
جامعة المنوفية

  كلية الطب

اٌذرجٗاٌذرجٗاٌذرجٗ
1450التقدير90050050
54030030870

حقوق غ(دور ثان)(دور ثان)جـ237عذر 2عذر ل571ِطرجذاحمد جمال عبد العزيز عبادة1110219

ل300

(دور ثان)(دور ثان)ض 15ض 281جـ587
جـ جـ%110576.21جـ35جـ جـ422جـ648ِطرجذاحمد عبد الحميد عبد العزيز النمر3120020

ل30

جـ%96666.62ض 26جـ347جـ593
(ل/ 31)اسره جـ%103471.31ل30جـ352جـ652ِطرجذزىره عدنان الهواش5130204

ل30

ل%88861.24ض 28ل314ل546
(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر 1عذر 1عذر رلرلِطرجذمصطفى وائل عبد المرضى7130369
(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر 1عذر 1عذر جـ جـ677ِطرجذاحمد رجب عبد الحافظ عبد العليم8140017
(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 1عذر ِطرجذاحمد عبد الفتاح صابر ابو فرو9140035

م%126086.90جـ37م470جـ جـ753ِطرجذاحمد عبد المنعم نبوى ريحان10140036
جـ%104071.72جـ36جـ جـ390جـ614ِطرجذاحمد ناصر ابراىيم الشاعر11140055
جـ%97467.17ل32جـ جـ401ل541ِطرجذاسراء عبد المنعم حسن خطاب12140082
جـ%104171.79جـ36جـ371جـ634ِطرجذاسالم سعيد سيد احمد وتوت13140095
جـ%103671.45جـ جـ40جـ جـ407جـ589ِطرجذاسالم فتحى نصر احمد سالم14140097
(دور ثان)(دور ثان)م344عذر 3عذر جـ جـ757ِطرجذامانى احمد محمد على عمران15140129
جـ جـ%108975.10ل30جـ جـ386جـ673ِطرجذايو بهيج سعيد اندورة16140210
جـ جـ%121283.59جـ جـ39م456جـ جـ717ِطرجذايه  عبد المحسن عبد المنعم17140219
جـ جـ%114378.83جـ جـ40م469جـ634ِطرجذايو محمد عبد اهلل العدوى18140228
(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 1عذر ِطرجذتغريد عبد اهلل عبد الكريم19140246
م%123785.31م47م438جـ جـ752ِطرجذمحمد عادل محمد عرفو20130322
جـ جـ%114478.90جـ37م460جـ647ِطرجذشيماء على فوزى عجرمو21140399
جـ جـ%119582.41جـ جـ40م459جـ جـ696ِطرجذعمرو باسم سعيد ابو ىيبو22140432
4عذر ورقه (دور ثان)(دور ثان)جـ جـ538عذر 5عذر 5عذر 5عذر ِطرجذفاطمة صالح محمد السقا23140448
(دور ثان)(دور ثان)جـ36م6436عذر 6عذر ِطرجذمحمد السيد عبد الستار ابراىيم24140476
(دور ثان)(دور ثان)2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذمحمد محمود محمد العدسى25140506
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جـ جـ%111977.17ل32م436جـ651ِطرجذمها جابر عبد العزيز احمد26140581
ل%93364.34ل30جـ359ل544ِطرجذنهى محمد السيد ابو عيد27140628
جـ جـ%109275.31جـ جـ38جـ جـ398جـ656ِطرجذىند عادل شعيان عيد28140671
م%124085.52جـ جـ41م447جـ جـ752ِطرجذسليما ن محمود سليمان فوزو29140706
جـ جـ%122884.69جـ جـ40م443جـ جـ745ِطرجذاترا١ُ٘ ادّذ دطٓ اٌخ30150002ٌٟٛ
م%131190.41م43م475م793ِطرجذاترا١ُ٘ جّاي إترا١ُ٘ دطٓ ضال31150003ِٗ
جـ%104572.07جـ34جـ جـ412جـ599ِطرجذاترا١ُ٘ واًِ ف١ُٙ ػػ١ث32150004ٗ
م%126086.90م43م476جـ جـ741ِطرجذاترا١ُ٘ ِا٘ر ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س 33150005
م%129589.31م44م466م785ِطرجذادالَ ػسِٟ ضؼذ ضاٌُ تط34150006ٟٔٛ١
م%132991.66م45م474م810ِطرجذادّذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ ضٛض35150007ٗ
جـ جـ%119882.62م44م449جـ جـ705ِطرجذادّذ اغرف ادّذ ٔؿار36150008
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ33جـ جـ3391عذر 3عذر ِطرجذادّذ اغرف أ١ِٓ غؼثاْ لطة37150009
م%130289.79جـ جـ42م480م780ِطرجذادّذ اٌط١ذ دّذٜ اٌط١ذ ػثّا38150011ْ
جـ جـ%113578.28جـ جـ40م427جـ668ِطرجذادّذ اٌط١ذ ػثذ اٌؼاي ِرض39150012ٝ
جـ جـ%122984.76جـ جـ38م446جـ جـ745ِطرجذادّذ اٌط١ذ ػثذهللا اٌذذاد40150013
(دور ثان)(دور ثان)4عذر 4عذر 4عذر 4عذر جـ640ِطرجذادّذ ا٠ٙاب ادّذ اٌثم١ؼ41150014ٝ
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ37م3446عذر 3عذر ِطرجذادّذ تالي رغ١ذ أدّذ ضال42150015ِٗ
جـ جـ%118381.59جـ جـ39م441جـ جـ703ِطرجذادّذ ذٛف١ك ِذّذ ِاق43150016ٝ
جـ جـ%121583.79م45م445جـ جـ725ِطرجذادّذ جاتر ِذّٛد ض٠ٛذ44150017
جـ جـ%122884.69جـ جـ41م459جـ جـ728ِطرجذادّذ جؼفر ػثذ اٌج١ًٍ جؼفر45150018
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ جـ342عذر 3عذر 3عذر 3عذر ِطرجذادّذ جالي ِذفٛظ ػثذ رت46150019ٗ
م%126287.03جـ جـ42م464جـ جـ756ِطرجذادّذ جّاي اٌط١ذ جّؼح47150020
م%131390.55م49م483م781ِطرجذادّذ جّاي خكر اٌّٛز48150021ٜ
م%134392.62م47م479م817ِطرجذادّذ جّاي فر٠ذ ػ١ع49150023
جـ جـ%122284.28م43م467جـ جـ712ِطرجذادّذ داِذ لٗ ِذّذ50150024
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جـ جـ%122184.21م43م467جـ جـ711ِطرجذادّذ دّذٞ اترا١ُ٘ ِؿ١ٍذ51150026ٝ
جـ جـ%120082.76م43م443جـ جـ714ِطرجذادّذ دّذٞ ػثذاٌذ١ّذ ػؿر52150027
جـ جـ%110676.28جـ جـ41م428جـ637ِطرجذادّذ دّسج ِؿطفٝ ل53150028ٗ
م%131990.97م46م480م793ِطرجذادّذ خاٌذ ادّذ ٘الي54150030
جـ%107073.79جـ37جـ جـ379جـ654ِطرجذادّذ رأفد غؼثاْ د٠اب55150031
جـ جـ%111076.55م43جـ جـ411جـ656ِطرجذادّذ رجة ١ٍِجٝ ا56150032ٓ١ٌٍ
جـ%100369.17ل30جـ353جـ620ِطرجذادّذ ضاٌُ ػثذ اٌذف١ع اتٛ ػس٠س57150033
م%126987.52م44م468جـ جـ757ِطرجذاحمد سالم محمد الجمل58150034
م%130189.72م46م485م770ِطرجذادّذ ضاِخ ضؼذ ِؿ١ٍذ59150035ٟ
م%130790.14م44م478م785ِطرجذادّذ ضاِخ ضؼ١ذ ا١ٌٍّج60150036ٝ
م%124185.59م45م452جـ جـ744ِطرجذادّذ ضاِٟ ِذّذ ػٍٝ اٌس٠اخ61150037
جـ%97166.97جـ جـ41جـ341جـ589ِطرجذادّذ ض١ٍّاْ ػثذ اٌفراح ض١ٍّاْ 62150039
جـ جـ%116780.48م43م444جـ جـ680ِطرجذادّذ ؾاتر ِؿٍذٝ ػّرا63150041ْ
جـ جـ%115379.52م43م445جـ665ِطرجذادّذ ؾثرٞ دط١ٓ اٌذٍفا64150042ٜٚ
م%132791.52م45م479م803ِطرجذادّذ ػالف ِذّذ إٌم١ة65150043
جـ جـ%119082.07جـ جـ38م456جـ جـ696ِطرجذادّذ ػثذ اٌرد١ُ ِؿطفٟ اٌؼ١ط66150045ٞٛ
جـ جـ%116980.62جـ34م453جـ جـ682ِطرجذادّذ ػثذ اٌؼاي اٌط١ذ أدّذ67150046
جـ%107073.79جـ جـ38م436جـ596ِطرجذادّذ ػثذ اٌٙادٞ ِذّذ ػثذاٌٙاد68150049ٜ
جـ جـ%118281.52جـ37م446جـ جـ699ِطرجذاحمد عبده صابر محمد مروان69150050
م%124585.86جـ37م453جـ جـ755ِطرجذادّذ ػف١فٟ ِذّذ ػف١فٝ خطاب70150051
م%132991.66م48م478م803ِطرجذادّذ ػٍٟ ِذّذ راق71150052ٟ
جـ جـ%120583.10م44م446جـ جـ715ِطرجذادّذ ػّرٚ روٝ إٌّر72150053
جـ جـ%121884.00جـ جـ42م460جـ جـ716ِطرجذادّذ فا٠س ػثذ اٌٙادٜ جاد اٌجسار73150054
م%123785.31جـ جـ40م456جـ جـ741ِطرجذادّذ وّاي ِذّٛد ضؼذ اٌثر74150056َ
(دور ثان)(دور ثان)جـ436عذر 4عذر 4عذر 4عذر ِطرجذادّذ ِذّذ ادّذ ػثذ اٌفك75150059ً١
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الكلي
جـ جـ%121283.59جـ جـ38م456جـ جـ718ِطرجذادّذ ِذّذ ػثذ اٌؼالٟ ػثذهللا 76150061
جـ جـ%120282.90جـ37م446جـ جـ719ِطرجذادّذ ِطٍُ ِذّذ ػ١ذ77150064
4، 3، 2باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ133عذر 1عذر 1عذر 1عذر ِطرجذادّذ ِؿطفٝ اٌط١ذ ِذّذ اٌػا78150065ِٟ
م%129289.10م47م472م773ِطرجذادّذ ٔاؾر ػثذ اٌطالَ لٛال79150066ْ
م%129989.59م43م471م785ِطرجذادّذ ٔاؾر ِذّذ ز٠ُٕٙ رجة80150067
جـ جـ%121583.79جـ جـ38م460جـ جـ717ِطرجذادّذ ٠طرٞ ض١ّر ػثذاٌجٛاد81150070
جـ جـ%120282.90م43م450جـ جـ709ِطرجذارٜٚ دطٕٟ لطة غرع82150071
م%125086.21م45م452جـ جـ753ِطرجذاضاِح ادّذ ػثذاٌٍط١ف ِذّذ ضا83150072ٌُ
م%135893.66م49م480م829ِطرجذاضاِح دطا١ٔٓ دطٓ غر٠ف84150073
م%129289.10جـ جـ42م464م786ِطرجذاضاِح ِذّذ ػثذ اٌّمؿٛد ػٛـ85150074
جـ جـ%110976.48جـ جـ40جـ جـ422جـ647ِطرجذاضراء اترا١ُ٘ اتٛ اٌفرٛح غاد86150075ٜ
جـ%108574.83جـ جـ38جـ جـ415جـ632ِطرجذاضراء ادّذ ػثذ إٌّؼُ ِذّذ87150076
جـ جـ%116480.28ل32جـ جـ409جـ جـ723ِطرجذاضراء ا١ِٓ أدّذ اٌىفرا88150077ٜٚ
م%133391.93م48م473م812ِطرجذاضراء تذر ػثذ اٌؼس٠س اٌثرو89150078ٝ
م%127087.59م44م467جـ جـ759ِطرجذاضراء تذراْ ادّذ ِذّذ90150079
م%125486.48جـ جـ42م460جـ جـ752ِطرجذاضراء جّؼح ػثذ اٌٍط١ف ج91150080ٍٝ٠ٛ
م%133792.21جـ جـ42م482م813ِطرجذاضراء دط١ٓ ٠طرٜ ِذّٛد غ92150081ُ١ٕ
م%124185.59جـ جـ42م460جـ جـ739ِطرجذاضراء خاٌذ اٌط١ذ ػس٠س93150082
م%129088.97م43م465م782ِطرجذاضراء ز٠ذ ػٍٝ ض١ف اٌذ94150084ٓ٠
جـ%98567.93جـ36جـ جـ382ل567ِطرجذاضراء ضاِٟ ذٛف١ك إٌذاش95150085
جـ جـ%121984.07جـ35م450جـ جـ734ِطرجذاضراء ضؼذ زا٘ر ِذّذ غذ٠ذ96150086
م%127587.93جـ جـ41م472جـ جـ762ِطرجذاضراء ضؼذ ٠ٛضف دجاج97150087
م%131390.55م46م473م794ِطرجذاضراء ضؼ١ذ اٌط١ذ ِذّذ اٌمٕا98150088ٜٚ
جـ جـ%120983.38جـ جـ38م441جـ جـ730ِطرجذاضراء ؾثذٟ اضّاػ١ً اٌػما99150089ٝٔ

جـ%100469.24ل32جـ جـ387جـ585ِطرجذاضراء ؾثرٞ ػٍٝ اٌؿ١ف100150090ٝ
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جـ جـ%121283.59جـ جـ42م450جـ جـ720ِطرجذاضراء ػثذ اٌرازق اتٛ ا١ٌس٠ذ 101150092

جـ جـ%115279.45جـ جـ40م442جـ670ِطرجذاضراء ػٍٟ اٌط١ذػٍٝ اٌّىا102150093ٜٚ

م%126387.10م45م455جـ جـ763ِطرجذاضراء ػٍٟ دطٓ ػثذاٌجٛاد 103150094

م%130289.79جـ جـ38م478م786ِطرجذاضراء فرذٟ ػٍٝ ػٍٝ ض١ٍّا104150095ْ

جـ جـ%117380.90جـ جـ40م441جـ جـ692ِطرجذاضراء ِذّذ ادّذ ػط105150096ٗ١

جـ جـ%119882.62جـ جـ41م448جـ جـ709ِطرجذاضراء ِذّذ اٌط١ذ ِذّذ غرتاظ106150097

م%128988.90م45م484جـ جـ760ِطرجذاضراء ِذّذ ػثذ إٌّؼُ  ادّذ 107150099

جـ جـ%114679.03جـ جـ39م465جـ642ِطرجذاضراء ِذّذ ػثذاٌؼالٟ ز٘را108150100ْ

جـ جـ%115579.66جـ37م446جـ672ِطرجذاضراء ِذّذ ػط١ٗ ػّرا109150101ْ

م%126287.03م44م469جـ جـ749ِطرجذاضراء ِؿطفٝ غذ٠ذ ِؿطفٝ 110150102

جـ%96366.41جـ37جـ350ل576ِطرجذاضراء ِّذٚح دٍّٝ لطة111150103

جـ جـ%115279.45جـ37م453جـ662ِطرجذاضراء ٔؿر أتٛ اٌّؼالٟ أِاَ ػط١ح112150104

م%130389.86م44م481م778ِطرجذاضراء ٘أٟ ػثذ اٌغٕٟ اٌػا113150105ِٟ

جـ جـ%123184.90جـ جـ42م456جـ جـ733ِطرجذاضراء ٠ذ١ٝ تذٜٚ رِكا114150106ْ

م%133592.07م43م481م811ِطرجذاضراء ٠طرٞ ػثذ اٌّؼثٛد اٌثذر115150107ٜ

م%134492.69م43م477م824ِطرجذاضالَ اغرف ػثذ اٌؼ١ٍُ اتٛ اٌؼس116150108َ

4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ جـ41م7476عذر 7عذر ِطرجذاضالَ جّاي ػثذ اٌردّٓ اٌجّط117150109ٝ

جـ جـ%121283.59جـ جـ38م466جـ جـ708ِطرجذاضالَ خاٌذ ػثذاٌّؤِٓ ػثذاٌذ118150110ُ١ٍ

جـ جـ%116680.41م43م445جـ جـ678ِطرجذاضالَ ػٍٟ ِذّذ ػٍٝ اٌّػا٠خ119150112

م%124585.86جـ جـ39م459جـ جـ747ِطرجذاضالَ ِذّذ ؾذ٠ك اٌثرا120150113ٝٔٛٔ

م%123485.10جـ جـ42م460جـ جـ732ِطرجذاضّاء اٌط١ذ ادّذ ِؿطفٝ ادّذ121150114

جـ جـ%120282.90م43م443جـ جـ716ِطرجذاضّاء ا١ِٓ ػثذ اٌذ١ّذ غر٠ف122150115

جـ%103971.66جـ جـ38جـ جـ384جـ617ِطرجذاضّاء رزق ضؼذ اٌغراب123150116

م%124485.79جـ جـ42م457جـ جـ745ِطرجذاضّاء غٛلٟ اٌّؿ١ٍذٝ ػثذ 124150117

جـ جـ%121683.86م44م462جـ جـ710ِطرجذاضّاء ػاِر داِذ غىر125150118
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جـ جـ%122784.62م45م454جـ جـ728ِطرجذاضّاء ػرفح اٌغّرٜ ػ126150119ٍٝ

جـ%105672.83ل31جـ جـ399جـ626ِطرجذاضّاء فرذٟ ػثذ اٌجٛاد ادّذ 127150120

م%130189.72م46م479م776ِطرجذاضّاء ِا٘ر ػثذ اٌفك١ً ٔؿار128150121

جـ جـ%115879.86م44م430جـ جـ684ِطرجذاضّاء ِذّذ ا١ِٓ غٙاب اٌذ129150122ٓ٠

م%132491.31م47م477م800ِطرجذاضّاء ِؿطفٝ ػط١ح إٌكار130150123

جـ جـ%115279.45جـ36م433جـ جـ683ِطرجذاضّاء ٔاؾر ػٛاد اٌسػ131150124ُ١

جـ جـ%114979.24جـ33م439جـ جـ677ِطرجذاقٛاء ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س ِٕجٛد132150125

م%125786.69جـ جـ41م465جـ جـ751ِطرجذاورَ ِذّذ اتٛ اٌؼثاش ادّذ133150126

م%125286.34جـ جـ41م466جـ جـ745ِطرجذاالء ادّذ اٌػافؼٝ اٌػار134150127ٌٝ

جـ جـ%111977.17جـ جـ38م433جـ648ِطرجذاالء ادّذ أدّذ اٌذِال135150128ٝ

م%127888.14جـ جـ42م469م767ِطرجذاالء ادّذ ػثذاٌغفار غا136150129ٌٝ

جـ جـ%119382.28م43م458جـ جـ692ِطرجذاالء ادّذ ِذّٛد ػ١اد137150131

4، 2باطنه (دور ثان)(دور ثان)م344عذر 3عذر 3عذر 3عذر ِطرجذاالء ادّذ ٘اغُ ِٕجٛد138150132

م%130189.72م45م476م780ِطرجذاالء ؾاتر أتٛ اٌّؼالٝ ػ١طح139150133

م%124185.59جـ جـ39م467جـ جـ735ِطرجذاالء ؾثرٞ اٌط١ذ غر٠ف140150134

(دور ثان)(دور ثان)جـ33ل305ض 498ِطرجذاالء فىرٞ ػثذ اٌرازق ض١ٍّاْ 141150136

م%126887.45م43م482جـ جـ743ِطرجذاالء ِاجذ ٚج١ٗ ض١ذادّذ دط142150137ٓ

جـ جـ%115379.52جـ36م433جـ جـ684ِطرجذاالء ِذّذ ض١ٍّاْ اترا١ُ٘ اٌط١ذ143150138

جـ جـ%117981.31جـ جـ40م447جـ جـ692ِطرجذاالء ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ و١ٛا144150139ْ

جـ%101570.00جـ36جـ جـ381جـ598ِطرجذاالء ِٛضٝ ػثذ اٌردّٓ ِٛض145150140ٝ

جـ جـ%120282.90جـ جـ41م436جـ جـ725ِطرجذاالء ٠ذٟ دطٓ زا٠ذ146150142

م%126787.38م47م469جـ جـ751ِطرجذاالء ٠طرٞ اترا١ُ٘ اٌى١ال147150143ٟٔ

جـ جـ%115779.79ل30م448جـ جـ679ِطرجذاٌس٘راء ضؼ١ذ ضٕٛضٝ اترا148150144ُ١٘

جـ جـ%114879.17ل32م433جـ جـ683ِطرجذاٌط١ذ دط١ٓ اٌط١ذ ػثذ اٌفراح149150145

م%132891.59جـ جـ38م478م812ِطرجذاٌط١ذ ػالء اٌذ٠ٓ اٌط١ذ خ١ًٍ رزق150150146
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جـ جـ%122284.28جـ جـ38م460جـ جـ724ِطرجذاٌػ١ّاء ذٛد١ذ دطٓ اٌطٍىا151150147ٜٚ

(دور ثان)(دور ثان)جـ جـ41جـ جـ4399عذر 4عذر ِطرجذاٌػ١ّاء ٌطفٟ ِذّذ ػ١ذ152150148

جـ جـ%115979.93جـ جـ41م438جـ جـ680ِطرجذاِأٟ ػالء اترا١ُ٘ ذرو153150150ٟ

جـ جـ%112777.72جـ جـ42م431جـ654ِطرجذاِأٟ ِا٘ر ِذّذٜ خٍف154150151

م%124786.00م44م466جـ جـ737ِطرجذاِأٟ ِذّذ ػثذ اٌؼ١ٍُ ِذّذ155150152

جـ%100769.45جـ34جـ346جـ627ِطرجذا١ِٕح ادّذ اترا١ُ٘ ِذّذ خٛخ156150153ٗ

م%123385.03جـ37م464جـ جـ732ِطرجذا١ِٕح اٌط١ذ ِذّذ رؾاؼ157150154

جـ%105872.97جـ36جـ جـ379جـ643ِطرجذا١ِٕح جّاي ِذّذ ػٍٝ ؾ١ا158150155َ

(دور ثان)(دور ثان)جـ37جـ جـ2423عذر 2عذر ِطرجذا١ِٕح ػثذ اٌفراح فرج اترا159150157ُ١٘

جـ جـ%120683.17جـ جـ38م453جـ جـ715ِطرجذا١ِرج اترا١ُ٘ ِذّذ ادّذ غٍث160150158ٝ

جـ جـ%111576.90جـ34جـ جـ412جـ669ِطرجذا١ِرج ادّذ ػثذاٌؼس٠س ٔؼّا161150159ْ

جـ جـ%122884.69جـ جـ40م442جـ جـ746ِطرجذا١ِرج ادّذ فرذٝ غراب162150160

جـ جـ%119182.14جـ جـ39م437جـ جـ715ِطرجذا١ِرج اٌث١ِٟٛ ػثذ اٌذ١ٍُ اٌرغ163150161ٜٛ١

4، 3باطنه (دور ثان)(دور ثان)م47م4496عذر 4عذر ِطرجذا١ِرج اٌط١ذ داِذ اترا١ُ٘ ػّر164150162

جـ جـ%112477.52جـ35جـ جـ411جـ جـ678ِطرجذا١ِرج دط١ٓ ِذّذ جّؼٗ لٍث165150163ٗ

جـ جـ%109575.52جـ جـ40م425جـ630ِطرجذا١ِرج ضؼ١ذ ػثذ اٌذ١ّذ تذر166150164

م%125586.55م46م454جـ جـ755ِطرجذا١ِرج ض١ّر ػثذ اٌطرار أدّذ ضؼذ167150165

جـ جـ%122584.48م44م454جـ جـ727ِطرجذا١ِرج غاور غذاخ اتٛ ػ١ّع168150166

م%128988.90م49م482جـ جـ758ِطرجذا١ِرج ػادي اٌج١ٛغٝ  دطا169150167ٓ١ٔ

جـ جـ%114278.76جـ36م449جـ657ِطرجذا١ِرج ػثذ إٌّؼُ اٌط١ذ أدّذ170150168ٜ

جـ جـ%122284.28م43م458جـ جـ721ِطرجذا١ِرج ػؿاَ اٌط١ذ ادّذ ػثذ إٌّؼ171150169ُ

م%126487.17م46م464جـ جـ754ِطرجذا١ِرج ػٍٝ ادّذ ا١ٌٍّج172150170ٝ

جـ جـ%117781.17جـ جـ42م455جـ جـ680ِطرجذا١ِرج فرذٟ ضؼ١ذ اٌػ١خ ػ173150171ٍٝ

جـ جـ%121383.66جـ جـ41م457جـ جـ715ِطرجذا١ِرج ِجذٞ ػٍٝ اٌٍٍٙٛت174150172ٝ

م%125286.34م43م474جـ جـ735ِطرجذا١ِرج ِذّذ ضؼ١ذ فا٠ذ175150173
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جـ جـ%119682.48جـ جـ42م452جـ جـ702ِطرجذا١ِرج ِذّذ ِذّٛد ػال176150174َ

جـ جـ%121283.59جـ جـ41م456جـ جـ715ِطرجذا١ِرج ٔث١ً فرذٝ ؾ١ا177150175َ

ل30ل300

(دور ثان)(دور ثان)ض 26ض 295ض 431

جـ جـ%110175.93م43م444جـ614ِطرجذا١ِٕح ا٠ٙاب فارٚق أدّذ غٙاب179150177

م%125186.28م48م466جـ جـ737ِطرجذأجٟ اضاِح اترا١ُ٘ ِٙذ180150178ٜ

جـ جـ%115079.31جـ جـ42م427جـ جـ681ِطرجذا٠اخ لارق ػثذ اٌؼس٠س اٌؿا181150179ٞٚ

م%123985.45م45م458جـ جـ736ِطرجذا٠اخ ِذّذ ِذّذ راغذ182150180

م%132191.10م45م483م793ِطرجذا٠اخ ِؿطفٝ واًِ ػثذاٌرد183150181ّٓ

جـ جـ%118281.52جـ جـ40م436جـ جـ706ِطرجذا٠اد ٠ذ١ٝ ػثذاٌؼس٠س جؼفر184150182

جـ جـ%115379.52جـ جـ41م441جـ671ِطرجذا٠ح ادّذ فؤاد ِذّذ ػثذ هللا185150183

م%129989.59م43م467م789ِطرجذا٠ح ادّذ ِذّذ خ١ّص186150184

جـ جـ%114378.83جـ جـ41م435جـ667ِطرجذا٠ح جّاي ادّذ ػثذاٌٛادذ اٌّرػس187150185ٞ

(دور ثان)(دور ثان)5عذر 5عذر 5عذر 5عذر جـ جـ741ِطرجذا٠ح جّاي ؾاتر اترا١ُ٘ فٛد188150186ٖ

جـ%98668.00جـ35جـ جـ386ل565ِطرجذا٠ح جّاي ػثذاٌطرار جّؼ189150187ٗ

م%133992.34م45م486م808ِطرجذا٠ح دّذٞ ِذّذ اترا١ُ٘ اٌػ١خ 190150189

م%135093.10م49م484م817ِطرجذا٠ح خط١ة ػثذاٌذ١ّذ ٔاؾر191150190

م%132291.17م46م476م800ِطرجذا٠ح ضاٌُ اٌذ٠ة ض١ذادّذ دفٕا192150191ٜٚ

جـ جـ%121984.07م45م457جـ جـ717ِطرجذا٠ح ضاِٟ جاد اٌػذ193150192ٕٝ

م%131290.48م49م472م791ِطرجذا٠ح ضؼ١ذ رغاد اٌّؿر194150193ٜ

م%134292.55م48م486م808ِطرجذا٠ح ضؼ١ذ ػثذ رتٗ اتٛ ٠ذ195150194ٝ١

م%130289.79م43م474م785ِطرجذا٠ح ضؼ١ذ ِذّذ اٌؿ١ف196150195ٝ

(دور ثان)(دور ثان)3عذر 3عذر 3عذر 3عذر 3عذر 3عذر ِطرجذا٠ح ض١ٍّاْ ِرغذٞ ض١ٍّاْ ِطؼٛد197150196

م%126587.24م45م471جـ جـ749ِطرجذا٠ح غثً ػثذاٌّج١ذ ػط١ح ض١ٍّا198150197ْ

جـ%98267.72جـ جـ42جـ362ل578ِطرجذا٠ح ؾالح اٌذ٠ٓ ِذّذ اٌىّػ١ػ199150198ٝ

جـ جـ%116580.34م43م457جـ665ِطرجذا٠ح ؾالح اٌذ٠ٓ ِؿٍذٟ اٌػاتٛر200150199ٞ
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م%130690.07م44م472م790ِطرجذا٠ح ؾالح دطٕٟ ٠ٛ٘ذ201150200ٞ

جـ جـ%116780.48م44م437جـ جـ686ِطرجذا٠ح لارق أٛراٌط١ذ ا١ٌٍث202150201ٝ

م%124485.79م46م455جـ جـ743ِطرجذا٠ح لارق ِذّذ ػثذ هللا203150202

جـ جـ%122384.34جـ جـ39م457جـ جـ727ِطرجذا٠ح ػثذ اٌذ١ّذ غثً ِذّٛد اتٛػّر204150203

جـ جـ%121283.59جـ جـ40م453جـ جـ719ِطرجذا٠ح ػثذ اٌىر٠ُ ِذّذ اٌذ٠ة205150204

م%129789.45جـ جـ41م464م792ِطرجذا٠ح ػثذ إٌّؿف إضّاػ١ً ِذّٛد206150205

م%127688.00م45م470جـ جـ761ِطرجذا٠ح ػثذ إٌّؼُ أدّذ أتٛ خكر207150206ٖ

م%130590.00م47م472م786ِطرجذا٠ح ػرفح ػثذاٌطرار ِذّذ اٌط١ذ208150207

4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ34م2434عذر 2عذر ِطرجذا٠ح ػسخ غذاخ ِذّٛد209150208

م%125286.34جـ جـ38م461جـ جـ753ِطرجذا٠ٗ ػؿاَ ػثذ ا١ٌٔٛص تذ١ر210150209ٜ

م%128388.48م48م467م768ِطرجذا٠ح ػٍٟ ػثذ اٌٙادٜ ػثذ اٌّؼط211150210ٝ

جـ جـ%112277.38جـ جـ42م426جـ654ِطرجذا٠ح غر٠ة ِذّٛد اٌذِاؾ212150211ٝ

جـ جـ%122884.69جـ جـ39م456جـ جـ733ِطرجذا٠ح فرذٟ دطٓ اٌؼثذ213150212

جـ جـ%112177.31جـ36م428جـ657ِطرجذا٠ح فرذٟ ػثاش اٌػرلا214150213ٜٚ

جـ جـ%111877.10جـ جـ41جـ جـ421جـ656ِطرجذا٠ح ف١ؿً فرٛح اٌجٕسٚر215150214ٜ
ل540ِطرجذ
ل%90662.48ل30جـ351ض 525ِطرجذ

م%134492.69م46م480م818ِطرجذا٠ح ِذّذ ػثذ اٌمٜٛ ِذّذ217150217

جـ جـ%111276.69جـ جـ39م436جـ637ِطرجذا٠ح ِذّذ ػثذهللا ػٛف218150218

جـ جـ%121984.07جـ37م464جـ جـ718ِطرجذا٠ح ِذّذ ِخٍؽ تذ٠ر219150219

م%128688.69م46م479جـ جـ761ِطرجذا٠ح ِذّذ ِؿطفٟ ػٍٝ ػثذ 220150220

م%124085.52م44م472جـ جـ724ِطرجذا٠ح ِذّٛد ِؼٛـ اٌّؼٕا221150221ٜٚ

م%133892.28م48م476م814ِطرجذا٠ح ٔاجخ ِذّذ ادّذ ز٠ذ222150222

جـ جـ%112177.31جـ جـ39جـ جـ422جـ660ِطرجذا٠ثار ا٠ّٓ ِذّذ وّاي خكر223150223

م%130790.14م44م467م796ِطرجذا٠ّاْ اترا١ُ٘ ػثذ اٌؼس٠س ز٠ٓ اٌذ224150224ٓ٠

جـ جـ%121984.07م45م458جـ جـ716ِطرجذا٠ّاْ ادّذ أتٛا١ًٌٕ ٚ٘ث225150225ٗ

عميد الكليهوكيل الكليه لشئون التعليم والطالبرئيس الكنترول
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م%123785.31جـ جـ42م468جـ جـ727ِطرجذا٠ّاْ ادّذ ِذّذ اٌمٕا226150226ٜٚ

جـ%104171.79جـ37جـ جـ387جـ617ِطرجذا٠ّاْ اٌط١ذ اترا١ُ٘ اٌسٚق227150227

جـ جـ%111076.55جـ33م437جـ640ِطرجذا٠ّاْ اٌط١ذ فرذٟ ج228150228ٕٗ

م%135993.72م49م486م824ِطرجذا٠ّاْ جّاي ِذّذ ِذّٛد اٌّغرت229150229ٝ

جـ جـ%116080.00جـ جـ41جـ جـ417جـ جـ702ِطرجذا٠ّاْ دطٓ اترا١ُ٘ تىر جّاي اٌذ230150230ٓ٠

(دور ثان)(دور ثان)م48م1486عذر 1عذر ِطرجذا٠ّاْ دّادج ِذّذ لٌٛخ231150231

جـ جـ%122584.48جـ جـ39م464جـ جـ722ِطرجذا٠ّاْ دّذاْ ػثذاٌجٛاد ِذّذ232150232

4، 3باطنه (دور ثان)(دور ثان)م44م2486عذر 2عذر ِطرجذا٠ّاْ دّذٞ ػثذ اٌثارٜ تذر ػثذ233150233

جـ جـ%119182.14م45م460جـ جـ686ِطرجذا٠ّاْ ضؼ١ذ ػثذ اٌؼس٠س دط234150234ٓ١

جـ جـ%117480.97م44م447جـ جـ683ِطرجذا٠ّاْ غٛلٟ ِذّذ ػثذ اٌغفار235150235

جـ جـ%119382.28جـ جـ41م456جـ جـ696ِطرجذا٠ّاْ لارق ِذّذ تط١ٛٔٝ اٌػث236150236ٕٝ١

جـ جـ%122784.62جـ جـ39م460جـ جـ728ِطرجذا٠ّاْ ػالف غؼثاْ دطٓ اٌّاد237150237ٟ

جـ جـ%118181.45جـ34م449جـ جـ698ِطرجذا٠ّاْ ػالف ِذّذ ػاِر238150238

م%123785.31جـ جـ38م442جـ جـ757ِطرجذا٠ّاْ ػثذ اٌرضٛي ػثذاٌغٕٝ اٌط١ذ239150239

جـ جـ%114178.69جـ جـ42م439جـ660ِطرجذا٠ّاْ ػثذ اٌؼس٠س ػثذاٌخاٌك ِطؼذ240150240

(دور ثان)(دور ثان)م45م1472عذر 1عذر ِطرجذا٠ّاْ ورَ ػثذاٌؼس٠س دّذ241150241

جـ جـ%115679.72جـ36م429جـ جـ691ِطرجذا٠ّاْ وّاي اترا١ُ٘ رضالْ غٍث242150242ٝ

4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ جـ39م2432عذر 2عذر ِطرجذا٠ّاْ ِا٘ر ِذّذ ػثذ اٌٛادذ243150243

جـ جـ%117080.69جـ جـ42م443جـ جـ685ِطرجذا٠ّاْ ِذفٛظ داِذ ػٍٝ دط244150244ٓ١ٕ

جـ جـ%109475.45جـ جـ40جـ جـ417جـ637ِطرجذا٠ّاْ ِذّذ اٌط١ذ ِذّذ ػ١ذ245150245

م%127087.59م46م472جـ جـ752ِطرجذا٠ّاْ ِذّذ ضؼ١ذ اٌخف١ف246150246

جـ جـ%121783.93م43م453جـ جـ721ِطرجذا٠ّاْ ِذّذ ػٍٝ دجاز247150247ٜ

جـ جـ%115379.52جـ جـ41م439جـ673ِطرجذا٠ّٓ ػالف ػثذ اٌذ١ٍُ ػثذ اٌّج١ذ248150248

جـ جـ%121683.86جـ جـ41م439جـ جـ736ِطرجذا٠ٕاش ضاِٟ ِثرٚن اٌػ١خ249150249

جـ جـ%119082.07جـ33م444جـ جـ713ِطرجذا٠ٕاش ػثذ هللا ػثذهللا ٠ٛٔص250150250
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جـ جـ%121984.07م44م441جـ جـ734ِطرجذا٠ٙاب لٗ ػثذاٌذ١ّذ اٌػػرا251150251ٜٚ

جـ جـ%117180.76جـ37م432جـ جـ702ِطرجذا٠ٙاب ػادي دطا١ٔٓ اٌط١ذ 252150252

م%133592.07م43م479م813ِطرجذتذٚٞ ِجذٞ تذٜٚ اتٛ اٌّجذ253150254

ل30

جـ%98467.86ض 29جـ جـ376ل579

جـ جـ%114078.62م43جـ جـ423جـ674ِطرجذتطّح ِذّذ ػط١ح ِذّذ ػّار255150256

جـ جـ%122984.76جـ جـ42م450جـ جـ737ِطرجذتطّح ٔاؾر اٌط١ذ ٘ػٙع256150257

جـ جـ%120783.24جـ36م446جـ جـ725ِطرجذتطٕد وّاي ػثذ اٌط١ّغ اٌماق257150258ٝ

م%132691.45م49م477م800ِطرجذتطٕد ِؿطفٝ فرذٝ دجاب258150259

جـ%101570.00جـ جـ38جـ جـ418ل559ِطرجذت١ػٛٞ ػّاد رزق خ259150260ً١ٍ

4، 3باطنه  (دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر م1489عذر 1عذر ِطرجذذط١ُٕ ادّذ ػٍٝ ز٘را260150261ْ

م%125486.48م43م467جـ جـ744ِطرجذذط١ُٕ لارق ِخرار ػثذاٌذ١ّذ 261150262

م%132591.38م45م481م799ِطرجذذط١ُٕ فرذٟ اٌذضٛلٝ أدّذ262150263

م%123985.45جـ جـ42م456جـ جـ741ِطرجذذمٟ اترا١ُ٘ ادّذ ػطا ِذّٛد263150264

م%124285.66م45م469جـ جـ728ِطرجذذمٟ ػثذ اٌظا٘ر ػثذ اٌذ١ّذ 264150265

م%127287.72جـ جـ41م475جـ جـ756ِطرجذذمٟ ػالء اٌذ٠ٓ ِذّذ اتٛدجاز265150266ٜ

لغه غجـ جـ%116580.34م43م427جـ جـ695ِطرجذجاتر ِذّذ ػسب ِرضٝ اٌػ266150267ْٛ

م%123385.03م43م467جـ جـ723ِطرجذجٙاد خاٌذ ػثذاٌفك١ً ػاِر267150269

جـ جـ%119282.21م48م429جـ جـ715ِطرجذجٙاد ػادي رغاد دفٕا268150270ٜٚ

م%129088.97م47م467م776ِطرجذجٙاد ِذّذ ِذّذ اٌذاج ض١ذ269150271

م%132891.59م47م480م801ِطرجذجٙاد ِخرار ػثذ اٌذٝ ػثذ اٌذ١ّذ270150272

م%129289.10م44م482م766ِطرجذج١ٙاْ اضاِح اتٛاٌفرٛح ِذّذ271150273

جـ جـ%123284.97جـ جـ42م458جـ جـ732ِطرجذدازَ جّاي فارٚق ِذرٚش272150274

م%124786.00م47م448جـ جـ752ِطرجذداِذ أٛر داِذ غٍرٛخ273150275

4، 3 ،2باطنه(دور ثان)(دور ثان)جـ جـ542عذر 5عذر 5عذر 5عذر ِطرجذدطاَ ػؿاَ ػثذ اٌؿثٛر دط274150276ٓ١

جـ جـ%113878.48جـ جـ38م434جـ666ِطرجذدطاَ ِذّٛد ِذّذ ِرض275150277ٝ
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م%131490.62م47م488م779ِطرجذدطٕاء فرج ػثذ اٌرٛاب276150278

م%131290.48م46م476م790ِطرجذدّذٞ ضاِٟ ػثذ اٌفراح ادّذ ػّر277150280

م%126587.24م50م473جـ جـ742ِطرجذدٕاْ رأفد فؤاد دافع ػال278150281َ

م%128988.90م43م479م767ِطرجذد١ٕٓ ِذّذ فؤاد تذ279150282ٜٚ

(دور ثان)(دور ثان)م43م1466عذر 1عذر ِطرجذخاٌذ ػثذ اٌؼس٠س ِذّٛد ػثذ اٌؼس٠س280150284

جـ%105172.48جـ جـ38جـ جـ399جـ614ِطرجذخاٌذ ِطؼذ ِذّذ تالت281150285ً

جـ جـ%120282.90جـ جـ42م452جـ جـ708ِطرجذدا١ٌا رزق ػٍٝ ضاٌّا282150287ْ

جـ جـ%122484.41م45م456جـ جـ723ِطرجذدا١ٌا ض١ّر ِذّٛد اٌذتٛر283150288

جـ جـ%122684.55م44م449جـ جـ733ِطرجذدا١ٌا فا٠ك ػّر دػ١ع284150289

جـ%96766.69جـ37جـ369ل561ِطرجذدا١ٌا ِذّذ ِؿطفٝ غٙاب اٌذ285150290ٓ٠

جـ جـ%118982.00جـ37م461جـ جـ691ِطرجذدػاء تذر ِّذٚح ا١ٌٍث286150291ٟ

(دور ثان)(دور ثان)م48م3461عذر 3عذر ِطرجذدػاء غف١ك داِذ ػٍٝ ػّر287150292

م%124385.72جـ جـ42م467جـ جـ734ِطرجذدػاء ؾثذٟ اٌىِٛٝ ٘الي288150293

م%129189.03م43م475م773ِطرجذدػاء ؾثذٟ ػٍٝ راغذ289150294

م%127587.93جـ جـ41م462م772ِطرجذدػاء ػادي غٛلٝ فرج اٌٍح290150295

جـ جـ%120583.10م45م443جـ جـ717ِطرجذدػاء ػثذ اٌؼس٠س ِذّذ ِذّذ291150296

جـ جـ%117681.10م44م446جـ جـ686ِطرجذدػاء ِىرَ ِذّذ أتٛ ضا292150297ٌُ

جـ جـ%114679.03جـ جـ41م440جـ665ِطرجذد٘ة ِذّذ جّاي ِذّذ اتٛاٌغار293150299

جـ جـ%117581.03جـ جـ40م439جـ جـ696ِطرجذد٠ٕا ادّذ غٛلٝ لٍث294150300ٗ

م%128988.90م46م477م766ِطرجذد٠ٕا دّذٞ أدّذ اٌرخا295150301ٜٚ

م%126086.90م43م451م766ِطرجذد٠ٕا غثً ٌطفٝ اٌط١ذ ادّذ296150302

م%124485.79م45م469جـ جـ730ِطرجذد٠ٕا غىرٞ ِذّٛد غالب297150303

جـ جـ%111877.10جـ جـ38جـ جـ405جـ جـ675ِطرجذد٠ٕا ػثذ اٌذ١ّذ ػثذٖ اٌؼج298150304ٖٛ

جـ جـ%120483.03جـ جـ42م445جـ جـ717ِطرجذد٠ٕا ػالء ؾاٌخ وا299150305ًِ

م%126186.97جـ جـ39م473جـ جـ749ِطرجذد٠ٕا فرذٟ إترا١ُ٘ دجاز300150306ٜ
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جـ%108174.55جـ36جـ368جـ جـ677ِطرجذراِس ػّاد ٚض١ٍٝ ػازر301150308

جـ جـ%113478.21جـ36م439جـ659ِطرجذراِٟ اضاِح ػٍٝ اٌف302150309ِٝٛ١

م%127788.07م46م461م770ِطرجذرا١ٔا رجة ِذّٛد ػط303150311ٗ١

2اطفال (دور ثان)(دور ثان)م146عذر 1عذر جـ جـ727ِطرجذرا١ٔا ؾثذٟ اترا١ُ٘ اٌّم304150312ّٝ١

جـ جـ%114779.10جـ جـ42م442جـ663ِطرجذرا١ٔا ػثذ إٌاؾر ِذّذٜ ضٕذ305150313

م%126987.52م49م462جـ جـ758ِطرجذرا١ٔا ِذّذ رغذٜ خ١ٍف306150314ٗ

جـ جـ%115479.59جـ35م450جـ669ِطرجذرتاب ضؼ١ذ ػثذ اٌؼالٝ ٠ٛٔص307150315

م%126587.24جـ جـ40م472جـ جـ753ِطرجذرداب ِذّذ ادّذ اٌػثىح308150317

م%131790.83م43م472م802ِطرجذرداب ِذّذ اٌط١ذ ٚفا309150318

م%131090.34م46م462م802ِطرجذرداب ِذّذ داِذ إٌجار310150319

جـ جـ%112477.52جـ37جـ جـ419جـ668ِطرجذرداب ِذّذ فرذٝ ض١ذادّذ311150320

جـ جـ%110676.28جـ36جـ جـ413جـ657ِطرجذرغا دافع ِذّذ ػٍٝ اترا312150321ُ١٘

م%123385.03جـ جـ41م458جـ جـ734ِطرجذرغ١ذ اغرف ِذّذ ػثذاٌجٛاد 313150322

جـ جـ%116580.34جـ35م438جـ جـ692ِطرجذرقا ػٍٟ ِذّذ ػاِر314150323

جـ%103671.45جـ37جـ جـ382جـ617ِطرجذرقٜٛ رِكاْ ػثذ اٌؼس٠س ػثذ 315150324

جـ جـ%117681.10جـ34م438جـ جـ704ِطرجذرقٜٛ ؾالح ػثذ اٌفراح اتٛ 316150325

م%134392.62م43م482م818ِطرجذرغذج فرذٟ ػثذاٌط١ّغ اٌذٕا317150326ٜٚ

م%123585.17جـ جـ41م457جـ جـ737ِطرجذرف١ذج ِرػٟ ػثذاٌّذطٓ أتٛ غٛو318150327ٗ

جـ جـ%117581.03جـ جـ40م437جـ جـ698ِطرجذرل١ح ػالف دط١ٓ ز٘ر319150328ٖ

م%123385.03جـ جـ42م464جـ جـ727ِطرجذرِسٞ ؾثرٞ ػثذ اٌٍّه اضىٕذر320150329

م%123785.31جـ جـ39م457جـ جـ741ِطرجذرٔا دطٓ أ١ِٓ ِٕؿٛر321150330

م%129088.97م44م469م777ِطرجذرٔا ضاِٟ ِذّٛد ِذّذ اٌجٕذ322150331ٜ

4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م49م2475عذر 2عذر ِطرجذر٘اَ ادّذ ػثذاٌٍط١ف ِذّذ ضا323150332ٌُ

م%128488.55جـ جـ40م446م798ِطرجذرٚاء ِا٘ر ا١ِٓ ػثذ إٌّؼُ دغ١ع324150333

ل30

جـ جـ%109675.59ض 29جـ جـ408جـ659
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جـ جـ%109375.38جـ34جـ جـ411جـ648ِطرجذروان محمدتوفيق منصور326150335

م%126387.10جـ جـ40م460جـ جـ763ِطرجذروان محمد فتحى السيد سليمان327150336

جـ جـ%117681.10جـ جـ39م450جـ جـ687ِطرجذرٚقح ػثذ إٌّؼُ ِذّذ اٌذط١ٕٝ 328150337

جـ جـ%113878.48جـ جـ42جـ جـ395جـ جـ701ِطرجذرٚقح ػّاد فؤاد اترا١ُ٘ اتٛغ329150338ّٗ١ٕ

جـ جـ%116780.48جـ جـ42م449جـ جـ676ِطرجذر٠ُ تذر ِذّذ ِذّذ تذر330150339

جـ جـ%118281.52جـ جـ40م439جـ جـ703ِطرجذر٠ُ ؾاتر دط١ٓ اترا331150340ُ١٘

م%128388.48م43م474م766ِطرجذر٠ُ ػادي دط١ٓ ػثذاٌٍط١ف332150341

م%130790.14م45م476م786ِطرجذر٠ُ ػثذ اٌذ١ّذ ػثاش ػثذ اٌٍط١ف333150342

م%123885.38جـ جـ39م460جـ جـ739ِطرجذر٠ُ ِذّذ ػثذ اٌىر٠ُ ِذّٛد ػف١ف334150343ٝ

م%130990.28م44م483م782ِطرجذر٠ٙاَ اضاِح ػثذاٌٙادٜ ِذّذ 335150344

جـ%104972.34جـ جـ39جـ جـ376جـ634ِطرجذر٠ٙاَ رقا ضؼذ ِؿطف336150345ٝ

م%131190.41جـ جـ41م460م810ِطرجذر٠ٙاَ ػثذ اٌذ١ّذ ادّذ ػطا337150346

م%133492.00م45م478م811ِطرجذز٘راء ٌطفٟ ػّر دّٛدج338150347

جـ جـ%118881.93جـ جـ38م439جـ جـ711ِطرجذز٠ٕة ادّذ ِٙذٜ ػثذ هللا339150348

جـ جـ%122684.55م44م461جـ جـ721ِطرجذز٠ٕة رزق ػٍٟ اٌّمرف340150349

م%136394.00م47م488م828ِطرجذز٠ٕة غؼثاْ ػثذ اٌخاٌك341150350

جـ جـ%121984.07م43م441جـ جـ735ِطرجذز٠ٕة ِذّذ ػثذ اٌغٕٝ فٛدج ػثذ 342150351

جـ جـ%121283.59جـ جـ40م436جـ جـ736ِطرجذضارج اترا١ُ٘ داِذ اٌػ١خ343150352

جـ جـ%122984.76جـ جـ38م435جـ جـ756ِطرجذضارج ادّذ ضؼ١ذ در٠ٚع344150353

جـ جـ%122384.34م46م464جـ جـ713ِطرجذضارج ادّذ ٔثٜٛ ادّذ ِر345150354ٝ

جـ جـ%120382.97جـ جـ41م440جـ جـ722ِطرجذضارج اٌط١ذ اتٛ اٌفرٛح دّادج346150355

م%124085.52جـ جـ42م446جـ جـ752ِطرجذضارج جّاي ػثذ اٌط١ّغ ز347150356ْٛٔ

جـ جـ%110776.34جـ35جـ جـ424جـ648ِطرجذضارج دّذٞ اٌمطة اٌسرلا348150357ٝٔ

م%125886.76م44م462جـ جـ752ِطرجذضارج دّذٞ دطٓ ػّار349150358

جـ جـ%112677.66جـ جـ38جـ جـ416جـ672ِطرجذضارج دّذٞ ِذّذ ػثذ اٌؿّذ350150359
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م%127187.66م45م448م778ِطرجذضارج ضؼ١ذ ِٛضٝ ِٛضٟ ٔؿار351150360

جـ جـ%123184.90م46م440جـ جـ745ِطرجذضارج ػثذ اٌرٛاب لٗ ػثذ اٌرٛاب352150361

م%127287.72م43م466جـ جـ763ِطرجذضارج ػثذ اٌؼس٠س ػثذاٌردّٓ اٌجذ353150362

جـ جـ%114679.03جـ36جـ جـ416جـ جـ694ِطرجذضارج ػثذ اٌّمؿٛد ادّذ غٍرٛخ354150363

م%125586.55جـ جـ42م469جـ جـ744ِطرجذضارج وّاي دطٕٝ دٕفٟ ػاِر355150364

(دور ثان)(دور ثان)م46م4482عذر 4عذر ِطرجذضارج ِذّذ ت١ِٛٝ ػ١ط356150365ٝ

جـ جـ%117080.69م43م457جـ670ِطرجذضارج ِذّذ ػثذ اٌّطٍة ِجا٘ذ357150366

جـ%103971.66جـ جـ39جـ جـ405جـ595ِطرجذضارج ِذّذ ِؼٛـ ؾ١ر358150367ٖ

م%136594.14م46م489م830ِطرجذضارج ِذّٛد ػثذاٌذك اٌػ١خ359150368

م%131090.34م46م467م797ِطرجذضارج ِذّٛد ػثذاٌّمؿٛد اٌّاغ360150369ٟ

جـ%104672.14جـ جـ39جـ جـ392جـ615ِطرجذضارج ٔاؾر ِذّذ ػاتذ361150370ٓ٠

جـ%103371.24جـ36جـ جـ397جـ600ِطرجذضارج ٠ٛٔص ػثذ اٌفراح ِذّذ362150371

م%128788.76م45م464م778ِطرجذضاِر رغاد اٌط١ذ ػثذ اٌذ١ّذ 363150372

م%130690.07جـ جـ42م471م793ِطرجذضاِر فرذٟ ادّذ اٌمرٚاظ364150373

جـ جـ%115079.31جـ جـ40جـ جـ422جـ جـ688ِطرجذضاِٟ ػثذ اٌّمؿٛد ادّذ ضاِٝ 365150374

جـ جـ%112777.72جـ جـ39م427جـ661ِطرجذضا١ِح ػادي فرذٝ ٔٛر اٌذ366150375ٓ٠

جـ جـ%110876.41جـ جـ40جـ جـ377جـ جـ691ِطرجذضذر ضؼذ ػثذاٌج١ذ ِمٍذ367150377

4، 3باطنه (دور ثان)(دور ثان)5عذر 5عذر 5عذر 5عذر 5عذر 5عذر ِطرجذضؼ١ذ ِجذٞ ضؼ١ذ ػثذ اٌطالَ 368150378

م%136594.14م46م491م828ِطرجذضٍطث١ً ض١ّر دطٓ اترا369150379ُ١٘

م%127287.72م45م464جـ جـ763ِطرجذضٍّٝ اترا١ُ٘ ػثذ اٌٛ٘اب ذاج 370150380

م%134492.69م47م485م812ِطرجذضٍّٝ ادّذ ِذّذ اٌخكرا371150381ٜٚ

جـ جـ%118481.66جـ جـ38م450جـ جـ696ِطرجذضٍّٝ ض١ٍّاْ ؾادق ػثذ اٌؼس٠س372150382

(دور ثان)(دور ثان)جـ جـ341عذر 3عذر م782ِطرجذضٍّٝ لارق ِذّٛد ِذّذ درتح373150383

م%128688.69م45م460م781ِطرجذضٍّٝ ػٍٟ أدّذ ػاِر374150384

جـ%103871.59جـ37جـ جـ402جـ599ِطرجذضٍّٝ لطة ِذّذ لطة ضٍطا375150385ْ
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م%138295.31م46م485م851ِطرجذضٍّٝ ِذّذ ػٍٝ ِذّذ ٚ٘ذا376150386ْ

جـ جـ%118881.93جـ جـ40م445جـ جـ703ِطرجذضّر ضؼ١ذ اترا١ُ٘ جّؼ377150388ٗ

(دور ثان)(دور ثان)3عذر 3عذر 3عذر 3عذر جـ جـ743ِطرجذضّر ضؼ١ذ أدّذ أتٛفر378150389ٚ

جـ جـ%122784.62م44م441جـ جـ742ِطرجذضّر لارق ػثذ إٌّؼُ فرداخ379150390

م%125186.28جـ جـ40م457جـ جـ754ِطرجذض١ّح ػؿاَ ضؼذ ػثذاٌؼال380150391ٝ

جـ جـ%108975.10جـ جـ42جـ جـ416جـ631ِطرجذض١ّح فىرٞ ِذّذ ِذّٛد اٌّغرتٝ 381150392

جـ جـ%119982.69م43م433جـ جـ723ِطرجذض١ّٗ ٠اضر فّٙٝ اٌمرتح382150393

م%127788.07جـ جـ42م468م767ِطرجذضٕذر٠ال ػثذ إٌاؾر ضؼ١ذ ضؼ١ذ383150394

م%129289.10م46م466م780ِطرجذضٕذش ادّذ ِذّٛد دػاد384150395

4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م49م1481عذر 1عذر ِطرجذضٕذش ِذّذ اتٛاٌؼسَ جاد اتٛاٌؼس385150396َ

جـ جـ%108875.03ل32جـ جـ395جـ661ِطرجذض١ٍٙح ػثذ اٌؼس٠س ِذّٛد دث١ة386150397

جـ جـ%114979.24جـ جـ38م426جـ جـ685ِطرجذغادٞ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ػثذاٌغٕٝ 387150398

جـ جـ%123184.90جـ37م448جـ جـ746ِطرجذغإ٘ذا ِذّذ ػثذاٌذ١ّذ ض١ٍّا388150400ْ

جـ جـ%113878.48جـ36م435جـ667ِطرجذغا١ٕ٘از ػثذ اٌفراح دٍّٝ تالي389150401

(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر جـ جـ422جـ جـ723ِطرجذغرٚق ادّذ ِذٝ غرغر غرٚق 390150402
م%134492.69م47م478م819ِطرجذغرٚق اٌط١ذ ػٛـ اٌٍح ِذّذ391150403
م%129289.10جـ جـ42م467م783ِطرجذغرٚق ضؼ١ذ ِذّٛد اٌط١ذ392150404
م%128488.55جـ جـ42م463م779ِطرجذغرٚق ضالِح ِذّذ ِؿطفٝ 393150405
جـ جـ%122384.34جـ35م458جـ جـ730ِطرجذغرٚق ػارف ِذّذ اٌط١ذ غٍث394150406ٝ
جـ جـ%117881.24جـ34جـ جـ422جـ جـ722ِطرجذغرٚق ِذّذ إٌثٜٛ اٌذِرداظ395150407
م%125786.69جـ37م455م765ِطرجذغرٚق ِذّذ غف١ك اٌف١ػا396150408ٜٚ
جـ جـ%116180.07ل31م446جـ جـ684ِطرجذغرٚق ِذّذ ػثذاٌذ١ّذ ضؼذ397150409
(دور ثان)(دور ثان)ض 220عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذغ١ّاء ادّذ فرذٝ ٔذا398150410
م%126787.38م44م455م768ِطرجذغ١ّاء اٌط١ذ ػثذاٌّؼطٝ اٌمؿث399150411ٝ
(دور ثان)(دور ثان)ل30جـ330ض 488ِطرجذغ١ّاء دطاَ ػثذ اٌؼ١ٍُ ِٛض400150412ٟ
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جـ جـ%109275.31جـ33جـ جـ399جـ660ِطرجذغ١ّاء دط١ٕٟ جاداٌذك ِذّذ 401150413
م%131690.76م47م483م786ِطرجذغ١ّاء ض١ّر ػثذاٌجٛاد ػثذ اٌطال402150414َ
جـ%97867.45جـ34جـ373ل571ِطرجذغ١ّاء ػثذ اٌثاضم أدّذ اٌؼرات403150415ٝ
م%129088.97م43م472م775ِطرجذغ١ّاء ِذّذ ض١ٍّاْ ٠ٛضف اٌمم404150416
جـ%105372.62جـ37جـ جـ392جـ624ِطرجذغ١ّاء ِذّذ غذاخ ض405150417ٍُ٠ٛ
جـ جـ%119582.41جـ جـ40م435جـ جـ720ِطرجذغ١ّاء ِذّذ ػٍٟ إٌالح406150418
جـ جـ%118481.66جـ جـ42م453جـ جـ689ِطرجذغ١ّاء ِذّذ ِذّٛد خ١ر هللا407150419
م%133291.86م46م476م810ِطرجذؾافٟ ِذّذ ؾافٝ اٌّذٌٚة408150420
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م43م2445عذر 2عذر ِطرجذؾف١ح ػثذ اٌمادر ػثذاٌذ١ّذ ذرو409150421ٝ
م%129389.17جـ جـ42م465م786ِطرجذػادي غر٠ف ػادي اضّاػ١ً اٌػاي410150423
جـ جـ%118881.93م44م427جـ جـ717ِطرجذػادي ػثذ اٌّطٍة ِذّٛد لٕذ٠ً 411150424
جـ جـ%122384.34جـ جـ40م459جـ جـ724ِطرجذػادي ػؿاَ ػٍٝ ػثذ اٌذ١ّذ ِجا٘ذ412150425
جـ جـ%121383.66جـ جـ40م458جـ جـ715ِطرجذػائػح غازٞ دط١ٓ اٌثرتر413150426ٞ
م%130089.66م43م470م787ِطرجذػثذ اٌذ١ّذ ٔاؾر ػثذاٌذ١ّذ ػطاهللا414150427
جـ جـ%119282.21جـ37م446جـ جـ709ِطرجذػثذ اٌردّٓ ِذّذ ادّذ اٌػر٠ف415150430
جـ جـ%122284.28م45م443جـ جـ734ِطرجذػثذ اٌردّٓ ِذّذ رغاد دّاد416150431
جـ جـ%117480.97جـ35جـ جـ420جـ جـ719ِطرجذػثذ اٌردّٓ ِذّذ ػف١فٝ إٌذاش417150432
جـ جـ%115579.66جـ36جـ جـ422جـ جـ697ِطرجذػثذ اٌردّٓ ١ِطر واًِ ػثذ اٌطال418150433َ
جـ%104271.86جـ37جـ جـ384جـ621ِطرجذػثذ اٌطرار اٌط١ذ اترا١ُ٘ اٌجث١ر419150435ٜ
م%133592.07م45م475م815ِطرجذػثذ اٌطالَ جّؼح ػٍٝ ػثذ اٌطال420150436َ
م%127587.93م48م468جـ جـ759ِطرجذػثذ اٌؼس٠س ػثذ اٌذك ػثذ اٌؼس٠س 421150437
م%123385.03م45م451جـ جـ737ِطرجذػثذ هللا ا٠ّٓ ػثذاٌردّٓ ػثذاٌّج١ذ422150440
جـ جـ%110576.21جـ36جـ جـ408جـ661ِطرجذػثذ هللا ثرٚخ ػثذ هللا اٌط١ذ 423150441
جـ جـ%121884.00م46م458جـ جـ714ِطرجذػثذ هللا دطٓ ػثذ اٌّج١ذ ػثذ 424150442
م%129789.45م48م472م777ِطرجذػثذ هللا ضؼ١ذ اترا١ُ٘ ِذّذ425150443
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الكلي
م%127988.21م48م464م767ِطرجذػثذ هللا غٛلٟ ِذّذ اٌثر٠ذ426150444ٜ
م%134792.90م47م484م816ِطرجذػثذ هللا فا٠س ػثذاٌجٛاد ق١ف427150445
م%126186.97م45م453جـ جـ763ِطرجذػثذ هللا ِذّذ غاور ػر٠ف428150447
جـ جـ%117781.17جـ37م431جـ جـ709ِطرجذػثذ هللا ِذّذ ػثذاٌرازق غا429150448ُٔ
م%129088.97جـ جـ42م473م775ِطرجذػثذ هللا ِذّٛد ػثذ اٌطالَ دطة 430150449
جـ%107774.28جـ37جـ جـ403جـ637ِطرجذػثذ اٌّغٕٝ رزق ػثذ اٌّغٕٝ 431150450
جـ جـ%123284.97جـ جـ41م455جـ جـ736ِطرجذػث١ر ػثذ اٌذ١ّذ ضؼ١ذ اٌؼرالٟ 432150451
م%130189.72م48م482م771ِطرجذػث١ر ػثذ هللا ادّذ ػثذهللا إترا433150452ُ١٘
م%129489.24جـ جـ39م471م784ِطرجذػث١ر ػٍٟ ػٍٟ ػثذ هللا خالف434150453
4، 3باطنه(دور ثان)(دور ثان)م43م3477عذر 3عذر ِطرجذػسج ػثذ اٌذ١ٍُ ٘ارْٚ ػثذاٌؼظ435150454ُ١
م%131090.34م44م475م791ِطرجذػال اٌط١ذ ضؼذ اٌػافؼ436150455ٝ
م%127387.79م43م470جـ جـ760ِطرجذػال خاٌذ ادّذ دط١ٓ ل437150456ٗ
م%132391.24م46م479م798ِطرجذػالء غاور أدّذ ا١ٌّك438150458ٝ
جـ%101069.66جـ جـ39جـ جـ380جـ591ِطرجذػٍٟ اغرف ِذّذ اٌط١ذ ضؼ١ذ439150459
م%129389.17م44م461م788ِطرجذػٍٟ فرِاٚٞ غثً اٌذ٠ة440150460
م%131890.90م43م483م792ِطرجذػٍٟ ِذّذ ػٍٝ ِذّذ ػثذ إٌّؼ441150461ُ

ل30

ل%89561.72ض 27ل304ل564
م%131790.83م47م477م793ِطرجذػ١ٍاء ِذّذ ػثذاٌّٛجٛد ػؿر443150463
جـ جـ%112677.66ل30م426جـ670ِطرجذػّاد ِذّذ ػثذاٌرد١ُ تذر444150465
جـ%101870.21جـ37جـ جـ376جـ605ِطرجذػّر ؾاتر ػٍٝ اترا١ُ٘ اٌمرٚاظ445150466
جـ جـ%112577.59جـ جـ40جـ جـ399جـ جـ686ِطرجذػّر ِؿطفٝ تط١ٛٔٝ ز٘ر446150467ٖ
م%129689.38م46م472م778ِطرجذػّرٚ ِذّذ ػثذاٌؼ١ٍُ ٔاج447150470ٝ
جـ جـ%116880.55جـ جـ39جـ جـ410جـ جـ719ِطرجذػّرٚ ِذّذ فرذٝ ػ١اد448150471
جـ جـ%114679.03جـ جـ40م445جـ661ِطرجذغادج اٌّؿٍذٟ ػثذاٌٛ٘اب ؾاٌخ449150472
جـ جـ%115379.52جـ جـ42م437جـ674ِطرجذفاذٓ داِذ اٌط١ذ ِٛض450150473ٝ
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الكلي
جـ جـ%122584.48جـ جـ41م458جـ جـ726ِطرجذفالّح اترا١ُ٘ فرذٟ فر٠ذ451150474
جـ جـ%120983.38جـ جـ38م448جـ جـ723ِطرجذفالّح اٌجٛ٘رٞ إترا١ُ٘ أتٛ ضّرج452150475

ل30ِطرجذ
جـ جـ%118982.00ض 28م438جـ جـ723ِطرجذ

جـ جـ%110676.28جـ37جـ جـ423جـ646ِطرجذفالّح ضاٌُ ِذّذ ػثذ اٌٙادٜ ل454150477ٗ
جـ جـ%121383.66جـ جـ38م455جـ جـ720ِطرجذفالّح ؾثذٟ اٌذضٛلٝ ػثذ اٌطال455150478َ
م%131790.83م47م484م786ِطرجذفالّح فرذٟ فٛزٞ ػط١ح456150479
جـ جـ%118982.00جـ جـ38م439جـ جـ712ِطرجذفالّح ِذّٛد اتٛ اٌؼ١ٕٓ ضا457150480ٌُ
جـ جـ%116680.41جـ جـ38م431جـ جـ697ِطرجذفالّح ِؿطفٝ فرخ هللا االرٔاؤل458150481ٟ
جـ جـ%116680.41جـ جـ40م461جـ665ِطرجذا١ِرج ضؼ١ذ ػثذاٌّؤِٓ ٠ٛضف459150482
جـ جـ%123184.90م43م453جـ جـ735ِطرجذفرذٟ ػٍٟ ِذّذ ػثذاٌج460150483ً١ٍ
(دور ثان)(دور ثان)3عذر 3عذر 3عذر 3عذر 3عذر 3عذر ِطرجذف١ـٛال ػٛـ هللا اترا١ُ٘ جرجص461150484
جـ جـ%119182.14م47جـ جـ423جـ جـ721ِطرجذور٠ُ اترا١ُ٘ زوٟ ٔؿار اٌى462150485ِٝٛ
جـ جـ%117380.90جـ جـ38م427جـ جـ708ِطرجذور٠ّح ػٍٟ ِذّذ ت١ِٛٝ اتٛلثٍح463150487
م%128088.28م49م463م768ِطرجذوٛثر ادّذ ِذّذ ػػّاٜٚ اٌفم464150488ٟ
م%134592.76جـ جـ41م480م824ِطرجذو١رٌص واًِ ؾادق ترتر465150489ٜ
جـ جـ%113478.21م43جـ جـ422جـ669ِطرجذٌطفٟ اتٛ إٌؿر ِذّذ دط466150490ٓ١
حرمان الباطنه(دور ثان)(دور ثان)3عذر 3عذر 3عذر 3عذر حرمانحرمانِطرجذٌّٝ ػثذ اٌؼاي داِذ ػثذ اٌؼاي467150491
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م45م1462عذر 1عذر ِطرجذٌٛرأطا ِؿطفٝ ِرضٝ اٌػا468150492ِٝ
جـ%97667.31جـ جـ39جـ جـ375ل562ِطرجذ١ٌٕا ػثذ اٌّؼطٟ ػثذ اٌردّٓ تمٛظ469150493
م%135493.38م44م489م821ِطرجذ١ٌٕح ٔاؾر ضؼ١ذ خفاجٝ غر٠ف470150494
جـ جـ%122084.14م46م448جـ جـ726ِطرجذِاجٟ ِذّٛد ِذٝ اٌذ٠ٓ اٌذثػ471150495ٝ
جـ%105772.90جـ36جـ جـ416جـ605ِطرجذِادٚٔا ػّاد فٛزٞ اٌرا٘ة472150496
جـ جـ%121483.72م43م438جـ جـ733ِطرجذِار٠ٕا ػّاد جرجص غثر٠اي473150497
م%132591.38م45م482م798ِطرجذِاٟ٘ ١ِٕر ِؿطفٝ ؾثخ خطاب474150498
جـ جـ%119682.48م43م438جـ جـ715ِطرجذِذّذ ادّذ روٝ ِرػ475150499ٝ
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الكلي
م%132191.10م44م479م798ِطرجذِذّذ اضاِح دطٓ خ١ٍف476150500ٗ

ل30

جـ%100569.31ض 25جـ جـ378جـ602
م%128088.28م43م470م767ِطرجذِذّذ اغرف خ١ٍفح ادّذ478150502
جـ%101670.07جـ جـ38جـ جـ384جـ594ِطرجذِذّذ اغرف ِذّذ اتٛ ر١ِٚح479150503
(دور ثان)(دور ثان)جـ36جـ1370عذر 1عذر ِطرجذِذّذ اغرف ِذّذ اتٛ دؿٛج480150504
(دور ثان)(دور ثان)2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذِذّذ اغرف ِذّذ لٕؿ481150505ٖٛ
م%126887.45جـ جـ41م455م772ِطرجذِذّذ اورَ ِذّٛد اٌٛو482150506ً١
م%126086.90جـ جـ38م457م765ِطرجذِذّذ اٌط١ذ اٌط١ذ تط483150507ٝٔٛ١
جـ جـ%114278.76جـ36جـ جـ391جـ جـ715ِطرجذِذّذ اٌط١ذ ػثذاٌرٛاب اتٛاضّاػ484150508ً١
م%127087.59جـ جـ39م468جـ جـ763ِطرجذِذّذ اٌؿاٚٞ ػٍٝ تذ485150509ٜٚ
م%134192.48م46م467م828ِطرجذِذّذ ا٠ّٓ ادّذ راق486150510ٝ
جـ جـ%116480.28جـ جـ41جـ جـ419جـ جـ704ِطرجذِذّذ ا٠ّٓ ػط١ح ٘الي487150512
جـ جـ%119482.34جـ جـ39م432جـ جـ723ِطرجذِذّذ جّاي ادّذ ِطاػذ488150514
م%126186.97م47م465جـ جـ749ِطرجذِذّذ جّاي ػثذاٌّٛجٛد ضردا489150515ْ
جـ جـ%119782.55م43م437جـ جـ717ِطرجذِذّذ دازَ ٔؿراٌذ٠ٓ ضال490150518ِٗ
م%128588.62م47م463م775ِطرجذِذّذ دطٓ ػثذاٌؼس٠س ػث١ذ491150519
م%125686.62م43م459جـ جـ754ِطرجذِذّذ دطٕٟ ػٍٝ اٌذط492150520ٕٝ١
م%127187.66م43م460م768ِطرجذِذّذ دٍّٟ أدّذ أتٛا493150522ً١ٌٕ

ل30

جـ%95866.07ض 28ل310جـ620
م%129189.03جـ جـ42م453م796ِطرجذِذّذ دّذٞ ِذّذ خٍف495150524
م%132491.31م50م473م801ِطرجذِذّذ خاٌذ ػٍٟ ٔؿر اٌذ496150525ٓ٠
جـ%102970.97جـ37جـ جـ390جـ602ِطرجذِذّذ خ١رٞ ضؼذ اٌؿذلح497150527
جـ جـ%119282.21جـ جـ41م434جـ جـ717ِطرجذِذّذ رجة ضؼفاْ اٌػار498150528ٌٝ
م%137194.55م47م475م849ِطرجذِذّذ رجة ِذّذ غرغر499150529
جـ جـ%119282.21جـ جـ40م436جـ جـ716ِطرجذِذّذ رقا اتٛاٌؼال اٌط١ذ500150530
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الكلي
م%132291.17م46م471م805ِطرجذِذّذ رِكاْ ِذّذ راق501150531ٟ
م%135793.59م48م483م826ِطرجذِذّذ ر٠اـ ػثذ اٌفراح ٕ٘ذ502150532ٜ
جـ%108774.97جـ35م438جـ614ِطرجذِذّذ زور٠ا أدّذ ضال503150533َ
م%135493.38م45م478م831ِطرجذِذّذ ضا٘ر وّاي ػثذ اٌجٛاد 504150534
م%129589.31م48م465م782ِطرجذِذّذ ضؼذ ػثذ اٌذ١ّذ اتٛ ت505150535ٗ١
م%124385.72م43م452جـ جـ748ِطرجذِذّذ ضؼ١ذ اترا١ُ٘ ِذّذ جاد506150536
جـ جـ%112577.59م43جـ جـ378جـ جـ704ِطرجذِذّذ ض١ّر ِذّذ ِٛض507150537ٝ
م%125786.69م44م477جـ جـ736ِطرجذِذّذ ؾثذٟ ػٍٟ اٌطثى508150538ٟ
(دور ثان)(دور ثان)م148عذر 1عذر م798ِطرجذِذّذ ؾالح اترا١ُ٘ ِثرٚن 509150540
م%131190.41م46م465م800ِطرجذِذّذ ؾالح ػثذ اٌٍط١ف أتٛ لٛرج510150541
م%135193.17م47م476م828ِطرجذِذّذ ؾالح ِذّذ اٌط١ذ511150542
جـ جـ%119782.55م43م437جـ جـ717ِطرجذِذّذ لارق ِذّذ دٛاش512150543
جـ جـ%111276.69جـ جـ40م428جـ644ِطرجذِذّذ لٗ ػثذ اٌغٕٝ ١ٍِجٝ ٔؿر513150544
م%130389.86م46م461م796ِطرجذِذّذ ػادي ػٍٟ جؼفر514150546
جـ جـ%113878.48جـ جـ38جـ جـ422جـ جـ678ِطرجذِذّذ ػادي فارٚق اٌمٕفذ515150547
م%136293.93م47م490م825ِطرجذِذّذ ػادي ِذّذ ٚج١ٗ ػثذاٌٙاد516150548ٞ
م%127688.00م46م465م765ِطرجذِذّذ ػالف ػثذاٌفراح ٠ٛضف517150550

ل540

جـ%95866.07ل31جـ جـ388ض 539
جـ جـ%117080.69م43م438جـ جـ689ِطرجذِذّذ ػثذ اٌذى١ُ ِذّذ ػس٠س519150552
م%132291.17م46م478م798ِطرجذِذّذ ػثذ اٌردّٓ ِذّذ اٌؼثطا520150553ٜٚ
م%133892.28م46م475م817ِطرجذِذّذ ػثذ اٌط١ّغ ا١ِٓ االضرج521150554
جـ جـ%117480.97م44جـ جـ419جـ جـ711ِطرجذِذّذ ػثذ اٌؼس٠س اٌؼ١ٍّٟ 522150555
(دور ثان)(دور ثان)جـ236عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذِذّذ ػثذ اٌؼس٠س دط١ٓ جاد523150556
م%123885.38م44م449جـ جـ745ِطرجذِذّذ ػثذ هللا ِذّذ اٌفالدح524150557
جـ جـ%117080.69م45م435جـ جـ690ِطرجذِذّذ ػثذ هللا ِذّذ ِذّذ اترا525150558ُ١٘
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الكلي
م%133492.00م49م477م808ِطرجذِذّذ ػالء اٌذ٠ٓ ٔج١ة غمر526150559ٖ
م%133792.21م44م475م818ِطرجذِذّذ ػٍٟ ِذّذ خ١ّص527150560
جـ جـ%118181.45جـ جـ40م428جـ جـ713ِطرجذِذّذ ػٍٟ ِذّٛد اضّاػ١ً ِذوٛر528150561
م%127888.14جـ37م445م796ِطرجذِذّذ غر٠ة دطٓ غر٠ة529150563
م%131990.97م44م471م804ِطرجذِذّذ فارٚق فارٚق ِذّذ530150564
م%130189.72جـ جـ42م463م796ِطرجذِذّذ فٛزٞ اتٛ اٌؼس اٌفم531150565ٟ
جـ جـ%121683.86ل32م445جـ جـ739ِطرجذِذّذ فٛزٞ ا١ِٓ ػثذاٌؼاي532150566
م%132991.66م47م472م810ِطرجذِذّذ وّاي ِذّذ ػال533150567َ
م%126186.97جـ جـ42م453م766ِطرجذِذّذ ٌط١ف ِذّذٞ اٌغرات534150568ٍٟ
م%131390.55م45م474م794ِطرجذِذّذ ِجذٜ ِذّٛد اتٛ غ١خ ػ535150569ٍٝ
م%133692.14م45م471م820ِطرجذِذّذ ِذّٛد ػثذ اٌؼالٝ ػثذ 536150570
جـ%105472.69جـ جـ39جـ جـ412جـ603ِطرجذِذّذ ِذدد اٌج١ٛغٝ دطا537150571ٓ١ٔ
م%128188.34جـ جـ42م456م783ِطرجذِذّذ ٔجاذٟ ِخرارأدّذ غر538150572ٍٗ
جـ جـ%117881.24جـ جـ39م431جـ جـ708ِطرجذِذّذ ٔؿر ػثذ اٌغٕٝ رِكاْ 539150574
جـ جـ%114779.10جـ جـ40جـ جـ402جـ جـ705ِطرجذِذّذ ١ّٔرٞ ِذّذ ِرػ540150575ٝ
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م43م5470عذر 5عذر ِطرجذِذّذ ٘أٟ ِذّذ اٌذر541150576ْٚ
جـ جـ%121283.59جـ36م463جـ جـ713ِطرجذِذّذ ٠ذ١ٝ ادّذ لات542150577ً١
م%132291.17م43م475م804ِطرجذِذّٛد جّاي ِذّذ دطا١ٔٓ 543150580
جـ جـ%110676.28جـ35م428جـ643ِطرجذِذّٛد ج١ًّ ػٍٝ اٌجّط544150581ٝ
م%125486.48جـ جـ42م466جـ جـ746ِطرجذِذّٛد داِذ ػثذ هللا ػ١ط545150582ٝ
م%126887.45جـ جـ39م459م770ِطرجذِذّٛد خاٌذ ِذّٛد ض٠ٛذ546150583
جـ جـ%120182.83جـ جـ40م446جـ جـ715ِطرجذِذّٛد ضاِٟ ِذّذ اضّاػ١ً ل547150584ٗ
م%123485.10جـ جـ41م441جـ جـ752ِطرجذِذّٛد لا٘ر رجة دٕف548150585ٝ
جـ جـ%122584.48جـ جـ41م449جـ جـ735ِطرجذِذّٛد ػثذ اٌذ١ّذ ادّذ ادّذ 549150586
م%129789.45جـ جـ42م472م783ِطرجذِذّٛد ػثذ اٌذ١ّذ ِذّٛد اٌجٕذ550150587ٞ
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الكلي
جـ جـ%119382.28جـ جـ41م440جـ جـ712ِطرجذِذّٛد ػسخ ِذّذ ػثذ اٌذ١ّذ تذ٠ر551150589
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)جـ34م1442عذر 1عذر ِطرجذِذّٛد ػٍٟ ػثذاٌمادر غا552150590ٓ١٘
م%136293.93م47م481م834ِطرجذِذّٛد ػٍٟ ِذّٛد ِذّذ ٘الي553150591
(دور ثان)(دور ثان)جـ جـ40م5463عذر 5عذر ِطرجذِذّٛد فرذٟ ضؼذ ػ١ط554150592ٝ
م%125586.55جـ جـ39م455جـ جـ761ِطرجذِذّٛد واًِ ِذّٛد ػّار555150593
م%126887.45م44م466جـ جـ758ِطرجذِذّٛد ِذّذ ضؼذ ِذّذ ػثذ رت556150594ٗ
م%128688.69م46م460م780ِطرجذِذّٛد ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س ِٛض557150595ٟ
م%127587.93م43م469جـ جـ763ِطرجذِذّٛد ِذّذ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌٛ٘اب558150597
م%127888.14م46م464م768ِطرجذِذّٛد ِذّذ ِذّذ ػثذ اٌذا فع559150598
م%126387.10جـ37م453م773ِطرجذِذّٛد ِط١غ خاٌذ ػس اٌذ560150599ٓ٠
م%124385.72جـ جـ41م464جـ جـ738ِطرجذِراَ ِذّذ غ١ُٕ ر٠ذا561150600ْ
م%134492.69م46م475م823ِطرجذِرٔا ضؼ١ذ ػثذاٌثاضم دط562150601ٓ١
م%131590.69جـ جـ40م478م797ِطرجذِرٚج اترا١ُ٘ ػثذاٌّج١ذ ػ٠ٛص 563150602
م%134792.90م46م486م815ِطرجذِرٚج اٌذط١ٕٟ تط١ٛٔٝ اٌػر٠ف564150603
م%132991.66جـ جـ41م466م822ِطرجذِرٚج ذٛف١ك وّاي ت١ِٛٝ ضؼذ ٔؿر565150604
م%139396.07م47م491م855ِطرجذِرٚج ضؼ١ذ اٌط١ذ زوٟ تذر566150605
م%134692.83م45م481م820ِطرجذِرٚج غذاذح ػثذ اٌردّٓ ِٕؿٛر567150606
جـ%105973.03ل30م427جـ602ِطرجذِرٚج ػثذ اٌطالَ ضؼ١ذ زا٠ذ568150607
جـ جـ%122084.14جـ جـ41م449جـ جـ730ِطرجذِرٚج ػثذ اٌّج١ذ دٍّٝ ػثذ اٌّج١ذ569150608
م%129889.52م44م470م784ِطرجذِرٚج ِذّذ ػثذ اٌؼ١ٍُ اٌػافؼ570150609ٝ
م%138095.17م47م483م850ِطرجذِرٚج ِذّٛد ِذّذ جّاي اتٛ اٌغار571150610
م%126587.24جـ جـ41م471جـ جـ753ِطرجذِر٠ُ اترا١ُ٘ ٔؿ١ف ِطر572150611
جـ جـ%111576.90جـ جـ38جـ جـ413جـ664ِطرجذِر٠ُ ادّذ زا٠ذ ادّذ573150612
م%124185.59جـ36م459جـ جـ746ِطرجذِر٠ُ ادّذ ػٍٟ ػثذ اٌجٛاد574150613
جـ جـ%118781.86جـ جـ38م439جـ جـ710ِطرجذِر٠ُ داِذ ػٍٝ ػثذاٌفراح اٌٛردا575150615ٝٔ
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الكلي
جـ جـ%121483.72جـ جـ42م460جـ جـ712ِطرجذِر٠ُ ؾالح ِذّذ ِذّٛد لثٛر576150616
جـ جـ%123184.90جـ جـ40م447جـ جـ744ِطرجذِر٠ُ ػادي ادّذ اٌػرلا577150617ٞٚ
م%125686.62م45م427م784ِطرجذِر٠ُ ػثذ إٌّؼُ جاتر ػثادج578150618
م%125786.69جـ37م449م771ِطرجذِر٠ُ ِجذٞ ِذّذػثذاٌّؤِٓ 579150619
م%134092.41م45م474م821ِطرجذِػ١رج اغرف ػٕرر فرج580150620
جـ%101570.00جـ35جـ355جـ625ِطرجذِؿطفٝ ادّذ ػثذاٌغفار ا581150621ٓ١ٌٍ
جـ جـ%122284.28جـ34م425جـ جـ763ِطرجذِؿطفٝ اٌط١ذ ِذّذ اٌؿا٠غ582150622
م%128188.34جـ جـ39م467م775ِطرجذِؿطفٝ جّاي اٌذ٠ٓ ػثذاٌؼ١ٍُ 583150623
م%125186.28جـ جـ40م457جـ جـ754ِطرجذِؿطفٝ ضاِٟ ػثذ اٌمادر ادّذ584150624
جـ جـ%119782.55جـ جـ42م452جـ جـ703ِطرجذِؿطفٝ ضؼ١ذ اترا١ُ٘ ػٛـ585150625
م%129389.17م43م474م776ِطرجذِؿطفٝ ػاتذ ػثذ اٌؼظ١ُ خ١ر هللا586150626
جـ جـ%114278.76جـ33م425جـ جـ684ِطرجذِؿطفٝ ػثذ اٌؼس٠س ِؿطفٝ 587150627
جـ جـ%119982.69جـ جـ40م442جـ جـ717ِطرجذِؿطفٝ ػثذ إٌّؿف ِذّٛد 588150628
جـ جـ%113478.21جـ جـ42جـ جـ413جـ جـ679ِطرجذِؿطفٝ ِذّذ ػثذ اٌٍط١ف ِذّذ 589150631
(دور ثان)(دور ثان)2عذر 2عذر م2451عذر 2عذر ِطرجذِؿطفٝ ِذّٛد ػثذ هللا ِٕؿٛر590150632
جـ جـ%120282.90جـ جـ42م440جـ جـ720ِطرجذِؿطفٝ ٔث١ً ػثذاٌمٜٛ ػٍٝ ػ١اد591150633
جـ جـ%110676.28جـ34جـ جـ419جـ653ِطرجذِؼرس ِذّذ ادّذ اٌّم592150634ٕٓ
م%133792.21م48م476م813ِطرجذِالن ض١ّر ١ِخائ١ً ػط١ح593150635

ل30

جـ%97667.31ض 28جـ370ل578
جـ جـ%118181.45م43م433جـ جـ705ِطرجذِٕار اغرف ِذّذ جالي ِذّذ 595150637
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م43م3465عذر 3عذر ِطرجذِٕار ػٍٟ ػثذ اٌطرار ػ١ذ596150638
م%124786.00جـ جـ40م471جـ جـ736ِطرجذِٕار ِذّذ ِؿطفٟ غٍرٛخ597150639
جـ جـ%117981.31م43م445جـ جـ691ِطرجذِٕح هللا اترا١ُ٘ ِذرٚش 598150640
جـ%97767.38ل30جـ374ل573ِطرجذِٕح هللا لٗ ػٍٝ اتٛ لاٌة599150641
م%125086.21جـ جـ39م466جـ جـ745ِطرجذِٕح هللا ِذّذ ػثذاٌفراح ِؿطفٝ 600150642

رئيس الكنترول

594

عميد الكليهوكيل الكليه لشئون التعليم والطالبراجع الرصد

ِطرجذِٕار اترا١ُ٘ ِرٌٛٝ ض150636ٍُ٠ٛ



جامعة المنوفية

  كلية الطب

اٌذرجٗاٌذرجٗاٌذرجٗ

م2019/2020كشــف رصــد درجـات   الدور األول للفرقـــة الخامســة  للعـام الجامعـى 
749        عدد الطالب 

م
اٌرلُ 

األواد٠ّٝ
إضـــُ اٌطاٌـــة

لة االلفاي النسبه اٌثالٕٗ اٌؼاِح

%المئويه
مالحظاتالتقديرالعام 

اٌرمذ٠ر

المجموع لة األضرج
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جـ جـ%114679.03جـ37م439جـ670ِطرجذِٕح هللا ٘ػاَ ػثذ اٌؼظ١ُ ِذّذ 601150643
م%136193.86م46م482م833ِطرجذِٕٝ ادّذ دطٓ دات602150644ٝ
(دور ثان)(دور ثان)جـ جـ42م3470عذر 3عذر ِطرجذِٕٝ رقا ػثذ اٌردّٓ فرج تذر603150645
م%124786.00جـ جـ40م457جـ جـ750ِطرجذِٕٝ ػادي ػثذاٌردّٓ خ١ٍفح604150646
جـ جـ%122984.76جـ جـ40م464جـ جـ725ِطرجذِٕٝ ػثذ اٌغٕٟ ػٍٝ اترا١ُ٘ لؼ605150647ّٗ١
م%135693.52م45م471م840ِطرجذِٕٝ ػثذ اٌٛ٘اب ضؼذ ِؿطفٝ 606150648
جـ جـ%121383.66جـ جـ42م458جـ جـ713ِطرجذِٙا اغرف ػثذهللا ػ١ذ607150649
م%132791.52م43م474م810ِطرجذِٙا ِّذٚح ِؿطفٝ دف608150650ٕٝ
م%130189.72جـ جـ40م471م790ِطرجذِٛضٝ ؾثرٞ ِٛضٝ ضؼذ ِطؼٛد609150651
جـ جـ%119082.07جـ جـ42م431جـ جـ717ِطرجذ١ِٔٛىا جٛرج فرٔط١ص ١ِٕا610150652
م%133091.72م46م480م804ِطرجذِٟ ادّذ جّاي ػثذاٌّج١ذ ادّذ611150655
م%132591.38م46م476م803ِطرجذِٟ تٟٙ اٌذ٠ٓ ِذّذ ػثذاٌٛادذ 612150656
م%128988.90جـ جـ42م470م777ِطرجذِٟ دط١ٓ أدّذ اٌثرػ613150657ٝ
(دور ثان)(دور ثان)م43م2451عذر 2عذر ِطرجذِٟ رت١غ داِذ اٌجسار614150658
م%133892.28م46م474م818ِطرجذِٟ ضؼ١ذ ِؿطفٝ ٘ػٙع615150659
م%126086.90م43م470جـ جـ747ِطرجذِٟ ػثذ اٌّذطٓ دط١ٓ 616150660
م%134192.48م46م477م818ِطرجذِٟ ِجذٞ ِذّذ وّاي خكر617150661
جـ جـ%118281.52جـ جـ38م457جـ جـ687ِطرجذِٟ ِذّذ رجة ٔج618150662ُ
4باطنه (دور ثان)(دور ثان)م243عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذ١ِادج اغرف ِذّٛد ٘اغ619150663ُ
م%124485.79جـ جـ41م457جـ جـ746ِطرجذ١ِادج لارق ِذّذ ِجا٘ذ أتٛ دٚح620150664
جـ جـ%122184.21جـ جـ42م457جـ جـ722ِطرجذ١ِار ٚائً ِذّذ اٌّال621150666
حاسب غجـ%103871.59جـ36جـ369جـ633ِطرجذ١ِرٔا ػثّاْ ِذّذ ذٛف١ك اترا622150667ُ١٘
جـ جـ%110276.00جـ33جـ جـ423جـ646ِطرجذٔادر فرذٟ غذاذح اتٛ ػ١ذ623150668
جـ جـ%123284.97جـ جـ42م452جـ جـ738ِطرجذٔاد٠ح اٌط١ذ ػٍٝ اٌط١ذ ِذّذ ٚاف624150669ٝ
م%134993.03م45م491م813ِطرجذٔار٠ّاْ ؾثرٞ ِذّذ ت١ِٛٝ لات625150670ً١
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الكلي
جـ%108074.48جـ جـ41جـ جـ401جـ638ِطرجذٔأطٟ ا٠ّٓ ػثذهللا ضٍطا626150671ْ
م%129789.45م43م470م784ِطرجذٔا٘ذ اٌط١ذ ِذّذ اٌط١ذ اٌغثاغ627150672ٝ
م%126086.90م44م473جـ جـ743ِطرجذٔذا خاٌذ أدّذ ف١ُٙ ػط١ح628150673
جـ جـ%112377.45جـ جـ39م433جـ651ِطرجذندى ابراهيم عيدالمجيد على629150674
جـ جـ%115479.59جـ جـ40م446جـ668ِطرجذٔذٜ ادّذ ضؼذ ذؼ١ٍة630150675
م%124585.86م45م453جـ جـ747ِطرجذٔذٜ ادّذ ػثذاٌرؤف اٌط١ذ ادّذ631150676
م%125686.62م45م471جـ جـ740ِطرجذٔذٜ اغرف ػٍٝ ضاٌّا632150677ْ
م%129088.97م46م470م774ِطرجذٔذٜ ا٠ٙاب داِذ اٌخ633150678ٌٟٛ
م%128988.90م48م470م771ِطرجذٔذٜ جالي ِذّذراغة ِذّذ 634150679
جـ جـ%122184.21م43م463جـ جـ715ِطرجذٔذٜ جّاي ػثذ هللا ِذّذٜ د635150680ٍٖٛ
4، 3باطنه، (دور ثان)(دور ثان)م48م4436عذر 4عذر ِطرجذٔذٜ دّذٞ ػثذ اٌذى١ُ اٌكذ636150681ٜٛ١
جـ جـ%121383.66م45م462جـ جـ706ِطرجذٔذٜ ػثاش اٌّٙذٜ ػثذرت637150682ٗ
جـ%94565.17جـ33جـ368ل544ِطرجذٔذٜ ػثذ اٌؼس٠س ِذّٛد دث١ة638150683
جـ جـ%119082.07م45م442جـ جـ703ِطرجذٔذٜ ِجذٞ ِذّذ اٌط١ذ ج639150684ٕٗ١ٕ
م%130289.79م47م472م783ِطرجذٔذٜ ِذّذ ػثذ اٌؿّذ ٘الي640150685
م%131990.97م48م466م805ِطرجذٔذٜ ٔث١ً واًِ أدّذ ِذّذ641150686
جـ جـ%112077.24جـ35جـ جـ423جـ662ِطرجذٔذٜ ٘أٟ ِذّذ اٌف١ػا642150687ٞٚ
م%133391.93م46م479م808ِطرجذٔر١ِٓ رِكاْ اٌذضٛلٝ ز٠ذا643150688ْ
جـ جـ%119082.07جـ جـ42م454جـ جـ694ِطرجذٔر١ِٓ لارق ِذّذ غٍث644150689ٝ
م%124085.52م47م458جـ جـ735ِطرجذٔر١ِٓ ٔث١ً ١ِخائ١ً ضؼذ645150690
جـ جـ%123084.83جـ جـ40م458جـ جـ732ِطرجذٔر١ِٓ ٔؿار ػثذ اٌٙادٜ ٔؿار646150691
م%128388.48م43م459م781ِطرجذٔر١ِٓ ٠اضر ِذّٛد ػاِر647150692
م%129289.10جـ36م482م774ِطرجذٔطّح فىرٞ فّٙٝ ػّار648150693ٖ
م%131190.41م48م468م795ِطرجذٔؼّح ِطؼذ فرج ِذّذ649150694
جـ جـ%121984.07جـ جـ39م457جـ جـ723ِطرجذٔغُ ػثذ إٌثٟ ضؼ١ذ ػثذإٌث650150695ٝ
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الكلي
جـ%103671.45جـ36جـ جـ391جـ609ِطرجذٔٙٝ ذٛف١ك أدّذ أدّذ اٌذٍّٛغ651150696ٟ
م%125186.28م43م450جـ جـ758ِطرجذٔٙٝ ِذّذ أدّذ ػّارج652150697
جـ جـ%122584.48جـ جـ38م461جـ جـ726ِطرجذٔٛر اٌٙذٜ ِذّذ ؾاتر فرخ هللا اتٛ 653150698
جـ جـ%116280.14جـ جـ41م438جـ جـ683ِطرجذٔٛر غٛلٟ ػثاش غا654150699ُٔ
م%127087.59جـ جـ41م464م765ِطرجذٔٛرا ِجذٞ ض١ذأدّذ إٌجار655150701
جـ جـ%115479.59جـ37م433جـ جـ684ِطرجذٔٛراْ ادّذ ِذّذ اتٛغٛغ656150702ٗ
م%132691.45م47م484م795ِطرجذٔٛر٘اْ ٘ػاَ ػثذ اٌؼس٠س ػثذاٌفراح657150703
م%134892.97م46م482م820ِطرجذ١ٔرج غؼثاْ ض١ذ ادّذ ِذّذ االٚد658150704ْ
جـ جـ%121984.07جـ جـ40م451جـ جـ728ِطرجذ٘اجر تىر جّؼح درد٠ر659150705ٞ
جـ جـ%114478.90جـ37م430جـ جـ677ِطرجذ٘اجر لٗ اترا١ُ٘ ػثذاٌّج١ذ660150706
جـ جـ%109975.79جـ جـ42م426جـ631ِطرجذ٘اجر ػثذ اٌؼالٟ ِذّذ دط١ٓ زا٠ذ661150707
م%129989.59م43م476م780ِطرجذ٘اجر ػثذٖ دط١ٕٝ اٌطٛخ662150708ٝ
جـ جـ%122084.14جـ36م451جـ جـ733ِطرجذ٘اجر ِذّذ غؼثاْ ٔؿ١ر663150709
جـ جـ%123184.90جـ جـ41م458جـ جـ732ِطرجذ٘اجر ٠اضر ػٍٝ اترا١ُ٘ ضالِح664150710
م%130990.28م43م473م793ِطرجذ٘ادٞ ادّذ ٌث١ة اٌط١ط665150711ٝ
م%128688.69م45م475م766ِطرجذ٘اٌح ػّاد اٌذ٠ٓ ِذّذ اٌػافؼ666150712ٟ
م%128488.55م43م467م774ِطرجذ٘ثح هللا ِذّذ ِذّٛد ِذّذ 667150713
جـ جـ%117180.76جـ جـ38جـ جـ424جـ جـ709ِطرجذ٘ثح دٍّٟ ضؼ١ذ ػال668150714َ
م%128088.28جـ جـ41م458م781ِطرجذ٘ثح رت١غ ػثذ اٌردّٓ اٌط١ذ ادّذ669150715
جـ%100469.24جـ34جـ جـ389ل581ِطرجذ٘ثح ؾالح ػثذاٌذى١ُ ػال670150716َ
جـ جـ%120883.31جـ جـ39م454جـ جـ715ِطرجذ٘ثح ِرٌٟٛ ػٍٝ ٔذا671150718
م%124285.66م44م462جـ جـ736ِطرجذ٘ذٜ اغرف ؾاتر اٌط١ذ غر٠ف672150719
م%130089.66جـ جـ38م470م792ِطرجذ٘ذٜ ِذّذ ِذّذ دث١ة673150720
جـ جـ%116480.28جـ جـ39جـ جـ424جـ جـ701ِطرجذ٘ذ٠ر ضاِٟ ػٍٝ خفاج674150721ٝ
م%129088.97م45م467م778ِطرجذ٘ذ٠ر ض١ّر دطة اترا١ُ٘ خ١ّص675150722
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الكلي
جـ%106573.45ل32جـ جـ400جـ633ِطرجذ٘ذ٠ر غؼثاْ ِؼٛـ االتجر676150723
جـ%97967.52جـ33جـ342جـ604ِطرجذ٘ذ٠ر ؾذ٠ك ػثذ اٌردّٓ ِذّذ 677150724
جـ جـ%111376.76جـ37جـ جـ396جـ جـ680ِطرجذ٘ذ٠ر ؾالح ادّذ اٌططٛد678150725ٟ
جـ جـ%121183.52جـ جـ38م446جـ جـ727ِطرجذ٘ذ٠ر ػادي ػثذ اٌّج١ذ إٌّٛف679150726ٝ
جـ جـ%119682.48جـ جـ39م441جـ جـ716ِطرجذ٘ذ٠ر ػثذ اٌطالَ اٌط١ذ اٌؼػّا680150727ٜٚ
جـ%103771.52جـ34جـ جـ388جـ615ِطرجذ٘ذ٠ر ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ د٠ٚذار681150728
م%124585.86جـ جـ40م454جـ جـ751ِطرجذ٘ذ٠ر ِذّذ ضؼذ خٍف هللا682150729
جـ جـ%116780.48م43م436جـ جـ688ِطرجذ٘ذ٠ر ِذّذ ض١ٍّاْ اٌذ٘ػا683150730ْ
جـ جـ%120883.31جـ جـ38م433جـ جـ737ِطرجذّ٘د ؾفٛخ ِذّٛد إٌجار684150732
جـ%102770.83جـ37جـ374جـ616ِطرجذّ٘ص اٌؿفطٟ اٌط١ذ اٌؿفطٟ 685150733
م%128088.28م46م465م769ِطرجذٕ٘اء دط١ٓ واًِ ػثذاٌّج١ذ ز٘را686150734ْ
م%129989.59جـ جـ41م463م795ِطرجذٕ٘ذ ادّذ داِذ اترا١ُ٘ اٌّراوث687150735ٝ
جـ جـ%121183.52جـ جـ40م460جـ جـ711ِطرجذٚائً اغرف ػثذاٌغٕٝ غذاذ688150736ٗ
م%125286.34م46م428م778ِطرجذٚائً ػالء اٌذ٠ٓ زا٘ر اٌمطا689150737ْ
جـ جـ%122684.55جـ جـ42م452جـ جـ732ِطرجذٚفاء تٙاء ِذّذ غر٠ف اٌى690150738ِٝٛ
جـ جـ%119582.41جـ جـ40م453جـ جـ702ِطرجذٚفاء ِذّذ اترا١ُ٘ خ691150739ً١ٍ
جـ جـ%115679.72جـ جـ42م445جـ669ِطرجذٚالء غؼثاْ اٌط١ذ زوٝ اٌخ692150740ٌٝٛ
م%125786.69م44م451جـ جـ762ِطرجذٚالء ػط١ح اٌطثاػٝ ِذّذ اٌذجار693150741
م%132991.66م43م471م815ِطرجذٚئاَ ِؤِٓ ػثذاٌؼس٠س ضاٌُ اٌط694150742ٍٝ
جـ جـ%116780.48جـ جـ41م447جـ جـ679ِطرجذ٠ارا ؾثرٞ ضؼذ ِذّذ ض١ذ أ دّذ695150743
جـ جـ%116480.28جـ جـ38م450جـ جـ676ِطرجذ٠ارا ػسخ دط١ٕٝ ِذّذ اترا696150744ُ١٘
م%128588.62جـ جـ42م470م773ِطرجذ٠ارا ٘ػاَ ػثذ اٌغٕٝ اتٛ اٌذّذ697150745
م%132791.52جـ جـ42م479م806ِطرجذ٠اض١ّٓ ادّذ دفٕاٜٚ اٌفم698150746ٝ
جـ جـ%123084.83جـ جـ38م460جـ جـ732ِطرجذ٠اض١ّٓ اغرف ػثذ اٌفراح ِذّٛد699150747
جـ جـ%114578.97جـ جـ40م435جـ670ِطرجذ٠اض١ّٓ جّاي اترا١ُ٘ ػثذ اٌم700150748ٜٛ
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م%134092.41م44م481م815ِطرجذ٠اض١ّٓ خ١ّص ِذّذ فرج اٌغرات701150749ٍٝ
م%125986.83م43م469جـ جـ747ِطرجذ٠اض١ّٓ رت١غ ؾاٌخ ػثذاٌطرار702150750
م%130489.93م44م472م788ِطرجذياسمين سعيد عبد اللطيف مصطفى703150751
م%126186.97جـ جـ42م463جـ جـ756ِطرجذ٠اض١ّٓ ضؼ١ذ ػثذاٌرازق اتٛاٌّجذ704150752
م%124485.79م44م468جـ جـ732ِطرجذ٠اض١ّٓ لٍؼد ػثذ اٌؼس٠س ر٘ة705150753
جـ%106973.72جـ34جـ جـ391جـ644ِطرجذ٠اض١ّٓ ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س ضا706150756ٌُ
جـ%107974.41جـ جـ38م441جـ600ِطرجذ٠اض١ّٕا ِذّذ ػثذ اٌطالَ غٙاب707150757

ل30ل300

(دور ثان)(دور ثان)ض 25ض 3297عذر 3عذر 
جـ جـ%117881.24جـ36جـ جـ415جـ جـ727ِطرجذ٠طرا ِذّذ ػثذ إٌّؼُ تٍٛز709150759
م%130189.72م46م464م791ِطرجذ٠ّٕٟ ػثذ إٌّؼُ ِذّذ ػثذإٌث711150761ٝ
جـ جـ%120683.17جـ جـ40م453جـ جـ713ِطرجذ٠ٛضف ِجا٘ذ ػثذ اٌذ١ّذ ػثذاٌمادر712150762
جـ جـ%120983.38جـ جـ42م447جـ جـ720ِطرجذجنات حسام عبد الرحمن713150768
جـ جـ%116180.07جـ33جـ جـ424جـ جـ704ِطرجذطارق زياد نعمو714150772
جـ%105973.03ل32جـ جـ411جـ616ِطرجذعبد الرحمن ماجد كحلوت715150774

ل30

جـ%100769.45ض 28جـ367جـ612
جـ جـ%114578.97جـ جـ41جـ جـ413جـ جـ691ِطرجذمحمد خضر معن جمالى717150785
جـ جـ%113878.48جـ34م425جـ جـ679ِطرجذمحمد عبد اهلل يعقوب احمد718150786
جـ%98768.07جـ33جـ369جـ585ِطرجذمحمد محمد امير الجندلى الرفاعى719150789
لغه غجـ جـ%116680.41جـ جـ38م436جـ جـ692ِطرجذمحمود رسول حوريو720150790

ل30

جـ%100269.10ض 29جـ370جـ603
جـ%102070.34جـ33جـ جـ383جـ604ِطرجذمصطفى شفيق على على722150792
جـ جـ%119382.28جـ33م455جـ جـ705ِطرجذىبو محمود عبد العزيز الشامى723150794
جـ جـ%121083.45جـ جـ40م456جـ جـ714ِطرجذىيا سعيد محمد زيد724150795

ل30ل540

(دور ثان)(دور ثان)ض 29ض 239ض 513
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ِطرجذعبد الرحمن محمد محمود شعيب725150798

ِطرجذعلوى عبد المنعم صالح716150780

ِطرجذمصطفى خالد اسماعيل721150791

٠ذ١ٝ زور٠ا ِؿطفٝ ػثذ اٌفراح 708150758

ػ١ذ
ِطرجذ
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م%125386.41جـ جـ39م470جـ جـ744ِطرجذزينب حسين عبد اهلل رجب السيد بكر726150814
جـ جـ%121283.59جـ37م449جـ جـ726ِطرجذاحمد حمدى عبد الرحمن عياد727150815
حاسب غ جوده غم%129189.03جـ جـ42م462م787ِطرجذاسراء صبحى محمد عمران728150816

ل30

جـ%108074.48ض 29جـ جـ402جـ649
جـ جـ%123284.97جـ جـ39م456جـ جـ737ِطرجذجهاد جمال طو عبد المنعم730150818
حاسب غجـ%103771.52جـ37جـ جـ409جـ591ِطرجذسارة االمير ابراىيم احمد731150819
جوده غجـ%105172.48ل31جـ جـ397جـ623ِطرجذمروة  احمد رشاد ابراىيم حسين732150820
جـ جـ%116980.62جـ جـ41م437جـ جـ691ِطرجذوفاء محمد محمد سالم733150821
جـ جـ%118481.66ل32م447جـ جـ705ِطرجذاحمد سمير شوقى734150822
جوده غم%124185.59جـ جـ42م475جـ جـ724ِطرجذوالء صفوت عبد الفتاح735150823
حاسب غ،لغه غ،حقوق غ،جوده(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر جـ جـ386جـ645ِطرجذسميو ابراىيم حسن عبد اهلل736150824

جـ جـ%116880.55جـ37م436جـ جـ695ِطرجذا٠ّاْ ػادي تػ١ر ػثذ اٌط١ّغ737150825
م%124786.00جـ جـ42م467جـ جـ738ِطرجذرحاب عبد الرحمن زكى عبد الرحمن738150826
م%128088.28جـ جـ41م463م776ِطرجذ٘ػاَ ٠اضرػثذ اٌّؼثٛد739150827

(دور ثان)(دور ثان)2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذاحمد عبد الحميد عبد هللا طعيمه740140032

(دور ثان)(دور ثان)2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر 2عذر ِطرجذاحمد محمد عبد العاطى ابو السعود741140045

طب اسره غ(دور ثان)(دور ثان)ض8ل5322عذر 5عذر تاقمحمد طارق شعبان دياب742110355

(دور ثان)(دور ثان)ض13غغغغتاقمحمد مصطفى محمد خليل743110377

طب اسره غ لغه غ(دور ثان)(دور ثان)غغض 208ض 389تاقعبد هللا ناصر الدين محمد الكبيسى744130260

جـ%97967.52جـ35جـ360ل584تاقعمر محمد عبد البارى الوراقى745140430

(دور ثان)(دور ثان)غغغغغغتاقمحمد السيد محمد عبد الفتاح غانم746140479

فرؾٗ ِٓ محمد احمد درويش عبد اهلل74740268

(دور ثان)(دور ثان)1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 1عذر 2اٌخارج 

فرؾٗ ِٓ احمد معروف احمد الوكيل74860060

(دور ثان)(دور ثان)غغغغغغ2اٌخارج 

فرؾٗ ِٓ ىند عادل محمود الوغى749110473

(دور ثان)(دور ثان)غغغغغغ3اٌخارج 

رئيس الكنترول

لغه غ حاسب غ ِطرجذانس صالح ابو العال محمد729150817

عميد الكليهوكيل الكليه لشئون التعليم والطالبراجع الرصد


