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1جيد جدًا71489.25ممتازجيد جداــــــممتازــــــممتازممتازجيدجيد جداممتازهستدذًْسُاى آتاصٌذ زسٌٍي عثذ الدلٍل أزوذ62406

2جيد جدًا70988.63ممتازجيد جداــــــجيدــــــممتازممتازجيدجيد جداممتازهستدذضسى خعفش زساًً زوذًا هللا92409
152415

الشٍواء أزوذ عثذ المادس تْفٍك أزوذ 

(خغشافٍا)
3جيد جدًا70488.00ممتازممتازــــــجيدــــــممتازممتازجيدجيدممتازهستدذ

4جيد جدًا67384.13ممتازجيدــــــجيد جداــــــجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جداهستدذًذا عادل هسوذ هسوْد عل52405ً

5جيد جدًا67083.75ممتازجيد جداــــــجيدــــــجيد جداجيد جداجيدجيدممتازهستدذأسواء ًاخر دٌاب فاّي زسي82408

6جيد جدًا66983.63ممتازجيدــــــجيد جداــــــجيد جداممتازجيدجيدممتازهستدذعثذ الٌاصش هوذّذ هسوذ أتْ صٌذ102410

7جيد جدًا66382.88ممتازجيدــــــجيدــــــجيد جداممتازجيدجيد جداممتازهستدذخاهعح هصطفى هسوذ إتشاٍُن282428

8جيد جدًا66282.75ممتازممتازــــــجيدــــــمقبولممتازجيدجيدممتازهستدذٌعال عثذٍ هسوذ خاد172417

9جيد جدًا66282.75جيد جداممتازــــــجيد جداــــــجيد جداجيد جدامقبولجيدجيدهستدذصٌٌة شعثاى عثذ السفٍظ عثواى202420

10جيد جدًا66082.50جيد جداجيد جداــــــجيدــــــجيد جداجيد جداجيدجيد جداممتازهستدذُاخش ٌْسف إسواعٍل عثذ الثاسط252425

11جيد جدًا65982.38ممتازممتازــــــجيدــــــجيدممتازجيدمقبولجيد جداهستدذإٌفْى شساخ تٌٍاهٍي تثاّي عثذ هللا192419

12جيد جدًا65882.25ممتازجيدــــــجيدــــــممتازجيد جداجيدجيدجيد جداهستدذأسواء غشٌة هسوذ كشم أزوذ12401

13جيد جدًا65581.88ممتازجيدــــــجيد جداــــــممتازممتازجيدمقبولجيد جداهستدذًادٌح كوال علٍاى إتشاٍُن عل292429ً

14جيد جدًا65381.63جيد جداجيدــــــجيدــــــممتازممتازجيدمقبولممتازهستدذفاطوح عاهش عثذ الخالك هسوذ32403

15جيد جدًا65281.50ممتازجيدــــــجيدــــــممتازممتازجيدمقبولممتازهستدذُعال ًصش فشج عثذ العاطً أزوذ212421

00.0001ممتازجيدــــــمقبولــــــممتازجيد جدامقبولضعيف جدًاضعيفهستدذهٍادج الشارلً سٍذ هسوْد ط42404َ

00.0002جيد جداجيدــــــضعيفــــــجيد جداجيد جداجيدضعيفجيد جداهستدذٌْزٌا ُشلً عاصس تمطش عثذ الوسٍر72407

00.0003ممتازجيد جداــــــجيد جداــــــجيدجيد جدامقبولغائبمقبولتاقًذا أزوذ عْض هللا طَ خلٍل فشج(5) 112411

00.0004جيد جداجيدــــــمقبولــــــممتازممتازجيدضعيف جدًاجيد جداهستدذفاطوح الضُشاء أتا صٌذ أزوذ هسوذ صالر122412

00.0005ممتازجيد جداــــــممتازــــــجيد جداممتازضعيفجيدجيد جداهستدذكاتشٌي أًْس فٍِن هعْض هسعْد132413

00.0006جيد جداجيد جداــــــمقبولــــــجيد جداجيدجيدضعيف جدًاجيد جداهستدذ(تاسٌخ )أسٌح زسي هدزّب زسي 142414

00.0007جيد جداممتازــــــجيدــــــجيد جداجيد جداجيدضعيف جدًاجيد جداهستدذصاتشٌي عثذ هللا ٌسي أزوذ عوش162416
00.0008جيد جداجيدــــــمقبولــــــجيدجيدمقبولضعيف جدًامقبولتاقًعوح أزوذ عثذ السوٍذ أزوذ(ق) 182418

00.0009جيد جداجيد جداــــــمقبولــــــجيد جداضعيفجيدجيدممتازهستدذهشّج زاهذ هسوْد عثذ العظٍن232423

00.00010جيد جدامقبولــــــضعيفــــــممتازممتازجيدمقبولممتازهستدذهشٌن إتشاٍُن عوٍش إتشاٍُن هْسى242424

00.00011جيد جداجيد جداــــــضعيفــــــجيد جداممتازمقبولضعيف جدًاممتازهستدذأهاًً سوٍش عثذ العضٌض سٍذ272427

00.000غائبغائبــــــغائبــــــغائبغائبغائبغائبغائبهستدذزسي أزوذ زسي هسوْد عل22402ً
00.000غائبغائبــــــغائبــــــغائبغائبغائبغائبغائبهستدذهسوذ ستٍع هاُش علً هسوذ عل222422ً
00.000غائبغائبــــــغائبــــــغائبغائبغائبغائبغائبهستدذشارلً سخة هسوذ زسٍي عثذ العال262426
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طالبػضكمػحقػدخولػدورػدبتطبر:ػثاظغًا

طالبػظاجحونػبتقدغرػرامػجغدػجدًا:ػأواًل

طالبػزائبونػورادبونػوضكمػحقػاضتقدمػبطضبػإلرادةػشغدعم:ػثاضثًا
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يعتمد    عميد الكمية

حسن أحمد عمر عالم.د.أ

الدراسات العميا                   رئيس الكنترول

محي الدين عبدة الشربيني.د.أ

أعضاء الكنترول
والء جمعة. د: أمالة
عزت رفاعي حفني.د: كتبة

جابر محمد عمي عبيد.د: راجعة


