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جيـدجيـد جداًمقبـولجيـد جداًاسامه جمال الدين محمد 451     ممتازجيـد جداًضعيـف 

مقبـولجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًالشيماء متولى عبد الرحمن452     ممتازجيـد جداًجيـد 

جيـدجيـد جداًجيـد جداًممتازايمان على احمد محمد453  ً     ممتازممتازجيـد جدا

مقبـولجيـد جداًجيـد جداًجيـدبخيته دياب بكر454     ممتازجيـد جداًضعيـف 

جيـدجيـدجيـد جداًجيـد جداًبسمة احمد عبد الرحيم عثمان455  ً     ممتازممتازجيـد جدا

جيـدجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًحمام محمد مختار457     ممتازممتازمقبـول 

جيـدجيـدجيـدمقبـولرشا جمال محمد محمد458 ضعيـف  
جداً

    ممتازممتاز

مقبـولجيـدجيـدمقبـولسعاد رمضان فراج 459 ضعيـف  
جداً

    ممتازمقبـول

جيـد جداًجيـدجيـد جداًممتازسلوى محمد ابراهيم ابراهيم460  ً     ممتازممتازجيـد جدا

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًسماح محمود حسن461     ممتازممتازضعيـف 

مقبـولجيـدجيـدممتازصباح غريب عبد الرحمن462     ممتازجيـد جداًجيـد 

مقبـولجيـدجيـدمقبـولصبرين محمد نجيب463 ضعيـف  
جداً

    ممتازممتاز

مقبـولممتازجيـدمقبـولصالح محمد رفعت احمد464     ممتازمقبـولمقبـول 

جيـدجيـدجيـد جداًغائبعزه امان ثابت محمد465     ممتازممتازمقبـول 
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جيـد جداًجيـدممتازممتازعلياء احمد مالك عبد العال466  ً     ممتازممتازجيـد جدا

غائبغائبغائبغائبفاطمة خليفة احمد خليفة467     غائبغائبغائب 

مقبـولمقبـولجيـدجيـد جداًمحمد انور محمد عبد الرحمن468 ضعيـف  
جداً

    ممتازجيـد

مقبـولجيـدمقبـولمقبـولمنى احمد عبد القادر469     ممتازجيـد جداًضعيـف 

جيـدجيـدمقبـولجيـدنجالء فتحى محمد غنيم470     ممتازمقبـولضعيـف 

مقبـولجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًنوره عباس امين عبد الاله471 ضعيـف  
جداً

    ممتازجيـد

جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًهدى طيبون راشد472     ممتازممتازضعيـف 

جيـدممتازجيـد جداًممتازهند احمد عبد الرحيم473  ً     ممتازممتازجيـد جدا

مقبـولجيـد جداًجيـدجيـدهيام  صبرى عبد الحميد474     ممتازجيـد جداًمقبـول 

مقبـولمقبـولجيـدمقبـولوحيد عبد الكريم محمد475     جيـد جداًمقبـولضعيـف 

مقبـولجيـدمقبـولجيـد جداًياسر احمد على عارف476     ممتازممتازمقبـول 
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