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غغغغغغغغغغغغمحمد حامد محمد عبد المنعم حامدأ 631

مقبول126.00مقبول90.00مقبول56.30احمد توفيق محمد سعد الشاذلىب 225

ضعيف7051.05121مقبول90.00مقبول57.80 احمد جمعه فؤاد حسينب  329

احمد سامى محمد حفنى   - معادلة  ايقاف قيدب 546

مقبول126ضعيف57.5018.5076جيد جدا71.00احمد محمد وهبى محمد حسنى رجبب 698

مقبول126.00غغغغمقبول54.40احمد مرسى احمد مصطفىب 7104

ضعيف7133.67105مقبول90.00جيد61.50احمد ناجى على عبداهللا سالم111ب8

مقبول7275.76136مقبول90مقبول54.00اميرة ابراهيم على متولىب 11245

مقبول126.00مقبول90.00مقبول54.00ايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطىب 12297

ض.ج3923.0862غغغغجيد جدا71.25ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقله314ب13

رحاب خالد محمد رفاعى طليس       ( حولت طب طنطا )ب 16485

مقبول133.95مقبول58.5036.5095ممتاز85.00رنا حمدى محمد حسن عباس497ب17

مقبول126.00مقبول90.00جيد جدا71.00سلوى سالم محمد منصور الدناصورىب 19595

مقبول126.00غغغغممتاز85.50شروق مجدي صبحي محمد سليمانب 21627

غغغغمقبول90.00ممتاز78.50شريف ابراهيم سعد ابوالغيط الجزارب 22630

ضعيف5537.2092ضعيف31.0028.7560جيد60.95ضحى رجب سيد احمد عرفات664ب23

غغغغغغغغغغغغعبد الرحمن خالد محى الدين راغب ب 25679

ضعيف6257.84120ضعيف48.5039.5088جيد66.50عمر احمد محمد حسن علىب 26715

مقبول6960.56130مقبول90.00ممتاز83.00محمد السيد خليل السيد محمد عابدينب 28834

غغ61مقبول90.00مقبول57.75محمد امين فتحى احمد علىب 29836

مقبول7958.11136مقبول90.00جيد60.90محمد عبدالناصر محمد الكبراتىب 33894

ضعيف5533.1389ضعيف44.5012.5057جيد جدا72.00محمد فرج صابر محمد العسكرىب 35903

غغغغغغغغجيد64.00محمد فكرى احمد عبدالغنى ايوبب 36904

مقبول 126.00مقبول90.00جيد جدا69.25مريم عبدالمالك رزق نداب 38981

مقبول126.00مقبول90.00مقبول54.00مصطفى محمد عبد الرشيد اليمانى  - معادلةب 391005

جيد138.79جيد103.50ممتاز85.40ناجى قاسم عوض عبدالجواد زيدب 411088

غغغغمقبول90.00جيد58.62محمد احمد جمال الدين حمدى                 (بجرينى)ب 891221

مقبول 126.00مقبول90.00غغغغعبد الرحمن صالح محمد على الطهراب 461293
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جيد جدا 163.80جيد108.35غغغغمحمود عدلى محمد ربيع حمودة     ب 481300

غغغغغغغغغغغغفيصل عصام محمد حسن سيف      ب 491303

غغغغغغغغغغغغمصعب عصام صبحى العبكى         1304ب50

غغغغغغغغممتاز87.50هدى غسان ابو الشامات                     ( سوريا ) ملف ب 521316

غغغغغغغغغغمحمد قتيبة مبارك مصطفى فاعل              ( فلسطينى )  ملف1318ب53

غغغغمقبول90.00غغغغاحمد عدنان خلف الحباشنة          ب 551322

مقبول126.00غغغغغغغغالمثنى اسعد راتب الطراونة            ب 561323

غغغغغغغغغغغغجا جانج نور زمان                     1332ب57

مقبول126.00غغغغغغغغاحمد نظمى احمد االعرج            ب 581335

غغغغغغغغغغغغاولياء رحمة سريجار                   ب 601346

غغغغمقبول90.00غغعيسى اسماعيل محمد على نصار              ( فلسطينى )ب 621350

مقبول126ضعيف49.5023.0073مقبول54.00فاطمة مختار عبد الوهاب الدزيرى               ( ليبية ) ملف 1357ب63

غغغغغغغغمقبول54.00سارة جابرمنشاوى هارون                          معادلة 1364ب64

مقبول126ضعيف42.0028.5071مقبول54.00مصعب عبد الزاق كيريم الجعافرى                  ب 651373

ضعيف3836.3974ضعيف40.5017.7558مقبول54.00ايمان محمد احمد عبد العزيزب 681382

غغغغغغغغغغغغعمرو محمد محمد مصطفى مكوى مأ 94528

غغغغغغغغغغغغهشام احمد ابراهيم البحلى مشطوب أ 95933

غغغغغغغغغغغغمحمد عادل عبد اهللا الحنطور مشطوبأ 96664

غغغغغغغغغغايه مصطفى هوارى على الغول                  (معادله كويتيه)320ج71

غغغغغغغغجيد58.50تسنيم حسن محمد حسين                    ( اليمن)353ج72

ضعيف7030.96101ضعيف34.7514.0049جيد58.57رنا محمد عطيه عبدالوهاب عرقوب458ج75

ضعيف7747.52125مقبول90.00مقبول54.00سهى سامى احمد عرفه محمد569ج76

مقبول126.00ضعيف49.5022.5072جيد جدا67.50عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد ندا641ج77

غغغغغغغغغغفيرونيكا سمير موهوب عجبان                ( معادله المانيه)722ج79

مقبول126.00مقبول90.00جيد جدا71.20محمد خالد احمد جمال                ( معادله امريكيه)783ج81

مقبول126.00غغغغمقبول54.00محمد نجاح عبدالمولى سليمان842ج82

غغغغضعيف49.5015.2565مقبول54.00احمد محمد صادق منصور                        (اليمن)1146ج83
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غغغغغغغغغغغغميرفت احمد على الحوبانى (يمنيه وم1016 ج113

غغغغضعيف54.5026.5081غغغغضياء الدين فتحي محمد حسن 1028ج 128

غغغغمقبول90.00مقبول54.00عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم         (ليبيا)1152ج84

مقبول131ضعيف47.5014.5062مقبول54.00ايمن محمد على الحاج حسين                          (لبنانى)1201ج85

ضعيف5361.91115مقبول90.00مقبول54.00عبدالرحمن محمد صادق منصور                     (اليمن)1212ج87

غغغغغغغغغغغغجهاد احمد محمد بسيونى يونس     1216ج88

غغغغغغغغمقبول58.00شادى عبدالرحيم محمود                         (ملف)             (فلس1222ج90

غغغغغغغغمقبول54.00طالل محمد مهدي الوعلة     1235ج91

غغغغغغغغجيد64.25نوف فهد عياد حواس الشمرى (سعودى)141م ج92

غغغغغغغغغغغغعمرو عوني مصطفى رضوان 530 م ج93

غغغغمقبول90مقبول54.00أحمد حسنى محمود نصار 4 د97

ضعيف4524.4469مقبول90.00جيد61.00أحمد محمد عبد اللطيف أحمد (معادلة السعودية) 13د98

غغغغغغغغجيد59.25سماهر محمد يوسف على عذر 532015/2016 ج99

غغغغمقبول90.00جيد جدا71.50شيماء نبيل كمال الترعاوى 56د100

مقبول126ضعيف49.5031.7581مقبول54.00عبد الرحمن رمضان محمد عبد المولى 62 د101

غغغغغغغغمقبول54.00محمد نصر أحمد أحمد الوجيه 87د103

غغغغغغغغغغغغندين أحمد بهى الدين شلش ( معادلة97 د105

غغغغغغغغغغغغمادونا فيكتور فوزى مترى 122د106

غغغغغغغغغغغغنوران كمال عبد العاطى عبده 125د107

غغغغغغغغجيد60.40عبد الغفار أحمد محمد عبد الرحمن ( سودانى  ) 127د108

غغغغغغغغغغغغهبه مجدى محمد مصطفى عبد الغنى129د109

غغغغغغغغغغغغعماد شوقى رمضان عبد الرؤف 137د110

غغغغغغغغغغغغعمرو اشرف توفيق محمد سليمان1033د111

غغغغمقبول90.00ممتاز82.50طارق السيد محمد عبد الحليم321د112

غغغغمقبول90.00مقبول54.00احمد عبد الحميد شحاته احمد زايد 44د 1142

غغغغمقبول92.64جيد62.06احمد محمد ابراهيم السيد 59د 1152

غغغغغغغغمقبول58.00اسامه باهر سرور عواد التهامى 94د 1162
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غغغغغغغغمقبول58.00جهاد سالمة محمد قاسم زيتون 268د2 117

مقبول8179.29136مقبول90.00مقبول54.00سارة صالح زكى ابو شادى 379د 1192

ضعيف4435.8480ضعيف39.0021.2560مقبول57.50عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 542د 2     

غغغغغغغغغغغغمحمد علي سعد هاشم مصطفي عابدي678د 1222

مقبول127.50غغغغمقبول55.78محمود أحمد فريد  عبد اهللا طعيمة ( معادلة ) 717د2 123

غغغغغغغغجيد59.00محمد راضي اسماعيل محمد راضي986د2 124

غغغغغغغغمقبول54.00ابراهيم محمد السيد محمد 1021د2 125

غغغغغغغغمقبول54.00احمد يس عبد النعيم الحلو 1024د2 126

غغغغغغغغغغغغافونيك زكري ابتقى انوجا ( سوداني)1025د 1272

غغغغغغغغغغغغعبد المؤمن محمود محمد الشريف 1029د 1292

غغغغغغغغمقبول45.43عبد اهللا عماد عبد اهللا طمان 1031د 130

غغغغغغغغغغغغفدوى جمال عبد المؤمن السيد 1036د 131

مقبول126.00غغغغمقبول54.00محمد عبد الرحمن سعد خضر 1041 د 133

غغغغغغغغغغغغمنار مجدي عبد العاطي عبده زهران 1043د134

غغغغغغغغغغغغهاله سمير احمد محمد عمر 1044د135

غغغغغغغغغغغغهبه عمر محمد محمد عبد الجواد د1361045

غغغغغغغغغغغغيمنى سعد احمد احمد عربد 1046د137
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