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رياضيات:    نتيجة الدبلوم العام تخصص 

التقدير1500100التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

مجيد جدا128385.53مجلجمججممججججججمجججماحمد رجب محمد تعلب1

مجيد جدا128185.40مجلجمججممججججممجججماحمد محمد حمزة عبد الفتاح2

مجيد جدا128585.67ججججلجمججججمججججممجججماسراء عبد الحميد امام احمد3

مجيد جدا126084.00ججججللمججججمججججممجججماالء منصور عبد الشافى4

مجيد جدا126384.20ججججلجججججممججججججججججججمامانى وجيه عبد القادر صفية5

مجيد جدا128485.60ججججججمججممججججممجججمامل جابر على احمد شداد6

مجيد جدا129186.07مجججلمججممججججمججججججمبسمة خليل احمد زيدان7

مجيد جدا127184.73جججللمججمججججججججمجممحامد أحمد البدوى حامد8

مجيد جدا125783.80جججللمججممجججججججججممرجاء رشدى حسن محمد الفقى9

مجيد جدا124883.20جججللمججمجججججججججججججمرحاب احمد على احمد مرعى10

مجيد جدا130787.13ججججللمججمممممجججججمسعاد مجدى صابر حسن يوسف11

مجيد جدا128685.73ججججللمججممججججممجججمسهير محمد فريد الفار12

مجيد جدا126084.00جججللججججممججججممججججمشيماء حمدى أحمد القرضاوى13

مجيد جدا128485.60مجلجججججممججججججمججججمعلى رمضان محمود رمضان14

مجيد جدا127685.07مججللمججممجججمجججممغادة محمد مصطفى الشرشابى15

مجيد جدا127184.73جججللمججممججججججمجمممارى جورج ميخائيل بطرس خليل16

مجيد جدا128985.93ملللمممممججممججججممحمد عزت محمود محمد17

مجيد جدا127284.80ملللمججمممججممججججممحمود محمد على صالح18

مجيد جدا126984.60لججللمججمممججججمجججممريم حماده محمد حسن طايل19

مجيد جدا126584.33ملللمججممجججججمجججممنى صابر عبد الفتاح اسماعيل20

جججيد جدا124783.13ججلللممججمجججججمججججممنى على حسن محضية21

مجيد جدا125583.67جلللمممممججممجججممها ماهر عبد الجليل الفخرانى22

مجيد جدا131887.87ججججلجمممممججججمجممهدير إبراهيم يوسف إبراهيم23

ججدور ثاني بمادينملضضجججججججججججججججماحمد السيد أحمد النجار1

مدور ثاني بمادينججججضضججججمجججججججججججججماالء طه ابراهيم طه2

مدور ثاني بمادينججضضمممممججممجممايناس أحمد مصطفى3

مدور ثاني بمادةججججلضمججمممججمججججممدينا سند أحمد شهاب الدين4
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( 23 )وعــــددهم //  جيد جدا  //   طـــالب ناجحـــون بتقـــدير عام   : اوال 

( 16 )طـــالب لهم الحق في الدور الثاني    وعــــددهم : ثانيا 
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مدور ثاني بمادينججججضضممممججججمجججججمرجاء رجب زكى البهجى5

مدور ثاني بمادينجججضضممممججمججججججمزبيدة حامد عبد الرازق  يوسف6

مدور ثاني بمادةمجلضممممجججججججججممسمر محمد على عبد الغنى حسان7

مدور ثاني بمادينلجضضججججمجججلججججججمشيماء خالد ابراهيم حامد السيد8

مدور ثاني بمادينجججضضججججججمججججججججججمضياء عماد الدين ناصف محمد9

مدور ثاني بمادةجججلضمجججججججججججججججممعبد الرحمن حسن محمد حسن10

مدور ثاني بمادةججلضمججججججججججججججججمكريم عبد الحميد محمد عمر11

مدور ثاني بمادةجججضلمممممججممججججممحمد جمال عبد المجيد راغب12

ججدور ثاني بمادةجججضلججججججمجججممججججججمنى السيد الدسوقى الدسوقى13

مدور ثاني بمادينججضضممممججججممجججممى محمد كمال الشعراوى14

مدور ثاني بمادينججلضضججججججممجممجججججنضال ابو زيد محمد غالى15

مدور ثاني بمادينججججضضمممممججججمجججموالء فؤاد محمد جسن الكردى16

غراسبمغغغغغغغغغغغغغغاحمد سعد محمد أبو المكارم1

غراسبلغغغغغغغغغغغغغغاسامة ربيع الشربينى على2

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغايات لطفى فرج إبراهيم3

غراسبغغغغغغغغغغغغغغغفتحى محمد محمد الشرقاوى4

غراسبجغغغغغغغغغغغغغغيوسف فتح هللا يوسف5

( 5 )طـــالب بــــاقــون لالعـــــادة    وعــــددهم : ثالثا 


