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مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات اللغة)لغويات ضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولضعيفابراهيم احمد حسن ابوالمجد12321

مقبول(جيد)مقبولمقبول(جيد)ضعيف جدااحالم احمد عوض احمد22322

ضعيف جدا(جيد)مقبولضعيفمقبولضعيفاحمد رجب محمد احمد32323

ضعيف16حضارة ق ضعيف جداجيدجدامقبولضعيفمقبولضعيف جدااحمد عبدالعليم محمد عبدالعليم42324

مقبول16حضارة ق ضعيف جداضعيف جداضعيفضعيفمقبولضعيف جدااحمد محمد عبدالرحمن فرج هللا52325

مقبول16حضارة ق مقبول(جيد)(جيد)(جيد)مقبولضعيف(1ق خ )اسراء خالد سعد عثمان 62326

مقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)مقبولاسراء عبد الحميد احمد72327

ضعيف جداضعيفمقبولمقبول(جيد)ضعيفالزهراء احمد محمد بهيج82328

مقبول16حضارة ق ضعيف جدا(جيد)ضعيفضعيفمقبولضعيفاميره حسين احمد محمد 92329

مقبول(جيد)مقبولضعيف(جيد)مقبولايه صالح الدين محمد الزينى محمد102330

ضعيف جداضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفبسمه رجب داود سليمان 112331

مقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)جيدجداجهاد محمد محمد حسن122332

مقبول16حضارة ق ضعيف جداضعيفمقبولمقبولمقبولجيدجداحسام كمال عبدالوهاب عطا 132333

غائب16حضارة ق غائبغائبغائبغائبغائبغائب(ق)حنان منصور محمد عمر 142334

جيدجداممتازجيدجداممتازجيدجدا(جيد)دعاء ابراهيم السيد احمد152335
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مقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولدعاء ابو الحسن محمود162336

مقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)مقبولرانا ارميا وهبى حنا172337

غائب(جيد)مقبولغائبمقبولغائب(1ق خ )رحاب عالء محمود ادم 182338

ضعيف جدامقبولمقبولمقبول(جيد)مقبولرحمه بركات محمد الشاطر192339

مقبول16حضارة ق مقبول(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)رضوى احمد سيد محمد202340

مقبولجيدجدامقبولمقبول(جيد)(جيد)زينب يحيى السنوسى عبادى212341

مقبول16حضارة ق ضعيف جدا(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيف جداسلمى جمال عفيفى احمد222342

مقبول16حضارة ق مقبول(جيد)(جيد)مقبولمقبولمقبولسمر الحسن محمد حامد232343

مقبول16حضارة ق مقبولجيدجدامقبولضعيف جدامقبولمقبول(ق)شروق محمود دمرداش محمود 242344

مقبولجيدجدامقبولمقبولغائبمقبول(ق)طارق العادلى محمد عثمان 252345

ضعيفجيدجدامقبولمقبول(جيد)ضعيف جداعبدالرحمن رجب متولى محمد262346

إيقاف قيدإيقاف قيدإيقاف قيدإيقاف قيدإيقاف قيدإيقاف قيد(ق)فاطمة كمال خليل طاهر 272347

مقبول16حضارة ق مقبول(جيد)مقبول(جيد)مقبولمقبولليلى صالح ايوب محمد282348

ضعيف جدا(جيد)مقبولضعيفمقبولضعيف(ق)محمد احمد سليم حسن 292350

مقبولاللغة العربيةضعيف جدامقبولمقبولضعيفمقبولضعيف جدامحمد سيد عطا محمود 302351
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مقبولضعيف(جيد)(جيد)(جيد)ضعيف جدامحمد عبدالستار محمد وداعه312352

مقبول(جيد)مقبولضعيف جدا(جيد)ضعيف جدامنار يوسف عبدالسيد احمد322353

مقبول16حضارة ق غائب(جيد)مقبولمقبولمقبولضعيف جدا(ق)نادر سالم نادر سالم 332354

مقبول16حضارة ق ضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(ق)نادر سيد على عباس 342355

مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات اللغة)لغويات ضعيف جدامقبولضعيف جداضعيفضعيفضعيفندا مصطفى محمد حسين352356

مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات اللغة)لغويات ضعيف جداضعيف جداضعيفمقبول(جيد)مقبولندى عصام فتح اهلل السكرى362357

مقبولجيدجدا(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جدانهاد نجدى احمد محمود372358

ضعيف جداجيدجداضعيفمقبول(جيد)مقبولنور الهدى عادل عوض احمد382359

مقبول16حضارة ق ضعيف جداضعيفمقبولمقبولجيدجدا(جيد)هاجر حسين عبدالكريم صالح392360

مقبول(صوتيات اللغة)لغويات مقبول(جيد)مقبولضعيفمقبولمقبولهايدى اسامه جبرائيل محروس402361

جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)(جيد)هبه حسين السيد عمر412362

مقبول16حضارة ق مقبولضعيف(جيد)مقبول(جيد)ضعيف جداهدرا عاطف ذكى رومانى422363

مقبول(جيد)جيدجداجيدجدا(جيد)جيدجدايارا مصطفى عبد النعيم حامد432364

ضعيف جداضعيفمقبولضعيفمقبول(جيد)ياسر محمد جاد الكريم عبدالراضى442365

مقبول16حضارة ق مقبول(صوتيات اللغة)لغويات ضعيف جدامقبولضعيفضعيفمقبول(جيد)يحيى على محمد ذكى452366

جيدجداجيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)مقبولكرمينا مجدى صبحى فهمى462367
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