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راسبراسبجيدغغمقبولجيدمقبولمقبولاحمد حسن احمد حسين3030

راسبراسبمقبولمقبولغغمقبولضعيفمقبول(معادلة)احمد رجائى محمود نوار 37أ-3714-02

راسبراسبغغغغممتازغغاحمد على عبدالعاطى عبدالرءوف الشيمى 67-أ6714-02

راسبراسبغغغمقبولمقبولمقبولغاحمد محمد قدرى السيد101أ-10114-02

راسبراسبجيدضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد محمد مشرف خضر109أ-10914-02

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولمقبولضعيفمقبولاحمد محمود عبدالعزيز حجر112أ-11214-02

راسبراسبمقبولغغغمقبولغمقبولاحمد منصور خليفه طاهر خليفه 114أ-11414-02

راسبراسبمقبولضعيفج.ضضعيفمقبولضعيفمقبول(صومالية)اسماء عبدالرحمن محمد 184أ-18414-02

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء محمد نصر شرف191أ-19114-02

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولمقبولمقبولمقبولاسماعيل محمود مصطفى محمود196أ-19614-02

راسبراسبجيد جداغغمقبولممتازغمقبولاشرف محمد عبده احمد205أ-20514-02

راسبراسبغغغغغغغ (معادلة )اشرقت عبد الكريم عمر يوسف الشهاوى 206أ-20614-02

راسبراسبممتازغغمقبولجيدغمقبولاندرو عادل جورج لبيب بخيت252أ-25214-02

راسبراسبجيد جداغغمقبولمقبولج.ضمقبولاالء سعيد برعى العكازى264أ-26414-02

راسبراسبجيد جدامقبولغغجيد جداغغايمن رجب محمد محمد الكريونى303أ-30314-02

راسبراسبمقبولغمقبولغمقبولمقبولغباسم محمود حسن قاسم كعموش337أ-33714-02

مقبول548.6875مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبسنت اشرف محمد عبدالمنعم مصطفى جراده343أ-34314-02

راسبراسبغغغغغغغ (معادلة  )حسام اشرف حنفى العربى 377أ-37714-02

راسبراسبمقبولغمقبولغمقبولج.ضمقبولخالد محمد السيد غازى405أ-40514-02

راسبراسبجيد جداضعيفضعيفمقبولجيد جدامقبولمقبولدينا انور يوسف احمد425أ-42514-02

راسبراسبغغغغجيدغغ       (معادلة)دنيا عبدالغنى عبدالمنعم احمد            434أ-43414-02

راسبراسبجيد جداغغغمقبولغمقبولدينا محمد يوسف بعجر437أ-43714-02

راسبراسبجيد جداغمقبولغجيد جداغمقبولراشد مرزوق ابراهيم السنهورى 439أ-43914-02

راسبراسبمقبولضعيفضعيفمقبولجيدضعيفمقبولرانيا محمد مصطفى عبدالغنى السقا451أ-45114-02

مقبول534.5مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرفيده عبدالمنعم سعد الجمل458أ-45814-02

راسبراسبممتازغغغجيد جداغغروان احمد محمد محمود جعدار475أ-47514-02

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولساره محمد حمدى اسماعيل حلمى516أ-51614-02

راسبراسبجيد جداغضعيفمقبولمقبولج.ضمقبولعبدالرحمن مصطفى على ابوعياشه617أ-61714-02

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سورى )عبدهللا أحمد كيالى 628أ-62814-02

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولغمقبولعمار ياسر محمد حسن النجارى651أ-1814-02

راسبراسبمقبولغغمقبولمقبولغمقبول(كويتى  )عمر عبدالعزيز عبدهللا العتيبى 661أ-66114-02

راسبراسبجيدغغغمقبولغغعمرو خالد فتحى ابراهيم عطيه670أ-67014-02

راسبراسبممتازغج.ضضعيفمقبولمقبولمقبولعمرو رجب محمد عبدالمنعم دحروج672أ-67214-02

راسبراسبمقبولغغغجيد جداغمقبول(سعودى  )فيصل نعيم عبد القادر 711أ-71114-02

راسبراسبغغغغغغغ (سورى )كرم زاهر بشير العبدو 715أ-71514-02

راسبراسبجيد جداغغمقبولمقبولغغ(معادلة  )كريم محمد محمد احمد على 722أ-72214-02

مقبول542.3818جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمايا سعيد محمد احمد حماده745أ-74514-02

راسبراسبمقبولغضعيفمقبولجيد جداضعيفغمحمد احمد ابراهيم ابراهيم الديسطى754أ-75414-02

راسبراسبمقبولمقبولضعيفمقبولجيدج.ضمقبول (سورى  )محمد ديب هيثم شب 787أ-78714-02

راسبراسبجيد جداغغغمقبولغغ(معادلة )محمد سمير صالح مراد 802أ-80214-02

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد شكرى مصطفى شمه803أ-80314-02

راسبراسبجيد جداغغغممتازغضعيفمحمد عبدالحليم السيد ابراهيم القاضى818أ-81814-02

راسبراسبجيد جداغمقبولمقبولجيد جداغمقبولمحمد عالء الدين محمد درويش836أ-83614-02

راسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيفمقبولمحمد فايز عبدالصمد كشك838أ-83814-02

مقبول573.25ممتازمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمحمد مجدى محمد محمد منصور841أ-84114-02

األســــــمرقم الجلوسم
TOTAL 2nd year



راسبراسبجيدغغغجيد جداغغ( 2012 )محمد نبيل عبدالرحمن غزالن  856أ-85614-02

جيد641.1735جيد جدامقبولجيدمقبولممتازجيد جداجيدمحمد هشام زكى محمد عبدالغفار862أ-86214-02

راسبراسبمقبولضعيفمقبولمقبولجيد جداضعيفمقبولمحمود حمدى عبد المنعم حامد 875أ-87514-02

راسبراسبجيدمقبولغمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود عبدالحليم اسماعيل محمد البكليشى881أ-88114-02

(معادلة )مصطفى عبدهللا عبدالرؤوف عبدهللا السباعى 924أ-92414-02 مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

راسبراسبمقبولغضعيفمقبولمقبولضعيفمقبول(معادلة  )مى عبدالوهاب على غانم 973أ-97314-02

راسبراسبجيدغمقبولمقبولممتازمقبولجيدمينا كامل صبحى بشاره عبدالسيد991أ-99114-02

راسبراسبمقبولضعيفمقبولجيدجيد جدامقبولجيدندى السعيد على محمد الخدرجى1005أ-100514-02

راسبراسبممتازغمقبولغجيد جدامقبولمقبولهدير نبيل عبدالعزيز محمد1089أ-108914-02

راسبراسبجيدغغمقبولجيد جداغمقبول (أردنى)هشام جالل سعود القاسم 1090أ-109014-02

مقبول564.5595جيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولهند على مصطفى يوسف غازى1097أ-109714-02

راسبراسبمقبولغمقبولمقبولمقبولغمقبولورده محمد عبدهللا القعود1106أ-110614-02

راسبراسبجيد جداغغمقبولمقبولغمقبول (معادلة  )يارا طارق عبدالواحد محمد 1116أ-111614-02

راسبراسبجيد جداغغغجيدغغ     (الجنسية سعودية)ميادة خالد زابن البقمى        1147أ-114714-02

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى  )على كامل محمد كحيل الركابى 1166أ-116614-02

راسبراسبممتازغغغغغغ (فلسطينى  )خير ماجد خير غنيم 1175أ-117514-02

مقبول534مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (يمنية  )فردس على احمد الصالحى 1176أ-117614-02

راسبراسبغغغغغغغجيالن رؤوف انس 1177أ-117714-02

راسبراسبغغغغغغغدانيال سامى كمال جورج 1178أ-117814-02

راسبراسبغغغغغغغلينه محمود عبد المجيد حجاج1179أ-117914-02

راسبراسبغغغغغغغمادونا موريس ميالد عوض 1180أ-118014-02

راسبراسبغغغغغغغندى عبد الحليم محمد يس 1181أ-118114-02


