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ممتاز57.75مقبول9157.3659148.366مقبول75ابراهيم احمد ابراهيم سيد احمد116-2-4

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول216-2-9

مقبول36.00غغغغمقبول75احمد اسامه احمد على احمد316-2-13

جيد43.20غغغغمقبول75احمد بدر على بدر416-2-19

مقبول36.00ضعيف78078.000غغغغ(معادله سعوديه  )احمد بدوى احمد السيد         516-2-20

جيد جدا47.50مقبول144.00غغغغاحمد جمال عبدالمنعم يوسف على راجح616-2-24

مقبول36.00غغغغمقبول75احمد ربيع بدير عبده عطا هللا االلفى 716-2-33

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول816-2-44

جيد جدا45.50غغغغغغغغاحمد شوقى عبدالحميد محمد الحداد 916-2-46

جيد جدا45.75ضعيف6856.1951124.195مقبول75احمد عادل محمد محمود نجدى 1016-2-51

مقبول36.00مقبول144.00مقبول4442.5081.00احمد عبدالعزيز زكريا ابراهيم 1116-2-53

مقبول36.50غغغغمقبول75(سورى  )احمد على كابور        1216-2-62

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول1316-2-69

مقبول36.00مقبول144.00غغغغاحمد محمد حامد شتا1416-2-72

مقبول36.00غغغغمقبول75احمد محمد عبدالحميد متولى النجار1516-2-76

جيد جدا45.75غغغغضعيف3416.5650.56احمد محمد عبدالحميد محمد سامون 1616-2-77

غغغغغغغغغغغغغاحمد محمد عبدالمنعم امين 1716-2-80

جيد جدا49.25غغغغجيد85.2احمد محمد محمد جالل 1816-2-83

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول1916-2-87

مقبول36.00غغغغغغغغاحمد محمد يونس عز العرب عزب2016-2-89

مقبول36.00غغغغغغغغاحمد محمود محمد عبدالقوى شلتوت2116-2-91

مقبول36.00غغغغمقبول81(سورى  )احمد مصطفى صغير      2216-2-92

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول2316-2-93

مقبول36.00غغغغغغغغاحمد وردانى عبدالجواد الشامى 2416-2-99

جيد جدا50.00غغغغمقبول75(معادله سعوديه  )احمد ياسر عبدالرءوف السيد        2516-2-101

ممتاز56.50مقبول144.00مقبول75ادهم حسنى محمد نفادى2616-2-104

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول2716-2-105

غغغغغغغغغغغغغاروى زكريا محمود خليل2816-2-107

غغغغغغغغغغغغغاسامه فتحى محمد فتح هللا حموده2916-2-111

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول3016-2-114

مقبول36.00غغغغمقبول75اسراء ابراهيم محمد عزيز الحوفى 3116-2-115

غغغغغغغغغغغغغاسراء حمدى احمد زويل3216-2-120

ممتاز55.00مقبول8764.9756151.976مقبول75اسراء سامح ابراهيم سعيد الرجباوى 3316-2-123

جيد42.50غغغغغغغغاسراء نسيم عبدالموجود3416-2-144

ممتاز55.00ج.ض64064.000جيد جدا96.85اسالم ايمن خليل محمد الحلو3516-2-149

ممتاز51.00مقبول8864.9756152.976مقبول75اسالم رضا احمد احمد عجوه 3616-2-150

ممتاز51.50ضعيف7352.0976125.098مقبول75اسماء عبدالقادر محمد سلوم3716-2-169

مقبول37.50غغغغمقبول75اسماء عزت عبدالمنعم ابراهيم يوسف النكالوى 3816-2-170

غغغغغغغغغغغغغاسماء فتح هللا محمد محمود3916-2-171

جيد39.00غغغغمقبول75اسماء فوزى محمد سنوسى4016-2-173

جيد جدا49.50غغغغغغغغاسماء محمد ابراهيم السعدنى4116-2-174

جيد41.50غغغغمقبول75االء هللا هانى صالح4216-2-184

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول4316-2-206

مقبول36.00مقبول7677.2683153.268مقبول75امانى محمد شحاته العتر4416-2-209

ممتاز58.75غغغغغغغغامل قطب محمد محمد الدهمه 4516-2-215

مقبول36.00ضعيف75.547.4146122.915مقبول75امنيه محمد عبداللطيف ابونعيمه4616-2-227

ممتاز55.50مقبول150.00جيد جدا100.3امنيه محمود عبدالرحمن عبدهللا الالفى 4716-2-229

جيد جدا48.50ضعيف69.560129.500مقبول75( IGالثانويه االنجليزيه   )امير احمد حسن العالم      4816-2-230

مقبول36.25ضعيف7828.682995.200ضعيف4923.1372.13امير جمعه عبدالفتاح الجزار4916-2-231

ممتاز52.00ضعيف7528.0976103.098ج.ض190.0019.00امير محمد عبدالعزيز محمد حواس 5016-2-232

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول5116-2-238

جيد جدا50.00غغغغغغغغاميره عبدالرحمن محمد بريك5216-2-241

جيد جدا49.50غغغغضعيف3914.0653.06اميره مجدى محمود احمد زغلول5316-2-244

مقبول36.50مقبول144.00مقبول75اميره محمد محمود حزيمه 5416-2-248

مقبول36.00ضعيف7369.9512142.951مقبول75اميره مصطفى جمعه عبيد عبدالرحمن5516-2-249

غغغغغغغغغغغغغانتونى نادر رشدى عطا5616-2-252

جيد42.00مقبول144.00مقبول75ايمان جابر طه عبدهللا حجازى 5716-2-262

مقبول36.50ضعيف7058.8293128.829مقبول75ايمان سعيد عبدالعاطى سيداحمد دراز5816-2-265

جيد جدا46.75ج.ض2722.536649.537ج.ض100.0010.00ايمان عباس على محمد5916-2-269

ممتاز51.00غغغغمقبول79.08ايمان عشماوى عبدالحى عشماوى 6016-2-271

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول6116-2-274

مقبول36.00غغغغضعيف4028.1368.13ايمان مصطفى محمد حسن6216-2-284

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول6316-2-288

جيد43.00مقبول144.00مقبول75ايه انور صالح احمد 6416-2-296

مقبول36.00ضعيف7955.9024134.902ضعيف3024.0654.06ايه حماده محمد على6516-2-300

غغغغغغغغغغغغغايه خالد الشحات عبدالوهاب الصنفاوي6616-2-301

مقبول36.00مقبول8669.3659155.366مقبول75ايه محمد سعد عبدالسالم البسيونى الشناوى6716-2-313

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75ايه محمد عباس صغير6816-2-314

جيد39.75ج.ض2129.853750.854مقبول75ايه محمود عبدالعظيم ابوالعزم6916-2-319

جيد41.50ضعيف7566.7317141.732مقبول75ايه مدحت بدوى محمد دياب 7016-2-320

مقبول36.00ضعيف5040.390290.390مقبول75بسمه هانى على مبارك خليف 7116-2-331

مقبول36.25ضعيف8261.4634143.463مقبول75(فلسطينى  )بشار محمد احمد الحناوى         7216-2-337

غغغغغغغغغغغغغبالل محمد بالل عبدالهادى الجبرتي7316-2-338

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول7416-2-344

غغغغغغغغغغغغغتسنيم حسن على غطاس7516-2-348

جيد جدا47.75غغغغمقبول75تقى احمد ابراهيم محمود السحيمى 7616-2-350

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول7716-2-357

مقبول36.00غغغغمقبول75جهاد جميل حامد على الحلو7816-2-358

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول7916-2-366

مقبول36.00غغغغغغغغ(معادله عمانى  )حازم طه حامد محمد المصرى      8016-2-367

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول8116-2-368
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غغغغغغغغغغغغغ(سورى  )حازم محمد تقى العتر      8216-2-369

مقبول36.00غغغغغغغغ       (معادله سعوديه  )حسام الدين عاصم محمد زوبع     8316-2-372

جيد43.25غغغغغغغغحسام سعيد مرزوق عبدالقوى هندى 8416-2-374

مقبول36.00ضعيف7433.3659107.366مقبول75حسام عبدالعاطى المرسى يوسف السيد احمد8516-2-375

جيد43.25غغغغضعيف4222.1964.19حسن رشاد حسن ابوالسيد 8616-2-376

مقبول36.00غغغغمقبول75حسن على حسن على مصطفى8716-2-378

غغغغغغغغغغغغغ(سورى  )حمزه خليل ابراهيم السعيد         8816-2-382

غغغغغغغغغغغغغ(صومالى  )حمزه عبدالرحمن ادم          8916-2-383

مقبول37.00مقبول144.00مقبول75حنان اشرف عبدالحميد محمد9016-2-384

مقبول36.00ضعيف7044.7805114.780مقبول75خالد مبروك عبدالمنعم البسومى 9116-2-391

مقبول37.75ضعيف49.554.1463103.646مقبول75(معادله سعوديه  )خالد نبيل فتحى ابراهيم رضوان        9216-2-395

غغغغغغغغغمقبول75خالد هشام محمد عبدالعظيم خضر9316-2-396

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول9416-2-406

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول9516-2-411

ممتاز53.25مقبول144.00جيد87.38دعاء عبدهللا على حسين الحفناوى 9616-2-416

مقبول36.00ضعيف8151.5122132.512مقبول75ديانا نعيم حليم ناروز 9716-2-422

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول9816-2-433

جيد جدا45.50مقبول144.00مقبول75راشد محمد راشد الكومي9916-2-440

جيد جدا49.50ضعيف7862.0488140.049مقبول75رانيا احمد محمد لبيب 10016-2-446

جيد40.25غغغغمقبول75رجاء عبدالعزيز عوض على الجاويش10116-2-453

مقبول36.00مقبول8667.9024153.902مقبول75رحمه طارق محمد سليم10216-2-456

مقبول36.00ضعيف6245.6585107.659مقبول75( ADالدبلومه االمريكيه   )رضوى حسن على عثمان عامر        10316-2-462

جيد39.00ضعيف7542.7317117.732مقبول75رضوى صبرى بدر محمد بدر 10416-2-464

مقبول36.00غغغغمقبول75رضوى محمد متولى حامد ابوفيوض10516-2-467

مقبول36.00ضعيف78.547.122125.622مقبول75رغده زكريا السيد جمعه10616-2-468

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75رغده عبدالعظيم عبدالراضى عبدالعظيم10716-2-469

مقبول36.25مقبول144.00جيد92.38رقيه محمود ابراهيم بيومى عبدالدايم 10816-2-473

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول10916-2-478

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75رنا طارق انور عوض مقلد11016-2-480

غغغغغغغغغغغغغرنيم عصام مصطفى بسيونى11116-2-485

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول11216-2-493

مقبول36.00غغغغج.ض350.0035.00روان عادل جابر منصور سالم11316-2-498

مقبول36.00ضعيف8947.7073136.707مقبول75رياض جمال رياض سليمان حسين 11416-2-513

غغغغغغغغغغغغغ      (بكالوريا الدوليه  )ريان عمرو ابراهيم الشرقاوى     11516-2-514

مقبول38.50ضعيف7238.3415110.341مقبول75ريم عادل عبداللطيف ابراهيم عريبى 11616-2-519

جيد جدا47.50مقبول144.00مقبول75ريهام ابراهيم محمود احمد ناصف11716-2-521

مقبول2411.518.538.50ضعيف8258.5366140.537ضعيف4124.6965.69ريهام على عبدالنبى بسيونى11816-2-525

غغغغغغغغغغغغغ( IGالثانويه االنجليزيه   )زياد ايمن السيد طه        11916-2-531

ممتاز59.25غغغغغغغغزياد محمد عبدهللا محمد عباس 12016-2-539

غغغغغغغغغغغغغزياد ياسر محمود حماد12116-2-542

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول12216-2-551

غغغغغغغغغغغغغ( ADالدبلومه االمريكيه  )ساره حازم السيد محمد         12316-2-555

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول12416-2-559

غغغغغغغغغغغغغساره عالء عبدالفتاح سرور12516-2-566

ممتاز54.50جيد163.14جيد جدا103.1ساهر محمد السبخاوى12616-2-579

جيد44.50غغغغضعيف3711.5648.56سعاد السعيد السيد محمد عرب12716-2-585

جيد40.50مقبول144.00مقبول81سلمى ابراهيم محمود محمد 12816-2-587

مقبول36.50مقبول144.00مقبول76       (معادله ليبيا  )سلمى عادل عباس موسى         12916-2-593

جيد جدا49.00غغغغضعيف4614.6960.69سلمى مساعد عوض على الخشيمى 13016-2-598

مقبول36.25مقبول9462.0488155.000مقبول75سمر اسماعيل محمد عبدالفتاح زين العابدين 13116-2-605

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول13216-2-606

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول13316-2-607

ممتاز53.50مقبول8560.2927145.293جيد85.38سمر طارق محمود محمد بدر 13416-2-609

غغغغغغغغغغغغغسمير مجدى سمير اسكندر13516-2-611

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول13616-2-613

ممتاز53.25غغغغمقبول75سناء عبده على محمد عصفور13716-2-614

ممتاز56.00مقبول144.00جيد83سندس عبدهللا عبدالغنى محمود13816-2-616

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول13916-2-622

مقبول36.00مقبول144.00ضعيف400.0040.00شروق طارق لطفى مصطفى14016-2-628

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول14116-2-632

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول14216-2-635

ممتاز54.50مقبول147.00مقبول75شيماء رمضان على داود14316-2-642

مقبول36.00غغغغغغغغشيماء محمود الدكتور الخولى14416-2-646

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول14516-2-652

مقبول36.00مقبول144.00مقبول76.08صفاء شعبان عبدالمجيد ابوالعال 14616-2-653

مقبول36.00غغغغمقبول75ضحى احمد عبداللطيف احمد الشيخه 14716-2-657

مقبول36.00غغغغمقبول81(سورى  )ضياء الدين محمد خير     14816-2-659

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول14916-2-660

غغغغغغغغغغغغغ( ADالدبلومه االمريكيه   )عاصم محمد ياسر احمد عبدالفتاح       15016-2-668

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول15116-2-672

غغغغغغغغغغغغغعبدالرحمن احمد على يوسف رزق15216-2-673

مقبول36.00غغغغغغغغعبدالرحمن حسن محمود احمد عبده15316-2-674

( ADالدبلومه االمريكيه   )عبدالرحمن رضا محمد صادق عبدالرحمن       15416-2-676 غغغغغغغغغغغغغ

مقبول37.61غغغغمقبول75( IGالثانويه االنجليزيه   )عبدالرحمن شيرين محمد توفيق البديوى      15516-2-677

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول15616-2-682

جيد جدا46.75غغغغمقبول75عبدالرحمن محمد مصطفى الحبروك15716-2-684

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75عبدالغفار محمد عبدالغفار ضرغام 15816-2-687

ممتاز53.50غغغغمقبول75عبدالكريم حسن حسن مسعود طيلون 15916-2-688

ممتاز51.00غغغغغغغغعبدهللا اسماعيل محمد ابوبكر16016-2-691

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول16116-2-694
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Total of Module 
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After
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Module 10

مقبول36.00ضعيف7852.9756130.976مقبول75(معادله سعوديه  )عبدهللا عادل عبدالحميد الزينى     16216-2-696

مقبول36.00ضعيف5634.536690.537مقبول75عبدهللا عبدالحافظ لطفى عمران 16316-2-697

غغغغغغغغغغغغغعبدهللا هشام عبدالرحمن الزعفرانى16416-2-701

غغغغغغغغغغغغغ( ADالدبلومه االمريكيه  )عال عز الدين على محمد       16516-2-717

غغغغغغغغغغغغغعال على السيد احمد على عمر16616-2-718

مقبول36.00غغغغمقبول81(سورى  )عالء خالد على الرويشدى         16716-2-720

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75(سورى  )على احمد سعدالدين        16816-2-723

مقبول36.00غغغغغغغغعلى سامى على الشونى 16916-2-726

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول17016-2-728

ممتاز54.50غغغغجيد88.5على محمد على احمد ابوجبين 17116-2-731

جيد جدا50.70ضعيف7945.0732124.073مقبول75علياء زين العابدين امام محمد شتا17216-2-735

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول17316-2-743

ممتاز51.00غغغغغغغغعمر جمال عبدهللا على فرفور17416-2-744

جيد41.00غغغغمقبول75عمر جمال كامل ابراهيم حسنين17516-2-745

ممتاز58.50مقبول153.40جيد85.25عمر عادل عبدالفتاح محمد بدر 17616-2-753

ممتاز56.10مقبول9357.6585150.659مقبول75عمر عادل محمد مرسى17716-2-755

جيد42.81مقبول144.00مقبول81عمر محمد حسن عبدالرحيم حسن17816-2-763

ممتاز55.00مقبول144.00جيد82عمر محمد عمر محمود عوض17916-2-765

مقبول36.00غغغغمقبول75فادى معوض نبيه غالى18016-2-780

ممتاز55.25غغغغغغغغفاطمه اشرف عطيه عبدالحميد طلبه18116-2-784

غغغغغغغغغغغغغفاطمه الزهراء يحيى احمد جبريل 18216-2-788

مقبول37.25ضعيف7652.0976128.098مقبول81فاطمه محمد احمد فتح هللا رمضان18316-2-792

مقبول36.00ضعيف8450.0488134.049مقبول75فاطمه مصطفى عبدالعزيز مصطفى18416-2-795

مقبول36.00ضعيف8235.122117.122مقبول75فاطمه يوسف محمد السعيد صالح 18516-2-796

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول18616-2-797

غغغغغغغغغغغغغفيروز ابراهيم حسام الدين محمد محمد18716-2-810

مقبول36.00ضعيف7740.9756117.976مقبول75كريم احمد محمد العجمى18816-2-815

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول18916-2-832

ممتاز56.00مقبول9259.4146151.415مقبول75ماريو كامل فلتاؤس معوض19016-2-838

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول19116-2-840

ممتاز52.50غغغغمقبول77(سورى  )محمد ابراهيم عبدالكريم الخليل     19216-2-848

غغغغغغغغغغغغغمحمد احمد محمد عبدالعزيز رمضان 19316-2-855

جيد41.00ضعيف7760137.000مقبول75( IGالثانويه االنجليزيه   )محمد اشرف احمد فتحى محمود      19416-2-861

ممتاز52.00ج.ض61061.000غغ24محمد اشرف عطيه محمد السرنجاوى 19516-2-863

غغغغغغغغغغغغغمحمد البندارى عبدالسالم خاطر19616-2-864

مقبول36.00غغغغمقبول75(سورى  )محمد بالل زين الدين الزين       19716-2-869

غغغغغغغغغغغغغ        (معادله سعوديه  )محمد جمال الدين عبدالقادر عطيه          19816-2-871

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول19916-2-873

ممتاز58.50غغغغمقبول75محمد حسان احمد عبدالمجيد القادوس20016-2-876

مقبول37.50ضعيف4936.585485.585مقبول75( IGالثانويه االنجليزيه   )محمد حسن محمد سليمان نمير       20116-2-877

جيد جدا49.50غغغغمقبول76.28محمد حسين عبدالرؤف القلجه 20216-2-878

مقبول37.50ضعيف8343.6098126.610مقبول75محمد خالد محمد جبرشاور20316-2-885

ضعيف2454.533.50ج.ض5816.390263.000ضعيف4816.2564.25محمد سعد عبدهللا بكر20416-2-891

مقبول36.00غغغغمقبول75.25محمد سعيد فتح هللا محمد ابونعمه 20516-2-895

جيد42.50ضعيف7728.0976105.098مقبول75.25محمد سمير عبدالمؤمن مصطفى جنيدى20616-2-899

ممتاز54.25غغغغغغغغمحمد عادل محمد منصور النجار20716-2-909

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول20816-2-910

مقبول36.00مقبول144.00جيد87.88( IGالثانويه االنجليزيه   )محمد عبدالحليم محمد دوما          20916-2-911

جيد جدا49.00غغغغغغغغمحمد عبدالمنعم اسماعيل عقباوى21016-2-919

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول21116-2-921

جيد جدا49.00ضعيف8755.9024142.902مقبول75محمد عبدالهادى عبدالهادى مرزوق الشافعى21216-2-922

جيد جدا50.00غغغغغغغغ(معادله سعوديه  )محمد عصام محمد الحلوانى      21316-2-925

ممتاز52.50غغغغغغغغمحمد على محمد احمد شعبان21416-2-929

مقبول36.00مقبول144.00غغغغ(سورى  )محمد عمر التوت      21516-2-931

مقبول36.00ضعيف7332.1951105.195مقبول77.5محمد فاروق عبدالحميد الصافى قريطم21616-2-933

مقبول36.14ضعيف8746.8293133.829مقبول75محمد فوزى كمال على عكاشه21716-2-936

مقبول38.30ضعيف63.527.512291.012مقبول75محمد مبروك عبداللطيف حسين 21816-2-937

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول21916-2-939

مقبول36.00غغغغمقبول75محمد محسن محمد الزرقا 22016-2-940

مقبول36.00غغغغغغغغ( IGالثانويه االنجليزيه   )محمد محمد ايمن محمود البوالقى       22116-2-941

غغغغغغغغغغغغغ(سورى  )محمد محمد نجيب فينشى         22216-2-942

جيد جدا46.50ج.ض3333.365966.366ضعيف3618.7554.75        (معادله سعوديه  )محمد مسعد عبدالحق شعبان      22316-2-944

مقبول36.00ضعيف8746.2439133.244مقبول75محمد مسعد محمود احمد الشال22416-2-945

مقبول36.00مقبول7969.3659148.366مقبول75محمد ممدوح انور مخيمر ابوشادى 22516-2-949

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول22616-2-950

غغغغغغغغغغغغمحمود السيد عبدالنبى ابراهيم22716-2-964

ممتاز56.00غغغغغغغغمحمود جمال سعد عبدالغنى اسماعيل22816-2-966

مقبول36.00غغغغغغغغمحمود رمضان عبدالهادى عبدالواحد برانى       22916-2-968

مقبول36.00ضعيف6234.829396.829مقبول75محمود سعد على محمد جوهر23016-2-970

ممتاز51.50غغغغمقبول80.5محمود عادل محمد محمود23116-2-973

ممتاز52.25ضعيف8459.7073143.707مقبول75محمود عبدالجواد منير عبدالجواد عاشور23216-2-974

جيد جدا47.50غغغغغغغغمحمود عبدالعزيز كمال هندى 23316-2-975

مقبول36.00غغغغغغغغمحمود عالء كامل عامر23416-2-978

ممتاز55.00مقبول144.00مقبول75محمود فؤاد رمضان محمد السنهورى 23516-2-983

مقبول36.00ضعيف72.532.1951104.695مقبول75محمود محمد ابوالسعود محمود الطنطاوى 23616-2-986

مقبول38.75مقبول144.00مقبول75محمود محمود احمد سراده23716-2-994

مقبول36.00مقبول7470.5366144.537مقبول75محمود مرزوق محمود ابراهيم معوض23816-2-995

ممتاز55.00ضعيف7269.3659141.366جيد82.5      (معادله سعوديه  )مريم جالل حسين حجاجى         23916-2-1012

مقبول36.00غغغغمقبول75مريم شريف صديق الصاوى24016-2-1015
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األســــــمرقم الجلوسم
Total of Module 

8
Total of Module9Skill Lap

MCQ 

sicology

After

Total of

Module 10

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول24116-2-1016

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول24216-2-1022

ممتاز53.75غغغغضعيف2424.3848.38مريم مسعد فؤاد ابوالسعود 24316-2-1024

مقبول38.58مقبول144.00مقبول75مصطفى سليم متولى سليم متولى 24416-2-1028

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول24516-2-1032

ممتاز57.00جيد جدا189.69جيد جدا93.95مصطفى موافى محمد الغيطانى24616-2-1035

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول24716-2-1036

مقبول36.00ضعيف7255.9024127.902مقبول75( IGالثانويه االنجليزيه  )مفيده محمد اهاب احمد دياب       24816-2-1039

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول24916-2-1046

جيد39.70ج.ض66066.000مقبول75منه هللا اشرف خلف مصطفى خليفه25016-2-1047

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75منه هللا محمد منصور حسن المكاوى25116-2-1057

ممتاز56.00ضعيف6157.0732118.073غغغغمنير خالد صابر فتوح رامون25216-2-1064

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول25316-2-1067

ممتاز51.50مقبول144.00غغغغمى بسيونى سعد سالم25416-2-1071

مقبول36.00ضعيف8325.1707108.171مقبول75مى ربيع محمد العمرى25516-2-1074

جيد جدا46.50غغغغغغغغميار احمد محمد محمد على25616-2-1081

ممتاز51.50غغغغمقبول75ميرنا عزت عبدالحليم محمد الفقى25716-2-1085

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول25816-2-1092

جيد جدا50.03غغغغمقبول75ندا عبدالجليل محمد حسين25916-2-1104

مقبول36.00ضعيف8639.5122125.512مقبول75ندا عز الدين صالح على حسن26016-2-1105

جيد41.00غغغغغغغغ( IGالثانويه االنجليزيه   )ندى مجدى على على يوسف             26116-2-1122

جيد جدا45.08ضعيف6150.6341111.634مقبول79ندى نبيل نجاح هاشم مدكور26216-2-1130

مقبول36.00ضعيف9250.9268142.927ضعيف5014.3864.38          (معادله سعوديه  )نرمين عبداللطيف مغازى رمسيس     26316-2-1133

مقبول38.62مقبول144.00ضعيف4023.1363.13نسرين السيد طلعت عبدالمقصود        26416-2-1135

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول26516-2-1136

مقبول36.00غغغغمقبول75نهاد محسب رشاد الصباغ26616-2-1141

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول26716-2-1145

مقبول36.00مقبول144.00ضعيف3624.0660.06نهال محمد سعد الطيار 26816-2-1147

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول26916-2-1152

جيد جدا50.50غغغغغغغغنوال محفوظ احمد زغلول 27016-2-1153

مقبول36.00غغغغمقبول75(سوري  )نورالدين حسين الحسين             27116-2-1162

جيد44.00غغغغغغغغنوران دسوقى محمود دسوقى فايد27216-2-1166

جيد41.50غغغغغغغغ(الثانويه االلمانيه  )نورهان احمد مصطفى سيد فراج      27316-2-1175

مقبول36.50غغغغمقبول75نورهان عماد على حسن السيد27416-2-1184

جيد40.70مقبول144.00مقبول81نورهان محمود حنفى محمود احمد 27516-2-1187

مقبول36.33ضعيف7551.2195126.220مقبول75نورهان مسعد على العشرى االنشا 27616-2-1188

ممتاز57.00غغغغمقبول75نيره نعمه على السيد السمكرى 27716-2-1194

مقبول36.00ضعيف68.534.2439102.744مقبول75هاجر خميس محمد محمد ابوحلو 27816-2-1197

مقبول36.00ضعيف7040.6829110.683مقبول75هاجر صبرى عبدالحميد عبدالباقى شعبان27916-2-1201

مقبول36.00غغغغمقبول75     (معادله سعوديه  )هاجر قطب محمود السماديسى     28016-2-1204

جيد جدا48.00ضعيف6536.878101.878مقبول75هاله احمد طه غزال ابويوسف 28116-2-1211

مقبول36.00غغغغمقبول76.09هاله يسرى يونس محمد عمار28216-2-1217

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول28316-2-1219

مقبول36.40ضعيف6132.195193.195مقبول75هبه طارق عبدالقادر الحمامي28416-2-1227

مقبول36.00غغغغمقبول75هبه محمد احمد محمد النجار 28516-2-1230

ممتاز53.50مقبول144.00مقبول75هتان عبدالفتاح غالب عبدهللا الشيخ 28616-2-1231

مقبول36.00ضعيف6923.414692.415مقبول75هدير عاطف مصطفى ميهوب محمد 28716-2-1234

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول28816-2-1240

جيد43.00ضعيف7252.0976124.098مقبول81هشام احمد ابراهيم محمود عبدالعزيز28916-2-1241

ممتاز58.50جيد168.89جيد جدا99.1( IGالثانويه االنجليزيه   )هشام على محمد على عبد الكريم     29016-2-1247

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول29116-2-1252

مقبول36.39غغغغمقبول75ورده شوقى جمعه عشرى29216-2-1267

غغغغغغغغغغغغغوفاء محمد قطب عبوده 29316-2-1270

مقبول36.00ضعيف6941.2683110.268مقبول75والء يسرى اسماعيل الفخرانى 29416-2-1276

غغغغغغغغغغغغغوليد ابراهيم كمال عيد محمد 29516-2-1277

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول29616-2-1282

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول29716-2-1284

جيد44.5غغغغغغغغ( IGالثانويه االنجليزيه   )ياسمين حبشى السيد ابراهيم      29816-2-1287

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول29916-2-1292

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول30016-2-1306

ممتاز51.50غغغغضعيف3212.8144.81يمنى كامل السعيد يوسف شعت 30116-2-1309

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول30216-2-1314

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول30316-2-1315

غغغغغغغغغغغغغيوسف ماجد عبدالعزيز محمد خلف هللا 30416-2-1319

غغغغغغغغغغغغغ(معادله سعوديه  )يوسف محمد ابراهيم مصطفى       30516-2-1320

جيد جدا49.00غغغغغغغغيوسف محمد احمد محمد عامر 30616-2-1321

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول30716-2-1322

مقبول36.00ضعيف7544.1951119.195مقبول75يوسف منصور محمد محمد فاضل30816-2-1323

مقبول37.20غغغغغغغغاالء احمد عبد الفتاح محمد 30916-2-1324

مقبول36.00غغغغغغغغ(معادله سعوديه)اسامه على على محمد النحاس              31016-2-1325

غغغغغغغغغغغغغ (ليبي )مصعب سليمان الصادق االمين       31116-2-1327

غغغغغغغغغغغغغ(ليبي )منصور ابريك مفتاح خليفة    31216-2-1328

مقبول36.00ضعيف7432.1951106.195مقبول75 (عراقى )جيا رستم حميد على       31316-2-1329

جيد40.25ضعيف6139.5122100.512مقبول75 (سوداني)احمد محمد عوض هللا عبدهللا 31416-2-1331

مقبول36.00ضعيف5242.731794.732غغغغ (سوداني)راشد عمر محمد صالح ادريس 31516-2-1332

ممتاز54.81مقبول144.00مقبول75  (سورى)نورالهدى محمد زهير قدور الشهابى          31616-2-1336

مقبول36.00غغغغمقبول75 (فلسطينى  )احمد عزمى عايد نتشه          31716-2-1339

جيد42.50غغغغغغغغ(فلسطينى )اسامه سعدى يوسف ابو ريان     31816-2-1340

مقبول36.00غغغغمقبول75 (عراقيه )اسيل ياسين حسين               31916-2-1344

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75 (عراقيه )جيهان حارث شالل               32016-2-1345

عميد الكلية 

احمد عثمان/ د.أ 4

رئيس كنترول

عبير الحديدى/ د.أ



مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

2018  / 2017 نتيجة طالب الفرقة الثالثة وعليهم مواد من الفرقة الثانية الفصل الدراسي األول  للعام الجامعى 

األســــــمرقم الجلوسم

PracticEnd of 

Total of Module 

8

PracticEnd of 

الوحدة التعليمية الثامنة 

Infection & Immunity Module

الوحدة التعليمية العاشرة

professional development
CNSالوحدة التعليمية التاسعة  

Total of Module9Skill Lap

MCQ 

sicology

After

Practical Physiology

Total of

Module 10

Total

Practic

al

After

Total 

MCQ&Es

say

Module8

After

اجمالي 

عملي  

Module

 9

Total

ESSAY&

MCQ

After

إجمالى 

عملي 

فسيولوجي

التقدير25152060.00التقدير96144240.00التقدير5075.00125.00

األســــــمرقم الجلوسم
Total of Module 

8
Total of Module9Skill Lap

MCQ 

sicology

After

Total of

Module 10

مقبول36.00غغغغضعيف500.0050.00 (عراقى )حسين محمود كسري            32116-2-1346

مقبول36.00غغغغمقبول75 (عراقيه )هاله سعد مصطفى               32216-2-1347

غغغغغغغغغغغغغ (عراقيه )عمر حامد فاتح ابراهيم          32316-2-1348

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول32416-2-1350

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول32516-2-1351

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75 (امريكيه )ياسمين حسام السعيد خير هللا      32616-2-1355

غغغغغغغغغمقبول75  (سورى)مصعب محمود ديبان طياوي     32716-2-1356

مقبول36.00غغغغمقبول75 (سودانى)عادل تاج االصفياء االمين احمد               32816-2-1359

ممتاز54.00غغغغغغغغ  (سورى)تسنيم محمد توفيق محمود ناصر              32916-2-1361

مقبول36.00مقبول144مقبول75 (بحرينيه )فاطمه حسن على عبد االمير       33016-2-1366

مقبول38.00ج.ض42.731742.732غغغغ (سوداني)عمر عادل عثمان خوجلى       33116-2-1369

جيد44.75ضعيف6073.1707133.171مقبول75 (سودانى)ايمن عبد الباقى محمد عبد الرازق            33216-2-1373

جيد جدا47.00غغغغمقبول75(افغانى)عبد الحى نور محمد اقا محمد       33316-2-1374

مقبول36.89مقبول144.00ج.ض110.0011.00(فلسطينى)باسل زياد رجب زماعره           33416-2-1378

ممتاز51.50مقبول144.00مقبول75(فلسطينىة )قتيبة مصطفى عبد هللا بركات     33516-2-1379

مقبول36.00غغغغمقبول77 (اردنى  )اسامة ناصر موسى الدهون        33616-2-1381

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول33716-2-1382

جيد جدا45.50غغغغغغغغ  (سورى)حسن على العجيل     33816-2-1384

مقبول24.57637.50ضعيف5353.8537106.854مقبول75(عراقى)محمد خالد محمد البياتي              33916-2-1385

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول34016-2-1387

ممتاز57.00جيد156.91جيد جدا104.9(سوريه )هبه مدحت عبد الحق حاكمى         34116-2-1394

مقبول36.00غغغغمقبول75(عراقىية )نغم ادم حسين السامرائى              34216-2-1395

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75(فلسطينى  )يوسف عيسى عبد العزيز سياعرة       34316-2-1396

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول34416-2-1397

ممتاز57.12غغغغمقبول75 (سورى )عمر انور يوسف القويدر            34516-2-1398

غغغغغغغغغغغغغ (سورى )محمد صبحى محمد حجار            34616-2-1400

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول34716-2-1405

مقبول36.00غغغغغغغغ(عراقىي)احمد حردان احمد     34816-2-1406

مقبول36.00مقبول144.00ضعيف4322.1965.19(اردنى )احمد حسام خليل الصوص           34916-2-1408

مقبول36.00غغغغمقبول75 (سورى )زاهر محمود حمشو         35016-2-1410

مقبول36.00غغغغمقبول81(عراقىي)احمد سلمان يونس البو عصاف        35116-2-1412

جيد44.42مقبول155.00مقبول81 (فلسطينى    )احمد سامر حيدر االحمد               35216-2-1413

جيد جدا47.00غغغغغغغغ (فلسطينى )وائل محمود محمد ابوتحفه            35316-2-1415

مقبول36.68غغغغمقبول75 (فلسطينى   )فهد حازم محمد فهمى الشاللدة        35416-2-1416

مقبول36.50ضعيف6654.439120.439مقبول75        (عراقىي)على اسماعيل حمد        35516-2-1418

مقبول38.50ضعيف7263.2195135.220مقبول81(عراقىي)بارق جميل عبد             35616-2-1419

مقبول36.00ضعيف48.530.43978.939مقبول75       (عراقىي)مروان معن صالح          35716-2-1420

ممتاز51.50غغغغغغغغ (فلسطينى    )نبراس حاتم على ابو عقيل          35816-2-1421

مقبول36.00مقبول8868.1951155.000مقبول75(بحرينيه )ايمان عبد عبد الواحد عبد الوهاب النكال          35916-2-1424

ممتاز51.00مقبول144.00مقبول78.91(بحرينيه )زهراء امير طاهر رشدان             36016-2-1426

غغغغغغغغغغغغغ(عراقى)زكريا فارس حازم زنكه     36116-2-1427

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75 (عراقى )محمد ابراهيم ذياب حسين ذياب      36216-2-1429

مقبول36.00ضعيف7451.5122125.512مقبول75    (عراقى )محمد مجيد عبيد عبيد      36316-2-1430

مقبول36.00غغغغمقبول75(عراقىية )لبني صفاء حسين السامرائي        36416-2-1431

مقبول36.00غغغغمقبول75.25(عراقىية )زبيده عادل حسين الزبيدي          36516-2-1432

مقبول37.00غغغغمقبول81(سودانية )غيداء عبد الرحيم محمد السبكى     36616-2-1433

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول36716-2-1434

مقبول36.00غغغغمقبول75(سودانية  )ميسون سمير حامد محمد            36816-2-1435

غغغغغغغغغغغغغ(سوداني )محمد قرشي محمد يعقوب           36916-2-1436

غغغغغغغغغغغغغ(صومالى )عبد هللا محمد عبد الرحمن           37016-2-1437

مقبول36.00غغغغمقبول75 (عراقى )احمد انمار احمد قاسم      37116-2-1438

مقبول36.00غغغغغغغغ (سورى )زيد سالمه خلف المحمد     37216-2-1442

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75 (عراقى )مهند قيس رزاق     37316-2-1446

مقبول36.00ضعيف8342.7317125.732مقبول81 (سورى )محمد يمان ابراهيم الربداوي            37416-2-1448

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول37516-2-1450

مقبول36.00مقبول144.00مقبول80.75(سورى )محمد محمد اديب محمد حمود           37616-2-1451

غغغغغغغغغغغغغ(سورى )عبد الرحمن هيثم فايز تركمانى           37716-2-1452

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75(سودانيه )امنه  خوجلي محمد عثمان     37816-2-1454

مقبول38.00غغغغمقبول75(سودانيه )تقوى خوجلى  عبدهللا الطاهر              37916-2-1455

جيد جدا48.58غغغغمقبول75        (فلسطينىيه )ميرامار عاطف محمد شعت      38016-2-1456

مقبول36.00ج.ض62.048862.049مقبول75 (سودانى)حسين احمد عبد المجيد سبيل              38116-2-1458

جيد40.32مقبول144.00مقبول81 (عراقى )محمد نظام سعيد سعيد             38216-2-1460

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول38316-2-1463

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول38416-2-1464

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول38516-2-1465

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول38616-2-1466

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول38716-2-1467

غغغغغغغغغغغغغ (سورى )اشرف حسان كتيل      38816-2-1469

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول38916-2-1470

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول39016-2-1471

غغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى )محمد عفيف محمد ابو كلوب             39116-2-1472

مقبول36.00ضعيف5338.634191.634ضعيف400.0040.00 (عراقى )خليل رعد خليل اسماعيل     39216-2-1473

جيد43.00ضعيف6867.9024135.902مقبول81       (عراقى )محمود ياسين سند            39316-2-1474

جيد جدا46.18مقبول144.00مقبول75 (فلسطينى )كرم يوسف عبدربه البطران              39416-2-1476

مقبول36.50مقبول144.00مقبول75 (سودانى)مجتبى حسن عثمان فضل     39516-2-1477

جيد جدا47.00غغغغغغغغ (فلسطينى )بشير معن بشير فريحات      39616-2-1478

مقبول36.00ضعيف5133.365984.366مقبول81 (عراقى )عبد هللا فؤاد محمد امين عبد هللا        39716-2-1479

مقبول36.25ضعيف6629.268395.268مقبول75 (فلسطينى )انس صالح خليل            39816-2-1480

جيد40.50مقبول155.00غغغغ(فلسطينى )وسام فوزي الفي النجار      39916-2-1482

غغغغغغغغغغغغغ (ليبي )ايهاب عبد الحفيظ علي جدى قنونو     40016-2-1483
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مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات
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األســــــمرقم الجلوسم
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Total of Module 
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الوحدة التعليمية الثامنة 

Infection & Immunity Module

الوحدة التعليمية العاشرة
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sicology

After

Total of

Module 10

مقبول36.00مقبول8466.7317150.732مقبول75(سورى )فراس رضوان ديبو دودان              40116-2-1484

غغغغغمقبول8065.8537145.854مقبول75 (فلسطينى )امير سالم سماره المصري               40216-2-1485

مقبول36.00غغغغمقبول75 (اردنى  )مصعب احمد مبارك الطراونه             40316-2-1486

غغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى )احمد حسن احمد عجميه     40416-2-1487

مقبول36.00ج.ض51051.000مقبول75      (فلسطينى )موسى ذاكر خضر القوسي               40516-2-1488

مقبول36.73غغغغمقبول81(فلسطينى )احمد مفيد احمد داود        40616-2-1489

غغغغغغغغغغغغغ(فلسطينى)فراس يوسف محمود      40716-2-1490

مقبول36.00غغغغمقبول81(فلسطينى )محمد حسنى سلمان ابو هويشل         40816-2-1491

جيد42.50غغغغغغغغ (سودانى)محمد المجتبى عامر عبد الرحمن حميده          40916-2-1492

مقبول36.00غغغغمقبول81(سودانيه)ريم عبد المنعم الطاهر دياب              41016-2-1493

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول41116-2-1494

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول41216-2-1495

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول41316-2-1496

جيد41.95غغغغمقبول75 (سودانى)محمد الوافر محمد اباسعيد الحاج        41416-2-1499

جيد40.00ضعيف5246.829398.829مقبول75 (سوريه )اسراء بسام فائز الحروب      41516-2-1501

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول41616-2-1502

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول41716-2-1503

مقبول36.00ضعيف8062.9268142.927مقبول75(سودانى)عمر عثمان على عثمان   41816-2-1506

ممتاز53.25ضعيف8553.2683138.268مقبول75          (فلسطينى)يحيى منذر يحيى االدهمى   41916-2-1507

غغغغغغغغغغغغغ(سوري )براء عبد الستار عطا هللا  الحريري 42016-2-1508

غغغغغغغغغغغغغ(سوري )ماهر ايمن خالد كوجان   42116-2-1509

غغغغغغغغغمقبول75(سوري )عدنان محمد العمر  42216-2-1510

جيد39.98غغغغغغغغمحمد فتحى حسن عامر الديب42316-2-1511

حـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول42416-2-1512

جيد جدا50.50مقبول150.63مقبول75(يمني )شوقي صادق محمد على     42516-2-1514

غغغغغغغغغغغغغ      (اعاده قيد )احمد هشام حسام الدين     42616-2-1516

جيد جدا49.50غغغغمقبول77.75        (صومالي) عبدهللا محمد زاهد  42716-2-1518
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