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يعتمد عميد الكلية رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

15
جيد ضعيف جيدجدا جيدجدا 7684

دينا محى الدين احمد صبره

14
جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا 7683

امتياز دعاء ماهر على احمد

13
امتياز جيدجدا امتياز امتياز 7682

خلود خلف فوزى فهمى

12
امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز 7681

امتياز حسام محمد عبد الاله محمد

11
جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا 7680

امتياز امتياز بوال فكتور حبشى ابراهيم

10
جيد مقبول امتياز جيد 7679

جيدجدا باخوم عبده ابراهيم جريس

9
امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا 7678

ايه احمد احمد الشمندي

8
جيدجدا جيد امتياز امتياز 7677

جيدجدا ايمان سعد عبدالناصر على

7
امتياز امتياز امتياز امتياز 7676
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6
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5
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4
امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز 7673

امتياز احمد هشام احمد محمد

3
جيدجدا مقبول جيدجدا امتياز 7672

امتياز جيد احمد محمد السيد محمد

2
جيد ضعيف مقبول جيدجدا 7671

احمد بخيت محمد احمد

ابو عياد احمد الحامدى احمد
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امتياز مقبول امتياز جيدجدا 7670
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جيد جيد جيدجدا امتياز 7699

كيرلس بولس فكرى سعيد

29
جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد 7698

امتياز كرستينا يعقوب حليم حبيب

28
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 7697

امتياز كرستينا ابراهيم عوض صليب

27
ح مقبول جيد جيد 7696

جيدجدا فيبى يسرى لطيف بشاى

26
جيدجدا جيدجدا امتياز جيد 7695

عزه عبدالحميد السيد عبدالحميد

25
جيد جيدجدا جيدجدا امتياز 7694

امتياز عبدهللا زكريا حمدان مصطفى عويس

24
جيد ضعيف جيد امتياز 7693

سمر خلف توفيق محمد

23
مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا 7692

جيد سلفيا سمير سالمه حنين

22
جيد جيدجدا امتياز جيدجدا 7691

امتياز امتياز ساره صالح مكرم شحاتة
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يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصد كتبه اماله

45
امتياز جيد جيدجدا جيدجدا 7714

امتياز مفدى نبيل منير يسى

44
ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا 7713

جيد امتياز مصطفى خالد صابر محمد عبدهللا

43
جيد جيد جيدجدا جيدجدا 7712

امتياز مصطفى ابراهيم عبدالعزيز عبدالعزيز

42
جيد جيد جيدجدا جيد 7711

امتياز جيدجدا مريم ناصر عاطف عياد

41
جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز 7710

امتياز امتياز مريم سرحان عبيد لبيب

40
امتياز جيد جيدجدا امتياز 7709

مروه محمد احمد عبداللطيف

39
جيدجدا جيد جيد جيدجدا 7708

محمود احمد محمود محمود

38
جيدجدا مقبول جيد جيدجدا 7707

جيدجدا امتياز محمود احمد سيد محمد

37
مقبول جيد جيدجدا جيد 7706

جيدجدا محمد عبد الواحد عبد اللطيف ابو ضي

36
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 7705

امتياز مجدى ثابت شنوده عبدالمسيح

35
مقبول مقبول جيد جيدجدا 7704

مارينا عادل راتب واصف

34
امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز 7703

امتياز مارينا دميان البدرى ملك

33
جيد جيد جيد جيد 7702

مارينا بدير عبدالشهيد بادير

32
جيد مقبول جيدجدا امتياز 7701

جيدجدا امتياز ماركو صبرى صبحى اسحق

31
امتياز جيدجدا جيد امتياز 7700

امتياز كيرلس مالك حارص جابر
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امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد
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مقبول مقبول جيدجدا مستجد

يعتمد عميد الكليةراجعه رئيس لجنة الرصداماله كتبه

54
جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا 7723

امتياز يوسف عبادى قلينى شفيق

53
جيدجدا ضعيف امتياز امتياز 7722

يحيى السيد محمد عبدالسميع

52
جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا 7721

وليد السيد على الديب

51
جيد ضعيف امتياز جيد 7720

جيدجدا مقبول هبه عامر عجمى يوسف

50
امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا 7719

امتياز نورهان على عبدالعاطى محمود

49
مقبول جيد جيدجدا جيد 7718

امتياز نرمين محمود حامد سيد

48
جيدجدا جيد جيدجدا امتياز 7717

مينا موريس ارميس قديس

47
جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز 7716

منال غريب عبدالستار محمود

46
جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا 7715

منار رجب احمد عبدالوهاب


