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التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

غممتازج.ضغغ أحمد حسنى محمود نصار 2 د4

مقبولمقبولغغمقبول (معادلة السعودية  )أحمد محمد عبد اللطيف أحمد 2 د13

مقبولممتازمقبولمقبولجيدسماهر محمد يوسف على 2 د53

جيد جداممتازمقبولغجيدشيماء نبيل كمال الترعاوى 2 د56

غجيدغغمقبولمحمد نصر أحمد أحمد الوجيه  2 د87

غغغغغ  (معادلة ألمانية  )ندين أحمد بهى الدين شلش  2 د 97

غغغغغ مادونا فيكتور فوزى مترى  2 د 122

غغغغغ نوران كمال عبد العاطى عبده  2 د125

غغغغغ  (سودانى   )عبد الغفار أحمد محمد عبد الرحمن  2 د 127

غغغغغ هبه مجدى محمد مصطفى عبد الغنى  2 د 129

غغغغغ عماد شوقى رمضان عبد الرؤف  2 د137

مقبولمقبولمقبولغمقبولطارق السيد محمد عبد الحليم 2 د 321

غغغغغ عمرو اشرف توفيق محمد سليمان  2 د 1033

غغغغغ  (يمنيه مشطوب قيدها لحين سداد الرسوم  )ميرفت احمد على الحوبانى ج1016

مقبولجيد جدامقبولمقبولجيداحمد شعبان محمد حسين البيه            

غمقبولغغمقبولاحمد عبد الحميد شحاته احمد زايد   2  د44

مقبولممتازغغغ اسامه باهر سرور عواد التهامى  2 د 94

مقبولممتازغغغ جهاد سالمة محمد قاسم زيتون 2 د 268

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزينب محمد عباس احمد عبد القادر  2 د 369

مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدسهيلة سعيد ابراهيم مرعى 2 د 435

مقبولمقبولغغغ عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2 د 542

غجيد جداغغمقبولمحمد علي سعد هاشم مصطفي عابدين 2 د 678

غغغغغ (سورى  )محمد راضى إسماعيل محمد راضى زين العابدين 2 د 986

مقبولجيد جداغغمقبولابراهيم محمد السيد محمد حسين 2 د 1021

غممتازغغمقبولاحمد يس عبدالنعيم الحلو  2 د1024

غغغغغ (سودانى  )افونيك زكرى ابتقى انوجا  2 د 1025

غغغغغ ضياء الدين فتحى محمد حسن 2 د1028

غغغغغ عبدالمؤمن محمود محمد الشريف  2 د 1029

غممتازغغمقبولعبدهللا عماد عبدهللا طمان 2 د 1031

غغغغغ فدوى جمال عبدالمؤمن السيد على2 د1036

مقبولمقبولغغمقبولمحمد عبدالرحمن سعد خضر 2 د 1041

غغغغغ منار مجدى عبدالعاطى عبدة زهران 2 د1043

غغغغغ هالة سمير احمد محمد عمر 2 د 1044

غغغغغ هبة عمر محمد محمد عبدالجواد  2 د 1045

غغغغغ يمنى سعد احمد احمد عربد2 د  1046
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