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غغغغغغغغغ (ملف  ) (يمنى  )ابراهيم احمد صالح شبل 15-02-03

غغغغغغغغغابراهيم حسين محمود محمد بصله15-02-04

مقبول553.28مقبولمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولابراهيم رضا ابراهيم عباس15-02-05

جيد586.25ممتازمقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيد(سورى  )ابراهيم عبد هللا ابراهيم بظظ 15-02-06

غغغغغغغغغابراهيم عبد المنعم محمد نعيم15-02-07

راسبراسبمقبولغغغمقبولغغ (يمنى  )ابراهيم على حسين عبد الرب المطرى 15-02-09

راسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى)ايهم منير محمد االبراهيم الرمضان15-02-13

مقبول544.5جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولابراهيم محمد محمد ابو زيتحار15-02-15

راسبراسبمقبولمقبولغمقبولجدا جيدمقبولمقبول (ليبى  )احمد اسماعيل العمارى الصغير 15-02-21

راسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولمقبولغمقبولاحمد اشرف سعيد ابراهيم احمد قمح15-02-24

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول (اردنى  )احمد بسام احمد االعرج 15-02-30

جيد637.6725ممتازجيدجدا جيدجيدممتازمقبولجيداحمد حسن انصارى حداية15-02-33

مقبول544مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )احمد خالد ابراهيم عبدهللا15-02-36

مقبول561.2جدا جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولاحمد خالد شحاتة محمود جبريل15-02-38

راسبراسبمقبولغضعيفمقبولجدا جيدمقبولمقبول (فلسطينى)احمد خليل عبد القادر الطهراوى 15-02-40

راسبراسبمقبولغغمقبولممتازمقبولمقبولاحمد رشدى حسين مرسى15-02-44

مقبول572مقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيداحمد سامح السعيد كامل عبدالجواد عاشور15-02-47

راسبراسبمقبولغغغمقبولغمقبولاحمد سامى عبدالفتاح احمد السمنودى15-02-48

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولضعيفج.ضاحمد سعيد نجيب على15-02-53

راسبراسبغغغغمقبولغغ(معادلة )احمد سالمة حسن محمد خميس         15-02-56

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد شعبان السيد موافي15-02-58

راسبراسبممتازمقبولغمقبولجيدج.ضمقبولاحمد صالح سالم محمد سالم15-02-62

راسبراسبجدا جيدغغغممتازمقبولغاحمد عبد الغنى عبدالرحمن مصيلحى15-02-75

راسبراسبجدا جيدغغغجيدج.ضمقبولاحمد عوض احمد مقدم15-02-84

غغغغغغغغغ(ملف  )(بحرينى  )احمد محمد ابراهيم الشيمى 15-02-88

راسبراسبجدا جيدغغغممتازمقبولممتازاحمد محمد بكر عبدالمنعم عبد الحافظ15-02-91

راسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولجدا جيدغمقبولاحمد محمد عبد الكريم مبروك مكي15-02-95

مقبول550ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد فاروق مهنا15-02-99

غغغغغغغغغ(2016/2015ايقاف قيد )  (معادلة  )ادهم وليد محمدحلمى محمدالشاذلى   15-02-110

مقبول543جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء عادل بالل عوض بخيت15-02-135

راسبراسبجدا جيدغغغجيدغغاسراء على محمود على محمد15-02-139

مقبول566.1جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسراء معتز السيد المناوى15-02-152

مقبول558.25مقبولمقبولمقبولمقبولممتازمقبولمقبولاسماء احمد ابراهيم الجندى15-02-155

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء عاطف عبدالحميد اسماعيل بركات15-02-169

غغغغغغغغغ (سودانية  )اسماء عماد الدين عبد هللا الشيخ 15-02-170

مقبول563.2جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسالم أحمد محمد السعيد الصعيدى15-02-181

راسبراسبجدا جيدغغغجيدمقبولمقبولاسالم عبد الغنى عبد الرحمن مصيلحى15-02-184

راسبراسبمقبولج.ضج.ضضعيفمقبولج.ضمقبول (سودانية  )اسيل احمد حسن عبيد بابكر 15-02-185

مقبول551.87جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(سورية  )اسيل راسل ساكن ذياب العطو 15-02-186

راسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولجيدضعيفمقبولاسيل شعبان ابراهيم الجزار15-02-187

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (فلسطينية  )اشرقت شاهر خليل ابو جحيشه 15-02-189

راسبراسبجدا جيدغغغجدا جيدغغالحسن عرفة السيد محمد الفيومي15-02-191

غغغغغغغغغ(ملف  ) (يمنية  )العنود عمر محفوظ بارويشد 15-02-193

مقبول538.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (ليبية  )امانى سيد كمال 15-02-197

راسبراسبمقبولغغغمقبولغمقبولاماني محسن السيد الشباسى15-02-198

مقبول539.6جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامانى مصطفى طه حسين كيالنى15-02-200

راسبراسبجدا جيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (فلسطينى )امجد عيسى محمد عبد الهادى خليل 15-02-203

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولجدا جيدضعيفمقبولامنيه حمدى احمد حسن الشال15-02-213

راسبراسبغغغغمقبولغغاميرة عامر حمزة الحدينى15-02-228

راسبراسبغمقبولضعيفمقبولمقبولج.ضمقبول(عراقى  )انس حميد صالح  15-02-242

راسبراسبجيدضعيفضعيفمقبولجدا جيدضعيفمقبول (سودانية  )انفال عصام الدين حسين سالم 15-02-243

مقبول577.8205جدا جيدمقبولجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولاالء احمد السيد حسنين سنيور15-02-249

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء سامى حسن المعزاوى15-02-256

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولاالء فرج على البحيرى15-02-259

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولاالء كامل السعيد يوسف شعت15-02-261

Total 2nd yearاألســــــمرقم الجلوس



مقبول554جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايات اشرف عيد سليمان الحمادى15-02-267

مقبول554.75جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايفا نبيل رزق يوسف15-02-270

جيد591.551ممتازمقبولمقبولجيدممتازمقبولمقبولايمان شعبان عبد العظيم على عبد الوهاب15-02-280

مقبول550.125جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولايمان مجدى محمد احمد15-02-286

راسبراسبمقبولغغمقبولجدا جيدغغايمان محمود عبده إبراهيم الجندى15-02-292

راسبراسبجدا جيدغغغمقبولغغ(عراقى  )ايمن جالل كامل كامل 15-02-296

مقبول559جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(فلسطينى )باسل عبد الحليم محمد نصار   15-02-331

جدا جيد753.7385ممتازجدا جيدممتازممتازممتازجيد جدامقبول  (فلسطينى  )باسل عاطف عبد الرحمن مطر 15-02-332

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولباسم عصام مصيلحى اسماعيل البرلسى15-02-333

راسبراسبمقبولضعيفج.ضمقبولجيدج.ضمقبول  (فلسطينية  )براءه عبد الباسط احمد 15-02-338

غغغغغغغغغ (ملف  ) (سورى  )براق محمد وحيد عبد القادر ربابى 15-02-339

راسبراسبجدا جيدغغغجدا جيدغغ  (امريكى  )بسام ابراهيم موسى 15-02-340

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول(يمنى  )بسام خالد سعيد خالد 15-02-341

راسبراسبمقبولغغغمقبولغغ (سودانية  )بسمة الريح مهدى جبريل 15-02-343

راسبراسبمقبولج.ضمقبولمقبولمقبولغمقبول  (فلسطينى  )بشار بسام ديب بدر 15-02-359

مقبول573.005جدا جيدمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبول(معادلة )تقى اسامه رزق على بركات                15-02-368

مقبول557.325مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجانى الفى عبد الشهيد ميخائيل جرجس15-02-372

غغغغغغغغغ (فلسطينى )جمال امين جمال شلبى 15-02-373

مقبول545.675مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجالل جالل احمد متولى خطاب15-02-382

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولجيدمقبولمقبولحسام سعيد صادق محمدين عمار15-02-397

راسبراسبغمقبولضعيفمقبولغمقبولغحسام الدين محمد محمد عبدالسالم عطية15-02-401

راسبراسبجيدغج.ضمقبولمقبولغمقبولحسناء مدحت حسن محمد معازو15-02-411

راسبراسبممتازغغغجدا جيدغغحسين محمد حسين احمد يوسف15-02-413

راسبراسبمقبولج.ضغغمقبولغمقبول (يمنى  )حسين محمد حسين عبد الرب المطرى 15-02-414

غغغغغغغغغ(سورى  )حمزة عصام النصار 15-02-418

راسبراسبجدا جيدغغغغغغ(فلسطينى  )حمزة عقاب محمد سيد احمد 15-02-419

مقبول541.2مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(سورية  )حنان احمد محمد خير القهوه جى 15-02-420

راسبراسبمقبولج.ضغغجدا جيدغمقبول(معادلة )              (ليبية  )حنين كامل ابريك مؤمن 15-02-422

راسبراسبممتازضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (بحرانية  )حور عبد الجليل رضى يوسف الشيخ 15-02-424

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد احمد رمضان عبد المجيد الششتاوى15-02-426

راسبراسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول(معادلة )خالد احمد على محمد حسن العزقه                  15-02-427

غغغغغغغغغ (فلسطينى  )خالد جمال عبد ربه عبد اللطيف 15-02-432

غغغغغغغغغ(ملف )(فلسطينى  )خالد فتحى خالد ابو شعبان 15-02-435

جيد594.31ممتازمقبولمقبولمقبولممتازجيدجيدخالد فتحى نصر منصور حفلش15-02-436

غغغغغغغغغخليل محمد خليل الحباك15-02-445

غغغغغغغغغ(ملف )(سورية  )دانيه جهاد نذا رالويس 15-02-449

مقبول548.25جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدعاء حسن عبد الفتاح حسن15-02-455

مقبول544مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدنيا جمعة حلمى  احمد عالم15-02-462

مقبول554.4ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدينا صالح علي المصري15-02-472

غغغغغغغغغ (سوريه)راما محمد محمد البرازى 15-02-480

غغغغغغغغغ            تعليم دولى 15-02-482

راسبراسبجدا جيدج.ضج.ضضعيفجيدج.ضج.ض (فلسطينى  )رامى رائد محمود ياسن15-02-483

راسبراسبجدا جيدغج.ضمقبولمقبولج.ضمقبولرانيا فتحى صبحى  حارس السماديسى15-02-487

راسبراسبجيدغغمقبولغغمقبول (فلسطينى  )رائد فتحى فايز عبد القادر 15-02-492

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولرشا عبده احمد الرميلى15-02-499

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرضا حلمى عبدالرحمن ابراهيم15-02-502

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى  )رضوان محمد  مصطفى ارفلى 15-02-503

غغغغغغغغغ(معادلة )رغد مصطفى عاشور عبد هللا                 15-02-507

راسبراسبممتازجيدمقبولجيدمقبولضعيفجيد(معادلة )رفيده عبد العزيز سعد ابو سعده                 15-02-509

راسبراسبجدا جيدغضعيفغغغغ(معادلة )روان طارق محمد كامل                     15-02-522

راسبراسبغغغغغغغ (سودانية  )رؤى مصطفى عبد الرحمن صالح  15-02-533

راسبراسبمقبولج.ضضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولريم السيد احمد عالء الدين السيد محمد محمد15-02-534

راسبراسبجيدغضعيفمقبولجيدغمقبول(معادلة )ريم حسن احمد السحت                     15-02-535

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولريم حسين محمود صبحى15-02-536

مقبول549جيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولريهام خالد اسماعيل عبدالجواد سعد15-02-542

مقبول556.75ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولريهام علي حسن السيد القصاص15-02-545

مقبول553.1ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزاهية سامى محمد عبد العليم15-02-551

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(سورية  )سارة صالح سعيد السليمان 15-02-567

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسارة عاطف حسني احمد15-02-568

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولسارة عزت عبد المقصود إبراهيم15-02-570

راسبراسبجيدغغغجدا جيدغغسارة على محمد علي العبد15-02-574

مقبول537.3مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (فلسطينية  )سعاد سعدى عبد الجواد جوده 15-02-584

جيد637.125ممتازجدا جيدجيدجدا جيدممتازمقبولمقبول(معادلة )سلمى اسامه محمد اسماعيل ابو غزالة               15-02-589



مقبول566.5جدا جيدمقبولمقبولمقبولممتازمقبولمقبولسلمى السيد محمد رشاد اسماعيل15-02-590

غغغغغغغغغسلمى حماد حافظ احمد اسماعيل15-02-591

مقبول562.5725جدا جيدمقبولمقبولجيدممتازمقبولمقبولسلوى عالء الدين عرفة السعيد الحيوى15-02-602

مقبول543جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسناء مصطفى فؤاد مصطفى خميس15-02-615

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(معادلة)سهر محمود قاسم عبد النبى سعيد              15-02-619

مقبول560.09جدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولسهير سعد محمد عثمان حسن15-02-621

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولج.ضمقبول (سعودى  )سيف الدين عبد االله سيف الدين حكيم 15-02-623

مقبول560.9جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )شرف الدين محمد شوقى كامل 15-02-626

مقبول550.532جدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولشيماء محمد عبد السالم موسى15-02-642

راسبراسبمقبولج.ضمقبولمقبولمقبولج.ضمقبول  (يمنى  )صالح مانع صالح بن دهلوس 15-02-646

مقبول557.69جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (معادلة)صفية احمد طارق عبد هللا عبد العزيز     15-02-650

راسبراسبمقبولج.ضمقبولغمقبولغمقبول(يمنى  )صهيب عادل احمد حمود 15-02-652

راسبراسبجيدمقبولغغجيدضعيفمقبول (عراقى  )ضياء فليح شالل شعالن15-02-654

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (عراقى  )طاهر مسلم موسى بدر15-02-655

مقبول551.15جيدمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبول (عراقى  )طه احمد حسن االسدى 15-02-656

مقبول537.85مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (اردنى  )عادل جمال خالد جاد هللا 15-02-658

مقبول552مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (سورى  )عارف فهد عارف زيات 15-02-659

غغغغغغغغغ(ملف  ) (سورى  )عباده على محايرى 15-02-661

راسبراسبجيدغغغجيدغغ(سورى)عبد الحفيظ ماهرعبد الحفيظ عبد المولى15-02-662

مقبول551.05جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن ابراهيم عبده احمد المزين15-02-663

راسبراسبجيدضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن سامح السيد نصر الدين15-02-671

مقبول560.75ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن سعيد عبد هللا ابو اليزيد15-02-672

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولجيدضعيفمقبول (يمنى  )عبد الرحمن عبد هللا احمد مارش 15-02-676

راسبراسبجدا جيدغمقبولغمقبولمقبولمقبول  (بحرينى  )عبد هللا صالح على احمد االسد 15-02-690

راسبراسبجيدغج.ضمقبولجيدغضعيف (عراقى  )عبد هللا عبد الرحمن صادق صادق 15-02-691

راسبراسبجيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولعبدهللا محمد عبدالمحسن على سالمه15-02-693

راسبراسبجيدغغغمقبولغغ  (اردنى  )عبد هللا مصدق فرحان النادى15-02-694

راسبراسبجدا جيدغغغمقبولج.ضغ(معادلة )عبد هللا معتصم باهلل محمد عبد الرحيم          15-02-695

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى  )عبد هللا مفيد كرومه 15-02-696

راسبراسبجدا جيدج.ضضعيفمقبولجيدضعيفمقبول(سورى  )عبيد محمد عبيد عبيد 15-02-697

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعلي فوزي علي عثمان الديب15-02-711

غغغغغغغغغ (عراقى  )عالء فليح شالل شعالن 15-02-716

راسبراسبغغغغجدا جيدغغعلياء جمال عبد التواب  السيد رمضان15-02-721

راسبراسبمقبولغغغمقبولغغ(معادلة )عمر احمد محمود محمد على                 15-02-725

غغغغغغغغغ(معادلة )عمر رضا السعيد محمد جمعه               15-02-730

مقبول539.2مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمر ماهر على عبده خميس15-02-734

راسبراسبمقبولغغمقبولممتازجيدجيدعمر محمد عبدالوهاب محمد عبدالعال15-02-738

راسبراسبممتازغغمقبولجيدغمقبول (فلسطينى  )عمر محمود عبد اللطيف أحمد 15-02-740

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (ليبى  )عمران زايد مسعود زايد 15-02-742

مقبول545.37مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو علوانى مكين امين سامون15-02-746

مقبول547.15جيدمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبولعمرو عماد محمد النوام15-02-747

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولعمرو عوض عبدالونيس فضل هللا15-02-748

غغغغغغغغغ(ملف  ) (يمنية  )عهود عبد الرحيم على 15-02-749

راسبراسبجيدغغغمقبولغغ (اردنى  )عيسى يعقوب عيسى أحمد ابو جوده 15-02-752

غغغغغغغغغ(بحرانية  )فاطمة عبد هللا احمد ابراهيم 15-02-762

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولج.ضمقبول(بحرانية  )فاطمة عبد على عبد هللا محمد المؤمن 15-02-763

راسبراسبمقبولضعيفج.ضمقبولمقبولج.ضمقبول (سورية  )فايزة احمد محمد العويد 15-02-770

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )فراس حسن رشاد 15-02-775

مقبول542.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (ليبى  )فرج محمد فرج االسمع 15-02-776

راسبراسبجيدمقبولضعيفمقبولمقبولج.ضمقبول (فلسطينى  )فهمى ماجد محمد فهمى شعراوى 15-02-778

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكريم عبد المجيد حامد شناوى عامر15-02-785

راسبراسبمقبولغغمقبولغغغكريم محمد عبد العزيز محمود15-02-787

راسبراسبممتازغغغجدا جيدج.ضغكريم محمد عبدالمنعم احمد عامر15-02-788

غغغغغغغمقبولغكمال حسنى كمال محمد حسن15-02-795

مقبول537مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول (بحرانية  )كوثر اسحاق احمد على حسين 15-02-796

راسبراسبمقبولغغمقبولجدا جيدغمقبولكوثر نبيل على السيد رجب15-02-797

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولغمقبول(سورية  )ليندا مروان محمد دقو 15-02-799

راسبراسبجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولج.ضمقبوللمياء جمال السيد فرحات دخيل15-02-800

راسبراسبمقبولضعيفج.ضمقبولجيدج.ضضعيف (عراقى  )ليث خليل صبار 15-02-804

راسبراسبجدا جيدغغغجدا جيدغغ (سورية  )لين عدنان عنتابلى 15-02-806

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (سورية  )ليلى صهيب قاسم عبيدين 15-02-808

راسبراسبممتازغغغجيدغغمارينا اسامة سمير خاطر15-02-817

مقبول548.17جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمارينا اشرف عزت ذكى ميخائيل15-02-818



غغغغغغغغغ(معادلة )مايكل ماجد ناروز بسطه                   15-02-830

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (اردنى  )محمد ابراهيم احمد الشريده 15-02-834

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد رشاد احمد مصطفى15-02-837

راسبراسبجدا جيدغغغجدا جيدغغ (سورى  )محمد احمد مروان محمود الكامل 15-02-842

راسبراسبجيدغغغمقبولغغ  (معادلة)محمد ايمن محمد احمد قطب             15-02-852

غغغغغغغغغ (سورى  )محمد جمال خميس المصرى 15-02-855

مقبول545مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى  )محمد حاتم محمد وائل الحجه 15-02-860

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول(سورى  )محمد خضر الحاج بكر 15-02-871

راسبراسبمقبولغضعيفمقبولجدا جيدج.ضمقبول (يمنى  )محمد رفيق احمد على االريانى 15-02-875

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد رمضان على العلوانى15-02-876

راسبراسبجيدج.ضغغجدا جيدضعيفغ  (عراقى  )محمد رياض محمد الشجالوى 15-02-878

مقبول540.67جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد زكى العبد يونس خليفه15-02-879

راسبراسبجدا جيدغضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد سعد عبدالحليم صالح15-02-882

راسبراسبجيدضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد سليمان حمدي متولي15-02-885

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولج.ضمقبول  (ليبى  )محمد سيد كمال الحلوجى 15-02-887

غغمقبولغغمقبولغغغمحمد شرف محمود الطحان15-02-889

غغغغغغغغغمحمد صبرى عبد الحليم عمارة15-02-893

مقبول542مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول(فلسيطنى  )محمد عارف عبد الرحمن صبح 15-02-900

راسبراسبمقبولغغغمقبولمقبولمقبولمحمد عبد هللا احمد غزالى عبد هللا15-02-907

غغغغغغغغغ(ملف)(سورى  )محمد عدنان النجار 15-02-910

مقبول549.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(سورى  )محمد غسان الزعبي 15-02-918

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولج.ضمقبول (سورى  )محمد فادى عدنان عنتابلى 15-02-919

راسبراسبجيدغغمقبولجيدغمقبول(سورى  )محمد محمد جمال عزيزى 15-02-932

مقبول552مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد محمود مرسي فرج المزين15-02-939

غغغغغغغغغمحمد مصطفى محمد السيد سليمان15-02-944

مقبول547.25جدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمد ياسر حسنى عبدالونيس15-02-952

راسبراسبممتازغغغجدا جيدغغمحمد يوسف محمد الشباسى15-02-954

غغغغغغغغغمحمد يوسف محمد يوسف زبادى15-02-955

راسبراسبجيدغغغغغغمحمود جمال احمد موسى حسن15-02-958

مقبول571.37جدا جيدمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولمقبول (فلسطينى  )محمود جالل جمعه الشريف 15-02-959

راسبراسبمقبولغمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود سمير معوض دسوقى ابراهيم15-02-963

مقبول560.3413ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود شوقى سعد ابوبكر15-02-964

راسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولجدا جيدضعيفمقبولمحمود عبد الفتاح عبدالحميد محمد ابوسليمان15-02-968

مقبول546.5مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمود عبد المنعم عبد العليم هيبة15-02-969

غغغغغغغغغمحمود على حسن على حسن الزينى15-02-971

راسبراسبممتازمقبولمقبولجدا جيدجدا جيدغغمحمود عيسى عطيه عبد الجواد مؤمن15-02-974

راسبراسبجدا جيدضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (ليبى  )محمود محمد احمد المحمودى 15-02-977

راسبراسبمقبولغغغغغغمحمود محمد شحاته خليل15-02-979

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(سورى  )محمود محمد محمود عزيزى 15-02-983

راسبراسبغغغغجدا جيدغغمحمود محمدى رضوان عبدالعزيز15-02-987

غغغغغغغغغ(معادلة )مرام محمد عبد الحميد عبد العزيز اباظة         15-02-990

غغغغغغغغغ(سورى  )مرهف محمود العيسى محمود 15-02-995

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (عراقى  )مروان خلف فرحان فرحان 15-02-996

غغغغغغغغغ(سودانية )مروة احمد محمد عبد هللا 15-02-999

راسبراسبممتازغجدا جيدمقبولممتازمقبولجيد (بحرانية  )مريم السيد عباس عدنان المحفوظ 15-02-1005

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمريم فرج محمد احمد صالح15-02-1010

راسبراسبجدا جيدغغمقبولجدا جيدغجيدمسعد ابراهيم مسعد ابراهيم ابوسماحه15-02-1019

مقبول545مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )مصطفى حامد عبد عرموط 15-02-1022

مقبول578.25ممتازمقبولمقبولمقبولجدا جيدمقبولجيدمصطفى محمد حسن محمود حسن جاد15-02-1026

مقبول540مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(فلسطينى  )منتصر ايمن محمود شروف 15-02-1037

غغغغغغغغغ  (اردنى  )منذر اسامه ابراهيم حماد  15-02-1038

راسبراسبجيدغغمقبولمقبولغمقبولمنة هللا جمعة ادريس محمد15-02-1042

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنة هللا محمد عبد العاطى محمد اسماعيل15-02-1048

راسبراسبجيدضعيفج.ضضعيفجيدضعيفمقبولمنى سعيد محمد مصطفي صالح15-02-1051

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنى عادل درويش عوض ابو العال15-02-1053

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنى فتح هللا محمد الغيطاني15-02-1054

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )مهند حاتم عبد هللا اسماعيل 15-02-1061

راسبراسبجيدغغغمقبولغمقبول (اردنى  )مهند صالح عبد الرحمن بدير 15-02-1062

مقبول545جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (سورى )موسى نجيب موسى الكردى 15-02-1064

مقبول557.25جيدمقبولمقبولمقبولممتازمقبولمقبولمونيكا رافت غبلاير شاكر غبلاير15-02-1065

راسبراسبمقبولغغغغغمقبولمي اسامة محمد عبد ربه داود15-02-1070

مقبول538.5مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول(معادلة )مي سامى احمد محمود ابو طالب                  15-02-1073

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمي عزيز طة سرور15-02-1076



مقبول568.25ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمي محسن السيد علي الدين15-02-1079

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولميدرونا نسيم صبحى بغدادى15-02-1087

راسبراسبجيدغغمقبولمقبولغمقبولنادين حسن صالح محمد صالح15-02-1103

مقبول548.3269جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنجالء محمد عبد السميع شرف الدين القاضي15-02-1115

راسبراسبجدا جيدغغغجيدغغنرمين الحسينى محمد السعيد سليمان عبدهللا15-02-1129

راسبراسبممتازغغغجدا جيدغغنور عادل ابراهيم ابراهيم السيد هيبه ملوك15-02-1145

راسبراسبجدا جيدغغمقبولمقبولغغنورالدين عباس حسن محمد حسنين15-02-1147

راسبراسبجدا جيدمقبولغمقبولمقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )نور الدين كاظم عبد الكريم فاخورى 15-02-1148

راسبراسبجيدمقبولغمقبولمقبولغمقبول (سورية  )نور الهدى محمود حسن الفاضل 15-02-1149

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولغمقبول (ليبية  )نوريه عز الدين حمد الفيتورى 15-02-1151

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر اشرف محمود ابراهيم علي15-02-1172

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولج.ضمقبولهاجر مجدى احمد قنديل بليح15-02-1179

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهالة على سعيد السيد موسى15-02-1187

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (فلسطينية  )هبه هللا هاشم صالح التيتى 15-02-1205

مقبول569.012جدا جيدمقبولمقبولمقبولممتازمقبولمقبولهدى جمال الدين فتح هللا القطان15-02-1206

راسبراسبجدا جيدغغغممتازغمقبول (اردنية  )هدى عدنان يعقوب المتولى 15-02-1207

راسبراسبمقبولج.ضج.ضمقبولمقبولضعيفمقبول  (سودانية  )هديل على صالح الدين 15-02-1216

مقبول555.4جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(معادلة )هشام احمد عبد الهادى صالح                  15-02-1218

راسبراسبجدا جيدغغغممتازغغهشام صبحي محمد علي جاب هللا15-02-1221

مقبول571.825جدا جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدهند احمد عبدالمنعم عربود15-02-1225

راسبراسبممتازمقبولمقبولجيدجيدغمقبولهيام متولى عبده زايد15-02-1231

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولج.ضمقبول(معادلة )يارا عالء الدين محمود عبد الحليم                     15-02-1244

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول(معادلة )يارا مرسى عبد الصمد عون                                    15-02-1248

مقبول540.75مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبوليارا نبيل علي الحوفي15-02-1249

راسبراسبمقبولغغغمقبولمقبولمقبولياسمين ابراهيم عبد هللا مرسى الخطيب15-02-1254

مقبول566.5جدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولياسمين خالد محمد كامل ابواليزيد غنيم15-02-1260

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (عراقى  )عمار عيسى عبيد 15-02-1286

غغغغغغغغغ (ليبي  )أنس منصور شعت ضيف هللا 15-02-1287

غغغغغغغغغ (ليبي  )مهند طارق صالح عبدالنبى  15-02-1288

راسبراسبغغضعيفج.ضمقبولغج.ض (عراقي  )عبدهللا اياد محمود الفالحى  15-02-1289

راسبراسبمقبولغغغغغمقبول(عراقى)رامى كريم سويد نايل 15-02-1290

راسبراسبمقبولمقبولمقبولغمقبولضعيفمقبول (سودانى  )مؤمن خالد عوض محمد 15-02-1292

مقبول541.5مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبول  (عراقى  )حسن صفاء كامل 15-02-1293

راسبراسبجدا جيدغغغمقبولغمقبول (سورى  )يزن رضوان عبيد 15-02-1296

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول (سورى  )صالح خليل صالح االحمر 15-02-1297

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى )عبد هللا باسل حمودى 15-02-1298

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )محمد نبيل رجب رجب 15-02-1299

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )محمد عبد القادر أحمد 15-02-1300

مقبول543.5جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (فلسطينى  )رزق أحمد محمد البو 15-02-1301

راسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولج.ضمقبول (فلسطينى  )محمد سمير محمد شحاده 15-02-1303

راسبراسبجيدغغغجدا جيدغغ  (عراقى)حسن ثامر قاسم كريم 15-02-1304

راسبراسبجدا جيدغغغغغغ (سودانى  )عبد القادر تاج السر عبد القادر 15-02-1306

راسبراسبجدا جيدج.ضغمقبولجيدضعيفمقبول (ليبية  )شهد مختار عبد الكريم بن غزى15-02-1307

ضعيف509جيدضعيفمقبولمقبولجيدمقبولمقبول (يمنى  )محمد عبد القوى محمد مقبل 15-02-1309

غغغغغغغغغ (سوري  )براء عبد الستار عطا هللا 15-02-1310

راسبراسبمقبولضعيفغمقبولمقبولغمقبول (سورى  )محمد نور رامي معلم 15-02-1311

غغغغغغغغغ(سودانى  )أحمد مصطفى محمد على 15-02-1312

مقبول554مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )ابو الحسن على نديم عليوى 15-02-1313

مقبول554.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )زين العابدين مهدى عبد الكريم حمود 15-02-1314

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقية  )عائشة محمود عليوى  15-02-1315

راسبراسبمقبولج.ضغمقبولمقبولغمقبول (عراقية  )منال سالم رشيد جاسم 15-02-1316

مقبول547.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )جبران قابل حامد عبد 15-02-1318

جيد610.232ممتازجدا جيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبول (سورى   )محمد قتادة صالح النصار 15-02-1319

مقبول535.25مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول  (فلسطينى  )الحسين على حسن ابو ضاحى 15-02-1320

راسبراسبجيدج.ضضعيفمقبولمقبولج.ضمقبول (فلسطينى  )عباده هانى يوسف قنيبي15-02-1322

راسبراسبجدا جيدغغغجيدغغ (سورى  )ايمن صهيب قاسم عبيدين 15-02-1323

راسبراسبجيدغغغمقبولمقبولغ  (فلسطينى  )أمير خالد محمود حمد 15-02-1325

مقبول545.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى  )عالء الدين جميل عمر دحكول 15-02-1326

مقبول541مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى  )أحمد محمد مخلص العلي 15-02-1327

جيد623.4105جدا جيدجيدمقبولجيدممتازجيدمقبول (عراقى  )قتيبه كمال اسماعيل حسن 15-02-1328

مقبول558.5جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى  )عقبه عبد الغنى حافظ الهايل 15-02-1329

غغغغغغغغغ  (فلسطينى  )أحمد عزمى محمود العمص 15-02-1330

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولجيدمقبولمقبول (ملف  ) (ارترية  )هبه ياسين مالك ياسين 15-02-1332



راسبراسبمقبولج.ضضعيفج.ضمقبولغمقبول  (عراقى  )بافيل سامان عمر احمد 15-02-1333

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )ظافر فاخر امين حسن 15-02-1334

غغغغغغغغغ(عراقى)أسو مردان رحمان رحيم  15-02-1335

راسبراسبجيدضعيفمقبولمقبولجيدضعيفمقبول(عراقى )محمد عبدالجبار رشيد قادر15-02-1337

مقبول549.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(عراقى )مصطفى خالد عثمان حميد15-02-1338

غغغغغغغغغ   (سورى )أسامه محمود إدريس 15-02-1340

غغغغغغغغغ(سوري  )مصطفى عبدالكريم مصطفى قريش 15-02-1343

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبول    (سورية  )ظالل محمد العبد  15-02-1344

راسبراسبمقبولج.ضج.ضضعيفمقبولج.ضضعيف (سوري  )عبد المهيمن محمد العبد 15-02-1345

غغغغغغغغغ (سورية  )أالء على محمد الغبانى 15-02-1348

غغغغغغغغغ (سوري)احمد عبدالجواد الديب 15-02-1350

مقبول548مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورية)رهف عماد خطاب 15-02-1351

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورية)ريما حسن الزين 15-02-1352

غغغغغغغغغ (فلسطيني  )أيمن مسعود عبدهللا شعيب 15-02-1359

راسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولغمقبول(سوري  )خير الدين ظافر  خطيب 15-02-1362

غغغغغغغغغ(سورى)محمد انس صالح الدين خبيه 15-02-1363

راسبراسبجيدغغغجدا جيدغغ(سوري)عبد الرحمن محمد نصر الضعيف 15-02-1364

راسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولغغ(سوري )خالد عدنان الجمعه 15-02-1365

              حـــــــــــول15-02-1366

غغغغغغغغغ(سورية)فلاير قصي العبد هللا قنبر 15-02-1367

راسبراسبجيدغغغمقبولغغ(سوري)محمد قصي العبدهللا قنبر 15-02-1368

              حـــــــــــول15-02-1369

(سوري)خالد وليد جفلى فطيم 15-02-1370

(سوري)طارق محمد ماهر محى الدين 15-02-1371

(سوري)طه محمد خالد الحسين 15-02-1372

(سوري)أحمد فؤاد داوود 15-02-1373

              حـــــــــــول15-02-1374

(سوري)محمد فاروق المحمود 15-02-1375

(سوري)محمود رياض رجب العلي 15-02-1376

(سوري)غنى وليد سالح 15-02-1377

              حـــــــــــول15-02-1378

(سوري)محمد امير زهير شما 15-02-1379

(سوري)محمد شوقى معمرلباد 15-02-1380

(سوري)يوسف جمال نداف 15-02-1381

(فلسطينية)منار ناصر محمد على 15-02-1382

(سورية)امتثال راسم نعيم 15-02-1383

(سوري)انس سامر فهد 15-02-1384

(ليبية)رنده رافع  محمد عيسي 15-02-1385

(صومالية )حلما احمد عبدى 15-02-1386

غغغغغغغغغصومالي- احمد عبدي محمد 10-02-م1183

(ايقاف قيد)               (معادلة)عمر مصطفى فتحى عمر 14-02-م665

(ايقاف قيد )مصطفى فؤاد محمد احمد السكنيدى           14-02-م929

مقبول راسبمقبولغمقبولضعيف راسباحمد محمد حسنين على م102

راسبراسبجيدمقبولمقبولغمقبولمقبولب غأحمد سامي محمد حفني حسن12-02-م42

راسبراسبغغضعيفغج.ضمقبولامينه احمد محمد م112

راسبراسبغغغغمقبولنور هللا محمد احمدم103

راسبراسبغغغغضعيفنورهان يوسف م111

سالى محمود خالف

عمار احمد مختار

نيك محمد ميكل 


