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جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعمر محمد عبدهللا ابراهيم الحاوى17100441

جدا جيدجيدجدا جيدجيدجيدجيدمقبولعمرعبدالفتاح حسن فتح الباب سيد17100442

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو احمد فتح هللا عبد الحميد زغلول17100443

مقبول ضعيفجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفعمرو حسين محمد صدقى17100444

ً راسب ضعيف ضعيفعمرو سامى محمد رزق محمد17100445 ً راسبجيدغائبالئحيا جدا ضعيفالئحيا

جدا جيدجيدجيدجيد ضعيفجيدمقبولعمرو عبدالوهاب احمد عمار17100446

مقبولمقبولجيدمقبول ضعيفجيدمقبولعمرو محمد حنفى محمود عبدالرحيم17100447

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولعوض سالم عوض احمد سعيد17100448

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولجيدجيدغادة رجب عبدالحميد اسماعيل بدوى17100449

مقبولممتازجيدممتازمقبولجدا جيدجيدغادة ندا محمد عبد العزيز حجاج17100450

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدممتازغرام على رجب على اسماعيل17100451

ً راسبمقبولفادى عاطف صادق رزق هللا ميخائيل17100452 ً راسبالئحيا مقبولمقبولجيدجيدالئحيا

جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولفاطمة الزهراء عماد جابر مصطفى مصطفى17100453

مقبولجيدجيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولفاطمة صالح احمد عبد هللا محمود17100454

جيدمقبولجدا جيدممتازجيدمقبولمقبولفاطمة عاطف عبدالقادر همام17100455

جيدجدا جيدجدا جيدمقبول ضعيفجيدمقبولفاطمة عبدالناصر فرحات الحسنين17100456

جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولفاطمة عبده زكريا عبده الغندقلى17100457

ممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدفاطمة عطيه محمود عبدالحميد الشرقاوى17100458

ً راسبجيدجيدجيد ضعيف ضعيفجيدفاطمة على عبد الواحد محمد الشمندى17100459 الئحيا

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدفاطمة مصطفى ابراهيم احمد17100460
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مقبولجيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولفاطمة معلوم فرج على محمد17100461

ً راسبمقبولفايزة سعد قاسم محمد دنقروش17100462 مقبولمقبولجدا جيدمقبول ضعيفالئحيا

مقبولجيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولفتحي عبدالحميد فتحى عبدالحميد فتحى17100463

مقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدجدا جيدفوزية فرج محمد السيد خالد17100464

جيدممتازجيدممتازجيدمقبولجيدفيصل هديوه منصور هيبه17100465

مقبولمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولكاترين طلعت انيس حنا17100466

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدكارولين امين يوسف طوسون دوس17100467

مقبولممتازجيدممتازمقبولجدا جيدجيدكارولين شنودة مفيد محروس معوض17100468

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبكارولين ناجى لويز نجيب17100469

جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدكامليا خميس عبدالحميد شامخ17100470

جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولكريم حسن السعيد شلبى17100471

مقبولجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبول ضعيفكريم خالد مختار احمد محمد17100472

 ضعيفممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدكريم محمد يوسف حسين17100473

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبكريم مصطفى محمد حسن حجاج17100474

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدكمال فتح هللا كمال عبداللطيف17100475

جيدجدا جيدجدا جيدغائبمقبولمقبولمقبولكمال مصطفى كمال محمد رمضان17100476

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبكيرلس نشات عدلى مجلع17100477

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولجدا جيدلبنى حلمي حسن شحاته17100478

مقبولمقبولممتازجدا جيدمقبولجيدجيدلبنى حماده حسين حماده17100479

جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدلينة مصطفى على مصطفى17100480
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مقبولممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجيدمادونا ميالد سعد فرج هللا17100481

جيدمقبولجيدممتازمقبولمقبولمقبولماركو اسامه هجلي كراس كورلس17100482

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولماريا مينا ابراهيم منصور17100483

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدمارينا البدري جابر سويرس17100484

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدماهيتاب توفيق امين مخيمر داود17100485

مقبولمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفمحمد ابراهيم احمد حسن17100486

جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدمحمد ابراهيم السيد ابراهيم محمد عارفين17100487

جيد ضعيفجيد ضعيفجدا ضعيفمقبول ضعيفمحمد احمد السيد محمد سالم17100488

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمحمد احمد حسن على17100489

ً راسبمقبول ضعيفمحمد احمد حسين احمد شلبى17100490 ً راسبمقبول ضعيفالئحيا مقبولالئحيا

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدجيدمحمد احمد سعيد عبد العزيز احمد17100491

ممتازممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدمحمد احمد محمد احمد فرج17100492

جدا ضعيفمقبولجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولمحمد اشرف محمد جمعة محمد17100493

جيدجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبولمقبولمحمد اشرف محمد مصطفى مبروك17100494

مقبولمقبولجدا جيدجيد ضعيفمقبول ضعيفمحمد السيد ابراهيم احمد رجب17100495

ً راسبجيدمقبولمحمد السيد حسن عبدالعزيز حسن17100496 مقبولجدا جيدجيدمقبولالئحيا

 ضعيفمقبولجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفمحمد السيد عبد الجيد عبدهللا  الحسنونى17100497

 ضعيفممتازجيدجيدمقبولجدا جيدجيدمحمد السيد فتحى عبدالحليم17100498

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد السيد محمد السمان محمد17100499

مقبولجيدجيدجيد ضعيفمقبولمقبولمحمد العربى محمد محمد شعبان17100500
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جيد ضعيفمقبولمقبولجدا ضعيفمقبول ضعيفمحمد ايمن السيد محمد على خضر17100501

جيدمقبولجيدجدا جيد ضعيفمقبولجيدمحمد جبر جبر احمد الجزار17100502

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد حامد محمد حامد محمود هيبه17100503

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولمحمد حسام محمد محمد حسن17100504

ً راسب ضعيفجدا ضعيفجدا ضعيفمقبول ضعيفمحمد حسن فرغلى احمد17100505 مقبولالئحيا

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدممتازمحمد حسن مصطفى حسن مصطفى17100506

جيدجيدمقبولمقبول ضعيفجيدمقبولمحمد خالد سالم عيد عبدهللا17100507

ً راسبمقبول ضعيفمحمد خالد فهمى ختعن17100508 مقبول ضعيفجيدجدا ضعيفالئحيا

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمد خالد محمد جبر17100509

ً راسبمقبولمحمد خميس احمد ابراهيم الخولى17100510 ً راسبجيدجدا جيد ضعيفالئحيا مقبولالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد ربيع محمد نصر17100511

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمحمد ربيع محمود على بركات17100512

ً راسب ضعيفمقبولغائبغش حالةغائبمحمد رفعت مبارك عبدالحميد17100513  ضعيفالئحيا

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفجيدجيدمحمد رمضان جاد عبد القادر  شحا تة17100514

جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفجدا جيدمقبولمحمد رمضان راشد خضر17100515

 ضعيفمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمحمد رمضان عبد العاطى على17100516

ً راسب ضعيف ضعيفمحمد رمضان محمد رمضان اسماعيل17100517 ً راسبمقبول ضعيفالئحيا  ضعيفالئحيا

ً راسبجيدمحمد رمضان محمد طلب17100518 جيدجيدجيدجدا جيدجيدالئحيا

مقبولممتازجيدممتاز ضعيفجيدجيدمحمد سرور محمود محمد17100519

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد سعد صالح اسماعيل شلبى17100520
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جيدجيدجدا جيدممتازمقبولجيدجيدمحمد سعد عبدربه شعبان على17100521

مقبولمقبولمقبولجيد ضعيفمقبول ضعيفمحمد سعد عبده احمد عطيه17100522

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد سعد محمد نصرالدين17100523

جيدجيدجيدممتازمقبولجيدمقبولمحمد سعيد عبدالجواد القمحاوي17100524

مقبول ضعيفجدا جيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفمحمد سعيد عبدالفتاح أحمد شداد17100525

جيدمقبولممتازجدا جيدمقبولمقبولمقبولمحمد سماره عمر على عمر17100526

مقبولجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمحمد سيد محمد محمود17100527

جيدممتازجيدممتازمقبولمقبولمقبولمحمد شعبان نبيه على ناصر17100528

جيدممتازممتازممتازجيدجيدجيدمحمد طارق محمد عبد القادر اسماعيل17100529

جيدممتازجدا جيدجيدجيدجيدمقبولمحمد عادل على مصطفى درويش17100530

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمد عاصم ابراهيم محمد17100531

جدا جيدجيدجيدممتاز ضعيفجيدمقبولمحمد عاطف عبدالخالق محمد احمد17100532

ملفه سحبملفه سحبملفه سحبملفه سحبملفه سحبملفه سحبملفه سحبمحمد عبد العزيز على عبد العزيزعبد النبى17100533

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجدا جيدمحمد عبدالبارى عبدالشافى محمد احمد17100534

جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمحمد عبدالرازق شعبان عبدالهادى17100535

 ضعيفجيدمقبولجدا جيدمقبولجيدمقبولمحمد عبدالسالم زكى عبدالعاطى حمودين17100536

جيدجيدمقبولمقبول ضعيفمقبول ضعيفمحمد عبدالعال محمد عبدالعال منصور17100537

 ضعيفجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدمحمد عبدالهادى رجب عبدالرحيم17100538

مقبولجيدغائبمقبول ضعيفمقبول ضعيفمحمد عبدالوارث عبدالوارث محمد عشيبه17100539

ً راسبمقبولجدا ضعيفمحمد عزت نجاح محمد حسان17100540  ضعيفجدا ضعيف ضعيف ضعيفالئحيا
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جيدممتازممتازجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمحمد عصام على محمد17100541

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمحمد عصام عوض حسين عمار17100542

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد على حسن مرسى طلبه17100543

مقبولجيدمقبولجيد ضعيفمقبول ضعيفمحمد فايق محمد عبود عبدهللا17100544

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمحمد ماهر محمد عبدالعزيز ابوالريش17100545

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمحمد مجدى احمد عبده العدوى17100546

ً راسبجدا ضعيف ضعيفمحمد مجدى على سعد محمد17100547  ضعيف ضعيفمقبولمقبولالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد محمود أحمد محمود احمد17100548

جدا جيدمقبولجيدمقبول ضعيفجيدجيدمحمد محمود حامد على الشين17100549

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد محمود عبده احمد محمد17100550

مقبولجيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولمحمد مسعد محمد علي ابوهالل17100551

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد مصطفى السعيد عبدالرحمن الطوخى17100552

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمحمد مصطفى طاهر احمد17100553

ً راسبجدا جيدجيدجدا ضعيفمقبول ضعيفمحمد مصطفى محمد مصطفى17100554 جدا ضعيفالئحيا

مقبولجيدممتازممتازجيدمقبولجيدمحمد مصيلحى احمد مصيلحى17100555

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدمحمد نادى محمد عبدالحميد البهوفى17100556

مقبولجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفجيدمقبولمحمد نجا ابراهيم سيداحمد شاور17100557

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولمحمد نشات على الحناوى17100558

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدمحمد ياسر فتحى قطب17100559

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدجيدمحمد ياسر فتحى كامل يوسف17100560
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مقبولجيدجيدجدا جيد ضعيفجدا جيدمقبولمحمد يسرى السيد محمد محمد مصطفى17100561

جيدجدا جيدممتازممتازمقبولجدا جيدمقبولمحمد يوسف محمد احمد جبريل17100562

مقبولجيدجدا جيدممتازمقبولجيد ضعيفمحمود احمد احمد عبدالرحمن17100563

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدمحمود احمد سعد عبدالباقى قنديل17100564

مقبولممتازجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجيدمحمود احمد طاهر احمد17100565

مقبولجيدجيدمقبول ضعيفجيدمقبولمحمود احمد عبد المالك حسن حسان17100566

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولمحمود احمد مسعد محمد محمد الدمياطى17100567

جيدممتازجيدممتازمقبولجيدمقبولمحمود اسماعيل شحاته اسماعيل طنطاوى17100568

ً راسبمحمود اسماعيل كمال عرفة17100569 ً راسبمقبولالئحيا ً راسبالئحيا ً راسب ضعيفمقبولالئحيا الئحيا

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمحمود السيد المرسى عباس محمد17100570

مقبول ضعيفجيدجيد ضعيفمقبولمقبولمحمود ايمن مصطفى محمود مصطفى17100571

مقبولجيدجدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمحمود ايهاب احمد عبدالفتاح السيد17100572

مقبولجيدغائبممتاز ضعيفجيد ضعيفمحمود حمدى منصور الطويل17100573

 ضعيفمقبولمقبولمقبول ضعيفمقبول ضعيفمحمود خالد احمد خالد17100574

ً راسبجيدمقبولمحمود رمضان حسن عبدالحافظ على17100575 جيد ضعيفجيدجيدالئحيا

جدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجيدجيدمحمود زيدان حسام عبدربه عطيان17100576

جيدجيدممتازممتازجيدجيدجيدمحمود شعبان ابراهيم عبدالفضيل البلكيمى17100577

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجدا جيدجدا جيدمحمود عاطف محمود مصطفى17100578

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدمقبولجدا جيدمحمود عبدالحى محمود سعيد على17100579

مقبولجيدجيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولمحمود عبدالستار احمد محمد االشمونى17100580
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 ضعيفجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود محمد احمد سعد17100581

مقبولممتازممتازجدا جيدجيدمقبولمقبولمحمود محمد صبحى محمد المغربى17100582

 ضعيفممتازممتازممتازجدا جيدجيدجيدمحمود محمد عبدالعزيز محمد عمر17100583

جيدمقبولجيدممتازمقبولمقبولجيدمحمود محمد منير محمد سليمان17100584

مقبولجيدجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفمحمود وائل فتحى ذكريا العجرودى17100585

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمرام محمد جابر فرج عيد17100586

جدا جيدممتازممتازجيدجيدممتازجيدمرفت محمد عبدالمنعم تاج الدين17100587

جيدجدا جيدجيدممتازمقبولجيدمقبولمرقس عماد فؤاد توفيق ميخائيل17100588

 ضعيفجيدجيدجيد ضعيفمقبولمقبولمروان عبدهللا عبدهللا عبدالحميد17100589

 ضعيفجدا ضعيفمقبولمقبول ضعيفجيد ضعيفمروان محجوب عبد السالم عبدالرحمن17100590

جيدمقبولجيدجدا جيدجيدجيدجيدمروة ابراهيم عبدالشافى سيد احمد على17100591

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمريانة بخيت موسى غالى سولاير17100592

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمريم اسامه عفيفى محمد سابق17100593

 ضعيفمقبولجيدمقبولمقبولجيد ضعيفمريم السيد طايع حسين طايع17100594

جدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدجيدمريم رجب توفيق عبد الحميد ابواحمد17100595

جيدمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولمريم رزق جرجس ميخائيل جرجس17100596

جدا جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمريم سعيد رزق صليب17100597

مقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمريم عبد الفتاح ابراهيم احمد محمد17100598

جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازممتازمريم عبدالمعطى السيد احمد17100599

جدا جيدجيدجيدجيد ضعيفجيدجيدمريم فتحى احمد سليمان17100600
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