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معلم زراعي:    نتيجة الدبلوم العام تخصص 

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مجيد جدا121881.20ملججمجججججججججججججججججابتسام رجب ربيع الراهيم القرضاوي1

جججيد جدا124282.80لمجججمججمجججججججججمججاحمد شعبان احمد سالم2

مجيد جدا129086.00ججججججمججممججججججججمماسراء أحمد على الرشيدى3

مجيد جدا127785.13مججججمججججمججججججججججماسماء محمد ابراهيم سليمان4

مجيد جدا128485.60مججججممججمججججججججججماسماء مصطفي اسماعيل حسن شلبي5

مجيد جدا122281.47جججججمجججمججججججججمالبحراوى السيد أبو عوف على6

مجيد جدا127084.67مجججججمججججمجججججججججججمالسيد السعيد عبد القادر الملتزم7

مجيد جدا128185.40مججججممججمجججججججججمالصباحى محمد فهمى أحمد8

مجيد جدا132588.33مججمممججممججججججججججماميرة سالم عبد الفتاح السيد9

مجيد جدا131587.67مجججججمججممجججججججججججماميرة هشام ماضى عبد الستار10

مجيد جدا130887.20ججلمججممججمججججججججججججمامينه ابراهيم محمد السيد الحلواني11

مجيد جدا125083.33ججلججمججججمجججججججججججمايمان عبد هللا ابراهيم عبد العال12

مجيد جدا128085.33ججججججمججججمججججججججججججمايمان عيد رمضان الفخراني13

مجيد جدا121981.27ملجججمجججمجججججلجججمايه محمود رزق محمود البقرى14

مجيد جدا127484.93ججلججممجججمجججججججججمايه وجيه فتحى عبد الدايم15

مجيد جدا123482.27ملججججممجمججججججججمأحمد عزت عبد الهادى محمد16

مجيد جدا127985.27ملجججمججججمجججججججججججمأيه  السعيد فريد حنق17

مجيد جدا123782.47ملججججمججمججججججججججمبسمه عماد عزت سعد منصور18

مجيد جدا130787.13مجججججمممججججججججججججججمتقى محمود محمد عبده ابو عسكريه19

مجيد جدا130587.00مجمججمججججممجججججججججمحسن جمعة حسونة قنديل20

مجيد جدا129486.27مججججمججججممجججججججججمحنان  محمد عبد العظيم محمد شاهين21

مجيد جدا127985.27ملجججمججمممججججججججمحنان عبد الحكيم جالل22

مجيد جدا125483.60ملججمججممجججججججججمخضرة مسعد مسعد عبد الرحمن السبيعى23

مجيد جدا128285.47ججججججمججججمجججججججججججمرانيا صالح عبيد سعد ضيف24

مجيد جدا126984.60جججججججمجججججججججججججججججمرانيا على محمد النجار25

مجيد جدا126484.27مججججممججمججججججججججمرشا ممدوح الصاوى طعيمه26

مجيد جدا133288.80ممججممججججمججججججججججمرضا  أحمد عوض أحمد27
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مجيد جدا127585.00ججلجلممممجججججججججممرنا يوسف محمد السيد28

مجيد جدا129786.47مججججممممجججججججججممزياد ايمن انور عبد ربه29

مجيد جدا125483.60ملجججججججججمجججججججججججمسمر عبده مصطفي علي30

مجيد جدا120880.53ملجلجججججمجججججلجججمسمر نبيل احمد فتح الباب31

مجيد جدا126684.40مجججمججججججججججججججججمعال مهدى محمد خليل الشيخ32

مجيد جدا126684.40مججججججججممجججججججججججمعمر خميس المراجع ابراهيم امبيه33

مجيد جدا131187.40مججججججمججججمججججججججججججمغادة محروس كمال محمد الكيك34

مجيد جدا131887.87مججمججمججججمججججججججججججمفاطمه فتحي ابراهيم ابو مايله35

مجيد جدا134189.40مججمممججججمججججججججججججمليلى مصطفى على نميس36

مجيد جدا134389.53مممممججججمجججججججججججمماجدة حامد عبد العزيز حامد37

مجيد جدا134689.73مجمممججججمججمجججججمممحمد اشرف شعبان سيد احمد بركات38

مجيد جدا128885.87مجججججمججججمججججججججججممحمد أحمد محمد بالى39

مجيد جدا130887.20ججمجججممججمجججججججججججممروه محمد جابر الشاذلي40

مجيد جدا128885.87ججججججججمججججمججججججججججممنى أمير زكى متياس41

مجيد جدا133789.13ممججججمججججمجججججججججمممياده محمد عبد الغني النحراوي42

مجيد جدا129186.07ممجججمججججمججججججججججججمميرنا مجدى حامد حبيب خطاب43

مجيد جدا127785.13مججججججججججمجججججججججمناريمان مصطفى محمد مختار44

مجيد جدا128785.80مججججممججمجججججججججججمنهاد ممدوح أحمد وهبه45

مجيد جدا127585.00جججججممججمججججججججججججمهاجر حسن محمد حسن شريف46

مجيد جدا126684.40مججججمججججمججججججججججمهشام السعيد على عبد الواحد47

مجيد جدا121080.67جلللججججججمججججججججججججمهناء النشاوى أحمد يوسف48

مجيد جدا127885.20جججججججججججممجججججججججججمهويدا عرفات عبد القادر السيد غازي49

مجيد جدا126984.60مججججججججججمجججججججججمموسام محمد على عمر50

مجيد117078.00ملججججججججمجججججججججحسام محمود عرفات البيومى1

مجيد118478.93ججلججججمججمجججججججمرضا شعبان حمزه محمد2

مجيد114276.13مللللججججججلججلجججمسمير حجازي خضر القصبي3

مجيد118579.00ملللججججججججججججججججمنجاة محمد على عبد الرحمن4

( 5 )وعــــددهم //    جيد //  طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : ثانيا 
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مجيد118579.00ججلجلججججججججججججججججموالء محمد سليمان عبد الرحمن شهاوى5

مدور ثاني بمادةججغجججممججمجججججججججججمصابرين محسن محمد العتراوى1

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغشيماء خليفة عبد السالم عبد القادر1

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغمدحت فتحى مصطفى على فايد2

( 1 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : ثالثا 

( 2 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : رابعا 


