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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

محاسبة

%76.80جًٌد7680768جٌد جدا197ًجٌد جدا193ًجٌد200جٌد178محمدى اشرف محمدى دروٌش س4393 768

%68.20جًٌد6820682جٌد172جٌد165جٌد191مقبول154عبد هللا حسٌن فتحى محمد عبد الفتاح عبد ربه4270 682

%67.20جًٌد6720672جٌد169جٌد173مقبول159جٌد171احمد عادل أحمد مصطفى احمد4062 672

%67.00جًٌد6700670جٌد181جٌد165مقبول146جٌد178محمد عبد هللا عبد هللا مقطف4364 670

%66.50جًٌد6650665جٌد163جٌد167جٌد172مقبول163احمد عادل عبد المطلب السٌد عمر4063 665

%64.10مقبول6410641مقبول142جٌد166مقبول159جٌد174احمد ناجً حامد حافظ4096 641

%64.00مقبول6400640مقبول154جٌد167مقبول161مقبول158مصطفى السٌد سالم عٌسى4423 640

%63.40مقبول6340634مقبول152مقبول154مقبول159جٌد169اٌمن عبدالعزٌز حسٌن فرج موسى4158 634

%63.30مقبول6330633جٌد166جٌد156مقبول156مقبول155اسراء محمد حسن سٌد احمد الشون4108ً 633

%63.20مقبول6320632جٌد162جٌد164مقبول155مقبول151عبد الرحمن مصطفى محمد عربود4265 632

%63.20مقبول6320632جٌد156جٌد173مقبول157مقبول146محمد ماهر عبد الحلٌم محمد س4378 632

%63.10مقبول6310631مقبول134مقبول152جٌد170جٌد175اٌمن مجدى عبد المقصود غنٌمى بحٌرى4159 631

%63.00مقبول6300630جٌد158جٌد160مقبول162مقبول150محمود ٌاسر محمد محمود4415 630

%62.90مقبول6290629مقبول154جٌد172مقبول155مقبول148احمد مصباح ٌحً محمد4089 629

%62.40مقبول6240624جٌد160جٌد160مقبول158مقبول146عبد الحمٌد نجاح على عبد الحمٌد4260 624

اكرامي جمال/ د

مروة صابر/ أ

أحمد نور/ أ

رئٌس الكنترول

عمٌد الكلٌةأحمد أحمد عبد هللا اللحلح/ د.أ

شوقً محمد الصباغ/ د.أ
رئٌس الجامعة

معوض محمد الخولً/ د.أ

أحمد النقيرة/ 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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%62.30مقبول6230623مقبول153جٌد157مقبول155مقبول158ابراهٌم متولى سلٌمان متول4026ً 623

%61.40مقبول6140614مقبول148جٌد163مقبول158مقبول145احمد جالل حامد عطٌة خلٌل4034 614

%61.40مقبول6140614مقبول148جٌد162مقبول160مقبول144محمد عبدالمنعم محمد حمزة4367 614

%61.20مقبول6120612مقبول144جٌد158مقبول153مقبول157راشد نضال عباده دراز4196 612

%60.90مقبول6090609جٌد157مقبول154مقبول161مقبول137اسماء جمال محمد الجوهرى4120 609

%60.70مقبول6070607مقبول137جٌد158مقبول149مقبول163احمد ابراهٌم عبدربه طعٌمه4029 607

%60.10مقبول6010601مقبول152مقبول153مقبول149مقبول147محمود محمد محمدى احمد4412 601

%59.50مقبول5950595مقبول148مقبول148مقبول154مقبول145خالد احمد عبدالعزٌز الدسوقى4183 595

%59.20مقبول5920592مقبول152مقبول152مقبول143مقبول145محمد اشرف السٌد الشهدى4320 592

%59.00مقبول5900590مقبول141مقبول152مقبول151مقبول146محمد رجب مختار ابراهٌم4343 590

%58.60مقبول5860586مقبول133مقبول144مقبول150مقبول159احمد ماهر لطفً البرلس س4076 586

%58.30مقبول5830583مقبول141مقبول149مقبول152مقبول141شرٌف جمال عطٌة نخلة4247 583

%58.20مقبول5820582مقبول146مقبول142مقبول148مقبول146احمد منصور محمد الفخرانى4095 582
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