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ًاطؤوطة الصغير محمد محمد501   مقبـولجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

مقبـولجيـد جداًجيـدجيـدامال عباس قاسم  رشوان 502      ممتاز  ممتاز 

مقبـولجيـد جداًجيـد جداًممتازامل عقل محمد عقل 503      ممتاز  ممتاز 

ًاميره فتحي عبد اللطيف منسي504   جيـدجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

ًانوار عبد الشافي حسين505   مقبـولجيـدجيـد جداًجيـد جدا  ً    ممتاز  جيـد جدا

مقبـولجيـد جداًجيـدجيـدايمان فاروق موسي محمد506      ممتاز  ممتاز 

ًجيهان داود سلوانس 507   مقبـولجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

ًحنان بخيت عبد الحافظ علي508   مقبـولجيـدجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

مقبـولمقبـولجيـدجيـددعاء حسين احمد 509   ً  جيـد     جيـد جدا

جيـدجيـدجيـد جداًجيـدرضا مسعد جريسه جرجس510      ممتاز  ممتاز 
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مقبـولجيـدجيـد جداًمقبـولروماني منير عياد غندور511    ً    ممتاز  جيـد جدا

جيـدجيـد جداًجيـد جداًجيـدسامح محمد محمد دياب512    ً    ممتاز  جيـد جدا

مقبـولمقبـولجيـدجيـدسعدية حسن احمد513    ً    ممتاز  جيـد جدا

مقبـولمقبـولجيـد جداًجيـدسمر جمال محمود عبدالرحيم 514    ً    ممتاز  جيـد جدا

مقبـولممتازمقبـولممتازشيماء فتحي سعد515    ً    ممتاز  جيـد جدا

مقبـولجيـدجيـدممتازعبد النعيم احمد عبد النعيم 516      ممتاز  ممتاز 

مقبـولجيـدجيـدمقبـولعزت محمد رضوان عثمان517      ممتاز  جيـد 

ًعزه مشرف حسين عبيد518   جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا  ً    ممتاز  جيـد جدا

ًكريمة سالم حسين سالم519   مقبـولجيـد جداًممتازجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

ضعيـفجيـد جداًمقبـولجيـدماجده مجدي جنا شاكر520    ً    ممتاز  جيـد جدا
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مقبـولمقبـولجيـدجيـدمحمد حمدي السمان محمد521    ً    جيـد  جيـد جدا

ًمريم سنيد شكر حنا 522   جيـد جداًجيـد جداًجيـد جداًجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

ًمنال ابو المجد امين سعد هللا523   مقبـولجيـدممتازجيـد جدا    ممتاز  ممتاز 

مقبـولمقبـولجيـد جداًمقبـولمني محمد امين سعد هللا524      ممتاز  ممتاز 

ًناصر محمود السابت عمران525   مقبـولجيـدجيـدجيـد جدا  ً    ممتاز  جيـد جدا

جيـدجيـدجيـد جداًجيـدنرمين رمزي جندي526      ممتاز  ممتاز 

مقبـولجيـدجيـد جداًجيـدنعمة ممتاز كيرلس527      ممتاز  ممتاز 

مقبـولجيـدجيـد جداًمقبـولنوره جاب هللا ابو ضيف528    ً ً  جيـد جدا    جيـد جدا

ضعيـف جيـدجيـدجيـدهبه مجدي حنا شاكر529  
جداً

 ً    جيـد  جيـد جدا

مقبـولمقبـولجيـد جداًمقبـولهشام حسانين عثمان على530    ً    ممتاز  جيـد جدا
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مقبـول   منتصر محمود محمد الشيويخ531   ضعيـف    ق
جداً
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