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 ًَىرج ثيبَبد نهعشريٍ األوائم
 (انًرحهخ انجبيعيخ األونً)خريجي انجبيعبد انًصريخ انحكىييخ 
 و0202كهيخ انهُذسخ دفعخ 

 كفرانشيخ: ثجبيعخ                                  
 انرقى انقىيي انهبتف انًحًىل سُخ انتخرج انُسجخ انًئىيخ انتقذير انعبو  انتخصص انذرجخ انكهيخ االسى و
 12022212100092 22292562872 0202 16.39 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انحبسجبد وانُظى انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة سلمى سامح ابراهيم فتحى محمد المغازى 2

 12100102100801 22222229088 0202 19.09 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انحبسجبد وانُظى انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة فدوى محمد محمود غازى عبد الال 0

 12102022108282 22269976286 0202 19.99 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انحبسجبد وانُظى انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة ريهام فائق حسن محمد حسن 0

 12100012102000 22295652895 0202 19.99 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي واآلالد انكهرثيخ انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة شادى السبيعىمحمد عادل محمد ابو  4

 12120022102021 22229008282 0202 91.88 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي انًيكبَيكيخ انهُذسخ انًيكبَيكيخ  الهندسة عمرو ايهاب محمد طحاوى 5

 12102012100211 ---------------- 0202 91.80 ممتاز ) مرتبة الشرف ( ---------- انهُذسخ انًذَيخ  الهندسة احمد سعيد محمد السيد النجار 6

 12102112100210 22224228052 0202 91.98 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي واآلالد انكهرثيخ انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة اية محمد فتحى حسن على 7

 12109282102020 22294522020 0202 99.89 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي انًيكبَيكيخ انهُذسخ انًيكبَيكيخ  الهندسة محمود محمد عبد القادر عثمان مصطفى 8

 12102212101092 22225004052 0202 99.10 يًتبز ) يرتجخ انشرف ( ------------- انهُذسخ انًذَيخ  الهندسة رحمه محمد محمد صبرى محمد الصياد 9

 12101012102928 22205050785 0202 99.98 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي واآلالد انكهرثيخ انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة عبدالمنعم حمدى سعد عبدالواحد موسي 22

 12108212101801 22205572058 0202 93.98 ممتاز ) مرتبة الشرف ( وانتصًيى انًيكبَيكياإلَتبج  انهُذسخ انًيكبَيكيخ  الهندسة السعيد صالح سعيد محمد يوسف 22

 12202022108121 22292226722 0202 93.39 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انحبسجبد وانُظى انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة محمد مجدى رفعت ابراهيم ابو موته 20

 12109182100110 22229072204 0202 93.89 ممتاز ) مرتبة الشرف ( ------ انهُذسخ انًذَيخ  الهندسة حسن السيد محمود عباس اسماعيل 20

 12102102101001 22202620546 0202 93.88 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي انًيكبَيكيخ انهُذسخ انًيكبَيكيخ  الهندسة اسماعيل رجب عطيه مرسى الشناوى 24

 12102212101011 22262657660 0202 93.69 يًتبز  انقىي انًيكبَيكيخ انهُذسخ انًيكبَيكيخ  الهندسة مصطفى حمامومحمد مصطفى محمد  25

 12101202100191 22260585640 0202 98.19 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي واآلالد انكهرثيخ انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة ليديا جرجس عطية عوض 26

 12109292100202 22225922400 0202 98.98 ممتاز ) مرتبة الشرف ( اإلَتبج وانتصًيى انًيكبَيكي انهُذسخ انًيكبَيكيخ  الهندسة احمد محمد خضرمحمد سمير محمد  27

 12102012100099 22200504542 0202 98.96 ممتاز ) مرتبة الشرف ( ---------- انهُذسخ انًعًبريخ الهندسة هدير جمال السيد عطا هللا 28

29 
 12109022102011 22229828494 0202 98.93 ممتاز ) مرتبة الشرف ( انقىي واآلالد انكهرثيخ انهُذسخ انكهرثيخ  الهندسة محمود جابر محمود عبد الغفار شرف الدين

 B+  98.98 0202 22262928408 12102202100221 هُذسخ َظى انًيكبتروَيبد // الهندسة سعيد يوسف محمد رفعت قنديل 02

 


