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جيـد جداًممتازجيـد جداًجيـدأحمد العارف أحمد  عبد هللا10181  ً ً  جيـد جدا ممتازممتازجيـدجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًأحمد القرنى الزهرى عبد العال10182 ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا ً  جيـد  ممتازممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا

ممتازمقبـولجيـد جداًجيـدأحمد راعى حماده محمد10183 ممتازممتازممتازجيـد جداًجيـدممتاز  جيـد 

ًأحمد صبري خليل محمد10184 جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا  ً ً  جيـد جدا جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـد جدا

جيـد جداًضعيـفجيـد جداًمقبـولأحمد مطاوع حسن السنوسى10185 ً  مقبـول  ضعيـف جيـد جدا
جداً

ممتازجيـد جداًجيـدجيـد جداً

جيـد جداًجيـد جداًممتازجيـدإسراء رجب صبرة إسماعيل10186 ضعيـف  
جداً

  ً جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ممتازممتازممتازممتازإسراء سيد محمد أحمد10187  ً اسس بناء جيـد جدا

المناهج
ً مقبـول ممتازجيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ممتازممتازممتازممتازإسراء محفوظ هاشم عبد العال10188  ً ً  جيـد جدا ممتازممتازممتازجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًأسماء أحمد أحمد محمد10189 ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا ً  جيـد  جيـدجيـدممتازجيـدجيـدجيـد جدا

ممتازجيـد جداًممتازمقبـولآالء خالد أحمد عبد الفتاح10190 ً  مقبـول  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًالزهراء محمد سليم حسن10191 ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا  ً ً  جيـد جدا ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

جيـد جداًجيـدجيـد جداًممتازأمنيه أحمد محمود محمد10192 ً  جيـد  ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًأميره على أحمد الشلقامي10193 ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا ً  جيـد  ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًأميره محمد عطا تمام10194 ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا  ً ً  جيـد جدا ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا
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جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًمقبـولاندرو شكرى جاد ميخائيل10195  ً ً  جيـد جدا ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـدجيـد جدا

ممتازجيـد جداًضعيـفجيـدايرين صبحى صابر بخيت10196  ً ممتازممتازجيـد جداًجيـدجيـدممتاز  جيـد جدا

ًإيمان رياض فلتاؤوس مهاود10197 ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا  ً ً  جيـد جدا ممتازممتازجيـدجيـدجيـدجيـد جدا

ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتازإيمان صالح محمود عقل10198  ً ممتازممتازجيـد جداًجيـدجيـد جداًممتاز  جيـد جدا

إيمان عبد القادر زكى عبد 10199

الرحيم
ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتاز ً  ممتاز  ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا

إيمان عز العرب عبد المقصود10200

 أبو زيد
ممتازممتازممتازجيـد ممتازممتازممتازجيـد جداًمقبـولممتاز  جيـد 

ًإيمان على عبد الغنى فرغلى10201 ممتازممتازممتازجيـد جدا  ً ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدممتاز  جيـد جدا

ًحسام كليب عالء الدين أحمد10202 جيـد جداًجيـد جداًممتازجيـد جدا ً  جيـد  ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتازحسن فواز سيد حسن10203 ً  مقبـول  ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًحشمت فوزى حشمت محمد10204 جيـد جداًممتازجيـد جداًجيـد جدا ً  جيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًمقبـولجيـد جدا

جيـدمقبـولجيـد جداًجيـدحنان كمال إبراهيم عثمان10205 استخدام الحاسبمقبـول 

 في الفيزياء

اسس بناء 

المناهج
ضعيـفمقبـول ً جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـدجيـد جدا

جيـدضعيـفجيـد جداًمقبـولدعاء جمال كامل أحمد10206 ً  جيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـدجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـدمقبـولدميانه مسعد ذكي سعيد10207  ً استخدام الحاسبجيـد جدا

 في الفيزياء
ً مقبـول جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـدجيـد جدا

ًدينا أحمد عبد الرؤف جوده10208 ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا  ً ممتازممتازجيـدجيـد جداًجيـدممتاز  جيـد جدا
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ممتازجيـدممتازمقبـولرانيا محمد فراج محمود10209 ً  ممتاز  جيـد جداًممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ريم عبد السالم محمود 10210

إسماعيل
ممتازممتازممتازممتاز ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدممتاز  ممتاز 

مقبـولجيـدجيـد جداًجيـدريهام السيد عبد الحى إبراهيم10211 ً  جيـد  ممتازجيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ًساره عطا أحمد عبد الرحيم10212 ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا  ً ممتازممتازجيـدجيـدجيـدممتاز  جيـد جدا

ممتازمقبـولجيـد جداًمقبـولسمر يوسف محمد أحمد10213  ً ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًممتاز  جيـد جدا

ممتازجيـد جداًممتازممتازسميره ماهر أحمد إبراهيم10214  ً ً  جيـد جدا ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جدا

شاديه عبد الفتاح أبو المجد 10215

محمد
ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتاز  ً ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدممتاز  جيـد جدا

ممتازجيـد جداًجيـد جداًمقبـولشروق عبد الرزاق محمد أحمد10216 ً  مقبـول  جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـدمقبـولجيـد جدا

ممتازممتازجيـد جداًممتازشرين مصطفى إسماعيل أحمد10217 ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد  ممتاز 

ًصفاء عادل أحمد جاد10218 ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا  ً ً  جيـد جدا جيـد جداًممتازجيـد جداًجيـدجيـدجيـد جدا

ممتازممتازجيـد جداًممتازفاطمه على محمد حسن10219 ً  جيـد  ممتازجيـد جداًممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا

ممتازممتازممتازممتازكرستينا وليم شكر هللا عطا10220  ً ً  جيـد جدا ممتازجيـد جداًجيـدجيـدجيـد جداًجيـد جدا

ممتازجيـدجيـد جداًممتازكريمه عثمان على محمد10221 ً  مقبـول  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدضعيـفجيـد جدا

ممتازجيـدجيـد جداًممتازكيرلس رفعت نجيب لبيب10222  ً ً  جيـد جدا جيـد جداًممتازجيـدجيـدجيـدجيـد جدا
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ًمادلين خلف لبيب حنين10223 ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جدا ً  جيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـدجيـد جدا

ممتازجيـد جداًممتازممتازمارتينا عاطف جيد عويضه10224  ً ممتازممتازجيـدجيـد جداًجيـد جداًممتاز  جيـد جدا

ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتازمارينا صبرى موسى بخيت10225 ً  جيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا

ممتازجيـد جداًممتازممتازمارينا عاطف سعد جوده10226  ً ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدممتاز  جيـد جدا

ممتازمقبـولجيـد جداًممتازمايكل بنيامين ويصا جورجى10227 جيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـدجيـدجيـد  ممتاز 

ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتازمحمد أبو بكر محمد ابوبكر10228 ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدممتاز  جيـد 

محمد البدري محمد عبد 10229

الراضي
جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًمقبـول ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًمقبـولممتاز  جيـد 

جيـدمقبـولجيـد جداًمقبـولمحمد السيد أبو الحمد محمود10230 ً مقبـولعلوم بيئيةجيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدضعيـفجيـد جدا

ًمحمود محمد محمد عبد ربه10231 ضعيـف جيـد جداًجيـد جدا
جداً

جيـد ً  ضعيـف  جيـدجيـد جداًضعيـفمقبـولضعيـفجيـد جدا

ممتازجيـد جداًممتازجيـدمرفت سامى بيباوى بشاي10232 ً  جيـد  ممتازممتازجيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـد جدا

جيـد جداًمقبـولجيـد جداًمقبـولمروه أحمد على محمد10233 ضعيـف  
جداً

  ً جيـدجيـد جداًمقبـولجيـدجيـدجيـد جدا

ممتازممتازجيـد جداًجيـدمنار محمد مصطفى عثمان10234 ً  ممتاز  ممتازممتازجيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًممتازجيـدممتازمودى طلعت أسعد راغب10235  ً اسس بناء جيـد جدا

المناهج
جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًممتاز مقبـول

ًمينا جميل عزمى يوسف10236 ممتازجيـد جداًممتازجيـد جدا  ً ً  جيـد جدا ممتازجيـدممتازجيـدمقبـولجيـد جدا
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ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدنجوى محمد رزق عبد الهادى10237 ً  جيـد  جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـدجيـد جدا

جيـدجيـدممتازممتازنسمه أبو ضيف إبراهيم محمد10238 ً  ضعيـف  جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا

نور الهدى احمد عبد العال 10239

حسن 
ً جيـدضعيـفجيـد جداًجيـد جدا ً مقبـولفيزياء ذريةجيـد  ممتازجيـد جداًجيـدجيـد جداًضعيـفجيـد جدا

مقبـولضعيـفجيـد جداًمقبـولنورهان خالد محمد عبد المجيد10240 ً  جيـد  جيـدجيـد جداًمقبـولجيـدجيـدجيـد جدا

جيـد جداًمقبـولجيـدمقبـولهاله رشاد يونس على10241 استخدام الحاسبمقبـول 

 في الفيزياء
ً مقبـول جيـد جداًجيـدضعيـفمقبـولضعيـفجيـد جدا

مقبـولجيـدجيـد جداًجيـدهايدى شوقى إسماعيل ماجد10242 ً  جيـد  جيـدجيـد جداًجيـدجيـدجيـدجيـد جدا

جيـدجيـدجيـد جداًمقبـولهدير جمال على أحمد10243 ً  ضعيـف  جيـدجيـد جداًمقبـولجيـدضعيـفجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًممتازوفاء على السيد على10244 جيـد جداًممتازجيـد جداًجيـدمقبـولممتاز  مقبـول 

ممتازممتازممتازممتازوالء يوسف أحمد مصطفى10245 ً  ممتاز  ممتازممتازممتازجيـد جداًجيـدجيـد جدا

ممتازممتازجيـد جداًممتازيارا صفوت محمد فوزي10246  ً ً  جيـد جدا ممتازجيـد جداًجيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جدا

ممتازممتازجيـد جداًممتازياسر بخيت مرسي مصطفى10247 ً  جيـد  ممتازجيـد جداًجيـدجيـدجيـدجيـد جدا

يوستينا عاطف نظيم القمص 10248

زخاري
ممتازممتازممتازممتاز ً  ممتاز  ممتازممتازممتازجيـدجيـدجيـد جدا

ممتازمقبـولجيـدمقبـولأحمد جمال الدين محمد مسعود10249 مقبـولجيـدجيـد جداًمقبـولمقبـولمقبـول  مقبـولق

جيـد جداًمقبـولمقبـولجيـدأحمد محمد أحمد محمد محمد10250 جيـدجيـد جداًجيـد جداًمقبـولمقبـولجيـد  مقبـولق
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حسابية

ديناميكا 

كهربية
مواد التخـــلـف
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االصول 

الفلسفية 

للتربية

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـدأحمد محمد محمود مجاهد10251 مقبـولجيـد جداًجيـدجيـدجيـدمقبـول  مقبـولق

جيـد جداًجيـدمقبـولمقبـولأسماء جمال أحمد محمد10252 ممتازجيـد جداًممتازجيـدجيـدممتاز  جيـدق

جيـدجيـد جداًمقبـولمقبـولحازم محمد أبو الوفا السيد10253 جيـدمقبـولجيـدجيـد جداًمقبـولمقبـول  مقبـولق

مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولمارينا عطا عاطف نادر10254 جيـدجيـدجيـد جداًممتازمقبـولمقبـول  مقبـولق

ممتازممتازمقبـولمقبـولهاجر سمير فرج محمود10255 مقبـولجيـد جداًجيـد جداًجيـدمقبـولمقبـول  مقبـولق
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