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األســــــمرقم الجلوس
Total of

Module 10

TOTAL of 

Module 8

Total of 

Module9

م

غغغغغغغغغغغغغمحمد حامد محمد عبد المنعم حامدج1631

جيد43.00ضعيف71.0051.51122.51مقبول90.00احمد توفيق محمد سعد الشاذلى25د-12-2 3

ممتاز51.00ضعيف76.5036.00112.50مقبول90.00احمد محمد وىبى محمد حسنى رجب98د-12-2 7

مقبول36.00ضعيف78.0023.71101.71ضعيف46.0019.0465.04احمد ناجى على عبداهلل سالم111د -12-2 9

غغغغغغغغغغغغغاسالم صبرى عبدالحليم عماره153د-12-2 10

مقبول36.00ضعيف71.0053.85124.85مقبول90.00ايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطى297د-12-2 11

جيد جدا45.00ضعيف72.5026.0598.55مقبول90.00ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقلو314د-12-2 14

مقبول36.00ضعيف65.5045.95111.45مقبول90.00حسناء السعيد على ندير424د-12-2 16

مقبول36.00جيد84.0077.56161.56مقبول97سلوى سالم محمد منصور الدناصورى595د-12-2 18

غغغغغغغغغغغغشروق مجدي صبحي محمد سليمان627د-12-2 19

غغغغغغغغغغغغمعادلة- عبد الرحمن خالد محى الدين راغب العربى  679د-12-2 22

مقبول36.00غغغغمقبول90.00محمد امين فتحى احمد على836د-12-2 25

مقبول36.00مقبول126.00مقبول44.0032.3176.31محمد فرج صابر محمد العسكرى903د-12-2 29

مقبول36.00غغغغمقبول90.00مريم عبدالمالك رزق ندا981د-12-2 31

جيد جدا49.50ج.ض0.0034.2434.24غغغغناجى قاسم عوض عبدالجواد زيد1088د-12-2 35

ممتاز53.00جيد147.50جيد جدا113.25       (فلسطينى  )عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى      1293د-12-2 38

غغغغغغغغغغغغغ    (فلسطينى  )محمود عدلى محمد ربيع حمودة         1300د-12-2 40

غغغغغغغغغغغغغ     (اردنى  )فيصل عصام محمد حسن سيف            1303د -12-2 41

غغغغغغغغغغغغغ     (اردنى  )مصعب عصام صبحى العبكى               1304د-12-2 42

غغغغغغغغغغغغغ   (اردنى  )احمد عدنان خلف الحباشنة                    1322د-12-2 43

غغغغغغغغغغغغغ   (اردنى  )المثنى اسعد راتب الطراونة                    1323د-12-2 44

مقبول36.00غغغغغغغغ(اندو نيسيا  )جا جانج نور زمان  1332د-12-2 45

مقبول37.25غغغغغغغغ (فلسطينى  )احمد نظمى احمد االعرج                      1335د-12-2 46

مقبول36.00غغغغغغغغ   (اندونيسيا  )اولياء رحمة سريجار                           1346د-12-2 47

غغغغغغغغغغغغغ(فلسطينى  )عيسى اسماعيل محمد على نصار              1350د-12-2 48

مقبول36.00ضعيف4429.2773.27مقبول96.75سارة جابرمنشاوى ىارون                          معادلة 1364د-12-2 50

مقبول36.00ج.ض3931.9070.90مقبول90.00ايمان محمد احمد عبد العزيز 1382د-12-2 52

(مشطوب للتجنيد)ضياء الدين فتحى محمد حسن د3921028

ممتاز51.50مقبول126.00غ غ غ غ ماجد محمد محروس مصطفى حامدد18744

رقم الجلوس
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مقبول36.00مقبول126.00ضعيف46.0028.5674.56احمد محمد طلحو على عبدالقادر2د183

غغغغغغغغغغ غ غ غ (معادلو كويتيو)ايو مصطفى ىوارى على الغول  2د8320

جيد22.509.0013.0044.50غغغغغ غ غ غ (اليمن )تسنيم حسن محمد حسين 2د9353

مقبول37.00غغغغجيد98.85خلود عبدالنبى على ابويوسف 2د12404

مقبول36.00غغغغمقبول90.000رنا محمد عطيو عبدالوىاب عرقوب2د13458

جيد39.25غغغغمقبول90.00عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد ندا2د15641

غغغغغغ غ غ غ 

مقبول36.00غغغغمقبول90.00(ايقاف ترخيص  )محمد نجاح عبدالمولى سليمان2د22842

(مشطوب للتجنيد)ابراهيم محمد السيد محمد  2د3991021

مقبول36.00مقبول126.000ضعيف35.5015.0050.50(اليمن)احمد محمد صادق منصور 2د241146

مقبول36.00غغغغمقبول90.00(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم 2د251152

مقبول36.00ضعيف55.0035.1290.12مقبول90.00( I.G )محمد ابراىيم السيد البطاط  2د261179

جيد44.50غغغغمقبول97.00ايقاف ترخيص (لبنانى)ايمن محمد على الحاج حسين 1201د272

مقبول36.00مقبول126.000مقبول90.00مشطوب للتجنيد (اليمن)عبدالرحمن محمد صادق منصور  2د291212

جيد43.00غغغغغغغغ(معادلو ايطاليو)جهاد احمد محمد بسيونى يونس  2د301216

جيد42.50مقبول126.00مقبول94(فلسطينى)  (ملف)شادى عبدالرحيم محمود   د321222

مقبول19.008.009.5036.50غغغ45.00ضعيف3115.0046.00عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2د34542

غغغغغغغغغغغغغنوف فهد عياد حواس الشمرى م د35141

غغغغغغغغغغغغغعمرو عونى مصطفى رضوان م د36530

مقبول36.00غغغغمقبول90.00أحمد حسنى محمود نصار 2 د404

مقبول37.50غغغغمقبول90.00أحمد محمد عبد اللطيف أحمد  2د4113

ممتاز24.5013.0019.5057.00جيد جدا94.00106.83200.83ممتاز5061.73111.73سماىر محمد يوسف على 2د4253

مقبول36.00غغغغغغغغمحمد نصر أحمد أحمد الوجيو 2د4787

جيد جدا46.75غغغغغغغغعماد شوقى رمضان عبد الرؤف 2د54137

غغغغغغغغغغغغغعمرو اشرف توفيق محمد سليمان 2د551033

مقبول36.00غغغغمقبول90.00طارق السيد محمد عبد الحليم2د56321

ممتاز54.50غغغغغغغغ(مشطوب للتجنيد )احمد محمد ابراىيم السيد 2د5959

جيد جدا50.50غغغغغغغغجهاد سالمة محمد قاسم زيتون 2د61268

مقبول36.50غغغغغغغغمحمد علي سعد ىاشم مصطفي عابدين 2د67678

ممتاز53.50جيد147.00مقبول92.50(سورى  )  محمد راضى إسماعيل محمد راضى زين العابدين2د69986

مقبول36.00غغغغغغغغابراىيم محمد السيد محمد حسين2د701021

غغغغغغغغغغغغغ(سودانى  )افونيك زكرى ابتقى انوجا 2د721025

غغغغغغغغغغغغغضياء الدين فتحى محمد حسن 2د731028

غغغغغغغغغغغغغعبدالمؤمن محمود محمد الشريف 2د741029

غغغغغغغغغغغغغفدوى جمال عبدالمؤمن السيد على2د761036

مقبول36.00غغغغمقبول90.00محمد عبدالرحمن سعد خضر 2د781041

غغغغغغغغغغغغغمنار مجدى عبدالعاطى عبدة زىران 2د791043

غغغغغغغغغغغغغىالة سمير احمد محمد عمر 2د801044

غغغغغغغغغغغغىبة عمر محمد محمد عبدالجواد 2د811045

غغغغغغغغغغغغيمنى سعد احمد احمد عربد2د821046

                طـــــــــــــالب خارجيون ثانى مرة

احمد عثمان / د.عميد الكلية أ 1 مها غانم /د.أ.   رئيس الكنترول


