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مرتبة حالة القٌدأسم الطالبرقم الجلوس

الشرف

2 من 1صفحة 

الفرقة الرابعةالفرقة الثالثةالفرقة الثانٌةالفرقة األولى

المجموعنتٌجة سنوات الدراسة

 الفعلً

المجموع 

اإلعتباري

النتٌجة النهائٌة

النسبة النهائٌةالتقدٌر النهائًالمجموع النهائً الرأفة

Page 1 of 2

:59.60مقبول5960596جٌد165مقبول133مقبول158مقبول140مستجدع. احمد عماد الدٌن مصطفى الشاذلى إ 50003 596

:60.00مقبول6000600جٌد161مقبول136مقبول161مقبول142مستجداحمد ناصر محمد سعٌد عبد الغن50006ً 600

:77.30جًٌد7730773جٌد جدا193ًجٌد173جٌد جدا210ًجٌد197مستجدع. دعاء عبد الحمٌد مصطفى ابو نٌدة إ 50011 773

:56.80مقبول5680568مقبول141مقبول131مقبول152مقبول144مستجدشٌرٌن نبٌل محمد فتحى جعفر50014 568

:57.70مقبول5770577مقبول141مقبول126مقبول159مقبول151مستجدمارٌنا مجدى جرجس رزق هللا50016 577

:55.70مقبول5570557جٌد159مقبول125مقبول141مقبول132مستجدمحمد مصطفى أبو الٌزٌد احمد القزعة50017 557

:62.20مقبول6220622مقبول155مقبول131جٌد177مقبول159مستجدمنة هللا جمال انور عبد الجواد50022 622

:62.10مقبول6210621جٌد178مقبول139مقبول145مقبول159مستجدهدٌر نجاح شحاته محمد الدحن50024 621

:55.90مقبول5590559مقبول140مقبول125مقبول155مقبول139باقاحمد سامى عبد هللا عامر50103 559

:55.80مقبول5580558مقبول144مقبول126مقبول151مقبول137باقاسماعٌل محمود محمد حلوه50112 558

:60.30مقبول6030603مقبول150مقبول146مقبول160مقبول147باقمصطفً سعٌد عبد المحسن أبو العنٌن50115 603

:58.80مقبول5880588مقبول147مقبول132مقبول150مقبول159باقاسالم محمود عبد المنصف محمود غنٌم50118 588

:62.60مقبول6260626جٌد166مقبول147مقبول166مقبول147باقصابرٌن حسٌن محمد ابراهٌم شرف الدٌن50120 626

:62.20مقبول6220622جٌد158مقبول143مقبول167مقبول154باقصفاء عبد الحمٌد احمد مبروك50121 622

:59.19مقبول4380592مقبول143مقبول142مقبول153معهد0باقهناء جمال عٌسى السٌد     م50123 592

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول
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:57.30مقبول4240573مقبول148مقبول134مقبول142معهد0فرصة ثانٌةمحمد احمد عبد العظٌم عبد ربة     م50204 573

سيد طه/ د

دأ أحمد النقيرة

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترولأمانى عبدالرحمن/ أ

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

عادل السٌد مبارك/ د.أ

إكرامي جمال/ د

 للحصول على المجموع االعتباري740/1000الطالب اللذٌن التحقوا بالكلٌة بدءًا من الفرقة الثانٌة ٌتم ضرب مجموعهم الفعلً فً المعامل 

أعضاء الكنترول


