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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى  (التكنولوجيا احليوية الزراعية)فى برنامج   

 النسبة المئوية اسم الطالب م

 11.19 ٔفاء دطٍ ادًذ اتٕ زٚذ  .1

 11.19 يصطفٗاضراء يصطفٗ يذًذ   .9

 91.16 رَذا عثذ انجٕاد فًٓٗ خهٛفة  .3

 91.64 ايم جًال يذًذ ادًذ  .4

 91.39 شًٛاء ريضاٌ عثذ انهطٛف يذًذ  .5

 91.94 ٔالء ادًذ صاتر عثذ انًٕجٕد  .6

 91.17 يٓا ضادٙ جٕفٛك ضهًٛاٌ  .7

 91.19 شًٛاء يذًٕد ايٍٛ عثذ انغُٗ    .9

 91.16 يٛار جًال دطٍ يذًذ  .1

 99.96 دطٍٛ انصادقاضًاء خهف هللا   .11

 99.69 تطًّ اتٕ انٛسٚذ ادًذ َاجٗ  .11

 99.64 اضًاء كًال عثذ انكرٚى تكر  .19

 99.31 دُٚا ريضاٌ يذًٕد ْاشى  .13

 99.14 يُار يذًذ كايم دًذاٌ  .14

 97.93 ُْذ يُحصر يذًذ دطٍٛ  .15

 97.99 اًٚاٌ صالح تذرٖ ادًذ  .16

 97.64 رتاب االيٛر عثذ انذًٛذ عجٛة  .17

 97.51 يذًٕد اٚات ريضاٌ انطٛذ  .19

 97.41 ضارِ اًٍٚ يذًذ انطٛذ  .11

 97.41 ْٛاو انثذرٖ عثذ انذًٛذ دطٍ  .91

 97.35 فاطًّ زٍٚ انعاتذٍٚ اتٕ انٛسٚذ يذًذ  .91

 97.11 اضراء رافث عثًاٌ عطٗ  .99

 96.91 شرٔق ضًٛر ضٛذ فؤاد  .93

 96.96 اضراء يذًذ صذٚك عثذ انراضٗ  .94

 96.91 َذٖ صفٕت يذًذ ضعٛذ  .95

 96.57 انٕادذ يذًٕد عساوَٕرْاٌ عثذ   .96

 96.41 يراو ادًذ خهف هللا عثذ انصادق  .97

 96.31 رَا اكرايٗ ضعذ انذٍٚ خهف هللا  .99

 96.99 َٕرْاٌ عثذانردٛى انطٛذ عثذ انهطٛف  .91

 96.99 يُال عساٚى صاتر عهٗ  .31
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 96.61 زُٚة زٚذ تذر٘ يسٚذ   .31

 96.11 غادِ جٕفٛك اياو جٕفٛك  .39

 95.59 اياَٗ االيٛر عثذ انشافٗ اتٕ زٚذ  .33

 95.36 اضًاء يخحار ثاتث عثذ انكرٚى  .34

 95.13 ضٓا انطٛذ عثذ انكرٚى ادًذ  .35

 94.17 اضًاء يذًذ ضعذ انذٍٚ كًال انذٍٚ  .36

 94.17 ضارِ اشرف يذًذ يذًٕد  .37

 94.13 ْذٚر اشرف يذًذ عثذ انعال  .39

 94.91 عسِ اضًاعٛم دطٍ اضًاعٛم  .31

 94.71 انفث َظًٗ ضايٗ عٕض  .41

 94.61 اًٚاٌ دطُٗ عثذ انعسٚس عثذ انذافظ  .41

 94.44 يُّ هللا ٚاضر رفعث عثذ انردًٍ  .49

 94.99 يارُٚا يجذٖ ضًعاٌ جٛذ  .43

 94.11 اتراْٛىيرٚى يرزٔق يذًذ   .44

 94.11 َرٚٓاٌ ْارٌٔ اتراْٛى ْارٌٔ  .45

 94.11 دثٛثّ يًذٔح عثذ انُعٛى عهٗ  .46

 94.11 فردّ يذًذ انًٓذٖ عثذ انُعٛى عثذ انردٛى  .47

 93.91 َٕرْاٌ عادل يذًذ ْاشى  .49

 93.99 عثٛر عًر عهٗ يذًذ  .41

 93.74 َذا عثذ انردٛى ادًذ يذًٕد  .51

 93.61 ضهًٗ يذًٕد انثذرٖ يذًذ  .51

 93.13 ضارِ عصاو انذٍٚ دطٍ ايٍٛ  .59

 99.13 ضهًٗ تاضى دطٍٛ ادًذ  .53

 99.76 كٛرضحٍٛ رٔياَٗ جاير غاتٕٛش  .54

 99.46 اضراء إَر دطٍ يذًذ  .55

 99.43 ايم يذًذ عثذ انًجٛذ يذًذ  .56

 99.36 َٓٗ دطٍ صثرٖ ضهًٛاٌ  .57

 99.33 اضراء جٕفٛك دطُٗ خهف  .59

 99.39 راَٛا فرٚذ دطٍ عثذ انذًٛذ  .51

 99.91 ثرٔت رتٛع يذًذيُار   .61
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 99.95 يُّ هللا يذًٕد عهٗ يذًٕد  .61

 99.11 ضارِ دًذٖ ادًذ ضٛذ  .69

 91.19 االء خانذ أيٍٛ خهٛم  .63

 91.65 عثذانًُعى رشاد عثذانًُعىَطًّ   .64

 91.61 يارُٚا صاتر زكٗ عسيٗ  .65

 91.51 يُٗ ادًذ يذًذ يذًٕد  .66

 91.43 صفاء ادًذ ادًذ عثذ انالِ  .67

 91.43 اضراء يذًذ عثذ انعسٚس يرضٗ  .69

 91.31 َذٖ كًال انذٍٚ ريضاٌ ادًذ  .61

 91.33 يرٚى جٕزٚف عثذ انًطٛخ جاد  .71

 91.91 ْاجر عس انذٍٚ عثذ انشكٕر غًُٛٗ  .71

 91.19 دُٚا دطٍ ادًذ يذًٕد  .79

 91.16 شرٔق دًادِ يذًٕد دًادِ  .73

 91.16 يرٚى يُصٕر يطعذ ضًعاٌ  .74

 91.11 يذًٕد اتراْٛى جٕدِ يذجٕب  .75

 91.14 ايٛرِ ادًذ ادًذ طّ  .76

 91.93 شًٛاء دًاد انطٛذ ادًذ  .77

 91.71 انشًٛاء خانذ جًال ادًذ  .79

 91.65 شًٛاء َاصر عثذ انعال عهٗ  .71

 91.64 عالء يذًذ ادًذ صفاء  .91

 91.61 ادًذ درتٗ ضادٗ عثًاٌ  .91

 91.61 شٛرٖ صذلٗ زكٗ يطعذ  .99

 91.61 ٔفاء ضًٛر انٕرداَٙ عثذ انردًٍ  .93

 91.51 يُّ هللا ادًذ اتٕ انًجذ عهٗ ضثاق  .94

 91.46 رًَٕٚذا رفهّ رزق انهـّ رفهّ  .95

 91.33 َذٖ رفعث تذرٖ عثذ انذافظ  .96

 91.39 رلّٛ يؤيٍ يذًذ عثذ انًٕجٕد  .97

 91.96 اضراء ٚاضر راضٗ يذًٕد  .99

 91.95 خهٕد يذطٍ عهٗ اضًاعٛم  .91

 91.19 راَذا فرٚذ يذًٕد دًادِ  .11
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 91.11 انعال عثذ انهطٛف اضراء عثذ انذًٛذ عثذ  .11

 91.16 يعحس جًال جٕفٛك فرغم  .19

 71.17 ٚارا يذًذ جاتر يذًذ  .13

 71.99 ضًر جذطٍٛ عٛذ طُطأٖ  .14

 71.71 شٓذ ْشاو يذًذ يذًذ  .15

 71.79 يرِٔ يذًذ يذًذ دطٍٛ  .16

 71.75 دعاء ٕٚضف يذًذ عثذ انالِ  .17

 71.75 يادنٍٛ يٕضٗ يٓاتظٗ يٕضٗ  .19

 71.61 انشًٛاء ٚاضر يذًذ دافظ  .11

 71.53 يُال يذًذ عثذ انذًٛذ َٕٚص  .111

 71.44 َذاء يذًذ عثذ انردٛى يذًٕد  .111

 71.91 ايُّٛ يذًذ عثذ انطحار ْاشى انشرٚف  .119

 71.13 يُار خهف دايذ ادًذ  .113

 71.11 ضًاح دايذ ادًذ يذًذ  .114

 71.11 عهٛاء ادًذ عثذ انراضٗ عثذ انٓادٖ  .115

 71.17 رٔاٌ عالء عثذ انًُعى يذًذ  .116

 71.14 هللا دطٍ ْاشى خهٛميُّ   .117

 79.91 جغرٚذ ياجذ يذًٕد َصر  .119

 79.99 فاطًّ انسْراء ضًٛر يذًذ عثذ انًُعى  .111

 79.96 يذًذ عثذِ دايذ ادًذ  .111

 79.95 اّٚ انطٛذ ْاشى انطٛذ  .111

 79.99 َٕرْاٌ ضعذ خٛرٖ انثذرٖ  .119

 79.79 ُْاء ٕٚضف دطٍ عهٗ  .113

 


