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مقبولمصرىاسماء محمد على فولى407

مقبولمصرىامبيا حسنى زاهر زاخر408

مقبولمصرىايمان ضيف ابراهيم محمود411

مقبولمصرىايه طارق ابراهيم ابو المعاطى412

مقبولمصرىبسمه على سيد احمد414

مقبولمصرىحسين السيد محمد على 418

مقبولمصرىخالد ابراهيم محمد عبد الهادى ابراهيم419

مقبولمصرىخالد محمد عبد المجيد سالمان420

مقبولمصرىدعاء سالم عبدالرحمن عبدالعال421

مقبولمصرىدينا عصام عدلى ابرهيم422

مقبولمصرىدينا وصفى وهبه جندى423

مقبولمصرىرجب الشرنوبى احمد عبد العاطى424

مقبولمصرىرحاب نبيه محمد محمد425

مقبولمصرىروان سيد عبد الهادى السيد427

مقبولمصرىسلمى مصطفى محمد ابراهيم محمد428
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الحاضرون:رئيس لجنة مرحمة االمتحان

الغائبون............................:كتبــــــــــــــــو:رئيس لجان مراحل االمتحان

اإلجمالي2022:    /    / وافق مجمس الكمية بجمستو 

الناجحون............................:راجعـــــــــــــــو    2022/    /وافق مجمس الجامعة  بجمستو      
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مقبولمصرىشهاب الدين حسام مختار على حمودة القاضى433

مقبولمصرىشهيرة صافى الدين صادق عبد الرازق434

مقبولمصرىشيماء عماد عبد العظيم شيمى436

مقبولمصرىعيد عادل عيد ابراهيم عبد ربه437

مقبولمصرىفاطمه الزهراء محمد شحاته عبدالعال438

مقبولمصرىفاطمه مجاهد على مجاهد439

مقبولمصرىكيرلس ايهاب وديع بروسم440

مقبولمصرىلمياء احمد قبيصى ابوالوفا441

مقبولمصرىمحمد سعد عبد الحكيم محمد443

مقبولمصرىمحمد عربى فرجانى احمد سليمان444

مقبولمصرىمحمد مشاضى ابراهيم على445

مقبولمصرىمحمود محمد محمود حسين446

مقبولمصرىمريم خالد الجارحي عبد الحميد على448

مقبولمصرىهاشم سيد محمد عبد القادر452

مقبولمصرىهبه هللا عالء الدين محمد دردير454

مقبولمصرىهدير سامى شبانه مروان455

مقبولمصرىوسام عبد الرازق السيد منصور457

مقبولمصرىوسام محمد ابراهيم محمد458

مقبولمصرىوالء محمد محمود محمد459
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