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مقبول18.00ممتاز27جيد88.35مقبول84.00مقبول78.00احمد حسن احمد حسين30-03-3014ب   

37ب  غغغغمقبول18غغغغمقبول84.00مقبول78.00(معادلة)احمد رجائى محمود نوار 14-03-37 

مقبول18جيد جدا25غغغغغغغغغغغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى 67-03-14  ب 67

مقبول18.00مقبول18مقبول78.00ضعيف34.001246.000مقبول78احمد محمد قدرى السيد101-03-14 ب 101

مقبول18.00ممتاز28ضعيف31.0035.39766.4مقبول84.00مقبول78.00احمد محمد مشرف خضر109-03-10914ب   

مقبول18.00جيد20.5مقبول78.00ضعيف42.5030.372.800مقبول78.00احمد محمود عبدالعزيز حجر112-03-11214ب   

غغغغمقبول18.25مقبول78.00ضعيف34.001549.000مقبول78.00احمد منصور خليفه طاهر خليفه 114-03-14 ب 114

184ب    ضعيف63.59.50ممتاز27.5ضعيف24.0023.52747.53ضعيف35.0018.653.600ج.ض20.51232.5(صومالية)اسماء عبدالرحمن محمد 14-03-184 

196ب    مقبول18مقبول18ضعيف31.0034.54965.55ضعيف34.5025.560.000مقبول78.00اسماعيل محمود مصطفى محمود14-03-196 

مقبول126.518.50مقبول18مقبول78ضعيف49.5032.481.900مقبول78اشرف محمد عبده احمد205-03-14 ب 205

206ب    غغغغغغغغغغغغغغغغغغ (معادلة )اشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى 14-03-206 

252ب     مقبول18مقبول18غغغغضعيف46.00046.000مقبول78.00اندرو عادل جورج لبيب بخيت14-03-252 

مقبول18مقبول18ضعيف37.0029.2566.25ضعيف45.0032.777.700مقبول78.00االء سعيد برعى العكازى264-03-26414ب   

مقبول18مقبول18مقبول78.00مقبول46.5061.590.300مقبول4747.783.85ايمن رجب محمد محمد الكريونى303-03-30314ب  

مقبول18.00مقبول18مقبول43.5037.72881.23مقبول84.00مقبول78.00باسم محمود حسن قاسم كعموش337-03-14  ب 337

377ب    غغغغغغغغغغغغغغغغغغحسام اشرف حنفى العربى14-03-377 

غغغغمقبول18غغغغج.ض25.5015.641.100مقبول78خالد محمد السيد غازى405-03-40514ب   

مقبول18.00مقبول18مقبول78ضعيف49.5033.683.100مقبول80.5دينا انور يوسف احمد425-03-42514ب   

ج.ض52.57.50ممتاز28.5غغغغج.ض28.00028.000ضعيف3615.651.6       (معادلة)دنيا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            434-03-43414ب    

غغغغمقبول18غغغغمقبول84.00مقبول78.00دينا محمد يوسف بعجر437-03-43714ب 

غغغغمقبول18مقبول78.00مقبول87مقبول78راشد مرزوق ابراهيم السنهورى 439-03-43914ب   
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451ب   مقبول18.00مقبول18ضعيف35.0023.95158.95ضعيف41.0022.863.800مقبول78.00رانيا محمد مصطفى عبدالغنى السقا14-03-451 

مقبول18.00غغغغغغغغغغغغغغروان احمد محمد محمود جعدار475-03-47514ب   

مقبول18.00مقبول18مقبول78مقبول84.00مقبول78.00ساره محمد حمدى اسماعيل حلمى516-03-51614ب   

مقبول18.00ممتاز26.5مقبول78.00غغغغمقبول78.00 (سعودى)شاكر سالم حسين هجاف 563-03-56314ب     

مقبول18.00مقبول19مقبول78.00مقبول84.00جيد84.76(معادلة )شرين أحمد إبراهيم أبوالنجا 570-03-57014ب    

مقبول18.00ممتاز26.5غغغغضعيف35.509.344.800مقبول84.49عبدالرحمن مصطفى على ابوعياشه617-03-61714ب   

مقبول18.00مقبول18مقبول78.00مقبول84.00مقبول78.00عمار ياسر محمد حسن النجارى651-03-65114ب   

مقبول18مقبول18مقبول78غغغغغغغغ(كويتى  )عمر عبدالعزيز عبدهللا العتيبى 661-03-66114ب   

مقبول18مقبول18غغغغضعيف42.0018.360.300مقبول78عمرو خالد فتحى ابراهيم عطيه670-03-67014ب   

مقبول18مقبول18ضعيف33.0039.42472.42ضعيف40.5025.265.700مقبول78.00عمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج672-03-67214ب   

711ب   مقبول18.00مقبول18.5غغغغغغغغغغغغ(سعودى  )فيصل نعيم عبد القادر 14-03-711  

غغغغغغغغغغغغغغغغغغ (سورى )كرم زاهر بشير العبدو 715-03-71514ب    

مقبول18غغغغغغغغغغغغغغ(معادلة  )كريم محمد محمد احمد على 722-03-72214ب     

مقبول18.00مقبول18مقبول78.00مقبول44.0049.290.300مقبول78.00مايا سعيد محمد احمد حماده745-03-74514ب   

مقبول18مقبول18غغغغج.ض31.50031.500مقبول78محمد احمد ابراهيم ابراهيم الديسطى754-03-75414ب    

787ب    غغغغممتاز28.5غغغغغغغغغغغغ (سورى  )محمد ديب هيثم شب 14-03-787 

ضعيف12315.00ممتاز28.5ج.ض0.0011.44611.45ج.ض21.001233.000ضعيف43.519.262.7محمد عبدالحليم السيد ابراهيم القاضى818-03-81814ب     

غغغغمقبول18مقبول78.00مقبول84.00مقبول78.00محمد عبدالعزيز محمد القاضى819-03-14 ب 819

مقبولمقبول18مقبول78.00مقبول43.0048.390.300مقبول78.00محمد عالء الدين محمد درويش836-03-83614ب   

مقبولمقبول18ضعيف38.5035.39773.9ضعيف46.0037.883.800مقبول78.00محمد فايز عبدالصمد كشك838-03-83814ب     

غغغغمقبول19غغغغغغغغغغغغ( 2012 )محمد نبيل عبدالرحمن غزالن  856-03-85614ب      
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مقبول18.00مقبول18مقبول78.00مقبول50.0041.190.300مقبول78.00محمود حمدى عبد المنعم حامد 875-03-87514ب      

مقبول18.00مقبول19.25مقبول78.00مقبول84.00مقبول78.00محمود عبدالحليم اسماعيل محمد البكليشى881-03-88114ب     

مقبول18.00مقبول18غغغغضعيف39.5021.360.800مقبول78(معادلة  )مى عبدالوهاب على غانم 973-03-97314ب     

غغغغجيد جدا24غغغغغغغغغغغغمينا كامل صبحى بشاره عبدالسيد991-03-99114ب    

ضعيف140.514.50مقبول18ضعيف28.5022.04350.54غغغغمقبول78.00هدير نبيل عبدالعزيز محمد1089-03-108914ب   

غغغغغغغغغغغغغغغغغغ (أردنى)هشام جالل سعود القاسم 1090-03-109014ب   

ج.ض61.57.50مقبول18ج.ض0.0019.92419.92مقبول84.00مقبول78.00ورده محمد عبدهللا القعود1106-03-110614ب  

مقبول18.00مقبول18مقبول78.00ج.ض25.825.800مقبول78.00 (معادلة  )يارا طارق عبدالواحد محمد 1116-03-111614ب   

غغغغممتاز28غغغغغغغغغغغغ     (الجنسية سعودية)ميادة خالد زابن البقمى        1147-03-114714ب   

غغغغغغغغغغغغغغغغغغ(عراقى  )اسامه ابراهيم سلمان يديم 1173-03-117314ب 

1175ب     غغغغغغغغغغغغغغغغغغ (فلسطينى  )خير ماجد خير غنيم 14-03-1175 

غغغغغغغغغغغغغغغغغغجيالن رؤوف انس 1177-03-117714ب   

غغغغغغغغغغغغغغغغغغدانيال سامى كمال جورج 1178-03-117814ب    

1179ب        غغغغغغغغغغغغغغغغغغلينه محمود عبد المجيد حجاج14-03-1179   

غغغغغغغغغغغغغغغغغغمادونا موريس ميالد عوض 1180-03-118014ب   

غغغغغغغغغغغغغغغغغغندى عبد الحليم محمد يس 1181-03-118114ب   

غغغغغغغغغغغغغغغغغغموسى محمد رؤوف موسىموسى محمد رؤوف موسى ب 1194

مقبول18مقبول18.00غغغغمقبول84مقبول78محمد حامد محمد عبدالمنعمأ631 ب 631

)عبدالرحمن خالد محي الدين راغب العربي ب679 2018/2017إيقاف قيد  )عبدالرحمن خالد محي الدين راغب العربي ( 2018/2017إيقاف قيد  غغغغغغغغغغغغغغغ(
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