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3.000B2.666B-3.666A-3.333B+4.000A2.666B-3.000B3.666A-3.666A-3883.27486.22Bمستجداسراء أمحد حممد أمحد مخيس3001

+3.333B+2.666B-3.333B+3.666A-4.000A3.333B+3.333B+4.000A4.000A4063.49090.22Bمستجداسراء عبدالوهاب ابوالفتوح عبدالعليم3002

+3.333B+2.333C+3.333B+3.666A-3.333B+3.333B+3.666A-3.666A-4.000A3973.37288.22Bمستجداسراء حممد أنيس الشلقامي3003

3.000B1.000D1.666C-2.000C3.000B1.333D+2.333C+3.000B3.666A-3272.25572.67Cمستجداسراء مصطفي امحد مصطفي امحد3004

-3.000B2.333C+3.333B+3.000B3.333B+2.000C2.666B-3.666A-4.000A3732.98082.89Bمستجدامساء عاطف حسن وىل3005

3.333B+2.666B-2.333C+3.333B+4.000A2.333C+3.000B3.000B3.666A-3743.03983.11Bمستجدامساء حممد جابر عبد الغىن3006

3.000B1.000D2.333C+2.000C3.333B+1.333D+1.666C-3.000B3.666A-3282.29472.89Cمستجداالء رزق يوسف عبد اجلواد3007

+3.333B+3.666A-4.000A3.666A-4.000A3.000B3.333B+3.666A-3.666A-4133.58891.78Bمستجدامنيه عادل امحد حممد3008

+3.333B+2.000C2.333C+2.333C+2.666B-1.666C-2.666B-3.000B3.666A-3422.56876.00Cمستجدامنيه حممد فتحي امحد علوان3009

3.000B2.333C+3.333B+3.666A-4.000A3.000B2.666B-3.333B+3.666A-3883.19686.22Bمستجداميان حسيىن امحد امحد تركى3010

+3.333B+1.333D+3.000B2.666B-4.000A1.000D2.000C3.333B+3.666A-3492.64777.56Cمستجدايه حممد مخيس السيد3011

3.333B+2.333C+3.666A-3.666A-4.000A2.333C+3.000B3.333B+4.000A3903.25586.67Bمستجدايه حممد جناح على حسن3012

2.333C+2.000C1.666C-2.666B-2.000C0F3.333B+2.666B-3.333B+3132.15769.56Cمستجدتسنيم عبدالرؤف عبداجلليل زعري3013

3.333B+1.000D1.000D3.000B3.333B+1.000D2.000C1.666C-3.666A-3172.13770.44Cمستجدتقي عصام حممود هاشم حممود عيسي3014

+3.333B+3.000B3.666A-3.666A-4.000A3.333B+3.000B3.666A-3.666A-4023.47089.33Bمستجدجهاد أمحد حممد أمحد علي3015

+3.000B3.000B3.666A-3.666A-4.000A3.666A-3.333B+4.000A4.000A4093.56890.89Bمستجدخلود عبده حسن سليم3016

+3.333B+3.333B+3.333B+3.666A-3.666A-3.666A-3.666A-4.000A4.000A4143.60792.00Bمستجدخلود مصطفى عبد احلليم على عالم3017

+3.000B1.000D3.000B2.666B-3.666A-0F2.000C2.666B-4.000A3352.35374.44Cمستجدرضوى نبيل مصطفى رزق أبو زيد3018

+3.333B+2.333C+3.666A-3.000B4.000A3.666A-3.333B+3.666A-3.666A-3983.39288.44Bمستجدران حممد عبد العزيز االمحر3019

3.000B2.333C+2.666B-3.666A-4.000A3.000B3.000B3.000B4.000A3813.13784.67Bمستجدروان اشرف قطب شعبان حممد3020

-3.000B2.000C3.000B3.666A-3.000B3.000B2.666B-3.000B3.666A-3692.96182.00Bمستجدساره حممد السيد حممد عياد3021

3.000B2.000C3.000B3.666A-3.666A-3.000B3.000B3.333B+4.000A3803.13784.44Bمستجدسعاد السيد سعد ريضان ابوعبيه3022

3.333B+2.333C+3.000B3.333B+3.666A-2.333C+3.000B3.666A-4.000A3813.13784.67Bمستجدسلمى امين عبد احلى رفاعى السيد3023

+2.333C+1.333D+3.000B3.000B3.000B2.666B-2.333C+3.000B3.666A-3502.64777.78Cمستجدسلمي حممود مصطفي مصطفي سرور3024

-3.000B1.333D+3.333B+3.000B3.333B+2.333C+2.333C+3.333B+3.666A-3602.80480.00Bمستجدمسيه امحد حممد زكراي السيد مهران3025

جهاد حسني القاضي. م.م
قائم بعمل عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أحنان عبده يوسف غنيم. د
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+3.000B1.000D3.000B3.666A-2.333C+2.000C2.666B-1.333D+3.666A-3322.45173.78Cمستجدمسيه حسن عبد املنعم حسن3026

+2.333C+1.000D2.666B-3.000B3.000B2.333C+2.000C3.000B3.666A-3382.49075.11Cمستجدشروق امحد سعد الوكيل3027

-3.000B2.333C+3.333B+2.666B-4.000A2.666B-3.000B2.333C+4.000A3732.98082.89Bمستجدضحي فايز حممد أمحد3028

3.333B+2.666B-3.666A-3.333B+3.666A-3.000B2.666B-3.666A-3.666A-3893.27486.44Bمستجدعهود حسن الزانتى امحد الصاوى3029

-3.000B2.333C+3.000B2.333C+3.000B2.666B-2.666B-2.666B-3.666A-3552.76478.89Bمستجدغاده حسن امحد السيد انصف3030

3.000B2.000C3.666A-3.000B4.000A2.666B-3.000B3.000B4.000A3803.09884.44Bمستجدغاده نورالدين حسني كتخدا3031

+2.333C+1.333D+3.000B2.666B-3.666A-2.000C1.666C-1.666C-3.666A-3292.37273.11Cمستجدفاطمة طارق السيد صاحل الطرابلسي3032

3.333B+2.333C+3.000B3.666A-3.000B2.666B-3.000B3.666A-3.666A-3813.11784.67Bمستجدملياء حممد انور على حسن3033

+3.333B+2.333C+3.666A-3.666A-3.666A-3.000B3.666A-3.666A-4.000A3983.41188.44Bمستجدمرمي حامد حممد عبدالسالم3034

3.333B+2.000C3.666A-3.666A-3.666A-3.000B3.000B3.666A-4.000A3893.29486.44Bمستجدمرمي خالد ابراهيم علي مرادن3035

-3.000B1.000D3.333B+2.666B-3.333B+3.000B3.000B3.333B+4.000A3682.90281.78Bمستجدمرمي صالح حسن هارون رويزق3036

3.333B+2.333C+3.000B3.333B+4.000A2.666B-3.000B2.333C+4.000A3783.05984.00Bمستجدمنة هللا كمال كامل امحد السيد3037

3.333B+2.333C+3.000B3.666A-4.000A3.000B2.000C3.333B+4.000A3813.13784.67Bمستجدمنة هللا حممد صابر3038

+2.666B-1.333D+3.333B+1.666C-3.666A-2.000C2.000C2.666B-4.000A3472.50977.11Cمستجدمنة منري حسن حممود حسن3039

+3.333B+2.666B-3.666A-3.666A-4.000A3.333B+2.666B-3.333B+3.666A-3973.35288.22Bمستجدمريان انصر حممد حممد حممد3040

+3.333B+3.333B+3.666A-3.666A-3.666A-3.000B3.333B+3.666A-3.666A-4043.47089.78Bمستجدمريهان حممد امحد حممد عباس3041

-2.333C+1.000D3.666A-3.666A-3.666A-2.333C+2.666B-2.333C+3.666A-3552.76478.89Bمستجدندى عالء الدين الزهرى حممد عبد الرمحن3042

+2.333C+4.000A3292.39273.11Cغ2.333C+1.666C-3.666A-3.666A-2.333C+2.333C+0مستجدندي حممد انور عثمان صادق3043

3.000B2.333C+3.333B+3.000B3.666A-2.666B-3.333B+2.666B-3.666A-3743.03983.11Bمستجدندى ممدوح انور حممد امبايب3044

-3.333B+1.666C-3.000B2.333C+3.666A-2.333C+3.000B3.000B4.000A3592.86279.78Bمستجدنغم حممد حممود حممد رمضان3045

3.000B3.000B3.666A-3.333B+3.333B+2.666B-2.333C+3.666A-4.000A3873.17686.00Bمستجدهني عصام الدين حسن حنفي3046

3.000B1.333D+3.333B+3.333B+3.666A-2.666B-3.333B+3.000B4.000A3763.01983.56Bمستجدنورهان صفوت صاحل خليل عثمان3047

+3.000B1.666C-2.666B-2.666B-3.000B2.333C+2.333C+2.000C3.666A-3472.52977.11Cمستجدنورهان علي حسن علي سامل3048

3.000B2.333C+3.000B3.666A-3.666A-3.000B3.333B+3.666A-3.666A-3883.23586.22Bمستجدهبة هللا سعيد عباس حممد3049

+3.333B+3.666A-3.666A-3.666A-4.000A3.000B3.666A-3.666A-4.000A4133.60791.78Bمستجدهبة هللا حممود متوىل حممود3050

جهاد حسني القاضي. م.م
قائم بعمل عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول

مسية طه مجيل. د.أجنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أحنان عبده يوسف غنيم. د
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-3.000B2.000C2.666B-2.666B-4.000A2.000C2.333C+3.666A-3.666A-3602.84380.00Bمستجدهبه هللا نوح سليمان بيومى صربه3051

3.000B2.333C+3.666B-3.333B+3.666A-2.333C+3.000B3.666A-4.000A3863.17685.78Bمستجدهدير سعيد حممد امساعيل ابز3052

3.333B+2.333C+3.333B-3.333B+3.666A-3.333B+2.666B-3.666A-3.666A-3873.23586.00Bمستجدهدير عالء الدين خليل امحد ابراهيم3053

3.333B+2.333C+3.333B-3.000B3.333B+3.000B3.333B+4.000A3.666A-3853.23585.56Bمستجدهند حممد عبدالعزيز موسي شرف الدين3054

+3.000B1.000D2.666B-3.000B3.666A-1.000D2.333C+2.000C3.666A-3322.41273.78Cمستجدايمسني حافظ امحد حممد حرفوش3055

مسية طه مجيل. د.أحنان عبده يوسف غنيم. دجهاد حسني القاضي. م.م جنات عبد الغين إبراهيم البكاتوشي. د.أ
قائم بعمل عميد الكليةوكيل الكلية لشئون التعليم والطالبرئيس الكنرتولعضو الكنرتول
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