
 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 

 1011   -:اننهبيخ انؼظًي                                يبيى -دور :                    درجخ انجكبنىريىس في انؼهىو انطجيخ انجيطريخ -:أواًل

 (6)طالب حاصلىى علي تقدير عام هوتاز وعددهن  -أوال :

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

 هرتبة شرف الغربية م52/7/1991 هوتاز %78,:; 2:>0 أٔثٟ ا٠ّاْ ِذّذ ادّذ ػثذ اٌٙادٜ اٌّص١ٍذٝ  1

 هرتبة شرف الغربية م12/11/1991 هوتاز %:8,9; 97>0 رور ادّذ ِذّذ فٛزٜ رضٛاْ  5

 هرتبة شرف كفرالشيخ م4/9/1991 هوتاز %8,88; >2>0 أٔثٟ ادّذ ػثذاٌردّٓ ِذّذ ِصثاح  1

  كفرالشيخ م11/7/1991 هوتاز %8,22; 2>;0 رور خاٌذ اٌسؼ١ذ راغة ِذّذ اتٛغساٌٗ  4

  كفرالشيخ م7/5/1991 هوتاز %8,22; 2>;0 أٔثٟ سّر ساِٝ فرٛح طٍثح  2

 هرتبة شرف الغربية م51/7/1991 هوتاز %8,22; 2>;0 أٔثٟ ٚالء ػثذاهلل س١ذ ادّذ جاد  6

 

  

 

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 (46طالب حاصلىى علي تقدير عام جيد جدًا وعددهن ) -: ثانياً   

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  كفرالشيخ م58/9/1991 جيد جدًا %8;,0; :9;0 ذكر خاٌذ ٘طاَ فرذٝ ػثذاٌذ١ّذ  1

 هرتبة شرف الغربية م51/5/1991 جيد جدًا %0;,0; 99;0 ذكر ادّذ ػثذ اٌؼظ١ُ ػثذ اٌمادر ِذّذ س١ذ ادّذ  5

  الغربية م1/6/1991 جيد جدًا %:9,9; :::0 أنثي ا٠ٗ ِا٘ر تذر اٌج١ار  1

 هرتبة شرف كفرالشيخ م52/11/1995 جيد جدًا %;9,2; :0:8 أنثي اسّاء اتٛاٌّجذ اترا١ُ٘ اٌس١ذ ِٕصٛر  4

  الغربية م1/7/1991 جيد جدًا %2,99; 0:79 أنثي ١ٌٍٝ طا٘ر اٌس١ذ الض١ٓ  2

 هرتبة شرف كفرالشيخ م6/5/1991 جيد جدًا %;2,8; 0:72 أنثي ِر٠اْ ِجذٜ ػس٠س ػثذاٌٍّه ٠ٛسف  6

 هرتبة شرف الغربية م19/8/1991 جيد جدًا %2,77; 0:78 ذكر ِذّذ ػثذاٌٌّٛٝ د١ّذٖ ِذّذ د١ّذٖ  7

  كفرالشيخ م12/11/1995 جيد جدًا %:>,>: >0:9 أنثي سٛسٓ ػثذاٌثالٝ لطة ضؼثاْ ِرجاْ  8

 هرتبة شرف الغربية م2/5/1991 جيد جدًا %:>,>: >0:9 أنثي ٕ٘اء ػاطف ِذّذ ػىر  9

 هرتبة شرف الغربية م2/7/1991 جيد جدًا %7:,>: 0:99 أنثي دػاء ػّاد اٌس١ذ واًِ ٚفا  11



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

 هرتبة شرف كفرالشيخ م2/8/1991 جيد جدًا %:9,>: >0:2 أنثي س١ٙر جّاي سؼذ ِذّذ صٌٛٗ  11

  الغربية م4/7/1991 جيد جدًا %88,>: 0:28 أنثي ١ٌٍٝ فىرٜ رِضاْ خ١ًٍ اٌطرلاٜٚ  15

 هرتبة شرف الغربية م52/9/1991 جيد جدًا %;2,>: >;09 أنثي أٔصاف ػٍٝ ادّذ ػ١سٝ  11

 هرتبة شرف الغربية م1/9/1991 جدًاجيد  %7>,;: 7;09 ذكر ادّذ اترا١ُ٘ ِذّٛد اترا١ُ٘  14

 هرتبة شرف الغربية م1/7/1991 جيد جدًا %7>,;: 7;09 أنثي اٌٙاَ فرج فرداخ ز٠ذاْ  12

 هرتبة شرف الغربية م11/6/1991 جيد جدًا %7>,;: 7;09 أنثي ض١ّاء صثرٜ اٌمطة غ١ُٕ  16

  كفرالشيخ م51/15/1995 جيد جدًا %;;,;: 0;09 أنثي ٘ثٗ غازٜ ِذّذ غازٜ  17

 هرتبة شرف الغربية م12/9/1991 جيد جدًا %79,;: 0999 أنثي ٘ثٗ ِذّذ ػثذاٌغٕٝ غأُ  18

  كفرالشيخ م7/9/1991 جيد جدًا %;2,;: 0988 أنثي ١٘ٚثٗ ِا٘ر راضٝ ادّذ اتٛػرب  19

  الغربية م12/5/1991 جيد جدًا %9:,:: 0977 أنثي دا١ٌا فرٛح ػثذاٌسرار رضٛاْ  51

 هرتبة شرف كفرالشيخ م17/2/1991 جيد جدًا %;8,:: ;097 أنثي ػالَ ِؼٛض دٕفٝ اٌط١خسارٖ ِذّٛد   51

 هرتبة شرف كفرالشيخ م1/7/1991 جيد جدًا %77,:: 0977 ذكر أٔٛر اترا١ُ٘ أٛر ػثذاٌّج١ذ اٌؼّاٜٚ  55

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  كفرالشيخ م16/9/1991 جيد جدًا %99,:: 0900 أنثي ز٠ٕة ػثّاْ ادّذ ٔاصف  51

  كفرالشيخ م1/2/1991 جيد جدًا %>:,9: 0999 أنثي إ٠ّاْ ػثذاٌفراح ِذّذ د١ُ٘ ِذّذ  54

  الغربية م1/5/1991 جيد جدًا %:9,9: :092 أنثي سّاح اٌس١ذ ِذّٛد اٌفمٝ  52

  كفرالشيخ م55/11/1991 جيد جدًا %>9,0: 7>08 أنثي اسراء اٌس١ذ ِذّذ اسّاػ١ً اٌثر٘اِٝ  56

  كفرالشيخ م15/4/1991 جيد جدًا %9,09: 7>08 أنثي اثار ػثذاٌذى١ُ ػثذاٌغٕٝ ٔصر ٔذا  57

  الغربية م7/5/1991 جيد جدًا %9,02: 9>08 ذكر ِذّذ ػثذاٌمادر ػثذاٌمادر اتٛصف١ٗ  58

  كفرالشيخ م15/11/1995 جيد جدًا %9,02: 9>08 ذكر ٠ذٝ ِذّذ سؼذ ِذّذ سؼذ  59

  الغربية م16/1/1991 جيد جدًا %9,20: 8;08 أنثي ضر٠ٓ طٗ اترا١ُ٘ اٌطافؼٝ  11

  كفرالشيخ م 19/1/1991 جيد جدًا %7>,8: 0;08 أنثي االء س١ّر ػ١سٝ اٌطاػر  11

  كفرالشيخ م6/1/1991 جيد جدًا %;;,8: 2;08 أنثي ٚفاء دساَ ِذّذ ِذّذ ػّارج  15

  الغربية م1/7/1991 جيد جدًا %8;,8: >:08 أنثي ز٠ٕة اتٛ ا١ٌس٠ذ صالح ػٍٝ ١ٔثر  11

  كفرالشيخ م7/9/1991 جيد جدًا %9:,8: 08:9 أنثي ٠ٗ ز٘ذٜ س١ذادّذ ػالَآ  14

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انكهيانًجًىع  اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  الغربية م 1/7/1991 جيد جدًا %9:,8: 08:9 ذكر ذٛف١ك ػصاَ اٌذ٠ٓ ِرسٝ ػٍٝ اٌس٠ٛذٜ  12

  كفرالشيخ م17/15/1995 جيد جدًا %8,80: ;089 ذكر راِٝ ػّاد ػثذاٌٛادذ ػثذاٌجٛاد   16

  كفرالشيخ م1/8/1991 جيد جدًا %8,80: ;089 أنثي ػثذاٌرازقسارٖ ورَ ػثذاٌرازق داِذ   17

  الغربية م1/2/1991 جيد جدًا %8,07: ;088 أنثي ا٠ٗ ِذّٛد دسٓ اٌذٍٛ  18

  كفرالشيخ م1/11/1991 جيد جدًا %8,22: 0882 ذكر ادّذ اٌس١ذ ػط١ٗ غأُ اٌثرِاٜٚ  19

  الغربية م52/9/1991 جدًاجيد  %8,22: 0882 ذكر ادُ٘ ِصطفٝ ِذّذ ِذسٓ اٌطرلاٜٚ  41

  الغربية م1/1/1991 جيد جدًا %8,22: 0882 ذكر اٌسؼ١ذ ػط١ٗ اٌسؼ١ذ ترواخ  41

  الغربية م15/8/1991 جيد جدًا %8,22: 0882 أنثي ٠ٗ صثذٝ اٌس١ذ سالِٗآ  45

  كفرالشيخ م1/1/1991 جيد جدًا %8,22: 0882 أنثي رتاب اٌس١ذ ػثذاٌٍط١ف ِذّذ تذٜٚ  41

  الغربية م1/7/1991 جيد جدًا %8,22: 0882 ذكر ػّاداٌذ٠ٓ ِذّذ تط١ذٗطٗ ادّذ   44

  الغربية م52/11/1995 جيد جدًا %8,22: 0882 أنثي ػث١ر اٌس١ذ دسٕٝ ػثذاٌٍط١ف ػاِر  42

  كفرالشيخ م52/11/1995 جيد جدًا %8,22: 0882 أنثي ػ١ٍاء ػٍٝ اسّاػ١ً دّادٖ اٌؼادٌٝ  46

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 (977طالب داصٍْٛ ػٍٟ ذمذ٠ر ػاَ ج١ذ // ٚػذدُ٘ ) -:ثاٌرًا

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>09/0/9 ج١ذ// % 0;,7: 0892 أٔثٟ ًِ اٌس١ذ ِٕصٛر ِذّذ ِٕصٛرأ  1

  اٌغرت١ح 7َ>>02/9/9 ج١ذ// % 7,88: 0829 رور ادّذ اسّاػ١ً ادّذ اٌّسٍّأٝ  5

  اٌغرت١ح 7َ>>99/0/9 ج١ذ// %7,88: 0829 أٔثٟ ِٙا اترا١ُ٘ اتٛ ا١ٌس٠ذ س١ذ سىرِٗ  1

  اٌغرت١ح 7َ>>8/9/> ج١ذ// %7,80: 0822 أٔثٟ ٔٛراْ طارق فّٙٝ اتٛاٌؼسب  4

  اٌغرت١ح 7َ>>07/8/9 ج١ذ// %7,82: >>07 أٔثٟ ٔٛر٘اْ فٛزٜ غازٜ اتٛضؼ١طغ  2

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/07 ج١ذ// %7,78: 7>07 أٔثٟ اٌط١ّاء ادّذ ِذّذ اسّاػ١ً ٠ٛسف  6

  اٌغرت١ح 7َ>>90/8/9 ج١ذ// %7,78: 7>07 أٔثٟ د٠ٕا ادّذ ػثذ اٌج١ًٍ ِذّذ تر  7

  اٌغرت١ح 7َ>>99/9/9 ج١ذ// %7,99: 9;07 أٔثٟ ٘ذٜ ِذّذ ِذّذ د٠اش  8

  وفراٌط١خ 7َ>>07/7/9 ج١ذ// %9>,0: >:07 أٔثٟ ضٛلٝ ػثذاٌس١ّغ ػٍٝ ِذّذ غازٜٔسر٠ٓ   9

  د١ِاط 7َ>>92/9/: ج١ذ// %;;,0: ;:07 أٔثٟ ِراد  سارٖ دسٓ رزق دسٓ  11

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد انًيالديحم  تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  وفراٌط١خ 7َ>>7/7/9 ج١ذ// %0;,0: 07:9 أٔثٟ ذمٝ اٌس١ذ ِذّذ ِذّٛد دجازٜ  11

  وفراٌط١خ 0َ>>99/90/9 ج١ذ// %2:,0: 07:0 رور ادّذ ِذّذ اٌسؼ١ذ اترا١ُ٘ ػ١ذ  15

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/90 ج١ذ// %;0,8: ;079 أٔثٟ ٘ذٜ خاٌذ دس١ٓ ادّذ دس١ٓ  11

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/: ج١ذ// %0,82: 0798 رور اٌس١ذ ػٍٝاترا١ُ٘ دافع ػسخ   14

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/>0 ج١ذ// %:0,7: 0797 أٔثٟ ١ِرٖ س١ّر ػثذإٌّؼُ ِذّذ اٌسؼذاٜٚأ  12

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/;9 ج١ذ// %:0,7: 0797 أٔثٟ ا٠ٗ ػالءاٌذ٠ٓ ػثذاٌذٝ ج١ًّ  16

  وفراٌط١خ 7َ>>9/:/9 ج١ذ// %;0,7: 0799 أٔثٟ فا٠س اترا١ُ٘ دجازٜ رٚاْ  17

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/7 ج١ذ// %0,78: 0792 أٔثٟ ِر٠ُ صثذٝ رضذٜ غطاش  18

  وفراٌط١خ 7َ>>92/7/9 ج١ذ// %:0,9: 0787 أٔثٟ دىّد اٌس١ذ اٌذسٛلٝ اٌس١ذ ػٍٝ درد٠ر  19

  اٌغرت١ح 0َ>>08/92/9 ج١ذ// %:0,9: 0787 أٔثٟ دػاء اترا١ُ٘ ػثذاٌّطٍة فرٚ  51

  اٌغرت١ح 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %0,97: 0787 أٔثٟ ِذّذ ػثذاٌجٛادػ١ٍاء اٌّغاٚرٜ   51

 اٌط١ّاء ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌذ١ّذ ػثذاٌفراح  55
  وفراٌط١خ 7َ>>8/7/9 ج١ذ// %:>,9: :077 أٔثٟ

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد انًيالد يحم تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>9/7/9 ج١ذ// %:>,9: :077 رور ٚائً س١ٍّاْ ِذّذ ػثذاٌردّٓ ز٘راْ  51

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/9 ج١ذ// %9:,9: 0772 رور ِذّٛد ٌطفٝ سؼ١ذ ِذّذ جاب اهلل  54

  اٌغرت١ح 7َ>>99/9/:0 ج١ذ// %2:,9: ;077 أٔثٟ ر٠ُ ضٛلٝ ػثذ اٌرد١ُ اٌّذتٛح  52

  اٌغرت١ح 7َ>>92/9/9 ج١ذ// %9,79: ;070 أٔثٟ ادّذ اتٛ ػثذاهللد٠ٕا ػثذاهلل   56

  اٌغرت١ح 7َ>>00/9/9 ج١ذ// %9,79: ;070 أٔثٟ سٙاَ ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ اٌطٛرتجٝ ِىاٜٚ  57

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/9 ج١ذ// %;9,7: :070 رور ل١ٕصِذّٛد ِذّذ اٌس١ذ ادّذ ِذّذ   58

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/9 ج١ذ// %9,78: 0709 أٔثٟ ٔسّٗ ٠ٛٔس ػثذ اٌؼ١ٍُ ٠ٛسف  59

  وفراٌط١خ 7َ>>90/9/:0 ج١ذ// %9,70: 0708 أٔثٟ سٍّٝ ِذّٛد ػثذ اٌرد١ُ اٌس١ذ  11

  اٌغرت١ح 7َ>>02/9/9 ج١ذ// %>9,0: 0707 أٔثٟ ج١ٙاْ سؼ١ذ ِذّذ سؼ١ذ س١ٍُ  11

  اٌغرت١ح 7َ>>9/9/:9 ج١ذ// %9,09: 0707 أٔثٟ ر٠ُ ِذّذ ِذّذ دسٓ اٌثذ١رٜ  15

  اٌغرت١ح 7َ>>0/8/9 ج١ذ// %9,09: 0707 أٔثٟ ػٍٝ ِذّذ اتٛداِذ ِرٖٚ  11

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/90 ج١ذ// %9,97: >079 أٔثٟ اسّاء وّاي ػثذ اٌفراح لطة فراج  14

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد انًيالديحم  تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  وفراٌط١خ 7َ>>97/8/9 ج١ذ// %;9,2: :079 رور اساِٗ ِذّذ ِذّذ ِذّذ تٙٝ اٌذ٠ٓ  12

  اٌغرت١ح 7َ>>02/9/9 ج١ذ// %;9,2: :079 أٔثٟ ض١ّاء ػٍٝ ِذّذ ِمرب  16

  وفراٌط١خ 0َ>>8/92/9 ج١ذ// %9,22: 0797 أٔثٟ ٔسر٠ٓ ػثذاٌرازق تس١ٛٔٝ اٌس١ذ اٌؼطار  17

  اٌغرت١ح 7َ>>9/99/9 ج١ذ// %:>,2: 0797 أٔثٟ ػثذاٌردّٓ ػثذاٌردّٓ ِذفٛظ٘ثح اهلل   18

  وفر اٌط١خ 7َ>>8/8/9 ج١ذ// %7>,2: 0790 أٔثٟ ٕ٘ذ سؼذ فرخ اهلل دسٓ ػثذٖ  19

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/92 ج١ذ// %8;,2: >072 أٔثٟ ض١ّاء ٠سرٜ ادّذ ضثً  41

  وفراٌط١خ 7َ>>98/8/9 ج١ذ// %7:,2: 0728 أٔثٟ ١ِرٖ فرخ اهلل ػثذاٌّمصٛد ِٛسٝ ِذّٛدأ  41

  وفراٌط١خ 7َ>>9/:/9 ج١ذ// %;2,8: 0722 أٔثٟ اسّاء ِذّذ ذٛف١ك رضٛاْ ادّذ  45

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/09 ج١ذ// %2,88: >>07 أٔثٟ ١ٌّاء ِذّذ دسٓ اٌس٠ٕٝ  41

 اسّاء ِذّذ ادّذ جّاي اٌذ٠ٓ  44
  وفراٌط١خ 7َ>>90/9/9 ج١ذ// %:2,7: 9>07 أٔثٟ

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/:0 ج١ذ// %2,70: 9>07 أٔثٟ اترا١ُ٘ ِذسٓ جؼفرٕ٘ذ   42

  وفراٌط١خ 7َ>>92/7/9 ج١ذ// %2,09: >;07 أٔثٟ ِٕار اٌس١ذ ِذّذ ػط١ٗ فاضً  46



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>08/9/9 ج١ذ// %;2,2: 7;07 أٔثٟ ١ٌّاء ذٛوً ػثذ اٌّٛجٛد ٠ذٝ  47

  وفراٌط١خ 7َ>>9/:/:9 ج١ذ// %2,28: 0;07 أٔثٟ ا٠ّاْ ِصطفٝ ػثذاهلل ِذّذ رضٛاْ  48

  وفراٌط١خ 7َ>>9/92/9 ج١ذ// %2,28: 0;07 أٔثٟ ٘ثٗ اترا١ُ٘ خ١ّس ػاتٖٛ  49

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/9 ج١ذ// %:>,>9 >:07 أٔثٟ ٠ٗ دساَ فرذٝ دسٓآ  21

  اٌغرت١ح 7َ>>7/9/; ج١ذ// %9>,>9 ::07 أٔثٟ ِر٠ُ ج١ًّ جرجس ٠ٛسف  21

  وفراٌط١خ 7َ>>97/7/9 ج١ذ// %;;,>9 07:9 أٔثٟ ٘ثٗ ِذّذ فؤاد سؼذ اٌذذاد  25

  اٌغرت١ح 7َ>>72/8/9 ج١ذ// %8;,>9 07:8 أٔثٟ ٔٙاد ِذّذ ِذّذ ِذّذ غر٠ة  21

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/02 ج١ذ// %>:,>9 07:7 أٔثٟ ٠ٛٔس اتٛػ١طحض١ّاء اترا١ُ٘   24

  اٌغرت١ح 7َ>>07/8/9 ج١ذ// %>:,>9 07:7 أٔثٟ ١ِرٔا اضرف ػثذ اٌذ١ّذ ِذّذ دسٓ  22

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/: ج١ذ// %7:,>9 07:9 أٔثٟ سّر ِذّذ اٌس١ذ ِذّذ ادّذ ٔصار  26

  اٌغرت١ح 7َ>>97/7/9 ج١ذ// %97,>9 ;079 أٔثٟ ٔٙاي اترا١ُ٘ وّاي اٌذ٠ٙٝ  27

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/92 ج١ذ// %;8,>9 0799 أٔثٟ ِثرٚوٗ ِذّذ اٌسثاػٝ تس١ٛٔٝ اٌطٕاٜٚ  28

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/07 ج١ذ// %77,>9 0799 أٔثٟ ادّذ سؼذ ِاي فرذٝ ٠ٛسف ِذّذأ  29

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/: ج١ذ// %;7,>9 >078 أٔثٟ صثاح اترا١ُ٘ اٌس١ذ غازٜ  61

  اٌغرت١ح 7َ>>7/7/9 ج١ذ// %;7,>9 >078 أٔثٟ ١٘اَ ٘الي ادّذ اترا١ُ٘  61

  اٌغرت١ح 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %70,>9 :078 أٔثٟ اسّاء دسة اهلل ِذّذ دسة اهلل ػّار  65

  اٌغرت١ح 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %70,>9 :078 رور ِذّذ دّادٖ تس١ٛٔٝ ػطٛش  61

  وفراٌط١خ 7َ>>9/:/02 ج١ذ// %70,>9 :078 رور ِذّذ ٌث١ة ػثذرب إٌثٝ ػٍٝ اتٛضٕة  64

  وفراٌط١خ 7َ>>9/7/9 ج١ذ// %07,>9 0787 أٔثٟ ذس١ُٕ ِذّذ ػثذاٌذ١ّذ اٌسٕٛر  62

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/;9 ج١ذ// %02,>9 0787 أٔثٟ اٌذ٠ٓ ِذّذ ػثذ اٌذافع اٌث١ٍٝا٠ٗ ِذّذ صالح   66

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/>0 ج١ذ// %02,>9 0787 أٔثٟ ٠سرا ِجذٜ ػثذ اهلل اٌؼٕأٝ  67

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/;0 ج١ذ// %97,>9 0789 أٔثٟ دػاء ِذّذ سؼذ ِرٌٛٝ اتٛ ػ١أٗ  68

  اٌغرت١ح 7َ>>0/8/9 ج١ذ// %97,>9 0789 رور ػثذ اٌذ١ّذ ػادي ػثذ اٌذ١ّذ دس١ٓ  69

  اٌغرت١ح 7َ>>09/9/9 ج١ذ// %28,>9 ;077 أٔثٟ ر٠ٙاَ اٌسؼ١ذ دّٛدٖ دافع ػم١ٍٗ  71

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %20,>9 :077 أٔثٟ ِذّذ ػثذ اهلل ِذّذ اٌصٛاٌذٝدػاء   71

  اٌغرت١ح 7َ>>02/8/9 ج١ذ// %20,>9 :077 أٔثٟ د٠ٕا سؼذ اٌس١ذ سؼذ ِثرٚن  75

  د١ِاط 7َ>>7/7/9 ج١ذ// %:>,;9 0778 أٔثٟ ِٕار فرذٝ ػثذ اٌسالَ ادّذ ا١ٌّٕر  71

  اٌغرت١ح 7َ>>8/9/:9 ج١ذ// %7>,;9 0777 أٔثٟ ٕ٘ذ ادّذ تذٜٚ ادّذ فا٠ذ  74

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/09 ج١ذ// %;;,;9 0770 رور ِذّذ اٌس١ذ ِذّذ اٌجًّ  72

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/9 ج١ذ// %>:,;9 >077 أٔثٟ ِأٝ اترا١ُ٘ ٠ٛسف اترا١ُ٘ ػصرأ  76

  اٌغرت١ح 7َ>>9/92/9 ج١ذ// %9:,;9 ;077 رور ادّذ سؼ١ذ لطة اتٛغا١ٌٗ  77

  اٌغرت١ح 0َ>>92/99/9 ج١ذ// %2:,;9 0779 أٔثٟ ِذّٛد ِصطفٝ اٌؼس١ٍٝرضٜٛ ِصطفٝ   78

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/7 ج١ذ// %88,;9 0779 أٔثٟ ا٠ّاْ ِذّذ ػثذ اٌذف١ع ا١ٌٍّجٝ  79

  اٌغرت١ح 0َ>>99/90/9 ج١ذ// %78,;9 0707 أٔثٟ ٘ثٗ اهلل ػ١ذ داِذ اٌذٛفٝ  81

  وفراٌط١خ 7َ>>98/90/9 ج١ذ// %07,;9 0702 رور ادّذ ِذّٛد طٗ داِذ اٌخط١ة  81

  وفراٌط١خ 7َ>>08/7/9 ج١ذ// %99,;9 0799 أٔثٟ االء اسّاػ١ً واًِ اسّاػ١ً اٌثاتٍٝ  85

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح َ 7>>9/>/0 ج١ذ// %20,;9 0797 أٔثٟ اٌثس١ٛٔٝ ِراددػاء ػثّاْ   81

  وفراٌط١خ 7َ>>09/7/9 ج١ذ// %20,;9 0797 أٔثٟ ِٕٝ ػٍٝ ِذّذ ٠ٛٔس  84

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %;;,:9 ;072 أٔثٟ ض١ّاء اسّاػ١ً ِذّذ اسّاػ١ً  82

  اٌغرت١ح 7َ>>7/9/>9 ج١ذ// %0;,:9 0729 رور اسالَ ػصاَ ادّذ اٌخٌٛٝ  86

  وفراٌط١خ 7َ>>0/9/: ج١ذ// %9:,:9 0727 رور فرج ادّذ ادّذ اٌس١ذ اٌطٙاٜٚ  87

  وفراٌط١خ   7َ>>7/0/9 ج١ذ// %:9,:9 0729 رور ِذّذ ضؼثاْ ػٍٝ ػثذاٌغٕٝ جالي  88

  اٌغرت١ح 7َ>>7/0/9 ج١ذ// %88,:9 :>00 أٔثٟ ٠ٗ ػثذ اٌرد١ُ اتٛ ا١ٌس٠ذ اٌؼ١ّٗآ  89

  اٌسؼٛد٠ح 7َ>>90/9/9 ج١ذ// %77,:9 7>00 أٔثٟ اٌطٕٛأٝ سّر اٌس١ذ ػٍٝ اترا١ُ٘  91

  اٌغرت١ح 0َ>>9/99/9 ج١ذ// %79,:9 0>00 أٔثٟ ِٙا ِذّذ اٌس١ذ ض١ف  91

  وفراٌط١خ 0َ>>02/0/9 ج١ذ// %;7,:9 9>00 رور غازٜ ػثذاٌؼاطٝ غازٜ ِذّذ غازٜ  95

  اٌغرت١ح 7َ>>8/9/>9 ج١ذ// %09,:9 :;00 أٔثٟ ٔٙاد دسٓ اتٛ ا١ٌس٠ذ جاد  91

  اٌغرت١ح 0َ>>98/92/9 ج١ذ// %07,:9 9;00 رور ِذّذ اسّاػ١ً اسّاػ١ً اسّاػ١ً اٌسما  94

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســـــــــــى انخــــــــــريـــــــــــج و

  ١ٌث١ا 7َ>>98/99/9 ج١ذ// %02,:9 8;00 أٔثٟ ِٕٗ اهلل رفؼد ٚ٘ثٝ ػثذ اٌفراح  92

  وفراٌط١خ 7َ>>7/7/9 ج١ذ// %02,:9 8;00 أٔثٟ ٔذٜ جالي اٌس١ذ ِذّذ تذٜٚ اٌّؼذاٜٚ  96

  اٌغرت١ح 0َ>>92/9/>9 ج١ذ// %99,:9 0;00 أٔثٟ دػاء ػادي دس١ٕٓ ػثذاٌىر٠ُ   97

  اٌغرت١ح 7َ>>7/9/:9 ج١ذ// %:>,99 ::00 أٔثٟ فاطّٗ ِذّذ اتٛ ا١ٌس٠ذ ادّذ  98

  اٌغرت١ح 7َ>>08/9/9 ج١ذ// %9>,99 00:8 أٔثٟ ٔجالء ِفراح ِذّذ س٠ٛذً  99

  وفراٌط١خ 7َ>>9/92/9 ج١ذ// %;;,99 00:7 أٔثٟ رضا رِضاْ اٌس١ذ رِضاْ ِطاٚع  111

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/99 ج١ذ// %;;,99 00:7 رور ِذّذ ػٍٝ ِذّذػٍٝ اٌفرخ  111

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/: ج١ذ// %8;,99 00:7 رور دس١ٕٓ سؼ١ذ دس١ٕٓ ِذّٛد صاٌخ  115

  اٌغرت١ح 7َ>>0/7/9 ج١ذ// %9:,99 00:2 أٔثٟ ٠ٗ اسّاػ١ً ػثذاٌؼس٠س ِذّذ ِصطفٝآ  111

  اٌغرت١ح 0َ>>02/92/9 ج١ذ// %7:,99 >009 أٔثٟ ٔٛر٘اْ اضرف ػثذ اٌؼس٠س ادّذ ور٠ّٗ  114

  وفراٌط١خ 0َ>>8/90/9 ج١ذ// %:99,9 :009 أٔثٟ ِٙا ػثذ اٌذ١ٍُ اترا١ُ٘ اسّاػ١ً  112

  اٌغرت١ح 7َ>>02/7/9 ج١ذ// %99,82 0099 أٔثٟ ٔٛر٘اْ فرج ِذّذ ػثذ اٌردّٓ فراج  116

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/9 ج١ذ// %99,77 >008 أٔثٟ ٍٔٙٗ ادّذ اترا١ُ٘ اٌذسٛلٝ ػّراْ  117

  اٌغرت١ح 0َ>>02/90/9 ج١ذ// %99,78 0089 أٔثٟ ٕ٘اء ٔٛح اترا١ُ٘ ٘ذ٠ٍٗ  118

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %99,07 0080 رور ػصاَ تس١ٛٔٝ ِذّذ ادّذ ضذاذٗ  119

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/> ج١ذ// %99,02 0089 أٔثٟ ١ِٕٗ سؼ١ذ سؼذ ِذّٛد سالَأ  111

  اٌغرت١ح 0َ>>92/9/:0 ج١ذ// %99,02 0089 أٔثٟ رضا جالي تاضا اٌغر٠ة  111

  اٌغرت١ح 0َ>>9/90/9 ج١ذ// %:99,9 0082 أٔثٟ ١ِٕٗ ػاطف ٠ٛسف ِسرٚعأ  115

  وفراٌط١خ 7َ>>97/9/9 ج١ذ// %99,99 ;007 رور ِذّذ خاٌذ اٌظر٠ف ادّذ ػثذاٌؼاطٝ  111

  اٌغرت١ح 7َ>>7/9/:9 ج١ذ// %;99,2 :007 أٔثٟ د٠ٕا ِسؼذ ِصطفٝ دس١ٓ جاتر  114

  اٌغرت١ح 7َ>>7/9/;9 ج١ذ// %99,22 0077 رور اٌس١ذ ِذّذ اٌس١ذ ِذّذ ضرا  112

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/0 ج١ذ// %2:,98 0077 أٔثٟ ٠ٛسر١ٕا ػثذ اٌّس١خ اسذاق جٛرجٝ  116

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/; ج١ذ// %98,88 >000 أٔثٟ ٔرجس ِذّٛد ادّذ دسٓ  117

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/9 ج١ذ// %98,88 >000 أٔثٟ اٌط١خٚالء ادّذ ِذّذ   118

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>92/8/9 ج١ذ// %98,80 ;000 أٔثٟ ضذٝ رضا ا١ِٓ ِذّذ اٌجٕذٜ  119

  اٌغرت١ح 0َ>>98/92/9 ج١ذ// %98,80 ;000 أٔثٟ ٚالء جّاي ػثذ اٌٛ٘اب اٌثطاٜٚ  151

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %98,70 0009 أٔثٟ اسراء ػثذاٌّمصٛد ػثاش ذراب  151

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/98 ج١ذ// %98,07 ;009 أٔثٟ ٠ّٕٝ اٌس١ذ ٠ٛسف س١ٍّاْ  155

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/00 ج١ذ// %98,02 :009 أٔثٟ ِر٠ُ ِذّٛد سؼ١ذ ِصطفٝ ػثذ اٌرازق  151

  وفراٌط١خ 7َ>>8/7/9 ج١ذ// %98,99 0097 أٔثٟ ِأٝ ِاِْٛ سؼذ إٌّرأ  154

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/9 ج١ذ// % 98,99 0097 أٔثٟ ِادٚٔا ػٛض ٠ٌٛس ػٛض فّٙٝ  152

  وفراٌط١خ 0َ>>9/>/98 ج١ذ// %;98,2 0097 رور دس١ٓ ِذّذ فٛزٜ ادّذ ِٛسٝ  156

  وفراٌط١خ 7َ>>9/;/;0 ج١ذ// %98,28 0090 أٔثٟ وّاي جرجس تطرش ِر٠ُ ا١ًِ  157

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/>9 ج١ذ// %98,20 0099 أٔثٟ دا١ٌا ادّذ ِذّذ ادّذ طا٘ر  158

  وفراٌط١خ 7َ>>9/;/97 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ١ِٕٗ صالح داِذ اٌرفاػٝ ضذاذٗأ  159

  اٌغرت١ح 7َ>>8/9/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ١ِٕٗ ادّذ ِذّذ ٕ٘ذاٜٚ اٌثا٘دأ  111

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>92/92/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ا٠ٗ ِذّذ اٌس١ذ ػط١ح  111

  وفراٌط١خ 7َ>>9/92/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ د٠ٕا ِذّذ دسٓ دسٓ ِطر  115

  اٌسؼٛد٠ح 7َ>>9/9/>0 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ز٠ٕة ِصطفٝ ادّذ اٌغراتٍٝ  111

  اٌغرت١ح 7َ>>9/0/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ساٌٝ ٔادر ػٕرر ِذّذ اٌسثؼاٜٚ  114

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/8 ج١ذ// %98,22 0092 رور ِذّذ سالِٗ ػط١ٗ ِذّذ اٌصؼ١ذٜ  112

  اٌغرت١ح 7َ>>09/9/9 ج١ذ// %98,22 0092 رور ِذّذ ػالء زغٍٛي ػثذاٌفراح راضذ  116

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/9 ج١ذ// %98,22 0092 رور فرج ِذدد ِالن زوٝ ِس١ذح  117

  وفراٌط١خ 7َ>>9/7/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ِٝ داِذ ػثذاٌمادر ِصطفٝ اٌذفٕاٜٚ  118

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ١ِادٖ رِضاْ ػٍٝ ػثذ اٌس١ذ  119

  وفراٌط١خ 7َ>>9/;/8 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ٔؼّٗ ِذّذ ِذّذ ادّذ إٌذاش  141

  وفراٌط١خ 7َ>>9/7/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ٘ذٜ ٔؼ١ُ رزق ِذّٛد ػّراْ  141

  وفراٌط١خ 7َ>>7/9/:0 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ٚفاء ِذّذ اٌس١ذ ػ١ذ  145

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>98/7/9 ج١ذ// %98,22 0092 أٔثٟ ٠اس١ّٓ ػصاَ ػثذ اٌفراح اٌطرٔٛتٝ  001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 (005يقجىل وػذدهى ) طالة حبصهىٌ ػهي تقذير ػبو -اثؼًب :ر

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  وفراٌط١خ 7َ>>9/0/9 ِمثٛي %8;,97 0028 أنثي ا٠ّاْ ِصطفٝ ِذّذ اٌؼٛاِٝ  1

  وفراٌط١خ 7َ>>9/9/9 ِمثٛي %:>,97 09:8 أنثي اتٛضؼ١طغ١ِرٖ اترا١ُ٘ ِذّذ اترا١ُ٘ أ  5

  وفراٌط١خ 7َ>>9/;/9 ِمثٛي %:>,97 09:8 أنثي ١ٌّاء ػثذاٌخاٌك ػثذاٌفراح ادّذ اٌٛو١ً  1

  اٌغرت١ح 7َ>>9/>/:0 ِمثٛي %;;,97 09:0 أنثي ٠اس١ّٓ ػالء اٌذ٠ٓ واًِ ػّراْ  4

  اٌغرت١ح 7َ>>00/9/9 ِمثٛي %>:,97 >099 أنثي ٔٛر٘اْ ِذّذ اتٛ ا١ٌس٠ذ اٌفخرأٝ  2

  ا١ٌّٓ اٌطّا١ٌح 7َ>>9/:/90 ِمثٛي %9:,97 ;099 أنثي ٠ّاْ ساِٝ ػط١ٗ اٌس١ذ اٌطٕذالذٝإ  6

  وفراٌط١خ 0َ>>09/92/9 ِمثٛي %7:,97 :099 أنثي ا٠ّاْ ِذّذ اال١ِٓ ػثذاهلل ِٕصٛر اٌطٛادفٝ  7

  وفراٌط١خ 7َ>>9/92/9 ِمثٛي %97,97 0997 أنثي ٔٛراْ ِذّذ ذٛف١ك ػٍٝ جٍٛ  8

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/09 ِمثٛي %97,88 0999 ذكر ادّذ ِذّذ ػثذ اٌمادر اترا١ُ٘ اٌثجالذٝ  9

  اٌغرت١ح 7َ>>9/:/: ِمثٛي %97,88 0999 ذكر ِذّذ ٠سرٜ ػثذ اٌؼس٠س اتٛ اٌؼال  11

 

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو انًئىيخاننسجخ  انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>90/9/9 ِمثٛي %:97,7 ;098 ذكر اترا١ُ٘ ِذّذ ِذّٛد اٌسا٠س  11

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/:9 ِمثٛي %97,79 0989 ذكر ادّذ اٌثٙٝ رضاد اٌثٙٝ اٌفمٝ  15

  وفراٌط١خ 7َ>>99/0/9 ِمثٛي %;97,7 0988 أنثي خٍٛد ػادي ِذّذ ِذّٛد اٌط١رأٝ  11

  اٌغرت١ح 7َ>>09/0/9 ِمثٛي %;97,7 0988 أنثي ز٠ٕة ِرسٝ ادّذ ِرسٝ ز٘راْ  14

  اٌغرت١ح 7َ>>8/9/>9 ِمثٛي %97,70 0987 أنثي ر٠ٙاَ ػس اٌذ٠ٓ زوٝ واضف ِذّذ ِٕاع  12

  اٌسؼٛد٠ح 7َ>>90/7/9 ِمثٛي %97,02 >097 أنثي ا٠ٗ ِذّذ اٌسؼ١ذ ادّذ ضٍثٝ  16

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/99 ِمثٛي %;97,2 0978 أنثي ػثذاٌذٝ ػثاشضرٚق ِذّذ   17

  وفراٌط١خ 0َ>>98/92/9 ِمثٛي %97,22 0970 أنثي ٠ٗ ػثذاٌذ١ّذ ِذّذ ِصطفٝآ  18

  وفراٌط١خ 7َ>>9/:/9 ِمثٛي %7>,90 0972 أنثي سارٖ فىرٜ ػثاش ػثذاهلل ػجٛر  19
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 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــــريـــــــــــج و

  اٌغرت١ح 7َ>>02/9/9 ِمثٛي %89,82 09>9 أنثي ِأٝ ِذّٛد ِذّذ دسٓ اتٛ ز٠ٕٗأ  92

  وفراٌط١خ 2َ>>99/9/:9 ِمثٛي %89,70 98>9 ذكر اٌسؼ١ذ اتٛز٠ذ اترا١ُ٘ ادّذ  96

  لطر 7َ>>7/9/> ِمثٛي %>89.0 97>9 أنثي ز٠ٕٗطّٗ ِذّذ صالح اٌذ٠ٓ ِصطفٝ اتٛ فا  97

  اٌغرت١ح 7َ>>9/;/72 ِمثٛي %89,22 27>9 أنثي اسّاء دّذٜ ِذّذ ػثذ اٌّمصٛد إٌّسٝ  98

  اٌغرت١ح 0َ>>99/9/:0 ِمثٛي %89,22 27>9 أنثي ّاْ ػادي ػٍٝ ِذّذ اٌؼ١سٜٛإ٠  99

  اٌغرت١ح 0َ>>99/99/9 ِمثٛي %>:,88 :>;9 ذكر ػّرٚ ٔصر ػثذاٌذ١ّذ ِرسٝ اٌذرػٗ  111

  وفراٌط١خ 7َ>>9/>/97 ِمثٛي %9:,88 9>;9 ذكر رزق ػاطف ِذّذ داِذ اٌصثاؽ  111

  اٌسؼٛد٠ح 0َ>>9/90/9 ِمثٛي %88,97 0>;9 أنثي سذر ػاتذ٠ٓ ػثذ اٌفراح اٌّاضٝ  115

  وفراٌط١خ 0َ>>9/90/9 ِمثٛي %88,82 :;;9 أنثي رٔا ِذّذ ػثذاٌؼس٠س ٠ٛسف لٕذ٠ً  111

  وفراٌط١خ 7َ>>97/7/9 ِمثٛي %88,02 ::;9 ذكر ِذّذ جاتر ِصطفٝ اٌس١ذ دط١ص  114

  وفراٌط١خ 0َ>>9/92/9 ِمثٛي %87,82 87;9 أنثي اٌٙاَ ِذّٛد ػثذ اٌثاػث االدٛي  112

  اٌسؼٛد٠ح 7َ>>9/9/;0 ِمثٛي %87,77 89;9 أنثي اٌّخٍصاٚٞٔٙٝ ِصطفٝ ِذّذ اٌس١ذ   116
 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــريـــــــــج و

117 
 ِمثٛي %87,02 77;9 أنثي ٠ٕاش جّاي واًِ اٌس١ذإ

  وفراٌط١خ 9َ>>9/7/9

118 
 ِمثٛي %0;,87 72;9 ذكر ػّر ِصطفٝ ػثذ اٌغفار ِذّذ ساٌُ

  اٌغرت١ح 0َ>>9/9/:

119 
 ِمثٛي %>:,87 >0;9 أنثي اٌغر ِرٖٚ ِذّذ ػثذ اهلل ِذّذ

  وفراٌط١خ 9َ>>9/9/;

111 
 ِمثٛي %2:,87 09;9 ذكر ٘طاَ ِذّذ جالي ِذّذ اٌططراٜٚ

  اٌغرت١ح 0َ>>9/>/72

111 
 ِمثٛي %:87,7 ;9;9 أنثي ٔر١ِٓ جّاي ِذّذ اٌثاجٛرٜ

  اٌغرت١ح 9َ>>8/9/9

115 
 ِمثٛي %9>,80 >>:9 ذكر ِذّذ ٔادٜ ػثذاٌغٕٝ ِذّذ ِٕصٛر

  اٌغرت١ح 9َ>>7/9/>

 

 

 

 

 

 

 



 و                                                                    5102/5102جبيؼخ كفرانشيخ                                                       سجم خريجيٍ انكهيخ نهؼبو انجبيؼي 

 و10/1/5102 -52و & يجهس انجبيؼخ ثتبريخ 01/1/5102يىافقخ يجهس انكهيخ ثتبريخ        إدارح انخريجيٍ                        

 كهيخ انطت انجيطري

 ػًيذ انكهيخ                                    يذير شئىٌ انطالة                                    انًراجغ                                          شئىٌ انخريجيٍ                      

 
 

 ))أ.د/ ضٛلٟ ػثذ اٌٙادٞ ِذّٛد ((                                                                                                                                                                                                        
                                 

 

 

 

 ((1111قدين                                                        ))النهاية العظوي  ( 1عددهن )و هقبىل طالب ناجحىى بتقدير عام

 

 يالحظبد يحم انًيالد تبريخ انًيالد انتقذير انؼبو اننسجخ انًئىيخ انًجًىع انكهي اننىع إســــــــــــى انخــــــــــريـــــــــج و

  وفراٌط١خ 7َ;>92/9/:0 ِمثٛي %>87,9 28;9 رور ادّذ ِذّذ ضؼثاْ تس١ٛٔٝ اٌسخاٜٚ 1

 


