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جيد42.75مقبول144.00مقبول80احمد حسن احمد حسين3030

مقبول36.00غغغغمقبول75.00(معادلة)احمد رجائى محمود نوار 37ب-3714-02

ممتاز56.00غغغغغغغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى 67-ب6714-02

مقبول36.00مقبول144.00غغغغاحمد محمد قدرى السيد101ب-10114-02

مقبول36.00ضعيف71.0062.63133.634مقبول75.00احمد محمد مشرف خضر109ب-10914-02

مقبول36.00ضعيف86.0045.66131.659مقبول75.00احمد محمود عبدالعزيز حجرب11214-02-112

مقبول36.00ضعيف89.0043.32132.317مقبول75.00احمد منصور خليفه طاهر خليفه ب11414-02-114

مقبول36.00ضعيف62.0039.80101.805مقبول75.00(صومالية)اسماء عبدالرحمن محمد ب18414-02-184

مقبول36.00مقبول144مقبول75.00اسماء محمد نصر شرفب19114-02-191

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00اسماعيل محمود مصطفى محمودب19614-02-196

ممتاز46.00ضعيف70.0043.32113.317مقبول75اشرف محمد عبده احمدب20514-02-205

غغغغغغغغغغغغغ (معادلة )اشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى ب20614-02-206

جيد44.00غغغغمقبول75.00اندرو عادل جورج لبيب بخيتب25214-02-252

مقبول36.00ضعيف70.0026.3496.341مقبول75.00االء سعيد برعى العكازىب26414-02-264

جيد جدا46.75غغغغمقبول46.0038.4481.000ايمن رجب محمد محمد الكريونى303ب-30314-02

مقبول53.50مقبول144.00مقبول50.0042.1981.000باسم محمود حسن قاسم كعموش337ب-33714-02

غغغغغغغغغغغغغ (معادلة  )حسام اشرف حنفى العربى ب37714-02-377

مقبول36.00ضعيف67.0029.8596.854مقبول75.00خالد محمد السيد غازىب40514-02-405

جيد جدا47.00مقبول144.00مقبول75.00دينا انور يوسف احمدب42514-02-425

جيد44.00غغغغغغغغ       (معادلة)دنيا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            ب43414-02-434

مقبول36.00غغغغمقبول75.00دينا محمد يوسف بعجرب43714-02-437

جيد جدا45.00مقبول86.0074.63155.000مقبول75.00راشد مرزوق ابراهيم السنهورى ب43914-02-439

عميد الكلية   
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جيد44.50ضعيف79.0044.78123.780مقبول75.00رانيا محمد مصطفى عبدالغنى السقاب45114-02-451

جيد جدا49.50غغغغغغغغروان احمد محمد محمود جعدارب47514-02-475

مقبول36.00غغغغمقبول75.00عبدالرحمن مصطفى على ابوعياشه617ب-61714-02

مقبول36.00ضعيف71.0042.44113.439مقبول75.00عمار ياسر محمد حسن النجارى651ب-1814-02

مقبول36.00غغغغمقبول75.00(كويتى  )عمر عبدالعزيز عبدهللا العتيبى ب66114-02-661

مقبول36.00غغغغغغغغعمرو خالد فتحى ابراهيم عطيهب67014-02-670

مقبول38.25مقبول144.00مقبول75.13عمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج672ب-67214-02

جيد جدا50.50غغغغمقبول75.49(سعودى  )فيصل نعيم عبد القادر ب71114-02-711

غغغغغغغغغغغغغ (سورى )كرم زاهر بشير العبدو 715أ-71514-02

مقبول36.00غغغغغغغغ(معادلة  )كريم محمد محمد احمد على 722ب-72214-02

جيد جدا47.00ج.ض43.000.0043.000ضعيف38.000.0038.00محمد احمد ابراهيم ابراهيم الديسطى754ب-75414-02

جيد39.25غغغغمقبول80.00 (سورى  )محمد ديب هيثم شب ب78714-02-787

مقبول38.00غغغغغغغغ(معادلة )محمد سمير صالح مراد ب80214-02-802

ممتاز54.00غغغغضعيف44.0025.3169.313محمد عبدالحليم السيد ابراهيم القاضى818ب-81814-02

جيد جدا46.50مقبول84.0077.27155.000مقبول81.00محمد عالء الدين محمد درويشب83614-02-836

مقبول36.00ضعيف82.0048.00130.000مقبول75.00محمد فايز عبدالصمد كشكب83814-02-838

جيد جدا47.75غغغغغغغغ( 2012 )محمد نبيل عبدالرحمن غزالن  ب85614-02-856

جيد جدا46.50ضعيف76.0054.44130.439مقبول75.00محمود حمدى عبد المنعم حامد 875ب-87514-02

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00محمود عبدالحليم اسماعيل محمد البكليشى881ب-88114-02

مقبول36.00ضعيف66.0034.54100.537مقبول75.00(معادلة  )مى عبدالوهاب على غانم ب97314-02-973

ممتاز54.25مقبول144.00جيد85.50مينا كامل صبحى بشاره عبدالسيدب99114-02-991

جيد جدا46.00مقبول144.00مقبول75.00هدير نبيل عبدالعزيز محمدب108914-02-1089

جيد جدا45.50غغغغمقبول76.83 (أردنى)هشام جالل سعود القاسم ب109014-02-1090

مقبول36.00ضعيف77.0048.59125.585مقبول75.00ورده محمد عبدهللا القعودب110614-02-1106

مقبول36.00ضعيف71.0050.63121.634مقبول75.00 (معادلة  )يارا طارق عبدالواحد محمد ب111614-02-1116

جيد40.00غغغغغغغغ     (الجنسية سعودية)ميادة خالد زابن البقمى        ب114714-02-1147

غغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى  )خير ماجد خير غنيم ب117514-02-1175

غغغغغغغغغغغغغجيالن رؤوف انس ب117714-02-1177

غغغغغغغغغغغغغدانيال سامى كمال جورج ب117814-02-1178
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غغغغغغغغغغغغغلينه محمود عبد المجيد حجاجب117914-02-1179

غغغغغغغغغغغغغمادونا موريس ميالد عوض ب118014-02-1180

غغغغغغغغغغغغغندى عبد الحليم محمد يس ب118114-02-1181
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