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جدآ جيد37.5جيــــد34جدآ جيد39.5مقبــول29جيــــد36.5مقبــول32جيــــد37جدآ جيد39.5اتراْيى ضعيذ اتراْيى رزق4001

ضعيف22.5مقبــول27جيــــد36.5مقبــول29.5مقبــول25.5مقبــول25جيــــد33.5مقبــول31اترْيى يذًذ فرج شيثٕب4002

مقبــول28.5ضعيف23مقبــول30.5مقبــول27ضعيف22.5ت.رت.رجيــــد33جدآ جيد38.5اترْيى يذًذ يطرٖ اترْيى4003

جدآ جيد40جيــــد33جدآ جيد42.5مقبــول30جيــــد37جيــــد33جدآ جيد42جدآ جيد38.5ادًذ خانذ عهٗ أدًذ انفم4004ٗ

مقبــول30جيــــد36جدآ جيد40.5جيــــد33جيــــد36جيــــد32.5جدآ جيد38جيــــد35.5ادًذ ضًير اتراْيى انعثاض4005ٗ

مقبــول30.5جدآ جيد39جيــــد36.5مقبــول30جيــــد33جيــــد37جدآ جيد41.5جيــــد35.5ادًذ يذًذ إَر انعطكر4006ٖ

مقبــول27.5مقبــول28جيــــد33مقبــول30جيــــد35.5مقبــول31.5مقبــول28.5جيــــد32.5ادًذ يذيٗ زغهٕل شرف4007

مقبــول31.5جدآ جيد38جدآ جيد40مقبــول31.5جيــــد36.5جيــــد33جيــــد35جدآ جيد38اضراء صالح انذيٍ عثذ انعسيس 4008

جدآ جيد40جدآ جيد38أمتياز43.5جدآ جيد37.5جدآ جيد42جدآ جيد38.5أمتياز45أمتياز43.5اضالو يٕضف يٕضٗ اتراْيى انخيار4009ٖ

مقبــول26.5مقبــول32مقبــول27جيــــد35.5ضعيف24.5مقبــول29جيــــد35جيــــد35اضًاء دطٍ عثذ انذًيذ دًيذج دًذا4010ٌ

مقبــول28مقبــول27ضعيف24مقبــول25.5مقبــول27.5ت.رت.رمقبــول27جيــــد33اضًاء راضٗ ضعذ عهٗ راض4011ٗ

مقبــول28.5جيــــد35جيــــد33.5مقبــول30ت.رت.رمقبــول29جدآ جيد37.5جيــــد35.5اضًاء يجذٖ يذًذ عثذهللا ضهًا4012ٌ

أمتياز45أمتياز45أمتياز47جيــــد33.5أمتياز43.5جدآ جيد41.5أمتياز47جدآ جيد42.5أالء اتراْيى عثذانهطيف اتراْيى4013

مقبــول30.5جيــــد37جيــــد34.5مقبــول30جيــــد33جيــــد35.5جدآ جيد40جدآ جيد38أالء ضايٗ انطيذ يذًذ يطأع4014

جيــــد34جدآ جيد39جيــــد36مقبــول30.5جيــــد34.5جيــــد36.5جدآ جيد41.5أمتياز43.5ايال رزق عثذج اتراْيى4015

جدآ جيد40.5جدآ جيد38جدآ جيد41جيــــد33.5جدآ جيد39.5جيــــد35جدآ جيد39.5جدآ جيد42.5اياَٗ يطرٖ اتراْيى دهفا4016ٖٔ

جيــــد33.5جيــــد36جيــــد34.5مقبــول29.5جدآ جيد39.5جيــــد34جيــــد35جدآ جيد39.5ايم ضعيذ عثذانفراح يذًذ انثذ4017ٖٔ

مقبــول31.5مقبــول32جدآ جيد39.5مقبــول27مقبــول28.5مقبــول30.5جدآ جيد38.5جيــــد35ايم يذًذ عثذ انًجيذ اضًاعيم 4018

مقبــول25مقبــول27ضعيف23مقبــول25مقبــول29.5مقبــول27مقبــول31جيــــد34.5ايايّ صالح عهٗ اتراْيــــــــــى 4019

مقبــول26.5مقبــول30جيــــد36ضعيف23مقبــول29.5مقبــول29مقبــول30.5جيــــد33ايُيح اتراْيى عثذ انذهيى عهٗ انثرتر4020ٖ

ت.رت.رضعيف21ت.رت.رمقبــول26.5ت.رت.رمقبــول25.5مقبــول28.5مقبــول32اييرج ادًذ يذًذ انسفرا4021ٖٔ

جيــــد33.5جيــــد36مقبــول29مقبــول30جدآ جيد42مقبــول31جيــــد33جدآ جيد40.5اييرج انطعيذ عثذانعسيس دطٍ صمر4022

مقبــول25.5ت.رت.رت.رت.رجيــــد34.5مقبــول29مقبــول30.5جيــــد33.5جيــــد33اييرج عثذ انعسيس عهٗ رضٕا4023ٌ

مقبــول25ضعيف21مقبــول29.5ضعيف24.5جدآ ض18.5مقبــول28.5مقبــول28مقبــول31اييرج عثذ انًعطٗ إَر انمثا4024َٗ

جدآ جيد37.5جدآ جيد41جدآ جيد40جيــــد32.5جدآ جيد39.5مقبــول31.5جدآ جيد40.5جدآ جيد42إَار اتراْيى يذًذ اتراْيى خُفر4025

مقبــول30.5مقبــول30جدآ جيد39مقبــول29مقبــول28مقبــول30.5جدآ جيد41.5جيــــد35.5ايح ياْر يذًٕد عاير خهيم4026

ضعيف24مقبــول26جيــــد33.5جيــــد34.5مقبــول32جيــــد36جيــــد32.5جدآ جيد37.5ايّ يذًٕد عثذانعسيسانفيٕي4027ٗ

جيــــد33.5جيــــد33مقبــول28جيــــد33مقبــول31مقبــول30.5جيــــد34جيــــد36.5ايح يجذٖ ادًذ يذًٕد4028

جيــــد35مقبــول32مقبــول31مقبــول28.5جيــــد34مقبــول31جيــــد36جيــــد35.5ايح يذًذ ادًذ عثذانصًذ4029

ضعيف22.5مقبــول30مقبــول31.5جيــــد34مقبــول27.5مقبــول31جدآ جيد39جيــــد35.5ايح يذًذ انطعيذ االعرج4030

جيــــد35جيــــد33جيــــد34مقبــول29مقبــول31.5مقبــول30جيــــد35جيــــد36.5ايح يذًذ يَٕص عثذ انًجيذ يذًذ4031

جدآ جيد39جيــــد36جدآ جيد41.5جيــــد33.5جيــــد36مقبــول26جيــــد37جدآ جيد41.5ايًاٌ ادًذ فرذٗ انغٕل4032

جدآ جيد39جيــــد37جيــــد32.5جدآ جيد38جيــــد34.5جدآ جيد37.5أمتياز46.5جدآ جيد40ايًاٌ ادًذ يذًذ يرٕنٗ يذًذ يٕضف4033

جدآ جيد39جدآ جيد40أمتياز44.5جدآ جيد38.5جدآ جيد42جيــــد36.5أمتياز44أمتياز44جًعح إَر لاضى يَٕص4034

جدآ جيد41.5جدآ جيد40أمتياز44جدآ جيد38جدآ جيد43جدآ جيد38أمتياز43.5جدآ جيد41دًادج يذًذ عثذ هللا يذًذ4035

ت.رت.رمقبــول30جيــــد32.5مقبــول27.5مقبــول25مقبــول32جيــــد33.5جيــــد34خهٕد دًذٖ نطفٗ لفشير4036

ضعيف24ضعيف21مقبــول29.5مقبــول28.5ضعيف21.5مقبول25مقبــول30مقبــول30.5خهٕد يصطفٗ يذًذ دايذ انم4037َٕٗ

ت.رت.رت.رت.رمقبــول31.5مقبــول27ضعيف22مقبــول26.5مقبــول25.5مقبــول31.5دعاء جثر يذرٔش انغًرا4038ٖٔ

جيــــد34مقبــول32جدآ جيد38جيــــد35مقبــول31.5جيــــد34.5جيــــد35جدآ جيد37.5دعاء يذًذ يُصٕر دطي4039ٍ

جيــــد36مقبــول31جيــــد35جيــــد35جيــــد35.5جيــــد34.5جيــــد35.5جدآ جيد38.5رايٗ يجذٖ ادًذ ضهيى4040

جدآ جيد38.5جدآ جيد42أمتياز44جيــــد36.5جدآ جيد41أمتياز44.5أمتياز46.5أمتياز45رشا عطيح تركاخ درٔيش غراب4041

جيــــد33مقبــول28مقبــول31.5مقبــول29مقبــول29.5مقبــول28.5جدآ جيد38.5جيــــد36.5رٔضح يُرصر دطيٍ عثذج 4042

مقبــول27مقبــول28مقبــول31مقبــول30مقبــول29.5مقبــول29.5جيــــد36جيــــد35ريى اضايح ادًذ انثذٖٔ دط4043ٍ

جدآ جيد37.5جدآ جيد39جدآ جيد41جيــــد33مقبــول32جيــــد34.5جدآ جيد38جدآ جيد40زيُة يجذٖ يذًذ يذرٔش4044

جيــــد34مقبــول31جيــــد32.5جيــــد33.5مقبــول30مقبــول30.5جيــــد33.5جدآ جيد39ضارج عرفح رجة عثذ انذًيذ4045

جدآ جيد43جدآ جيد39أمتياز44.5جدآ جيد39.5أمتياز44جدآ جيد38.5جدآ جيد42.5جدآ جيد40.5ضًر ضعذ عثذ انفراح أتاظح4046

ضعيف24.5مقبــول25جدآ ض19مقبــول29.5ت.رت.رمقبول25مقبــول26جيــــد35.5ضًر فايس يٓذٖ تذر4047

جيــــد34.5مقبــول32جدآ جيد40جيــــد35.5مقبــول28جيــــد34جيــــد33.5جيــــد34.5شرٔق يذًذ أدًذ عثذ انًجيذ4048

مقبــول28.5مقبــول31مقبــول30.5جيــــد36مقبــول29مقبــول29مقبــول31جدآ جيد40.5انشيًاء عادل عثذ انرازق ضعيذ4049

مقبــول30.5جيــــد33مقبــول30.5مقبــول31مقبــول28.5جيــــد32.5مقبــول31.5جيــــد35.5صفاء عثذانًُعى يذًذ يذًٕد4050

جدآ جيد39.5جدآ جيد38أمتياز45.5جدآ جيد38جيــــد36جيــــد36.5أمتياز43.5جدآ جيد41.5صفاء يًذٔح يذًذ اتراْيى يذًٕد 4051

جيــــد36.5جيــــد37جيــــد33.5جيــــد35جيــــد35.5مقبــول32جيــــد35جيــــد35.5صفاء ييًي عهٗ ادًذ َعًا4052ٌ

جدآ جيد40.5جيــــد37جدآ جيد40جيــــد35.5جدآ جيد40جيــــد37جدآ جيد41جدآ جيد37.5ضذٗ ضيف عهٗ عثذ انطيذ4053
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مقبــول28.5ضعيف22مقبــول28ضعيف24.5مقبــول25.5مقبــول25.5مقبــول28جيــــد33عثذ انردًٍ فٕزٖ عثذانشاف4054ٗ

ضعيف22مقبــول29جيــــد32.5جدآ جيد40.5مقبــول25مقبــول29.5جيــــد32.5جيــــد35.5عثذ انطرار ادًذ يذًذ ادًذ تطي4055َٕٗ

جيــــد32.5جيــــد36جيــــد35جيــــد34.5مقبــول31.5مقبــول31جيــــد33.5جيــــد32.5عثذهللا صثذٗ عثذ انرؤٔف انًالح4056

ت.رت.رمقبــول29مقبــول29.5مقبــول29.5مقبــول30جيــــد35جيــــد32.5جيــــد37عسج يذًذ يذرٔش عثذانمٕٖ عطا4057

مقبــول31.5جدآ جيد38جيــــد34.5جيــــد36مقبــول31.5جيــــد35.5جدآ جيد39.5جدآ جيد41.5عهياء عثذ انذًيذ عرفح عثذ انذًيذ4058

جيــــد34.5جيــــد36مقبــول31.5مقبــول31.5جيــــد36.5مقبــول28جيــــد35جيــــد32.5عًاد كًال عثذ انهطيف يذًٕد 4059

مقبول50مقبول50مقبول50مقبول50مقبول50مقبول50مقبول50مقبول50عًرٔ ذٕفيك غُيى عًار4060ِ

جيــــد35.5جيــــد37جيــــد34مقبــول28.5جيــــد36.5جيــــد34جيــــد37جدآ جيد39عًرٔ يذًذ عطيح يذًذ عطيح4061

جيــــد36.5جيــــد37جدآ جيد39جيــــد33مقبــول30.5جدآ جيد37.5جدآ جيد40جدآ جيد37.5عًرٔ يذًٕد يذًذ جًعح4062

مقبــول30.5مقبــول32جيــــد35جيــــد34مقبــول30.5جيــــد33جيــــد34.5جيــــد33فاذٍ يطعذ يذًذ ريضا4063ٌ

مقبــول31.5مقبــول30مقبــول31.5ضعيف21جيــــد34مقبــول27جيــــد33.5جيــــد36.5فاطًح عهٗ يذًذ عثذانعظيى4064

مقبــول29جدآ جيد38جيــــد35.5جيــــد35.5مقبــول30.5مقبــول29.5جدآ جيد39.5جيــــد36.5فيفٗ شعثاٌ دًسج انطيذ رٔذا4065ٌ

جيــــد36.5مقبــول30جدآ جيد39.5جيــــد34.5مقبــول28.5مقبــول29.5جيــــد36جيــــد36.5نًياء دًذٖ يذًذ عياد4066

جيــــد34جيــــد33جيــــد32.5جيــــد32.5جيــــد33مقبــول30.5مقبــول30جدآ جيد39يارياٌ عصاو فارٔق فؤاد4067

جيــــد34مقبــول31جدآ جيد38مقبــول31.5جدآ جيد40جيــــد33جدآ جيد40.5جيــــد33يذًذ اتٕانعهًيٍ يذًذ انطيذ عثذ هللا4068

مقبــول29جيــــد37جدآ جيد39.5مقبــول31.5جيــــد34.5مقبــول28.5جيــــد35جدآ جيد40يذًذ أدًذ يذًذ دايذ عٕف4069

جيــــد35جيــــد36جدآ جيد42.5جدآ جيد39.5جيــــد36.5جيــــد36جدآ جيد37.5جيــــد36يذًذ دايذ يذًذ ضهطخ4070

مقبــول31.5مقبــول32جيــــد34مقبــول30.5مقبــول28مقبــول30مقبــول32جدآ جيد38.5يذًذ دًيذِ يذًذ دًيذ4071ِ

مقبــول28ضعيف24مقبــول26مقبــول26.5جيــــد33.5مقبول25مقبــول30.5مقبــول30.5يذًذ رجة عثذ انًعطٗ انطكر4072ٖ

مقبــول27.5ضعيف21مقبــول29.5مقبــول25.5ت.رت.رمقبــول25مقبــول29.5مقبــول27.5يذًذ ضانى ردٕيح خًيص4073

جدآ جيد40.5جدآ جيد40أمتياز48جيــــد35جدآ جيد41.5جيــــد37جدآ جيد40جدآ جيد41.5يذًذ عادل يذًذ اضًاعيم تالل4074

جيــــد33.5جدآ جيد38جدآ جيد39.5جيــــد36جيــــد36مقبــول31.5جدآ جيد39.5جيــــد36.5يذًذ عثذ انذًيذ أدًذ يرض4075ٗ

مقبــول29.5مقبــول31جيــــد36.5مقبــول31جيــــد34.5جيــــد33جيــــد34.5جيــــد35.5يذًذ عثٕد زغهٕل يَٕص4076

جيــــد33مقبــول29جيــــد34.5مقبــول29جيــــد36.5مقبــول29جدآ جيد38جيــــد33يذًذ يكرو ذٕفيك اتراْيى جٕدج4077

جيــــد32.5جيــــد36جيــــد35جيــــد36مقبــول31.5جيــــد32.5مقبــول31.5جيــــد34.5يذًٕد طّ رشذٖ دطٍ انٕكيم4078

مقبــول28مقبــول32جيــــد36جيــــد36مقبــول32مقبــول32جيــــد34.5جيــــد35يذًٕد ياضيٍ رضٕاٌ عثاش خهيم4079

مقبــول28.5مقبــول30جيــــد32.5مقبــول31مقبــول26.5مقبــول32جيــــد33.5جيــــد33يرفد يًذٔح خهيم يذًذ انفرارج4080ٗ

أمتياز44جدآ جيد39جدآ جيد41أمتياز46جدآ جيد39جدآ جيد38.5جدآ جيد43جدآ جيد39يُار عثذ انجهيم عثذج أتٕشذاذح4081

مقبــول31جيــــد37أمتياز44.5جيــــد32.5جيــــد34.5جدآ جيد39جدآ جيد40جدآ جيد40يُارعثذانْٕاب ادًذ دراز4082

ضعيف23.5مقبــول27مقبــول30مقبــول26.5مقبــول27جيــــد35جيــــد36.5جيــــد35يُٗ ادًذ عثذ انًُعى يذًذ انًطهًا4083َٗ

مقبــول29جيــــد37جيــــد35.5جيــــد34جيــــد37جيــــد33.5جيــــد37جيــــد36.5يُٗ أضًاعيم دطٍ يٓيا4084

مقبــول30مقبــول31مقبــول31.5جيــــد34مقبــول29.5مقبــول30مقبــول31.5جيــــد34يُٗ ياْر عثذ انذًيذ انطيذ طذا4085ٖٔ

ضعيف24.5مقبــول29ضعيف24مقبــول26مقبــول25.5مقبــول28مقبــول31.5جيــــد33.5يٓا فٕزٖ يذًذ انجرتح4086

مقبــول32جيــــد33جيــــد35.5جيــــد33.5مقبــول28.5مقبــول30.5مقبــول29جيــــد35يٓا يُير فضهٗ عثذ انطيذ عًارج4087

جيــــد32.5جدآ جيد39جيــــد34.5جيــــد35جدآ جيد41جيــــد35.5جدآ جيد38.5جدآ جيد41يٗ يجذٖ يذًذ يجاْذ4088

مقبــول30.5ضعيف21جيــــد33.5مقبــول27ضعيف24.5مقبــول30.5مقبــول28.5جيــــد36ييار رضٕاٌ عثذ انردًٍ اضًاعيم4089

مقبــول29مقبــول29مقبــول31.5مقبــول31.5جيــــد33مقبــول32جيــــد32.5جيــــد36.5َاديح اتراْيى ادًذ اتراْيى ضانى4090

ت.رت.رمقبــول30مقبــول31مقبــول29مقبــول29مقبــول28.5جيــــد33جيــــد34.5َذٖ يذًذ صالح عثذ انفراح انعثط4091ٗ

مقبــول26.5جيــــد34مقبــول31مقبــول29مقبــول29مقبــول30.5جيــــد34.5جيــــد37َذٖ ياضر انمطة انثكرٖ انًشذ4092

ت.رت.رجدآ ض18ت.رت.رضعيف23ت.رت.رجدآ ض19.5مقبــول25.5مقبــول30.5َرييٍ انطيذ دطٍ انطيذ4093

مقبــول27جيــــد33جيــــد34مقبــول31.5جدآ جيد38مقبــول28جيــــد33.5جدآ جيد39َطًح ضعذ يذًذ انفٕاخر4094ٖ

ضعيف21.5ضعيف22مقبــول28مقبــول27.5ضعيف23.5مقبول25مقبــول27.5جيــــد33َطًح عثذ انفراح اتراْيى كايم4095

مقبــول30مقبــول31مقبــول30.5مقبــول28جيــــد33.5مقبــول31مقبــول31جيــــد33ْاجر دطيٍ كًال عٕض هللا لُذيم4096

جيــــد33.5مقبــول30جيــــد36جيــــد34جيــــد34.5مقبــول28جدآ جيد38.5جيــــد37ْاجر عهٗ دطيٍ زيٍ انذي4097ٍ

مقبــول25.5مقبــول28مقبــول31مقبــول29.5جيــــد36مقبــول25جيــــد32.5جيــــد34.5ْثح هللا يذًذ ادًذ تكر4098

مقبــول27مقبــول28مقبــول29.5مقبــول28جيــــد37مقبــول25جيــــد34.5جدآ جيد38.5ْثّ َصر يذًذ انخُيس4099ٖ

ضعيف22.5مقبــول29مقبــول30مقبــول31.5مقبــول29مقبــول30مقبــول27جدآ جيد37.5ْذير يٕضف ادًذ انطيذ شاْي4100ٍ

ت.رت.رت.رت.رت.رت.رمقبــول26ت.رت.رمقبــول28.5مقبــول26مقبــول31ُْذ ادًذ عثذ هللا اتراْيى انمال4101ٖٔ

مقبــول30جيــــد35جيــــد35.5مقبــول25.5جيــــد35مقبــول31.5جيــــد36جيــــد37ُْذ عثذ انالج يذًذ عثذ انًُعى4102

مقبــول31جيــــد33جيــــد32.5مقبــول31مقبــول26.5مقبــول29مقبــول30.5جدآ جيد40ٔفاء عثذ انًعطٗ كًال عثذ انعهيى4103

جيــــد35.5جيــــد34جدآ جيد40.5جيــــد33جيــــد32.5مقبــول30.5جدآ جيد37.5جدآ جيد38ياضًيٍ أدًذ رجة عهٗ ضانى4104

مقبــول31مقبــول27مقبــول31.5مقبــول28مقبــول31.5جيــــد34مقبــول27.5جيــــد34.5يًُٗ يذًذ فريذ يذًذ خهيف4105

مقبــول26.5ضعيف24مقبــول29مقبــول29مقبــول30مقبــول28.5جيــــد33.5جيــــد34.5يًُي يذًذ ْٔثي4106

         الكليه عميد

محروس السيد أسامه. د.أ

والتعليم الطالب لشئون الكليه وكيل

اللقانى فوزى هانى. د.أ

الكنترول رئيس   

النشرتى محمد. د.أ


