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جيد جدًاممتازجيد جدًا جيدمقبولأحمد حسانين أحمد مصطفى 12141

ضعيفمساحة وخرائطمقبولجيدمقبولضعيف جدًامقبول1ق خأحمد حسين محمد عبد الغني22142

مقبولمساحة وخرائطجيد جدًاجيد جدًاجيدمقبولمقبولأحمد عمر محمد حفني32143

جيدجيدجيدجيدجيدأحمد لطفي أحمد محمد42144

مقبولجغرافية مناخيةجيدجيد جدًامقبولضعيفمقبولأحمد محي الدين عبد الفتاح محمد52145

مقبولمساحة وخرائطمقبولجغرافية مناخيةجيدمقبولمقبولضعيف جدًاضعيفإسراء شاىين بخيت عبد اهلل62146

مقبولجغرافية مناخيةجيد جدًاجيد جدًاجيد جدًامقبولمقبولإسالم محمد عمى محمد72147

جيدجيدمقبولمقبولمقبولاالء محمد أحمد مراد82148

مقبولجغرافية مناخيةجيدجيد جدًامقبولضعيفمقبولأمير رأفت فارس تكال92149

جيد جدًاممتازممتازمقبولجيد جدًاأيمن خميس عبد الوىاب محمود102150

مقبولجغرافية مناخيةجيدممتازجيد جدًامقبولمقبولبسادة ميخائيل خمف أبو سيف112151

جيد جدًاجيدجيد جدًامقبولجيد جدًا حسناء سعد سيد أحمد122152

جيد جدًاجيد جدًاجيدمقبولمقبولحسين جاب اهلل سميمان132153

جيدجيد جدًاممتازجيد جدًاجيدرحاب صالح عبد الرحيم حفني 142154
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مقبولجغرافية مناخيةمقبولمقبولجيدضعيفمقبولزياد عبد الرحيم محمد حسن152155

مقبوللغة عربيةمقبولجغرافية مناخيةجيد جدًاممتازجيد جدًامقبولمقبولسعد وليد ىاشم بيومي 162156

جيدجيدمقبولمقبولمقبولطارق كمال محمد عمى172157

مقبولمساحة وخرائطمقبولجغرافية مناخيةجيدجيد جدًامقبولضعيف جدًاضعيف جدًاعبد الحميد محمد أحمد مأمون182158

مقبوللغة عربيةجيدجيدجيدمقبولجيدعبد الرحمن أسعد فكري محمد192159

مقبولجغرافية مناخيةجيدجيد جدًامقبولجيدمقبولعبد الرحمن فتحي حسن عمى 202160

مقبوللغة عربيةمقبولمساحة وخرائطجيد جدًامقبولجيدضعيف جدًاضعيفعبد الرحمن محمد حسين عبد الرؤوف212161

مقبولمساحة وخرائطمقبولجغرافية مناخيةجيدجيدجيدضعيف جدًا ضعيفعبد اهلل عبد الناصر عبد اهلل محمد222162

مقبولجغرافية مناخيةجيدممتازجيدجيد جدًا جيدعبد اهلل محمد صديق حامد232163

مقبولمساحة وخرائطجيدجيدجيدضعيف جدًامقبولعبد اهلل يوسف حسن أحمد242164

جيدجيد جدًاجيدمقبولمقبولعبد الماجد عبد الموجود محمد عبده252165

مقبولجغرافية مناخيةجيد جدًاممتازجيدجيدمقبولعثمان عبد الرازق عثمان صو262166

مقبولجغرافية مناخيةجيدجيد جدًاجيدمقبولمقبولعال جابر مكي إبراىيم 272167

مقبولمساحة وخرائطجيد جدًاممتازجيد جدًاجيد جدًا جيدعمار محمد أحمد محمد 282168

مقبوللغة عربيةجيدجيدجيدمقبولجيدفدوي جعفر محمد خميل 292169

جيد جدًاجيد جدًاجيد جدًامقبولمقبولكيرلس رفعت نسيم أيوب302170

جيدجيدجيدجيدمقبولماريو عاطف متى منصور312171

مقبوللغة عربيةمقبولجغرافية مناخيةجيدجيدمقبولضعيف ضعيف جدًا مازن خضر محمد ميدي322172

جيدجيدجيدضعيفمقبولمحمد حسن محمد يسن332173

مقبولجغرافية مناخيةجيد جدًاجيدمقبولمقبولجيدمحمد خالد عمى محمد342174

غائبجغرافية مناخيةجيدمقبولجيد جدًاضعيف جدًا مقبولمحمد شمبي مصطفى أحمد352175

جيدمقبولمقبولمقبولمقبولمحمد عبد العظيم محمد مصطفى362176

جيدمقبولجيد جدًامقبولجيدمحمد عمى بدر عمى 372177

مقبوللغة عربيةجيد جدًاجيد جدًامقبولجيدجيدمحمد عمى سعد الدين محمد382178

جيدجيد جدًاجيدمقبولجيدمحمد عمى عبد النبي عمى 392179

مقبوللغة عربيةمقبولمساحة وخرائطمقبولمقبولمقبولمقبولمقبولمحمود إبراىيم محمود محمد402180

مقبولجغرافية مناخيةجيدجيدجيدمقبولممتازمحمود محمد طو أحمد412181

مقبولجغرافية مناخيةمقبولمقبولجيدضعيفمقبولنبيمة عمى محمد محمود 422182

جيدجيدجيد جدًاجيدجيدىايدى سميم محمد عبد النعيم432183

جيدجيد جدًامقبولجيدمقبولىشام عبد الحميد أحمد محمد442184

جيد جدًاجيد جدًاممتازممتازجيدزينب رضوان إسماعيل محمود12191

إنتساب عام 
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