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احالم يوسف عبد الحليم 281

ابراهيم

ممتازجيـد جداًممتازجيـد جداً  ً  ممتازمقبـول  جيـد جدا

جيـدمقبـولجيـد جداًمقبـولالحمزه عثمان محمد282  جيـد جداًمقبـول  مقبـول 

جيـد جداًمقبـولجيـد جداًجيـد جداًحسام الدين حسنى عبد الرحمن283 ضعيـف  
جداً

 جيـد جداًمقبـول  

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًخالد السيد عبد الجواد284  جيـدمقبـول  ضعيـف 

جيـد جداًمقبـولجيـدجيـد جداًدعاء صابر اسماعيل285  ممتازمقبـول  مقبـول 

جيـد جداًمقبـولجيـدجيـدرانيا محمد عبد الاله اسماعيل286  ممتازمقبـول ضعيـفعلم نفس النمومقبـول 

جيـد جداًجيـدمقبـولجيـد جداًرشا محمد  صبره287  ممتازمقبـول  مقبـول 

مقبـولجيـدجيـدمقبـولسحر فتحى ذكى اسطفانوس288  جيـد جداًمقبـول  مقبـول 

جيـدجيـد جداًجيـدجيـدسلوى محمد حسن 289  ممتازمقبـول  مقبـول 

جيـد جداًجيـدممتازمقبـولسماح انور السيد290  ممتازمقبـول  مقبـول 

جيـد جداًمقبـولممتازجيـد جداًشنوده ظريف لمعى291  ممتازمقبـول  ضعيـف 

جيـد جداًجيـدجيـد جداًجيـد جداًصفاء سيد ضيف هللا292  ً  ممتازجيـد  جيـد جدا

جيـد جداًجيـدجيـد جداًممتازصفية ابراهيم محمد293  ممتازمقبـول  جيـد 

ممتازجيـدجيـد جداًممتازعائشة احمد هاشم294  ممتازمقبـول  جيـد 
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ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتازعبير عاطف ابراهيم295  ممتازمقبـول  ممتاز 

جيـد جداًممتازجيـد جداًممتازعالء احمد محمود296  ممتازمقبـول  جيـد 

جيـدجيـد جداًجيـدممتازكريمه احمد محمد احمد297  ممتازمقبـول  مقبـول 

ممتازجيـد جداًجيـد جداًممتازلمياء حمدان حسن محمد298  ممتازمقبـول  جيـد 

محمود عبد العليم عبد الرحيم 300

احمد

جيـد جداًممتازجيـد جداًجيـد  ممتازمقبـول  مقبـول 

جيـدجيـدجيـدجيـد جداًمروه احمد السيد امين301  ممتازمقبـول  مقبـول 

جيـد جداًمقبـولجيـدممتازموزه فاروق سيد302  ممتازمقبـول مقبـولعلم نفس النمومقبـول 

ممتازممتازجيـدممتازناهد رفعت عطاهللا303  جيـد جداًمقبـول  مقبـول 

جيـدممتازجيـد جداًممتازنجوى محمد فؤاد على304  جيـد جداًمقبـول  مقبـول 

ممتازجيـدجيـدجيـدنسمه محمود حسانين305  جيـد جداًمقبـول ضعيـفعلم نفس النموجيـد 

جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـدنهال حشمت محمد306  جيـد جداًمقبـول  مقبـول 

ممتازممتازجيـد جداًممتازنوره حلمى محمود الضمرانى307  ً  جيـد جداًمقبـول  جيـد جدا

ممتازجيـدجيـدجيـد جداًوالء حمان حسن308  جيـد جداًمقبـول  مقبـول 

مقبـول   ايه رمضان عبد الرحيم309       ق
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غائب   رجب احمد محمد ترك310       ق
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