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786866ممتاز39332939353790.69ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازمنٌرة عبدربه بسٌونى إبراهٌم صالح401

754813.5مادة392466362347.50.00ممتازجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمها جمٌل سعد محمد402

785046مقبول39255039249664.00مقبولجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمها عادل عبد العزٌز حسن حسٌن403

785520جٌد39286539265568.08جٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولممتازجٌدمقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامها ممدوح عبد الصادق محمد هرٌدى404

452545راسب331813127320.00ضعٌف ضعٌف جٌدلم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مهند محمد على محمود محمد405

786442جٌد جدا39328939315380.85ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌد جداممتازجٌدجٌدمودى نجاتى فهمى شحاته406

724245مادة3320493921960.00مقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبوللم ٌسجلجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمؤمن محمد السٌد محمد بدار407

372087راسب33180252850.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجلراسب الئحٌاًغائبضعٌف مقبولمى أحمد صالح محمد ٌوسف408

724351مادتٌن3922903320610.00جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف جٌدمً صالح بٌومً قطب409

543289راسب392410158790.00جٌدمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف مً طارق شبل أحمد محمد410

785100مقبول39263439246663.23جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمً محمد إسماعٌل محمد411

784497.5مقبول392255392242.557.50جٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمٌادة طارق إبراهٌم طه412

725861ممتاز31219641366589.39ممتازممتازممتازممتازلم ٌسجلممتازجٌد جدالم ٌسجلممتازممتازممتازلم ٌسجل ممتازممتازجٌد جداممتازممتازمٌادة محمد إبراهٌم الحوشى413

785010جٌد39240639260466.77جٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمٌار طالل كامل جابر أحمد الستٌرى414

724156مادتٌن3621283620280.00مقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمٌرنا أحمد السٌد محب415

694028ثالث مواد3921953018330.00جٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمٌنا ظرٌف فهٌم كامل416

684039ثالث مواد3219363621030.00مقبولراسب الئحٌاًجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبوللم ٌسجل نادٌن حامد محمد حسن االنصاري417

724342.5مادتٌن392376331966.50.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولضعٌف مقبولمقبولنادٌة رمضان صبره  حسن الزٌات418

714482.5ثالث مواد382396332086.50.00راسب الئحٌاًمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولنبرة أشرف أحمد رمضان419

755096مادة3927473623490.00جٌد جداجٌد جدامقبولجٌدممتازجٌد جداراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولنبٌلة إبراهٌم ٌوسف حسٌن420

724048مادتٌن3922783317700.00جٌدمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدنجاح مرسى على محمد مرس421ً

786586.5ممتاز393255393331.585.42ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازممتازممتازجٌدجٌدنجالء محمد على جابر422

744416.5مادتٌن382204362212.50.00راسب الئحٌاًجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدنجالء محمود رمضان ٌثرب423

785528.5جٌد جدا392437393091.579.27ممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌدنجوى إبراهٌم عبد الفتاح أحمد جمعه424

452658راسب331938127200.00ضعٌف جداضعٌف جٌد جدالم ٌسجلضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف ندا محمد السٌد عبد العزٌز بدران425

784473.5مقبول392201392272.558.27جٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى إبراهٌم حلمً نعٌم محمد426

785285جٌد39272639255965.62جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولندى إبراهٌم محمد إبراهٌم أحمد عبد هللا427

785957.5جٌد جدا392998392959.575.88ممتازممتازجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداندى اسامة محمود رزق محمود428

693803ثالث مواد3922013016020.00جٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولندى حسنً إبراهٌم محمد أحمد429

755411مادة3929993624120.00جٌد جداممتازجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولندى رفعت عبد السمٌع حسن430

754941.5مادة392696362245.50.00ممتازجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولندى عبد المجٌد السٌد محمد عبد المجٌد431

785192.5جٌد392554392638.567.65جٌدممتازممتازمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدندى محمد شحاته محمد  حسنٌن432

785767.5جٌد393120392647.567.88ممتازممتازجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولندى ممدوح عطٌة أحمد433

422281راسب301627126540.00ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل لم ٌسجل راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولندى ٌاسر أحمد محمود434

452647راسب36208395640.00جٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف جداضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ندى ٌسري محمد محمود علٌوه435

331750راسب331750000.00غائبضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف لم ٌسجل نرمٌن جمال فتحى ٌوسف عجمى436

785531جٌد39266939286273.38ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولنشوى عبد الفتاح محمد على437

754060.5مادة361917392143.50.00مقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنهى إبراهٌم حلمى نعٌم محمد438

785792.5جٌد392929392863.573.42ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدنهى جمال عبد العزٌز سالمه439

785142مقبول39277539236760.69مقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدنور هللا محمد أبو الحمد440

:لجنة الرصد والمراجعة 

:                      راجع الكتابة   :أماله 

:                      أملً المراحعة :كتبه 
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784780.5مقبول362331422449.558.32مقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدنور سالم نور الدٌن منصور قشٌشه441

362290راسب362290000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًنور ٌسرى محمد حسٌن على442

785034.5جٌد392411392623.567.27ممتازجٌد جداجٌد جدامقبولممتازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدنورا إبراهٌم حسن عبده443

785360.5جٌد392722392638.567.65جٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدنوران عبد النبى خمٌس إبراهٌم444

785196.5جٌد392462392734.570.12جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدنورهان أحمد محمد السٌد عبد العاطى445

754883مادة3926603622230.00جٌد جداجٌدجٌدراسب الئحٌاًجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولنورهان سعٌد عبد المنعم عباس محمد446

785108.5جٌد392527392581.566.19جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدنورهان محمد سٌد أحمد إبراهٌم شوٌته447

724040مادتٌن3617723622680.00مقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولنورهان محمود رٌاض محمد محمد448

785097مقبول39262239247563.46جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر حسن عبد هللا حسن السحٌمى449

754825.5مادة392544362281.50.00ممتازجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر ٌسرى عبد العال دٌاب450

786614جٌد جدا39336839324683.23ممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌدجٌدممتازجٌد جداممتازجٌدجٌد جداهاجر ٌاقوت محمد علً قاسم451

785014جٌد39243139258366.23جٌد جداجٌد جدامقبولمقبولممتازجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدهالة حمدى عبد النبى عبد الرحمن452

755126.5مادة362566392560.50.00مقبولممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدهالة محمود جمال التونى453

694127ثالث مواد3620483320790.00غائبجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف جٌدهاٌدى زكرٌا عبد هللا الصٌاد454

785426جٌد39287039255665.54جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدهبة طلعت على على الجمال455

786214جٌد جدا39303739317781.46ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازهبة عز السٌد مسعد الصعٌدى456

754681.5مقبول332118422563.561.04مقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهبة عالء الدٌن محمد محمد سالمة457

786995.5ممتاز393526393469.588.96ممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازهبة هشام عبد العزٌز حسن سالم458

785578جٌد39286939270969.46جٌد جداممتازجٌدمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جداهبة وافً برانً صالح459

784735مقبول39247939225657.85مقبولجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولهدى عماد محمد حسٌن عمر460

785378.5جٌد392758392620.567.19جٌدجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولممتازهدى مدحت طاهر كبكاب461

603365راسب3318802714850.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولهدٌر أحمد عبد المنعم محمد فٌالة462

786637.5جٌد جدا393327393310.584.88جٌد جداممتازممتازجٌدممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداممتازممتازممتازممتازهدٌر إسالم فؤاد حسن إبراهٌم463

785527.5جٌد392832392695.569.12جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌد جداهدٌر سعٌد حسن عبد هللا أحمد464

785182.5جٌد392550392632.567.50جٌدجٌد جداجٌدمقبولممتازمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جداهدٌر سمٌر جابر محمد465

623790راسب3821822416080.00ضعٌف جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولهدٌر عالء صالح فتح466ً

785063مقبول39257339249063.85جٌد جداممتازجٌدمقبولممتازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدهدٌر كامل محمد دسوقى عٌاد467

754818مادة3925263622920.00ممتازممتازمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداهدٌر محمد أحمد محروس الجبالى468

361899راسب30156063390.00ضعٌف جداضعٌف مقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجل لم ٌسجل ضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف مقبولهشام خالد سعد محمد االفندى469

724370.5مادة362047362323.50.00ممتازجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدهناء أحمد محمد محمود رجب470

754790مادة3925463622440.00جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهوٌدا السٌد محمد السٌد حسٌن471

756037مادة3931363629010.00ممتازممتازجٌد جداراسب الئحٌاًممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جداهٌام أحمد عبد الحفٌظ شندي472

512963راسب362132158310.00مقبولمقبولضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف لم ٌسجل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولوسام عزت محمد أحمد473

785916.5جٌد جدا392936392980.576.42ممتازممتازجٌد جدامقبولممتازجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولممتازوردة عبد الرحمن محمد السٌد474

392799راسب392799000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًورده عبد هللا أحمد إبراهٌم بربر475

785703جٌد36255642314774.93مقبولممتازممتازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداورده محمد محمد محمود476

786389جٌد جدا39319739319281.85ممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازجٌدجٌد جداممتازجٌدجٌدجٌد جداممتازوفاء عابدٌن أحمد عبد اللطٌف أحمد477

786498.5جٌد جدا393203393295.584.50ممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدممتازوفاء محمد محمود عثمان سٌد478

785745.5جٌد392861392884.573.96ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازمقبولمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جداوالء أحمد أحمد سٌد أحمد إبراهٌم479

786337.5ممتاز392990393347.585.83ممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازممتازممتازمقبولممتازوالء السباعى شوقى طعٌمة480

: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
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785844.5جٌد جدا392900392944.575.50ممتازممتازجٌد جدامقبولجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولممتازوالء جابر أبو الفتوح محمد481

573465راسب3621572113080.00غائبجٌدجٌدمقبولضعٌف جٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولوالء عبد السالم جمعه سالم خمٌس482

785070مقبول36240942266163.36مقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدوالء محمد مرسى عبد الوهاب483

785633.5جٌد392845392788.571.50جٌد جداممتازجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدجٌدولٌد أحمد إبراهٌم أحمد محمد484

784882مقبول39238639249664.00جٌد جداممتازجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولٌاره نبٌل فتحى عبد الغنى محمد485

331997راسب30182331740.00غائبغائبمقبولغائبغائبلم ٌسجلغائبغائبراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ٌاسر شرٌف عبدالمنعم خمٌس486

694064مادتٌن3622973317670.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجل ضعٌف مقبولمقبولمقبولٌاسر هانى عامر محمد خلف487

785319.5جٌد392603392716.569.65ممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جداٌاسمٌن فرج فكرى محمد على الفار488

786507جٌد جدا39321039329784.54ممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداٌاسمٌن محمد أحمد فاضل489

785076.5جٌد392435392641.567.73جٌد جداممتازجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدٌاسمٌن محمد حسن المغاورى490

786375جٌد جدا39329439308179.00ممتازجٌد جداجٌد جدامقبولممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداممتازجٌدممتازٌاسمٌن محمد خلٌل محمد إبراهٌم بدٌع491

786367.5جٌد جدا393321393046.578.12ممتازممتازممتازمقبولممتازجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدٌاسمٌن مصطفى محمد إبراهٌم علوانى492

786700.5ممتاز393318393382.586.73ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازممتازجٌدممتازٌسرا محمد عبدالعزٌز عطٌة493

785574.5جٌد392732392842.572.88ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدٌمنى عصام محمد على494

483166راسب362398127680.00راسب الئحٌاًمقبولغائبضعٌف ضعٌف جداجٌدضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف جٌدضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًمقبولٌوسف حامد عبد العزٌزمحمد الشربٌنى495

724423مادة3320323923910.00ضعٌف جداجٌدجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل ٌوسف مصطفى ٌوسف محمد الششتاوي496

784547مقبول63223115231659.38مقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأحمد عبد الباري محمد مهدي أحمد         497

301545راسب301545000.00لم ٌ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 أحمد فخري أحمد وهٌدي498

693798.5ثالث مواد451811241987.50.00ضعٌف جدامقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد محمد إبراهٌم عبد ربه عبادي499

724151.5مادتٌن542221181930.50.00جٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدأحمد محمد جاد الكرٌم محمد500

754281مادة5420702122110.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌدراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد مشرف محمد علً الدٌن501

693894ثالث مواد4217342721600.00مقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد مصطفً أحمد أبو زٌد حسان502

694064ثالث مواد5122191818450.00غائبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولاسامة جمال أحمد محمود503

693929ثالث مواد5722371216920.00مقبولجٌدضعٌف ضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولإسالم أحمد محمد أحمد خزٌم504

392074راسب33156165130.00مقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولإسالم ضٌف سعد عبد القادر505

754024مادة5118792421450.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإسالم مهدي محمد مهدي عوض506

723910.5مادتٌن451962271948.50.00ضعٌف مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإسالم ٌسري عوض عبد هللا507

724198مادتٌن5121612120370.00مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإسماعٌل عبده إسماعٌل كٌالن508ً

785104.5مقبول532556252548.563.71مقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولالسٌد حافظ محمد حافظ509

754887مقبول51262524226262.83مقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبولالمعتز باهلل محمود جابر محمود إسماعٌل510

663903راسب4219142419890.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبولأمٌرة محمد عبد المنعم متولً أحمد 511

784480مقبول57217621230459.08مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولآٌه ربٌع محمد حسن إبراهٌم512

784473.5مقبول502298282175.554.39مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولآٌه محمد عبدالغنً محسن513

573221راسب3918021814190.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولبهاء الدٌن ناجى بسٌونى إبراهٌم بكر514

543126راسب3917191514070.00ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمقبولضعٌف جٌدلم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولضعٌف مقبولجورجٌنا سامى حلٌم سامى عطٌة515

الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً حسام الدٌن إبراهٌم دسوقى محمد حسن516

603245.5راسب421750181495.50.00راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولروزلٌن عبد اللطٌف دٌاب محمد517

754168.5مادة572217181951.50.00مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولزهور محمد أحمد شحاته خطاب518

754284مادة5719741823100.00ضعٌف مقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولطه عبد القوي عوض صابر519

754260مادة4518093024510.00راسب الئحٌاًمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد هللا محمد مختار علً أبو زهو520

: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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754322مادة3923603619620.00مقبولمقبولغائبمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعبد المنصف محمد مهدي حسن أبوعرٌضة521

694095ثالث مواد3321153619800.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولغائبضعٌف مقبولمقبولغائبمقبولمقبولعمر مصطفى سالمة عٌد522

693963ثالث مواد3621063318570.00مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولعمرو ناصر محمد الحوشى523

573214راسب3619902112240.00راسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولضعٌف جدامقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولكرٌم محمد رجب على524

785959جٌد39314839281172.08مقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداممتازممتازجٌد جداجٌدجٌد جداماجد على ٌوسف على سٌد525

754507.5مادة362178392329.50.00ضعٌف جداجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد جمال عبد الجواد عبد الحمٌد526

754234.5مادة392148362086.50.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدجٌدراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد رمضان محمد أبو نعمه527

754400مادة3620723923280.00مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد سالم عبد الحمٌد سالم528

693743.5ثالث مواد361930331813.50.00مقبولجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمحمد سمٌر دٌاب أحمد غانم529

392135راسب36195831770.00لم ٌسجل مقبوللم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل لم ٌسجل محمد صادق وجدى عبد المجٌد قبانى530

573319راسب3621792111400.00مقبولمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمد طحاوي عبدالعاطً طحاوي531

694012ثالث مواد3923443016680.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمحمد عبد الحمٌد أبو الٌزٌد الرسول532

694019ثالث مواد3319373620820.00غائبضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبد الوهاب حسن سالمة 533

533110راسب3218022113080.00ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف جٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف محمد علً إسماعٌل معروف534

754421مادة3923813620400.00مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد كمال علً عبد السالم535

مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبولمحمد محمود محمد أحمد رمضان536
غائب

694371.5مادة301934392437.50.00

784575مقبول39229539228058.46مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مصطفى سعد نوفل537

784550.5مقبول392230392320.559.50مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد مصطفى محمد أبو حسن538

482550راسب331713158370.00مقبولراسب الئحٌاًضعٌف سبق نجاحهضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولمحمود جمعه حسن الجندى539

392394راسب30184895460.00غائبغائبغائبمقبولضعٌف جداغائبضعٌف غائبراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولمحمود عصام محمود غرٌب سٌد أحمد 540

724179مقبول33187839230159.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمحمود مرتضى محمود عبد العلٌم541

754365.5مادة392330362035.50.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمرفت شعبان عبد النبى طعٌمة542

724224مادتٌن3924603317640.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمٌالد عٌاد نور مسعد غبلاير   543

482770راسب331948158220.00غائبغائبضعٌف مقبولمقبولضعٌف جداسبق نجاحهمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولمقبولهانى سلومة عبد الرازق شلٌل544

361992331966.50.00غائبضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولهبه سمٌر على السٌد على545
ثالث مواد 

وحقوق
693958.5

542937راسب3619261810110.00ضعٌف مقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولغائبغائبراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف جدامقبولضعٌف جدامقبولهبه عبد الرزاق أحمد محمد عبد المعبود546

754440مادة3320194224210.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولهند السعٌد السٌد النجار                     547

422372راسب301721126510.00غائبضعٌف ضعٌف جداضعٌف لم ٌسجل مقبولضعٌف ضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولمحمد عبد الناصر إبراهٌم على حواش      548

مفصولمفصولراسب000.00مفصولمفصوللم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبلم ٌتقدم بطلبمحمد فاٌز عبد القادر عمار                  549

693921.5ثالث مواد362045331876.50.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمحمود إبراهٌم عبد الحفٌظ أحمد             550

: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
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