتاز مع 

مرتبة الشرف


