
 2017-2016العام الجامعى - الدور التانى-الفرقه الثالثه وعليهم مواد الفرقه الثانيه 
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التقدير840.00التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

غغغغغمقبولغغغمحمد حامد محمد عبد المنعم حامدأ1631

احمد توفيق محمد سعد الشاذلى25ب-12-2 3
راسبراسبممتازغضعيفضعيفجيدغمقبول

احمد جمعه فؤاد حسين 29ب-12-2 4
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

احمد رضا عبدالعزيز محمود41ب-12-2 5
مقبول511مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

احمد زكريا انور محمد هيبه44ب-12-2 6
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

احمد محمد وهبى محمد حسنى رجب98ب-12-2 7
راسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولممتازغمقبول

احمد مرسى احمد مصطفى104ب-12-2 8
راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبول

احمد ناجى على عبداهلل سالم111ب -12-2 9
راسبراسبممتازغجيدمقبولمقبولغغ

اسالم صبرى عبدالحليم عماره153ب-12-2 10
غغغغغغغغغ

الزهراء يسرى ياقوت رضوان208ب-12-2 11
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ايتن احمد مجدى محمد احمد الدمياطى297ب-12-2 5
راسبراسبمقبولمقبولمقبولغمقبولضعيفمقبول

ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقله314ب-12-2 14
راسبراسبمقبولغغغجيد جداج.ضمقبول

حسناء السعيد على ندير424ب-12-2 16
راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفمقبول

رنا حمدى محمد حسن عباس497ب-12-2 17
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

سلوى سالم محمد منصور الدناصورى595ب-12-2 18
راسبراسبممتازضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول

شروق مجدي صبحي محمد سليمان627ب-12-2 19
غغغغغغغغغ

شريف ابراهيم سعد ابوالغيط الجزار630ب-12-2 20
راسبراسبجيدغغغغغغ

ضحى رجب سيد احمد عرفات664ب-12-2 21
راسبراسبمقبولمقبولممتازمقبولممتازغمقبول

معادلة- عبد الرحمن خالد محى الدين راغب العربى  679ب-12-2 22
غغغغغغغغغ

عمر احمد محمد حسن على715ب-12-2 23
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

محمد السيد خليل السيد محمد عابدين834ب-12-2 24
مقبول527مقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبول

محمد امين فتحى احمد على836ب-12-2 25
راسبراسبمقبولغمقبولغمقبولغمقبول

معادلة  - محمد حامد محمد اسماعيل  عيسى 848ب-12-2 27
مقبول543مقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبول

محمد فرج صابر محمد العسكرى903ب-12-2 29
راسبراسبجيد جداغغضعيفجيدغغ

محمد فكرى احمد عبدالغنى ايوب904ب-12-2 30
راسبراسبممتازمقبولجيد جدامقبولمقبولغغ

مريم عبدالمالك رزق ندا981ب-12-2 31
راسبراسبجيد جداضعيفمقبولج.ضمقبولج.ضمقبول

معادلة- مصطفى محمد عبد الرشيد اليمانى  1005ب-12-2 32
راسبراسبجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداغمقبول

مينا ماهر قديس متياس1085ب-12-2 34
راسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولجيد جداغغ

ناجى قاسم عوض عبدالجواد زيد1088ب-12-2 35
راسبراسبجيد جداغغغجيد جداغغ

                       (ليبية  )خلود عوض منصور على                             1286ب-12-2 36
مقبول511مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

       (فلسطينى  )عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى      1293ب-12-2 38
غغغغغغممتازجيدجيد جدا

            (اردنى  )محمد تيسير فايز ابو سارة          1296ب-12-2 39
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

    (فلسطينى  )محمود عدلى محمد ربيع حمودة         1300ب-12-2 40
غغغغغغغغغ

     (اردنى  )فيصل عصام محمد حسن سيف            1303ب - 12-2 41
غغغغغغغغغ

     (اردنى  )مصعب عصام صبحى العبكى               1304ب-12-2 42
غغغغغغغغغ

   (اردنى  )احمد عدنان خلف الحباشنة                    1322ب-12-2 43
غغغغغغغغغ

   (اردنى  )المثنى اسعد راتب الطراونة                    1323ب-12-2 44
غغغغغغغغغ

(اندو نيسيا  )جا جانج نور زمان  1332ب-12-2 45
راسبراسبمقبولغمقبولغمقبولغغ

 (فلسطينى  )احمد نظمى احمد االعرج                      1335ب-12-2 46
راسبراسبجيد جداغمقبولغمقبولغغ

   (اندونيسيا  )اولياء رحمة سريجار                           1346ب-12-2 47
راسبراسبمقبولمقبولغغمقبولغغ

(فلسطينى  )عيسى اسماعيل محمد على نصار              1350ب-12-2 48
غغغغغغغغغ

 (ليبية  )فاطمة مختار عبد الوهاب الدزيرى               1357ب-12-2 49
مقبول504مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

راسبراسبجيدج.ضمقبولج.ضمقبولج.ضضعيفسارة جابرمنشاوى هارون                          معادلة 1364ب-12-2 50

  (االردن  )مصعب عبد الرزاق كيريم الجعافرى                  1373ب-12-2 51
مقبول518مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ايمان محمد احمد عبد العزيز 1382ب-12-2 52
راسبراسبمقبولضعيفمقبولضعيفمقبولضعيفمقبول

راسبراسبجيد جداغغغجيد جداغغرنا محمد عطيه عبدالوهاب عرقوبج13458

راسبراسبمقبولغمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعبد الرحمن رمضان محمد عبد المولىد4562

األســــــمرقم الجلوسم


