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رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

جيدجدا رحمه ثابت فتحي عبدالمولى
15

جيدجدا جيد مقبول مستجد 825

رحاب عبدالناصر ابوزيد بدوى
14

مقبول جيد مقبول مستجد 824

رحاب جمال ابوالوفا عبدالعال
13

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 823

داليا فرج احمد جمعه
12

جيد جيد جيد مستجد 822

جيدجدا داليا احمد حسن احمد
11

جيد جيدجدا جيد مستجد 821

جيد حازم كمال الدين همام محمد
10

جيدجدا جيد مقبول مستجد 820

بوال ساهر اديب نظير
9

غ غ غ مستجد 819

جيدجدا جيدجدا ايه رفعت على احمد
8

جيد جيدجدا جيد مستجد 818

جيد انجى ناصر حشمت مكاوى
7

جيدجدا امتياز مقبول مستجد 817

اميره خالد محمد علي
6

جيدجدا جيد مقبول مستجد 816

آمانى صفوت محمود حسن
5

جيدجدا مقبول مقبول مستجد 815

جيدجدا امال مجدى محمد همام
4

جيد جيد جيد مستجد 814

امتياز جيدجدا االميرة عبودى احمد فرج
3

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 813

اسالم عيسى اسماعيل احمد
2

مقبول ضعيف ضعيف مستجد 812

اسراء محمد شعبان محمد
1

جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 811
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امتياز
امتياز جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيدجدا جيدجدا
امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا
جيدجدا

جيدجدا جيد جيدجدا
امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد

امتياز امتياز امتياز
جيدجدا
جيد امتياز جيدجدا

امتياز
امتياز جيدجدا امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا
امتياز

امتياز جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيد مقبول

جيد جيدجدا جيد
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يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصدراجعه كتبه اماله

محمد السيد عبد اللطيف احمد
30

غ غ غ مستجد 840

جيد محمد احمد جالل مرسى
29

جيدجدا مقبول مقبول مستجد 839

جيد مبارك محمد عبدالنبى حسن
28

امتياز جيدجدا مقبول مستجد 838

كيرلس عبد الشهيد عايد حنا
27

جيد مقبول مقبول مستجد 837

كرستين اوحنا جبره واقيم
26

جيد ضعيف ضعيف مستجد 836

مقبول فاتن الداخلى الداخلى محمد
25

جيد ضعيف جيد مستجد 835

جيد غادة راعى حماده محمد
24

مقبول ضعيف مقبول مستجد 834

مقبول علياء اسماعيل السيد اسماعيل
23

جيدجدا ضعيف جيد مستجد 833

جيد عبير عمران احمد حسن
22

مقبول جيد مقبول مستجد 832

امتياز عبد هللا محمد عاطف فؤاد
21

جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 831

مقبول ضحى خالد محمد على
20

مقبول جيد ضعيف مستجد 830

سيمون عباس ناشد بولس
19

جيدجدا مقبول مقبول مستجد 829

سهام عاطف صادق عبدالحميد
18

جيد جيد جيد مستجد 828

سها عاصم احمد عبد الاله احمد
17

مقبول ضعيف مقبول مستجد 827

زينب عبد العزيز ابو المجد عبد العزيز
16

جيدجدا امتياز جيد مستجد 826
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جيد ضعيف ضعيف جدا

امتياز امتياز جيدجدا
امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا

جيدجدا امتياز جيدجدا

غ غ غ

جيدجدا جيد مقبول
امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا

امتياز امتياز امتياز

امتياز امتياز جيدجدا
امتياز
جيدجدا امتياز جيدجدا
امتياز امتياز
جيدجدا امتياز جيدجدا
جيدجدا امتياز
جيد جيدجدا جيدجدا

جيدجدا امتياز مقبول

جيدجدا امتياز امتياز
امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا
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هبه سيد عبدالرحيم محمد
45

جيد جيدجدا مقبول مستجد 855

هاجر بدر الدين انور ابراهيم
44

جيدجدا جيد مقبول مستجد 854

نورهان ماهر محمد حسن
43

جيد مقبول مقبول مستجد 853

نورهان خلف شوقي درغام
42

جيدجدا جيد جيد مستجد 852

جيد جيد نورهان ابوغويل احمد خضر
41

مقبول جيد مقبول مستجد 851

امتياز نجاه احمد خلف احمد
40

جيدجدا امتياز جيد مستجد 850

جيد ميريت بدرالدين عبدالاله احمد
39

جيد مقبول مقبول مستجد 849

منه هللا احمد حارس عبد هللا
38

جيدجدا امتياز جيد مستجد 848

منار صالح عماره عبداللطيف
37

جيد جيدجدا جيد مستجد 847

مكاريوس ناصر نجيب حبشى
36

جيد ضعيف مقبول مستجد 846

مصطفى ممدوح رياض بربرى
35

غ غ غ مستجد 845

مريم كامل محمود أحمد
34

جيدجدا جيد مقبول مستجد 844

محمود حربى محمود ابراهيم
33

جيد ضعيف مقبول مستجد 843

امتياز محمد لطفي محمد محمد
32

جيدجدا جيد مقبول مستجد 842

محمد ضياء عبدالمجيد شلقامى
31

جيدجدا ضعيف ضعيف مستجد 841
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امتياز
امتياز جيدجدا جيدجدا

جيدجدا
امتياز جيدجدا جيد
امتياز امتياز
جيدجدا امتياز جيدجدا

جيدجدا امتياز جيدجدا

غ غ غ

غ غ غ

غ غ غ
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يعتمد عميد الكلية راجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

محمود عنتر عبدالعال عبدالقادر
53

غ غ غ باقى 863

كريم احمد عبدالمجيد احمد
52

غ غ غ باقى 862

ساره عيسى نظير فكرى
51

غ غ غ باقى 861

اروى ايمن محمد حسين
50

غ غ غ باقى 860

جيدجدا يوسف فايز عزمى شرقاوى
49

جيد امتياز جيد مستجد 859

وفاء هريدى حسن هريدى
48

جيد جيد مقبول مستجد 858

هشام ممدوح عبده عبدالراضى
47

جيدجدا مقبول جيد مستجد 857

جيد هبه شكرى تامر فارس
46

جيد مقبول مقبول مستجد 856


