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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  ( االنتاج النبايت) فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 29.98 حساو انصادق اتٕ انحًذ صادق  .1

 29.98 يحًذ ػيسٗ يحًذ ػيسٗ  .8

 29.88 َٕرْاٌ يحًذ جالل احًذ  .8

 22.88 رحًّ ػهٗ يحًٕد اتٕ انًجذ  .4

 22.81 دػاء يُصٕر راشذ ايثاتٗ  .8

 28.89 يُّ هللا ػهٗ احًذ طّ  .9

 28.89 يرِٔ يحًذ انسيذ تريذٖ  .8

 28.49 يُار يحًذ ثاتت ػثذ انؼال  .2

 24.82 يحًذ احًذ كايم يحًٕد  .9

 24.81 ريٓاو يحًذ احًذ ػهٗ  .18

 24.18 يحًٕد احًذ يحًذيحًذ   .11

 24.81 يحًذ ػثذِ يحًذ يحًٕد  .18

 28.98 ػًاد ػثذ انُاصر ػثذ انستار احًذ  .18

 28.99 ُْذ خيرٖ ػثذ انحهيى حسيٍ  .14

 28.98 ْذير حسيٍ احًذ حسيٍ  .18

 28.98 راَيا سيذ حسيٍ يحًذ  .19

 28.94 يحًٕد رفاػٗ يحًذ احًذ  .18

 28.84 َٕرْاٌ ػهٗ انسيذ زْراٌ  .12

 28.18 كايم يازٌيحًٕد احًذ   .19

 28.89 دػاء احًذ ػثذ انالِ ػثذ انرحيى  .88

 21.22 يحًٕد احًذ ػهٗ احًذ  .81

 21.28 َٕراٌ ػادل خهيفّ انسيذ  .88

 21.49 زيُة ٔجذٖ يحًذ ػثذ هللا  .88

 21.89 اسايّ حسٍ سهيًاٌ حسيٍ  .84

 21.89 َٕرْاٌ يحيٗ انسيذ يحًذ  .88

 21.11 اسالو ػثذ هللا ػثذ انًٕنٗ اتٕ انحًذ  .89

 28.99 يحًذ ضيف هللا ػهٗ ػطا هللا  .88

 28.84 اسالو ػهٗ اسًاػيم انسيذ  .82

 28.84 فاطًّ صاتر حسٍ انسيذ  .89

 28.88 احًذ يحًٕد فأٖ احًذ  .88
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 النسبة المئوية اسم الطالب م

 89.99 اتراْيى ْالل رفاػَٗؼًّ   .81

 89.22 ػثذ انرحًٍ زكريا شؼثاٌ رضٕاٌ  .88

 89.28 يُار احًذ يحًٕد ػثذ هللا  .88

 89.81 رغذِ انؼثذ يحًذ ػثذ انحهيى  .84

 89.92 يحًذ احًذ يحًذ خهف  .88

 89.98 َذٖ ػثذ انحٗ يحًذ ػثذ انًحسٍ  .89

 89.98 يحًٕد احًذ يحًٕد احًذ  .88

 89.98 حساو يحًذ صثرِ انسيذ  .82

 89.84 يحًذ كايم حًذٖ يحًذيٍ  .89

 89.49 شيًاء ػثذ انثارٖ يحًذ احًذ  .48

 89.44 دػاء يحًٕد انسيذ يحًذ  .41

 89.48 يحًذ ايًٍ حسيٍ ػثذ انكريى  .48

 89.89 ػثذ انُاصر انسيذ ػثذ انُاصر صثرِ  .48

 89.18 تاسم احًذ يحًذ أحًذ  .44

 82.99 يارفم ػُتر تخيت ػطيّ  .48

 82.28 يحًٕد خانذ رشذٖ يُٓٗ  .49

 82.81 َٕر انٓذٖ احًذ يحًذ ػثذ انغُٗ  .48

 82.98 ايّ َاصر اتٕ تكر ػجًٗ  .42

 82.91 ػهياء يحًذ ػثذ انشافٗ حسٍ  .49

 82.89 َٕرْاٌ اسًاػيم يقهذ ػطيّ  .88

 82.82 يارياٌ جادهللا سهيى جاد  .81

 82.81 يصطفٗ سًير يحًذ تكر  .88

 82.19 ػثذ هللا انسيذ ػثذ انحًيذ انسيذ  .88

 88.98 ايّ يجذٖ اتراْيى تذٖٔ  .84

 88.99 يريى زكريا ػثذ انالِ حسيٍ  .88

 88.28 رحاب يجذٖ احًذ حًيذ  .89

 88.82 يُّ هللا يٕسف يصطفٗ يٕسف  .88

 88.88 تشَُّٕ َاصر ٔديغ يكارٖ  .82

 88.84 يريى خانذ طّ يحًذ  .89

 88.88 احًذ ػاطف يحًذ ػهٗ  .98
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 88.88 خهٕد يحرٔس إَر يحرٔس  .91

 88.88 رحًّ يحًٕد ػًر يحًذ  .98

 88.89 يحًذ اشرف يحًذ انسيذ  .98

 88.82 ريٓاو دكرٔرٖ يٕسف ػثذانؼال  .94

 88.88 اَجٗ إَر ػثذ انًهك حثية  .98

 88.81 اَجيم سؼيذ جرجس ػٕض  .99

 88.82 اتٕ انٕفادػاء ضاحٗ رشاد   .98

 88.88 رفيذِ احًذ يظٓر انسيذ  .92

 88.88 اسراء يًذٔح يحًٕد ػثذ انرحيى  .99

 88.14 اسالو ػاطف اتراْيى أحًذ  .88

 88.84 اسراء صثرٖ شؼثاٌ فراج  .81

 88.84 دػاء يًذٔح صاتر ػثذ انهطيف  .88

 89.98 تشار يحًذ احًذ ػثذ انهطيف يتٕنٗ  .88

 89.98 دْة يحًٕد حسيٍ يحًٕد  .84

 89.29 ْشاو يحًٕد ػثذ انفتاحيحًذ   .88

 89.88 ايّ ػُتر اتٕ انؼال ػثيذ  .89

 89.99 حايذ يحًذ حايذ حسٍ  .88

 89.92 َٕرِ يحًذ يُصٕر ػثذ انحًيذ  .82

 89.91 ٔساو يحًٕد ػثذ انسًيغ ػثذ انؼال  .89

 89.82 شيًاء ظريف ػاتذيٍ ػياط  .28

 89.48 اسراء ػًرٔ جاتر احًذ  .21

 89.82 غادِ انسيذ يحًذ يَٕس  .28

 89.18 حًيذِ ػهٗ تكرٖ حسٍ  .28

 89.84 احًذ ػثذ انهطيف حسٍ سهيًاٌ  .24

 88.99 ْاجر رفؼت ػثذ انرحيى يحًٕد  .28

 88.28 سجٕد رفؼت احًذ يطأع  .29

 88.28 ارٖٔ انسيذ فؤاد ػثذ انٓاد٘  .28

 88.21 اييرِ يحًذ اتٕ انًؼاطٗ ػثذ انؼال  .22

 88.81 رحًّ يحًذ احًذ انسيذ  .29

 88.98 يريى سؼذ كايم جٕرجيٕس  .98
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 88.82 ارِٔ يٓذٖ يحًذ فراج  .91

 88.88 ػهٗ االدْى ػهٗ شكرٖ  .98

 88.89 يريى سًير شٕقٗ ثاتت  .98

 88.81 َٓال شؼية ػثذ انؼظيى يحًذ  .94

 88.49 ػثذ انرازق يُصٕر قُذيم يحًذ  .98

 88.48 احًذ يحًذ حايذ احًذ  .99

 88.48 رٔداَا ٔنيذ جًال ػثذ هللا  .98

 88.89 فاطًّ ػفيفٗ ػهٗ حسيٍ  .92

 88.88 يُٗ جٕزيف ػشى نحظٗ  .99

 88.89 ايًاٌ ْاشى ترػٗ ػثذ انرسٕل  .188

 88.88 يريى رأفت ػياد َصر هللا  .181

 88.12 يرياٌ ايٌُٕ يتٕاضغ ايٕب  .188

 88.18 نيهٗ ػثذ انؼال انسيذ ػثذ انؼال  .188

 88.14 ْشاو ػاطف ػًر ػهٗ  .184

 88.18 يحًذ رشاد ػهٗ ػثذرتّ  .188

 88.88 اسراء صفٕت اتٕ ػٕف ػثذ هللا  .189

 88.88 ػثذ هللا َاصر احًذ ػطيّ  .188

 88.88 ايّ اتراْيى حسٍ ػثًاٌ  .182

 88.88 ػهٗ اسًاػيم ػهٗ يحًذ  .189

 88.88 يُّ هللا اتراْيى احًذ يحًذ  .118

 84.99 اسًاء انسيذ شاكر ػثاس  .111

 84.22 يُار احًذ يحًٕد احًذ  .118

 84.28 إيٓاب انجًيم ػثذ انُؼيى يحًٕد  .118

 


