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362088راسب30175863300.00ضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف ضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًضعٌف مقبولأبانوب رؤؤف عبد المسٌح موسى1

482843راسب39235494890.00مقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولأبانوب سمٌر رمزى ونٌس جاد2

785532مادة3626254229070.00مقبولجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولممتازجٌدجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدأبرار عبد المنصف مدنً إبراهٌم محمد3

785710جٌد39317539253565.00ممتازجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جداإبراهٌم عبد العاطً قاسم السٌد محمد4

785243.5جٌد362500422743.565.32مقبولجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدإبراهٌم مبروك إبراهٌم محمد البرلسى5

754701.5مادة392528362173.50.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأحمد إبراهٌم أحمد إبراهٌم عل6ً

321928راسب321928000.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبأحمد إبراهٌم قرنى مصطفى منصور7

573869راسب3425102313590.00مقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف مقبولمقبولضعٌف مقبولضعٌف لم ٌسجلضعٌف جدامقبولأحمد أحمد إسماعٌل محمد المحسب8

ًأحمد السٌد حامد إبراهٌم الشنوانى9 543076راسب3620051810710.00مقبولجٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌا

754691.5مادة392497362194.50.00جٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأحمد السٌد عبدالفتاح خلٌل السٌد10

غائبغائبغائبغائبغائبغائبراسب الئحٌاًغائبجٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف أحمد السٌد محمد أحمد11
غائب

392397راسب36219032070.00

452593راسب36207195220.00مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأحمد الشحات سالم حسن سالم12

786074.5جٌد جدا393133392941.575.42ممتازممتازجٌدجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدأحمد جابر عشماوى على13

512800راسب361948158520.00ضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف أحمد جمال أمٌن محمود14

482730راسب331863158670.00ضعٌف جداضعٌف مقبولمقبوللم ٌسجلضعٌف جٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولأحمد حمدى عبد المجٌد عبد القادر15

784907مقبول39254939235860.46جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد خمٌس السٌد أحمد جبرٌل16

512995راسب3319001810950.00ضعٌف جٌدضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولمقبولضعٌف جٌدلم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف أحمد رجب محمد عباس صالح17

785014مقبول39256039245462.92جٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأحمد رمضان إبراهٌم محمد بهتٌه18

452642راسب39230963330.00غائبغائبغائبغائبغائبغائبراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف مقبولأحمد سرحان محمد أحمد حسٌن19

573389راسب3621262112630.00مقبولجٌدمقبولضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف غائبمقبولمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولأحمد سعٌد طه محمد20

502760راسب382004127560.00راسب الئحٌاًجٌدمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأحمد سعٌد مصطفً محمد21

512939راسب3319221810170.00مقبولضعٌف جٌدمقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولأحمد سمٌر محمد عبد هللا فواز22

573253راسب3016332716200.00ضعٌف جٌدمقبولمقبولضعٌف جٌد جدامقبولضعٌف مقبوللم ٌسجل لم ٌسجل مقبولمقبولضعٌف ضعٌف مقبولأحمد صالح أحمد بٌومى23

442929راسب35244694830.00غائبغائبضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأحمد طارق رمضان قاسم عبدالسالم24

694294ثالث مواد3926053016890.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولأحمد عبد العزٌز صدقً محمد الدٌب25

543209.5راسب331984211225.50.00مقبولضعٌف لم ٌسجلمقبولمقبولمقبولجٌدضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولأحمد عبده السٌد المرسى26

785452مقبول39297439247863.54مقبولجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولأحمد عصام فهٌم إسماعٌل غنٌم27

694078مادة301822392256مقبولمقبولجٌدجٌدلم ٌسجل ضعٌف جٌدمقبولمقبوللم ٌسجل مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأحمد عطٌة ناجً علً قرٌطم28

482809راسب3017351810740.00مقبولضعٌف مقبولمقبولضعٌف لم ٌسجل لم ٌسجل جٌد جداراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف أحمد عالء صابر عبد القادر29

422413راسب301756126570.00مقبولضعٌف مقبوللم ٌسجل مقبولراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف أحمد على إبراهٌم على ماجد30

784604.5مقبول392461392143.554.96مقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد فؤاد عبد الجواد أحمد31

785847جٌد39303939280872.00ممتازجٌدمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداأحمد كرم عثمان أبو الٌزٌد32

786896ممتاز39344039345688.62ممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداأحمد محمد السٌد محمد أحمد33

693857مادتٌن3318923619650.00مقبولجٌد جدامقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد محمد حسن صالح الدٌن القوصى34

784404مقبول36204642235856.14مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأحمد محمد رجب محمد البنا35

573172راسب3317892413830.00مقبولمقبولجٌدضعٌف ضعٌف جٌدراسب الئحٌاًضعٌف مقبوللم ٌسجل مقبولضعٌف مقبولضعٌف مقبولأحمد محمد عبد الرؤف عثمللً عبد الرحمن36

754322مقبول36209339222957.15ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبوللم ٌسجلمقبولمقبولمقبولجٌدأحمد محمد عبد الفتاح أحمد37

786726ممتاز39337839334885.85ممتازممتازممتازجٌد جداممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداأحمد محمد عبد المحسن عبد الحلٌم أبو لٌلة38

593515راسب3521022414130.00راسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبوللم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولأحمد محمد فتحى أحمد على جمعه39

785871جٌد39312339274870.46جٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدأحمد مصطفى عبدالمقصود محمد أبو الرٌش40

:لجنة الرصد والمراجعة 

:                      راجع الكتابة   :أماله 

:                      أملً المراحعة :كتبه 

س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

مواد التخلفالفصل الدراسً الثانًمواد التخلفالفصل الدراسً األول
المستوٌات السابقة 

(المستوي األول)

المستوي الثانً

تقسٌم نبات
كٌمٌاء فٌزٌائٌة 

وتحلٌلٌة

مورفولوجً 

وتشرٌح نبات
حاسب آلًرٌاضةحٌوان زراعً

 إنتاج محاصٌل 

الحقل

كنترول الفرقة الثانٌة تقدٌرات الطالب فً إمتحان النقل

 2016 / 2015الفرقة الثانٌة للعام الجامعً  

أساسٌات إنتاج 

المحاصٌل

أساسٌات إنتاج 

حٌوانً

كٌمٌاء حٌوٌة 

(1)زراعٌة 

أساسٌات 

أمراض نبات

أساسٌات إنتاج 

الخضر

فسٌولوجً 

نبات
إحصاء عام

مبادئ 

االقتصاد

أساسٌات انتاج 

عدد الدواجن

الوحدات 

الكلٌة

الدرجات 

المرجحة 

الكلٌة

عدد 

الوحدات

الدرجات 

المرجحة

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

أساسٌات انتاج 

الفاكهة
بٌولوجً

ت
دا

ح
لو

 ا
دد

ع

ت 
جا

در
ال

حة
ج
مر

ال

ة 
سب

لن
ا

ٌة
ئو

لم
ا

التقدٌر

كٌمٌاء عضوٌةمٌكنة زراعٌة
أساسٌات 

أراضً

مبادئ االقتصاد 

الزراعً
لغة إنجلٌزٌة

حقوق 

انسان

أساسٌات علوم 

وتكنولوجٌا األغذٌة

المستوي األول والثانً
مٌكروبٌولوجٌا 

زراعٌة

التسوٌق 

الزراعً
أسس الوراثة

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



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

694476ثالث مواد3925653019110.00جٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌد جداجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولأحمد مصطفى محمد خلٌل41

573334راسب3319242414100.00جٌدضعٌف مقبولضعٌف مقبولجٌدمقبولمقبوللم ٌسجل ضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجل أحمد هشام حسن أحمد محمد42

00الغً 000.00الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً الغً أحمد مصطفى محمد خلٌل43

724167مادة332028392139مقبولجٌدمقبولضعٌف مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدلم ٌسجل مقبولمقبولمقبولأحمد هشام فهمى محمد سلٌمان44

724104مادتٌن3620523620520.00مقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولأروى عصام عبد المنعم شعٌر45

724152.5مادتٌن392171331981.50.00مقبولجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌد جداضعٌف مقبولمقبولمقبولأسامة عوض غازى عبد الجلٌل46

543110راسب3318712112390.00ضعٌف جٌد جدامقبولضعٌف مقبولجٌدضعٌف مقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجل راسب الئحٌاًضعٌف مقبولإسراء أحمد بهجت عبد الحمٌد محمد47

784695مقبول39240039229558.85مقبولممتازجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإسراء السعٌد عبد المنعم ٌوسف48

754773مقبول36232239245162.85ممتازجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدمقبوللم ٌسجل مقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدإسراء جابر عبده محمد الحصري49

785331جٌد39264639268568.85جٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدإسراء خمٌس عبد الحلٌم على الروبى50

785728جٌد جدا39267139305778.38ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدإسراء عبد الرحمن محمد إبراهٌم51

724575مادتٌن3925143320610.00جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدجٌدراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولإسراء عبد الفتاح عبد اللطٌف إبراهٌم52

573664راسب3322152414490.00مقبولمقبولمقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف جٌد جدامقبولضعٌف ضعٌف جداجٌدضعٌف مقبولضعٌف مقبولإسراء علً ثابت حمد هللا عل53ً

786197.5جٌد جدا393190393007.577.12ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولإسراء عادل عبد العزٌز النوٌعم54

785417.5جٌد392803392614.567.04ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولإسراء فهمى فهمى محمود الجمل55

603409.5راسب392196211213.50.00مقبولمقبولضعٌف مقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولإسراء محمد السٌد عبد هللا سالم56

784733مقبول39239939233459.85ممتازجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإسراء محمد بسٌونى واصل57

785530.5جٌد392745392785.571.42جٌدممتازجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جداإسالم السٌد عبد العظٌم أحمد عبد العزٌز58

452561راسب301646159150.00راسب الئحٌاًجٌدمقبولضعٌف ضعٌف مقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل لم ٌسجل ضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولإسالم صادق سعد محمد على59

786052.5جٌد جدا393102392950.575.65جٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداإسالم عوض عبد العزٌز عبد الرازق60

786286جٌد جدا39311539317181.31جٌد جداجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازمقبولممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازأسماء إبراهٌم أبوعجٌلة إبراهٌم61

785492.5جٌد392680392812.572.12ممتازجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدأسماء أحمد حسن عرٌف62

754727مقبول36227639245162.85ممتازجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبوللم ٌسجل مقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأسماء أحمد صالح الدٌن محمد الحسٌن63ً

785459جٌد39282839263167.46جٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولأسماء حبشً أحمد مصطفى64

724294مادتٌن3922393320550.00جٌد جداجٌدمقبولمقبولممتازمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدضعٌف مقبولمقبولمقبولأسماء عادل إدرٌس حسن شعٌب65

786314جٌد جدا39320339311179.77ممتازممتازجٌدجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌد جداجٌدأسماء عٌد عبد المنعم إبراهٌم66

786128جٌد جدا39302639310279.54ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌد جداأسماء فاٌز أحمد محمود67

603881راسب3926182112630.00مقبولمقبولضعٌف ضعٌف جدامقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌدأسماء مجدى محمود مرسى68

724176مادتٌن3519823721940.00مقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدضعٌف جداراسب الئحٌاًجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأسماء محمد حسن أحمد الخطٌب69

513070راسب3018552112150.00مقبولمقبولمقبولجٌدضعٌف لم ٌسجل لم ٌسجلمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأسماء محمد محمد الدٌبانى70

754637مادة3924023622350.00جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولضعٌف مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأسماء مسعد رٌاض محمد الخربوطلى71

00راسب000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًأشرف عادل سناده مهاود شحاته72

754828مادة3925573622710.00ممتازمقبولجٌدضعٌف جٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأالء أحمد عبد الرحٌم أحمد حسٌن73

785461.5جٌد392886392575.566.04جٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدأالء السٌد السٌد عطٌة حفنى74

784834مقبول39233239250264.15جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جداأالء سٌد مسعود محمد خلٌل75

785198.5جٌد352340432858.566.48مقبولمقبولممتازجٌدجٌدجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدأالء شرٌف حسن أحمد محمد76

786067جٌد جدا39301639305178.23ممتازممتازممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدأالء عباس محمود محمد عبد هللا77

392905راسب392905000.00لم ٌ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 أالء مجدي السٌد محمد الشٌخ78

785668جٌد39291139275770.69جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدأالء محمد أشرف إبراهٌم جبر فرج79

482878راسب331957159210.00ضعٌف ضعٌف جٌد جداضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًجٌدراسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأالء محمد حامد مصطفى80
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724359مادتٌن3925263318330.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولضعٌف مقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولأالء مصطفى أحمد محمد على مهدى81

725030.5مادتٌن392845332185.50.00جٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدالزهراء السٌد عبد السالم عبد العزٌزالشرٌف82

422320راسب301705126150.00ضعٌف راسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف لم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولالسٌد أحمد أحمد غرٌب83

786325جٌد جدا39323839308779.15ممتازممتازممتازجٌدجٌد جداجٌد جداممتازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداالسٌد ماهر فتحى خلٌل84

785069مقبول39254339252664.77جٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدالشٌماء تحسٌن عطٌة محمد حماد85

786420.5جٌد جدا393446392974.576.27ممتازجٌدجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازمقبولجٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جداأمانى صابر سالم عبد الجواد86

785227.5مقبول392724392503.564.19ممتازجٌد جدامقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأمانً محمد عبد الرشٌد أبو العال87

543259راسب392401158580.00جٌدمقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًمقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأمل مجدى ابرهٌم على حسن  الفولى88

785800.5جٌد393003392797.571.73ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازمقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدأمنٌة إبراهٌم أحمد محمد الطنطاوى89

543224راسب3621201811040.00ضعٌف جٌد جدامقبولمقبولضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف ضعٌف أمنٌة أحمد محمد أحمد سوٌدان90

513171راسب3319951811760.00ضعٌف ضعٌف جٌد جداجٌدمقبوللم ٌسجلجٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولأمنٌة خمٌس إبراهٌم عبد الصالحٌن91

693917ثالث مواد3519833419340.00مقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولأمنٌة سامى إبراهٌم أحمد متولى92

543128راسب3017572413710.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل لم ٌسجلجٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولأالء محمد علً محمد البولٌن93ً

724618مادتٌن3925753320430.00جٌد جداجٌدمقبولجٌدجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأمنٌة محمد محمود عبد الداٌم94

786147جٌد جدا39309339305478.31ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌدجٌد جداجٌدجٌد جداجٌد جداجٌد جدامقبولممتازأمنٌة ناصر فرج سالم95

786754.5ممتاز393360393394.587.04ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازأمٌرة أحمد شعبان مصطفى96

754716مادة3925323621840.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولضعٌف جٌد جداأمٌرة أحمد محمد على خلٌل97

573279راسب3619652113140.00جٌدجٌدجٌدضعٌف جٌدمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجل راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولامٌره اٌمن على مرسى حسام الدٌن98

754196مادة361991392205مقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولامٌره رمضان عوٌس حسن أحمد99

786937ممتاز39348139345688.62ممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازأمٌرة عبد العزٌز أحمد أحمد دٌاب100

482757راسب331845159120.00ضعٌف ضعٌف جٌدمقبوللم ٌسجل ضعٌف مقبولمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولامٌره عبد الفتاح محمود محمد101

786137.5جٌد جدا393205392932.575.19جٌد جداجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازجٌدجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدجٌدأمٌرة على حمدان على102

664742راسب3928822718600.00ممتازجٌد جداجٌدجٌدجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف مقبولضعٌف جدامقبولأمٌرة محمد السٌد أحمد حسانٌن103

784911مقبول39261039230159.00جٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأمٌرة محمد عبد المالك عبد اللطٌف أبو بكر104

00راسب000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًأمٌرة محمد على الروبى على105

786123.5جٌد جدا393161392962.575.96ممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداممتازجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌد جداأمٌرة مصطفى محمد نوفل106

694123ثالث مواد3622363318870.00راسب الئحٌاًممتازمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولامٌمة السٌد عبد المنصف محمد حبٌب107

724272مادتٌن3924273318450.00ممتازمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولضعٌف جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولإنجى خالد رمضان سٌد أحمد البٌبى108

784909مقبول39248839242162.08جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولإنجى محمد انور إبراهٌم109

482813راسب362015127980.00جٌدجٌدراسب الئحٌاًضعٌف جٌدراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجل ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف إنجى محمد عوض إبراهٌم بدوى110

785009مقبول39266339234660.15ممتازمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأٌات سمٌر عبد السالم عبد الحمٌد محمد111

784659مقبول39238239227758.38جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأٌات محمد على سعد المغرب112ً

755594.5مادة393067362527.50.00ممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌد جداراسب الئحٌاًممتازجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولأٌات محمود السٌد على113

694566.5ثالث مواد382439312127.50.00مقبولجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأٌة إبراهٌم كامل عبد المقصود نجم114

543245راسب3621951810500.00مقبولجٌد جدامقبولضعٌف ضعٌف جٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولأٌة أحمد السٌد محمد الفار115

724426مادتٌن3623833620430.00مقبولجٌد جدامقبولمقبولضعٌف جٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولأٌة حمدى محمود صادق إبراهٌم116

754648.5مقبول362226392422.562.12جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجٌدلم ٌسجلمقبولمقبولمقبولأٌة سعٌد خمٌس على117

786127جٌد جدا39308839303977.92جٌد جداممتازجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌدجٌدجٌدأٌة عاصم السٌد صالح118

39364439ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداأٌة عبد المنعم مصطفى البنا119
3734.5

787378.5ممتاز95.76

785268جٌد39272439254465.23ممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأٌة على أحمد على محمود120
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785724جٌد39286839285673.23جٌد جداممتازجٌد جدامقبولممتازجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدجٌد جدامقبولمقبولأٌة فتحى ٌوسف السٌد121

754819مادة3925843622350.00جٌد جداجٌدجٌدراسب الئحٌاًجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولأٌة محمد عبده عمر عثمان122

785372.5جٌد392755392617.567.12جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدأٌة ٌوسف محمد محمد دسوقى123

785575جٌد39277939279671.69ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولإٌمان حسن أحمد محمد عل124ً

786921ممتاز39338439353790.69ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌد جداممتازإٌمان خضر أبو الزٌن كشك125

785561.5جٌد392743392818.572.27ممتازجٌد جداممتازمقبولممتازمقبولجٌد جداجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدإٌمان صالح عبد الغنى عبد الحمٌد البٌاع126

754387مادة3620653923220.00مقبولجٌد جداجٌدمقبولضعٌف جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولإٌمان مجدى محى الدٌن محمد البنا127

785155.5جٌد392499392656.568.12جٌد جداجٌدجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولإٌمان محمد جابر محمد السٌد128

754424مادة3923783620460.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولإٌمان محمد عبد العزٌز محمد رزق129

452583راسب331878127050.00ضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًجٌدراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبوللم ٌسجلضعٌف ضعٌف ضعٌف إٌمان محمد محمود محمد أبوحسن130

785854جٌد جدا39290839294675.54ممتازممتازجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌدإٌمان محمود عبد القادر بشٌر محمود131

786250جٌد جدا39317239307878.92ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدممتازجٌدممتازجٌدممتازمقبولجٌد جداجٌد جداجٌدإٌمان نبٌل حمادة محمود حماده132

786658.5جٌد جدا393366393292.584.42ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌدممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداإٌمان نجٌب عبد العزٌز السٌد133

785258.5جٌد392641392617.567.12ممتازجٌد جداجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولإٌمان ٌوسف مبروك أحمد134

351944راسب32179131530.00راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًلم ٌسجل راسب الئحٌاًضعٌف جداراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف جدامقبولأٌمن محمد عبد الجلٌل أبو شادى135

754634مادة3924593621750.00جٌد جداجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولجٌدراسب الئحٌاًجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولبثٌنة حمدي الحسٌنً عبد هللا136

482907راسب362193127140.00مقبولضعٌف ضعٌف راسب الئحٌاًجٌدضعٌف ضعٌف جدامقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجلضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولبسمة صالح محمود عبد المقصود137

784738مقبول39254839219056.15جٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولبسنت حسن على صالح جربٌدة138

724134مادتٌن3924003317340.00جٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولبالل رمضان فهمى عبد الصادق محمود139

512902راسب3318581810440.00ضعٌف مقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف لم ٌسجلضعٌف مقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف مقبولبوال نبٌل حلمً أدهم140

392180راسب30168894920.00ضعٌف ضعٌف مقبوللم ٌسجلضعٌف ضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجلمقبولضعٌف جداراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف تامر إبراهٌم رمضان إبراهٌم بحٌرى141

422428راسب33186795610.00ضعٌف جٌد جداضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولراسب الئحٌاًضعٌف راسب الئحٌاًلم ٌسجلضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولتقً طارق أحمد السٌد عل142ً

512925راسب3318931810320.00مقبولضعٌف مقبوللم ٌسجلضعٌف ضعٌف مقبولضعٌف مقبولراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولتٌسٌر عشري عبد الواحد محمد143

786113.5جٌد جدا392971393142.580.58ممتازجٌد جداجٌدجٌد جداممتازجٌدجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداجٌد جداجبرٌل ٌونس جبرٌل حسن144

543346راسب3320172113290.00ضعٌف ضعٌف جٌد جدامقبولضعٌف لم ٌسجلجٌدضعٌف جٌدراسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف مقبولجٌدجهاد أحمد عطٌة محمد عالم145

784648مقبول39236539228358.54مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدجهاد السٌد إبراهٌم على حسن146

786086جٌد جدا39300539308179.00ممتازجٌد جداممتازجٌدممتازجٌدممتازجٌدممتازجٌدجٌدجٌدجٌد جداجهاد جمال جاب هللا طاهر147

ضعٌف جداضعٌف مقبوللم ٌسجلضعٌف لم ٌسجل ضعٌف جٌدمقبولراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف جدامقبولضعٌف مقبولجهاد عاطف مصطفى عاٌش148
مقبول

452638راسب301795158430.00

452638راسب301795158430.00جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌدجهاد مجدى على عقل على149

784816.5مقبول362196422620.562.39مقبولجٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدجهاد محمد فرغلى ٌوسف السٌد150

452495راسب301610158850.00مقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبوللم ٌسجل ضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف مقبوللم ٌسجل مقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف ضعٌف جورج مسعد كامل متى حنا151

784909مقبول39242539248463.69جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جداجٌالن على محمد حمدان152

754579مادة3925603620190.00جٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدجٌهان محروس عطٌة حسن محمد البنا153

754656مادة3924693621870.00مقبولجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولحازم طارق أحمد عٌسى154

784720مقبول39228739243362.38جٌدجٌدجٌد جدامقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدحامد جمال أحمد عبد هللا155

784922مقبول39257639234660.15جٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحامد محمد أحمد عاطف كامل السٌد156

754700مادة3926363620640.00جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدراسب الئحٌاًمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدحبٌبة عامر عبد العزٌز خلٌل157

754479.5مادة392315362164.50.00مقبولمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدحسام حسن عبد الجلٌل عطٌة158

754128مادة3920493620790.00جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدحسام ربٌع السٌد حسٌن انور159

784583مقبول36221942236456.29مقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسام رأفت أحمد حامد المغازى160
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785149مقبول39279739235260.31جٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدحسن اٌمن حسن أبو الغٌط161

603469.5راسب331893271576.50.00مقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولمقبولمقبولمقبوللم ٌسجل راسب الئحٌاًمقبولضعٌف ضعٌف لم ٌسجل مقبولحسن صالح محمود السٌد162

754493مادة3924083620850.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولحسناء سعٌد بدر حامد أبوسعٌد163

785533.5جٌد392775392758.570.73ممتازجٌد جداجٌد جداجٌدجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدحسٌن أشرف حسٌن عبد العزٌزمحمد164

785370جٌد39277839259266.46جٌد جدامقبولجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدحمدي حسام مبروك عبد المجٌد عبد الحمٌد165

452872راسب301963159090.00ضعٌف ضعٌف مقبولجٌدلم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف مقبوللم ٌسجلراسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولحنان شعبان السٌد عبد العزٌز الخراشى166

00راسب000.00الغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًالغًحنان شعبان محمد أحمد167

786844.5ممتاز393453393391.586.96ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازممتازجٌد جداممتازحنان فوزى رمضان السٌد168

694140ثالث مواد3924453016950.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف راسب الئحٌاًمقبولجٌدخالد جمال كمال محمد رجب169

573270راسب3620702112000.00مقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف جٌدضعٌف غائبضعٌف مقبولضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولخالد محسن فتحى السٌد فاٌد170

543118راسب3318732112450.00ضعٌف مقبولمقبولضعٌف جٌدجٌدضعٌف ضعٌف لم ٌسجل مقبولمقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف مقبولخالد مصطفى إبراهٌم الفخرانى171

785450جٌد39272039273070.00جٌد جداممتازجٌدجٌدممتازجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولجٌدخلٌفة عزت السٌد محمد خلٌفة172

785574.5جٌد392858392716.569.65جٌدجٌد جداجٌد جداجٌدجٌدجٌدجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدخمٌس سعد أبوزٌد محمد أبوزٌد173

694130ثالث مواد3923843017460.00جٌدجٌدراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولراسب الئحٌاًمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌددالٌا رمضان سعٌد رحومه الفقى174

785356جٌد39280039255665.54ممتازجٌد جداجٌدمقبولجٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌددالٌا مسعد عبد العظٌم محمد175

785046مقبول39269139235560.38جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌددالٌا هشام على حسن عبد الحمٌد176

785097.5مقبول392663392434.562.42جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولجٌدجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌددعاء عبد المنعم أحمد أحمد زٌتون177

784835مقبول39248039235560.38جٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌددنٌا شدٌد علً شدٌد على حجاج178

785046.5مقبول392543392503.564.19جٌد جداجٌد جداجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولجٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجٌددنٌا محمد حسن السٌد179

754569مادة3924783620910.00جٌد جداجٌد جدامقبولضعٌف جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولجٌددنٌا محمد مصطفى عمارة180

392481362167.50.00غائبجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدامقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولدٌنا أمٌن محمد أمٌن الشٌخ181
مادة 

وحقوق
754648.5

724413مادتٌن3924663319470.00جٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌدراسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌددٌنا حسن فهمً محمد عل182ً

452746راسب3017321510140.00مقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف جٌدجٌدلم ٌسجل لم ٌسجلجٌدضعٌف راسب الئحٌاًضعٌف مقبولضعٌف ضعٌف ضعٌف جٌد جدادٌنا عادل لملوم عٌد الجزار183

784736مقبول39246839226858.15جٌدجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولدٌنا وحٌد فكري القاض184ً

724423مادتٌن3925453318780.00جٌد جداجٌدمقبولضعٌف جٌدمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولمقبولجٌدرانا حسٌن حسن حسٌن185

543261راسب3320372112240.00ضعٌف راسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف لم ٌسجلجٌدضعٌف راسب الئحٌاًراسب الئحٌاًمقبولمقبولضعٌف مقبولجٌدراندا أمٌن عبد هللا صالح العبد186

392827راسب392827000.00لم ٌ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 راندا جمال عبد الغنى السٌد187

785146جٌد39258439256265.69جٌد جداجٌدجٌدمقبولجٌد جداجٌد جدامقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌد جدارانٌا حسن السٌد على دسوقى188

754456مادة3923623620940.00ممتازمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدرقٌة مصطفى السٌد أحمد خلٌل189

787179ممتاز39356439361592.69ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازرقٌة نبٌل محمد عبد الراض190ً

754273مادة3922783619950.00جٌدجٌدمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولضعٌف مقبولرمضان رضوان ربٌع رضوان191

754762مادة3622393925230.00مقبولجٌد جداجٌد جداجٌدمقبولممتازمقبولراسب الئحٌاًمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولرنا أحمد عبد العزٌز مبروك فرٌج192

785853جٌد جدا39282639302777.62ممتازممتازجٌد جداجٌد جداممتازجٌدممتازجٌد جداجٌد جدامقبولجٌدجٌدجٌدرنا أٌمن على البنا193

786043.5جٌد393150392893.574.19ممتازممتازجٌد جداجٌدممتازجٌدجٌدجٌدجٌد جداجٌدمقبولمقبولجٌد جدارنا محمد عبد الرحمن محمد آدم194

754511مادة3622373922740.00مقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدرنٌن عاطف محمد على مرسى195

543263راسب3017662414970.00ضعٌف مقبولجٌدجٌدمقبوللم ٌسجل جٌد جدامقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجلضعٌف جدامقبولضعٌف غائبضعٌف مقبولروان أحمد محمد أحمد مصباح196

543175راسب3621131810620.00جٌدمقبولراسب الئحٌاًضعٌف جٌدضعٌف مقبولراسب الئحٌاًلم ٌسجلمقبولراسب الئحٌاًضعٌف ضعٌف مقبولروان أحمد محمد العدل الشربٌنى197

786610.5ممتاز393273393337.585.58ممتازممتازممتازجٌدممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداممتازجٌد جداجٌد جداروان سمٌر محمود محمد الصباغ198

784767مقبول39240339236460.62ممتازجٌدجٌدمقبولجٌد جدامقبولمقبولمقبولجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدروان عصام الدٌن عبد المبدئ حجازى199

724415مادتٌن3622433621720.00ضعٌف جٌد جدامقبولمقبولراسب الئحٌاًجٌدمقبولجٌد جدامقبولجٌدمقبولمقبولمقبولمقبولرٌم سامح محمود سٌف200
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