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ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولغمقبولابراهٌم احمد ابراهٌم حسن طلبه15-1-3

غراسبراسبراسبغغغغغاحمد ابراهٌم ابراهٌم شوغى15-1-9

ممتازجٌد528.130.7137ممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولاحمد بدر على بدر15-1-19

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبول(معادله سعودٌه  )احمد بدوى احمد السٌد 15-1-20

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولغاحمد جمال عبدالمنعم ٌوسف على راجح15-1-24

ممتازمقبول450.000.6081مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد حمدان على مصطفى حشاد15-1-29

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغاحمد ربٌع بدٌر عبده عطا هللا االلفى 15-1-33

غراسبراسبراسبغغغغغاحمد سٌد عاطف عبدالمحسن بنوان15-1-44

جيد جداراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولاحمد شوقى عبدالحمٌد محمد الحداد 15-1-46

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولغاحمد عبدالعزٌز زكرٌا ابراهٌم 15-1-53

ممتازراسبراسبراسبجيد جداغغغغ(سورى  )احمد على كابور 15-1-62

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاحمد محمد حامد شتا15-1-72

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغغغاحمد محمد صالح الدٌن عبداللطٌف غانم15-1-74

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغمقبولغاحمد محمد عبدالحمٌد متولى النجار15-1-76

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغغغاحمد محمد عبدالحمٌد محمد سامون 15-1-77

غراسبراسبراسبغغغغغاحمد محمد عبدالمنعم امٌن 15-1-80

مقبولراسبراسبراسبغمقبولغمقبولمقبولاحمد محمد فؤاد حسن 15-1-82

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغاحمد محمد ٌونس عز العرب عزب15-1-89

ممتازراسبراسبراسبممتازغغغغاحمد محمود محمد عبدالقوى شلتوت15-1-91

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفغ(سورى  )احمد مصطفى صغٌر 15-1-92

ممتازراسبراسبراسبممتازغغغغاحمد وردانى عبدالجواد الشامى 15-1-99

غراسبراسبراسبغغغغغاروى زكرٌا محمود خلٌل15-1-107

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولارٌج كمال صابر احمد الفقى15-1-109

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغممتازجيد جدااسامه فتحى محمد فتح هللا حموده15-1-111

ممتازراسبراسبراسبممتازجيد جداجيدغمقبولاستبرق السٌد احمد عبدالغفار15-1-113

جيد جداراسبراسبراسبجيدجٌدمقبولغمقبولاسراء بشٌر صبرى عطٌه ابوزٌد 15-1-119

ممتازراسبراسبراسبممتازغغغغاسراء حمدى احمد زوٌل15-1-120

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغمقبولمقبولاسراء نسٌم عبدالموجود15-1-144

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغمقبولغاسالم رضا احمد احمد عجوه 15-1-150

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغضعٌفاسماء عزت عبدالمنعم ابراهٌم ٌوسف النكالوى 15-1-170

جيد جداراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولاسماء فوزى محمد سنوسى15-1-173

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولاسماء محمد ابراهٌم السعدنى15-1-174

ممتازمقبول445.290.6017مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسماء ٌاسر محمود عبدالمجٌد سٌداحمد 15-1-179

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغمقبولمقبولاالء هللا هانى صالح15-1-184

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاالء جابر عبدالمنعم محمدى احمد مشابط15-1-187

ممتازراسبراسبراسبممتازجيدغغمقبولالشٌماء عالء احمد محمد على15-1-199

غراسبراسبراسبغغغغغامانى عٌد شعبان محفوظ15-1-206

ممتازمقبول452.500.6115مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامانى محمد شحاته العتر15-1-209

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغغامل قطب محمد محمد الدهمه 15-1-215

ممتازمقبول465.550.6291ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولامنٌه محمد عبداللطٌف ابونعٌمه15-1-227

جيد جداراسبراسبراسبممتازجيدجيدمقبولضعٌفامٌر جمعه عبدالفتاح الجزار15-1-231

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغضعٌفمقبولامٌر محمد عبدالعزٌز محمد حواس 15-1-232

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولمقبولغمقبولامٌره انٌس عبدالشافى ابوشوشه15-1-236

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغمقبولغامٌره سامى ربٌع سلٌمان منٌسى 15-1-239

ممتازراسبراسبراسبجيد جداغغغغامٌره عبدالرحمن محمد برٌك15-1-241

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامٌره مصطفى جمعه عبٌد عبدالرحمن15-1-249

غراسبراسبراسبغغغغغانتونى نادر رشدى عطا15-1-252

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغمقبولاٌمان سعٌد عبدالعاطى سٌداحمد دراز15-1-265

مقبولراسبراسبراسبمقبولج.ضج.ضج.ضغاٌمان عباس على محمد15-1-269

جيدراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولاٌمان عشماوى عبدالحى عشماوى 15-1-271

غراسبراسبراسبغغغغمقبولاٌمان على مبارك على مضٌع15-1-274

ممتازمقبول446.000.6027مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاٌمان مصطفى محمد حسن15-1-284

غراسبراسبراسبغغغغغ(سورى  )اٌمن هائل سعٌد بالى 15-1-288

جيد جداراسبراسبراسبمقبولضعٌفمقبولمقبولغاٌه حماده محمد على15-1-300

غراسبراسبراسبغغغغغاٌه خالد الشحات عبدالوهاب الصنفاوي15-1-301

ممتازمقبول444.600.6008مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاٌه راتب كامل طاهر15-1-303

2016/2017نتيجه الفرقه الثانيه عليهم مواد الفرقه الثانيه دور اغسطس 

األســــــمرقم الجلوس

m3m6 m2

حقوق انسان Total First Year

m4m5
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2016/2017نتيجه الفرقه الثانيه عليهم مواد الفرقه الثانيه دور اغسطس 

األســــــمرقم الجلوس

m3m6 m2
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ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولج.ضضعٌفمقبولاٌه محمود عبدالعظٌم ابوالعزم15-1-319

ممتازمقبول474.040.6406ممتازجٌدمقبولمقبولمقبولاٌه مدحت بدوى محمد دٌاب 15-1-320

ممتازراسبراسبراسبجيدغمقبولضعٌفمقبولبسمه هانى على مبارك خلٌف 15-1-331

ممتازراسبراسبراسبجيدغغمقبولمقبولبسنت محمد عبدالغفار عبدالحلٌم الدٌب 15-1-333

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغمقبولغبالل محمد بالل عبدالهادى الجبرت15-1-338ً

ممتازمقبول454.500.6142جيدمقبولمقبولمقبولمقبولبٌشوى عبدالمسٌح عزٌز خلٌل 15-1-345

غراسبراسبراسبغغغغغتسنٌم حسن على غطاس15-1-348

غراسبراسبراسبغغغغغ(حول) (سلطنه عمان  )جمال طالل شعبان عامر 15-1-357

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغمقبولجهاد جمٌل حامد على الحلو15-1-358

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغ(عمانى  )حازم طه حامد محمد المصرى 15-1-367

(حول الى البرنامج الدولى )( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )حازم محمد احمد عبدالعظٌم محمد شلبً 15-1-368 غراسبراسبراسبغغغغغ

ممتازراسبراسبراسبغغغضعٌفغ(سورى  )حازم محمد تقى العتر 15-1-369

ممتازراسبراسبراسبجيد جداغغغغ (معادله سعودٌه  )حسام الدٌن عاصم محمد زوبع 15-1-372

ممتازراسبراسبراسبممتازغغغغحسام سعٌد مرزوق عبدالقوى هندى 15-1-374

ممتازراسبراسبراسبمقبولغج.ضغمقبولحسام عبدالعاطى المرسى ٌوسف السٌد احمد15-1-375

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغمقبولغحسن رشاد حسن ابوالسٌد 15-1-376

ممتازراسبراسبراسبممتازغغغغحسن على حسن على مصطفى15-1-378

غراسبراسبراسبغغغغغ(سورى  )حمزه خلٌل ابراهٌم السعٌد 15-1-382

غراسبراسبراسبغغغغغ(صومالى  )حمزه عبدالرحمن ادم 15-1-383

ممتازمقبول447.990.6054مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحنان اشرف عبدالحمٌد محمد15-1-384

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغمقبولحنان عبدالفتاح رمضان محمود 15-1-386

ممتازمقبول456.500.6169جيدمقبولمقبولمقبولمقبولخالد عبدالغنى زكى اسماعٌل فرحات15-1-390

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخالد مبروك عبدالمنعم البسومى 15-1-391

ممتازمقبول469.530.6345مقبولجيدمقبولمقبولمقبولخالد محمد عبدالعزٌز البسومى 15-1-393

ممتازراسبراسبراسبمقبولضعٌفغمقبولمقبول(معادله سعودٌه  )خالد نبٌل فتحى ابراهٌم رضوان 15-1-395

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغجيدخالد هشام محمد عبدالعظٌم خضر15-1-396

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولخلود خالد سمٌر خطاب15-1-398

ممتازمقبول470.690.6361جيدمقبولجيدمقبولمقبولدٌنا عبدهللا على عوض 15-1-431

غراسبراسبراسبغغغغغ(اردنٌه  )دٌنا مامون طه 15-1-433

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولغرجاء عبدالعزٌز عوض على الجاوٌش15-1-453

( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )رضوى حسن على عثمان عامر 15-1-462 ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولج.ضضعٌفمقبول

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولرضوى صبرى بدر محمد بدر 15-1-464

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولضعٌفمقبولمقبولرضوى محمد متولى حامد ابوفٌوض15-1-467

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولرغده زكرٌا السٌد جمعه15-1-468

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولرنا طارق انور عوض مقلد15-1-480

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولضعٌفمقبولمقبولرنا على رمضان بسٌونى15-1-482

غراسبراسبراسبغغغغغرنٌم عصام مصطفى بسٌونى15-1-485

(حولت الى البرنامج الدولى ) ( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )روان خالد حسن شلبً 15-1-493 غراسبراسبراسبغغغغغ

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغغغروان عادل جابر منصور سالم15-1-498

جيد جدامقبول475.410.6424جيدجيدجيدمقبولمقبولروضه عادل فهمى مهنى15-1-509

غراسبراسبراسبغغغغغ (بكالورٌا الدولٌه  )رٌان عمرو ابراهٌم الشرقاوى 15-1-514

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغرٌم عادل عبداللطٌف ابراهٌم عرٌبى 15-1-519

ممتازراسبراسبراسبجيدغمقبولغجيدرٌهام ابراهٌم محمود احمد ناصف15-1-521

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغمقبولرٌهام على عبدالنبى بسٌونى15-1-525

غراسبراسبراسبغغغغغ( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )زٌاد اٌمن السٌد طه 15-1-531

غراسبراسبراسبغغغغغزٌاد ٌاسر محمود حماد15-1-542

ممتازمقبول461.000.623جيدمقبولمقبولمقبولمقبولزٌنب جالل عبدهللا عبٌد عبدهللا 15-1-544

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولساره بكر محمد احمد النجارى 15-1-553

ممتازمقبول471.250.6368جيدمقبولمقبولمقبولمقبولساره جمال محفوظ احمد15-1-554

ممتازراسبراسبراسبممتازغغجيد جداجيد( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )ساره حازم السٌد محمد 15-1-555

غراسبراسبراسبغغغغغساره عالء عبدالفتاح سرور15-1-566

ممتازمقبول473.700.6401جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولسراء محمد رٌاض سلٌمان حسٌن15-1-583

ممتازراسبراسبراسبجيدغغمقبولغسعاد السعٌد السٌد محمد عرب15-1-585

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبول (معادله لٌبٌا  )سلمى عادل عباس موسى 15-1-593

ممتازراسبراسبراسبممتازغغمقبولغسلمى مساعد عوض على الخشٌمى 15-1-598

ممتازمقبول459.250.6206مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )سلوى جابر عبدالموجود على 15-1-600

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 2 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 
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غراسبراسبراسبغغغغغسمر سعٌد احمد ابوفرو 15-1-607

غراسبراسبراسبغغغغغسمٌر مجدى سمٌر اسكندر15-1-611

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغمقبولسناء عبده على محمد عصفور15-1-614

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولغسوزان فتحى خمٌس حسنٌن15-1-622

ممتازمقبول449.000.6068مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشروق طارق لطفى مصطفى15-1-628

غراسبراسبراسبغغغغغشرٌن محمد فرٌد سالم15-1-632

غراسبراسبراسبغغغغغشٌماء محمود الدكتور الخولى15-1-646

غراسبراسبراسبغغغغغصفاء سعٌد عبدالعزٌز محمد امٌن15-1-652

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولضعٌفمقبولمقبولضحى احمد عبداللطٌف احمد الشٌخه 15-1-657

ممتازراسبراسبراسبغمقبولمقبولمقبولغ(سورى  )ضٌاء الدٌن محمد خٌر 15-1-659

(مشطوب للتجنٌد  )طارق احمد حسن احمد محمد ابراهٌم 15-1-660 غراسبراسبراسبغغغغغ

( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )عاصم محمد ٌاسر احمد عبدالفتاح 15-1-668 غراسبراسبراسبغغغغغ

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولعبدالرحمن حسن محمود احمد عبده15-1-674

( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )عبدالرحمن رضا محمد صادق عبدالرحمن 15-1-676 ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغمقبول

( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )عبدالرحمن شٌرٌن محمد توفٌق البدٌوى 15-1-677 ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغمقبولمقبول

غراسبراسبراسبغغغغغعبدالرحمن محمد احمد مرسى15-1-682

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولمقبولعبدالغفار محمد عبدالغفار ضرغام 15-1-687

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغعبدهللا اسماعٌل محمد ابوبكر15-1-691

ممتازمقبول472.000.6378جيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبد هللا السٌد عبد هللا15-1-692

(مشطوب للتجنٌد  )عبدهللا رضا بدٌر عبدالحلٌم الجوهرى 15-1-694 غراسبراسبراسبغغغغغ

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغضعٌفغ(معادله سعودٌه  )عبدهللا عادل عبدالحمٌد الزٌنى 15-1-696

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولج.ضغج.ضعبدهللا عبدالحافظ لطفى عمران 15-1-697

غراسبراسبراسبغغغغغعبدهللا هشام عبدالرحمن الزعفرانى15-1-701

ممتازجٌد497.070.6717ممتازجيد جدامقبولمقبولمقبولعبده جابر عبدالمطلب حسٌب ٌوسف غراب15-1-704

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولضعٌفمقبولمقبولعبٌر هاشم محمد عبدالعزٌز خلف 15-1-707

ممتازمقبول469.300.6342جيدمقبولمقبولمقبولمقبولعصام حسن احمد حسن خلٌل15-1-711

غراسبراسبراسبغغغغغ( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )عال عز الدٌن على محمد 15-1-717

غراسبراسبراسبغغغغغعال على السٌد احمد على عمر15-1-718

ممتازجٌد482.850.6525جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبول(سورى  )عالء خالد على الروٌشدى 15-1-720

ممتازراسبراسبراسبجيدغغمقبولمقبولعلى سامى على الشونى 15-1-726

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولغعلٌاء زٌن العابدٌن امام محمد شتا15-1-735

ممتازراسبراسبراسبمقبولغج.ضغغعمر جمال عبدهللا على فرفور15-1-744

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغمقبولعمر جمال كامل ابراهٌم حسنٌن15-1-745

( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )عمر عادل محمد فتحى ابوالوفا 15-1-754 غمقبول455.140.6151مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول

ممتازراسبراسبراسبممتازغغمقبولمقبولعمر محمد حسن عبدالرحٌم حسن15-1-763

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغمقبولمقبولعمر محمد عمر محمود عوض15-1-765

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغمقبولفادى معوض نبٌه غالى15-1-780

ممتازراسبراسبراسبممتازجيدمقبولغمقبولفاروق هشام فاروق ابراهٌم هٌبه 15-1-783

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولج.ضغغفاطمه اشرف عطٌه عبدالحمٌد طلبه15-1-784

ممتازجٌد491.000.6635ممتازجيدجيدمقبولمقبولفاطمه الزهراء على عبدالعظٌم15-1-786

غراسبراسبراسبغغغغغفاطمه الزهراء ٌحٌى احمد جبرٌل 15-1-788

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغغغفاطمه محمد احمد فتح هللا رمضان15-1-792

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفغمقبولفاطمه مصطفى عبدالعزٌز مصطفى15-1-795

غراسبراسبراسبغغغغغ (ثانوٌه ٌونانٌه  )فالٌا رفعت محمد خلٌفه 15-1-797

غراسبراسبراسبغغغغغفٌروز ابراهٌم حسام الدٌن محمد محمد15-1-810

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولمقبولكرٌم احمد محمد العجمى15-1-815

ممتازمقبول477.500.6453جيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمحمد ابراهٌم ابراهٌم عبدالمجٌد عٌسى 15-1-847

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغ(سورى  )محمد ابراهٌم عبدالكرٌم الخلٌل 15-1-848

ممتازراسبراسبراسبجيد جداغغغغمحمد اشرف عطٌه محمد السرنجاوى 15-1-863

غراسبراسبراسبغغغغغمحمد البندارى عبدالسالم خاطر15-1-864

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغمقبول(سورى  )محمد بالل زٌن الدٌن الزٌن 15-1-869

غراسبراسبراسبغغغغغ (معادله سعودٌه  )محمد جمال الدٌن عبدالقادر عطٌه 15-1-871

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغمقبولمقبولمحمد جمال حماده عبداللطٌف عبدالجواد15-1-872

غراسبراسبراسبغغغغغمحمد جمال عبدالستار حجازى15-1-873

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغمحمد سعد عبدهللا بكر15-1-891

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولمحمد سعٌد فتح هللا محمد ابونعمه 15-1-895

عمٌد الكلٌة   
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ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغمحمد عادل محمد منصور النجار15-1-909

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبول( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )محمد عبدالحلٌم محمد دوما 15-1-911

ممتازراسبراسبراسبمقبولج.ضغضعٌفضعٌفمحمد عبدالمنعم اسماعٌل عقباوى15-1-919

غراسبراسبراسبغغغغغمحمد عبدالنبى على محمود زاهر15-1-921

جيد جداراسبراسبراسبمقبولغغغمقبول(معادله سعودٌه  )محمد عصام محمد الحلوانى 15-1-925

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغغمحمد على محمد احمد شعبان15-1-929

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغ(سورى  )محمد عمر التوت 15-1-931

ممتازراسبراسبراسبجيدضعٌفضعٌفضعٌفمقبولمحمد فاروق عبدالحمٌد الصافى قرٌطم15-1-933

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولج.ضمقبولمقبولمحمد مبروك عبداللطٌف حسٌن 15-1-937

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولج.ضمقبولمقبولمحمد محسن محمد الزرقا 15-1-940

( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )محمد محمد اٌمن محمود البوالقى 15-1-941 ممتازراسبراسبراسبمقبولغضعٌفغمقبول

غراسبراسبراسبغغغغغ(سورى  )محمد محمد نجٌب فٌنشى 15-1-942

ممتازراسبراسبراسبممتازجيدضعٌفمقبولجيد (معادله سعودٌه  )محمد مسعد عبدالحق شعبان 15-1-944

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغمقبولمحمد ممدوح انور مخٌمر ابوشادى 15-1-949

غراسبراسبراسبغغغغغ(فلسطٌنى  )محمد منٌر شعبان 15-1-950

ممتازراسبراسبراسبمقبولجيدمقبولضعٌفمقبول(معادله سعودٌه  )محمد وجٌه عبدالصمد الخرادلى 15-1-953

ممتازمقبول458.000.6189مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(سورى  )محمد ولٌد قسٌم الزغبى 15-1-954

ممتازمقبول465.580.6292جيدجٌدمقبولمقبولمقبولمحمود احمد شحاته عبدالجواد رزق15-1-957

غراسبراسبراسبغغغغغمحمود السٌد عبدالنبى ابراهٌم15-1-964

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغج.ضمقبولمحمود جمال سعد عبدالغنى اسماعٌل15-1-966

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغمحمود رمضان عبدالهادى عبدالواحد برانى 15-1-968

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبولمحمود سعد على محمد جوهر15-1-970

ممتازمقبول459.700.6212جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمود عادل محمد محمود15-1-973

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغمحمود عبدالعزٌز كمال هندى 15-1-975

ممتازراسبراسبراسبمقبولضعٌفغمقبولمقبولمحمود عالء كامل عامر15-1-978

ممتازراسبراسبراسبمقبولضعٌفغضعٌفمقبولمحمود محمد ابوالسعود محمود الطنطاوى 15-1-986

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولمقبولغمقبولمحمود محمد محمد احمد رزق15-1-990

جيد جدامقبول466.980.631جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود محمود احمد سراده15-1-994

جيد جداراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفمقبولغمحمود مرزوق محمود ابراهٌم معوض15-1-995

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبولمحمود هنداوى السٌد ابراهٌم تاج الدٌن 15-1-1000

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغجيدجيد (معادله سعودٌه  )مرٌم جالل حسٌن حجاجى 15-1-1012

ممتازمقبول449.250.6071مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمرٌم شرٌف صدٌق الصاوى15-1-1015

غراسبراسبراسبغغغغغ (معادله كوٌتٌه  )مرٌم صبرى عبدالعزٌز عبدالجواد 15-1-1016

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولضعٌفضعٌفمقبولمرٌم مسعد فؤاد ابوالسعود 15-1-1024

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى سلٌم متولى سلٌم متولى 15-1-1028

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغمصطفى محمد عبدالرحٌم ابراهٌم15-1-1032

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولغغمنه هللا محمد منصور حسن المكاوى15-1-1057

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغمنٌر خالد صابر فتوح رامون15-1-1064

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغمقبولمقبولمها مجدى محمد حسٌن غالب15-1-1066

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولمى ربٌع محمد العمرى15-1-1074

ممتازراسبراسبراسبجيد جداغغغغمٌار احمد محمد محمد على15-1-1081

غراسبراسبراسبغغغغغنادٌن خالد محمد عبدالحلٌم محمد راضى15-1-1092

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغمقبولمقبولندا عز الدٌن صالح على حسن15-1-1105

ممتازمقبول460.000.6216جيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولندى عادل عبدالرحمن حرحش15-1-1118

ممتازمقبول451.000.6095مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى محمد السٌد احمد مكاوى15-1-1123

جيد جدامقبول475.550.6426جيدجٌدمقبولمقبولمقبولندى محمود انور زٌدان 15-1-1128

ممتازراسبراسبراسبمقبولغضعٌفضعٌفمقبول (معادله سعودٌه  )نرمٌن عبداللطٌف مغازى رمسٌس 15-1-1133

ممتازراسبراسبراسبمقبولغضعٌفضعٌفمقبولنهاد محسب رشاد الصباغ15-1-1141

غراسبراسبراسبغغغغغ( ADالدبلومه االمرٌكٌه  )نهال سامى محمد هاللى 15-1-1145

ممتازراسبراسبراسبجيدغضعٌفغغنوال محفوظ احمد زغلول 15-1-1153

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغضعٌفمقبول(سوري  )نورالدٌن حسٌن الحسٌن 15-1-1162

ممتازراسبراسبراسبممتازج.ضغج.ضغنوران دسوقى محمود دسوقى فاٌد15-1-1166

ممتازراسبراسبراسبجيدج.ضغمقبولج.ض(الثانوٌه االلمانٌه  )نورهان احمد مصطفى سٌد فراج 15-1-1175

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولغمقبولجيدنورهان عماد على حسن السٌد15-1-1184

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفغمقبولنورهان مسعد على العشرى االنشا 15-1-1188

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولغنٌره نعمه على السٌد السمكرى 15-1-1194

عمٌد الكلٌة   
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ممتازراسبراسبراسبجيدغغغمقبولهاجر خمٌس محمد محمد ابوحلو 15-1-1197

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولضعٌفغمقبولهاجر صبرى عبدالحمٌد عبدالباقى شعبان15-1-1201

ممتازراسبراسبراسبمقبولغج.ضغغ (معادله سعودٌه  )هاجر قطب محمود السمادٌسى 15-1-1204

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغغهاله احمد طه غزال ابوٌوسف 15-1-1211

مقبولجيد جدا595.080.8042ممتازممتازجيد جداجيدجيد جداهاله على جمعه السٌد عجٌزو15-1-1215

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغمقبولهاله ٌسرى ٌونس محمد عمار15-1-1217

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولمقبولمقبولغهبه طارق عبدالقادر الحمام15-1-1227ً

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبولهبه محمد احمد محمد النجار 15-1-1230

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولج.ضمقبولمقبولهتان عبدالفتاح غالب عبدهللا الشٌخ 15-1-1231

جيد جداراسبراسبراسبمقبولضعٌفج.ضمقبولمقبولهدٌر عاطف مصطفى مٌهوب محمد 15-1-1234

ممتازراسبراسبراسبممتازجيد جدامقبولمقبولغهدٌر هانى محمد احمد ابراهٌم 15-1-1238

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغغهشام احمد ابراهٌم محمود عبدالعزٌز15-1-1241

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغمقبولمقبولورده شوقى جمعه عشرى15-1-1267

ممتازمقبول447.000.6041مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولوالء ٌسرى اسماعٌل الفخرانى 15-1-1276

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغولٌد ابراهٌم كمال عٌد محمد 15-1-1277

غراسبراسبراسبغغغغغٌاسر محمد اشرف حلمى محمود بالل15-1-1284

ممتازراسبراسبراسبجيدغغغغ( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )ٌاسمٌن حبشى السٌد ابراهٌم 15-1-1287

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولمقبولٌاسمٌن فوزى محمد حجازى 15-1-1297

غراسبراسبراسبغغغغغٌمنى اشرف محمد شعبان15-1-1306

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغمقبولضعٌفٌمنى كامل السعٌد ٌوسف شعت 15-1-1309

( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )ٌوسف اسماعٌل رمضان اسماعٌل 15-1-1314 غراسبراسبراسبغغغغغ

غراسبراسبراسبغغغغغٌوسف ماجد عبدالعزٌز محمد خلف هللا 15-1-1319

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ(معادله سعودٌه  )ٌوسف محمد ابراهٌم مصطفى 15-1-1320

ممتازراسبراسبراسبمقبولغمقبولغغٌوسف محمد احمد محمد عامر 15-1-1321

( IGالثانوٌه االنجلٌزٌه  )ٌوسف محمد انٌس محمد احمد 15-1-1322 غراسبراسبراسبغغغغغ

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولغغاالء احمد عبد الفتاح محمد 15-1-1324

ممتازراسبراسبراسبغغغغغ(معادله سعودٌه)اسامه على على محمد النحاس 15-1-1325

جيد جداراسبراسبراسبغغغغغ (لٌبً )مصعب سلٌمان الصادق االمٌن 15-1-1327

غراسبراسبراسبغغغغغ (لٌبً )منصورابرٌك مفتاح خلٌفه 15-1-1328

ممتازمقبول446.250.603مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(ملف ) (عراقى )جٌا رستم حمٌد على 15-1-1329

ممتازمقبول453.500.6128مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(ملف ) (عراقى )هوازن نظام محمد رشٌد 15-1-1330

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ (سودانً)احمد محمد عوض هللا عبدهللا 15-1-1331

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفغ (سودانً)راشد عمر محمد صالح ادرٌس 15-1-1332

ممتازراسبراسبراسبمقبولغضعٌفضعٌفمقبول (فلسطٌنى  )احمد عزمى عاٌد نتشه 15-1-1339

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ(فلسطٌنى )اسامه سعدى ٌوسف ابو رٌان 15-1-1340

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولغمقبول (فلسطٌنى  )مصعب محمود على شاللده 15-1-1342

ممتازراسبراسبراسبجيدضعٌفمقبولمقبولغ (سورى)روان ثامر سراى العبد المحمد 15-1-1343

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولغ (عراقٌه )اسٌل ٌاسٌن حسٌن 15-1-1344

ممتازمقبول462.000.6243مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقٌه )جٌهان حارث شالل 15-1-1345

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف (عراقى )حسٌن محمود كسري 15-1-1346

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولمقبول (عراقٌه )هاله سعد مصطفى 15-1-1347

غراسبراسبراسبغغغغغ (عراقٌه )عمر حامد فاتح ابراهٌم 15-1-1348

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولغمقبول (سورى  )عبد هللا محمد اٌمن خٌر هللا 15-1-1349

غراسبراسبراسبغغغغغ(ملف ) (عراقى )مصطفى احمد حسن العاشى 15-1-1350

غراسبراسبراسبغغغغغ(ملف  )(لٌبٌه )مروه عبد هللا احمٌده التواتى 15-1-1351

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغغ (سورى)مصعب محمود دٌبان طٌاوي 15-1-1356

ممتازراسبراسبراسبمقبولضعٌفمقبولغضعٌف (سودانى)عادل تاج االصفٌاء االمٌن احمد 15-1-1359

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ (سورى)تسنٌم محمد توفٌق محمود ناصر 15-1-1361

ممتازراسبراسبراسبمقبولجٌدغغمقبول (بحرٌنٌه )فاطمه حسن على عبد االمٌر 15-1-1366

ممتازراسبراسبراسبغضعٌفضعٌفضعٌفمقبول (سودانً)عمر عادل عثمان خوجلى 15-1-1369

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفغ (سودانى)اٌمن عبد الباقى محمد عبد الرازق 15-1-1373

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولغمقبول(افغان)عبد الحى نور محمد اقا محمد 15-1-1374

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولمقبول(فلسطٌنى)باسل زٌاد رجب زماعره 15-1-1378

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولضعٌف (اردنى  )اسامة ناصر موسى الدهون 15-1-1381

ممتازراسبراسبراسبغغغغغ(لٌبى)حمد محمد حمد بوزقٌة 15-1-1382

ممتازراسبراسبراسبمقبولج.ضمقبولغغ (سورى)حسن على العجٌل 15-1-1384

عمٌد الكلٌة   
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ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفغ(عراقى)محمد خالد محمد البٌاتً 15-1-1385

غراسبراسبراسبغغغغغ(اعاده قٌد  )عمر حمدى عبد الرسول محجوب حسن 15-1-1387

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولمقبولمقبولغ(فلسطٌنى )محمد صادق عبد الرحٌم ثلجى 15-1-1390

ممتازمقبول455.000.6149مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(فلسطٌنى)محمد زاهر محمد جرادات 15-1-1391

ممتازجٌد جدا563.910.762ممتازممتازممتازمقبولمقبول (سورى)عاصم عبد الكرٌم الشرٌف 15-1-1392

ممتازراسبراسبراسبمقبولضعٌفج.ضج.ضغ(عراقىٌة )نغم ادم حسٌن السامرائى 15-1-1395

جيد جدامقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(فلسطٌنى )ٌوسف عٌسى عبد العزٌز سٌاعرة 15-1-1396

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغغ (سورى )عمر انور ٌوسف القوٌدر 15-1-1398

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ (سورى )محمد صبحى محمد حجار 15-1-1400

غراسبراسبراسبغغغغغ (عدل عن ترشحه ) (فلسطٌنى )محمد ٌاسر سعٌد ابو سباع 15-1-1405

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغ(عراقىً)احمد حردان احمد 15-1-1406

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفمقبولمقبول(اردنى )احمد حسام خلٌل الصوص 15-1-1408

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولمقبولغ (سورى )زاهر محمود حمشو 15-1-1410

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولضعٌفمقبول(عراقىً)محمد خالد عبد الجبار 15-1-1411

جيد جداراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفغغ(عراقىً)احمد سلمان ٌونس البو عصاف 15-1-1412

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغضعٌفمقبول (فلسطٌنى )وائل محمود محمد ابوتحفه 15-1-1415

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفغمقبول (فلسطٌنى  )فهد حازم محمد فهمى الشاللدة 15-1-1416

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغضعٌف(ملف)(عراقىً)على اسماعٌل حمد 15-1-1418

ممتازراسبراسبراسبمقبولضعٌفمقبولمقبولمقبول(عراقىً)بارق جمٌل عبد 15-1-1419

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولغغمقبول (فلسطٌنى  )نبراس حاتم على ابو عقٌل 15-1-1421

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفمقبولبحرٌنٌه )اٌمان عبد عبد الواحد عبد الوهاب النكال 15-1-1424

غراسبراسبراسبمقبولغمقبولمقبولمقبول(بحرٌنٌه )غدٌر عبد المجٌد ٌوسف الحاٌكى 15-1-1425

جيد جداراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولجيد(بحرٌنٌه )زهراء امٌر طاهر رشدان 15-1-1426

غراسبراسبراسبغغغغغ(عراقى)زكرٌا فارس حازم زنكه 15-1-1427

ممتازمقبول444.100.6001مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (عراقى )وطبان حمٌد عبٌد عبٌد 15-1-1428

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفغ (عراقى )محمد ابراهٌم ذٌاب حسٌن ذٌاب 15-1-1429

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولغغ(ملف ) (عراقى )محمد مجٌد عبٌد عبٌد 15-1-1430

ممتازمقبول462.000.6243مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(عراقىٌة )لبنً صفاء حسٌن السامرائً 15-1-1431

ممتازمقبول444.000.6مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(عراقىٌة )زبٌده عادل حسٌن الزبٌدي 15-1-1432

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغغ(سودانٌة )غٌداء عبد الرحٌم محمد السبكى 15-1-1433

غراسبراسبراسبغغغغغ(سورى)نور منٌر الزورى 15-1-1434

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ(سودانٌة  )مٌسون سمٌر حامد محمد 15-1-1435

غراسبراسبراسبغغغغغ(سودانً )محمد قرشً محمد ٌعقوب 15-1-1436

غراسبراسبراسبغغغغغ(صومالى )عبد هللا محمد عبد الرحمن 15-1-1437

ممتازراسبراسبراسبغمقبولمقبولضعٌفغ (عراقى )احمد انمار احمد قاسم 15-1-1438

ممتازراسبراسبراسبغغغغغ (سورى )زٌد سالمه خلف المحمد 15-1-1442

ممتازجٌد494.300.668ممتازجيد جدامقبولمقبولمقبول(بحرٌنٌه )بدور موسى عبد هللا شرف 15-1-1443

ممتازجٌد494.780.6686جيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبول(بحرٌنٌه  )مٌعاد عبد الحسٌن عبد هللا حسٌن 15-1-1444

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغغ (عراقى )مهند قٌس رزاق 15-1-1446

ممتازمقبول477.750.6456ممتازجيدمقبولمقبولمقبول(بحرٌنٌه )زهراء حسن على ابراهٌم احضٌه 15-1-1449

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولغمقبول(سورى )محمد محمد ادٌب محمد حمود 15-1-1451

ممتازراسبراسبراسبغغغغج.ض(سورى )عبد الرحمن هٌثم فاٌز تركمانى 15-1-1452

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفغ(سودانٌه )امنه خوجلً محمد عثمان 15-1-1454

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ(سودانٌه )تقوى خوجلى عبدهللا الطاهر 15-1-1455

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولمقبول(ملف ) (فلسطٌنىٌه )مٌرامار عاطف محمد شعت 15-1-1456

ممتازراسبراسبراسبجيد جداضعٌفمقبولضعٌفغ (سودانى)حسٌن احمد عبد المجٌد سبٌل 15-1-1458

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولمقبولضعٌف (عراقى )محمد نظام سعٌد سعٌد 15-1-1460

ممتازمقبول453.000.6122مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (اردنى  )عبداالله غالب عبد الحلٌم الحٌاري 15-1-1461

غراسبراسبراسبغغغغغ (فلسطٌنى )اٌهاب عاطف ابراهٌم قاسم 15-1-1463

غراسبراسبراسبغغغغغ (اردنى  )سامى مأمون طه الجنٌدي 15-1-1464

غراسبراسبراسبغغغغغ(سورى )محمد جالل حوٌجه العنزى 15-1-1465

غراسبراسبراسبغغغغغ (عراقٌه)زٌنب ناظم جاسم 15-1-1466

ممتازراسبراسبراسبمقبولجٌدجيدجيدضعٌف (اردنى  )ٌزن عماد عطا هللا السوالقه 15-1-1468

ممتازراسبراسبراسبجيدج.ضج.ضغضعٌف (سورى )اشرف حسان كتٌل 15-1-1469

غراسبراسبراسبغغغغغ(سودانً)احمد جمال احمد حسن 15-1-1470

غراسبراسبراسبغغغغغ(سودانٌه)اٌمان جمال احمد حسن 15-1-1471

عمٌد الكلٌة   
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ممتازراسبراسبراسبغغغغغ (فلسطٌنى )محمد عفٌف محمد ابو كلوب 15-1-1472

جيد جداراسبراسبراسبمقبولمقبولغضعٌفغ (عراقى )خلٌل رعد خلٌل اسماعٌل 15-1-1473

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفغ(ملف ) (عراقى )محمود ٌاسٌن سند 15-1-1474

ممتازمقبول460.250.622مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (فلسطٌنى )حمزه محمد عبد الحمٌد زهور 15-1-1475

ممتازمقبول449.250.6071مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول (سودانى)مجتبً حسن عثمان فضل 15-1-1477

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغمقبولغ(ملف ) (فلسطٌنى )بشٌر معن بشٌر فرٌحات 15-1-1478

جيد جداراسبراسبراسبمقبولغغغغ (عراقى )عبد هللا فؤاد محمد امٌن عبد هللا 15-1-1479

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولضعٌفضعٌفضعٌف (فلسطٌنى )انس صالح خلٌل 15-1-1480

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولضعٌفمقبول (فلسطٌنى )مازن عز الدٌن خلٌل 15-1-1481

ممتازمقبول446.750.6037مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(فلسطٌنى )وسام فوزي الفً النجار 15-1-1482

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ (لٌبً )اٌهاب عبد الحفٌظ علً جدى قنونو 15-1-1483

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولضعٌفضعٌفغ(سورى )فراس رضوان دٌبو دودان 15-1-1484

ممتازراسبراسبراسبجيدضعٌفغمقبولغ (فلسطٌنى )امٌر سالم سماره المصري 15-1-1485

ممتازراسبراسبراسبممتازجيدمقبولغجيد (اردنى  )مصعب احمد مبارك الطراونه 15-1-1486

ممتازراسبراسبراسبجيد جداغغغغ (فلسطٌنى )احمد حسن احمد عجمٌه 15-1-1487

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولمقبولضعٌفغ(ملف ) (فلسطٌنى )موسى ذاكر خضر القوسً 15-1-1488

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولضعٌفمقبولغ(فلسطٌنى )احمد مفٌد احمد داود 15-1-1489

ممتازراسبراسبراسبممتازغغغغ(فلسطٌنى)فراسى ٌوسف محمود 15-1-1490

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغغ (سودانى)محمد المجتبى عامر عبد الرحمن حمٌده 15-1-1492

مقبولراسبراسبراسبمقبولمقبولغغغ(سودانٌه)رٌم عبد المنعم الطاهر دٌاب 15-1-1493

غراسبراسبراسبغغغغغ (اٌقاف قٌد) (معادله المانٌه  )سهٌله هشام حمدي الخطٌب 15-1-1496

ممتازجٌد جدا586.570.7927ممتازممتازجيد جدامقبولممتاز(فلسطٌنى)صالح رائد صالح البحٌصى 15-1-1497

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولمقبولغغ (سودانى)محمد الوافر محمد اباسعٌد الحاج 15-1-1499

ممتازجٌد528.050.7136ممتازجيد جداجيدمقبولمقبول(ملف)(فلسطٌنى)مرام زاهر سالم بدوان 15-1-1500

جيدراسبراسبراسبمقبولضعٌفمقبولضعٌفغ (سورٌه )اسراء بسام فائز الحروب 15-1-1501

غراسبراسبراسبغغغغغ(ٌمنً )عبد هللا محمد احمد القدٌمى 15-1-1502

ممتازراسبراسبراسبممتازمقبولمقبولمقبولضعٌف(فلسطٌنى)صهٌب ناهض على الحلبً 15-1-1504

ممتازمقبول455.650.6157مقبولمقبولمقبولمقبولمقبول(فلسطٌنى)كرم جابر احمد ماضً 15-1-1505

ممتازراسبراسبراسبجيدمقبولضعٌفغغ(ملف)(فلسطٌنى)ٌحٌى منذر ٌحٌى االدهمى 15-1-1507

مقبولراسبراسبراسبغغغغغ(سوري )براء عبد الستار عطا هللا الحرٌري 15-1-1508

ممتازراسبراسبراسبمقبولغغغضعٌف(سوري )ماهر اٌمن خالد كوجان 15-1-1509

جيد جداراسبراسبراسبغغغج.ضغ(سوري )عدنان محمد العمر 15-1-1510

ممتازراسبراسبراسبجيد جدامقبولغمقبولغمحمد فتحً حسن عامر15-1-1511

غراسبراسبراسبغغغغغعمرو محمد حسن ندا15-1-1512

ممتازجٌد482.250.6517جيدمقبولمقبولمقبولجيداسراء سعد محمد الحماٌدة15-1-1513

غراسبراسبراسبغغغغغاحمد هشام حسام الدٌن15-1-1516

ممتازجٌد506.550.6845ممتازجيد جدامقبولمقبولجيدهدٌل محمد عبد الفتاح ابو دٌد15-1-1517

ممتازراسبراسبراسبمقبولمقبولغغغعبدهللا محمد زاهد15-1-1518

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 7 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 8 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 9 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 10 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 11 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 12 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 13 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 14 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 15 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 16 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 17 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 18 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 19 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 20 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 21 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 22 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 23 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 24 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 25 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 26 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 27 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 



Conp - 070-07           Doaa Sabra, 11/16/2017

عمٌد الكلٌة   

أحمد عثمان/ د.أ 28 عبٌر الحدٌدى/ د .رئٌس الكنترول أ 


