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2
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مقبول اسراء على محمد على
3
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4
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7
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اميمه محمود حامد احمد
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جيد جيد ايمان النميرى حزقيال ملك
12

ضعيف مقبول مقبول 3062

ايه احمد على عبدالنبى
13

مقبول جيدجدا جيدجدا 3063

جيدجدا ايه حسن احمد عبد الرحمن
14

جيد جيد امتياز 3064

امتياز ايه عبده احمد محمود
15

جيدجدا جيدجدا جيدجدا 3065

جهاد إسماعيل بخيت احمد
16

جيد جيدجدا جيدجدا 3066

مقبول جيدجدا حسناء طلعت ابراهيم محمد
17

ضعيف جيد جيد 3067

جيد خلود عبد الغنى احمد محمد
18

مقبول جيد جيدجدا 3068

خلود محمد عامر احمد
19

جيد جيد جيدجدا 3069

دعاء صبرى محمود احمد
20

جيدجدا امتياز امتياز 3070

امتياز امتياز ريم مصطفى اسماعيل سالم
21

جيدجدا جيدجدا امتياز 3071

شروق حسن صابر معداوى
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جيد جيد جيدجدا 3073

مارى بهجت حشمت ذكى
24

جيد امتياز امتياز 3074

مروه عبدالمعطى نورالدين احمد
25

جيدجدا جيدجدا امتياز 3075

مريم خالد سعيد ابراهيم
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31
جيد جيد امتياز 3081

مقبول جيد مينا حكيم وليم عبده
30

ضعيف مقبول مقبول 3080
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هناء ابراهيم احمد محمد

هبه جمال محمد عبدالباقى على


