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األســــــمرقم الجلوسم

Total of Module9 Total of Module 8
Total of 

Module 10

غغغغغغغغغغغغغ (ملف  ) (ٌمنى  )ابراهٌم احمد صالح شبل 03-02-15ب 3

غغغغغغغغغغغغغابراهٌم حسٌن محمود محمد بصلهب415-02-04

غغغغغغغغغغغغغابراهٌم عبد المنعم محمد نعٌم07-02-15ب7

مقبول36.00غغغغغغغغ (ٌمنى  )ابراهٌم على حسٌن عبد الرب المطرى ب915-02-09

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 (اردنى  )احمد بسام احمد االعرج ب3015-02-30

جٌد جدا48.50مقبول145.45مقبول81.20 (فلسطٌنى)احمد خلٌل عبد القادر الطهراوى 40-02-15ب40

جٌد41.25مقبول144.00مقبول75.00احمد رشدى حسٌن مرسى44-02-15ب44

مقبول36.00غغغغمقبول75.00احمد سامى عبدالفتاح احمد السمنودىب4815-02-48

مقبول38.50ج.ض0.0025.1725.17ضعٌف38.0036.6374.63على نجٌب سعٌد احمدب5315-02-53

مقبول36.00غغغغمقبول75.000(معادلة )احمد سالمة حسن محمد خمٌس         56ب-5615-02

جٌد41.25غغغ73.00مقبول75.00احمد عوض احمد مقدم84-02-15ب84

غغغغغغغغغغغغغ(ملف  )(بحرٌنى  )احمد محمد ابراهٌم الشٌمى ب8815-02-88

ممتاز55.00مقبول154.80ممتاز109.93احمد محمد بكر عبدالمنعم عبد الحافظ91-02-15ب91

جدا جٌد45.75غغغ85.50مقبول75.00مكً مبروك الكرٌم عبد محمد احمدب9515-02-95

(2016/2015اٌقاف قٌد )  (معادلة  )ادهم ولٌد محمدحلمى محمدالشاذلى   ب11015-02-110 غغغغغغغغغغغغغ

مقبول36.00ضعٌف50.0032.7882.78مقبول75.00محمد على محمود على اسراءب13915-02-139

غغغغغغغغغغغغغ (سودانٌة  )اسماء عماد الدٌن عبد هللا الشٌخ ب17015-02-170
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مقبول36.00ج.ض39.5014.0553.55مقبول75.00 (سودانٌة  )اسٌل احمد حسن عبٌد بابكر ب18515-02-185

جٌد جدا49.25ضعٌف72.0026.0598.05ضعٌف46.0027.1273.12الحسن عرفة السٌد محمد الفٌومًب19115-02-191

غغغغغغغغغغغغغ(ملف  ) (ٌمنٌة  )العنود عمر محفوظ باروٌشد ب19315-02-193

مقبول36.00ضعٌف65.5038.34103.84مقبول75.00الشباسى السٌد محسن امانًم19815-02-198

جٌد41.25جٌد89.0074.34163.34مقبول75.00امنٌه حمدى احمد حسن الشالب21315-02-213

مقبول38.50غغغغغغغغ(عراقى  )اٌمن جالل كامل كامل ب1.515-02-296

جٌد40.00ضعٌف67.0069.66136.66مقبول75.00  ( فلسطٌنٌة ) احمد الباسط عبد براءهب33815-02-338

غغغغغغغغغغغغغ (ملف  ) (سورى  )براق محمد وحٌد عبد القادر ربابى ب33915-02-339

جٌد جدا47.50ج.ض0.0019.9019.90غغغغ  (امرٌكى  )بسام ابراهٌم موسى أ34015-02-340

مقبول36.00مقبول154.80مقبول75.00(ٌمنى  )بسام خالد سعٌد خالد ب34115-02-341

مقبول36.00غغغغغغغغ ( سودانٌة ) جبرٌل مهدى الرٌح بسمةب34315-02-343

مقبول36.00ج.ض20.0023.4143.41مقبول75.00  ( فلسطٌنى ) بدر دٌب بسام بشارب35915-02-359

غغغغغغغغغغغغغ (فلسطٌنى )جمال امٌن جمال شلبى ب37315-02-373

غغغغغمقبول144غغغغحسام الدٌن محمد محمد عبدالسالم عطٌةب40115-02-401

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00معازو محمد حسن مدحت حسناءب41115-02-411

جٌد جدا49.25غغغغغغغغحسٌن محمد حسٌن احمد ٌوسفب41315-02-413

مقبول36.00ج.ض24.5023.4147.91مقبول75.00 ( ٌمنى ) المطرى الرب عبد حسٌن محمد حسٌنب41415-02-414

غغغغغغغغغغغغغ(سورى  )حمزة عصام النصار ب41815-02-418

غغغغغغغغغغغغغ(فلسطٌنى  )حمزة عقاب محمد سٌد احمد ب41915-02-419

جٌد جدا46.00غغغغمقبول75.00(معادلة )              (لٌبٌة  )حنٌن كامل ابرٌك مؤمن ب42215-02-422
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غغغغغغغغغغغغغ (فلسطٌنى  )خالد جمال عبد ربه عبد اللطٌف ب43215-02-432

غغغغغغغغغغغغغ(ملف )(فلسطٌنى  )خالد فتحى خالد ابو شعبان ب43515-02-435

غغغغغغغغغغغغغخلٌل محمد خلٌل الحباكب44515-02-445

غغغغغغغغغغغغغ(ملف )(سورٌة  )دانٌه جهاد نذا رالوٌس ب44915-02-449

غغغغغغغغغغغغغ (سورٌه)راما محمد محمد البرازى ب48015-02-480

جٌد43.50غغغغغغغغ ( فلسطٌنى )ٌاسن محمود رائد رامىب48315-02-483

ضعٌف0.0010.0015.0025.00ضعٌف72.5036.29108.79مقبول75.00 (فلسطٌنى  )رائد فتحى فاٌز عبد القادر ب49215-02-492

غغغغغغغغغغغغغ(معادلة )رغد مصطفى عاشور عبد هللا                 ب50715-02-507

جدا جٌد22.5010.0017.5050.00ضعٌف63.0049.76112.76ضعٌف42.0021.3563.35(معادلة )روان طارق محمد كامل ب52215-02-522

غغغغغغغغغغغغغ ( سودانٌة )  صالح الرحمن عبد مصطفى رؤىب53315-02-533

مقبول36.00غغغغمقبول75.00محمد محمد السٌد الدٌن عالء احمد السٌد رٌمب53415-02-534

مقبول36.00مقبول144.000مقبول75.00(معادلة )رٌم حسن احمد السحت                     ب53515-02-535

مقبول36.00ضعٌف77.0043.32120.32مقبول75.00إبراهٌم المقصود عبد عزت سارةب57015-02-570

مقبول36.00مقبول144.000مقبول75.000سارة على محمد علً العبد574ب-57415-02

غغغغغغغغغغغغغسلمى حماد حافظ احمد اسماعٌلب59115-02-591

مقبول36.00مقبول144.000مقبول75.00 (سعودى  )سٌف الدٌن عبد االله سٌف الدٌن حكٌم ب62315-02-623

مقبول36.00غغغغمقبول75.00( ٌمنى ) حمود احمد عادل صهٌبب65215-02-652

غغغغغغغغغغغغغ(ملف  ) (سورى  )عباده على محاٌرى ب66115-02-661

جٌد40.00غغغغغغغغ(سورى)عبد الحفٌظ ماهرعبد الحفٌظ عبد المولىب66215-02-662

(2019 / 2018اعادة قٌد )عبد الرحمن خالد محً الدٌن راغب العربً ب679679 غغغغغغغغغغغغغ
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مقبول38.10مقبول144.00مقبول75.00  (بحرٌنى  )عبد هللا صالح على احمد االسد ب69015-02-690

جٌد41.50غغغ14.50غغغغ ( عراقى ) صادق صادق الرحمن عبد هللا عبدب69115-02-691

مقبول36.00غغغغغغغغ  (اردنى  )عبد هللا مصدق فرحان النادىب69415-02-694

مقبول38.50غغغغغغغ25.00( معادلة)          الرحٌم عبد محمد باهلل معتصم هللا عبدب69515-02-695

مقبول36.00ضعٌف69.0029.8598.85مقبول75.00( سورى ) عبٌد عبٌد محمد عبٌدب69715-02-697

غغغغغغغغغغغغغ (عراقى  )عالء فلٌح شالل شعالن ب71615-02-716

جٌد جدا46.75غغغغغغغغعلٌاء جمال عبد التواب  السٌد رمضانب72115-02-72

مقبول36.00ضعٌف59.0031.0290.02ج.ض0.0012.6912.69(معادلة )عمر احمد محمود محمد على                 ب72515-02-725

غغغغغغغغغغغغغ(معادلة )عمر رضا السعٌد محمد جمعه               ب73015-02-730

مقبول36.00جٌد157.00جٌد89.33عمر محمد عبدالوهاب محمد عبدالعالب73815-02-738

جٌد41.00غغغغمقبول75.00 (فلسطٌنى  )عمر محمود عبد اللطٌف أحمد ب74015-02-740

غغغغغغغغغغغغغ(ملف  ) (ٌمنٌة  )عهود عبد الرحٌم على ب74915-02-749

مقبول36.50غغغغغغغغ (اردنى  )عٌسى ٌعقوب عٌسى أحمد ابو جوده ب75215-02-752

غغغغغغغغغغغغغ(بحرانٌة  )فاطمة عبد هللا احمد ابراهٌم ب76215-02-762

مقبول36.00غغغغمقبول75.00(بحرانٌة  )فاطمة عبد على عبد هللا محمد المؤمن ب76315-02-763

مقبول36.00ج.ض37.5022.8360.33مقبول75.00 ( سورٌة ) العوٌد محمد احمد فاٌزةب77015-02-770

مقبول36.00مقبول144مقبول75.00  (فلسطٌنى  )فراس حسن رشاد ب77515-02-775

مقبول36.00ضعٌف69.0036.00105.00مقبول75.00 (فلسطٌنى  )فهمى ماجد محمد فهمى شعراوى ب77815-02-778

مقبول36مقبول144.000مقبول75.000كرٌم محمد عبد العزٌز محمود787ب-78715-02

جٌد جدا49.00مقبول150.300مقبول81.000كرٌم محمد عبدالمنعم احمد عامرب78815-02-788
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غغغغغمقبول144غغغغكمال حسنى كمال محمد حسنب79515-02-795

جٌد جدا46.00غغغ87.00مقبول75.00كوثر نبٌل على السٌد رجبب79715-02-797

مقبول36.00ضعٌف83.0039.22122.22مقبول75.00(سورٌة  )لٌندا مروان محمد دقو ب79915-02-799

جٌد40.00ج.ض5.0025.7630.76غغغغ ( عراقى ) صبار خلٌل لٌثب80415-02-804

جٌد جدا46.00ضعٌف85.0045.95130.95غغغ50.00 (سورٌة  )لٌن عدنان عنتابلى ب80615-02-806

جٌد41.00ج.ض28.5029.8558.35ضعٌف26.0017.6043.60مارٌنا اسامة سمٌر خاطرب81715-02-817

غغغغغغغغغغغغغ(معادلة )ماٌكل ماجد ناروز بسطه                   ب83015-02-830

جٌد جدا50.00غغغغغغغغ (سورى  )محمد احمد مروان محمود الكامل ب84215-02-842

مقبول37.50غغغغغغغغ  (معادلة)محمد اٌمن محمد احمد قطب             ب85215-02-852

غغغغغغغغغغغغغ (سورى  )محمد جمال خمٌس المصرى ب85515-02-855

مقبول36.00مقبول144.00مقبول79.00 ( ٌمنى ) االرٌانى على احمد رفٌق محمدب87515-02-875

مقبول37.50ضعٌف85.5056.78142.28مقبول75.00صالح عبدالحلٌم سعد محمدب88215-02-882

جٌد40.00مقبول144.00مقبول75.00محمد سلٌمان حمدي متولًب88515-02-885

مقبول36.00ضعٌف74.5052.10126.60مقبول75.00  ( لٌبى ) الحلوجى كمال سٌد محمدب88715-02-887

غغغغغغغغغغغغغمحمد شرف محمود الطحانب88915-02-889

غغغغغغغغغغغغغمحمد صبرى عبد الحلٌم عمارةب89315-02-893

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00محمد عبد هللا احمد غزالى عبد هللاب90715-02-907

غغغغغغغغغغغغغ(ملف)(سورى  )محمد عدنان النجار ب91015-02-910

مقبول36.00جٌد81.0082.24163.24مقبول81.20 (سورى  )محمد فادى عدنان عنتابلى ب91915-02-919

غغغغغغغغغغغغغمحمد مصطفى محمد السٌد سلٌمانب94415-02-944
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جٌد جدا47.50غغغغغغغغمحمد ٌوسف محمد الشباسىب95415-02-954

غغغغغغغغغغغغغمحمد ٌوسف محمد ٌوسف زبادىب95515-02-955

جٌد20.0013.5010.2543.75مقبول144.00مقبول75.00حسن موسى احمد جمال محمود958ب-95815-02

غغغغغغغغغغغغغمحمود على حسن على حسن الزٌنىب97115-02-971

جٌد جدا47.00غغغغغغغغمحمود عٌسى عطٌه عبد الجواد مؤمنب97415-02-974

مقبول36.75ضعٌف88.5051.80140.30مقبول75.00 ( لٌبى ) المحمودى احمد محمد محمودب615-02-977

غغغغ17.00ضعٌف82.0045.95127.95غغغ30.00محمود محمد شحاته خلٌلب97915-02-979

جٌد جدا50.00غغغ70.00غغغ44.00محمود محمدى رضوان عبدالعزٌزب98715-02-987

غغغغغغغغغغغغغ(معادلة )مرام محمد عبد الحمٌد عبد العزٌز اباظة         ب99015-02-990

غغغغغغغغغغغغغ(سورى  )مرهف محمود العٌسى محمود ب99515-02-995

مقبول36.00غغغغمقبول80.00 (عراقى  )مروان خلف فرحان فرحان ب99615-02-996

غغغغغغغغغغغغغ(سودانٌة )مروة احمد محمد عبد هللا ب99915-02-999

مقبول36.00ضعٌف83.0060.59143.59مقبول75.00صالح احمد محمد فرج مرٌم1010 ب101015-02

جٌد جدا49.50مقبول155.000جٌد82.00مسعد ابراهٌم مسعد ابراهٌم ابوسماحه1019-02-15ب1019

غغغغغغغغغغغغغ  (اردنى  )منذر اسامه ابراهٌم حماد  ب103815-02-1038

مقبول36.00غغغغمقبول75.00منة هللا جمعة ادرٌس محمد1042-02-15ب1042

مقبول36.00ضعٌف75.5041.27116.77مقبول80.00صالح مصطفً محمد سعٌد منىب105115-02-1051

مقبول36.00غغغغمقبول75.00 ( اردنى ) بدٌر الرحمن عبد صالح مهندب106215-02-1062

غغغغغغغغغمقبول81.20مً اسامة محمد عبد ربه داودب107015-02-1070

مقبول38.00مقبول149.50مقبول75.00صالح محمد صالح حسن نادٌنب110315-02-1103
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مقبول36.00ضعٌف81.5051.51133.01جٌد49.0039.8188.81نرمٌن الحسٌنى محمد السعٌد سلٌمان عبدهللاب112915-02-1129

مقبول38.90غغغغغغغغنورالدٌن عباس حسن محمد حسنٌنب114715-02-1147

مقبول36.00غغغغمقبول75.00 (لٌبٌة  )نورٌه عز الدٌن حمد الفٌتورى ب115115-02-1151

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00  ( سودانٌة ) الدٌن صالح على هدٌلب121615-02-1216

ممتاز52.00غغغغغغغغهشام صبحً محمد علً جاب هللاب122115-02-1221

مقبول36.00مقبول144.000مقبول75.00(معادلة )ٌارا مرسى عبد الصمد عون ب124815-02-1248

مقبول36.00مقبول144مقبول75.00ٌاسمٌن ابراهٌم عبد هللا مرسى الخطٌبب125415-02-1254

غغغغغغغغغغغغغ (لٌبً  )أنس منصور شعت ضٌف هللا ب128715-02-1287

غغغغغغغغغغغغغ (لٌبً  )مهند طارق صالح عبدالنبى  ب128815-02-1288

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 ( عراقً )  الفالحى محمود اٌاد عبدهللاب128915-02-1289

جدا جٌد21.5010.0017.5049.00ضعٌف77.5054.15131.65مقبول75.00(عراقى) ناٌل سوٌد كرٌم رامىب129015-02-1290

مقبول36.00غغغغمقبول75.00 ( سودانى ) محمد عوض خالد مؤمنب129215-02-1292

مقبول36.00ضعٌف71.5044.49115.99مقبول75.00 (سورى  )ٌزن رضوان عبٌد ب129615-02-1296

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 ( سورى ) االحمر صالح خلٌل صالحب129715-02-1297

جٌد22.507.0013.2542.75غغغغغغغغ (سودانى  )عبد القادر تاج السر عبد القادر 1306-02-15ب1306

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 ( لٌبٌة )غزى بن الكرٌم عبد مختار شهدب130715-02-1307

غغغغغغغغغغغغغ (سوري  )براء عبد الستار عطا هللا ب131015-02-1310

مقبول38.50ضعٌف77.5066.15143.65مقبول76.00 ( سورى ) معلم رامً نور محمدب131115-02-1311

غغغغغغغغغغغغغ(سودانى  )أحمد مصطفى محمد على ب131215-02-1312

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 ( عراقٌة ) جاسم رشٌد سالم منالب131615-02-1316
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مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00 ( فلسطٌنى )قنٌبً ٌوسف هانى عبادهب132215-02-1322

جٌد44.00غغغغغغغغ (سورى  )اٌمن صهٌب قاسم عبٌدٌن أ132315-02-1323

مقبول36.00مقبول144.00غغغغ  (فلسطٌنى  )أمٌر خالد محمود حمد 1325ب-132515-02

غغغغغغغغغغغغغ  (فلسطٌنى  )أحمد عزمى محمود العمص ب133015-02-1330

غغغغغغغغغغغغغ(عراقى)أسو مردان رحمان رحٌم  ب133515-02-1335

غغغغغغغغغغغغغ   (سورى )أسامه محمود إدرٌس ب134015-02-1340

غغغغغغغغغغغغغ(سوري  )مصطفى عبدالكرٌم مصطفى قرٌش ب134315-02-1343

مقبول37.15غغغغمقبول75.00 ( سوري ) العبد محمد المهٌمن عبدب134515-02-1345

غغغغغغغغغغغغغ (سورٌة  )أالء على محمد الغبانى ب134815-02-1348

غغغغغغغغغغغغغ (سوري)احمد عبدالجواد الدٌب ب135015-02-1350

غغغغغغغغغغغغغ (فلسطٌنً  )أٌمن مسعود عبدهللا شعٌب ب135915-02-1359

غغغغغغغغغغغغغ(سورى)محمد انس صالح الدٌن خبٌه ب136315-02-1363

جٌد جدا45.25غغغ35.50ضعٌف35.009.2344.23(سوري)عبد الرحمن محمد نصر الضعٌف ب136415-02-1364

مقبول36.00مقبول144.000غغغغ(سوري )خالد عدنان الجمعه 1365-02-15ب1365

غغغغغغغغغغغغغ(سورٌة)فلاير قصً العبد هللا قنبر ب136715-02-1367

مقبول38.50غغغغغغغغ(سوري)محمد قصً العبدهللا قنبر ب136815-02-1368

غغغغغغغغغغغغغصومالً- احمد عبدي محمد 10-02-م13871183

(اٌقاف قٌد)               (معادلة)عمر مصطفى فتحى عمر 14-02-م1388665

(اٌقاف قٌد )مصطفى فؤاد محمد احمد السكنٌدى           14-02-م1389929

مقبول36.00ضعٌف78.5047.41125.91مقبول75.000 على حسنٌن محمد احمدم102
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جٌد40.25ضعٌف81.0049.17130.17مقبول75.00 محمد احمد امٌنهم112

2018-2017الدورالثانى اغسطس  للعام الجامعى -  نتيجة طالب الفرقة الثالثه وعليهم مواد الفرقه الثانيه 
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50.00#REF!#REF!96.00التقدٌر#REF!#REF!التقدٌر25.0015.0020.0060التقدٌر
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جيد42.75مقبول144.00مقبول80احمد حسن احمد حسٌنج3030

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

ممتاز56.00غغغغغغغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشٌمى 67-ج6714-02

مقبول36.00مقبول144.00غغغغاحمد محمد قدرى السٌد101ج-10114-02

مقبول36.00مقبول144.000مقبول75.00احمد منصور خلٌفه طاهر خلٌفه ج11414-02-114

مقبول36.00ضعٌف57.0037.4694.46مقبول75.00(صومالٌة) محمد عبدالرحمن اسماءج18414-02-184

مقبول37.00غغغ83.00مقبول75اشرف محمد عبده احمدج20514-02-205

غغغغغغغغغغغغغ (معادلة )اشرقت عبد الكرٌم عمر ٌوسف الشهاوى ج20614-02-206

جيد44.00غغغ83.00مقبول75.00اندرو عادل جورج لبٌب بخٌتج25214-02-252

   طــــالب باقون لـــالعادة ثالث مـــرة       
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مقبول36.00مقبول154.80مقبول75.00العكازى برعى سعٌد االءج26414-02-264

غغغغغغغغغغغغغ (معادلة  )حسام اشرف حنفى العربى ج37714-02-377

مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00غازى السٌد محمد خالدج40514-02-405

جيد44.00غغغغغغغغ       (معادلة)دنٌا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            ج43414-02-434

مقبول36.00غغغغمقبول75.00دٌنا محمد ٌوسف بعجرج43714-02-437

جٌد44.50مقبول152.00مقبول75.00السقا عبدالغنى مصطفى محمد رانٌاج45114-02-451

 (2019 / 2018 قٌد اٌقاف ) عطا احمد السٌد احمد الرحمن عبدج 367472

جيد جدا49.50غغغغغغغغروان احمد محمد محمود جعدارج47514-02-475

مقبول36.00غغغغمقبول75.00عبدالرحمن مصطفى على ابوعٌاشه617ج-61714-02

مقبول36.00ج.ض0.0051.8051.80مقبول75.00النجارى حسن محمد ٌاسر عمار651ج-1814-02

مقبول36.00غغغغمقبول75.00(كوٌتى  )عمر عبدالعزٌز عبدهللا العتٌبى ج66114-02-661

مقبول36.00غغغغضعٌف45.0017.0262.02عمرو خالد فتحى ابراهٌم عطٌهج67014-02-670

مقبول36.75مقبول144.00مقبول75.13عمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج672ج-67214-02

جيد جدا50.50غغغغمقبول75.49(سعودى  )فٌصل نعٌم عبد القادر ج71114-02-711

غغغغغغغغغغغغغ (سورى )كرم زاهر بشٌر العبدو 715ج-71514-02

مقبول36.00ضعٌف72.5051.51124.01غغغغ( معادلة ) على احمد محمد محمد كرٌم722ج-72214-02

جيد جدا47.00غغغ62.00غغغغمحمد احمد ابراهٌم ابراهٌم الدٌسطى754ج-75414-02

جيد39.25غغغغمقبول80.00 (سورى  )محمد دٌب هٌثم شب ج78714-02-787

مقبول38.00غغغغغغغغ(معادلة )محمد سمٌر صالح مراد ج80214-02-802

جدا جٌد46.00ضعٌف47.5038.6386.13مقبول75.000القاضى ابراهٌم السٌد عبدالحلٌم محمد818ج-81814-02

جيد جدا47.75ضعٌف49.0047.1296.12جٌد50.0034.6284.62( 2012 )محمد نبٌل عبدالرحمن غزالن  ج85614-02-856
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مقبول36.00مقبول144.00مقبول75.00محمود عبدالحلٌم اسماعٌل محمد البكلٌشى881ج-88114-02

مقبول36.00ضعٌف83.0043.61126.61مقبول75.00( معادلة ) غانم على عبدالوهاب مىج97314-02-973

ممتاز54.25مقبول144.00جيد85.50مٌنا كامل صبحى بشاره عبدالسٌدج99114-02-991

جيد جدا45.50غغغغمقبول76.83 (أردنى)هشام جالل سعود القاسم ج109014-02-1090

مقبول36.00مقبول151.50مقبول75.00القعود عبدهللا محمد وردهج110614-02-1106

جيد40.00غغغغغغغغ     (الجنسٌة سعودٌة)مٌادة خالد زابن البقمى        ج114714-02-1147

غغغغغغغغغغغغغ (فلسطٌنى  )خٌر ماجد خٌر غنٌم ج117514-02-1175

غغغغغغغغغغغغغجٌالن رؤوف انس ج117714-02-1177

غغغغغغغغغغغغغدانٌال سامى كمال جورج ج117814-02-1178

غغغغغغغغغغغغغلٌنه محمود عبد المجٌد حجاجج117914-02-1179

غغغغغغغغغغغغغمادونا مورٌس مٌالد عوض ج118014-02-1180

غغغغغغغغغغغغغندى عبد الحلٌم محمد ٌس ج118114-02-1181
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