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6:عددهم طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌدجدا

اٌمان سمٌر حلمً محمد فرج 83.5714285714286م4012 جيدجداجـ جـجـ جـمجـ جـجـ جـ=جـ

حسن عزت حسن السبكً 84.8571428571429جـ جـ4014 جيدجداجـ جـجـ جـمممل

خالد احمد عبد الونٌس على الزوبً 85.1428571428571م4015 جيدجداجـ جـجـ جـمجـ جـم=جـ

منً مبروك محمود المهتدي 88م4031 جيدجداجـ جـجـ جـمجـ جـم=جـ

مٌرنا ولٌم مسعود معوض 80.4285714285714جـ جـ4033 جيدجداجـ جـجـ جـمجـ جـ=جـل

ناهد احمد علً عبد العال 82.8571428571429م4034 جيدجداجـ جـ=جـم=جـجـ جـ=جـ

7:عددهم =طالب ناجحون بتقدٌر عام جٌد

احمد محمد عبد اللطٌف علً 71.7142857142857جـ جـ4005 =جيد=جـل=جـل=جـل

امٌرة سعٌد عثمان احمد 78.1428571428571جـ جـ4009 =جيدجـ جـ=جـجـ جـ=جـجـ جـ=جـ

محمد امجد محمد سمٌر واصل 73.1428571428571ل4020 =جيدل=جـم=جـجـ جـل

مصطفً حسن مصطفً المصٌلحً 79.8571428571429جـ جـ4027 =جيدجـ جـ=جـم=جـجـ جـ=جـ

مها عبد الفتاح ابراهٌم عٌسً 75.5714285714286جـ جـ4032 =جيدجـ جـلمل=جـ=جـ

نرمٌن ولٌم مسعود معوض 79.5714285714286=جـ4035 =جيدجـ جـجـ جـجـ جـجـ جـ=جـل

هدٌر حسن حافظ جبرٌل 79.1428571428571م4037 =جيدجـ جـ=جـم=جـجـ جـل

1:عددهم طالب ناجحون بتقدٌر عام مقبول

اٌمان جمال عبد الوهاب جاد 66.7142857142857=جـ4011 مقبول=جـلجـ جـللل

3:عددهم طالب منقولٌن بمادة تخلف

رئيس لجنة النظام و المراقبة
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احمد اشرف إبراهٌم علً عبد العال  لل=جـلض جـلل4002

شرٌهان احمد محمد طه  =جـلجـ جـض جـ=جـل=جـ4016

محمد محمود محمد شاهٌن  للمض جـجـ جـلل4025

3:عددهم طالب منقولٌن بمادتٌن تخلف

احمد نصر السٌد عبد الغنً جلهوم  للمض جـض=جـل4007

مروه علً مهنً احمد خالد  لل=جـض جـض جـل=جـ4026

مصعب احمد جودة احمد علً  جـ جـجـ جـلض جـللض4030

6:عددهم طالب باقون لإلعادة

يشطب قيدةاحمد عبد العظٌم إبراهٌم البٌه  غغغض جـغغغ4004

احمد مصطفً عبد العاطً جعفر  لضلض جـض جـلض4006

اسماء ابو المعاطً احمد عبد الحكٌم

شلبً
 لضجـ جـض جـض جـل=جـ4008

عذر مقبول عن مادة ريادة االعمالعلً شاهٌن علً شاهٌن  ض جـضجـ جـلغض جـض4017

يشطب قيدةمحمد حسن امام عمارة  غغغغغغغ4021

مصطفً محمود محمد امٌن  =جـض=جـض جـض جـلض4029
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