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جيـدمقبـولضعيـفمقبـولابراهيم على ابراهيم201 ضعيـف  
جداً

  ً  جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًممتازجيـد جداًاحمد عبد الهادى احمد202 ً  مقبـول   ممتازجيـد جدا

جيـد جداًمقبـولمقبـولجيـد جداًاسامة محى الدين على203 ً  مقبـول   ممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـداسراء خلف عبد الجواد يوسف204  ممتازممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًاسماء عبد المقصود احمد205 ضعيـف  
جداً

 ممتازجيـد  

ممتازجيـد جداًمقبـولمقبـولاسماء محمد عبد الرحيم206  ممتازممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًاسماء محمد محمود عبد العال207  ممتازمقبـول  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولممتازاميرة صابر محمد محمود208  ممتازممتاز  مقبـول 

ممتازجيـد جداًمقبـولجيـد جداًايمان على محمد209 ً  مقبـول   ممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًضعيـفجيـدبسمة عزت محمد محمود210  ممتازممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـدتريزه محفوظ حنا211  ممتازممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـدجهاد خليل هاشم212 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًجورج يوحنا عبد هللا213 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًحاتم محمد عطية214  جيـد جداًممتاز  مقبـول 
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ممتازجيـدمقبـولجيـدحسناء عبد الروؤف محمد215  جيـد جداًممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًحسين سعد عبدالرحيم216 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـدجيـدممتازحليمة عبد العظيم صابر حسن217 علم نفس النموفلسفة التعليم االبتدائىمقبـول  ضعيـف مقبـول
جداً

ً  جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًحنان دواد عزيز218 ضعيـف  
جداً

 جيـدجيـد  

جيـد جداًجيـدضعيـفجيـد جداًداليا محمود محمد219  جيـد جداًممتاز  جيـد 

غائبغائبغائبغائبدعاء احمد حسن220  غائبغائب  غائب 

رانيا عبد العزيز احمد عبد 221

العزيز

ممتازجيـدمقبـولممتاز  جيـد جداًممتاز  مقبـول 

ممتازجيـدمقبـولممتازرجائى عزت مترى ميخائيل222  جيـد جداًممتاز  مقبـول 

ممتازجيـدممتازجيـد جداًريهام مصطفى محمد احمد223 ضعيـف  
جداً

 ممتازممتاز  

جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًممتازساره رمضان خلف محمد224 ً  جيـد   جيـد جداًجيـد جدا

ممتازجيـد جداًجيـدممتازسحر ناجى قاسم سليمان225  جيـد جداًممتاز  جيـد 

جيـد جداًجيـدضعيـفمقبـولسعاده زين العابدين محمود226  جيـد جداًمقبـول  ضعيـف 

جيـد جداًممتازمقبـولممتازسلوى سليمان ابو المجد227 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

سماح عز الدين الشاذلى ابو 228

النور

جيـد جداًمقبـولجيـدمقبـول ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا
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جيـد جداًجيـدجيـدجيـدسناء حسن احمد229 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

مقبـولجيـدجيـدمقبـولشعبان عبد الرؤف عبد النعيم230 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

ممتازممتازمقبـولجيـد جداًشيرى عادل عزمى231  جيـد جداًممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـدمقبـولمقبـولشيماء عبد الكريم السيد 232 ضعيـف  
جداً

 جيـد جداًجيـد  

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًصفاء مرتضى محمود هدية233  جيـد جداًممتاز  مقبـول 

ممتازجيـدمقبـولمقبـولطه عبد الستار عبد الحليم234  ممتازممتاز  مقبـول 

عبد الرحمن زغلول عبد 235

الرحمن

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـد ضعيـف  
جداً

  ً  ضعيـفجيـد جدا

مقبـولجيـدجيـدمقبـولعبد الناصر حامد عيسى236 ضعيـف  
جداً

  ً  جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًمقبـولمقبـولجيـدعزه حبشى على237 ضعيـف  
جداً

  ً  مقبـولجيـد جدا

جيـدجيـدضعيـفجيـد جداًعزه على محمد على238 ً  ضعيـف   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولممتازفاتن السيد احمد239 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـدجيـد جداًجيـد جداًمقبـولفوكية عبد الواحد محمد 240 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

مايسه ابو الفضل محمد عبد 241

الموجود

جيـدجيـدمقبـولجيـد جداً ضعيـف  
جداً

 جيـد جداًجيـد مقبـولفلسفة التعليم االبتدائى

جيـد جداًممتازضعيـفممتازمحمد دياب خلف محمد242 ً مقبـولفلسفة التعليم االبتدائىمقبـول   جيـدجيـد جدا
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جيـدجيـد جداًجيـد جداًجيـدمرثا شكرى اسرائيل243 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـدجيـد جداًمرفت عدلى اسحق244  جيـد جداًممتاز  مقبـول 

جيـد جداًجيـد جداًضعيـفجيـدمروة محمد جالل محمد245 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـد جداًمروة محمد عبد الرحيم246 ضعيـف  
جداً

 جيـد جداًجيـد  

ممتازممتازمقبـولجيـد جداًمصطفى عبد الكريم محمدالسيد247  جيـد جداًجيـد  مقبـول 

ضعيـف جيـد جداًمقبـولجيـد جداًنجالء ابراهيم محمود248
جداً

ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولجيـد جداًنعمة جمال عبد العظيم 249 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

ممتازجيـد جداًممتازجيـد جداًنهاد رفعت عبد الحميد250 ً  مقبـول   جيـد جداًجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدنيفين مكرم حلمى 251 ضعيـف  
جداً

ً مقبـولفلسفة التعليم االبتدائى  ممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـد جداًمقبـولممتازهبه عادل عزمى 252 ً  جيـد   ممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـدضعيـفجيـد جداًهناء ثابت على صالح253 ً ضعيـفعلم نفس النمومقبـول   ممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًهند محمد محمود احمد254 ً  مقبـول   ممتازجيـد جدا

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـدهيام السيد احمد احمد255 ضعيـف  
جداً

ً ضعيـفعلم نفس النمو  ممتازجيـد جدا

جيـدجيـدضعيـفجيـد جداًوحيد عبد اللطيف عبد الموجود256 ً  مقبـول   ممتازجيـد جدا
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مقبـولمقبـولمقبـولمقبـولادهم حمدى هيكل257  مقبـولمقبـول  مقبـولق

ضعيـف غائب  اسماء عابدين عمان258
جداً

ضعيـف  غائبعلم نفس النمو ق
جداً

ضعيـف 
جداً

 

ضعيـف    ثريا شعبان سالم259
جداً

ضعيـف علم نفس النمو ق
جداً

ضعيـف  
جداً

ضعيـف 
جداً

 

ضعيـف مقبـول  حسين رجب جاد الكريم260
جداً

ضعيـف  ضعيـفعلم نفس النمو ق
جداً

ضعيـف 
جداً

 

ضعيـف مقبـول  احمد صدقة حسن261
جداً

ضعيـف    خ
جداً

ضعيـف 
جداً

 

ضعيـف    ايمن محمد احمد احمد262
جداً

ضعيـف  غائبعلم نفس النمو خ
جداً

ضعيـف 
جداً

 

ضعيـف    ايمان صابر صديق263
جداً

ضعيـف    خ
جداً

ضعيـف 
جداً

 

ضعيـف غائب غائبجنه الخلد احمد على264
جداً

ضعيـف   غائبخ
جداً

 غائب

ضعيـف غائب غائبصباح محمد محمد صالح265
جداً

ضعيـف   غائبخ
جداً

 غائب

مقبـولجيـد جداًجيـد محمد أسعد نصر الدين266 ضعيـف   مقبـول 
جداً

 جيـد جداً
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