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غغغغمقبول90.00ابراھيم احمد ابراھيم حسن طلبه3

غغغغغغغغاحمد ابراھيم ابراھيم شوغى9

مقبول144.48غغغ بغ باحمد بدر على بدر19

مقبول144.7مقبول90.00احمد بدوى احمد السيد ( معادله سعوديه )20

غغغغغغغغاحمد جمال عبدالمنعم يوسف على راجح24

مقبول150.6مقبول90.00احمد حمدان على مصطفى حشاد29

مقبول144.00غغغغاحمد ربيع بدير عبده عطا هللا االلفى 33

غغغغغغغغاحمد سيد عاطف عبدالمحسن بنوان44

غغغغمقبول90.00احمد شوقى عبدالحميد محمد الحداد 46

غغغغغغغغاحمد عبدالعزيز زكريا ابراھيم 53

غغغغغغغغاحمد على كابور ( سورى )62

غغغغغغغغاحمد محمد احمد سالم ( الدبلومه االمريكيه AD )(حول الى الب69

مقبول144.00غغغغاحمد محمد حامد شتا72

غغغغغغغغاحمد محمد صالح الدين عبداللطيف غانم74

غغغغغغغغاحمد محمد عبدالحميد متولى النجار76

غغغغغغغغاحمد محمد عبدالحميد محمد سامون 77

غغغغغغغغاحمد محمد عبدالمنعم امين 80

غغغغغغغغاحمد محمد فؤاد حسن 82

غغغغغغغغاحمد محمد مصطفى رجب (حول) ( معادله سعوديه )87

غغغغغغغغاحمد محمد يونس عز العرب عزب89

غغغغغغغغاحمد محمود محمد عبدالقوى شلتوت91

غغغغغغغغاحمد مصطفى صغير ( سورى )92

غغغغغغغغاحمد ممدوح عبدالستار حسنين الطاھر ( مشطوب للتجنيد )93

غغغغغغغغاحمد وردانى عبدالجواد الشامى 99

غغغغغغغغادھم محمد جالل محمد رمضان (حول الى البرنامج الدولى) ( ال105

غغغغغغغغاروى زكريا محمود خليل107
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غغغغمقبول90.00اريج كمال صابر احمد الفقى109

ممتاز209.06جيد جدا126.08اسامه فتحى محمد فتح هللا حموده111

غغغغمقبول90.00استبرق السيد احمد عبدالغفار113

غغغغغغغغاسر ادھم احمد فؤاد الشربينى ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حو114

غغغغمقبول90.00اسراء بشير صبرى عطيه ابوزيد 119

غغغغغغغغاسراء حمدى احمد زويل120

مقبول144.00مقبول91.80اسراء نسيم عبدالموجود144

غغغغغغغغاسالم رضا احمد احمد عجوه 150

غغغغغغغغاسماء عزت عبدالمنعم ابراھيم يوسف النكالوى 170

مقبول144.00مقبول90.00اسماء فوزى محمد سنوسى173

غغغغمقبول90.00اسماء محمد ابراھيم السعدنى174

غغغغمقبول90.00اسماء ياسر محمود عبدالمجيد سيداحمد 179

غغغغمقبول90.00االء هللا ھانى صالح184

مقبول144مقبول90االء جابر عبدالمنعم محمدى احمد مشابط187

غغغغمقبول90.00الشيماء عالء احمد محمد على199

غغغغغغغغامانى عيد شعبان محفوظ206

غغغغمقبول90.00امانى محمد شحاته العتر209

غغغغغغغغامل قطب محمد محمد الدھمه 215

مقبول144.8غغغغامنيه محمد عبداللطيف ابونعيمه227

مقبول144.00غغغغامير جمعه عبدالفتاح الجزار231

غغغغمقبول90.00امير محمد عبدالعزيز محمد حواس 232

غغغغمقبول90.00اميره انيس عبدالشافى ابوشوشه236

غغغغغغغغاميره خالد محمد محمد عبيد ( الثانويه االنجليزيه IG )(حولت238

غغغغغغغغاميره سامى ربيع سليمان منيسى 239

غغغغغغغغاميره عبدالرحمن محمد بريك241

غغغغمقبول90.00اميره مصطفى جمعه عبيد عبدالرحمن249
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غغغغغغغغانتونى نادر رشدى عطا252

غغغغمقبول90.00ايمان سعيد عبدالعاطى سيداحمد دراز265

غغغغغغغغايمان عباس على محمد269

غغغغمقبول90.00ايمان عشماوى عبدالحى عشماوى 271

غغغغمقبول90.00ايمان على مبارك على مضيع274

غغغغمقبول90.00ايمان مصطفى محمد حسن284

غغغغغغغغايمن ھائل سعيد بالى ( سورى )288

غغغغغغغغايه حماده محمد على300

غغغغغغغغايه خالد الشحات عبدالوھاب الصنفاوي301

مقبول144غغغغايه راتب كامل طاھر303

غغغغمقبول90.00ايه محمود عبدالعظيم ابوالعزم319

غغغغغغغغايه مدحت بدوى محمد دياب 320

غغغغمقبول90.00بسمه ھانى على مبارك خليف 331

مقبول144.00مقبول90.00بسنت محمد عبدالغفار عبدالحليم الديب 333

مقبول144.00غغغغبالل محمد بالل عبدالھادى الجبرتي338

غغغغغغغغبيتر ھانيء فؤاد بطرس مجلي ( الثانويه االنجليزيه IG ) (حول344

غغغغغغغغبيشوى عبدالمسيح عزيز خليل 345

غغغغغغغغتسنيم حسن على غطاس348

غغغغغغغغجمال طالل شعبان عامر ( سلطنه عمان ) (حول)357

غغمقبول90.00جھاد جميل حامد على الحلو358

غغغغغغغغحازم سعيد احمد عربد ( الدبلومه االمريكيه AD ) ( حول البرن366

غغغغغغغغحازم طه حامد محمد المصرى ( عمانى )367

368G غغغغغغغغحازم محمد احمد عبدالعظيم محمد شلبي ( الثانويه االنجليزيه

غغغغغغغغحازم محمد تقى العتر ( سورى )369

غغغغغغغغحسام الدين عاصم محمد زوبع ( معادله سعوديه ) 372

غغغغغغغغحسام سعيد مرزوق عبدالقوى ھندى 374
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غغغغضعيف54.520.2574.75حسام عبدالعاطى المرسى يوسف السيد احمد375

غغغغغغغغحسن رشاد حسن ابوالسيد 376

غغغغغغغغحسن على حسن على مصطفى378

غغغغغغغغحمزه خليل ابراھيم السعيد ( سورى )382

غغغغغغغغحمزه عبدالرحمن ادم ( صومالى )383

مقبول144.00غغغغحنان اشرف عبدالحميد محمد384

غغغغغغغغحنان عبدالفتاح رمضان محمود 386

غغغغمقبول90.00خالد عبدالغنى زكى اسماعيل فرحات390

ضعيف32.540.09872.60مقبول90خالد مبروك عبدالمنعم البسومى 391

غغغغمقبول90.00خالد محمد عبدالعزيز البسومى 393

غغغغغغغغخالد نبيل فتحى ابراھيم رضوان ( معادله سعوديه )395

غغغغجيد98.38خالد ھشام محمد عبدالعظيم خضر396

مقبول144غغغغخلود خالد سمير خطاب398

غغغغغغغغداليا طاھر شاھين على ( الثانويه االنجليزيه IG )(حولت الى ال406

غغغغغغغغدعاء جمال محمود احمد ( معادله سعوديه ) (حـــــــــــــــــــــــــ411

غغغغمقبول90.00دينا عبدهللا على عوض 431

غغغغغغغغدينا مامون طه ( اردنيه )433

مقبول144.00غغغغرجاء عبدالعزيز عوض على الجاويش453

462( AD الدبلومه االمريكيه ) غغغغمقبول90.00رضوى حسن على عثمان عامر

غغغغمقبول90رضوى صبرى بدر محمد بدر 464

مقبول144.00غغغغرضوى محمد متولى حامد ابوفيوض467

مقبول144مقبول90.00رغده زكريا السيد جمعه468

غغغغغغغغرنا شريف محمود شلبى ( الدبلومه االمريكيه AD ) ( حولت ال478

مقبول144غغغغرنا طارق انور عوض مقلد480

غغغغمقبول90.00رنا على رمضان بسيونى482

غغغغغغغغرنيم عصام مصطفى بسيونى485
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غغغغغغغغروان خالد حسن شلبي ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حولت الى493

غغغغغغغغروان عادل جابر منصور سالم498

مقبول144.00غغغغروضه عادل فھمى مھنى509

غغغغغغغغريان عمرو ابراھيم الشرقاوى ( بكالوريا الدوليه ) 514

غغغغغغغغريم عادل عبداللطيف ابراھيم عريبى 519

غغغغجيد99.80ريھام ابراھيم محمود احمد ناصف521

غغغغمقبول90.00ريھام على عبدالنبى بسيونى525

531( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغغغغغزياد ايمن السيد طه

غغغغغغغغزياد ياسر محمود حماد542

غغغغمقبول90.00زينب جالل عبدهللا عبيد عبدهللا 544

غغغغغغغغساره احمد جابر احمد ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حولت الى ا551

غغغغمقبول90.00ساره بكر محمد احمد النجارى 553

غغغغغغغغساره جمال محفوظ احمد554

555( AD الدبلومه االمريكيه ) جيد جدا192.75جيد99.00ساره حازم السيد محمد

غغغغغغغغساره حسين عوض قبيصى (حولت الى طب االسنان )559

غغغغغغغغساره عالء عبدالفتاح سرور566

غغغغغغغغسراء محمد رياض سليمان حسين583

مقبول144.00غغغغسعاد السعيد السيد محمد عرب585

مقبول144.3غغغغسلمى عادل عباس موسى ( معادله ليبيا ) 593

غغغغغغغغسلمى مساعد عوض على الخشيمى 598

600( AD الدبلومه االمريكيه ) غغغغغغسلوى جابر عبدالموجود على

غغغغغغغغسمر جمعه عبده الرحمانى ( حـــــــــــــــــــــولت )606

غغغغغغغغسمر سعيد احمد ابوفرو 607

غغغغغغغغسمير مجدى سمير اسكندر611

غغغغغغغغسنا سامى مصباح النادى ( بكالوريا فرنسيه ) ( حولت الى البر613

غغغغمقبول90.00سناء عبده على محمد عصفور614

عميد الكلية   
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مقبول144.00غغغغسوزان فتحى خميس حسنين622

غغغغمقبول90.00شروق طارق لطفى مصطفى628

غغغغغغغغشرين محمد فريد سالم632

غغغغغغغغشھد حسن السيد رجب ( الدبلومه االمريكيه AD ) ( حولت )635

غغغغغغغغشيماء محمود الدكتور الخولى646

غغغغغغغغصفاء سعيد عبدالعزيز محمد امين652

مقبول144.00مقبول90.00صفاء شعبان عبدالمجيد ابوالعال 653

ضعيف68.460.585128.99مقبول90.00ضحى احمد عبداللطيف احمد الشيخه 657

غغغغغغغغضياء الدين محمد خير ( سورى )659

غغغغغغغغطارق احمد حسن احمد محمد ابراھيم ( مشطوب للتجنيد )660

668( AD الدبلومه االمريكيه ) غغغغغغغغعاصم محمد ياسر احمد عبدالفتاح

غغغغغغغغعبدالرحمن احمد الحفناوى عنان ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( ح672

غغغغمقبول90.00عبدالرحمن حسن محمود احمد عبده674

676( AD الدبلومه االمريكيه ) غغغغمقبول90.00عبدالرحمن رضا محمد صادق عبدالرحمن

677( IG الثانويه االنجليزيه ) مقبول144.00مقبول90.00عبدالرحمن شيرين محمد توفيق البديوى

غغغغغغغغعبدالرحمن محمد احمد مرسى682

مقبول144.00مقبول90.00عبدالغفار محمد عبدالغفار ضرغام 687

غغغغغغغغعبدهللا اسماعيل محمد ابوبكر691

غغغغمقبول90.00عبد هللا السيد عبد هللا692

غغغغغغغغعبدهللا رضا بدير عبدالحليم الجوھرى ( مشطوب للتجنيد )694

غغغغغغغغعبدهللا عادل عبدالحميد الزينى ( معادله سعوديه )696

غغغغغغغغعبدهللا عبدالحافظ لطفى عمران 697

غغغغغغغغعبدهللا ھشام عبدالرحمن الزعفرانى701

غغغغمقبول90.00عبده جابر عبدالمطلب حسيب يوسف غراب704

مقبول144.00مقبول90.00عبير ھاشم محمد عبدالعزيز خلف 707

غغغغمقبول90.00عصام حسن احمد حسن خليل711

عميد الكلية   
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717( AD الدبلومه االمريكيه ) غغغغغغغغعال عز الدين على محمد

غغغغغغغغعال على السيد احمد على عمر718

غغغغمقبول90.00عالء خالد على الرويشدى ( سورى )720

مقبول150.29مقبول93.64على سامى على الشونى 726

غغغغغغغغعلى عالء صالح الدين محمد ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حول728

مقبول144.00غغغغعلياء زين العابدين امام محمد شتا735

غغغغغغغغعمر اشرف محمد حازم عثمان ( الثانويه االنجليزيه IG )(حول743

غغغغغغغغعمر جمال عبدهللا على فرفور744

غغغغغغغغعمر جمال كامل ابراھيم حسنين745

754( IG الثانويه االنجليزيه ) جيد169.79جيد111.35عمر عادل محمد فتحى ابوالوفا

مقبول144.00مقبول90.00عمر محمد حسن عبدالرحيم حسن763

مقبول144.00مقبول90.00عمر محمد عمر محمود عوض765

غغغغمقبول90.00فادى معوض نبيه غالى780

غغغغمقبول94.00فاروق ھشام فاروق ابراھيم ھيبه 783

غغغغغغغغفاطمه اشرف عطيه عبدالحميد طلبه784

غغغغمقبول90.00فاطمه الزھراء على عبدالعظيم786

غغغغغغغغفاطمه الزھراء يحيى احمد جبريل 788

غغغغغغغغفاطمه محمد احمد فتح هللا رمضان792

غغغغغغغغفاطمه مصطفى عبدالعزيز مصطفى795

غغغغغغغغفاليا رفعت محمد خليفه ( ثانويه يونانيه ) 797

غغغغغغغغفيروز ابراھيم حسام الدين محمد محمد810

مقبول144.00مقبول90.00كريم احمد محمد العجمى815

مقبول144.00مقبول90.00كريم السيد محمد ابراھيم 818

غغغغغغغغلينا احمد محمد محمود ذكرى ( الدبلومه االمريكيه AD )(حول832

840IG غغغغغغغغمازن طارق كمال محمد سالم ملوخيه ( الثانويه االنجليزيه

غغغغمقبول90.00محمد ابراھيم ابراھيم عبدالمجيد عيسى 847
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غغغغغغغغمحمد ابراھيم عبدالكريم الخليل ( سورى )848

غغغغغغغغمحمد اشرف عطيه محمد السرنجاوى 863

غغغغغغغغمحمد البندارى عبدالسالم خاطر864

غغغغمقبول90محمد بالل زين الدين الزين ( سورى )869

غغغغغغغغمحمد جمال الدين عبدالقادر عطيه ( معادله سعوديه ) 871

مقبول144.00مقبول90.00محمد جمال حماده عبداللطيف عبدالجواد872

غغغغغغغغمحمد جمال عبدالستار حجازى873

877( IG الثانويه االنجليزيه ) جيد158.29جيد97.50محمد حسن محمد سليمان نمير

غغغغغغغغمحمد سعد عبدهللا بكر891

غغغغمقبول90.00محمد سعيد فتح هللا محمد ابونعمه 895

غغغغغغغغمحمد عادل محمد منصور النجار909

غغغغغغغغمحمد عبدالجواد محمد تونى ( معادله كويتيه ) ( حــــــــــــول )910

911( IG الثانويه االنجليزيه ) مقبول144.00مقبول90محمد عبدالحليم محمد دوما

غغغغغغغغمحمد عبدالمنعم اسماعيل عقباوى919

غغغغغغغغمحمد عبدالنبى على محمود زاھر921

غغغغضعيف51.522.574.00محمد عصام محمد الحلوانى ( معادله سعوديه )925

غغغغغغغغمحمد على محمد احمد شعبان929

غغغغغغغغمحمد عمر التوت ( سورى )931

غغغغغغغغمحمد فاروق عبدالحميد الصافى قريطم933

مقبول144غغغغمحمد مبروك عبداللطيف حسين 937

غغغغغغغغمحمد مجدى ماھر عبدالحميد ( معادله اماراتيه ) ( حـــــــــــــــو939

مقبول154.1مقبول90محمد محسن محمد الزرقا 940

941( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغمقبول90.00محمد محمد ايمن محمود البوالقى

غغغغغغغغمحمد محمد نجيب فينشى ( سورى )942

مقبول144.00جيد97.50محمد مسعد عبدالحق شعبان ( معادله سعوديه ) 944

غغغغمقبول90.00محمد ممدوح انور مخيمر ابوشادى 949
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غغغغغغغغمحمد منير شعبان ( فلسطينى )950

غغغغمقبول90محمد وجيه عبدالصمد الخرادلى ( معادله سعوديه )953

غغغغغغغغمحمد وليد قسيم الزغبى ( سورى )954

غغغغغغغغمحمود احمد شحاته عبدالجواد رزق957

غغغغغغغغمحمود السيد عبدالنبى ابراھيم964

غغغغمقبول90.00محمود جمال سعد عبدالغنى اسماعيل966

غغغغغغغغمحمود رمضان عبدالھادى عبدالواحد برانى 968

غغغغغغغغمحمود سعد على محمد جوھر970

غغغغمقبول90.00محمود عادل محمد محمود973

غغغغغغغغمحمود عبدالعزيز كمال ھندى 975

غغغغمقبول90.00محمود عالء كامل عامر978

غغغغمقبول90.00محمود محمد ابوالسعود محمود الطنطاوى 986

غغغغمقبول90.00محمود محمد محمد احمد رزق990

مقبول144غغغغمحمود محمود احمد سراده994

مقبول144.00غغغغمحمود مرزوق محمود ابراھيم معوض995

غغغغمقبول90.00محمود ھنداوى السيد ابراھيم تاج الدين 1000

جيد163.30جيد98.46مريم جالل حسين حجاجى ( معادله سعوديه ) 1012

غغغغغغغغمريم شريف صديق الصاوى1015

غغغغغغغغمريم صبرى عبدالعزيز عبدالجواد ( معادله كويتيه ) 1016

غغغغغغغغمريم محمد زكى ابوالسعد ( الثانويه االنجليزيه IG )(حولت الى1022

غغغغمقبول90.00مريم مسعد فؤاد ابوالسعود 1024

مقبول144.00غغغغمصطفى سليم متولى سليم متولى 1028

غغغغغغغغمصطفى محمد عبدالرحيم ابراھيم1032

غغغغغغغغمعتز سامى محمد عبدالعال ( الدبلومه االمريكيه AD )(حول الى1036

غغغغغغغغمنه هللا احمد محمد على اسماعيل ( الثانويه االنجليزيه IG ) (ح1046

غغغغغغغغمنه هللا محمد منصور حسن المكاوى1057
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غغغغغغغغمنير خالد صابر فتوح رامون1064

مقبول144مقبول90.00مھا مجدى محمد حسين غالب1066

1067( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغغغغغمھاب اشرف مصطفى كمال ابوطالب

غغغغمقبول90.00مى ربيع محمد العمرى1074

غغغغغغغغميار احمد محمد محمد على1081

غغغغغغغغنادين خالد محمد عبدالحليم محمد راضى1092

مقبول144.33مقبول93.45ندا عز الدين صالح على حسن1105

غغغغمقبول90.00ندى عادل عبدالرحمن حرحش1118

مقبول144مقبول90.00ندى محمد السيد احمد مكاوى1123

غغغغمقبول90.00ندى محمود انور زيدان 1128

غغغغغغغغنرمين عبداللطيف مغازى رمسيس ( معادله سعوديه ) 1133

مقبول144.25مقبول90.00نسرين السيد طلعت عبدالمقصود ( معادله سعوديه )1135

1136G غغغغغغغغنسرين صالح الدين حسن محمد محسب ( الثانويه االنجليزيه

غغغغمقبول90نھاد محسب رشاد الصباغ1141

1145( AD الدبلومه االمريكيه ) غغغغغغغغنھال سامى محمد ھاللى

غغغغغغغغنھيله شريف ابراھيم السيد ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حولت1152

غغغغغغغغنوال محفوظ احمد زغلول 1153

غغغغمقبول90نورالدين حسين الحسين ( سوري )1162

غغغغغغغغنوران دسوقى محمود دسوقى فايد1166

مقبول144.00غغغغنورھان احمد مصطفى سيد فراج ( الثانويه االلمانيه )1175

مقبول146.25جيد104.25نورھان عماد على حسن السيد1184

غغغغغغغغنورھان مسعد على العشرى االنشا 1188

غغغغغغغغنيره نعمه على السيد السمكرى 1194

غغغغمقبول90.00ھاجر خميس محمد محمد ابوحلو 1197

غغغغغغغغھاجر صبرى عبدالحميد عبدالباقى شعبان1201

غغغغغغغغھاجر قطب محمود السماديسى ( معادله سعوديه ) 1204
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ضعيف56.1556.488112.64غغغغھاله احمد طه غزال ابويوسف 1211

غغغغغغغغھاله يسرى يونس محمد عمار1217

غغغغغغغغھانيا محمد احمد عقده ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حولت الى1219

مقبول147.25غغغغھبه طارق عبدالقادر الحمامي1227

مقبول144مقبول90.00ھبه محمد احمد محمد النجار 1230

مقبول144.00مقبول90.00ھتان عبدالفتاح غالب عبدهللا الشيخ 1231

مقبول144.00غغغغھدير عاطف مصطفى ميھوب محمد 1234

غغغغغغغغھدير ھانى محمد احمد ابراھيم 1238

غغغغغغغغھديل عادل رجب مفتاح ( ليبيه ) ( حـــــولت )1240

غغغغغغغغھشام احمد ابراھيم محمود عبدالعزيز1241

1252( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغغغغغھنا عصام عزيز عزت محمود خضر

غغغغمقبول90.00ورده شوقى جمعه عشرى1267

مقبول144.00مقبول90.00والء يسرى اسماعيل الفخرانى 1276

غغغغغغغغوليد ابراھيم كمال عيد محمد 1277

غغغغغغغغيارا احمد عبدالحميد صادق ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حولت1282

غغغغغغغغياسر محمد اشرف حلمى محمود بالل1284

1287( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغغغغغياسمين حبشى السيد ابراھيم

غغغغغغغغياسمين خلف محمد فرغلى ( الثانويه االنجليزيه IG ) ( حولت1292

مقبول144.00غغغغياسمين فوزى محمد حجازى 1297

غغغغغغغغيمنى اشرف محمد شعبان1306

مقبول144.00غغغغيمنى كامل السعيد يوسف شعت 1309

1314( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغغغغغيوسف اسماعيل رمضان اسماعيل

غغغغغغغغيوسف حسن حسن ابراھيم عربان ( حول البرنامج الدولى)1315

غغغغغغغغيوسف ماجد عبدالعزيز محمد خلف هللا 1319

غغغغغغغغيوسف محمد ابراھيم مصطفى ( معادله سعوديه )1320

غغغغغغغغيوسف محمد احمد محمد عامر 1321
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1322( IG الثانويه االنجليزيه ) غغغغغغغغيوسف محمد انيس محمد احمد

غغغغغغغغاالء احمد عبد الفتاح محمد 1324

غغغغغغغغاسامه على على محمد النحاس (معادله سعوديه)1325

غغغغغغغغمصعب سليمان الصادق االمين (ليبي ) 1327

غغغغغغغغمنصورابريك مفتاح خليفه (ليبي ) 1328

غغغغضعيف4212.2554.25جيا رستم حميد على (عراقى ) (ملف )1329

غغغغغغغغھوازن نظام محمد رشيد (عراقى ) (ملف )1330

غغغغغغغغاحمد محمد عوض هللا عبدهللا (سوداني) 1331

ضعيف55.232.48887.69غغغغراشد عمر محمد صالح ادريس (سوداني) 1332

غغغغمقبول90.00احمد عزمى عايد نتشه ( فلسطينى ) 1339

غغغغغغغغاسامه سعدى يوسف ابو ريان (فلسطينى )1340

غغغغمقبول90.00مصعب محمود على شاللده ( فلسطينى ) 1342

غغغغغغغغروان ثامر سراى العبد المحمد (سورى) 1343

غغغغغغغغاسيل ياسين حسين (عراقيه ) 1344

غغغغمقبول90.00جيھان حارث شالل (عراقيه ) 1345

غغغغغغغغحسين محمود كسري (عراقى ) 1346

غغغغمقبول90.00ھاله سعد مصطفى (عراقيه ) 1347

غغغغغغغغعمر حامد فاتح ابراھيم (عراقيه ) 1348

غغغغمقبول90عبد هللا محمد ايمن خير هللا ( سورى ) 1349

غغغغغغغغمصطفى احمد حسن العاشى (عراقى ) (ملف )1350

غغغغغغغغمروه عبد هللا احميده التواتى (ليبيه )( ملف )1351

غغغغغغغغمصعب محمود ديبان طياوي (سورى) 1356

غغغغغغغغعادل تاج االصفياء االمين احمد (سودانى) 1359

غغغغغغغغتسنيم محمد توفيق محمود ناصر (سورى) 1361

غغغغمقبول90.00فاطمه حسن على عبد االمير (بحرينيه ) 1366

غغغغغغغغعمر عادل عثمان خوجلى (سوداني) 1369
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غغغغغغغغايمن عبد الباقى محمد عبد الرازق (سودانى) 1373

غغغغمقبول95عبد الحى نور محمد اقا محمد (افغان)1374

غغغغمقبول90.00باسل زياد رجب زماعره (فلسطينى)1378

غغغغغغغغاسامة ناصر موسى الدھون ( اردنى ) 1381

غغغغغغغغحمد محمد حمد بوزقية (ليبى)1382

غغغغغغغغحسن على العجيل (سورى) 1384

ضعيف53.543.90297.40غغغغمحمد خالد محمد البياتي (عراقى)1385

غغغغغغغغعمر حمدى عبد الرسول محجوب حسن ( اعاده قيد )1387

مقبول144.15غغغغمحمد صادق عبد الرحيم ثلجى (فلسطينى )1390

غغغغمقبول90محمد زاھر محمد جرادات (فلسطينى)1391

غغغغمقبول97عاصم عبد الكريم الشريف (سورى) 1392

غغغغغغغغنغم ادم حسين السامرائى (عراقٮية )1395

ضعيف64.522.82987.33مقبول90.00يوسف عيسى عبد العزيز سياعرة ( فلسطينى)1396

غغغغغغغغشافعى بشير معلم (انجليزى ) ( حول الى البرنامج الدولي )1397

غغغغغغغغعمر انور يوسف القويدر (سورى ) 1398

غغغغغغغغمحمد صبحى محمد حجار (سورى ) 1400

غغغغغغغغمحمد ياسر سعيد ابو سباع (فلسطينى ) (عدل عن ترشحه ) 1405

غغغغغغغغاحمد حردان احمد (عراقٮي)1406

ضعيف61.451.512112.91مقبول90.00احمد حسام خليل الصوص (اردنى )1408

ض.ج038.34138.34غغغغزاھر محمود حمشو (سورى ) 1410

غغغغمقبول90.00محمد خالد عبد الجبار (عراقٮي)1411

غغغغضعيف44.528.2572.75احمد سلمان يونس البو عصاف (عراقٮي)1412

غغغغمقبول90.00وائل محمود محمد ابوتحفه (فلسطينى ) 1415

غغغغمقبول90.00فھد حازم محمد فھمى الشاللدة ( فلسطينى ) 1416

غغغغضعيف431255.00على اسماعيل حمد (عراقٮي)(ملف)1418

غغغغضعيف52.525.578.00بارق جميل عبد (عراقٮي)1419

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 13  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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التقدير96144240.00التقدير6090150.00

 كلية الطب 
مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

رقم 
األســــــمالجلوس

الوحدة التعليمية الثالثة
introduction to medical sciences 

الوحدة التعليمية الثانيه

نتيجة الفرقة األولى للعام الجامعى   2016/2017  ترم اول

اجمالي 
عملي 

Modu
le 2

اجمالي 
عملي  

 Module
3

End of 
Semest

er

TOTAL of 
Module2

TOTAL of Module3

End 
of 

Semes
ter

ضعيف5870.244128.24مقبول90.00مروان معن صالح (عراقٮي)(ملف)1420

غغغغمقبول94.00نبراس حاتم على ابو عقيل ( فلسطينى ) 1421

مقبول144مقبول91.79على زھير على ابو عياش ( فلسطينى )1422

غغغغمقبول90ايمان عبد عبد الواحد عبد الوھاب النكال (بحرينيه 1424

غغغغمقبول90غدير عبد المجيد يوسف الحايكى (بحرينيه )1425

غغغغجيد104.25زھراء امير طاھر رشدان (بحرينيه )1426

غغغغغغغغزكريا فارس حازم زنكه (عراقى)1427

غغغغمقبول90.00وطبان حميد عبيد عبيد (عراقى ) 1428

غغغغغغغغمحمد ابراھيم ذياب حسين ذياب (عراقى ) 1429

غغغغغغغغمحمد مجيد عبيد عبيد (عراقى ) (ملف )1430

غغغغمقبول90لبني صفاء حسين السامرائي (عراقٮية )1431

مقبول144مقبول92.5زبيده عادل حسين الزبيدي (عراقٮية )1432

غغغغغغغغغيداء عبد الرحيم محمد السبكى (سودانية )1433

غغغغغغغغنور منير الزورى (سورى)1434

غغغغغغغغميسون سمير حامد محمد ( سودانية )1435

غغغغغغغغمحمد قرشي محمد يعقوب ( سوداني)1436

غغغغغغغغعبد هللا محمد عبد الرحمن (صومالى )1437

غغغغغغغغاحمد انمار احمد قاسم (عراقى ) 1438

غغغغغغغغزيد سالمه خلف المحمد (سورى ) 1442

مقبول144.00مقبول90بدور موسى عبد هللا شرف (بحرينيه )1443

غغغغغغغغميعاد عبد الحسين عبد هللا حسين ( بحرينيه )1444

غغغغغغغغمھند قيس رزاق (عراقى ) 1446

مقبول144.00غغغغزھراء حسن على ابراھيم احضيه (بحرينيه )1449

غغغغغغغغشروق لطف عبد هللا الثور (يمنيه)1450

غغغغغغغغمحمد محمد اديب محمد حمود (سورى )1451

غغغغغغغغعبد الرحمن ھيثم فايز تركمانى (سورى )1452

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 14  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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التقدير96144240.00التقدير6090150.00

 كلية الطب 
مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

رقم 
األســــــمالجلوس

الوحدة التعليمية الثالثة
introduction to medical sciences 

الوحدة التعليمية الثانيه

نتيجة الفرقة األولى للعام الجامعى   2016/2017  ترم اول

اجمالي 
عملي 

Modu
le 2

اجمالي 
عملي  

 Module
3

End of 
Semest

er

TOTAL of 
Module2

TOTAL of Module3

End 
of 

Semes
ter

غغغغغغغغامنه خوجلي محمد عثمان (سودانيه )1454

غغغغغغغغتقوى خوجلى عبدهللا الطاھر (سودانيه )1455

مقبول144مقبول90.00ميرامار عاطف محمد شعت (فلسطينٮيه ) (ملف )1456

غغغغغغغغحسين احمد عبد المجيد سبيل (سودانى) 1458

مقبول144غغغغمحمد نظام سعيد سعيد (عراقى ) 1460

غغغغمقبول90عبداالله غالب عبد الحليم الحياري ( اردنى ) 1461

غغغغغغغغايھاب عاطف ابراھيم قاسم (فلسطينى ) 1463

غغغغغغغغسامى مأمون طه الجنيدي ( اردنى ) 1464

غغغغغغغغمحمد جالل حويجه العنزى (سورى )1465

غغغغغغغغزينب ناظم جاسم (عراقيه) 1466

غغغغغغغغ____________________________________1467

جيد164.4غغغغيزن عماد عطا هللا السوالقه ( اردنى ) 1468

غغغغغغغغاشرف حسان كتيل (سورى ) 1469

غغغغغغغغاحمد جمال احمد حسن (سوداني)1470

غغغغغغغغايمان جمال احمد حسن (سودانيه)1471

غغغغغغغغمحمد عفيف محمد ابو كلوب (فلسطينى ) 1472

غغغغغغغغخليل رعد خليل اسماعيل (عراقى ) 1473

غغغغغغغغمحمود ياسين سند (عراقى ) (ملف )1474

غغغغغغغغحمزه محمد عبد الحميد زھور (فلسطينى ) 1475

ضعيف59.7548.585108.34مقبول90مجتبي حسن عثمان فضل (سودانى) 1477

غغغغغغغغبشير معن بشير فريحات (فلسطينى ) (ملف )1478

غغغغغغغغعبد هللا فؤاد محمد امين عبد هللا (عراقى ) 1479

غغغغغغغغانس صالح خليل (فلسطينى ) 1480

غغغغمقبول90.00مازن عز الدين خليل (فلسطينى ) 1481

غغغغمقبول90.00وسام فوزي الفي النجار (فلسطينى )1482

غغغغغغغغايھاب عبد الحفيظ علي جدى قنونو (ليبي ) 1483

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 15  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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التقدير96144240.00التقدير6090150.00

 كلية الطب 
مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

رقم 
األســــــمالجلوس

الوحدة التعليمية الثالثة
introduction to medical sciences 

الوحدة التعليمية الثانيه

نتيجة الفرقة األولى للعام الجامعى   2016/2017  ترم اول

اجمالي 
عملي 

Modu
le 2

اجمالي 
عملي  

 Module
3

End of 
Semest

er

TOTAL of 
Module2

TOTAL of Module3

End 
of 

Semes
ter

غغغغغغغغفراس رضوان ديبو دودان (سورى )1484

مقبول144غغغغامير سالم سماره المصري (فلسطينى ) 1485

غغغغجيد101.75مصعب احمد مبارك الطراونه ( اردنى ) 1486

غغغغغغغغاحمد حسن احمد عجميه (فلسطينى ) 1487

غغغغغغغغموسى ذاكر خضر القوسي (فلسطينى ) (ملف )1488

غغغغغغغغاحمد مفيد احمد داود (فلسطينى )1489

غغغغغغغغفراسى يوسف محمود (فلسطينى)1490

غغغغغغغغمحمد المجتبى عامر عبد الرحمن حميده (سودانى) 1492

غغغغغغغغريم عبد المنعم الطاھر دياب (سودانيه)1493

غغغغغغغغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1494

غغغغغغغغبدور موسى عبد هللا شرف (بحرينيه )(ملف )1495

غغغغغغغغسھيله ھشام حمدي الخطيب ( معادله المانيه ) (ايقاف قيد) 1496

غغغغممتاز131.45صالح رائد صالح البحيصى (فلسطينى)1497

غغغغغغغغمحمد الوافر محمد اباسعيد الحاج (سودانى) 1499

غغغغمقبول97مرام زاھر سالم بدوان (فلسطينى)(ملف)1500

غغغغغغغغاسراء بسام فائز الحروب (سوريه ) 1501

غغغغغغغغعبد هللا محمد احمد القديمى (يمني )1502

غغغغغغغغشيحه احمد صالح زويد العنزى (كويتيه ) (ارجاء قيد ) 1503

مقبول144غغغغصھيب ناھض على الحلبي (فلسطينى)1504

غغغغمقبول90كرم جابر احمد ماضي (فلسطينى)1505

غغغغغغغغيحيى منذر يحيى االدھمى (فلسطينى)(ملف)1507

غغغغغغغغبراء عبد الستار عطا هللا الحريري (سوري )1508

غغغغغغغغماھر ايمن خالد كوجان (سوري )1509

غغغغغغغغعدنان محمد العمر (سوري )1510

غغغغغغغغمحمد فتحي حسن عامر1511

غغغغغغغغعمرو محمد حسن ندا1512

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 16  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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 كلية الطب 
مركز الكنترول وتصحيح االمتحانات

رقم 
األســــــمالجلوس

الوحدة التعليمية الثالثة
introduction to medical sciences 

الوحدة التعليمية الثانيه

نتيجة الفرقة األولى للعام الجامعى   2016/2017  ترم اول

اجمالي 
عملي 

Modu
le 2

اجمالي 
عملي  

 Module
3

End of 
Semest

er

TOTAL of 
Module2

TOTAL of Module3

End 
of 

Semes
ter

غغغغجيد107.25اسراء سعد محمد الحمايدة1513

غغغغغغغغاحمد ھشام حسام الدين1516

غغغغجيد100.25ھديل محمد عبد الفتاح ابو ديد1517

غغغغغغغغعبدهللا محمد زاھد1518

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 17  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 18  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 19  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى
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عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 20  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 21  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 22  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 23  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 24  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 25  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 26  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 27  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 28  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 29  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 30  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 31  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 32  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 33  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 34  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 35  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 36  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 37  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 38  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 39  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 40  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 41  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 42  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 43  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 44  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 45  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 46  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 47  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 48  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 49  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 50  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 51  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 52  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 53  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 54  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 55  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 56  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 57  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 58  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 59  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 60  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 61  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 62  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 63  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 64  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 65  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 66  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 67  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 06/04/2017

عميد الكلية   
أ.د/ أحمد عثمان 68  رئيس الكنترول أ.د / عبير الحديدى


