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جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدمريم مجدى انور احمد اسماعيل17100601

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدمريم محمد اسماعيل عبد الفتاح17100602

ً راسبجدا جيد ضعيف ضعيفجيد ضعيفمريم محمد حافظ عمر منسى17100603  ضعيفالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمريم محمد حسن جابر عبد العال17100604

ً راسبمريم محمد رجب محمد الدسوقى17100605 ً راسبالئحيا مقبول ضعيفجيد ضعيف ضعيفالئحيا

جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدجيدمقبولمريم محمد مراد حسين17100606

مقبولجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولمريم ممدوح يوسف قطب يوسق17100607

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمصطفى احمد احمد ابراهيم17100608

جيدجدا جيدممتازجيد ضعيفمقبولمقبولمصطفى احمد عبدالحميد نصر هيبه17100609

 ضعيفجيدجيدجيد ضعيفجيدمقبولمصطفى ايهاب بدر بدر معوض17100610

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدجيدمصطفى حسن محمد بركات17100611

ً راسبجيدجيدمقبولجيدمقبولمصطفى سعودى عبد الحميد كساب17100612 مقبولالئحيا

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمصطفى عبدالعزيز محمد يوسف الشرقاوى17100613

جدا جيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمصطفى ماهر جعفر برعى منصور17100614

جدا جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولمعاذ عبد القادر عبد الرحيم محمد المليجي17100615

مقبولجيدجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدمعاذ محمد على محمد رزق17100616

مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمعاذ ممدوح حمدى مصطفى17100617

مقبولجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدجيدمعتز احمد السيد احمد حسنين17100618

جدا جيدجيدممتازجدا جيدمقبولمقبولجيدمعتز محمد مرسي نعيم برغش17100619

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدمنار احمد محمد رمضان على17100620
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ممتازممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدمنار مصطفى محمود محمد ابوزيد17100621

ممتازممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجيدمنار هانى صالحين عبدالحافظ صالحين17100622

جيدجيدجيدجيد ضعيفمقبولمقبولمنال هالل فوزى بشير المغربى17100623

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمنة هللا احمد عبد الوهاب محمد امام17100624

ً راسبجيدمقبولمنة هللا الجبالى زكى يوسف محجوب17100625 جيدجيدجدا جيدجدا جيدالئحيا

جدا جيدجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمنة هللا خالد حسن احمد عارف17100626

جدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولمنة هللا خالد محمد حسن احمد17100627

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمنة هللا عبدالهادى محمد كامل احمد17100628

جيدممتازممتازجدا جيدمقبولجيد ضعيفمنة هللا مجدى محمد خليفه محمد العبد17100629

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدمنة هللا محمد عبدالعظيم على عبدالرحيم17100630

مقبولمقبولجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمنة هللا ممدوح محمد مرزوق الروبى17100631

جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولمها صبري ابوالحمد عبداللطيف احمد17100632

ممتازممتازجيدممتازجيدممتازجدا جيدمهند يسري رجب احمد محمد17100633

مقبولجيدجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفمؤمن احمد جالل محمد محمد عبدالمولى17100634

ً راسبجدا ضعيف ضعيفمؤمن احمد محمد احمد17100635 ً راسبمقبولمقبولالئحيا  ضعيفالئحيا

مقبولجيدجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمي اسامه محمد على يوسف17100636

مقبولجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمي محمد محمود محمد سالم سليم17100637

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبميار احمد جابر عبدالرازق السيد17100638

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدميار احمد سيد احمد عبدهللا17100639

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولميار السيد جابر عبد الحميد عالء الدين17100640
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جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدممتازجدا جيدميار حسين حسن على يوسف17100641

جدا جيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدميار خيرى محمود السيد17100642

جيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدميار صبحى جابر محمد مصباح جبر17100643

ممتازممتازممتازممتازجيدجيدجيدميار عادل جابر على حسين17100644

جيدجدا جيدجيدممتازمقبولجيدمقبولميار عادل يوسف محمود17100645

ممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازميار عصام السيد ابوالمجد سليم17100646

جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولجيدميار محمد سامح محمد عبد الاله17100647

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبميار مصطفى السيد عبد القادر حسين17100648

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولميار وليد عبدالعزيز ابراهيم17100649

جدا جيدمقبولجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفميرنا سمير كامل ابراهيم حبشى17100650

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبميرنا ياسر عبدالحميد عطيه راجح17100651

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدميسون حسن عبدا لوهاب عبد الحليم مصطفي17100652

مقبولمقبولجيدمقبول ضعيفمقبولمقبولمينا عزيز عبد النور سالمه عويضه17100653

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبنادر جالل السيد شبل رضوان17100654

جدا جيدجيدجيدجدا جيد ضعيفجيدجيدنادر محمد حسنين محمد داكر17100655

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجيدنادية خالد جمال محمد اسماعيل17100656

جدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدمقبولنادين بدوي احمد الليثي الضوي17100657

جدا جيدجيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبولمقبولنادين محمد مصطفى حسن حسنين حسن17100658

ممتازممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدنانسي السيد محى الدين الكفراوى17100659

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدنانسي رمضان محمد أبو شعيشع17100660
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جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدنجوى ميلود نصير نصيب تاعب17100661

ممتازجيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولندا جمال محمد عبد هللا17100662

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدندا زكريا محمد عبدالمطلب ابراهيم17100663

جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدمقبولمقبولنــدى السيد فاروق فراج محمد17100664

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدندى ثروت خميس السيد حسن17100665

ً راسب ضعيفندى جبر محمد رجب بركات17100666 مقبولجدا ضعيفجيدجدا ضعيفجدا ضعيفالئحيا

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولندى جمال عبد الناصر حنفى محمد17100667

ممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدندى جمال محمد ابراهيم جبر17100668

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدندى جمال مرسى عوض محمد17100669

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدندى خالد محمد على احمد الفخاري17100670

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدندى زغلول عبد الفتاح جمعة حسنين17100671

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبندى عصام سعد عبد المطلب17100672

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبندى عالءالدين عبدالمنعم عبدالحميد مبروك17100673

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولندى محمد احمد مصطفى علي17100674

ممتازجدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدندى هاني محمد فايز محمود شحاته17100675

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدجيدنرمين السيد عطيه عطيه نصير17100676

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدنسرين فاروق حسن السيد سالمه17100677

مقبولمقبولجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمقبولنسرين كمال كامل خليل17100678

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدنسمة احمد عبدالعال محمد صادق17100679

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجيدجدا جيدنسمة توفيق عبدالعزيز محمد حسن17100680
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 ضعيفمقبولجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولنعمة رمضان محمد احمد17100681

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدنعمة سعيد رمضان محمد ابراهيم17100682

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبنغم محمود عبدالعالم محمود جمعه17100683

جيدممتازجدا جيدممتازجيدممتازجدا جيدنهال سامى السيد محمود يحى17100684

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبنهال محمد فتحى عبد هللا17100685

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدنور ابراهيم عامر محمد عامر17100686

ً راسبمقبول ضعيفنور الدين عصام توفيق محمد علي17100687 مقبولمقبول ضعيفمقبولالئحيا

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولنور سامى عطية عبد الغفار17100688

ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيدنورا ابراهيم محمود ابو قرين17100689

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجيدنورا جابر على محمد على17100690

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجدا جيدنورا عبد هللا منير عبد هللا السيد17100691

جدا جيدممتازممتازممتازممتازمقبولممتازنورا محمود سليمان محمد سليمان17100692

 ضعيفجدا جيدجيدجيد ضعيفجيدمقبولنوران حاتم السيد محمد الرفاعى17100693

ممتازممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدنوران كرم سعد عبد الحميد الوكيل17100694

مقبولممتازممتازجدا جيدجيدجيدجدا جيدنورهان ابراهيم عبده محمد متولى17100695

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدممتازممتازنورهان احمد محمود عبد الحق17100696

 ضعيفجيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولنورهان السيد رمضان محمد على17100697

ً راسبمقبول ضعيفنورهان السيد فرج يوسف17100698 جيدمقبولجيدجدا جيدالئحيا

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدنورهان حسنى عبدالنعيم اسماعيل عبدالباقى17100699

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدنورهان ضياء الدين علوى محمود محمد17100700
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جيدجيدممتازجدا جيدمقبولجيدمقبولنورهان عصام جاد الكريم عثمان جاد17100701

مقبولجدا جيدجيدجيدمقبولجيدمقبولنورهان عصام محمد عبدالمحسن17100702

جيدجدا جيدجيدممتازجيدمقبولمقبولنورهان محمد حسين محمد على17100703

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدنورهان محمد وجيه ابووالى محمود الشريف17100704

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدجدا جيدنورهان مصطفى محمد احمد الفيومى17100705

جدا جيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولنيرة احمد محمد داود عبدالفضيل17100706

جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولنيرة محمد عيد داود فتح هللا17100707

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولنيرة محمود حسين عبدالحميد17100708

جدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدجيدمقبولنيرة مكارم محمد محمد كراويه17100709

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدنيرة ناصر محمد حسن عبدهللا17100710

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولنيرة هشام سعيد السيد17100711

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدهاجر السيد ياقوت خليل ابراهيم17100712

جيدممتازجدا جيدجيد ضعيفمقبولجيدهاجر ايمن عبدالسميع العزب17100713

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهاجر حمدي احمد محمد الحريرى17100714

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدهاجر عبدالفتاح حمزه محمود17100715

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولهاجر عزت حنفى محمود السيد17100716

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهاجر محمد محمود محمد حسن17100717

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولهاني جمعه حسين عبد العزيز17100718

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهايدي عبد الرازق طه بدر17100719

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهايدي مجدى جابر محمدسالم17100720
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غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهايدي محمد خليفه محمد بشلى17100721

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجدا جيدهايدي ياسر ابراهيم الدسوقى محمد محمد17100722

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهبة اسامة صالح محمد المنشاوى17100723

مقبولجدا جيدجيدجيدمقبولمقبول ضعيفهبة هللا شاكر عبد العظيم عبد القادر منصور17100724

مقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولهبة هللا محمد احمد علي عوض17100725

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجيدمقبولهبة جمال عوض متولي17100726

ممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدهبة محمد سليم على البدوى17100727

مقبول ضعيفجيدجيدمقبول ضعيف ضعيفهدى احمد حسين مصطفى محمد17100728

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجيدهدى جمعه السيد محمد عبود17100729

جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدجيدهدى خميس عبد الصمد احمد دياب17100730

جيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازهدى خميس محمد ميكائيل محمد17100731

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولجيدجيدهدير السيد احمد محمد كرات17100732

جيدمقبولجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمقبولهدير محمد جابر آدم رزق17100733

جيدمقبولجدا جيدممتازمقبول ضعيفمقبولهشام عبدالحميد على عمر17100734

جيدمقبولمقبولجيد ضعيفمقبولمقبولهشام عالءالدين زين العابدين محمد داود17100735

 ضعيفجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولهشام محمد محمود احمد محمود عيسي17100736

جدا جيدجدا جيدممتازممتازجيدجيدجيدهمسة السيد اسماعيل ابراهيم حسن17100737

جيدممتازممتازممتازمقبولمقبولممتازهناء رياض عبد الراضى ابو ضيف على17100738

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبهند عماد الدين خليل محمد سليمان17100739

جيدجدا جيدممتازممتازجيدجيدجدا جيدهويدا ابراهيم محمد سهيل17100740
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جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدهويدا عبدالجواد صابر محمد عطيه17100741

جيدممتازجيدممتازجيدجيدجدا جيدوردة محمد حمزه محمد17100742

مقبولجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولوسام احمد حسن عمر شريف17100743

جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجيدوفاء محمد كمال عبد الحميد عبد الرحمن كشك17100744

جيدجدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدوالء خالد محمد ابو طالب البابلي17100745

مقبولجيدممتازممتازجيدجدا جيدجيدوالء رمضان ابراهيم احمد الصاوي17100746

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجدا جيدوالء على محمد محمد حسين ريا17100747

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبوليد احمد عبد الاله احمد عرفات17100748

جدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدجيديارا عباده عبدالوهاب حمص17100749

جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولجيدمقبوليارا محمد محمود درويش السيد17100750

مقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدجيديارا محمود ابراهيم عبد الحليم ابو دبوس17100751

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجيدجدا جيديارا محمود عبد الحميد محمد يوسف17100752

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدياسمين اسامة عوض محمد ابو العال17100753

جيدممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجيدياسمين اشرف احمد منصور حسين17100754

مقبولجيدجيدممتاز ضعيفمقبول ضعيفياسمين شاهين فتحي مصطفى مصطفى17100755

ً راسبياسمين عبد السالم عبد المولى محمود خالش17100756 مقبول ضعيفجيدمقبول ضعيفمقبولالئحيا

جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفياسمين فريد عطية عبدالسالم العو17100757

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبول ضعيفجيدياسمين محمد بهلول محمد اسماعيل17100758

مقبولجيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولياسمين نجم الدين كامل احمد محمد17100759

جيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازياسمين ياسر محمد محمود رجب17100760
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ً راسب ضعيفيحيى حمدى عبد الراضى النوبى على17100761 ً راسبمقبولجدا ضعيفجدا ضعيفالئحيا مقبولالئحيا

مقبولممتازجيدممتازجيدجدا جيدمقبوليحيى مصطفى محمد حمدان حسن17100762

جيدجدا جيدممتازممتازمقبولمقبولمقبوليوستينا الفي فخري شهدي17100763

 ضعيفمقبولمقبولمقبول ضعيفمقبول ضعيفيوسف السيد عبدالعال عبدالعزيز17100764

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبيوسف حنفي احمد محمد حيدر17100765

مقبولمقبولجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفيونس سمير عبدالونيس حسين17100766

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجيدستافرو إبراهيم سعيد خليل17100767

جدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبوليسر محمد محمود عبد المقصود17100768

جيدممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجيدندى جمال الدين محمود محمد17100769

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسارة محمد السيد سعادة17100770

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمحمد أحمد محمد أحمد17100771

ً راسب ضعيفكريم عباس محمد أحمد النوسانى17100772 ً راسبالئحيا ً راسبمقبولمقبولالئحيا جيدالئحيا

ً راسب ضعيفمحمود ياسر عبد الموجود إبراهيم17100773 ً راسبالئحيا ً راسب ضعيفجدا ضعيفالئحيا جدا ضعيفالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبأالء إبراهيم سيد أحمد السيد17100774

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمنه هللا عبد العظيم غنيمى17100775

يوسف رضا يوسف شلبى17100776

مقبول ضعيفمقبولجدا جيد ضعيفجيدجيدإسراء أشرف فهمي محمد17100777

مقبول ضعيفجدا جيدممتازجدا جيدجيدجدا جيدسيف مصطفي السعيد أحمد17100778

جيدمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدفاطمة الزهراء علي17100779

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجيدندي أحمد حسن علي إبراهيم17100780

جيد ضعيفجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفهاجر إبراهيم السعيد إبراهيم17100781
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