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رقم 

 المجموعة
3A   

 مالحظات الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

   14.5    ايه رمضان عبدالحميد فرج 13-06-317

   15.5    ايه سمير عبدالحكيم عبدالغنى محمود 13-06-318

   14.5    ايه شعبان سالمه عبدالغنى العسيلى 13-06-319

   16.5    ايه عادل على حسين خليفه 13-06-321

   16.5    ايه عبدالحكيم حسين النجار 13-06-322

   16    ايه عبدالحميد على اسماعيل عياد 13-06-323

   17    ايه عبدالمطلب صبحى خاطر 13-06-324

   17.5    عبدالرحمن القاضىايه كمال حلمى  13-06-326

   16    ايه ماهر محمود الدسوقى محمد حسين 13-06-327

   17    ايه مجدى سعد متولى القللى 13-06-328

   17  ) معادله ( ايه محمد اسماعيل ابو عجيله سالم  13-06-329

   17.5    ايه محمد جابر الشرقاوى 13-06-330

   17.5    حامد عبدالحميدايه محمد راشد  13-06-331

   15    ايه محمد عبدالعزيزعلى عيسى 13-06-332

   15    ايه محمود رجب احمد الحلوانى 13-06-333

   15    ايه مصطفى محمود السمان 13-06-334

   12.5    ايه يسرى عبدالعزيز محمود على 13-06-335

   17  ) معادله ( ايهاب عبدالوهاب ابراهيم حسن فليفل  13-06-336

   17    بانسيه على حسن ولى الدين 13-06-338

   16    باهر محمد محمد عبدالحميد شرف 13-06-339

   17.5  ) سوريه ( بتول خلدون محمد خالد بيتمانى 13-06-340

   17    بسمه محمد رزق الخميسى 13-06-341

   15.5    فصادبسنت ابوبكر سعد ابوبكر عبدالمقصود  13-06-342

   16.5  ) معادله ( بسنت حسن على أحمد محمد هنداوى 13-06-344

   17    بسنت خطاب عبدالمحسن الديب 13-06-345

   14    بسنت محمد عبدالراضى خلف فراج 13-06-346

   12.5    بسنت محمد عبدالغنى الوكيل 13-06-347

   17.5  اردنى ()  بشار ماهر عبدالرحيم درويش 13-06-348

   15.5  ) معادله ( بشاير مشيل حنا فرج 13-06-349

   16.5    بشرى ربيع محمد عماره عصفور 13-06-350

   17    بهاء هشام محمد خليل سالمه 13-06-351

   16    بيشوى عادل نجيب رزق عوض 13-06-352

   17.5  ) اردنيه ( تاال محمد ناصر حتامله 13-06-353



   16.5    تسبيح زكريا محمد زكريا اللمعى 13-06-355

   16.5    تغريد محمد السيد سليمان حامد 13-06-356

   17.5    ثائر اسماعيل محمود الحافى 13-06-358

   17.5    جمعه سعد محمد مطاوع 13-06-359

   17.5    جميله نجيب اسحاق عبدهللا محمد 13-06-360

   14.5    جابر خليل فتح هللا حمدجهاد  13-06-361

   15    جهاد رزق علوانى الدفراوى 13-06-362

   16.5    جهاد وجيه السيد الشيشينى 13-06-364

   17.5    جهاد يسرى محمود عبدهللا الرحيم 13-06-365

   17.5    جورج يسرى انطون بحيلق 13-06-366

   16    جون رومانى جاب هللا مسعد 13-06-367

   16.5    جالل السيد جالل محمود بدر 13-06-368

   17.5  ) معادله ( جينا حازم محمد حلمى 13-06-369

   14.5    جينا زكى وليم زكى ميخائيل 13-06-370

   16    جيالن محمد محمد محمد البردان 13-06-372

   17.5    جيالن مدحت صبحى حموده 13-06-373

   14  ) معادله ( اشرف محمد الشيخ حازم 13-06-375

   17    حسام حسن احمد محمد الهابط 13-06-378

   15    حسام حسن عطيه سالم 13-06-379

   12.5    حسام قطب عبدالسالم كميجه 13-06-380

   15.5    حسام محمد خالد ابو طايش 13-06-381

   13.5    حسام محمود محمد فتح هللا السايس 13-06-382

   17.5    حسن ابراهيم حسن محمد الفقى 13-06-383

   16.5    حسن السيد حسن طلب  13-06-384

   12    حسن حماده حسن عوض 13-06-385

   14.5    حسن صالح محروس عبدالقادر علوانى 13-06-386

   16.5    حسن على محمد الحويف 13-06-387

   15.5    حسن محمد رضا ابراهيم محمد مجاور  13-06-388

   15.5    حسناء ابراهيم عطيه ابراهيم عطيه 13-06-389

   16    حسناء احمد محمد محمد سالمه 13-06-390

   12.5    حسناء احمد محمود محمد سالم 13-06-391

   14    حسناء السيد عبدالونيس الصالحى 13-06-392

   14    حسين عبدالمقصود على عبدالمقصودحسناء  13-06-393

   14    حسناء عادل محمد شكر 13-06-394

   14.5  ) فلسطينى  حسنى ماهر حسنى جالد 13-06-395

   17.5  )سورية ( نجاح خلدون بيتمانى  13-06-1002

 


