
 2017-2016اغسطس العام الجامعى - دور تانى- الفرقه الثالثه باقون عليهم مواد من الفرقه الثانيه 
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احمد محمد طلحه على عبدالقادرج183
راسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداضعيفضعيف

(معادله كويتيه)ايه مصطفى هوارى على الغول  ج8320
راسبراسبغغغغغغغ 

(اليمن )تسنيم حسن محمد حسين ج9353
راسبراسبجيد جداغغغغغغ 

(ليبيا)حسام الدين محمد احمد خليل  ج11385
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

خلود عبدالنبى على ابويوسف ج12404
راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغجيد

سهى سامى احمد عرفه محمدج14569
راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول

عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد نداج15641
راسبراسبممتازغمقبولغجيدغمقبول

(معادله المانيه )فيرونيكا سمير موهوب عجبان ج17722
راسبراسبغغغغغغغ

ماجد محمد محروس مصطفى حامدج18744
راسبراسبجيدغمقبولمقبولممتازمقبولغ

محمد نجاح عبدالمولى سليمانج22842
راسبراسبمقبولمقبولمقبولغمقبولغمقبول

عبدالرحمن مكرم شريفج231144
مقبول507.25مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

(اليمن)احمد محمد صادق منصور ج241146
راسبراسبممتازضعيفغغجيد جداغغ 

(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم ج251152
راسبراسبمقبولغغغمقبولغمقبول

( I.G )محمد ابراهيم السيد البطاط  ج261179
راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول

(لبنانى)ايمن محمد على الحاج حسين 1201ج27
راسبراسبغضعيفمقبولضعيفجيدضعيفمقبول

(اليمن)عبدالرحمن محمد صادق منصور  ج291212
راسبراسبمقبولمقبولج.ضغمقبولغمقبول

(معادله ايطاليه)جهاد احمد محمد بسيونى يونس  ج301216
راسبراسبمقبولغغغجيدغغ

(فلسطينى)  (ملف)شادى عبدالرحيم محمود   ج321222
راسبراسبممتازضعيفج.ضمقبولجيدمقبولمقبول

(سعودى)طالل محمد مهدى الوعله ج331235
راسبراسبجيد جداضعيفمقبولغمقبولغمقبول

نوف فهد عياد حواس الشمرى م ج35141
راسبراسبجيدغمقبولمقبولغغغ

عمرو عونى مصطفى رضوان م ج36530
راسبراسبغغغغغغغ

أحمد حسنى محمود نصار  د404
راسبراسبغغغغمقبولغمقبول

أحمد محمد عبد اللطيف أحمد  د4113
راسبراسبممتازغمقبولغمقبولغمقبول

سماهر محمد يوسف على ج4253
راسبراسبجيدغمقبولغغغغ 

شيماء نبيل كمال الترعاوى د4356
راسبراسبجيد جدامقبولجيدغجيدغمقبول

محمد نصر أحمد أحمد الوجيه د4787
راسبراسبجيدغمقبولمقبولمقبولغغ

ندين أحمد بهى الدين شلشد4997
راسبراسبغغغغغغغ

مادونا فيكتور فوزى مترى د50122
راسبراسبغغغغغغغ

نوران كمال عبد العاطى عبده د51125
راسبراسبغغغغغغغ

هبه مجدى محمد مصطفى عبد الغنى د53129
راسبراسبغغغغغغغ

عماد شوقى رمضان عبد الرؤف د54137
راسبراسبجيدغغغجيد جداغغ

عمرو اشرف توفيق محمد سليمان د551033
راسبراسبغغغغغغغ

طارق السيد محمد عبد الحليمد56321
راسبراسبغمقبولمقبولضعيفمقبولج.ضمقبول

احمد عبد الحميد شحاته احمد زايد 2د5844
راسبراسبجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداغمقبول

احمد محمد ابراهيم السيد 2د5959
راسبراسبممتازجيد جداممتازممتازممتازغغ

جهاد سالمة محمد قاسم زيتون 2د61268
راسبراسبممتازغجيد جداغجيد جداغغ

زينب محمد عباس احمد عبد القادر 2د63369
راسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولغمقبول

سارة صالح زكى ابو شادى 2د64379
مقبول523مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

عالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2د66542
راسبراسبمقبولغمقبولغغغغ

محمد علي سعد هاشم مصطفي عابدين 2د67678
راسبراسبممتازغممتازمقبولمقبولغغ

 (معادلة  )محمود أحمد فريد عبداهلل طعيمة 2د68717
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

(سورى  )  محمد راضى إسماعيل محمد راضى زين العابدين2د69986
راسبراسبغغغغممتازجيدمقبول

ابراهيم محمد السيد محمد حسيند701021
راسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولمقبولغغ

احمد يس عبدالنعيم الحلو د711024
راسبراسبجيدغممتازغممتازغغ 

(سودانى  )افونيك زكرى ابتقى انوجا د721025
راسبراسبغغغغغغغ

األســــــمرقم الجلوسم



ضياء الدين فتحى محمد حسن د731028
راسبراسبغغغغغغغ

عبدالمؤمن محمود محمد الشريف د741029
راسبراسبغغغغغغغ

عبداهلل عماد عبداهلل طمان د751031
راسبراسبجيدمقبولغغغغغ

فدوى جمال عبدالمؤمن السيد علىد761036
راسبراسبغغغغغغغ

(سودانى )كرنيليوس دنيق باك دنيق د771037
راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول

محمد عبدالرحمن سعد خضر د781041
راسبراسبممتازجيدغمقبولجيد جداغغ

منار مجدى عبدالعاطى عبدة زهران د791043
راسبراسبغغغغغغغ

هالة سمير احمد محمد عمر د801044
راسبراسبغغغغغغغ

هبة عمر محمد محمد عبدالجواد د811045
راسبراسبغغغغغغغ

يمنى سعد احمد احمد عربدد821046
راسبراسبغغغغغغغ


