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التقدير950.00التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مقبول581.00ممتازمقبولمقبولمقبولغممتازجيدمقبولمقبولحسين احمد حسن احمد30 أ 3

راسبراسبمقبولغغغغمقبولغمقبولمقبول(معادلة) نوار محمود رجائى احمد37 أ6

مقبول599.39مقبولج.ضضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولج.ضممتازالشازلى محمد على رجب احمدأ 738

راسبراسبغمقبولغغغغغغغ الشيمى عبدالرءوف عبدالعاطى على احمد أ 1667

راسبراسبمقبولمقبولغغغمقبولمقبولغممتازالسيد قدرى محمد احمد أ 17101

مقبول588.00مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفممتازضعيفمقبولمقبولخضر مشرف محمد احمد109 أ 20

غغمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفجيدمقبولممتازمقبولحجر عبدالعزيز محمود احمد112 أ 22

راسبراسبمقبولغغغغمقبولمقبولغمقبول خليفه طاهر خليفه منصور احمدأ 23114

راسبراسبممتازج.ضج.ضضعيفج.ضممتازج.ضممتازممتاز(صومالية) محمد عبدالرحمن اسماء184 أ 31

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشرف نصر محمد اسماء191 أ 32

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفممتازمقبولمحمود مصطفى محمود اسماعيل196 أ 33

مقبول570.00مقبولغغغغمقبولمقبولغممتازاحمد عبده محمد اشرف ا 34205

مقبول581غغغغغغغغغ ( معادلة) الشهاوى يوسف عمر الكريم عبد اشرقت206 أ 35

مقبول570.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازعبدالمولى محمد على عادل امانى224 أ 37

راسبراسبجيدمقبولمقبولغغمقبولغغمقبولبخيت لبيب جورج عادل اندرو252 أ 41

راسبراسبمقبولمقبولمقبولغغمقبولضعيفغمقبولالعكازى برعى سعيد االء264 أ 43

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغمقبولمقبولغغالكريونى محمد محمد رجب ايمن303 أ 46

راسبراسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولغمقبولغمقبولمقبولكعموش قاسم حسن محمود باسم أ 51337

غغمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجراده مصطفى عبدالمنعم محمد اشرف بسنت343 أ 52

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولهيبه محمد انور زكريا تقى357 أ 54

راسبراسبغغغغغغغغغالعربى حنفى اشرف حسام377 أ 55

راسبراسبمقبولج.ضغغغمقبولغغممتازغازى السيد محمد خالد405 أ 62

مقبول573.50مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولممتازممتازاحمد يوسف انور دينا425 أ 66

راسبراسبممتازغغغغممتازغغغ       (معادلة)            احمد عبدالمنعم عبدالغنى دنيا434 أ 68

مقبول580.75مقبولغغغغمقبولغمقبولمقبولبعجر يوسف محمد دينا69437

راسبراسبمقبولغغمقبولغمقبولمقبولممتازممتاز السنهورى ابراهيم مرزوق راشد439 أ 70

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولضعيفممتازمقبولالسقا عبدالغنى مصطفى محمد رانيا451 أ 72

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالجمل سعد عبدالمنعم رفيده458 أ 73

غغممتازمقبولمقبولغغغغغغجعدار محمود محمد احمد روان475 أ 76

راسبراسبمقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولحلمى اسماعيل حمدى محمد ساره516 أ 80

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبولغمقبول (سعودى) هجاف حسين سالم شاكر563 أ 84

راسبراسبممتازمقبولجيدمقبولغمقبولمقبولمقبولجيد( معادلة) أبوالنجا إبراهيم أحمد شرين570 أ 85

راسبراسبمقبولمقبولمقبولغج.ضممتازضعيفممتازمقبولابوعياشه على مصطفى عبدالرحمن617 أ 90

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول ( سورى) كيالى أحمد عبدهللا628 أ 94

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمرسى عويس سالم عبدهللا629 أ 95

راسبراسبمقبولمقبولغغغمقبولمقبولمقبولمقبولالنجارى حسن محمد ياسر عمار651 أ 100

راسبراسبمقبولمقبولغغغمقبولمقبولغغ( كويتى ) العتيبى عبدهللا عبدالعزيز عمر661 أ 101

مقبول606.75جدا جيدمقبولغغغمقبولغغممتازعطيه ابراهيم فتحى خالد عمرو670 أ 103

راسبراسبجيدمقبولغج.ضغمقبولج.ضممتازمقبولدحروج عبدالمنعم محمد رجب عمرو672 أ 105

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدعلى عبدالعاطى عبدالسميع عبدالعاطى عمرو676 أ 107

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول ( صومالية ) حسن عمر فردوس703 أ 112

راسبراسبممتازمقبولغغغمقبولغغغ( سعودى ) القادر عبد نعيم فيصل711 أ 113

راسبراسبغغغغغغغغغ ( سورى) العبدو بشير زاهر كرم715 أ 114

راسبراسبجدا جيدمقبولغغغغغغغ( معادلة ) على احمد محمد محمد كريم722 أ 116

مقبول570.00مقبولمقبولمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولممتازمقبولحماده احمد محمد سعيد مايا745 أ 119

جيد636.74جدا جيدمقبولغغغمقبولضعيفغممتازالديسطى ابراهيم ابراهيم احمد محمد754 أ 120

راسبراسبممتازج.ضج.ضج.ضضعيفممتازغممتازممتاز ( سورى ) شب هيثم ديب محمد787 أ 123

راسبراسبممتازغغغغممتازغغغ( معادلة) مراد صالح سمير محمد802 أ 124

راسبراسبجدا جيدغغغغممتازغغغالقاضى ابراهيم السيد عبدالحليم محمد818 أ 129

راسبراسبممتازغغغغمقبولمقبولمقبولمقبولالقاضى محمد عبدالعزيز محمد130819

راسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولغمقبولمقبولغمقبولدرويش محمد الدين عالء محمد836 أ 132

مقبول599.39مقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولضعيفممتازمقبولكشك عبدالصمد فايز محمد838 أ 133

مقبول570.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنصور محمد محمد مجدى محمد841 أ 134
مقبول600.44مقبولغغغغمقبولغغغ( 2012 )  غزالن عبدالرحمن نبيل محمد856 أ 138

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالغفار محمد زكى هشام محمد862 أ 140
راسبراسبمقبولمقبولمقبولج.ضضعيفمقبولمقبولممتازمقبول حامد المنعم عبد حمدى محمود875 أ 142

غغمقبولمقبولمقبولغغمقبولمقبولمقبولمقبولالبكليشى محمد اسماعيل عبدالحليم محمود881 أ 143

مقبول570.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبدالرحمن على محمد محمود889 أ 144
راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبول( معادلة) السباعى عبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا مصطفى924 أ 150
مقبول595.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول محمود شعبان صبرى مها959 أ 155
راسبراسبجدا جيدمقبولغغج.ضمقبولضعيفممتازممتاز( معادلة ) غانم على عبدالوهاب مى973 أ 156

راسبراسبممتازغغغغجدا جيدغغغعبدالسيد بشاره صبحى كامل مينا991 أ 159

جيد628.35مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالخدرجى محمد على السعيد ندى1005 أ 161
راسبراسبجيدغمقبولغغمقبولغغمقبولمحمد عبدالعزيز نبيل هدير1089 أ 165

راسبراسبغغغغغغغغغ (أردنى) القاسم سعود جالل هشام1090 أ 166

مقبول616.09جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولممتازممتازغازى يوسف مصطفى على هند1097 أ 167
راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعوض ابراهيم محمود بكر ورده1105 أ 171
راسبراسبمقبولغج.ضمقبولج.ضمقبولغمقبولمقبولالقعود عبدهللا محمد ورده1106 أ 172

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغمقبولمقبولغمقبول ( معادلة ) محمد عبدالواحد طارق يارا1116 أ 174

راسبراسبممتازغغغغممتازغغغ     (سعودية الجنسية)        البقمى زابن خالد ميادة1147 أ 176

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبول ( الجنسية كندية ) ادن جامع حاشى اسيا1159 أ 178
مقبول574.97مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازممتاز ( عراقى ) الركابى كحيل محمد كامل على1166 أ 180
مقبول579غغغغغغغغغ( عراقى ) يديم سلمان ابراهيم اسامه1831173

غغغغغغغغغغغ ( فلسطينى ) غنيم خير ماجد خير1175 أ 184

مقبول596.11مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبول ( يمنية ) الصالحى احمد على فردوس1176 أ 185
راسبراسبغغغغغغغغغ انس رؤوف جيالن1177 أ 186

راسبراسبغغغغغغغغغ جورج كمال سامى دانيال1178 أ 187

راسبراسبغغغغغغغغغحجاج المجيد عبد محمود لينه1179 أ    188
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راسبراسبغغغغغغغغغ عوض ميالد موريس مادونا1180 أ 189

مقبول592.962غغغغغغغغغ يس محمد الحليم عبد ندى1181 أ 190

جدا جيد753.39غمقبولغغغمقبولج.ضممتازممتازعبدالمنعم محمد حامد محمد أ 191631
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