
6/25/2020

2020/2019نتيجة الفرقة الثالثة باقى لالعاده وعليهم مواد من الفرقة الثانية دور اول  فبراير  للعام الجامعى 

210.00التقدير150.00
التقد

ير
التقديرالنسبة840التقدير45التقدير150.00التقدير75.00التقدير150التقدير60.00

مقبول%512.9561.07مقبول27مقبول90.00مقبول46.95مقبول90جيد43.00مقبول126.00مقبول90.00احمد توفيق محمد سعد الشاذلى25د-12-2 

مقبول%519.0061.79مقبول27مقبول90مقبول45.00مقبول90ممتاز51.00مقبول126.00مقبول90.00احمد محمد وهبى محمد حسنى رجب98د-12-2 

مقبول%523.4062.31ممتاز40مقبول90.00جيد51.40مقبول90مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00احمد ناجى على عبداهلل سالم111د -12-2 

مقبول%504.0060.00مقبول27مقبول90.00مقبول45.00مقبول90مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00ايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطى297د-12-2 

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90.00غغمقبول90جيد جدا45.00مقبول126.00مقبول90.00ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقله2 د12-2-314 

مقبول%504.0060.00مقبول27مقبول90مقبول45.00مقبول90مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00حسناء السعيد على ندير424د-12-2 

مقبول%539.5064.23ممتاز38.5مقبول97.00مقبول45.00مقبول90مقبول36.00مقبول136.00مقبول97سلوى سالم محمد منصور الدناصورى595د-12-2 

راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغشروق مجدي صبحي محمد سليمان2 د 12-2-627 

راسبراسبراسبجيد31غغمقبول45.00مقبول90.00مقبول38.50مقبول126.00غ غ ماجد محمد محروس مصطفى حامد2د  744

راسبراسبراسبمقبول27.25مقبول90.00مقبول45.00مقبول90مقبول36.00غغمقبول90.00محمد امين فتحى احمد على2 د12-2-836 
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مقبول%507.0060.36مقبول27مقبول90.00مقبول46.68مقبول91مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00محمد فرج صابر محمد العسكرى903د-12-2 

راسبراسبراسبجيد جدا35غغغغغغجيد جدا49.50غغغغناجى قاسم عوض عبدالجواد زيد2 د12-2-1088 

راسبراسبراسبغغغغغغغغممتاز53.00جيد147.50جيد جدا113.25       (فلسطينى  )عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى  2 د12-2-1293 

راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ    (فلسطينى  )محمود عدلى محمد ربيع حمودة   2 د12-2-1300 

راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ     (اردنى  )فيصل عصام محمد حسن سيف   2 د12-2-1303 

راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ   (اردنى  )احمد عدنان خلف الحباشنة  2 د12-2-1322 

راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ   (اردنى  )المثنى اسعد راتب الطراونة   2 د12-2-1323 

راسبراسبراسبمقبول27غغمقبول45.00غغمقبول36.00غغغغ(اندو نيسيا  )جا جانج نور زمان  2 د12-2-1332 

راسبراسبراسبجيد جدا36غغمقبول45.00غغمقبول37.25غغغغ (فلسطينى  )احمد نظمى احمد االعرج 2 د12-2-1335  

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90غغغغمقبول36.00غغغغ   (اندونيسيا  )اولياء رحمة سريجار  2 د12-2-1346 

راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ(فلسطينى  )عيسى اسماعيل محمد على نصار  2 د12-2-1350 
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مقبول517.000.615جيد33.25مقبول90.00مقبول45مقبول90مقبول36.00مقبول126.00مقبول96.75سارة جابرمنشاوى هارون    معادلة 1364د-12-2 

مقبول504.000.6مقبول27مقبول90.00مقبول45.00مقبول90مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00ايمان محمد احمد عبد العزيز 1382د-12-2 

مقبول523.500.623مقبول27مقبول90.00مقبول45مقبول90.00مقبول38.50مقبول136.00مقبول97.00سماهر محمد يوسف على د53

(مشطوب للتجنيد)ضياء الدين فتحى محمد حسن 2د 1028

مقبول5040.6مقبول27مقبول90مقبول45.00مقبول90.00مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00احمد محمد طلحه على عبدالقادر2د83

(معادله كويتيه)ايه مصطفى هوارى على الغول  2د320 راسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغ غ 

راسبراسبراسبجيد جدا38غغغغغغمقبول38.50غغغ غ (اليمن )تسنيم حسن محمد حسين 2د353

مقبول532.00630.633مقبول27مقبول90مقبول45.00مقبول90مقبول37.00جيد144.16جيد98.85خلود عبدالنبى على ابويوسف 1د404

راسبراسبراسبممتاز38.5غغمقبول45.00غغجيد39.25غغمقبول90.00عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد ندا2د641

(ايقاف ترخيص  )محمد نجاح عبدالمولى سليمان2د842 راسبراسبراسبمقبول29مقبول90مقبول45.00غغمقبول36.00غغمقبول90.00

طالب خارجيون ثانى مرة 
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(مشطوب للتجنيد)ابراهيم محمد السيد محمد  2د1021

مقبول508.50.605جيد31.5مقبول90.00مقبول45.00مقبول90مقبول36.00مقبول126.000مقبول90.00(اليمن)احمد محمد صادق منصور 2د1146

(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم 2د1152 راسبراسبراسبمقبول27غغغغغغمقبول36.00غغمقبول90.00

مقبول507.50.604مقبول27مقبول90مقبول48.50مقبول90مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00( I.G )محمد ابراهيم السيد البطاط  2د1179

راسبراسبراسبغغمقبول90.00مقبول47.5غغمقبول38.00مقبول126.00مقبول90.00ايقاف ترخيص (لبنانى)ايمن محمد على الحاج حسين 1201د2

راسبراسبراسبمقبول27مقبول90غغغغمقبول36.00مقبول126.000مقبول90.00مشطوب للتجنيد (اليمن)عبدالرحمن محمد صادق منصور  2د1212

(معادله ايطاليه)جهاد احمد محمد بسيونى يونس  2د1216 راسبراسبراسبمقبول27.5غغغغغغجيد43.00غغغغ

(فلسطينى)  (ملف)شادى عبدالرحيم محمود   2د 1222 راسبراسبراسبممتاز40.5غغغغمقبول90جيد42.50مقبول126.00مقبول94

راسبراسبراسبجيد33غغمقبول45مقبول90غغغغغغنوف فهد عياد حواس الشمرى م د141

راسبراسبراسبغغغغغغغغمقبول36.00غغمقبول90.00أحمد حسنى محمود نصار 2 د4

مقبول5040.6مقبول27مقبول90مقبول45.00مقبول90.00مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00طارق السيد محمد عبد الحليم2د321
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(مشطوب للتجنيد )احمد محمد ابراهيم السيد 2د59 راسبراسبراسبممتاز45جيد جدا115.5ممتاز75.00ممتاز128.00ممتاز54.50غغغغ

راسبراسبراسبمقبول29مقبول90.00مقبول45.00غغمقبول36.50مقبول126.00مقبول90.00عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2د542

مقبول5040.6مقبول27جيد90مقبول45.00مقبول90.00مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00محمد عبدالرحمن سعد خضر 2د1041
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