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راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيفضعيف جداابراهيم احمد محمد نجا1001

منقول بموادجيدمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم ياقوت ابراهيم كامل1002

مقبول361مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابوبكر عوض عوض محمد المرىس1003

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفاحالم رمضان محمد زناتى1004

ف محمود ابراهيم عىل1005 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد اشر

راسبغيابمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدااحمد السيد احمد محمد عبدالموىل1006

مقبول408مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد السيد محمود احمد احمد1007

ز سليمان1008 منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جدااحمد سعد عبده حسي 

مقبول400مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد سعد محمد محمد الدهمه1009

راسبضعيفجيدمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جدااحمد سمي  عبدالموىل عىل حسن1010

يف عبالسالم ابراهيم العرتى1011 مقبول402جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد شر

مقبول369مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد شعبان عبدالونيس براتز1012

ز عىل غريب1013 جيد457جيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولاحمد صالح الدين حسي 

مقبول357مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبدالحميد الغريب عبدالحميد1014

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد عبدالفتاح ابراهيم محمد عيىس1015

مقبول376جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد كمال عيىس مرىس فرج1016

مقبول394جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد مجدى عبدالعزيز محمد حسب هللا1017

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد محمد احمد رزه1018

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاحمد محمد عبدالمنعم محمود ابراهيم1019

مقبول412مقبولجيد جداممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد محمود احمد1020

 السيد ابوالدهب1021
ز
مقبول378مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمود عبدالشاف

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاسامه عزت ابراهيم رجب1022

مقبول448جيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدمقبولمقبولاشاء بهاء احمد عبدالمجيد الشاذىل1023

جيد471ممتازجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولاشاء حسن محمد عبدالهادى سيداحمد1024

1025
ز
ى ابوالمجد محمد المنوف منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولاشاء صيى

مقبول447جيدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولاشاء طارق محمد بسيوتز نارص1026

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباشاء طاهر رجب محمد رجب1027

مقبول448جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولاشاء عبدالحميد محمد االنصارى1028

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاشاء عبدالقادر ابراهيم جيى1029
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مقبول419جيدممتازجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاشاء عطيه عىل محمد خليفه1030

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهاشاء عىل محمد السيد شور1031

جيد473جيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيداشاء فرج عبده محمد الشاطبى1032

مقبول440جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاشاء محمد عبدالعزيز سيداحمد1033

جيد جدا565جيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازاسماء السيد احمد عىل عمر1034

مقبول437جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاسماء جمعه رجب شحاته محمد1035

جيد483جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيداسماء شحاته احمد احمد جعفر1036

مقبول400جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء عبدالعاىط عبدالرؤوف عبدالقادر1037

ز نيقوال جورج1038 راسبمقبولضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جداضعيف جداافجينيا قسطنطي 

ف احمد احمد خميس1039 جيد464جيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولجيداالء اشر

جيد475مقبولمقبولممتازجيدمقبولجيدجيدجيدجيداالء صالح حسن عبداللطيف منصور1040

جيد جدا557جيد جدامقبولممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيدجيداالء محمد ابراهيم اسماعيل1041

مقبول393مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء محمدى عباس محمدى العسال1042

ز عىل عبدالحميد رزه1043  الحسي 
غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباماتز

جيد491جيدجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدمقبولجيداماتز محمد فوزى محمد خضز1044

مقبول423جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولامنيه صالح الدين محمد السيد1045

وك1046 جيد496جيدجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدمقبولامنيه محمد محمود ميى

ه حسن عبدالبارى عىل1047 جيد جدا587ممتازممتازجيد جداممتازممتازجيد جداجيد جداممتازجيد جداامي 

ه خلف عبدالحميد محمد1048 منقول بموادمقبولمقبولجيدضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولامي 

ه طارق عبدالعزيز عبدالمعىط1049 جيد515جيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدامي 

 شعي 1050
ه محمد مصطفز جيد471جيدمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولامي 

مقبول396جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامينه عبدالرحمن محمود مسلم1051

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفانجى ياش عبدالسالم عطيه النجار1052

وك1053 راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيف جداضعيف جداانس عصام محمود محمد ميى

مقبول452جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدايريبز مني  فوزى عبدالمسيح1054

وز توامس1055 مقبول452جيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولايريبز وجيه محروس ني 

مقبول420جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان احمد حامد مطاوع1056

منقول بموادجيدجيد جداضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولايمان سعيد عبدالجليل عىل1057

جيد جدا544جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جداجيدايمان عادل عبدالحميد عبدالحليم محمد1058
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راسبغيابضعيف جداغيابضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداغيابايمان محمد عبدالمجيد السيد صالح1059

مقبول447جيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدايمان محمود سعيد محمود سلطان1060

مقبول387مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولايمان مدحت عبدالرافع محمد1061

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابايمن حاتم ذىك محمد احمد1062

مقبول420جيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولايناس عىل احمد عىل عبدالنبى1063

ز عىل عبدالحميد رزه1064 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابايه هللا الحسي 

قاوى1065 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهايه خالد محمد سعيد الشر

راسبغيابجيدجيدضعيفضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيف جداايه سمي  عبدالحليم عبدالحميد عبدالجواد1066

منقول بموادجيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفايه عبدالرحمن محمود احمد عالم1067

ز مصلج1068 جيد462جيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولجيدبسمه طارق فتج حسي 

جيد497جيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمقبولبسنت عىل عىل النيداتز1069

يال1070 جيد518جيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدبسنت نجاح محروس غيى

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولبالل مصطفز يوسف عيىس السيد1071

جيد471جيد جداممتازجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولتسبيح غريب فوزى عبدالسالم1072

مقبول402مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولتفى صبج حسونه حسن1073

مقبول403جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولتفى محمد عبدالفتاح محمد1074

ز جمال عبدالفتاح عىل سالم رزق1075 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابجاسمي 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهجرجس اديب ناشد ايوب1076

مقبول418مقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجهاد سعيد عبدالسالم حسن دراز1077

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهجهاد عبدالغبز حفبز ابراهيم1078

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهجوسيان ميشيل انور جرس1079

جيد جدا583جيد جدامقبولجيد جداممتازممتازممتازممتازجيد جداجيدحاتم طارق كمال محمد ابراهيم1080

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهحازم حسن عبدالجواد عىل1081

مقبول428جيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحبيبه احمد عبدالفتاح محمود1082

ز احمد السيد1083 ز ايهاب حسي  مقبول382مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسي 

مقبول367مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحمدى حسن عبدهللا حسن طليس1084

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولمقبولضعيف جداحنان ابراهيم عالءالدين عبدهللا ابراهيم1085

مقبول388مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد محمود حسن محمد1086

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابخلود محمد عبدالملك السيد احمد1087
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مقبول409جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولداليا كمال محمد عبدالحليم ابوخليفه1088

ز متوىل1089  اسماعيل امي 
مقبول407مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولداليا مصطفز

مقبول436جيد جداجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولديانا تادرس دجاش تادرس1090

 ايمن موريس عبدالملك1091
ز
محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهراف

مقبول438جيدجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولرانا ايمن سمي  عبدالعزيز1092

مقبول383مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحاب محمود حسن محمود1093

مقبول366مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرحمه احمد عبدالعزيز محمد حجازى1094

ز1095 جيد498جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدرحمه عىل ابراهيم حسي 

مقبول368مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرضوى سعد عبدالنعيم صالح1096

مقبول421مقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولرضوى محمد محمود الطاهر1097

جيد474جيدمقبولممتازمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدرنا احمد محمد عباس رشوان1098

ز1099 جيد جدا571جيد جداجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداروان ابراهيم السيد حساني 

منقول بموادجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولغيابمقبولمقبولروان طارق محروس محمد حسن1100

ممتاز623ممتازمقبولممتازممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداروان عالءالدين محمود عبدالسالم مهينه1101

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهروان محمد احمد عبدالقوى عبداللطيف1102

جيد489جيد جداجيدممتازمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدروان ممدوح ابراهيم حسن العطار1103

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابروبينا رمزى حلىم نضهللا1104

مقبول425جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولرودينا محمود محمد محمد شتا1105

يد عبدالرازق1106 ز ممتاز603جيد جداجيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداروفيده محمد السيد ابوالي 

مقبول362مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرويده محمود عىل ابراهيم1107

مقبول386مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولريم محمد عىل عبدالرحمن السيد1108

ف عبدالكريم عبدالموىل1109 مقبول367مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزياد اشر

يف ذىك محمد1110 مقبول390مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزياد شر

مقبول420جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزياد مجدى محمد السيد1111

ز مرزوق1112 منقول بموادمقبولمقبولضعيف جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولساره بولس سيفي 

وك نصار1113 مقبول410جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره جمال محمد ميى

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساره عادل احمد محمد1114

جيد477جيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيدساره عىل حامد محمد حسن1115

ممتاز613ممتازمقبولممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداجيد جداساره محمد جابر محمد السيد1116
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مقبول453جيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره محمد عبدالقوى السيد عامر1117

جيد500جيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدساره سعد احمد محمد عمران1118

جيد جدا555ممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداساميه السيد احمد مصطفز عوض1119

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهساندرا امي  سمي  جرجس1120

مقبول377جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساندى عماد مالك اسعد يوسف1121

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهشاء حسن عبدالعزيز احمد1122

مقبول443مقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولسعد محمد محمد عثمان حسن1123

منقول بموادجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جداسعيد احمد عبدهللا عبدهللا مدره1124

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسعيد شلبى محمد مرىع1125

مقبول370مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسعيد عادل سعيد محمد1126

يف احمد محمود حسن غانم1127 منقول بموادجيد جدامقبولغيابجيدغيابجيدجيدجيدمقبولسلىم شر

جيد489جيدجيد جداممتازجيدجيدجيدجيدجيدمقبولسلىم محمد السيد محمد بخيت1128

جيد496جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدسلىم ياش السيد ابراهيم1129

ف عبدالعال1130 ف محمد شر جيد461جيدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولسماء اشر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسمر رزق منصور عىل الصباغ1131

مقبول381مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسمي  محروس حمزه محمد السحيىم1132

جيد جدا549جيد جداممتازجيد جداممتازجيدجيد جداممتازجيد جداجيد جداسميه محمد عبدالجليل عبدالمجيد محمد1133

ز حسن1134 مقبول359مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسناء سعيد عبدالمجيد ابوالعيني 

جيد482جيد جداممتازجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدسها نبيل عطيه عىل شعبان1135

جيد جدا529جيد جداجيدممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيدسهام عصام عبدالسالم شاور1136

مقبول435جيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولسىه محمد عبدالعزيز جاد الحق1137

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهسهيال خالد حمزه محمود سلمان1138

جيد509جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدسهيله السيد سعدى كريم محمد1139

مقبول373مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسهيله جمعه حسن جمعه1140

مقبول454جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولسهيله عبدالقادر احمد احمد1141

ز1142 جيد457جيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولسهيله عىل محمد السائح حسني 

منقول بموادجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولسيمون سامح عزىم سليمان1143

مقبول438مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشدا محمد انور ابراهيم قطقيط1144

جيد517جيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولشذا ماجد عبدالرحمن محمد احمد1145
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اس1146 وق محمد عبدالغبز اليى مقبول412جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشر

يف1147 يف عبدهللا عبدالموىل عبدهللا شر غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابشر

يف1148 يف وائل محمود عبدهللا شر جيد جدا554ممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدشر

مقبول446جيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولشيماء الصاوى ابراهيم الطراوى1149

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابشيماء عبدهللا مسعد عبدهللا زين الدين1150

مقبول408جيدمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشيماء نض خميس محمد علواتز1151

مقبول385مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولصفيه حنفز مصطفز حنفز1152

جيد463جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولممتازطارق محمد رجب جاد الكريم1153

راسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفضعيف جدامقبولضعيفضعيف جداعبدالرحمن احمد السيد زىك1154

جيد494جيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداعبدالرحمن اسامه عبدالفتاح عباس1155

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعبدالرحمن جابر ابراهيم مسعود عىل1156

مقبول400مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن جهاد كمال عبدالحميد بسيوتز1157

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعبدالرحمن حسن عىل محمدين محمد1158

مقبول435مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولعبدالعزيز صالح الدين همام السيد1159

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعدنان محمد عرفان الغميان1160

مقبول419جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولعلياء حسن سالم سالم يج1161

جيد جدا549جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداعلياء عالء عبدالمنعم محمود عبدالمنعم1162

ف احمد نورالدين السيد شلبى1163 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر اشر

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمر عبدهللا محمد شفيق جاويش1164

منقول بموادمقبولجيدجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفعمر عصام سعد البهنىس1165

راسبضعيفجيدمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداعمر فوزى حافظ موىس النجار1166

جيد516ممتازمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جداعمر محمد الطنطاوى هنداوى حسام الدين1167

منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعمر محمد فوزى جابر فرج هللا1168

راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداغيابمقبولضعيفضعيف جداعمر يشى الحبىسر محمد1169

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهعمرو خالد عبدالفتاح الشافىع احمد1170

وك محمد حسن1171 مقبول361مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغاده حسن ميى

منقول بموادمقبولجيد جداضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغاده عادل السيد بركات1172

منقول بموادمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيففادى انىس بطرس مقلد1173

منقول بموادجيد جداجيدمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولفادى فؤاد خليل فرنسيس خليل1174
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جيد جدا551ممتازمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدفاطمه عصام عبدهللا شور1175

مقبول394مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفرح احمد سعد الدين محمد توفيق1176

جيد جدا536ممتازممتازممتازجيدجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدفرح سمي  السيد عبدالجليل1177

الدين1178 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابفرح محمد عبدالرؤف بربروس خي 

ز نعيم جاب هللا عوض1179 جيد460جيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدمقبولكرستي 

مقبول383مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريم ايمن مصطفز عبدالجليل مصطفز1180

مقبول361مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريم حاتم فوزى عوض1181

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفكريم سامح مصطفز ابوالمجد عبدالعال1182

مقبول428جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولكريم سعيد احمد محمد ابراهيم1183

جيد511جيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدكوثر عبدالمجيد عىل محمد1184

لس عادل عطاهللا عطيه عبدالملك1185 مقبول424مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكي 

لس فايز دميان جاد السيد1186 منقول بموادجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفكي 

ى حليم نصي 1187 لس نبيل خي  راسبجيدجيدضعيفضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف جداكي 

ف نضالدين السيد احمد1188 مقبول398مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبوللببز اشر

مقبول452مقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدجيدمقبوللقاء حسام الدين جالل محمد عاطف1189

مقبول451جيدجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولليىل محمد شعبان صالح شعبان1190

مقبول406مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمؤمن محمد عبدلرازق شلبى عبدالرازق1191

ز عاطف برنابا جرس اقالديوس1192 مقبول414جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمارلي 

ف فريد عوض عبدالملك1193 جيد486جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيدمقبولماريا اشر

جيد522جيد جدامقبولممتازجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدماريا جورج عيد جرجس يوسف1194

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمارينا ابراهيم فريد ابراهيم1195

جيد466جيد جداجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمارينا مجدى تكال عزيز تكال1196

مقبول382مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولماريو يشى حبيب فجرى1197

ف محمد عمر1198 مقبول417مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمازن اشر

مقبول402جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمازن محمود محمد عبدالرؤف1199

مقبول447جيدجيدجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمايفل منصور نضهللا حبيب1200

مقبول407جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمايكل حنا لحىطز مجلع1201

مقبول423جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد ابراهيم زىك عطاهللا1202

مقبول388مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد رمضان برنوجى زهران1203
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مقبول382مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد عباس عبدالوهاب1204

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامحمد احمد مرىس ابراهيم1205

مقبول430جيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد جمال محمد حسن عجىم1206

مقبول430جيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمحمد حسام الدين يوسف عبدالعليم خطاب1207

مقبول389جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد حسن السيد محمدين الحال1208

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمحمد خالد احمد فؤاد محمد احمد1209

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد خالد محمد الشاويش1210

مقبول437جيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولمحمد خميس السيد محمود محمد1211

راسبغيابجيد جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداغيابمقبولضعيف جدامحمد سعد منصور الزعويىل1212

يف بركات1213 يف عبدالحميد شر راسبغيابغيابغيابغيابغيابغيابضعيف جداغيابغيابمحمد شر

جيد جدا561ممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمحمد صبج محمد عبدالقادر1214

جيد497جيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمحمد عادل المغرتى ابوالمجد1215

مقبول391مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد عبدالخالق السيد عبدالخالق1216

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد عبدالعزيز عبدالسالم محمد1217

مقبول414مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عزت عبدالمنعم عىل عنيى1218

منقول بموادجيدجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عالء عبدالقادر السيد1219

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد مجدى الدين ابوالفتوح ذىك1220

ز1221 منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمحمد محمد احمد سيد حساني 

راسبغيابجيدمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيف جدامحمد مصطفز محمد مسعود1222

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمد ممدوح محمد عىل غازى1223

ف1224 منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيفمحمد نارص محمد شر

منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد يشى السيد عطيه عبدالعال1225

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمد يونس محمود يونس محمد1226

راسبغيابجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامحمود ابوالفتوح محمد محمد1227

مقبول389جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود احمد محمود عىل1228

ز ابراهيم1229 ف عبدالسالم حسي  منقول بموادجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغيابمقبولمحمود اشر

مقبول364مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود خلف محمد خضي  هريدى1230

 خليل الروتى1231
ز راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفغيابمحمود خليل حسي 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحمود سعيد محمد سعيد بغدادى1232
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غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمحمود سعيد محمد محمود بخيت1233

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمحمود محمد محمد محمود الريوى1234

ى1235 منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمود نض احمد حسن البحي 

مقبول393جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود يشى ابراهيم محمد1236

راسبمقبولجيدضعيفضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيف جداضعيف جدامروان احمد جاد الرب ابوالعال رمضان1237

ز احمد صبيح1238 مقبول408جيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروه احمد محمد امي 

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيفمروه مجدى جابر عبدالسالم1239

منقول بموادجيدجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمروه محمد عباس محمد صديق1240

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمروه وائل ذىك صالح1241

وك الغريب محمد1242 جيد493جيد جداجيدجيدجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولمريم احمد ميى

ف زين الدين عبدالحميد1243 جيد512جيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيدمريم اشر

ف عبدهللا محمد1244 مقبول444جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمريم اشر

مقبول454جيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمريم السعيد محمد سعد1245

ز1246 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمريم عبدالفتاح عىل حسني 

مقبول414جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمريم عىل حسن عىل1247

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمريم وليم روماتز يوسف1248

مقبول364مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفز ابراهيم حسن الكوىم1249

مقبول394مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمصطفز جمال مصطفز حسن1250

منقول بموادمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمصطفز صالح محمد عشان محمود1251

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمصطفز عبدالجليل خليل عطيه1252

مقبول385مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفز محمد السيد عوض السيد1253

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمصطفز محمود عفيفز احمد يوسف1254

جيد476جيدجيدمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدمنه هللا احمد محمود سعيد عبدالحميد1255

ز محمد1256 ف السيد حسي  مقبول352مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا اشر

برى1257 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمنه هللا ايمن مختار اليى

جيد515جيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولمنه هللا ايهاب عبدالمنعم محمد رزق1258

جيد492جيدمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولمنه هللا محمد عبدالرؤوف اسماعيل حسن1259

جيد511جيد جداجيد جداممتازجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولمنه هللا محمد محمد محمد عبده1260

جيد523جيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جداجيدمنه هللا ياش جمعه محمد نور حسن1261
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محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمنه عىل عبدالقادر عىل محمد1262

جيد503جيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمبز ياش عباس مسعود السمان1263

ز1264 يد شاهي  ز  ابوالي 
مقبول366مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمها بسيوتز

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابمهند محمد عبدهللا نض1265

ز1266 محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمهند يحب  شفيق حسي 

راسبغيابجيدجيدضعيف جداضعيف جدامقبولجيدضعيفضعيف جداىم مؤمن مرىس جمعه مرىس1267

مقبول379مقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولميار احمد محمد احمد ياقوت1268

راسبغيابمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيفضعيف جداميار احمد محمد جابر فرج1269

نا احمد محمد رشوان1270 جيد جدا539جيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداممتازجيدجيد جداجيدمي 

نا محمد مصطفز عىل1271 منقول بموادمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامي 

هان ماهر شامخ محمد الناصورى1272 مقبول435جيدجيدجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمي 

يال1273 مقبول411مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمينا سعيد سناده سعيد غيى

مقبول446جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمينا نشات عدىل باسيىل1274

مقبول391جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنادين عصام منصور عبدالعزيز منصور1275

جيد473جيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدمقبولجيدندا السيد السيد ابوالريش1276

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهندا السيد محمد االنصارى1277

مقبول425جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولندى ايمن احمد عبدالحميد غانم1278

مقبول370مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندا عادل عبدالفتاح خليل محمد1279

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولندى احمد ابراهيم محمود1280

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفندى حسن عبده السيد عىل1281

جيد500جيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدندى سعيد حسن جمال1282

مقبول424جيدممتازمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولندى سعيد مرىس احمد1283

جيد جدا548جيد جدامقبولمقبولجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيد جداندى عبدالغبز عىل عبدالحميد عىل الدين1284

راسبمقبولجيدضعيفمقبولضعيف جداضعيفمقبولضعيفضعيفندى عبدهللا محروس غريب1285

راسبغيابجيد جدامقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفضعيف جداندى محمود حسن عبدالعزيز1286

مقبول422مقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى محمود صفوت محمد خليل1287

غائبغيابمقبولمقبولغيابغيابغيابغيابغيابغيابندى محمود عبدالحميد حمدى1288

مقبول438جيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى هاشم سعد هاشم محمد1289

مقبول361مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى وحيد محمد شحاته1290
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مقبول415مقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى وليد السيد احمد عمر1291

مقبول453جيدجيدممتازمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولنعمه فتج فتج محمد سحلول1292

مقبول414جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولنهال عصام عىل محمد ابوالنور1293

مقبول434جيدجيدمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولنهال محمد محمد عبدالرحمن منصور1294

جيد513جيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيدمقبولنىه عبدالرحمن حسن السيد1295

مقبول366مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورا محمد احمد حامد احمد1296

جيد جدا531جيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدنوران احمد عبداللطيف حافظ رشوان1297

مقبول397جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنوران هشام محب  الدين السيد1298

ز حامد عىل1299 ز ياسي  مقبول350مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان حسي 

جيد457جيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولجيدنورهان سعيد فتج عبدالمطلب1300

جيد473جيدمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولنورهان طارق سعيد عبدالرحمن محمد1301

ز محمد مسعود عبدالسالم1302 منقول بموادجيدمقبولجيدغيابمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنيفي 

منقول بموادمقبولجيدمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولهاجر حسن عبدربه احمد جمعه1303

ز حسن ابراهيم موىس1304 مقبول446جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولهاجر حسي 

مقبول378مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر محمود عىل محمد1305

يد الحلفاوى1306 ز محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههبه عبدالنارص محمد ابوالي 

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههدى عبدالنارص جمال الكتبى1307

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابهدير محمد محمود حامد عيىس1308

مه1309 راسبجيدمقبولضعيفضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولمقبولضعيف جداهشام محمد عبدالمنصف الشر

مقبول434مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدهشام مصطفز ابراهيم سعد1310

مقبول394مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهند السيد سعد حسن محمد1311

جيد489جيد جداجيدممتازجيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبولهند عصام عبدهللا محمد احمد1312

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبههند محمد سعيد حسن المالحه1313

جيد جدا542ممتازجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جداوعد احمد متوىل ابراهيم شور1314

جيد جدا550جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيديارا رجب اسماعيل طلبه1315

ز احمد ابراهيم محمد محمود1316 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابياسمي 

ز اسماعيل عبدالرازق اسماعيل1317 راسبغيابمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداياسمي 

ز كامل عبدالقوى عوض1318 جيد483جيد جدامقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولياسمي 

ز هشام سالم احمد جباره1319 منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جداياسمي 
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مقبول432مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولياسمينا طارق محمد صبج ابراهيم بسيوتز1320

ب وليد عبدالمنعم صالح1321 منقول بموادمقبولجيد جدامقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدايير

مقبول408مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوليشا ايمن محمد عبدهللا سيد1322

ز1323 مقبول446جيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدمقبوليمبز ابوبكر عىل عثمان حسي 

هم1324 منقول بموادمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفيوستينا رمسيس نعيم مي 

منقول بموادجيدمقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبوليوسف هاتز عبدالمقصود السيد الفرنواتز1325

جيد جدا579ممتازجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازجيداحمد عماد الدين خميس عىل ابراهيم1326

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيف جدااحمد مروان احمد مهدى1327

راسبمقبولمقبولجيدضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيف جداسلىم خالد محمد ابوزيد شحان1328

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولضعيف جدامحمد احمد محمد زهران1329

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيفمقبولضعيفضعيف جدامحمد ايهاب محمد نض عبدالنبى1330

مقبول409جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد عادل السعيد عىل1331

ه1332 يشر راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيفضعيف جدامحمد محمود محمد شر

ز عبدالمحسن محمد احمد1333 مقبول392جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولياسمي 

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفضعيف جداادهم عمرو مصطفز النحاس1334

منقول بموادمقبولجيدضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفبشي  محمود محمد1335

مقبول396مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعاليه محمد سالمه محمد1336

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابعمر احمد حسن محمد طبق1337

منقول بموادجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمد وحيد محمد ابوشعر1338

جيد470جيدمقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمقبولنوران حسام الدين انور النجدى1339

منقول بموادمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولضعيف جداروان احمد عىل محمد عىل1340

مقبول395جيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنىه عادل عبدالعزيز السيد عطاهللا1341

منقول بموادجيدجيدمقبولضعيف جدامقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولهناء مغازى مغازى فضل1342

ز1343 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياباالء محمود طايع حسي 

مقبول453جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولحبيبه مجدى السيد عبدالمقصود1344

ونيا جورج رياض بطرس1345 مقبول358مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولفي 

ز احمد مصطفز سعدى محمد1346 غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابلجي 

مقبول382جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمازن محمد النور عبدالراضز1347

مقبول446جيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولنادين احمد النادى احمد موىس1348
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مقبول427جيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورالدين نبيل نورالدين1349

مقبول434جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولنورين عبدالمنعم مصطفز احمد1350

ى عيىس محمد1351  صيى
مقبول366جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاماتز

ى1352 راسبمقبولجيدمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيفبالل عبدالسالم عبدالفتاح بحي 

مقبول382جيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء طلعت جميل عبدالسالم1353

راسبغيابجيد جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدارباب سليم رشدى اوالد عيىس1354

مقبول354مقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر محمد فؤاد احمد الجزيرى1355

منقول بموادمقبولجيدضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمؤمن محمد مصطفز احمد1356

منقول بموادجيدجيدضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد طارق مصطفز محمد جالل1357

مقبول408جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمريم محمد كامل مصطفز العويىل1358

راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولضعيفضعيف جدامصطفز يشى ابراهيم مصطفز1359

مقبول422جيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنار سعيد احمد مصطفز احمد1360

جيد470جيدجيدمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدمقبولمنه هللا محمود صبج محمد حسن1361

يف عبدالرزاق عباس1362 مقبول417جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولنور شر

راسبمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولضعيفضعيف جدانور صالح الدين احمد عثمان1363

ممتاز596ممتازمقبولجيدممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداهنا ساىم محمد خطاب1364

منقول بموادجيدجيدمقبولضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان عالءالدين محمد محمد حفناوى1365

1366
ز

مقبول379مقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمعاذ عبدالباسط عبدالكريم المزيوىع

مقبول380جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنه هللا طارق السيد1367

مقبول387مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامي  مجدى جمال محمد1368

راسبمقبولمقبولضعيف جداضعيفضعيفضعيفمقبولضعيفضعيف جداجاش عبداللطيف عمر الشيخ1369

مقبول372مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولروان محمود عبدالعزيز محمد محمد1370

جيد521جيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامقبولجيدجيدسوزان محمد محمد ابراهيم1371

يف محمد عباس اسماعيل1372 مقبول388جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولندى شر

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيفهبه هللا يونس محمد عبدالفتاح1373

منقول بموادمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامحمد خميس السيد محمد مرىع1374

محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهتفى احمد سعد سيد احمد1375

غائبغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابساره محمد احمد الصاوى1376

نا ابراهيم عىل ابراهيم1377 مقبول366جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمي 
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محجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهمحجوبهنوران عبدالمنعم مصطفز1378


