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جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 8270

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا مستجد 8271

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول مستجد 8272

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8273

جيدجدا جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول ضعيف جدا مستجد 8274

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8275

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز مقبول مقبول جيد جيد مقبول مستجد 8276

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيد امتياز جيد مستجد 8277

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8278

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز مقبول مستجد 8279

احمد عثمان غانم عبد العزيز
4

احمد شيبه الحمد على سليم
3

ابراهيم عياد حنا زكي
2

ابرام رافت بخيت حنا
1

بيانات الطالب

اسماء مظهر فتحى هاشم
9

اسماء على عبدالكريم على
8

اسماء عبدالفتاح محمد سيد
7

اسماء احمد محمد عبدالرحيم
6

اسالم رجب عبد المنعم توفيق
5

اسماء ناصر عبدالاله ابوزيد
10
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جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 8280

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيد جيد جيد مقبول جيد مقبول مستجد 8281

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8282

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد جيد جيد مستجد 8283

امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8284

امتياز جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا مقبول مقبول جيد مقبول مستجد 8285

امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8286

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز مقبول جيد جيد امتياز جيد مستجد 8287

امتياز امتياز مقبول مقبول امتياز امتياز جيد مقبول جيد جيدجدا مستجد 8288

جيدجدا جيدجدا مقبول ضعيف امتياز مقبول مقبول جيد جيد مقبول مستجد 8289

امانى نشات نجيب كريوس
14

امانى اشرف السبع ارسل
13

الفت فتحى حسين منصور
12

0اكرم وجيه لمعى 
11

ايه عبدالناصر على السيد
19

ايه خلف محمدين محمد
18

ايه حسين عبدالنعيم خليفة
17

اميره صالح محمد دياب
16

امنيه ابوالفتوح عبدالحميد توفيق
15

ايه ناصر بدرى السمان
20
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امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8290

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد جيد امتياز امتياز مستجد 8291

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد جيد امتياز جيد مستجد 8292

جيدجدا جيدجدا مقبول ضعيف جيدجدا مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مستجد 8293

امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا مقبول جيد امتياز جيد مستجد 8294

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 8295

جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 8296

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيد مستجد 8297

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8298

جيدجدا امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 8299

داليا محمد حسين بكر
24

حسام حمدى بقيان محمد
23

حبيبه نصر عابدين السيد
22

جهاد نصر موسى على
21

رانيا سعيد ابراهيم فرج
29

رائد منصور ثابت سالمة
28

دينا السيد محمد رشوان
27

دنيا رمضان محمد ادم
26

دميانه عادل سعد ديمترى بباوى
25

رانيا محمد البدرى حسن
30
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امتياز جيدجدا جيد مقبول امتياز ضعيف جيد جيد امتياز جيد مستجد 8300

امتياز جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8301

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8302

امتياز امتياز جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8303

امتياز جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مستجد 8304

جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 8305

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8306

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيد جيدجدا جيد جيد جيد مستجد 8307

جيد امتياز جيد جيد امتياز مقبول جيد جيد جيدجدا مقبول مستجد 8308

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد جيد جيد جيد مستجد 8309

زينب بدوى جاب هللا قناوى
34

رحمه احمد عطا عبود احمد
33

رحاب السيد فهمى امين
32

رانيا محمد حسن محمود
31

سماء عبد الجواد حسين على
39

ساره سمير السيد فرغلى
38

ساره السيد احمد امين
37

زينب محمد لطفى السيد ابو هارون
36

زينب عدنان محمد امين
35

سيمون سفين عطيه سفين
40
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امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8310

جيدجدا جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيد مستجد 8311

امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 8312

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 8313

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد 8314

امتياز امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز امتياز مستجد 8315

امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول جيد جيدجدا ضعيف مستجد 8316

جيدجدا امتياز جيد جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8317

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8318

مقبول مقبول ضعيف ضعيف جيد مقبول ضعيف مقبول مقبول ضعيف جدا مستجد 8319

عاصم ناصر شحاته رضوان
44

شيماء عبدالرحيم محمد احمد
43

شيماء عارف خلف عبدالرحمن
42

شيماء ابراهيم سيد سعد
41

غاده فوزى محمد سعد
49

غاده جالل احمد محمد
48

عماد عبدالحليم حافظ دسوقى
47

على محمد هالل حميد
46

عبدهللا ممدوح محمود محمد
45

فاطمه احمد عبدالعال محمد
50
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جيدجدا امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا مستجد 8320

امتياز امتياز مقبول جيد امتياز امتياز مقبول جيد جيدجدا جيد مستجد 8321

امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز امتياز جيد امتياز امتياز مستجد 8322

جيدجدا امتياز مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد جيد ضعيف مستجد 8323

جيدجدا امتياز جيد مقبول امتياز امتياز امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8324

جيد امتياز جيد جيدجدا امتياز جيد جيد جيد جيدجدا مقبول مستجد 8325

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8326

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد مقبول جيد امتياز امتياز مستجد 8327

جيد جيدجدا ضعيف مقبول امتياز جيد مقبول جيد مقبول ضعيف جدا مستجد 8328

جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 8329

كريم صبرى عبدالحميد رضوان
54

كرستينا كرم نعيم حكيم
53

فاطمه عيد محمد عيد
52

فاطمه رجب احمد محمود
51

محمد عبد المنعم محمد محمد
59

مارينا عاطف ايوب فهمى
58

مارينا ثروت فخرى عبود
57

لوسندا اشرف رفعت عطا هللا
56

كيرمينا مدحت فهمى سعيد
55

مروه ماهر سليمان السيد
60
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امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 8330

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8331

جيدجدا امتياز مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مقبول مستجد 8332

جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا امتياز جيد مقبول مقبول جيدجدا جيد مستجد 8333

امتياز امتياز عذر جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 8334

امتياز جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول مستجد 8335

مقبول مقبول ضعيف جدا ضعيف جيد مقبول مقبول جيد جيد ضعيف جدا مستجد 8336

جيدجدا امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد 8337

جيدجدا امتياز مقبول جيد جيدجدا جيد جيد جيد جيد مقبول مستجد 8338

امتياز امتياز جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8339

64

مالك ممدوح راضي عطا هللا
63

مريم رومانى خير متى
62

مريم رشاد رياض عبدالنور
61

نورهان كامل شحاته عبدالحليم
70

مينا نشأت ايوب معوض
69

ميار البدرى محمدالصغير متولى
68

منى محسن محمد رفعت احمد
67

منار فتحى محمد محمد
66

منار عبدالحفيظ مصطفى محمد
65

منار حسن عبدالحميد مرسى
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مقبول جيد ضعيف مقبول جيدجدا جيد مقبول جيد جيد ضعيف جدا مستجد 8340

جيدجدا امتياز مقبول جيد امتياز جيد مقبول جيد جيد ضعيف مستجد 8341

امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز مستجد 8342

امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8343

وفاء عشرى الصغير علي
74

وئام السيد عبدالرحمن عبدالواحد
73

هشام عبدالرحيم امين عبدالرحيم
72

هاله على عبدالمنعم علي
71
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