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غغغغغغغغغغغغغمحمد حامد محمد عبد المنعم حامد631أ1

ممتاز51.00جيد جدا70.0095.27165.27جيد جدا116.71ابراهيم السيد عبدالعاطى عمرو 2-12-ب27

جيد43.00ضعيف59.0647.12106.18مقبول90.00احمد توفيق محمد سعد الشاذلى 2-12-ب325

جيد39.25غغغغمقبول90.00احمد جمعه فؤاد حسين  2-12-ب429

مقبول36.00ضعيف40.6932.2772.96مقبول90.00احمد رضا عبدالعزيز محمود 2-12-ب541

مقبول36.00ضعيف59.5042.00101.50مقبول90.00احمد زكريا انور محمد هيبه 2-12-ب644

ممتاز51.00ض.ج0.0032.2732.27مقبول90.00احمد محمد وهبى محمد حسنى رجب 2-12-ب798

مقبول36.00غغغغغغغغاحمد مرسى احمد مصطفى 2-12-ب8104

مقبول36.00غغغغغغغغاحمد ناجى على عبداهللا سالم 2-12-ب 9111

غغغغغغغغغغغغغاسالم صبرى عبدالحليم عماره 2-12-ب10153

مقبول36.00ضعيف50.7537.1387.88مقبول90.00الزهراء يسرى ياقوت رضوان 2-12-ب11208

مقبول36.00مقبول126.00مقبول97.00اميرة ابراهيم على متولى 2-12-ب12245

مقبول36.25ض.ج40.6922.0262.71مقبول90.00ايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطى 2-12-ب13297

جيد جدا23.006.0016.0045.00غغغغمقبول90.00ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقله 2-12-ب14314

مقبول54.00ضعيف62.1342.77104.89مقبول90.00بسمه احمد حسن عبدالهادى 2-12-ب15374

مقبول36.00ضعيف54.2539.9594.20مقبول90.00حسناء السعيد على ندير 2-12-ب16424

جيد جدا50.00ضعيف51.1934.8386.02مقبول90.00رنا حمدى محمد حسن عباس 2-12-ب17497

مقبول36.00ضعيف54.2530.2284.47ضعيف45.3327.5372.87سلوى سالم محمد منصور الدناصورى 2-12-ب18595

غغغغغغغغغغغغغشروق مجدي صبحي محمد سليمان 2-12-ب19627

غغغغغغغغغغغغغشريف ابراهيم سعد ابوالغيط الجزار 2-12-ب20630

ممتاز52.00ضعيف37.6330.7368.36مقبول90.00ضحى رجب سيد احمد عرفات 2-12-ب21664

غغغغغغغغغغغغغعبد الرحمن خالد محى الدين راغب العربى  - 2-12-ب22679

مقبول36.00ضعيف55.1353.01108.14مقبول90.00عمر احمد محمد حسن على 2-12-ب23715

مقبول36.00ضعيف58.6338.4197.04مقبول90.00محمد السيد خليل السيد محمد عابدين 2-12-ب24834

مقبول36.00غغغغمقبول90.00محمد امين فتحى احمد على 2-12-ب25836

مقبول36.00مقبول126.00مقبول90.00محمد باهى محمود العرجاوى 2-12-ب26838

جيد جدا49.50ض.ج0.0016.3916.39مقبول97.30محمد حامد محمد اسماعيل  عيسى - معادلة   2-12-ب27848
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ممتاز23.509.0022.5055.00ضعيف67.3851.73119.11ضعيف58.0030.2088.20محمد عبدالناصر محمد الكبراتى 2-12-ب28894

جيد39.50غغغغغغغغمحمد فرج صابر محمد العسكرى 2-12-ب29903

مقبول38.00غغغغغغغغمحمد فكرى احمد عبدالغنى ايوب 2-12-ب30904

مقبول36.00غغغغمقبول90.00مريم عبدالمالك رزق ندا 2-12-ب31981

جيد جدا48.50غغغغمقبول97.30مصطفى محمد عبد الرشيد اليمانى  - معادلة 2-12-ب321005

مقبول44.00ضعيف65.1959.93125.11مقبول93.00مياده اشرف بدير بلتاجى احمد 2-12-ب331071

جيد جدا48.50غغغغغغغغمينا ماهر قديس متياس 2-12-ب341085

جيد جدا49.50غغغغغغغغناجى قاسم عوض عبدالجواد زيد 2-12-ب351088

مقبول36.00ضعيف62.1346.61108.73مقبول97.00خلود عوض منصور على                             ( ليبية )              2-12-ب361286

مقبول36.00ضعيف70.8850.20121.07مقبول90.00 احمد عبد الرزاق ابراهيم الرفاتى  ( فلسطينى )           2-12-ب371287

ممتاز53.00جيد147.50جيد جدا113.25عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى      ( فلسطينى )        2-12-ب381293

مقبول36.00ضعيف47.6919.4667.15مقبول90.00محمد تيسير فايز ابو سارة          ( اردنى )             2-12-ب391296

غغغغغغغغغغغغغمحمود عدلى محمد ربيع حمودة         ( فلس 2-12-ب401300

غغغغغغغغغغغغغفيصل عصام محمد حسن سيف            ( ار 2-12- ب 411303

غغغغغغغغغغغغغمصعب عصام صبحى العبكى               ( ار 2-12-ب421304

غغغغغغغغغغغغغاحمد عدنان خلف الحباشنة                     2-12-ب431322

غغغغغغغغغغغغغالمثنى اسعد راتب الطراونة                    (  2-12-ب441323

مقبول36.00غغغغغغغغجا جانج نور زمان  ( اندو نيسيا ) 2-12-ب451332

مقبول37.25غغغغغغغغاحمد نظمى احمد االعرج                      ( 2-12-ب461335

مقبول36.00غغغغغغغغاولياء رحمة سريجار                           ( ا 2-12-ب471346

غغغغغغغغغغغغغعيسى اسماعيل محمد على نصار               2-12-ب481350

مقبول36.00ضعيف44.1941.4985.68مقبول90.00فاطمة مختار عبد الوهاب الدزيرى               ( ليبية )  2-12-ب491357

مقبول36.00غغغغض.ج32.0010.9542.95سارة جابرمنشاوى هارون                          2-12-ب501364

غغغغغضعيف53.3842.7796.14ضعيف53.3318.9572.28مصعب عبد الرزاق كيريم الجعافرى              2-12-ب511373

مقبول36.00ض.ج30.6322.7953.42مقبول90.00ايمان محمد احمد عبد العزيز  2-12-ب521382

جيد جدا47.00ض.ج19.6915.1134.80ضعيف28.6718.3647.02رنا محمد عطيه عبدالوھاب عرقوب458ج13

جيد42.75غغغغضعيف44.6715.9960.65عبد الرحمن رمضان محمد عبد المولى62د45

عميد الكلية 
أ.د/ احمد عثمان 2   رئيس الكنترول. أ.د/عبير الحديدي


