
 
 

 اإلدارة العامة لشئون التعليم
 إدارة الخريجين

"""""""""""""""""""" 

 2 0200/  0202االٔائم عهٗ كهٛخ االداة نهعبو انجبيعٗ  اضًبء 
 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  

 قدير الت القســــــــــــــــــــــم النسبــــــــــــة ــــــــــمـــــــــــــــــــــــــاالســ م

 جيد جدا  ذاعــــــــــــــــــــــــه اعالم ا % 48.48 رحـــــــــــــــــــــاب رجب السيــــــــــــــــــد 1

 جيد جدا  ـــــــــــــــه اعالم اذاعـــــــــ % 48.18 رنا عادل عبدهللا عبدالجليـــــــــــــــــــــــــل 8

 جيد جدا  اعالم صحافـــــــــــــــــــــه  % 48.48 ـــــــــــــــــــــدنرمين محمود عبدالحميـــــــ 3

 جيد جدا  اعالم صحافـــــــــــــــــــــه  % 43.38 نهى السيــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبدالغنى 8

 جيد جدا  ـــــــــــــــــه اعالم صحافــــ % 43.81 ايه غريب محمـــــــــــــــــــــــــد الفخرانى 3

 جيد جدا  اعالم اذاعــــــــــــــــــــــــه  % 43.81 ايناس محمــــــــــــــــــــــــــــد على محمد مكرر3

 جيد جدا  التاريــــــــــــــــــــــــــــــخ  % 48.8 نسمه حامــــــــــــــــــــــــــــــــــــد عبدهللا 7

 جيد جدا  اعالم اذاعـــــــــــــــــــــــه  % 48.43 ت علـــــــــــــــــــــــى سعـــــــــــــــــــــدايا 4

 جيد جدا  اللغة العربيـــــــــــــــــــــــة  % 48.33 مى على سكـــــــــــــــران علــــــــــــــــــى 8

 جيد جدا اعالم صحافـــــــــــــــــــــه  % 48.17 ــــــد حبيبتامر حبيب محمــــــــــــــــــــــــ 14

 جيد جدا اعالم اذاعــــــــــــــــــــــــه  % 41.48 شيماء شحات عبــــــــــــــــــــــــدهللا حسن 11

 جيد جدا ــــه اللغة االنجليزيــــــــــــــ % 41.48 انجى عمـــــــــــــــــــــــــــــر نجيب ناصف 18

 جيد جدا اجتمـــــــــــــــــــــــــــــــاع  % 41.41 هبه حسين السيــــــــــــــــــــــــــد عبدالغنى 13

 جيد جدا شرف مكتبــــــــــــــــــــــــــات  % 41.8 اسراء السيد احمد محمــــــــــــــــــــــــــود 18

 جيد جدا شرف اللغة الفرنسيـــــــــــــــة  %41.3 ـــــــــــــــــــــودة محمدمى احمد جـــــــــــــ 13

 جيد جدا اعالم صحافـــــــــــــــــــــه  % 41.88 مهـــــــــــــــــــــا مختار مرسى السيـــــــــد 18

 جيد جدا اذاعـــــــــــــــــــــــه  اعالم % 41.88 ايمان السيد محمـــــــــــــــــــــــــــــد محمد مكرر18

 جيد جدا التاريــــــــــــــــــــــــــــــخ  % 41.8 اميره عادل احمـــــــــــــــــــــــــــــد حسين 14

 جدا   جيد اعالم اذاعــــــــــــــــــــــــة  % 41.83 زاهية محمد السيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  18

 جيد جدا   اجتمــــــــــــــــــــــــــــــــاع  % 44.88 شيماء حسن عبدالفتاح حســـــــــــــــــــــــــن  84

 

 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 اإلدارة العامة لشئون التعليم
 إدارة الخريجين        

"""""""""""""""""""" 

 2 0200/  0202نهعبو انجبيعٗ االٔائم عهٗ كهٛخ انزرثّٛ انرٚبضّٛ  اضًبء 
 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  
 التقدير النسبه االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 جيد جدا %44.33 محمد عاطف عبد المنعم غــــــــــــــــــــــــــــــــــــريب 1

 جيد جدا %  44.88 ــــــــمعبد الهادى ممدوح حسن عبد الحليـــــــــــــــــــ 8

 جيد جدا مرتبة شرف %78.3 محمد توفيق عبد الوهاب شــــــــــــــــــــــــرف الديـن 3

 جيد جدا %78.81 محمد على عبد السالم على عمــــــــــــــــــــــــــــــرو 8

 جيد جدا % 78.18 اشرف عبد الرؤوف حسن  مديـــــــــــــــــــــــــــــــــن 3

 جيد جدا %78.48 محمد عادل عبد العزيز احمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 8

 جيد جدا %74.43 محمد السيد محمد محمد عبد العاطــــــــــــــــــــــــــى 7

 جيد جدا %74.83 مصطفى احمد حمدى على عبد العزيــــــــــــــــــــــــــز 4

 جيد جدا %74.18 محمد يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــونس محمد رجب 8

 جيد جدا %77.8 محمد عبد الخالق عبد الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالق 14

 جيد جدا % 77.88 مصطفى هانى  سند عرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه 11

 جيد جدا %77.11 ف مصطفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــىمحمد جمال يوس 18

 جيد جدا % 78.78 مجدى جمال محمد أحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  13

 جيد جدا % 78.84 على أحمد حمدى على عبدالعزيــــــــــــــــــــــــــــــــز  18

 جيد جدا % 78.38 مــــــــــــــــــــــــــــــــد هيثم مصطفى مصطفى سيد أح 13

 جيد جدا % 78.33 ضياء محمد عبدالفتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح عبدهللا  18

 جيد جدا % 78.83 ابراهيم محمد الهادى عبدالجــــــــــــــــــــــــــــــــــواد  17

 جيد جدا % 78.17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــان محمد ابراهيم على سليمـــــــ 14

 جيد جدا % 78.17 احمد فكرى عبدالرؤوف عامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر   مكرر 14

 جيد جدا % 73.78 محمد جودة عبدالجواد محمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  84

 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 إلدارة العامة لشئون التعليما

 إدارة الخريجين
"""""""""""""""""""" 

 2 0200/  0202نهعاو انجايعً   ةاالوائم عهً كهيت انتجاراسًاء 
 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  
 التقدير  الشعبه  النسبه االســــــــــــــــــــــــــــــــــــم م

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى %88.44 ـــــــــــــــــــــممريم ابراهيم انور ابراهيـــ 1

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى % 88.83 ـــــــــــــدـــهدهــــــــــــ خالد صالح امين  8

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى %81.44 ايمان على النادى علـــــــــــــــــــــــــــــى 3

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى %81.44 ــــــــــــــــــودسيمون لطفى رمزى مسعــ مكرر3

 ممتاز شرف ادارة اعمال  انجليزى %81.88 احمد اشرف توفيق على حجــــــــــــــازى 3

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى %81 امينه عبد الرحمن محمد عبد المقصــــود 8

 ممتاز شرف ادارة اعمال  انجليزى %84.37 ــــــــهامينه محمد سامى احمد ابو غنيمـ 7

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى %84.83 منى منير محمد عبد العزيــــــــــــــــــــــز 4

 ممتاز شرف محاسبه  انجليزى %84 رنا سعيد منصور السيــــــــــــــــــــــــــــد 8

 ممتاز شرف انجليزىمحاسبه   %84 نورا اسامه ابو العينين على حمــــــــوده مكرر8

 جيد جدا شرف  محاسبه  انجليزى %48.3 احمد جوده محمود محمد حسيــــــــــــــن 11

 جيد جدا شرف محاسبه  انجليزى %48.34 هبه محمد شاكر محمد الجنيـــــــــــــــدى 18

 جيد جدا شرف محاسبه  انجليزى %44.44 نشوى جالل محمد جالل حسيـــــــــــــــن 13

 جيد جدا شرف محاسبه  انجليزى %44.34 ياسمين فرج حسين طاحــــــــــــــــــــون 18

 جيد جدا  محاسبه  انجليزى %44.83 على نبيل على الغمـــــــــــــــــــــــــــــرى 13

 فجيد جدا شر ادارة اعمال   انجليزى %47.44 منة هللا سامى عفيفى قرطــــــــــــــــــــام 18

 جيد جدا شرف محاسبه  انجليزى %47.83 احمد فؤاد محمد عبد العزيـــــــــــــــــــــز 17

 جيد جدا شرف محاسبه انجليزى %47.34 اسماء حسين جاد محمد نصـــــــــــــــــار 14

 جيد جدا  محاسبه انجليزى %47.34 امانى محمد اسامه عبد الفتــــــــــــــــاح مكرر14

 جيد جدا شرف محاسبه انجليزى % 47.34 ح ــــــــــــــــــــــسماء محمد محمود صالأ 84

  جيد جدا محاسبه انجليزى % 47.34 ه ـــــــــــــــــــــــإيمان مصطفى السيد وهب مكرر 84

 

 ضعٛذ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 

 و0200 /  0202انجبيعٗ  عبونه انُٓذضخ ثجُٓبكهٛخ األٔائم نأضًبء 

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  

  انُسبــــــت انتقديــــــز انشعبـــــــــت االســـــــــــــــــــى و
  % 38.38 جيد جدا شزف ىـــــــــــــــــــــــكهزباء تحك بة ـــــــــــــــــيذًذ عمٛم غٕلٗ عجذانْٕ 0

  % 38.88 جيد جدا شزف ىي ــــــــــــــــــــــــكهزباء ق ٕد ــــــــــيصطفٗ كًبل انذٍٚ عفٛفٗ يذً 0

  % 38.00 جيد جدا شزف ىـــــــــــــــــــــــكهزباء تحك ر ـــــــــــــَٓهخ يصطفٗ فًٓٗ رٕفٛك خبط 8

  % 30.22 جيد جدا ــــــــ ىي ــــــــــــــــــــــــكهزباء ق م ـــــــــــــــــأيُٛخ ضٛذ عجذانخبنك اضًبعٛ 8

  %  30.25 جيد جدا ـــــــــ االث ـــــــــــــــــكهزباء اتص ذ ـــــــــــــــــــعًر يذًذ عالء انذٍٚ يذً 5

  % 30.2   زفجيد جدا ش ىـــــــــــــــــــــــكهزباء تحك ّ ـــــــــــــــــــْجّ هللا انطٛذ ٕٚضف أثٕ ط 8

  % 30.75 جيد جدا ـــــــ اتصـــــــــــــــــاالثكهزباء  م ـــــــــــــــــــرغذح ٚذٛٗ دبيذ يذًذ خهٛ 7

  % 30.82 جيد جدا ــــــــ كهزباء اتصــــــــــــــاالث ٕاةــدطبو عبدل يذًذ يُٛر يذًذ عجذانز 3

  % 32.33 جيد جدا ـــــــــ كهزباء اتصــــــــــــــاالث   غرٔق اثراْٛى عجذانُجٗ عـــــــــــــــٕض 2

  % 72.28 جيد جدا ـــــــــ كهزباء قــــــــــــــــــــــــىي  يذًذ دطٍ عجذانذًٛذ عهـــــــــــــــــــــٗ  02

  % 72.80 دا ــــــــــجيد ج كهزباء تحكـــــــــــــــــــى أيُٛخ عجذانكرٚى انذيرداظ أدًــــــــــــــذ  00

  % 72.58 جيد جدا ــــــــــ كهزباء اتصــــــــــــــــاالث  ضًر يصطفٗ عُزر ْبغــــــــــــــــــــــــى  00

  % 72.52 جيد جدا ـــــــــ كهزباء اتصــــــــــــــــاالث  ضًٛذخ يذًذ دطٍٛ يذًذ دطـــــــــــــٍ  08

  % 72.08 جيد جدا ـــــــــ كهزباء اتصــــــــــــــــاالث  ذ أدًذ عراثـــــــــٗ ٔالء رأفذ يذًذ ضعٛ 08

  % 72.08 جيد جدا ـــــــــــ كهزباء تحكـــــــــــــــــــى أدًذ غًص انذٍٚ أدًذ يذًــــــــــــــــٕد  05

  % 73.32 -----جيد جدا  ــــــــىكهزباء تحكـــــــــــ يُبل عجذانًُعى يذًذ اثراْٛى انخٕنــــــٗ  08

  % 73.78 جيد جدا ـــــــــــ كهزباء قـــــــــــــــــــــــىي  يذًذ عجذِ كبيم عجذِ ضهٛــــــــــــــــــــى  07

  % 73.57 جيد جدا ـــــــــــ كهزباء تحكـــــــــــــــــــى دانٛب يذًذ يذًذ انخٕنـــــــــــــــــــــــــٗ  03

  % 73.55 جيد جدا ــــــــــــ كهزباء اتصــــــــــــــــاالث  يذًٕد انطٛذ عهٗ اثٕانــــــــــــــــــرٔش  02

  % 73.88 جيد جدا ــــــــ كهزباء تحكــــــــــــــــــى ضًر َٕر انذٍٚ عفٛفٗ يذًذ عفٛفــــــــٗ  02

 
 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 ٌٕ انزعهٛى اإلدارح انعبيخ نػئ

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 

 و0200/  0202انجبيعٗ عبو نهاألٔائم نكهٛخ انذمٕق أضًبء 

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ : 

 انُسبــــــت انتقديــــــز االســـــــــــــــــــى و
 %38و28 جيد جدا شزف ظـــــــــــــيذًذ صالح انذٍٚ عجذ انذفٛ 0

 %38و37 جيد جدا ــــــــ ٙــــــــــــــــــــــنعرثيذًذ يُٛر يذًذ ا 0

 %38و30 جيد جدا شزف الوــــــــــــــــــــــــــغبدح ضالو يذًذ ض 8

 %38و82 جيد جدا ــــــــ ذــــــــــــــضذر يذًذ عجذ انعبطٗ يذً 8

 %38و82 جيد جدا ـــــــــ ذــــــــــــــــــــــــٚذٛٗ دطٍ عًر يذً يكزر 8

 %38و88 جيد جدا شزف ىــــــــــــــــــــــــآٚخ ضًبَٙ عجذ انردٛ 8

 %38و75 جيد جدا ـــــــ ىــــــــــــــــــــــانطٛذح ضبنى يذًذ ضبن 7

 %38و88 جيد جدا ــــــــ خــــــــــــــــــــــــٚبضر عطٛخ ضٛذ عطٛ 3

 % 38 جيد جدا ـــــــــ ذــــــــــــــــــــيُخ هللا يذًذ عجذ انًجٛ 2

 %30و28 جيد جدا ــــــــ ذ ــــــــــــــــــأدًذ انطٛذ عهٗ ضٛذ أدً 02

 %30و30 جيد جدا ـــــــــ ذــــــــــــــــــــــــيذًذ ْبَٙ عجذ انذًٛ 00

 %30و58 جيد جدا ــــــــــ ٙـــــــــــأدًذ يذًٕد يذًذ دطت انُج 00

 %30و80 جيد جدا ــــــــــ ىـــــــــــــــــــبد إثراْٛدُٚب يذًٕد رغ 08

 %30و05 جيد جدا ـــــــــ بز٘ـــــــــــــــيبجذ عس عجذ انفزبح دج 08

 %30و08 جيد جدا ـــــــــ ٔفبء يذًٕد عجذ انرؤٔف عجذ انْٕبة 05

 %30و08 ــــجيد جدا ـــــ ســــــــــــــــــــــــــــأيم خهٛم عجذ انعسٚ يكزر05

 %32و30 جيد جدا ـــــــــ ٗـــــــــــــــــــــــأيم عجذ انُجٙ ضٛذ عه 07

 %32و87 جيد جدا ـــــــــــ ٗ ــــــــــــــــــــــــإًٚبٌ راغت رزق عه 03

 %32و05 جيد جدا ـــــــــــــ رازقــــــــــــــيُبل دهًٙ يذًذ عجذ ان 02

 % 32.28 ـــــــــــ جيد جدا ذ ـــــــــــــــــــيذًدطبو يذًذ اثراْٛى  02

 % 32.28 ـــــــــــجيد جدا  ٗ ــــــــــــــــيذًذ عجذانعسٚس يذًذ عه يكزر02

 
 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 

 و0200/  0202انجبيعٗ عبو نه أضًبء األٔائم نكهٛخ انزرثٛخ

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ : 
 

 انُسبــــــت انتقديــــــز انشعبـــــــت االســـــــــــــــــــى و
 % 22.80 شزف يًتاس عاو  -انزياضياث  اًٚبٌ ضًٛر انغًُٛٗ عجذانُبصـــــــــر  0

 %22.83 شزف يًتاس عاو  -انهغت انعزبيت  ردبة أدًذ عجذانذًٛذ يذًـــــــــــــذ  0

 %22.20 يًتاس شزف  عاو  -انتاريخ  ثػرٖ عجذانذهٛى صبنخ يذًـــــــــــذ  8

 % 32.02 جيد جدا شزف اساسً  -انزياضياث  يرفذ فٕزٖ يذًذ انعبدنــــــــــــــــٗ  8

 % 32.28 شزف جيد جدا عاو  -انييىنىجً  اًٚبٌ غبْر صجذٗ أدًذ ضبنـــــــــى  5

 % 32 شزفجيد جدا  عاو   -انهغت انعزبيت  ُـــــــــــــــــــــٗ ضهٕٖ يذًٕد عجذانغ 8

 % 33.75 جيد جدا شزف عاو  -انزياضياث  نًٛبء ادًذ عجذانعظٛى ْٛجـــــــــــــــخ  7

 % 33.00 شزف جيد جدا عاو  -انتاريخ  ضٓر ضًٛر يذًذ عجذانخبنـــــــــــــك  3

 % 37.25 شزفجيد جدا  عاو  -انبيىنىجً  انًطهت أضًـــــــــــبء جًبل انذٍٚ عجذ 2

 % 37.78 شزفجيد جدا  عاو  -انتاريخ  اُٚبش رجت يذًذ عجذانخبنــــــــــــك  02

 % 37.75 شزفجيد جدا  عاو  -انبيىنىجً  راَب جًبل يذًٕد ضهًٛــــــــــــــــــبٌ  00

 % 37.70 شزفجيد جدا  عاو  - فهسفت واجتًاع غًٛبء أدًذ صالح انطٛذ عجذانًجٛـذ  00

 % 37.87 شزفجيد جدا  أساسً  -انزياضياث  أضًبء َجٕٖ فبٚس يذًــــــــــــــــــٕد  08

 % 38.22 شزفجيد جدا  عاو   -انهغت اإلَجهيشيت أضًبء يذًذ دًبد عجذانذبفـــــــــــظ  08

 % 38.28 شزفجيد جدا  عاو  -هيشيت انهغت اإلَج ٔفبء عجذانردًـــــــــــــــــــٍ عجذهللا  05

 % 38.32 شزفجيد جدا  اساسً  -انهغت انعزبيت  ضًر عجذانطالو عجذانصــــــــــــــبدق  08

 % 38.33 شزفجيد جدا  عاو  -انزياضياث  يرٚى نطفٗ َخٛم ثذٚــــــــــــــــــــــــر  07

 % 38.83 شزفجيد جدا  أساسً  -انزياضياث  اثراْٛى عجذانغفبر يذًذ ٚــــــــٕضف  03

 % 38.87 ----جيد جدا  عاو  -انكيًياء  أيٛرح يذًٕد يذًذ يذًذ َصــــــــبر  02

 % 38.88 شزفجيد جدا  عاو  -انهغت انعزبيت  يٗ صمر عجبش يٕضـــــــــــــــــــــٗ 02

 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 دارح انخرٚجٍٛإ      
 

 و0200/  0202انجبيعٗ عبو انُٕعٛخ نه أضًبء األٔائم نكهٛخ انزرثٛخ

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  

 انُسبــــــت انتقديــــــز انشعبـــــــت االســـــــــــــــــــى و
 % 22.23 شزف يًتاس اعالو تزبىي  ضبرح أدًذ أيجبثٗ أدًذ دجــــــــــبزٖ  0

 % 22.32 يًتاس شزف  اعالو تزبىي  ٔضبو كًبل عٕاد انجُـــــــــــــــــــــذٖ  0

 % 32.28 شزف يًتاس رياض أطفال ْجّ عجذانذفٛظ يذًــــــــــــــــــــــــٕد  8

 % 32.58 شزف يًتاس اعالو تزبىي يٓب يبْر عجذانردٛى يصطفـــــــــــــٗ  8

 % 32.00 شزف يًتاس رياض اطفال ــــــــــــــذ اثزطبو ريضبٌ يذًــــــــــــ 5

 % 37.38 شزف يًتاس تزبيت يىسيقيت زُٚت يذًذ عهٗ عجذانهطٛـــــــــــــــف  8

 % 37.55 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى  رلٛخ يذًذ يذًذ رغــــــــــــــــــــــبد  7

 % 37.03 شزف يًتاس ل رياض اطفا ضًبح يصهخ عجذانطـــــــــــــــــــــالو  3

 % 37.28 شزف يًتاس تزبيت فُيت رٚٓبو دطبو دطُٗ يذًـــــــــــــــــــذ  2

 % 38.32 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى  ٔفبء دجبج عجذانصــــــــــــــــــــــبدق  02

 % 38.5 شزف يًتاس تزبيت يىسيقيت زُٚت عبدل عجذانفزبح دطـــــــــــــــٍ  00

 % 38.88 شزف يًتاس تزبيت فُيت ًٛبء انطٛذ يذًـــــــــــــــــــــــــــٕد غ 00

 % 38.80 شزف يًتاس رياض أطفال ــــذ ـــًجٛــــــاضراء جًبل اثراْٛى عجذان 08

 %38.88 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى  ٔفبء فزذٗ دطٍ اثراْٛـــــــــــــــــــى  08

 % 38.85 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى  ــــــــــــــــذ ٚبضًٍٛ غعجبٌ ضٛذ يذًــ 05

 % 35.5 شزف يًتاس اعالو تزبىي  رٚى عجذانزٕاة عجذهللا دطـــــــــــــــٍ  08

 % 35.82 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى  ضًر صالح يذًذ يذًـــــــــــــــــــٕد  07

 % 35.03 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى   دانٛب فبرش انطٛذ اثراْٛـــــــــــــــــــى 03

 % 35.20 شزف يًتاس تكُىنىجيا تعهيى  غبدٖ انذضٕلٗ اثراْٛــــــــــــــــــــــى  02

 % 35 يًتاس  رياض أطفال  ٕد  ـــــــــــــدُٚب صالح عجذانذًٛذ يذً 02

 %  35 ف يًتاس شز تزبيت فُيت  َطًخ يذًذ رجت عجذانًُعــــــــــــــى  يكزر02

 
 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 و0200/  0202أضًبء األٔائم نكهٛخ انُٓذضخ ثػجرا نهعبو انجبيعٗ 

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  
 انُسبــــــت انتقديــــــز انشعبـــــــت االســـــــــــــــــــى و

 % 33.20 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  رازق عجذانٓـــــــــــــــــــبدٖ دطبو عجذان 0

 % 33.77 يًتاس شزف  كهزباء قـــــــــــــىي  يذًذ يجذٖ فــــــــــــــــــــٕزٖ درٔٚع  0

 % 33.82 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  يذًذ ضًٛر عجذانعسٚس يذًذ عـًـــــــــر  8

 % 37.00 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  عجذانعظٛى دطٍ غذبرّ عطٛــــــــــــــــخ  8

 % 37.27 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  يذًذ انطٛذ عجذهللا عجذانًجٛــــــــــــــــذ  5

 % 37.25 تاس شزفيً كهزباء قـــــــــــــىي  يذًذ فبٚس أدًذ عهـــــــــــــــــــــــــــــٗ  8

 % 38.38 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  رضٕٖ يذًذ عهٗ يذًذ انفريــــــــبٖٔ  7

 % 38.88 يًتاس شزف ييكاَيكا قــــــــــــىي  أدًذ يذًذ أدًذ يذًـــــــــــــــــــــــــٕد  3

 % 38.88 يًتاس شزف ـــــــــــىي كهزباء قــ يذًذ دطٍ ْبغى اثراْٛــــــــــــــــــــــى  يكزر 3
 % 38.27 يًتاس شزف ييكاَيكا قــــــــــــىي  يذًذ عجذانمبدر عجذانــــــــــــــــــــرازق  02

 % 38.20 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  أدًذ عجذهللا عفٛفٗ يذًذ الغٛـــــــــــٍ  00

 % 35.83 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  ــــٕاد يذًذ عجذهللا جًٛم عجذانجــــــــــــ 00

 % 35.58 يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  أدًذ ٕٚضف ضهًٛبٌ دطُٛــــــــــــــــــٍ  08

 % 35      يًتاس شزف كهزباء قـــــــــــــىي  يذًذ يذًٕد ضعذ عهٗ ضعـــــــــــــــــــذ  08

 % 38.88 جيد جدا شزف كهزباء قـــــــــــــىي  ذ انخهفــــــــــــٗ يذًذ ضعٛذ يذًٕد يذً 05

 % 38.88 جيد جدا شزف كهزباء قـــــــــــــىي  يُٛب غكرٖ ثُٓبٌ اَــــــــــــــــــــذرأش  يكزر05
 % 38.03 جيد جدا شزف يدًَ اَشـــــــــــاءاث  أغرف جًبل أدًذ أدًذ َبٚــــــــــــــــــم  07

 % 38.02 جيد جدا شزف كهزباء قـــــــــــــىي  أدًذ عجذهللا فؤاد أيٛــــــــــــــــــــــــــــٍ   03

 % 38.00 جيد جدا شزف كهزباء قـــــــــــــىي  ٕش ـــــــــــــــــــثٛػٕٖ غُٕدح عس يكبرٚ 02

 % 38.30 جيد جدا شزف ـــــــــــــىي كهزباء ق يذًذ عًرٔ انطٛذ عـــــــــــــــــــــــــــسة  02

 
 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 

 و0200/  0202أضًبء األٔائم نكهٛخ انطت انجٛطرٖ  نهعبو انجبيعٗ 
 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ : 

 ــــتانُسبــ انتقديــــــز االســـــــــــــــــــى و
 % 30.38 شزف جيد جدا َطًخ يذًذ جًبل ادًــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  0

 % 30.52 شزف جيد جدا أيبَٗ عجذانرازق عًر يذًـــــــــــــــــــــــــــــذ  0

 % 30.82 شزف جيد جدا أيبَٗ جًبل يصطفٗ فـــــــــــــــــــــــــــــــــٕدح  8

 % 30.85 شزف جيد جدا بد عجذانمـــــــــــــــــــــــــــــــــبدر ضٕزاٌ انػذ 8

 % 30.88 شزف جيد جدا ًْذ انطٛذ انطٛذ انطٕخــــــــــــــــــــــــــــــــٗ  5

 % 30.02 شزف جيد جدا أدًذ يذًذ يصطفٗ دطـــــــــــــــــــــــــــــــٍ  8

 % 30.07 شزف جيد جدا ــــــــــــٗ ضٕضٍ دطُٛٗ عٕض يرضــــــــــــــ 7

 % 30.20 شزف جيد جدا أًٚبٌ عجذانًُعى يذًذ ضهًٛـــــــــــــــــــــــــبٌ  3

 % 32.25  جيد جدا عهٗ أدًذ عجذانعسٚس عهــــــــــــــــــــــــــــــــٗ  2

 % 32.33 شزف داجيد ج غًٛبء َجٛم يذًذ خبنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  02

 % 32.30 شزف جيد جدا يذًذ انطٛذ عجذانذبفظ فردـــــــــــــــــــــــــبد  00

 % 32.52 شزف جيد جدا عجٛر عجذانعهٛى انطٛذ انذضٕلــــــــــــــــــــــــٗ  00

 % 32.87 شزف جيد جدا اًٚبٌ يعٕض غذبرـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــخ  08

 % 32.88 شزف جيد جدا عبء عهٗ انًرضٗ عهــــــــــــــــــــــــــــــــــٗ د 08

 % 32.85 شزف جيد جدا اضًبء عسد دطٍ انطٛـــــــــــــــــــــــــــــــــذ  05

 % 32.08 شزف جيد جدا غًٛبء َبصف عجذانذفٛــــــــــــــــــــــــــــــــظ  08

 % 72.33 شزف جيد جدا ــــــــــــــــــــــــــٕح عجذهللا يٗ عجذهللا فزـــــــــ 07

 % 72.38 شزف جيد جدا دعبء أدًذ عجذانعهٛى يٓــــــــــــــــــــــــــــــذٖ  03

 % 72.38 شزف جيد جدا َجٕٚخ يذًذ عسد ضعٛـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  يكزر03

 B 8.00 بزَايج األغذيت –جيد جدا  ـــــــــــــــــــــٗ جٕرج أيٛر عجذانًهك أريبَــــــ 02

 
 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 و0200/  0202انجبيعٗ عبو أضًبء األٔائم نكهٛخ انذبضجبد ٔانًعهٕيبد  نه

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ : 

 

 انُسبــــــت انتقديــــــز االســـــــــــــــــــى و
 % 30.05 شزف جيد جدا انػًٛبء انطٛذ أدًــــــــــــــــــــــــــــــذ عجذهللا  0

 % 32.88 شزف جيد جدا دًبدح عجذهللا عجذانًرضـــــــــــــــــــــــــــــــٗ  0

 % 32.02 شزف جيد جدا يذًذ فزذٗ عجذانردًٍ يذًــــــــــــــــــــــــــذ  8

 % 72.08 شزف جيد جدا رلٛخ اثراْٛى يذًذ ٚطـــــــــــــــــــــــــــــــــــٍ  8

 %  77.82 جيد جدا  ضهًٗ ْػبو يذًذ طبْـــــــــــــــــــــــــــــــــــر  5

 % 77.03 جيد جدا يُخ هللا يصطفٗ ثٕٛيٗ يصطفــــــــــــــــــــــٗ  8

 % 78.70 جيد جدا  يذًـــــــــــــــــــــــــــٕد يذًذ خهف عجذانًُعى  7

 % 78.88 جيد جدا  دطٍ أدًذ عهٗ عجذانًجٛـــــــــــــــــــــــــــــــذ  3

 % 78.28 جيد  نٛهٗ يذًذ اضًبعٛم يزٕنـــــــــــــــــــــــــــــــٗ  2

 % 70.22 جيد   ضبرح عبدل يذًٕد فزـــــــــــــــــــــــــــــــخ هللا 02

 % 70.05 جيد  دُٚب عًبد فزخ هللا عهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــٗ  00

 % 70.78 جيد  عال عصبو عجذانعسٚــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس  00

 % 72.28 جيد  يذًذ اثراْٛى عهٗ اثراْٛـــــــــــــــــــــــــــــــى  08

 % 82.33 جيد  ثر عجذانذًٛذ عهــــــــــــــــــــــــــــــــٗ رائذ صب 08

 % 82.80 جيد  عصبو عجذانُجٗ ضٛذ يذًــــــــــــــــــــــــــــــٕد  05

 % 82.07 جيد  يذًذ ضبنى عهٗ أدًـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  08

 % 82.02 جيد  ــــــــٕضف يذًٕد يذًذ َجى ٚـــــــــــــــــــــــــ 07

 %  83.38 جيد  يذًذ عجذانرازق يذًٕد عجذانعـــــــــــــــــــبل  03

 % 85.83 جيد  يذًٕد يذًذ غعجبٌ اضًبعٛـــــــــــــــــــــــــم  02

 % 85.28 جيد  فبطًخ جًبل انطٛذ أدًـــــــــــــــــــــــــــــــــــذ 02

 
 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 إلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى ا

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 و0200/  0202انجبيعٗ عبو أضًبء األٔائم نكهٛخ انعهٕو نه

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  

 انُسبــــــت انتقديــــــز انشعبت  االســـــــــــــــــــى و
 % 37.38 يًتاس شزف ـــــــــــا جيىنىجيــــــــــ اثراْٛى يذًذ عجذهللا يذًـــــــــذ  0

 % 37.80 يًتاس شزف ييكزوبيىنىجً وكيًياء ْجّ يصطفٗ يذًذ ضعٛــــــــــــذ  0

 % 37.88 يًتاس شزف كيًيـــــــــــــــــــــــــاء  فبرٍ عجذانًعجٕد عجذانغُـــــــــــٗ  8

 % 37.08 يًتاس شزف ــــت تكُىنىجيا حيىيــــــ زكرٚب يذًذ زكرٚب انغـــــــــسأٖ  8

 % 37.00 يًتاس شزف ييكزوبيىنىجً وكيًياء يذًذ صالح لرَٗ عجذانجــــــبرٖ  5

 % 37.02 يًتاس شزف كيًيــــــــــــــــــــــــــاء  يذًذ طبرق عسة انجطَٕٛـــــــٗ  8

 % 38.35 يًتاس شزف  كيًيــــــــــــــــــــــــــاء أيم انطٛذ نجٛت انطُطـــــــــــبٖٔ  7

 % 38.52 يًتاس شزف كيًيــــــــــــــــــــــــــاء  أضًبء أغرف عٛذ انصٛـــــــــــبد  3

 % 38.08 يًتاس شزف كيًيــــــــــــــــــــــــــاء  دُٚـــــب يذًذ صجرح عجذانًطهــت  2

 % 38.08 يًتاس شزف ـــــــــاء حشزاث وكيًيــ ايٛرح عجذانهطٛف زكــــــــــــــــٗ  يكزر 2 

 % 38.07 يًتاس شزف ييكزوبيىنىجً وكيًيـاء غرٔق دًذٖ ضهًٛبٌ يذًـــــــذ  00

 % 38.00 يًتاس شزف كيًيـــــــــــــــــــــــــــاء  ْبجر دطُٗ اثراْٛـــــــــــــــــــى  00

 % 35.28 يًتاس شزف ـــــــــــــاء كيًيــــــــــــــ ٔالء رجت يذًذ دطٛــــــــــــــٍ  08

 % 35.38 يًتاس شزف حيىاٌ وكيًيــــــــــــــاء  ٚبرا ضعذ عجذانذهٛى يذًـــــــــٕد  08

 % 35.72 يًتاس شزف ييكزوبيىنىجً وكيًيـاء يرفذ عبدل ضعٛذ عطــــــــــــــــب  05

 % 35.50 يًتاس شزف ـــــــــــاءكيًيــــــــــــــــ ضُبء عجذانذهٛى صبثر عجذانذهٛى  08

 % 35.80 يًتاس شزف ييكزوبيىنىجً وكيًيـاء فبطًخ عهٗ ٕٚضف عهــــــــــــٗ  07

 % 35.08 يًتاس شزف  حاسب أنـــــــــــــــــــــً  يُٗ يذًذ عجذهللا انُٓـــــــــــــر  03

 % 35 يًتاس شزف  ــــــــاء كيًيـــــــــــــــــــ أضًبء عطب انطٕخٗ دطبَٛـــــٍ  02

 % 35 يًتاس شزف  كيًيـــــــــــــــــــــــــــاء جٛٓبٌ عجذانُبصر عجذانفزـــــبح  يكزر 02

 % 35 يًتاس شزف  كيًيـــــــــــــــــــــــــــاء َٓبد أدًذ عطٛخ يذًذ انًُطـــٗ  يكزر 02

 % 35 يًتاس شزف  ــــــــــــــــــــــــــاءكيًيـ ٚبضًٍٛ عجذانعظٛى عجذانًُعـــــى  يكزر 02

 ضعٛذ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 اإلدارح انعبيخ نػئٌٕ انزعهٛى 

 إدارح انخرٚجٍٛ      
 و0200/  0202انجبيعٗ عبو أضًبء األٔائم نكهٛخ انسراعخ  نه

 

 األٔائم ثعذ اضزجعبد انًعٛذٍٚ :  

 ُسبــــــتان انتقديــــــز انشعبت  االســـــــــــــــــــى و
 % 35.28 يًتاس شزف أراضـــــــــــــــً  يذًذ أغرف يذًذ ٕٚضف ْٛكــــــــــم  0

 % 35.80 يًتاس شزف بساتيــــــــــــــــٍ  َٓٗ خبنذ اضًبعٛم انػٓــــــــــــــــبٖٔ  0

 % 38.78 جيد جدا شزف أيزاض َبــــــاث  أيٛرح يفرح عجذانعظٛى يذًـــــــــــــٕد  8

 % 38.03 جيد جدا شزف عهىو أغذيــــــــت  يذًذ يٕافٗ اثراْٛى عجذانذاٚــــــــــــى  8

 % 38.25 جيد جدا شزف يحاصيـــــــــــم  عبدل أدًذ عٛطـــــــــــــــــــــــــــــبٖٔ  5

 % 38.82 شزفجيد جدا  يحاصيــــــــــــم يذًذ أدًذ عفٛفــــــــــــــــــــــــــــــــٗ  8

 % 38.88 جيد جدا شزف هُدست سراعيـــت  فبطًخ يُصٕر عجذانرازق عجذانـــرازق  7

 % 38.28 جيد جدا شزف عهىو أغذيــــــــت  يذًذ عسد يذًذ عجذانفزبح انًٛٓـــــٗ  3

 % 30.28 جيد جدا شزف هُدست سراعيـــت  عصبو يذًذ يذًٕد يذًــــــــــــــــــــذ  2

 % 30.70 جيد جدا شزف عهىو أغذيــــــــت  رح عٛذ أدًذ ضهًٛــــــــــــــــــــــــبٌ ضب 02

 % 30.87 جيد جدا شزف بساتيـــــــــــــــٍ  يذًٕد انػذبد عجٛذ غعجـــــــــــــــــبٌ  00

 % 30.88 جيد جدا شزف هُدست سراعيـــت  َذاء عبصى يذًذ ضطٕدـــــــــــــــــــٗ  00

 % 30.27 جيد جدا شزف هُدست سراعيـــت  رايٗ يذًذ يذرٔش اثراْٛـــــــــــــــى  08

 % 30.38 جيد جدا شزف بساتيـــــــــــــــٍ  يرٔح ثذٛرٖ غبَــــــــــــــــــــــــــــــــى  08

 % 30.80 جيد جدا  هُدست سراعيـــت  ٕد ـــــــــــــــــيذًٕد يذًٕد أدًذ يذً 05

 % 32.27 جيد جدا  هُدست سراعيـــت  ّ ــــــــــــــــــــــــــــأٚخ جًبل غذٚذ ْٔج 08

 % 72.08 جيد جدا هُدست سراعيـــت  ذ ــــــــــــــــــــــــــــفرج عًر دطٍ أدً 07

 % 73.28 جيد جدا شزف هُدست سراعيـــت  ذِ ــــــــــــأدًذ لبضى عفٛفٗ اثراْٛى عج 03

 % 73.83 جيد جدا  ايزاض َبـــــاث  ذ ـــــــــــــــًٛذخ انطٛذ عجذانفزبح يذًض 02

 % 73.80 جيد جدا  هُدست سراعيـــت  ذر ـــــــــــــــــــــيذًٕد أدًذ عجذانفزبح ث 02

 ضعٛذ 

 

 

 

 


