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 تامر فرنسيس سارجيوس17100001
ى
جيد39274770.44جيدمقبولمقبولمقبولممتازجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولممتازممتازمقبولجيدمقبولابانوب هان

ي شحات يادم17100007 مقبول وحقوق39240761.72راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولابراهيم ناج 

مادة وحقوق3622190.00راسب الئحياًجيدمقبولممتازمقبولمقبولجيدمقبولمقبولراسب الئحياًجيد جداجيدمقبولجيدمقبولاحمد رمضان السيد عبد الحميد ابراهيم17100022

جيد39262467.28مقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولاحمد صالح محمد اسماعيل محمد17100028

جيد39260266.72مقبولمقبولمقبولممتازمقبولجيدجيدجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولاحمد عبد العال عبد الكريم عبد العال17100032

ثالث مواد3118790.00مقبولجيدمقبولممتازجيدمقبولمقبولمقبولضعيف جداضعيف جداجيدمقبولمقبولضعيف مقبولاحمد فاروق محمد ابراهيم حميده17100042

مقبول39249664.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدجيد جداممتازمقبولجيدمقبولاحمد محمد حامد محمد يوسف17100044

مادة3619820.00مقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولاحمد محمد فؤاد مصطفى صابر17100047

مقبول39238261.08مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولاحمد محمد محمد محمود17100048

جيد39262567.31مقبولجيدمقبولممتازمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جدامقبولممتازمقبولاحمد محمد محمود العطيوى محمد17100049

مقبول39251664.51مقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولاحمد نصحي عبدالرحمن الشاذلي17100057

راسب1710130.00راسب الئحياًغائبراسب الئحياًغائبغائبمقبولمقبولضعيف مقبولمقبولجيدضعيف ضعيف مقبولضعيف احمد نظىم احمد الحلو17100058

ي جورج صابر صدقة17100062
ى
مادة3623200.00مقبولمقبولمقبولممتازمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبولضعيف ارسان

جيد وحقوق39258566.28ضعيف مقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدممتازجيدمقبولمقبولمقبولاروى حسام محمود حسن صقر17100063

جيد39261166.95مقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداممتازمقبولمقبولجيدارساء محمد عبد القادر محمد منصور17100080

جيد جدا وحقوق39292575.00راسب الئحياًجيد جداجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداممتازجيدجيدجيداسالم منصور محمد علي زهران17100090

مادة3622580.00مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولراسب الئحياًمقبولجيدجيدممتازمقبولجيدمقبولمقبولمقبولاسماء جمال حادى عل محمد17100093

مادة وحقوق3721950.00ضعيف مقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدضعيف جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولاسماء عاطف احمد عل عثمان17100095

 رضوان17100108
ى
جيد39284973.05مقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدممتازجيد جداممتازمقبولجيد جداجيداسماء وجيه عيىس الدمران

مقبول39248463.69مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيد جدامقبولاالء احمد سعد سالم خليل17100114

جيد39271269.54مقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولاالء السيد علي عرفه عوض17100115

17100116
ى
مقبول39250564.23مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولجيدجيداالء جمال مهران العنان

جيد39275370.59جيدجيد جدامقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جداممتازممتازمقبولمقبولمقبولاالء سعد مصطفى درويش17100117

مقبول39253064.87جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولجيدمقبولامير عاطف علي خليل17100139

مقبول39234660.15مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولاندرو عدل كامل بخيت17100151

جيد39268268.77مقبولمقبولمقبولممتازجيدجيدجيدجيدمقبولممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولاوليفيا السيد احمد السيد17100152

مقبول وحقوق39238061.03ضعيف مقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولاية ابراهيم عل خليل ابراهيم17100153

جيد39289274.15مقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداممتازممتازجيد جدامقبولجيد جداجيد جدااية فتح اسماعيل كامل دحروج17100164
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جيد39289874.31مقبولجيدمقبولممتازجيد جداجيدجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيدجيداية محمد علي محمد علي حسن17100165

جيد39261867.13مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولممتازجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولايمان حسن قناوى حسن احمد17100173

مادة3622390.00مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولراسب الئحياًجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدايمان عبيد احمد فاوى عبد الدايم17100177

جيد39260266.72مقبولمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدبرديس رضا عبد الحافظ عبد الرحمن فايد17100191

جيد39269669.13مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيدممتازمقبولجيدمقبولبسنت احمد محمد السمان17100194

مقبول39236960.74مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولبسنت خالد محمد عبدالرحمن احمد الريس17100195

جيد39291474.72مقبولمقبولمقبولممتازجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولممتازممتازممتازجيد جداجيدجيد جداتركيا عل احمد عل17100203

جيد39258166.18مقبولجيدمقبولجيدممتازمقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولتفى محمد عبدالعزيز محمد فضل هللا17100208

جيد وحقوق39286273.38ضعيف جيدجيدجيد جداممتازجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدجيد جدامقبولتفى مح الدين ابراهيم ناصف سيد احمد17100209

17100216
مقبول39240261.59مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيالن صالح محمد محمد عفيفى

مقبول39253164.90مقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولجينا سعيد ابراهيم خليل17100217

جيد39258066.15مقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولحازم احمد عبد هللا سليمان منترص17100219

ى17100220 مادة3621090.00مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولراسب الئحياًجيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولحازم حسام محمد محمود حسانير

ف ابرهيم عزب صادق17100224 جيد39277071.03مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيدممتازجيد جداممتازجيدجيد جدامقبولحبيبة ارسر

جيد39270469.33مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيد جدامقبولجيدممتازممتازجيد جدامقبولجيدمقبولحبيبة محمد عبدهللا محمد خليل17100228

ى حامد ابراهيم17100233 مقبول39234460.10مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولحسن خير

جيد وحقوق39257866.10ضعيف جيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولحسن عاطف حسن انور عل فرج17100234

مادة3620360.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولحسن مجدى مصطفى جعفر صيام17100235

ًخالد مدحت احمد عبدهللا عباس17100245 راسب84580.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبجيدراسب الئحياًضعيف ضعيف مقبولمقبولراسب الئحيا

جيد39278471.38مقبولمقبولمقبولممتازجيد جداجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جدامقبولجيدمقبولدعاء محمد فتح السيد احمد17100256

ى17100259  حسنير
ى
جيد39254865.33مقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدمقبولدنيا محمد حسن الزنان

مقبول39231659.38مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولرانيا سمير صالح محمود سليمان17100266

مقبول39227558.33مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولجيدمقبولرضوى سمير احمد يونس احمد17100279

مادة3621500.00جيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدراسب الئحياًجيدجيدمقبولمقبولمقبولرضوى منصور محمد منصور عبدهللا17100280

مقبول39247463.44مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولرنا احمد محمد محروس محمد17100282

جيد جدا39300477.03مقبولجيد جدامقبولممتازجيد جداجيدممتازممتازجيدممتازجيدممتازجيد جداجيد جدامقبولروان احمد فتح عثمان عل17100287

جيد39254265.18مقبولجيدمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولروان حمدى عبد العظيم محمد باشا17100290

ى17100291 جيد39258866.36مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولروان حمدى عبدالفتاح محمد حسنير
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مقبول39234060.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولروان سمير صالح محمود سليمان17100292

مقبول وحقوق39227058.21ضعيف مقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولروان طارق انور محمد شعبان17100294

مقبول39246263.13مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولروان طارق محمد خميس17100295

جيد39257165.92مقبولمقبولمقبولممتازجيدجيدمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدروان عل العليىم عل العليىم17100298

راسب2717070.00راسب الئحياًراسب الئحياًمقبولجيدضعيف راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداضعيف مقبولمقبولروان عل عبدهللا عبدالغفار17100299

جيد39267168.49مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداممتازممتازجيدجيدمقبولروان محمد عبدهللا محمد عز الدين17100303

راسب2112250.00مقبولغائبضعيف مقبولضعيف راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولراسب الئحياًمقبولضعيف روان مصطفى كامل عل بدوى17100308

جيد39270369.31جيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولجيدجيدجيدممتازجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولروفيدة عبدالعاىط عبدالجواد عوض17100313

مقبول39247563.46جيدمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولجيدريوان محمود محمد السيد محمود17100320

مادتين وحقوق3320210.00راسب الئحياًمقبولمقبولجيد جداراسب الئحياًمقبولغائبمقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولزكريا ايمن محمد زكريا عاىص17100321

مادة وحقوق3619710.00راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولضعيف مقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولزياد عالء الدين عبد العظيم محمد17100322

جيد39274270.31مقبولجيدجيدجيد جداممتازجيدجيد جدامقبولجيدممتازجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولزياد فتح بساط حسن بالل17100323

مقبول وحقوق39225557.82غائبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسامح سعيد عل السيد17100338

جيد39271069.49مقبولمقبولجيدممتازجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدمقبولجيدمقبولساهر محمد محمد نرصهللا17100339

ثالث مواد3015950.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف راسب الئحياًراسب الئحياًمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولسلىم ايهاب محمد عبد الماجد محمد17100345

مادة3623470.00مقبولمقبولمقبولممتازجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولراسب الئحياًمقبولسلىم سعيد عبدالعزيز محمد17100347

ي عبدالرازق17100349 جيد39265868.15مقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدسلىم محمد عبدالرازق شلب 

مادة3620340.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولسمر مجدى سعد محمد قاسم17100355

جيد39268168.74جيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيدجيدجيدمقبولسمر مصطفى عبد الجواد عبد هللا إبراهيم17100356

جيد39285473.18مقبولمقبولجيدمقبولممتازمقبولجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولسمية عل محمد شحاته عثمان17100359

17100365
ى
مادتين وحقوق3317580.00ضعيف راسب الئحياًمقبولجيدمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولسيف عصام حسن أحمد بسيون

ف السيد خليفة السيد17100369 جيد39277071.03مقبولجيدمقبولممتازجيدمقبولممتازمقبولجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيدجيدمقبولشاهندة ارسر

ى ابوالحمد محمد احمد17100372 وق حسير مقبول39243462.41مقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولرسر

وق خالد محمد عبد الرحمن محمد17100373 جيد39289374.18مقبولمقبولمقبولجيد جداممتازمقبولممتازجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدرسر

وق خميس عبدالجيد عبداللطيف احمد17100374 جيد39291874.82مقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولممتازجيدجيدجيد جداممتازممتازجيد جداممتازجيد جدارسر

وق طارق محمد عثمان17100377 راسب2716310.00راسب الئحياًراسب الئحياًمقبولمقبولضعيف راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولضعيف رسر

جيد39272169.77مقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدممتازجيدجيدجيد جداجيد جداممتازمقبولجيد جدامقبولشيماء احمد محمود محمد خليل17100386

جيد39286973.56مقبولجيد جدامقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجيدممتازجيدممتازجيدجيد جدامقبولشيماء رمضان عبد السيد عبدالسيد نارص17100387
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جيد جدا39313880.46مقبولجيد جدامقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداشيماء عادل السيد عبد القادرمحمد قنديل17100388

مقبول39248263.64مقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولصابرين محمد عبدالستار قاسم محمد17100393

مادتين3421010.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولغائبمقبولضعيف جيد جدامقبولجيدجيدجيدمقبولعبد الرحمن شعبان عبد المجيد الصعيدى17100400

جيد39255765.56مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدممتازجيد جداممتازمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن عامر عبد الفتاح اسماعيل عامر17100402

مادة3621660.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولراسب الئحياًجيد جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولعبد الرحمن محمد تمام محمد17100404

17100406
جيد جدا39303077.69مقبولممتازجيد جداجيد جداممتازمقبولممتازجيدمقبولممتازجيدممتازجيد جداجيدمقبولعبد الرحمن محمد رجب شعبان مصطفى

جيد39265368.03مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيدمقبولعبد الرزاق ابراهيم مازن عل17100408

مادتين3318920.00مقبولمقبولمقبولجيد جداضعيف مقبولجيدمقبولمقبولراسب الئحياًجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعبد العزيز السيد خلف محمد17100409

جيد وحقوق39258666.31راسب الئحياًمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيدجيد جداجيدجيدمقبولعبد هللا محمد عل خرصى17100416

مقبول39214454.97جيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعلي احمد عل ابوزيد تغيان17100428

ثالث مواد3016680.00جيد جدامقبولراسب الئحياًجيدمقبولمقبولضعيف مقبولجيد جداراسب الئحياًجيدمقبولمقبولمقبولمقبولعلي رمضان ابراهيم محمد عبيد17100429

مقبول39237860.97مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولعلياء عادل عبد الرحمن احمد17100435

ى رمضان17100439 ًعمر خالد محمد امير راسب169240.00مقبولراسب الئحياًمقبولجيدضعيف مقبولضعيف ضعيف ضعيف مقبولجيدضعيف راسب الئحياًمقبولراسب الئحيا

جيد39263267.49مقبولجيد جدامقبولممتازجيدمقبولجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداممتازمقبولمقبولمقبولعمر محمد عبدهللا ابراهيم الحاوى17100441

مقبول39231359.31مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدجيدمقبولجيدمقبولعمرو عبدالوهاب احمد عمار17100446

مادة3621810.00جيدغائبمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولعمرو محمد حنفى محمود عبدالرحيم17100447

مادة وحقوق3622050.00ضعيف مقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولراسب الئحياًمقبولفادى عاطف صادق رزق هللا ميخائيل17100452

17100453
مقبول39225057.69مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمقبولفاطمة الزهراء عماد جابر مصطفى مصطفى

مقبول39240361.62مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولفاطمة صالح احمد عبد هللا محمود17100454

مادة3721950.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًجيدجيدجيدمقبولمقبولجيدفاطمة عل عبد الواحد محمد الشمندى17100459

مادة3622310.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولراسب الئحياًمقبولفايزة سعد قاسم محمد دنقروش17100462

مقبول39239061.28مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدمقبولمقبولفتحي عبدالحميد فتح عبدالحميد فتح17100463

مادة3624090.00جيد جداجيد جدامقبولممتازجيدمقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداغائبمقبولمقبولمقبولكمال مصطفى كمال محمد رمضان17100476

جيد39277671.18مقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولممتازجيدجيد جدامقبولجيدجيدمادونا ميالد سعد فرج هللا17100481

مقبول وحقوق39253364.95غائبمقبولمقبولممتازجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولجيدممتازمقبولمقبولمقبولماركو اسامه هجلي كراس كورلس17100482

جيد39262067.18مقبولمقبولمقبولممتازجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولماريا مينا ابراهيم منصور17100483

جيد جدا39316581.15مقبولجيدممتازممتازممتازجيد جداممتازجيد جداجيدممتازجيد جداممتازجيد جداجيدجيدمارينا البدري جابر سويرس17100484

مادتين وحقوق3320240.00راسب الئحياًمقبولمقبولجيدمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولضعيف محمد ابراهيم احمد حسن17100486
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مادة3619920.00مقبولمقبولمقبولجيدراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد احمد السيد محمد سالم17100488

مقبول39252664.77مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمحمد احمد حسن عل17100489

ف محمد جمعة محمد17100493 مادة3721620.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيف جدامقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمحمد ارسر

وك17100494  مي 
ف محمد مصطفى مقبول39242562.18مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمحمد ارسر

مقبول وحقوق39214755.05راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمحمد السيد ابراهيم احمد رجب17100495

مادة وحقوق3623010.00ضعيف راسب الئحياًمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولمحمد السيد حسن عبدالعزيز حسن1600496

جيد39269369.05مقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيدجيد جداممتازمقبولجيدجيدمحمد سعد عبدربه شعبان عل17100521

راسب159060.00ضعيف ضعيف ضعيف جيدضعيف راسب الئحياًضعيف ضعيف مقبولمقبولمقبولجيدضعيف مقبولضعيف محمد سعد عبده احمد عطيه17100522

مقبول39245462.92مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيدممتازمقبولجيدمقبولمحمد سعيد عبدالجواد القمحاوي17100524

جيد39264467.79مقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولممتازجيد جدامقبولمقبولمقبولمحمد سماره عمر عل عمر17100526

مادة3624050.00جيدضعيف مقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولمحمد عاصم ابراهيم محمد17100531

جيد39257566.03مقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيدممتازمقبولجيدمقبولمحمد عاطف عبدالخالق محمد احمد17100532

مادة3618960.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدغائبمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبدالوارث عبدالوارث محمد عشيبه17100539

ًمحمد فايق محمد عبود عبدهللا1600544 مادة3620160.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيدمقبولمقبولراسب الئحيا

جيد39256965.87جيدمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيد جداممتازمقبولجيدمقبولمحمود احمد احمد عبدالرحمن17100563

 قنديل17100564
ى
جيد39259766.59مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدمحمود احمد سعد عبدالباق

ثالث مواد وحقوق3016530.00راسب الئحياًمقبولمقبولمقبولضعيف راسب الئحياًغائبمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمحمود احمد عبد المالك حسن حسان17100566

جيد39275670.67مقبولجيد جدامقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيدممتازجيدممتازمقبولجيدمقبولمحمود اسماعيل شحاته اسماعيل طنطاوى17100568

مادتين وحقوق3319560.00راسب الئحياًراسب الئحياًمقبولمقبولراسب الئحياًمقبولجيدمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولمحمود رمضان حسن عبدالحافظ عل17100575

مادة3622810.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف مقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيدمحمود زيدان حسام عبدربه عطيان17100576

17100578
مادة3825610.00مقبولمقبولمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامحمود عاطف محمود مصطفى

جيد39260166.69مقبولجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود محمد احمد سعد17100581

مادتين3317860.00جيدمقبولمقبولجيدمقبولراسب الئحياًجيدمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولمقبولجيدمقبولمروان محجوب عبد السالم عبدالرحمن17100590

17100605
ى
ثالث مواد وحقوق3017100.00غائبمقبولمقبولجيدجيد جداراسب الئحياًجيدمقبولمقبولمقبولجيدمقبولضعيف راسب الئحياًممتازمريم محمد رجب محمد الدسوق

مقبول وحقوق39251364.44راسب الئحياًمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمريم ممدوح يوسف قطب يوسق17100607

مادة وحقوق3622640.00غائبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيدجيدجيد جداممتازجيدراسب الئحياًمقبولمقبولمصطفى احمد عبدالحميد نرص هيبه17100609

مادة وحقوق3621060.00غائبمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيدضعيف جيدمقبولمصطفى ايهاب بدر بدر معوض17100610

مادتين3318420.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًجيدجيدمقبولجيدمقبولمصطفى سعودى عبد الحميد كساب17100612
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ي17100615 مقبول39250264.15مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمعاذ عبد القادر عبد الرحيم محمد المليح 

جيد39259066.41مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازمقبولمقبولجيدمعاذ محمد عل محمد رزق17100616

17100617
مقبول39219256.21مقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمعاذ ممدوح حمدى مصطفى

جيد39258966.38مقبولمقبولمقبولجيدجيدمقبولجيد جداجيدجيدممتازجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدمنار احمد محمد رمضان عل17100620

ى17100622 ى عبدالحافظ صالحير  صالحير
ى
جيد جدا39305078.21مقبولجيد جدامقبولممتازممتازجيدجيد جداجيدممتازممتازجيد جداممتازجيدجيد جداجيدمنار هان

مادة3620920.00مقبولمقبولضعيف جيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولمنال هالل فوزى بشير المغرن 17100623

جيد39268568.85مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولمنة هللا الجبال زىك يوسف محجوب17100625

مقبول39246963.31مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمنة هللا خالد حسن احمد عارف17100626

مقبول39243562.44مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولممتازجيدمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمنة هللا ممدوح محمد مرزوق الرون 17100631

جيد جدا39312980.23مقبولجيد جدامقبولجيدممتازجيدجيد جداجيد جداممتازممتازجيدممتازجيدممتازجيد جدامهند يرسي رجب احمد محمد17100633

جيد39262367.26مقبولجيدمقبولجيدجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدجيد جداجيدمقبولمقبولمي اسامه محمد عل يوسف17100636

مقبول39248163.62مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولجيد جداجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولميار السيد جابر عبد الحميد عالء الدين17100640

ى حسن عل يوسف17100641 جيد جدا39307078.72مقبولجيد جدامقبولجيد جداممتازجيدممتازمقبولجيد جداممتازجيد جداممتازجيدممتازجيد جداميار حسير

جيد39257466.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولميار وليد عبدالعزيز ابراهيم17100649

ى محمد داكر17100655 جيد39282172.33جيدجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدجيدجيد جدامقبولجيدجيدنادر محمد حسنير

ى حسن17100658  حسن حسنير
مقبول39234160.03مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدجيدجيد جداجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولنادين محمد مصطفى

 علي17100674
جيد39255165.41مقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جدامقبولجيدجيدجيد جداجيد جدامقبولجيدمقبولندى محمد احمد مصطفى

ثالث مواد3216920.00مقبولضعيف مقبولضعيف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف نور الدين عصام توفيق محمد علي17100687

جيد39273670.15مقبولمقبولمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيدجيد جدانورا عبد هللا منير عبد هللا السيد17100691

جيد39268068.72مقبولمقبولمقبولجيدممتازمقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدجيدمقبولجيدمقبولنورهان عصام محمد عبدالمحسن17100702

ى محمد عل17100703 جيد39275570.64مقبولجيدمقبولجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامقبولجيدجيد جداجيدممتازجيدمقبولمقبولنورهان محمد حسير

يف17100704 جيد39287073.59مقبولجيدمقبولجيد جداممتازمقبولممتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيدنورهان محمد وجيه ابووال محمود الرسر

ة احمد محمد داود عبدالفضيل17100706 مقبول39234060.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيدمقبولنير

جيد39282772.49جيدمقبولمقبولجيد جداممتازمقبولجيدجيدجيدممتازجيد جداممتازمقبولجيدجيدهاجر عبدالفتاح حمزه محمود17100715

ى عبد العزيز17100718 ي جمعه حسير
ى
مقبول39245863.03جيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولجيدجيدمقبولجيدجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولهان

مادة وحقوق3623060.00راسب الئحياًمقبولمقبولجيدجيدراسب الئحياًجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدجيدمقبولمقبولمقبولهبة هللا شاكر عبد العظيم عبد القادر منصور17100724

جيد39261367.00مقبولجيدمقبولممتازجيد جدامقبولجيد جداجيدمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولجيدمقبولهبة هللا محمد احمد علي عوض17100725

جيد جدا39294575.51جيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جدامقبولممتازجيد جداجيد جداممتازممتازممتازجيدجيدمقبولهبة جمال عوض متولي17100726
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ى مصطفى محمد17100728 مادة وحقوق3619130.00ضعيف مقبولمقبولجيدمقبولغائبمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولهدى احمد حسير

يف17100743 مقبول39251764.54مقبولمقبولجيدجيدجيد جدامقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولوسام احمد حسن عمر رسر

مادة3623980.00مقبولمقبولمقبولممتازجيدراسب الئحياًجيد جدامقبولمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدجيديارا محمود ابراهيم عبد الحليم ابو دبوس17100751

17100755
ى فتحي مصطفى مصطفى ى شاهير مقبول39251964.59مقبولجيدمقبولمقبولممتازمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولياسمير

ى عبد السالم عبد المول محمود خالش17100756 ًياسمير راسب158580.00راسب الئحياًضعيف مقبولمقبولضعيف راسب الئحياًضعيف ضعيف مقبولضعيف جيدمقبولضعيف مقبولراسب الئحيا

ى فريد عطية عبدالسالم العو17100757 مادة3621860.00مقبولمقبولمقبولجيدمقبولراسب الئحياًجيدجيدجيدمقبولجيدجيد جدامقبولمقبولمقبولياسمير

ى محمد بهلول محمد اسماعيل17100758 مقبول39245162.85مقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولجيدياسمير

ى نجم الدين كامل احمد محمد17100759 جيد39279771.72مقبولمقبولمقبولجيد جداممتازجيدجيد جداجيدمقبولجيدجيد جداممتازجيدجيدمقبولياسمير

ى17100766 راسب1710540.00مقبولضعيف مقبولضعيف راسب الئحياًضعيف جداضعيف ضعيف مقبولمقبولجيدجيدضعيف مقبولضعيف يونس سمير عبدالونيس حسير

17100772
ى
ًجيدراسب الئحياًمقبولمقبولراسب الئحياًراسب الئحياًضعيف كريم كمال عباس محمد أحمد النوسان راسب126520.00راسب الئحياًمقبولضعيف مقبولراسب الئحياًراسب الئحياًضعيف جداراسب الئحيا

ًيوسف رضا يوسف شلب  17100776 راسب138170.00راسب الئحياًضعيف ضعيف مقبولراسب الئحياًضعيف ضعيف مقبولضعيف ضعيف جيد جداضعيف مقبولمقبولراسب الئحيا

ف فهىمي محمد17100777 مادتين3320630.00مقبولمقبولراسب الئحياًجيد جداجيدمقبولجيدمقبولمقبولضعيف مقبولجيد جدامقبولجيدجيدإرساء أرسر

مادة3622460.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدجيد جدامقبولجيدضعيف جيدمقبولمقبولمقبولمقبولهاجر إبراهيم السعيد إبراهيم17100781

راسب1811100.00مقبولضعيف مقبولمقبولمقبولراسب الئحياًضعيف ضعيف مقبولجيد جداجيدمقبولضعيف ضعيف ضعيف احمد عاطف محمد عبدالغفار16100805

مادتين3319590.00مقبولمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيدمقبولمقبولضعيف مقبولأحمد هشام عبدالمؤمن محمد إبراهيم16100808

ًاسامة محمد عل عبد هللا16100812 ًغائبمقبولمقبولضعيف مقبولجيدجيدمقبولمقبولمقبولراسب الئحيا راسب2613490.00مقبولراسب الئحياًضعيف راسب الئحيا

مادة3621160.00مقبولمقبولمقبولمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولضعيف اسامه احمد زكريا حارس البنا16100813

مادتين3317170.00مقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًمقبولبشاير احمد عبده عباس كلوده16100815

ى16100819 ى عوض هللا حامد حسير مادتين3419120.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولدعاء حسير

مادتين3317790.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدراسب الئحياًجيدمقبولمقبولمقبولضعيف شادي أحمد عبد الخالق محمد عامر16100825

راسب2514800.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًضعيف جداضعيف جداضعيف جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعيف جدامقبولعبد الرحمن رمضان سعد محمود سليمان16100829

مادتين3318360.00مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولجيد جداجيدمقبولمقبولمقبولمحمد احمد عبد الجواد عبد الحميد16100839

راسب2212470.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعيف مقبولمقبولمقبولضعيف جداغائبمقبولضعيف جدامقبولضعيف ضعيف محمود محمد جابر صابر محمد16100845

مادتين3318750.00مقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًمقبولجيدجيدمقبولجيدمقبولمقبولمقبولمحمود محمد عبد الظاهر محمد حسن16100846

مقبول39231659.38مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولمقبولميار عصام محمد احمد سالم16100848

ثالث مواد3018150.00جيدمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولجيدجيد جدامقبولغائبمقبولغائبنغم حمدى السيد محمد16100850

ًاحمد السيد احمد السيد مطر16100854 مادتين3319060.00جيدمقبولراسب الئحياًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحيا

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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