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ممتاز%823.591.50ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمنصور العزٌز عبد السٌد محمود اسماء1033

ممتاز%820.591.17ممتازممتازممتازممتازممتازجدا جٌدممتازفهمى  ابراهٌم محمود انجى1048

ممتاز%78987.67ممتازممتازجدا جٌدممتازممتازممتازممتازعبدالرحمن مصطفً محمد اٌه1059

ممتاز%780.586.72ممتازجدا جٌدممتازممتازممتازجٌدممتازمحمد حسانٌن عبدالرازق دٌنا1079

ممتاز%774.586.06ممتازممتازجدا جٌدجٌدممتازممتازممتازمحمد عبدالحكم اٌمن رؤى1083

ممتاز%802.589.17جدا جٌدممتازممتازممتازممتازممتازممتازقناوي احمد زكرٌا زٌنب1096

ممتاز%77686.22ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازممتازممتازابوعمر  السٌد  محمد على1119

ممتاز%767.585.28ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازجدا جٌدممتازاحمد ابازٌد محسن فاطمه1133

ممتاز%84193.44ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجدا جٌدعبدالحمٌد صالح محمدمحمد فاطمه1134

ممتاز%773.585.94ممتازممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازممتازموسً جرجس البرت مارٌنا1147

ممتاز%76985.44ممتازممتازجدا جٌدجدا جٌدممتازممتازممتازامٌن عطٌتو بكري محمد1153

ممتاز%874.597.17ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازعلً عبدالحمٌد صبري محمد1158

ممتاز%76685.11جدا جٌدممتازجدا جٌدممتازممتازممتازممتازسالمه محمد ناجح محمد1170

ممتاز%77285.78ممتازممتازممتازجٌدممتازممتازممتازضٌف احمد شوقً ضٌاء مرٌم1184

ممتاز%88097.78ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازسلٌمان حنفً عمر مرٌم1187

ممتاز%805.589.50ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجٌدعبدالباسط عبدالجلٌل عبدالعظٌم مصطف1191ً

ممتاز%805.589.50ممتازممتازممتازجدا جٌدممتازممتازممتازمحمد شحتو عبده منار1196

ممتاز%772.585.83ممتازممتازممتازجدا جٌدممتازممتازمقبولٌونس محمد جمال من1204ً

ممتاز%828.592.06ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازصالح محمد احمد مى1208

ممتاز%81190.11جدا جٌدممتازممتازممتازممتازممتازممتازمٌخائٌل فؤاد انطنٌوس مٌنا1212

ممتاز%790.587.83ممتازممتازممتازجٌدممتازممتازممتازمحمد احمد رفعت هند1222

ممتاز%85194.56ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتاز محمد حسن وجٌه والء1225

الكلٌة عمٌدوالطالب التعلٌم لشئزن الكلٌة وكٌلالكنترول رئٌسالكنترول اعضاء
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جدا جٌد%695.577.28جدا جٌدممتازجٌدجٌدممتازجٌدجدا جٌدابوالوفا محمد قناوي احمد1008

جدا جٌد%748.583.17ممتازممتازجدا جٌدممتازمقبولجدا جٌدجٌدعلً محمد محمود محمد احمد1012

جدا جٌد%761.584.61ممتازممتازجدا جٌدجٌدممتازممتازممتازحفنً ٌوسف شاذلً ادرٌس1016

جدا جٌد%69777.44جدا جٌدمقبولجدا جٌدجٌدممتازجدا جٌدمقبولالضوي محمد ٌحًٌ امل1042

جدا جٌد%761.584.61ممتازممتازجٌدجدا جٌدممتازممتازجدا جٌدعبداللطٌف محمد طواب امٌره1044

جدا جٌد%751.583.50ممتازممتازجدا جٌدجٌدممتازممتازممتازعلى محمد السعٌد الفتاح عبد اٌات1051

جدا جٌد%764.584.94ممتازممتازجدا جٌدجٌدممتازممتازجدا جٌدمعوض شوقً عبدالمسٌح بسنت1060

جدا جٌد%75383.67ممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدممتازجدا جٌدممتازاحمد محمد الرحٌم عبد جٌهان1069

جدا جٌد%683.575.94ممتازجٌدمقبولجٌدممتازممتازممتازمحمد امٌن احمد زٌنب1094

جدا جٌد%68476.00ممتازجدا جٌدمقبولمقبولممتازممتازممتازمحمد السٌد ابوالحسن سعاد1099

جدا جٌد%71279.11جدا جٌدممتازجدا جٌدجدا جٌدمقبولجدا جٌدجٌدجودة ابراهٌم فكري عبدالرحمن1117

جدا جٌد%757.584.17جدا جٌدممتازجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدممتازجدا جٌدعثمان ابراهٌم سٌد عمر1122

جدا جٌد%69377.00جدا جٌدجدا جٌدجٌدجٌدجدا جٌدممتازجٌدابوعمر السٌد محمد عمر1124

جدا جٌد%693.577.06ممتازجدا جٌدجٌدجٌدجدا جٌدجدا جٌدممتازدسوقً حسٌن محمد عمر1125

جدا جٌد%74282.44ممتازجدا جٌدجٌدجدا جٌدممتازممتازممتازصالح سٌد احمد فاطمه1131

جدا جٌد%71179.00ممتازممتازجدا جٌدمقبولجدا جٌدممتازمقبولاحمد السٌد احمد كرٌم1137

جدا جٌد%73882.00جٌدممتازجدا جٌدجٌدممتازممتازممتازمجلع سلطان متً مارك1145

جدا جٌد%75283.56ممتازممتازجدا جٌدممتازجٌدممتازممتازمحمود عبدالقادر بهاء محسن1151

جدا جٌد%70077.78ممتازجدا جٌدجٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدجدا جٌدعبدالحمٌد محمد الدٌن جمال محمد1154

جدا جٌد%728.580.94ممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌدممتازممتازممتازالسٌد الدٌن محً السٌد محمود محمد1168

جدا جٌد%70778.56ممتازجدا جٌدجٌدجٌدجدا جٌدممتازجدا جٌدالغرباوى عبدالواحد عبده محمد محمود1178

جدا جٌد%726.580.72ممتازجدا جٌدجدا جٌدجٌدجدا جٌدجدا جٌدممتازعبدالرحٌم ابوالحسن ناجح مروه1181

جدا جٌد%716.579.61ممتازممتازجٌدجدا جٌدجٌدممتازممتازمحجوب عبدالقادر عالء منار1197

جدا جٌد%691.576.83ممتازجدا جٌدجدا جٌدمقبولجدا جٌدممتازممتازسكر احمد عبدالهادى احمد مى1207

جدا جٌد%68175.67ممتازجدا جٌدمقبولجٌدممتازجدا جٌدممتازقناوي احمد حفنً هدٌر1218

جدا جٌد%715.579.50ممتازجدا جٌدجدا جٌدمقبولجدا جٌدممتازممتازعلً احمد اسعد هشام1220

جدا جٌد%731.581.28ممتازممتازجدا جٌدمقبولجدا جٌدممتازممتازمحمد بدوى حسنى ٌارا1226

جدا جٌد%725.580.61ممتازجدا جٌدممتازجٌدجدا جٌدجدا جٌدممتازسالم محمد حماده ٌسري1229
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جٌد%67174.56جدا جٌدممتازمقبولجٌدجٌدجدا جٌدممتازحنس ماهر طلعت ابانوب1001

جٌد%621.569.06ممتازجدا جٌدمقبولمقبولمقبولممتازممتازالجمٌلً محمد احمد اسماعٌل احمد1004

جٌد%606.567.39ممتازجدا جٌدمقبولمقبولمقبولجٌدمقبولعبدالرحٌم محمد مالك احمد1009

جٌد%599.566.61جدا جٌدجٌدمقبولمقبولمقبولجدا جٌدمقبولابوالحسن عبدالجلٌل مصطفً احمد1014

جٌد%634.570.50جدا جٌدجدا جٌدمقبولمقبولجدا جيدممتازمقبولعبدالحكٌم احمد حامد ادهم1019

جٌد%608.567.61ممتازجٌدمقبولمقبولمقبولجدا جٌدمقبولابوزٌد احمد محمود اسماء1032

جٌد%608.567.61جدا جٌدمقبولمقبولمقبولجدا جٌدجٌدممتازاحمد سٌد فتحً اٌمان1053

جٌد%650.572.28ممتازممتازجٌدمقبولجٌدجدا جٌدمقبولمحمد حامد محمد اٌمان1054

جٌد%646.571.83ممتازممتازمقبولمقبولجٌدممتازجدا جٌدمحمد متولً احمد حازم1070

جٌد%604.567.17ممتازجٌدمقبولمقبولمقبولجٌدممتازمحمود عبدالعظٌم الدٌن محً رٌم1090

جٌد%62669.56جدا جٌدجدا جٌدمقبولمقبولجٌدممتازمقبولعزالدٌن محمد احمد زٌاد1093

جٌد%64571.67جدا جٌدجدا جٌدمقبولجٌدجٌدجٌدمقبولزٌد أبو سلٌم مجدي صابرٌن1109

جٌد%65773.00ممتازممتازجٌدمقبولجٌدجدا جٌدجدا جٌدمحمد عبدالرحمن عبدالباسط عبدالرحمن1116

جٌد%656.572.94ممتازممتازجٌدمقبولمقبولجدا جٌدممتازالعزٌز عبد مراد اشرف عمرو1126

جٌد%647.571.94جدا جٌدممتازمقبولجٌدمقبولممتازجٌدطه محمد خالد محمد1156

جٌد%673.574.83ممتازجدا جٌدجٌدجٌدجدا جٌدجدا جٌدمقبولبولس ولٌم عاطف مرٌم1185

جٌد%664.573.83ممتازجدا جٌدجٌدمقبولجٌدممتازجٌدسٌد محمد الدٌن حسام هللا مونٌا1206

جٌد%632.570.28جدا جٌدجٌدجٌدمقبولجٌدممتازجٌدمحمد احمد محمد ٌح1228ًٌ
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جدا جٌدجٌدضعٌفمقبولمقبولجٌدمقبولمحمد صالح محمد اثار1003

جدا جٌدجدا جٌدمقبولمقبولمقبولممتازجدا ضعٌفركابً ربٌع محمد محمود احمد1013

ممتازجدا جٌدمقبولمقبولجٌدجدا جٌد ضعٌفالشاذلً عزالدٌن ناصر اسالم1027

ممتازجدا جٌدضعٌفمقبولجٌدجدا جٌدمقبولعبدالوهاب رمضان حسٌن رنا1089

جدا جٌدجدا جٌدمقبولمقبولراسبجدا جٌدمقبولمحمد همام عبدالمنعم محمد1162

مقبولمقبولجٌدممتازمقبولممتازجدا ضعٌفعسران حمدان عبود محمد1232

التقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌرالتقدٌر

غٌابغٌابجدا جٌدجدا جٌدغٌابجدا جٌدغٌابالجمسً المجٌد عبد رشوان سلطان احمد1006

غٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابمحمد حسٌن ٌوسف حسن1071

غٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابغٌابادم سٌد عبدالمنعم عل1118ً

ممتازمقبولضعٌفجدا جٌدرلجدا جٌدجدا ضعٌفعٌسً محمد موسً كرٌم1139
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