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مقبول579.00ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسين احمد حسن احمد30-03-3014  ب 1

37 ب2 راسبراسبمقبولغغغغمقبولغمقبولمقبول(معادلة) نوار محمود رجائى احمد14-03-37 

غغغمقبولغغغمقبولغغغ الشيمى عبدالرءوف عبدالعاطى على احمد67-03-14  ب 367

راسبراسبمقبولمقبولغضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولالسيد قدرى محمد احمد101-03-14 ب 4101

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغجيدضعيفمقبولمقبولخضر مشرف محمد احمد109-03-10914  ب 5

راسبراسبمقبولمقبولمقبولغضعيفجيدمقبولضعيفمقبولحجر عبدالعزيز محمود احمد112-03-11214  ب 6

راسبراسبمقبولغغغغمقبولمقبولضعيفمقبول خليفه طاهر خليفه منصور احمد114-03-14 ب 7114

184  ب 8 راسبراسبممتازضعيفغضعيفضعيفممتازضعيفضعيفج.ض(صومالية) محمد عبدالرحمن اسماء14-03-184 

196  ب 9 راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولمحمود مصطفى محمود اسماعيل14-03-196 

راسبراسبمقبولمقبولغضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد عبده محمد اشرف205-03-14 ب 10205

206  ب 11 غغغغغغغغغغغ ( معادلة) الشهاوى يوسف عمر الكريم عبد اشرقت14-03-206 

252   ب 12 راسبراسبجيدمقبولمقبولغغمقبولغضعيفمقبولبخيت لبيب جورج عادل اندرو14-03-252 

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفمقبولمقبولالعكازى برعى سعيد االء264-03-26414  ب 13

مقبول593.15مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالكريونى محمد محمد رجب ايمن303-03-30314 ب 14

راسبراسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولكعموش قاسم حسن محمود باسم337-03-14  ب 15337

377  ب 16 غغغغغغغغغغغالعربى حنفى اشرف حسام14-03-377 

راسبراسبمقبولغغضعيفغمقبولغج.ضمقبولغازى السيد محمد خالد405-03-40514  ب 17

مقبول573.57مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد يوسف انور دينا425-03-42514  ب 18

راسبراسبممتازج.ضغغغممتازغج.ضضعيف       (معادلة)            احمد عبدالمنعم عبدالغنى دنيا434-03-43414   ب 19

راسبراسبمقبولغغغغمقبولغمقبولمقبولبعجر يوسف محمد دينا437-03-43714 ب20

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول السنهورى ابراهيم مرزوق راشد439-03-43914  ب 21

451 ب 22 راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفضعيفمقبولالسقا عبدالغنى مصطفى محمد رانيا14-03-451 

راسبراسبممتازمقبولمقبولغغغغغغجعدار محمود محمد احمد روان475-03-47514  ب 23

مقبول581.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحلمى اسماعيل حمدى محمد ساره516-03-51614  ب 24

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبولغمقبول (سعودى) هجاف حسين سالم شاكر563-03-56314    ب 25

راسبراسبممتازمقبولجيدمقبولغمقبولمقبولمقبولجيد( معادلة) أبوالنجا إبراهيم أحمد شرين570-03-57014   ب 26

راسبراسبمقبولمقبولمقبولغغممتازغضعيفمقبولابوعياشه على مصطفى عبدالرحمن617-03-61714  ب 27

راسبراسبمقبولمقبولمقبولج.ضغمقبولمقبولمقبولمقبولالنجارى حسن محمد ياسر عمار651-03-65114  ب 28

راسبراسبمقبولمقبولغغغمقبولمقبولغغ( كويتى ) العتيبى عبدهللا عبدالعزيز عمر661-03-66114  ب 29

راسبراسبجدا جيدمقبولغغغمقبولغضعيفمقبولعطيه ابراهيم فتحى خالد عمرو670-03-67014  ب 30

راسبراسبمقبولمقبولغضعيفج.ضمقبولمقبولضعيفمقبولدحروج عبدالمنعم محمد رجب عمرو672-03-67214  ب 31

711 ب 32 راسبراسبممتازمقبولغغغمقبولغغغ( سعودى ) القادر عبد نعيم فيصل14-03-711  

غغغغغغغغغغغ ( سورى) العبدو بشير زاهر كرم715-03-71514   ب 33

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفغغغغ( معادلة ) على احمد محمد محمد كريم722-03-72214    ب 34

مقبول570.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحماده احمد محمد سعيد مايا745-03-74514  ب 35

راسبراسبجدا جيدمقبولغغغمقبولغج.ضمقبولالديسطى ابراهيم ابراهيم احمد محمد754-03-75414   ب 36

787  ب 37 راسبراسبممتازغغغج.ضممتازغغغ ( سورى ) شب هيثم ديب محمد14-03-787 

راسبراسبمقبولمقبولمقبولج.ضج.ضمقبولج.ضج.ضمقبولالقاضى ابراهيم السيد عبدالحليم محمد818-03-81814    ب 38

راسبراسبممتازغغغغمقبولمقبولمقبولمقبولالقاضى محمد عبدالعزيز محمد819-03-14 ب 39819

مقبول570.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدرويش محمد الدين عالء محمد836-03-83614  ب 40

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولكشك عبدالصمد فايز محمد838-03-83814    ب 41

غغمقبولغغغغمقبولغغغ( 2012 )  غزالن عبدالرحمن نبيل محمد856-03-85614     ب 42

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول حامد المنعم عبد حمدى محمود875-03-87514     ب 43

راسبراسبمقبولمقبولمقبولج.ضضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولالبكليشى محمد اسماعيل عبدالحليم محمود881-03-88114    ب 44

راسبراسبجدا جيدمقبولضعيفضعيفضعيفمقبولغضعيفمقبول( معادلة ) غانم على عبدالوهاب مى973-03-97314     ب45

راسبراسبممتازغغغغجدا جيدغغغعبدالسيد بشاره صبحى كامل مينا991-03-99114   ب 46

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفغمقبولضعيفغمقبولمحمد عبدالعزيز نبيل هدير1089-03-108914  ب 47

راسبراسبغغغغغغغغغ (أردنى) القاسم سعود جالل هشام1090-03-109014   ب48

راسبراسبمقبولج.ضضعيفمقبولضعيفمقبولج.ضمقبولمقبولالقعود عبدهللا محمد ورده1106-03-110614 ب 49

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولج.ضمقبول ( معادلة ) محمد عبدالواحد طارق يارا1116-03-111614  ب 50

راسبراسبممتازغغغغممتازغغغ     (سعودية الجنسية)        البقمى زابن خالد ميادة1147-03-114714  ب 51

غغغغغغغغغغغ( عراقى ) يديم سلمان ابراهيم اسامه1173-03-117314 ب52

1175   ب 53 غغغغغغغغغغغ ( فلسطينى ) غنيم خير ماجد خير14-03-1175 

غغغغغغغغغغغ انس رؤوف جيالن1177-03-117714  ب 54

غغغغغغغغغغغ جورج كمال سامى دانيال1178-03-117814   ب 55

1179   ب    56 غغغغغغغغغغغحجاج المجيد عبد محمود لينه14-03-1179   

غغغغغغغغغغغ عوض ميالد موريس مادونا1180-03-118014  ب 57

غغغغغغغغغغغ يس محمد الحليم عبد ندى1181-03-118114  ب 58

غغغغغغغغغموسى رؤوف محمد موسىموسى رؤوف محمد موسى ب 591194

غ21غمقبولغج.ضج.ضمقبولغمقبولمقبولعبدالمنعم محمد حامد محمدأ631 ب 60631
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