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جدا جيدمقبولممتازممتازمقبولجيدمقبولابانوب هانى تامر فرنسيس سارجيوس17100001

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولاباهور ابراهيم عزيز شحاته عبدالسيد17100002

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبابراهيم احمد اسماعيل عبد الوهاب17100003

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولابراهيم حسنى محمد رجب17100004

ً راسبجدا ضعيفجدا ضعيفجدا ضعيفابراهيم فايز عبدالحميد هليل17100005 ً راسبجدا ضعيفالئحيا  ضعيفالئحيا

جدا جيدجيدممتازممتازجيدمقبولجيدابراهيم محمد ابراهيم عبد الرازق17100006

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولابراهيم ناجي شحات يادم17100007

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيداحمد ابراهيم ابراهيم حويل17100008

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد ابراهيم نجاتى احمد نجاتى17100009

ً راسبجيدمقبول ضعيف ضعيف ضعيفاحمد أشرف القناوى ابوالسعود الشريف17100010  ضعيفالئحيا

ممتازممتازممتازممتازمقبولجدا جيدجيداحمد السيد عباس محمد السيد17100011

جيدجيدممتازجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولاحمد السيد مصطفى على مصطفى17100012

جيدممتازجيدجدا جيدجيدجيدمقبولاحمد الشحات محمود محمود على17100013

 ضعيفجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدجيداحمد ايهاب عبدالرحمن عقيلى رمضان17100014

ممتازممتازجدا جيدممتازجيدجيدمقبولاحمد بشر اسماعيل فهمى اسماعيل17100015

جدا جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجيد ضعيفاحمد توفيق على الديدامونى17100016

جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيداحمد جمال عبدالرحمن عبدالواحد17100017

جيدممتازجدا جيدممتازممتازمقبولمقبولاحمد حسن احمد يوسف عبدالال17100018

جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولاحمد حماد احمد عبدالهادى17100019

جدا جيدممتازممتازجيدمقبولجدا جيدمقبولاحمد رجب محمد السيد عون17100020
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جدا جيدجيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيداحمد رسالن على عبدالقادر حسين17100021

ً راسبجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولاحمد رمضان السيد عبد الحميد ابراهيم17100022  ضعيفالئحيا

ممتازممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولاحمد رمضان علي محمد علي17100023

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيداحمد سامي محمد احمد ابو العزم17100024

جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولمقبول ضعيفاحمد سالمه عبدالفتاح سالمه17100025

ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيداحمد صبرى عبد العال محمد عبد العاطى17100026

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد صالح الدين احمد الشرقاوى17100027

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولاحمد صالح محمد اسماعيل محمد17100028

 ضعيفممتازجيدمقبول ضعيفجيد ضعيفاحمد عادل عبدالرحيم على عبدالرحمن17100029

جيدممتازممتازممتازجيدمقبولجيداحمد عاطف صبحى عبدالمولى على17100030

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولاحمد عبد الرازق على سليمان زيتون17100031

جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولاحمد عبد العال عبد الكريم عبد العال17100032

ممتازممتازممتازممتازجيدمقبولجيداحمد عبد المنعم عبد الرازق محمد17100033

ً راسباحمد عبدالرحمن السيد هاشم17100034  ضعيف ضعيفمقبول ضعيفجدا ضعيفجدا ضعيفالئحيا

ً راسبمقبولمقبول ضعيفمقبولجدا ضعيفاحمد عبدالمحسن سالم محمد17100035  ضعيفالئحيا

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد عبدالمولي السيد احمد الصعيدى17100036

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد عبدالونيس احمد عبدالرحمن على17100037

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولاحمد عبده السعيد الجوهرى17100038

مقبول ضعيفجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفاحمد عزالدين على على محمود17100039

مقبولجيدجيدجيد ضعيفمقبولمقبولاحمد على محمد حسين على17100040
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مقبولجيدمقبولجيدمقبولجيد ضعيفاحمد علي محمد علي17100041

جدا ضعيفجدا ضعيفجيد ضعيفجدا ضعيف ضعيف ضعيفاحمد فاروق محمد ابراهيم حميده17100042

مقبولجيدجيدجيدمقبولمقبول ضعيفاحمد محمد ابراهيم محمد عوض17100043

جيدجيدجدا جيدممتازمقبولجيد ضعيفاحمد محمد حامد محمد يوسف17100044

جيدجيدجدا جيدجيدمقبولجدا جيدمقبولاحمد محمد حسين عبد الرحمن الشربينى17100045

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد محمد عادل محمود17100046

 ضعيفمقبولجيدمقبول ضعيفجيد ضعيفاحمد محمد فؤاد مصطفى صابر17100047

جيدمقبولجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفاحمد محمد محمد محمود17100048

مقبولمقبولجيدجدا جيدمقبولممتازمقبولاحمد محمد محمود العطيوى محمد17100049

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيداحمد محمد محمود محمد شحاته17100050

مقبولجيدجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفاحمد محمود احمد محمد ابو ضيف17100051

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد محمود رجب احمد القليوبى17100052

مقبولجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدمقبولاحمد محمود نعيم محمد حمدين17100053

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد مسعد السيد محمد نصر الدين17100054

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولاحمد ناصر عشرى محمود سيف الدين17100055

ً راسب ضعيفاحمد نبيل احمد عبدالرحمن الشايب17100056 مقبولجيدجيدمقبولمقبولالئحيا

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفاحمد نصحي عبدالرحمن الشاذلي17100057

مقبولمقبولجيد ضعيف ضعيفمقبول ضعيفاحمد نظمى احمد الحلو17100058

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباحمد هشام محمد السيد الجوهرى17100059

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيداحمد يسرى عبد العزيز احمد17100060
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مقبولممتازممتازمقبول ضعيفمقبولمقبولعبدالجليل مصطفى محمد ادهم17100061

جيدجيدجدا جيدجيدمقبولمقبول ضعيفصدقة صابر جورج ارساني17100062

مقبولجيدممتازجيدمقبولمقبولمقبولصقر حسن محمود حسام اروى17100063

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدالجوهرى محمد اسماعيل اريج17100064

جيدممتازممتازجيدمقبولجدا جيدمقبولبسيونى محمد شعبان رجب اسامة17100065

جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدهجرس العزيز عبد محمد احمد اسراء17100066

جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيدعلى عبدالرازق السيد اسراء17100067

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدجيدحسان حسن محمد جابر اسراء17100068

جيدممتازجيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولبرجل عبدالحميد محمد الدين حسام اسراء17100069

 ضعيف ضعيفجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفيونس رحيم عبدالعزيز سعيد اسراء17100070

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولهللا عبد محمد سمير اسراء17100071

مقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولشرابيه عبيد عبدالهادى عادل اسراء17100072

جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولزلط عبدالمقصود احمد عبدالفتاح اسراء17100073

جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعبدالمنعم شعبان عزت اسراء17100074

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدزعير احمد سيد على اسراء17100075

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولعيسى على محمود فايز اسراء17100076

جدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولالرشيدى محمد فوزى اسراء17100077

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدهللا وهب جادالرب شعبان محمد اسراء17100078

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدعبدهللا حسين صابر محمد اسراء17100079

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبول ضعيفمنصور محمد القادر عبد محمد اسراء17100080
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مقبولجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولاسراء محمد عبداللطيف محمد17100081

جدا جيدجيدممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفاسراء محمد محمد محمد مرجان17100082

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجيدجيداسراء محمود بكري احمد عوض17100083

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيداسراء مهدى احمد الديباوى17100084

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيداسراء يوسف شرنوبى يوسف البلحى17100085

جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولاسالم فايز شحاته عبدالجليل17100086

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولاسالم مجاهد جمعه اسماعيل17100087

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسالم مجدى محمد شحاته طلبه17100088

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيداسالم محمد السيد محمد ابراهيم17100089

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجيداسالم منصور محمد علي زهران17100090

جدا جيدممتازممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولاسماء اسامة جابر احمد محمد17100091

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسماء جابر توفيق ابراهيم عبدالرازق17100092

جيدممتازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولاسماء جمال حادى على محمد17100093

جدا جيدجيدجدا جيدممتازجيدجيدجيداسماء عادل احمد محمد بحيرى17100094

ً راسبمقبولمقبولاسماء عاطف احمد على عثمان17100095  ضعيفجيدجيدجيدالئحيا

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيداسماء عبدالحميد حامد ابراهيم عامر17100096

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجيداسماء عبدالستار على ضيف هللا ابومود17100097

جدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمقبولجيدمقبولاسماء عبده السعيد ابراهيم االشمونى17100098

حولحولحولحولحولحولحولاسماء على محمود على ابراهيم17100099

جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدجيداسماء غريب عبدالحفيظ رامون17100100
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جيدجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدجيداسماء محمد عبد الحفيظ حسين17100101

جدا جيدجيدممتازجدا جيدمقبولجيدمقبولاسماء محمد على محمد عبدالحميد17100102

جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدممتازاسماء محمد محمد حامد الحسينى17100103

جيدمقبولجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولاسماء مختار احمد جاد الرب عثمان17100104

مقبولجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولاسماء ممدوح حامد حسن17100105

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسماء ممدوح محمود السرتي17100106

جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجدا جيداسماء منصور عايش بربري17100107

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجيداسماء وجيه عيسى الدمرانى رضوان17100108

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسماء يوسف عبد الحميد ابراهيم عمر17100109

جيدجيدممتازجيد ضعيفجيد ضعيفاسماعيل مجدي ذكي عبد هللا بدير17100110

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباسيا محمد غريب علي هاشم17100111

مقبولجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولاكرم ابراهيم احمد محمد محمود سردينة17100112

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائباالء ابراهيم بسيونى حسن البربرى17100113

مقبولجدا جيدجيدجيدمقبولجدا جيدمقبولاالء احمد سعد سالم خليل17100114

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيد ضعيفاالء السيد علي عرفه عوض17100115

جدا جيدجدا جيدممتازممتازمقبولمقبولمقبولاالء جمال مهران العنانى17100116

جدا جيدجدا جيدممتازممتازمقبولمقبولمقبولاالء سعد مصطفى درويش17100117

جيدجدا جيدجيدمقبول ضعيفمقبولجدا جيداالء صالح محمد عثمان محمد17100118

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيداالء محمد عبد المنعم عبده حسن17100119

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولجيدجيداالء محمد فايز عبد القادر بهنسى17100120
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جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيداالء محمد مرسى عيد فضل17100121

جيدممتازممتازممتازمقبولجيدجيدالسمان السيد عبدالسالم عبدربه السمان17100122

جدا جيدممتازجيدممتازجدا جيدجيدمقبولالسيد زكريا السيد شحاتة محمد17100123

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازالسيد عبدالفتاح احمد محمد17100124

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدمقبولالسيد محمد عبد الستار السيد عارف17100125

جيدممتازجيدممتازجيدجيدمقبولالشيماء محمود محمد عبد الجليل شراقى17100126

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبامال محمد سعد ابراهيم حسن17100127

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيد ضعيفاماني ابراهيم ابو المعاطى السيد ابراهيم17100128

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجيداماني عادل عبد هللا حسن نعمة هللا17100129

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبامل حسن محمد مصطفى17100130

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيد ضعيفامل خالد محمود محمد حسن17100131

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدمقبولامل طارق سعيد عبدالحليم صقر17100132

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولامنية أحمد محمد النزهى17100133

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولامنية سعيد مصطفى سليمان17100134

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدامنية صالح سليمان سليمان محمد17100135

ممتازممتازممتازجيدجيدجيدجدا جيدامنية عبد اللطيف عبيد عبد اللطيف السقيلى17100136

ممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدممتازامنية محمد عبدالبارى بسطاوى17100137

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبامنية مصطفي محمد السبع احمد ابراهيم17100138

ً راسبجيدمقبولامير عاطف علي خليل17100139 مقبولمقبولممتازجدا جيدالئحيا

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولامير عزت فتحى ملك عبدالسيد17100140
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