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785555جٌد39279239276370.85جٌد جداجٌدجٌد جدامقبولممتازمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدرٌم محمد نوح أحمد أبو رحاب201

754479.5مادة362213392266.50.00مقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدرٌهام فتحً محمد الخوالقه202

755004مادة3623973926070.00مقبولممتازممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدزاهٌه راجح عبد الرحمن عبد السالم  هٌلع203

512996راسب3017212112750.00مقبولراسب الئحٌاًضعٌف جٌد جدالم ٌسجلمقبوللم ٌسجلجٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولزٌنب سالمه حسٌن سلٌمان القزعة204

452805راسب332082127230.00ضعٌف ضعٌف مقبولمقبوللم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف سارة إبراهٌم محمود السٌد موسى205

785365جٌد39254539282072.31ممتازجٌد جداجٌد جدامقبولممتازجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدسارة أحمد محمد أحمد طه سماحة206

785851.5جٌد392931392920.574.88جٌد جداممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌد جداسارة سامح انور محمد عبدهللا207

694093ثالث مواد3923473017460.00جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولسارة سعٌد محمد محمدعوض208

786550.5جٌد جدا393258393292.584.42ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداسالمه شرٌف محمد حسٌن المغاغى209

543212راسب3017962414160.00ضعٌف ضعٌف مقبولجٌدمقبوللم ٌسجل لم ٌسجلمقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولسامح شفٌق سلٌمان شفٌق210

784903مقبول39239839250564.23جٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولسعاد محمد حوشى عبد الجٌد حوشى211

512898راسب3318151810830.00ضعٌف جدامقبولجٌدجٌدلم ٌسجل ضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولسعٌد أحمد سعٌد على الصباغ212

785646.5جٌد392726392920.574.88جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌدسعٌد مامون شفٌق سعٌد أبو النضر213

693970ثالث مواد3621523318180.00مقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولسلمى إبراهٌم حسن أبو كرم214

754408.5مادة392283362125.50.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولسلمى أسامة سعد أحمد محمد215

694280ثالث مواد3622043320760.00ضعٌف جٌدجٌدمقبولضعٌف جٌدمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدسلمى حسٌن جبرٌل إبراهٌم216

693981.5ثالث مواد392360301621.50.00مقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولسلمى محمد طه البدرى217

694074ثالث مواد3622563318180.00مقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولسلمً أسامة عزت محمد الفخرانى218

392178راسب33183363450.00ضعٌف جدامقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف جداضعٌف جداضعٌف جدالم ٌسجللم ٌسجلمقبولضعٌف جداضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف سلٌمان محمود سلٌمان إسماعٌل السكران219

786209.5جٌد جدا393088393121.580.04ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌد جداسماء جابر مصطفى عبده220

786281.5جٌد جدا393118393163.581.12ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازجٌدممتازسماء رمضان كمال إبراهٌم221

785516.5جٌد جدا362338423178.575.68مقبولممتازجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداسمر عالء الدٌن محمد شعبان222

754510مادة3622423922680.00مقبولجٌد جداجٌدراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدسمٌرة مأمون عبد القادر محمود إبراهٌم223

664466راسب3924412720250.00ممتازجٌد جداجٌدممتازجٌد جداجٌد جداراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدراسب الئحٌاًضعٌف مقبولجٌدسناء إبراهٌم إبراهٌم الشرقاوى224

786134جٌد جدا39296339317181.31ممتازجٌد جداممتازمقبولممتازجٌدجٌد جداجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌدجٌد جداسوزان محمود سعد فلٌفل225

مقبولممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولسهر إبراهٌم عبد السٌمع محمد226
مقبول

754566مادة3622863922800.00

785897جٌد39306239283572.69جٌد جداممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌد جداشروق سعٌد خلٌفة علً خلٌفة227

512922راسب362082158400.00ضعٌف مقبولمقبولضعٌف ضعٌف جدامقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولشروق شوقى أحمد محمد228

785091.5مقبول392582392509.564.35ممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدشروق صالح عوض عل229ً

784659مقبول39233739232259.54جٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولشروق عادل عبد الال وهدان230

785942جٌد39308339285973.31جٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌدشروق عبد الشافى محمد محمد عبده231

754724.5مادة392470362254.50.00جٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدشرٌف عبد المنعم عبد الرحمن حمٌدة232

543134راسب3318742112600.00مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف جٌدلم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف شهٌرة السٌد أحمد السٌد أبو هندٌه233

784855.5مقبول392436392419.562.04جٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدشٌماء عالء الدٌن محمد األمٌن محمود234

693957مادة3018033921540.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف لم ٌسجلمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبولمقبولشٌماء عٌد محمد السٌد عبدهللا235

786643.5ممتاز393225393418.587.65ممتازممتازممتازممتازممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازصفاء جمال البرعً  محمد البرع236ً

786255جٌد جدا39314139311479.85ممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جداضحى محمد جعفر أحمد السٌد237

693671مادتٌن3619943316770.00مقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجلمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطارق هشام محمد محمد عابدٌن238

694031ثالث مواد3923093017220.00مقبولمقبولضعٌف مقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولطه محمد مشحوت عبد الفتاح239

412398راسب35201163870.00راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف جداضعٌف جٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف جداضعٌف ضعٌف جداضعٌف جداعاصم إبراهٌم محمد عبد المقصود الحداد240

:لجنة الرصد والمراجعة 

:                      راجع الكتابة   :أماله 

:                      أملً المراحعة :كتبه 

عمٌد الكلٌة ورئٌس االمتحانوكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم والطالب رئٌس لجنة الرصد والمراجعة 

طارق أحمد محمد سرور. د.أإٌمان حسٌن السٌد عٌاد. د.أجابر أحمد بسٌونً شحاته. د. أ

ت 
جا

در
ال

حة
ج
مر

ال

ة 
سب

لن
ا

ٌة
ئو

لم
ا

التقدٌر

التسوٌق 

الزراعً
كٌمٌاء عضوٌةمٌكنة زراعٌةتقسٌم نباتأسس الوراثة

أساسٌات 

أراضً
حاسب آلًرٌاضة

 إنتاج محاصٌل 

الحقل

أساسٌات علوم 

وتكنولوجٌا األغذٌة

أساسٌات انتاج 

الدواجن

مٌكروبٌولوجٌا 

زراعٌة

أساسٌات إنتاج 

المحاصٌل

أساسٌات إنتاج 

حٌوانً

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

مواد التخلفالفصل الدراسً األول

عدد 

الوحدات 

الكلٌة

الدرجات 

المرجحة 

الكلٌة

عدد 

الوحدات

الدرجات 

المرجحة

مبادئ االقتصاد 

الزراعً
لغة إنجلٌزٌة

حقوق 

انسان

أساسٌات انتاج 

الفاكهة
بٌولوجً

ت
دا

ح
لو

 ا
دد

ع

المستوٌات السابقة 

(المستوي األول)

المستوي األول والثانًالمستوي الثانً
مواد التخلفالفصل الدراسً الثانً

مبادئ 

االقتصاد

كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

وتحلٌلٌة

مورفولوجً 

وتشرٌح نبات
حٌوان زراعً

كٌمٌاء حٌوٌة 

(1)زراعٌة 

أساسٌات 

أمراض نبات

أساسٌات إنتاج 

الخضر

فسٌولوجً 

نبات
إحصاء عام

كنترول الفرقة الثانٌة تقدٌرات الطالب فً إمتحان النقل

 2016 / 2015الفرقة الثانٌة للعام الجامعً  



14-ن.أ12-ك.م12-ك.م11. ز.ق12-ك.أ12-ن.و14. ك.أ12-ز.ن26.ز.ن24.ز.ق24.ز.ن22.ح.أ22.غ.ع22.ن.أ 11م ك 13- ك.أ11- ن.و11. ز.ن11. ك.أ11. ز.ق23.ز.ق23.ز.ن23.ن.أ21ز.ن21.غ.ع21.ح.أ21.ن.أ

3333333333332333333333331- 3

754877مادة3927113621660.00جٌدجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولعاصم محمود عبد المجمٌد رسالن241

483071راسب362300127710.00ضعٌف جٌدمقبولضعٌف ضعٌف جٌدضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف عبد الحكٌم عرٌف مساعد عبدالكرٌم242

513050راسب3320031810470.00مقبولمقبولمقبولضعٌف لم ٌسجلضعٌف مقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف عبد الرحمن إبراهٌم بٌومى محمد القبالوى 243

785121مقبول39260139252064.62جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدعبد الرحمن أحمد عبد الرؤف أحمد على244

452422راسب331768126540.00ضعٌف ضعٌف مقبوللم ٌسجلضعٌف ضعٌف جدامقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولعبد الرحمن أشرف خمٌس عبد المنعم إبراهٌم245

754213.5مقبول331875422338.555.68مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن محمد إبراهٌم جاد القلعى246

684364أربعة مواد3826423017220.00راسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولضعٌف جٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن محمد إبراهٌم قطب247

754407مادة3621963922110.00مقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدراسب الئحٌاًمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن محمد السٌد أبوضٌف عوض248

754368مادة3922983620700.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن محمد إدرٌس قرافى محمود249

603585.5راسب331979271606.50.00راسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولضعٌف مقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولعبد الرحمن محمد على الفقى250

693870مادتٌن3620853317850.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولعبد الرحمن مرضى حمد حسٌن251

784498.5مقبول362049422449.558.32مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدعبد الرؤف أحمد عبد الرؤف محمد252

724196مادتٌن3922913319050.00جٌدجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الستار فراج محمد أحمد الكومى253

784554مقبول39240639214855.08جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد العزٌز عبد هللا  عبد العزٌز محمد حسن254

724231.5مادة331809392422.50.00ضعٌف مقبولجٌدلم ٌسجلمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدعبد هللا أحمد عبد الستار إسماعٌل255

786280.5جٌد جدا393084393196.581.96ممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداعبد هللا أحمد السٌد بسٌون256ً

785621.5جٌد392965392656.568.12جٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدعبد هللا رجب بكري محمد ترهونى257

754706.5مادة392632362074.50.00ممتازجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولعبد هللا محمد على نصر على258

573453راسب3621272113260.00جٌد جداضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف جٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًمقبولجٌدعبد المنعم حسٌن عبد المنعم على األصفر259

754590.5مادة362366392224.50.00مقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد الهادى فوزي عبد الهادى بركات260

786135جٌد جدا39297639315981.00جٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازعبده عباس عبد المحسن العادلى261

786193جٌد جدا39293539325883.54ممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازممتازعبده ٌحٌى خلف محمد سٌد أحمد262

785543.5جٌد392863392680.568.73جٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌد جداعبٌر حسن السٌد حسن سلٌمان263

543308راسب3622371810710.00مقبولجٌدمقبولضعٌف مقبولمقبولضعٌف لم ٌسجلضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولعزت مجدى خلٌفة عبد الواحد264

694527.5مادتٌن352411342116.50.00مقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدضعٌف غائبجٌدلم ٌسجلجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولعطٌة أحمد عطٌة عبد العزٌز دروٌش265

786681.5ممتاز393215393466.588.88ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازممتازعال عبد الكرٌم عبد هللا عبد الكرٌم266

512817راسب3016442111730.00مقبولمقبولجٌدجٌدضعٌف ضعٌف مقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبوللم ٌسجلضعٌف ضعٌف ضعٌف عال عز الدٌن جابر بسٌونى267

513052راسب3018102112420.00ضعٌف مقبولجٌدمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجلضعٌف مقبوللم ٌسجلمقبولضعٌف جداضعٌف مقبولضعٌف عالء الدٌن أشرف أحمد أحمد النزهى268

694312ثالث مواد3925813017310.00مقبولممتازمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولضعٌف مقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدعالء محمد عبد الحمٌد محمود رزق269

694265ثالث مواد3925553017100.00جٌدجٌدضعٌف ضعٌف جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌف مقبولمقبولمقبولعلى بهٌج أحمد العوانى270

543019راسب3318132112060.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولضعٌف لم ٌسجلجٌدضعٌف مقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولعلى حسن بحر أحمد ادرٌس271

786042.5جٌد جدا392873393169.581.27ممتازممتازممتازمقبولممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازجٌدجٌد جداجٌدعلى محمد السٌد عبد العال272

754857مقبول36233439252364.69جٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبوللم ٌسجلجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدعلً عاطف علً عبد الغفار السحرتى273

785131.5مقبول392628392503.564.19جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جداعلٌاء أحمد زكرٌا على الٌمنى274

714205ثالث مواد3521263620790.00مقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدعلٌاء السٌد إبراهٌم محمد275

694051ثالث مواد3520603419910.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولعلٌاء سعد السٌد محمد محمد276

785276مقبول39279839247863.54جٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولممتازمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولعلٌاء هشام شوقى مصباح خٌرهللا277

452464راسب39215263120.00غائبغائبغائبراسب الئحٌاًغائبضعٌف جداراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف مقبولعماد الدٌن شرٌف أبو فراج هٌبه278

513039راسب392265127740.00جٌدمقبولضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عماد عبد الحلٌم حافظ  حسٌن279

603548راسب3319732715750.00مقبولضعٌف مقبوللم ٌسجلجٌد جدامقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولجٌدضعٌف مقبولضعٌف مقبولعمار عبد العزٌز عبد العاطى قرٌطم280

:لجنة الرصد والمراجعة 

:                      راجع الكتابة   :أماله 

:                      أملً المراحعة :كتبه 
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724144مادتٌن3621733619710.00مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولعمر إبراهٌم عبد الصمد كرٌم  281

392239راسب33188263570.00ضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف جداضعٌف لم ٌسجلضعٌف جداضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف عمر حسٌن عبد الرحٌم بكار282

724357مادة3623803619770.00ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدلم ٌسجلجٌدضعٌف مقبولمقبولجٌدعمر عماد نافع عطٌة283

ًعمرو السٌد حسن أحمد السٌد القزاز284 422357راسب33187794800.00مقبولمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجلمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف راسب الئحٌا

754513مادة3924223620910.00مقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدعمرو أمٌن عبد الفتاح السٌد البنا285

754451مادة3923363621150.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدعمرو عبد الرؤوف محمد عبد الجواد السعدنى286

753970مادة3923983615720.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولعٌد محمد عٌد عمر محمد287

785297.5جٌد392737392560.565.65جٌدجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدغادة أحمد إدرٌس حسن شعٌب288

785486جٌد39290939257766.08مقبولممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدفاتن عطٌة محمد فهٌم289

785538.5جٌد جدا392591392947.575.58ممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌدفاطمة أحمد حفنً أحمد عبد الحمٌد290

785933.5جٌد جدا362611423322.579.11مقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازفاطمة أحمد سعٌد أحمد291

694182مادة3321633620190.00مقبولجٌدمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجللم ٌسجلجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدفاطمة أحمد محمد على أحمد292

786868ممتاز39328139358791.97ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازفاطمة الزهراء محمود عبد الرحٌم مرسى 293

785391.5جٌد392609392782.571.35جٌدممتازجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدافاطمة حسن حسٌن محمد أبو اللٌل294

786990ممتاز39350139348989.46ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازفاطمة حسن نصر هرون295

785251مقبول36252742272464.86مقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدفاطمة صالح محمد عراقى296

543221راسب3318832113380.00راسب الئحٌاًمقبولجٌدضعٌف مقبولجٌدضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجلمقبولجٌدضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولفاطمه كمال إبراهٌم محمد297

543212راسب3620691811430.00مقبولجٌدمقبولضعٌف جٌدضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجلضعٌف جٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف جٌدفاطمة محمد محمد إمام298

724641مادتٌن3926253320160.00جٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدفاطمة مسعد أحمد صالح299

784940مقبول39263639230459.08جٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدفاٌزة بسٌونً أحمد إسماعٌل سعد300

755156مادة3928253623310.00ممتازجٌد جدامقبولمقبولممتازمقبولراسب الئحٌاًمقبول63مقبولمقبولمقبولجٌدفردوس إدوار جرجس أٌوب جرجس301

693974.5ثالث مواد361933332041.50.00مقبولممتازجٌد جدامقبولمقبولممتازمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولكرٌستٌن عزت عادل حبٌب302

693949ثالث مواد3922573016920.00جٌدمقبولجٌدضعٌف مقبولضعٌف غائبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولكرٌم خمٌس حلمى محمد زٌتون303

332121راسب332121000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًكرٌم محمد هداٌت محمد السٌد جاد هللا304

785697.5جٌد392858392839.572.81جٌد جداجٌدجٌد جداجٌدممتازمقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدكٌرلس عبد هللا إبراهٌم صلٌب ٌوسف305

786837.5ممتاز393497393340.585.65ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌدممتازممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جداجٌد جدالمٌاء ممدوح السٌد محمد306

785829.5جٌد393056392773.571.12ممتازجٌدمقبولجٌدممتازمقبولجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌد جدامادونا وفائى جورج أبو السعد ٌوسف307

785741جٌد39305639268568.85ممتازجٌدجٌدمقبولممتازمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمارٌنا جاد هللا أبو اللٌل خلٌل308

724560.5مادتٌن392516332044.50.00جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمحمد أبو بكر محمد حسن على الدٌن309

785454جٌد39273339272169.77جٌد جداممتازجٌدمقبولممتازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌد جدامحمد أحمد رمضان أحمد310

ًمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد أحمد عبد الحمٌد عبد الهادى محمد311 774770مادة3825173922530.00راسب الئحٌا

786430جٌد جدا39331639311479.85ممتازممتازجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولممتازجٌدجٌد جداجٌدممتازجٌد جداجٌد جدامحمد أحمد عبد الحمٌد عل312ً

452687راسب301760159270.00ضعٌف راسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجلضعٌف ضعٌف جٌدمقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدضعٌف لم ٌسجل ضعٌف مقبولمحمد أحمد عبد الغفار سلٌم313

693906مادة3018213920850.00راسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد أسامة محمد السٌد314

785890.5جٌد جدا392919392971.576.19ممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌد جدامحمد السٌد دٌاب على إسماعٌل315

724792مادة3625243622680.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جداضعٌف مقبولمقبولجٌد جدالم ٌسجل مقبولمقبولمقبولجٌد جدامحمد السٌد طه محمد محمد على316

784917مقبول39266739225057.69جٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد السٌد عباس محمد أبو خطٌب317

785124.5جٌد392444392680.568.73جٌد جداجٌدجٌدمقبولممتازمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدمحمد السٌد كمال السٌد زغلول318

452410راسب331732126780.00مقبولضعٌف جٌدضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف محمد السٌد محمد خمٌس رزق319

452636راسب36205195850.00ضعٌف جٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف جٌدضعٌف غائبراسب الئحٌاًضعٌف جداراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف محمد السٌد محمد مجاهد مرزوق320
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512766راسب3015812111850.00ضعٌف جداضعٌف لم ٌسجلمقبولضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجل مقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمحمد إٌهاب محمد جمال الشبراوى321

785341مقبول39287539246663.23جٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمحمد جمال محمد السٌد حمد322

392634راسب392634000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًحول حول حول حول حول حول حول محمد جمال نعٌم خلٌفة إبراهٌم323

785164مقبول39276439240061.54جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمحمد حسن السٌد محمد عبد الكاف324ً

331928راسب30175131770.00راسب الئحٌاًغائبضعٌف غائبغائبراسب الئحٌاًلم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد حسن محمد كٌالنى أبو سعده325

543013راسب3016182413950.00ضعٌف جدامقبولجٌدمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبولضعٌف لم ٌسجل ضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولمحمد حسٌن أبو الفتوح السٌد326

482761راسب362002127590.00ضعٌف ضعٌف جٌدضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف جداجٌدضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمحمد حسٌن سعد عبد الحمٌد حماده327

754538.5مادة392362362176.50.00مقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولغائبجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد حمدى أحمد عبد اللطٌف أبو الخٌر328

ًمحمد خمٌس عبد العاطً أبو بكر329 422199راسب35181373860.00مقبولضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌا

482718راسب362016127020.00راسب الئحٌاًجٌدمقبولضعٌف ضعٌف مقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمحروم مقبولضعٌف محروم ضعٌف جداضعٌف محمد رجب عبد اللطٌف عطٌة الشنوانى330

422723راسب39257031530.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد رضا على عبد المطلب331

724780.5مادتٌن362496362284.50.00ضعٌف جٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمحمد رٌحان الشربٌنى عباس332

603717.5راسب331979271738.50.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف جدالم ٌسجل راسب الئحٌاًجٌدضعٌف لم ٌسجل ضعٌف مقبولمحمد سالم محمد حنفى333

513131راسب3320301811010.00ضعٌف جٌدضعٌف مقبولضعٌف جٌدضعٌف مقبوللم ٌسجل ضعٌف جٌدضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمحمد سامح شفٌق شعبان أحمد334

785695جٌد39295039274570.38جٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمحمد سبٌته عبد ربه عبد الجواد335

785042مقبول39276239228058.46جٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد سعٌد محمد إبراهٌم حسن336

724273.5مادة362193362080.50.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجل جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمحمد ضٌف حسن على337

786171جٌد جدا39309939307278.77جٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدممتازمقبولجٌدجٌد جداجٌد جدامحمد طاهر عبدهللا الطحاوى338

543260راسب3621291811310.00جٌدجٌدضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف مقبوللم ٌسجل ضعٌف جٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد عبد المنعم إبراهٌم أبو زٌد السٌد339

754968مادة3927663622020.00جٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمحمد علً محمد علً محمد340

452519راسب301655158640.00ضعٌف راسب الئحٌاًمقبولجٌدضعٌف ضعٌف مقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد فوزي عبد الفضٌل عمر على341

754307.5مادة362029392278.50.00مقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عوض متولى السٌد رزق342

785700جٌد39297339272769.92جٌدممتازجٌدمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولمحمد كامل محمد عبد الناصر343

785575.5جٌد362688422887.568.75مقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدمحمد مبروك دروٌش ضبش344

452665راسب301741159240.00ضعٌف مقبولضعٌف لم ٌسجلجٌدلم ٌسجلراسب الئحٌاًجٌدضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد محمود إسماعٌل أحمد345

422502راسب301725127770.00ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولممتازضعٌف ضعٌف لم ٌسجللم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد محمود عبد العلٌم إبراهٌم صقر346

784928مقبول39240239252664.77جٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمحمد محمود محمد سلٌمان حمدى347

787093ممتاز39359239350189.77ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جدامحمد مرضى عبد الكرٌم ٌونس348

754299.5مادة392228362071.50.00جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مصطفً منصور عبد الرحمن حسٌب349

412512راسب32205094620.00مقبولضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف لم ٌسجلراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد معوض حسٌن حسٌن قاسم350

452498راسب301673158250.00راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد هاشم عبد الحمٌد محمد الحفناوى351

39257539258666.31غائبممتازجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمحمد هانً إبراهٌم محمد حماد352
جٌد 

وحقوق
785161

724178مادة3621023620760.00جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمحمد ٌحٌى عبد الوارث أحمد حسن353

694764.5ثالث مواد392765301999.50.00جٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمحمود أحمد غمرى أحمد354

785158.5مقبول392862392296.558.88جٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود أحمد محمد أحمد البنداق355

331959راسب331959000.00لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل محمود أحمد محمد شلبى356

482891راسب3017301811610.00ضعٌف ضعٌف جٌدجٌدضعٌف لم ٌسجل جٌدضعٌف ضعٌف لم ٌسجل ضعٌف جٌدمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمحمود أحمد محمود مصطفى الفخرانى357

724356مادتٌن3924303319260.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمحمود حامد سلٌمان سلٌمان القط358

724335مادتٌن3924573318780.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولضعٌف مقبولمقبولمحمود عبد العزٌز عبد العزٌز أبو المجد359

543118راسب362233188850.00مقبولجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولضعٌف لم ٌسجل مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمود عبد العزٌز العوضى خمٌس360

:لجنة الرصد والمراجعة 

:                      راجع الكتابة   :أماله 

:                      أملً المراحعة :كتبه 
طارق أحمد محمد سرور. د.أإٌمان حسٌن السٌد عٌاد. د.أجابر أحمد بسٌونً شحاته. د. أ
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543138راسب3319082112300.00ضعٌف جٌد جدامقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمحمود عالء محمود إسماعٌل جاد361

785097مقبول39268239241561.92ممتازمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود مجدى محمود محمود رسالن362

754693.5مادة392460362233.50.00جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌف مقبولمقبولمقبولمحمود محمد حامد إبراهٌم قرٌطم363

693862مادة3318613620010.00راسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولجٌدضعٌف مقبولمقبولمقبولمحمود محمد عبد الونٌس عبد الجٌد الربٌعى364

724957.5مادتٌن392724332233.50.00ممتازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود مكرم محمود المنشاوي365

785888.5جٌد393019392869.573.58ممتازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌد جدامختار سالم مراجع عوض محمد366

786003جٌد جدا39302439297976.38ممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌدجٌدممتازمقبولجٌدمقبولجٌد جدامدٌحه منتصر صالح الدٌن عبد الرحمن367

362111راسب362111000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًمرعى سعد عبدالمنعم عبد الجلٌل الالفى368

754625.5مادة392605362020.50.00جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمروان عامر فؤاد محمد عبد العال369

513388راسب362479159090.00جٌدمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف لم ٌسجل ضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمروان عبد العال محمد عبدالعال حماد370

785679.5جٌد392924392755.570.65جٌدجٌدجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمروان مجدى انور أحمد371

512866راسب3318131810530.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدضعٌف مقبوللم ٌسجل ضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمروان محمد فتحى أبو ضٌف أحمد372

543087راسب3620461810410.00مقبولمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمروه سٌد سعٌد أحمد ٌوسف373

787154.5ممتاز393517393637.593.27ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جدامروة عادل أبو عجٌلة بالل374

754662مادة3927003619620.00جٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروة محمد أحمد جنٌدي375

754704مادة3926493620550.00جٌدمقبولمقبولضعٌف جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمروة محمود محمد إبراهٌم أبو عٌسى376

754617مادة3824313721860.00مقبولممتازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمرٌم أحمد عبد الحكٌم أحمد377

784861مقبول39253939232259.54جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمرٌم حسن قبارى محمد محمود378

786567.5جٌد جدا393275393292.584.42ممتازممتازممتازجٌد جداممتازمقبولممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جدامرٌم سامح فاروق فرج ٌوسف379

786272جٌد جدا39305039322282.62ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جدامرٌم عٌسى محمد على الجوهرى380

786053جٌد جدا39299639305778.38ممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدممتازمقبولجٌد جدامرٌم محمد أحمد مرسً الفحام381

754653مادة3923103623430.00جٌد جداممتازجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبوللم ٌسجل مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمصطفى إبراهٌم عبدالحمٌد محمد382

786380جٌد جدا39328439309679.38جٌد جداممتازجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمصطفى السٌد عبد العزٌز حمٌد383

422334راسب301590127440.00راسب الئحٌاًضعٌف لم ٌسجلمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبوللم ٌسجل ضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مصطفى سامى عبد الفتاح شحاته384

452427راسب301509159180.00ضعٌف مقبولجٌدجٌدضعٌف لم ٌسجلمقبولضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف غائبضعٌف ضعٌف مصطفى عبد الباسط عبد السمٌع عبد الحلٌم385

754687.5مادة392385362302.50.00جٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمصطفى محمد محمد خلٌل إبراهٌم386

392390راسب30182095700.00راسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًجٌدضعٌف ضعٌف ضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مصطفى محمود سلٌمان همام سلٌمان387

694647ثالث مواد3929373017100.00مقبولمقبولضعٌف جدامقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف جٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمكارى ماهر عدلى عزٌز منصور388

724319مادتٌن3623603619590.00ضعٌف جداجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمنار سلطان أحمد خلف389

786769ممتاز39336739340287.23ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازممتازممتازجٌدجٌد جدامنار صابر إبراهٌم عبد الرحمن بحٌرى390

784789مقبول39241639237360.85جٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمنال فؤاد عبد العلٌم الدناصوري391

754521مادة3925023620190.00جٌد جداجٌدمقبولضعٌف جٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنة هللا إبراهٌم فوزى حسن سلٌم392

785520جٌد39292839259266.46جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمنة هللا أحمد عبد هللا محمود على393

785102مقبول39268139242162.08ممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمنة هللا الدسوقى إبراهٌم عبد الرحمن المسدى394

785296مقبول39285139244562.69جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمنة هللا حسن على حسٌن على395

787458.5ممتاز393742393716.595.29ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جدامنة هللا مجدي السٌد عابدٌن396

785508جٌد39291339259566.54جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمنصور ضٌف مسعود خالد397

785218.5مقبول392703392515.564.50جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمنى السٌد السٌد إبراهٌم عرب398

784876مقبول39262639225057.69جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمنى حماده فهمى زٌتون399

787215.5ممتاز393517393698.594.83ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جدامنً عبد المقصود جمعة عبد الهادي صقر400
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