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جيـدجيـدممتازجيـد جداًاحالم يوسف رزق اسخرون401  ً     ممتازمقبـولجيـد جدا

مقبـولجيـدمقبـولجيـد جداًاحمد محمد محمد خليل402 ضعيـف جيـد 
جداً

    جيـد

مقبـولجيـدمقبـولجيـد جداًاسماء عبد الرحمن محمد 403  ً     مقبـولمقبـولجيـد جدا

غائبغائبغائبغائبالسعودى عبيد عبد الاله احمد404     غائبغائبغائب 

مقبـولجيـدجيـدجيـد جداًامانى رفعت متولى عبد الرحمن405  ً     ممتازجيـدجيـد جدا

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًايمان اديب اسطفانوس406     ممتازجيـد جداًجيـد 

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًايمان عطا صابر407  ً     جيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًممتازبسمة سعد عبد اللطيف احمد408     ممتازجيـد جداًجيـد 

جيـدجيـدجيـدممتازجاكلين كمال كامل409     ممتازجيـدجيـد 

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًحسان ابراهيم حسان ابراهيم410     ضعيـفجيـدجيـد 

جيـد جداًمقبـولمقبـولجيـد جداًحماده عباس حسن محمود411  ً     جيـدمقبـولجيـد جدا

ضعيـف جيـدحنان محمود محمد محمود412
جداً

مقبـولجيـد  ً     ممتازمقبـولجيـد جدا

جيـدجيـدمقبـولجيـد جداًحنان منصور محمد احمد413     ممتازجيـد جداًجيـد 

محرومجيـدمقبـولجيـد جداًرحاب عادل مطاوع414     جيـد جداًمحرومجيـد 
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محرومجيـدجيـد جداًممتازرومية جرجس خزيم جرجس415     ممتازمحرومجيـد 

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولممتازساره عبد الرحيم على محمد416  ً     ممتازجيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـدجيـدجيـد جداًسلوى محمد عبد هللا417  ً     ممتازممتازجيـد جدا

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًسهير فوزى عبد الحميد على418  ً     جيـد جداًممتازجيـد جدا

ضعيـف جيـدجيـدجيـد جداًعلى تمام عبد الرحمن احمد419
جداً

 ً     جيـد جداًمقبـولجيـد جدا

مقبـولجيـدجيـدجيـد جداًعلى حسن محمد ابراهيم420  ً     جيـد جداًممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًعنتر سعد محمد عبد الرحمن421  ً     ممتازممتازجيـد جدا

محرومجيـدجيـدجيـد جداًفاتن احمدمحمد على422  ً     ممتازمحرومجيـد جدا

جيـد جداًجيـدجيـدغائبمحمد  احمد عزوز احمد423  ً     ممتازجيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًمنيره عبد اللطيف احمد على424     ممتازجيـد جداًجيـد 

ممتازجيـدجيـد جداًجيـد جداًناصر محمد محمد على425  ً     ممتازممتازجيـد جدا

جيـدجيـدمقبـولجيـد جداًنجالء ماهر حنا مينا426  ً     ممتازممتازجيـد جدا

ضعيـف جيـدمقبـولجيـدنرمين جودت حشمت عزمى427
جداً

 ً     جيـد جداًضعيـفجيـد جدا

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًنفين لمعى بسطا428  ً     ممتازجيـدجيـد جدا
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جيـد جداًجيـدجيـدجيـد جداًنيلى توفيق ابراهيم توفيق429  ً     جيـد جداًممتازجيـد جدا

جيـدجيـدمقبـولجيـد جداًهبه روميل رياض عبد المسيح430     ممتازممتازجيـد 

محرومجيـدجيـدممتازهناء حامد حسين431  ً     ممتازمحرومجيـد جدا

جيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـد جداًهناء داود نصر هللا جرجس432  ً     ممتازجيـد جداًجيـد جدا

جيـدجيـدجيـد جداًممتازوفاء محمد احمد السيد433  ً     ممتازممتازجيـد جدا

غائبغائبغائبغائبتحية احمد يوسف ابراهيم434      غائبغائبق

جيـدجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًتهاني محمود أحمد437  ً     جيـد جداًممتازجيـد جدا

جيـدمقبـولمقبـولغائبمنى عبدالناصر أصيل438  ً     جيـد جداًممتازجيـد جدا

رئيس لجنة الرصدراجعهرصده3 من 3صفحة 
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