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محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهابانوب مالك لطيف خليفه ميخائيل

جيد462جيدجيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولابانوب يوحنا اديب يواقيم ذكى

مقبول380مقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد اسامه غيث ابراهيم حسنى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد الحسينى ابراهيم حسن

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباحمد السيد احمد محمد عبدالمولى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد ايمن محمد حسن على

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدااحمد جمال عطيه بالل

جيد جدا543جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيداحمد حسن عبدالحميد بسيونى

مقبول355مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد خالد قاسم عوض عبدالمولى

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباحمد رجب عليان زيدان

راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابضعيف جدااحمد سعد عبده حسين سليمان

راسبمقبولضعيف جداجيدضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيف جداضعيف جدااحمد سعد محمد محمد الدهمه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد عبدالفتاح ابراهيم محمد عيسى

مقبول385مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عالءالدين على احمد عبدالباسط

جيد495مقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيداحمد فايز عبدالرحيم طه عبدالرحيم

مقبول426مقبولممتازجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولاحمد محمد عبده محمد

مقبول421مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاحمد محمد فيتورى محمد سليمان

راسبضعيفجيد جداممتازضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيف جداضعيف جدااحمد محمد محمود احمد

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمود حسن عوف

راسبغيابجيدجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدااحمد محمود عبدالشافى السيد ابوالدهب

مقبول364مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد مهدى احمد للو

جيد523جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولاحمد وسام الدين احمد عبدالراضى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهادهم خالد عبدالرؤوف دخيل

جيد جدا526جيدممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدااريج على السيد فتح هللا قاقا

منقول بموادمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفاسامه عادل محمد سيد زين الدين

جيد506جيد جداممتازجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيداسراء اشرف عبدالعزيز عبدالرحمن جعفر

مقبول390مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاسراء حمدى محمد محمد نعيم مليحه

منقول بموادمقبولممتازجيدضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولضعيف جدااسراء حمدى محمد محمود عيسى

مقبول429مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسراء خميس محمد محمود السيد

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباسراء صبرى ابوالمجد محمد المنوفى

مقبول434مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسراء صبرى عبدالحارث رجب

جيد488جيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدمقبولاسراء عصام  زكريا محمد

جيد478جيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولاسراء عبدالفتاح ابراهيم مرسى احمد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسراء عبدالقادر ابراهيم جبر

جيد جدا560مقبولجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدااسراء عبدالمطلب خميس عبدالمطلب

مقبول426مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسراء عالء محمد عثمان حسين

راسبضعيفجيد جدامقبولضعيف جداضعيفضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جدااسراء على محمد السيد سرور

مقبول367مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء مجدى محمد حسنين على خواجه

مقبول367مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء محمد عبدالقادر عبدهللا

جيد473مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولاسراء مسعود على مسعود ابراهيم

جيد490مقبولممتازجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولاسراء نصر عبدالحميد شاور

مقبول378مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء يحيى حسن محمد

مقبول401مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسالم عامر عبدالفتاح اسماعيل عامر

مقبول389مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاسالم عبده عبدالاله عبدالحميد راضى

جيد460مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولاسالم محمد صالح محمد حسين

جيد520جيد جداممتازجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جدااسماء احمد حسن الشرنوبى

منقول بموادمقبولجيد جداجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفاسماء جابر السيد جابر حامد احمد

مقبول431مقبولممتازجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولاسماء خطاب محمد الطحان

جيد جدا530جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولاسماء رجب احمد على الشنديدى

جيد513جيدجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيداسماء سالمه سعد حنيش

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفاسماء شعبان احمد الصاوى الكومى

جيد475جيد جداممتازجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولاسماء عبدالقادرحامد عبدالغنى قطب المحالوى

جيد517جيدممتازجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيداسماء محمود فتحى عبدالعزيز احمد

مقبول366مقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماعيل مسعد على عباس

جيد جدا591جيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازممتازاشرف محمد مصطفى محمد عبدالنبى

منقول بموادمقبولجيدجيدضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولاكرم محمد عبدالحكيم الحشاش

مقبول454جيدجيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولاالء اسعد محمد رشاد محمد ابوشامه

جيد جدا530جيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازممتازجيداالء السيد مختار غانم

منقول بموادمقبولجيدضعيفضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء جمال محمد ابراهيم مصطفى

جيد جدا540جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيداالء حسن محمد ابوزيد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاالء عبدالفتاح محمود السقا

جيد480جيد جداممتازممتازمقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولاالء فتحى عبده جمال محمد



غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابامانى الحسين على عبدالحميد رزه

جيد490جيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولامل خميس خميس ابراهيم

جيد507جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدامنيه سعيد محمد احمد مصطفى

مقبول413مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامنيه محمد عبدالعليم عبدالعال

مقبول407مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولامنيه مصطفى عبدالعاطى حجازى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهامير ايمن اسحق عياد

مقبول419مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولاميره احمد عمر محمد حسن

مقبول452جيدممتازجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولامينه حسين محمد حسن الشرقاوى

مقبول398مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولانجى ممدوح عبدالرحمن جبر

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفاندرو منتصر سالم لبس

منقول بموادمقبولمقبولجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جداانطوان جورج وهبه بسالى بشاى

منقول بموادمقبولجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداايات عبدالرحمن غالب محمد

مقبول403جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايرينى سعيد ذكا بخيت

جيد جدا577جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداايمان جابر السيد نبوى الخياط

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمان جمال حلمى مصطفى ماضى

جيد458مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولايمان سعد جميل على مصطفى

مقبول384مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان عادل مرعى مرعى

مقبول431مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولايمان مصطفى عالم على

جيد جدا559مقبولجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداايناس شعبان حنكوش شيالن

مقبول412مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولايه السيد يونس عبدالمطلب صقر

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابايه هللا الحسن على عبدالحميد رزه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه بسيونى محمد ريحان عبدهللا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه خالد محمد سعيد الشرقاوى

مقبول434مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولايه عبدالرؤوف ابراهيم محمد

جيد523مقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداايه على مصطفى عبدالسالم على

مقبول444جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولباسنت محمد شكرى عبدالرازق سويدان

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياببسام فتحى محمد فتحى محمود الشرقاوى

مقبول399مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسمه حسن عباس احمد

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جدابسنت السيد عبده محمد محمود

مقبول367مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسنت عالءالدين احمد رزق

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدابيتر صالح برهيدى قرياقص وهبه

ممتاز631جيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازبيشوى ايمن بطرس عبدالمالك عبدالمسيح

جيد جدا539جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدابيشوى ناجى كامل جندى

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداتسنيم فهمى محمد فهمى جمعه

مقبول396مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتقوى جمال عبدالعظيم مسعد سعد

راسبمقبولمقبولجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداتقى صبحى حسونه حسن

مقبول424مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولتقى هشام عثمان ابراهيم

راسبغيابجيدمقبولغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداجرجس اديب ناشد ايوب

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدجيدضعيف جداجميله عبدالحميد محمود عبدالحميد عبدالغنى

راسبمقبولجيدجيد جداغيابضعيفضعيفغيابمقبولضعيف جداجهاد سعيد عبدالسالم حسن دراز

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابجهاد عبدالغنى حفنى ابراهيم

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداجهاد عطيه محمد محمد خليل

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابجهاد محمد حسن محمد ابراهيم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهحازم السعيد السيد عباس

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهحازم حسن عبدالجواد على

مقبول390مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحازم محمد فتحى قبيصى على

غائبمقبولجيدغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابحبيبه عادل عباس على المصرى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهخالد محمد ابوزيد محمد محمود

مقبول407مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولخلود شوقى احمد على ابوشوشه

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابخلود محمد عبدالملك السيد احمد

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابخميس محمد خميس عبدالمنعم ابراهيم

منقول بموادمقبولجيد جداجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفداليا احمد بخيت قبيص

مقبول425مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولدعاء حسن جالل محمد سليمان

جيد506جيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيددنيا محمد السيد بدوى

جيد502مقبولجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولمقبولدينا محمد عادل محمود العسيلى

جيد459مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدجيددينا مصطفى محمد عبدالرحيم ابراهيم

منقول بموادمقبولجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدارانا صالح صابر احمد سليمان

مقبول399مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحيق احمد محمود ابوبريك

جيد511ممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولرشا احمد محمد ميرغنى

مقبول429مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرشا صبرى عبدالحميد محمود

جيد485مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدمقبولرضا مجدى ابوالحمد محمد على

جيد477جيدجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدرفيده رمضان محمد رمضان حجاج

جيد جدا546جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيدرنا قاسم عبدالحميد قاسم

منقول بموادمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف جداروان ابراهيم على محمود عوض

مقبول450جيدجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولروان اشرف محمد نجيب شبايك

جيد504مقبولممتازممتازجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولروان حسام الدين سعد فسيخ

مقبول416جيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولروان حمدى شحاته السيد



جيد جدا527جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداممتازجيد جدامقبولروان خالد حمدى سلمان

جيد جدا545ممتازجيدجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جدامقبولروان عادل محمد كامل ابوالمجد

مقبول406مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان عبدهللا احمد عليوه الشيوى

جيد جدا536جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيدروان فوزى عرفان عبدالرحمن سالم

جيد جدا550جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيدروان محمد محمد خليفه زيدان على

راسبمقبولجيدجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداروان محمود عبدالعزيز محمد محمد

جيد512جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدروان هاشم عبدالمنعم على

مقبول403مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولروان هشام حسن عبدالاله

جيد465جيدجيد جداممتازمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولروزان عماد الدين متولى عامر عبدالمجيد الجمل

منقول بموادمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولضعيفجيدمقبولضعيف جداروضه رمضان عبدالحميد محمد حسن عطا

مقبول446جيدممتازجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولريتا سليمان تغيان سليمان

جيد473جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدريهام حسن عطا فزاع

جيد جدا553جيد جداممتازجيد جداجيدجيد جداممتازجيد جداممتازجيدريهام محمد عبدالسالم السيد

راسبضعيفجيدمقبولضعيفضعيفضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفزياد اشرف عبدالكريم عبدالمولى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهزياد محمد حسنى محمد توفيق

جيد477مقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيدزياد محمد خالد محمود

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهزينب السيد صابر على احمد

مقبول384مقبولممتازجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولساره حسن محمد اسعد محمد حسن

منقول بموادمقبولجيدجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداساره عادل المحمدى ابراهيم ابراهيم

مقبول446جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولساره عماد اقالديوس مرجان

مقبول365مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره مجدى فريد احمد ناصف

مقبول409مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولساره محمد ابراهيم حامد

جيد477جيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولساره محمد ابراهيم على حراجى

جيد460جيد جداممتازجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولساره محمد ابراهيم يوسف ابراهيم

مقبول426مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولساره محمد احمد السيد عبدالعال

جيد جدا552ممتازممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدساره محمد رشدى احمد حسانين ابوالفتوح

مقبول376مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولساره مسعد مرسى ابراهيم النقيطى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساندرا امير سمير جرجس

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداساندرا سمير بولس رزق هللا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسراء حسن عبدالعزيز احمد

منقول بموادمقبولممتازمقبولمقبولغيابمقبولمقبولمقبولمقبولسعديه سعد قطب الحلوانى

منقول بموادمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولسلفانا ايمن عزيز موسى

جيد496جيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولسلمى احمد حسن طه محمد

منقول بموادمقبولجيدمقبولغيابمقبولمقبولمقبولغيابمقبولسلمى ايمن فاروق محمد عسران

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلمى ايهاب يونس عبدالقادر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسلمى سامح احمد محمود صالح

جيد460جيدممتازجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولسلمى محمد محمود ابوزيد على

مقبول378مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولسماء سالم حسن محمد الروينى

جيد500مقبولجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدسماء عادل محمد عبدالفتاح المرجاوى

منقول بموادمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف جداسميه كمال شحاته نبوى قاسم

مقبول454جيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولسناء سعد عبدالرحيم اللبان

راسبمقبولجيدمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداسهيله جمعه حسن جمعه

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابسهيله خالد حمزه محمود سلمان

غائبغيابمقبولمقبولغيابغيابغيابغيابغيابغيابشادى مصطفى فهيم عبدالاله

راسبضعيفجيدجيدضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيف جداضعيفشدا محمد انور ابراهيم قطقيط

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشروق احمد عبدالرحيم احمد يوسف

مقبول357مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشروق اشرف محمد المهدى

جيد جدا559جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدممتازممتازجيدجيد جداشروق السيد احمد حسين عبدهللا

جيد469مقبولجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولشروق كمال احمد محمود عبدالرحيم

جيد476جيدجيدجيدجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدشروق محمد خميس على حسن

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشريف عبدهللا عبدالمولى عبدهللا شريف

منقول بموادمقبولمقبولجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداشيرين رياض محمد مصطفى ابراهيم

مقبول374مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولشيماء احمد ابراهيم احمد

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابشيماء عبدهللا مسعد عبدهللا زين الدين

منقول بموادجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولغيابصافى محمود احمد ابراهيم شمس الدين

منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن احمد سعيد السيد يونس

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالرحمن جابر ابراهيم مسعود على

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعبدالرحمن حسن على محمدين محمد

مقبول371مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن خميس سالم السيد الريوى

راسبغيابجيدجيدضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيفضعيفعبدالرحمن عبدالفتاح محمد عبدالمطلب

مقبول412مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولعبدالرحمن محمد احمد بدر

مقبول377مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبدالرحمن محمد صالح الدين ابراهيم زهران

مقبول411مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن محمد عوض

مقبول437مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولعبدالرحمن ياقوت محمد ياقوت ابراهيم

مقبول432جيدممتازجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولعبدالقادر اسماعيل حسن عبدالحليم

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداعبدهللا محمد عبدهللا مصطفى شحاته

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جداعبدهللا محمود محمد السيد



محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعبدالمحسن محمد عبدالمحسن عبدالمقصود

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعدنان محمد عرفان الغميان

مقبول426مقبولممتازمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولعال محمد صبحى عدلى احمد

مقبول442مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدعلى صابر على محمد على

غائبغيابمقبولمقبولغيابغيابغيابغيابغيابغيابعلى محمد احمد مصطفى العربى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعلى محمد سعد على

ممتاز608ممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جداعلى يسرى على عبدالدايم موسى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر اشرف احمد نورالدين السيد شلبى

مقبول442مقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولعمر سعيد عبدهللا محمد عبدهللا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر عبدهللا محمد شفيق جاويش

راسبمقبولجيدجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جداعمر عصام سعد البهنسى

راسبغيابجيدمقبولضعيف جداغيابضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداعمر فوزى حافظ موسى النجار

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيف جداعمر مجدى محمود مرعى

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدمقبولضعيفعمر محمد عبدالعزيز شلبى

راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابضعيف جداعمر محمد فوزى جابر فرج هللا

مقبول441مقبولجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولعمرو احمد سعد احمد اسماعيل

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيفعمرو ايهاب كمال ابراهيم السيد

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداعمرو لطفى عطيه صيام

مقبول441مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولعنان عصام عباس عبدالمحسن

مقبول412مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولغاده سرى عبدالوهاب عبدالغنى محمد

راسبمقبولجيدجيدضعيف جداضعيفضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جدافادى انسى بطرس مقلد

راسبغيابمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدافارس امير مصطفى عبدالحميد

مقبول396مقبولممتازجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولفاطمه احمد انور احمد بكر

مقبول452مقبولممتازجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولفاطمه الزهراء ابراهيم السعيد احمد ابراهيم

مقبول426مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولفاطمه الزهراء طاهر سليم محمد زيتون

جيد455جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولفاطمه يوسف جمعه جبريل

مقبول442جيدجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولكارولين ماجد منير تادرس ابراهيم

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفضعيفضعيف جداضعيفضعيفكريم ايمن مصطفى عبدالجليل مصطفى

مقبول400مقبولممتازجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكالرا البير حلمى جورجى اسعد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهكيرلس سامح كمال فام ميخائيل

راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولضعيف جداضعيفكيرلس عادل عطاهللا عطيه عبدالملك

راسبضعيفمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جدالؤى حمدى عبدالفتاح البرى

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابلبنى خالد محمد عبدالقادر الزند

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهلجين وجيه محمد شحاته

جيد489جيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبوللميس كمال اسماعيل عبدالرحمن على

مقبول397مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللميس ممدوح محمد على التركى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمؤمن اسامه عبدالعليم محمد بدوى

مقبول373مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمؤمن كارم محمود على محمد

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمارتينا عادل شحاته جاد الرب

جيد498جيدممتازجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولماريام جورج حبيب كامل يوسف

مقبول390مقبولممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمارينا اشرف ذكى جاد هللا

راسبمقبولجيد جدامقبولضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف جداماريو يسرى حبيب فجرى

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمحمد اسالم عبدالحميد سليمان

مقبول421جيد جداممتازجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولمحمد الطنطاوى احمد بيومى الشاذلى

مقبول408جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمحمد المعز لدين هللا عبدالعال عبدالسالم سنبل

مقبول377مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد جمعه يونس عبدالحميد

مقبول427مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد حازم مصطفى نصرت مامون

منقول بموادمقبول0جيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمد حميده كمال عبدالحليم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد خالد محمد الشاويش

جيد جدا549جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدممتازممتازجيد جدامحمد سعد عبدالصمد عبيد التهامى

راسبغيابجيد جدامقبولغيابغيابغيابغيابمقبولغيابمحمد سعد منصور الزعويلى

مقبول405مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد سليمان محمد شحاته سليمان

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد شريف محمد السيد محمود

منقول بموادمقبولجيدجيدمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد طارق حسن طه على خليل

مقبول447جيدجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمحمد طارق محمد طلبه

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عبدالعزيز عبدالسالم محمد

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيفمحمد عبده عبداللطيف محمد فراج

مقبول350مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد فاروق عبدالحميد زغلول

مقبول438مقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد قاسم حسن عبدالمنعم حسن

جيد455جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمحمد كمال عمران عطيه عمران

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد مجدى الدين ابوالفتوح ذكى

مقبول392مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مجدى عبدالاله محمد عبدالاله

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد مجدى محمد عبدالمطلب على

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد مجدى مهدى محمد الفقى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد ممدوح محمد على غازى

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامحمد ناصر محمد شرف

مقبول421مقبولممتازجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمحمد وهبه شريف خميس مفتاح



غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد يونس محمود يونس محمد

راسبضعيفجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جدامحمود ابوالفتوح محمد محمد

راسبغيابمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامحمود خليل حسين خليل الروبى

راسبغيابجيد جداجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامحمود خليل محمد محمد الخراشى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود سعيد محمد سعيد بغدادى

مقبول401مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود شوقى محمد جاد فرج

جيد جدا526مقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامحمود عصام عبدالحميد توفيق

مقبول402مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود على احمد شيخ روحه

مقبول353مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود مجدى محمد عبدالرحيم

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود محمد السيد سعد الديب

مقبول441مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمرام احمد ابراهيم فهيم ابراهيم

مقبول396مقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمرقص رزق هللا جورجى رزق هللا سعد

مقبول371مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروان ايمن وهدان محمود

جيد جدا580ممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيدمروان هنداوى السيد هنداوى حسام الدين

مقبول412مقبولممتازجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمروه احمد محمد عبدالرحمن

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمريم ابراهيم انور محمد احمد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمريم احمد السيد سالمه

راسبغيابممتازغيابضعيف جداضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداغيابمريم حسن على صالح طلبه

جيد جدا574جيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدامريم حمدى عبدالعال محجوب

مقبول423جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمريم خالد قبيصى درويش

مقبول370مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمريم طلعت وديع بساده

مقبول413مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم مصطفى حسين محمد متولى

مقبول424مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم وجيه محروس نيروز

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامصطفى سعيد محمود عبدالعزيز

راسبغيابغيابغيابغيابضعيف جداضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جدامصطفى صابر على السباعى درويش

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمصطفى عبدالجليل خليل عطيه

مقبول385مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمصطفى مجدى محمد على

مقبول413مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمصطفى محمد ابوالخير حافظ

منقول بموادمقبولجيد جداجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامصطفى محمد اسماعيل البنا

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمصطفى محمود عفيفى احمد يوسف

مقبول378مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمليكه عصام سليمان احمد حسن

راسبضعيفمقبولمقبولضعيفضعيف جدامقبولمقبولضعيفضعيف جدامنه هللا محمد مصطفى السعيد النحاس

مقبول402جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمنه هللا محمود فوزى احمد هالل

غائبغيابمقبولغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمنه على عبدالقادر على محمد

منقول بموادجيدجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمنى رمضان خليفه اسماعيل

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنى عادل محمود محمد احمد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمهاب حازم محمد عبدالوهاب الطباخ

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمهند محمد عبدهللا نصر

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمهند يحيى شفيق حسين

منقول بموادمقبولجيدجيدمقبولضعيفمقبولجيدمقبولضعيف جدامونيكا جوزيف جاد الرب فخرى

مقبول424جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمونيكا لويز صليب ميخائيل

مقبول420مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمى عصام عبدالحليم يونس محمد خير

مقبول446مقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمى ناصر محمود عبدهللا سالم

جيد465مقبولممتازجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولمياده صالح كمال فتح هللا الحصرى

جيد468جيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولميار صالح مصطفى احمد سليمان

منقول بموادمقبولجيدجيدضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداميار صالح صابر احمد سليمان

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهميار مجدى رجائى حلمى

مقبول384مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميرنا على السيد على حسن الشيخه

جيد476مقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولميرنا محمد عبدالفتاح على محمد بكير

مقبول413جيد جداممتازجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولميرنا ميشيل الياس نخله

مقبول429مقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولميرنا هشام السيد حسن المكى

جيد459مقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولميريام ميالد فوزى عزيز جرجس

راسبضعيفجيد جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيف جدامينا سعيد سناده سعيد غبلاير

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمينا مالك سليم رزق

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابناصر محمد عبدالسالم جويده

مقبول405جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنجوى السيد ابراهيم احمد ابراهيم

مقبول417مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندا احمد احمد محمد عشره

جيد522جيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداندى ابراهيم محمد احمد حمزه

جيد جدا574جيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداندى احمد ابراهيم احمد عبدالحميد

جيد جدا527جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدندى اسمح احمد عثمان احمد

جيد477مقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولندى محمود احمد رشوان عبدالرحيم

راسبمقبولجيد جداجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيفضعيف جداندى محمود صفوت محمد خليل

راسبضعيفمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداندى محمود عبدالحميد حمدى

مقبول374مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولندى ناصر غيطانى عزب

مقبول434مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولندى نبيل محمود عمر

ممتاز642جيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازندى هامر محمد محمود عبدالمجيد

مقبول416مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنرمين سعد سعد ابوشاهين



مقبول416جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنهله صبره شعبان صبره

راسبضعيفغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابنهى صالح عبدالعال على

مقبول416مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنور حسام على محمد ياقوت

جيد468جيدجيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولنور حسن عبدالمنعم عبده الشيمى

جيد471ممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولنوران رجب محمد حسن ابراهيم

جيد جدا561جيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدامقبولنوران فتحى نصر على نصر

مقبول432مقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولنوران محمود عبدالمقصود رمضان

مقبول412مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان السعيد محمد الدناصورى

مقبول412مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولنورهان حسن محمد حسن الشاذلى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنورهان محمد توفيق ابراهيم

مقبول383مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنورهان محمد فتحى محمد عنانى

جيد474مقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيدمقبولنيره على على محمد حسن القرش

مقبول386مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر عصام عبدالسالم بدر عطيه

مقبول426جيدممتازجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولهاجر محمد محمد محمد ابوالسيد

مقبول387جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهادى خالد سعد مصطفى الجديلى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههاله احمد محمد احمد ابوالحسن

مقبول435جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولهايدى السيد ابراهيم السيد احمد

جيد480مقبولجيد جداممتازجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمقبولهبه هللا مصطفى عبدالفتاح مصطفى الصيفى

مقبول414مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولهبه جمعه السيد عبدالسالم محمد

راسبضعيفجيد جدامقبولضعيف جداضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفهبه عبدالناصر محمد ابواليزيد الحلفاوى

ممتاز596جيدممتازممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازممتازهدى خالد سليمان شهاوى

مقبول375مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهشام شعبان على احمد هاللى

مقبول441مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولهند اسماعيل ابراهيم شحاته

مقبول406مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولهيام اشرف حسن حسن القلفاظ

منقول بموادمقبولجيد جداجيد جدامقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفوفاء سعد فاضل محمد شعبان ابوعامر

جيد521ممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيديارا السيد على محمد رمضان

مقبول428جيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبوليارا خالد عبدالعال ابو زيد عمر

جيد517جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدمقبوليارا سعيد توفيق على داغر

جيد505جيدجيد جداممتازجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدياسر شريف عبدالعاطى محمود اسماعيل

مقبول408مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولياسمين الشحات مصطفى طايع مدين

مقبول431مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين خالد احمد محمود يوسف

مقبول363مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين خالد عبدالرازق محمد على

جيد490جيدممتازجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولياسمين خالد محمد احمد

جيد508جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداياسمين عبدالناصر اسماعيل محمد عبدهللا

جيد505جيدممتازجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولياسمين محمد احمد عبدالسالم

مقبول408مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبوليحيى محمد فرج احمد عطيه

مقبول436مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبوليمنى عادل السيد محمود على

جيد480مقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبوليمنى متولى السيد احمد مهران

راسبغيابممتازجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جدايوستينا طلعت عبدالكريم جيد

منقول بموادمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفيوسف احمد عبدالرحمن السيد

مقبول383مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليوسف احمد يحيى محمد احمد فضل هللا

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهيوسف جمال عبدالقادر عبدالسميع

مقبول375جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعالم محمود عالم على

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمروه وائل ذكى صالح

مقبول401مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولاحمد جمال محمود

مقبول425مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدامين محسن امين عبدالغنى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايمن حاتم ذكى محمد احمد

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهجاسمين جمال عبدالفتاح على سالم رزق

راسبمقبولجيد جداضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداغاده عادل السيد بركات

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمود عصام محمد محمود

راسبمقبولجيدمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداضعيفخالد محمود حسن محمد

راسبمقبولجيدمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفعبدهللا على ابراهيم السيد

مقبول404مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبوللينا احمد محمد شوقى

مقبول431مقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمعتز حسين محمد حسين بيومى

جيد459مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولميران مجدى عوض ابواليمين

جيد491مقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدنور وائل محمد فتحى محمود

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابيمنى خالد سعيد الصياد

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعمر يسرى الحبشى محمد

منقول بموادمقبولجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمارينا رضا وديع مرقص

منقول بموادمقبولجيد جداجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفماريهان طارق محمود حسن ذكى

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولجيدمقبولضعيف جداندى محمد على مرسى

راسبمقبولجيد جدامقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيف جداضعيف جدايثرب وليد عبدالمنعم صالح

منقول بموادمقبولجيد جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمد ثروت عبدالغفار عبدالاله

مقبول359مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود حسين كامل حافظ الطرهونى

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمريم محمد فوزى ابراهيم دسوقى

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفنرفان احمد النادى احمد موسى

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابميرنا خالد رجب محمد عبدالمجيد



راسبغيابجيدمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدازياد شريف ذكى محمد

راسبضعيف جداجيد جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيف جداضعيف جداكريم حاتم فوزى عوض


