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كهرباء قوىممتازممتاز مع مرتبة الشرف90.12%136613661354135413621362130113766759محمد محمود فتحى محمود 1442053

مدنى انشاءاتممتازممتاز مع مرتبة الشرف89.72%134213421342134213751375132113496729محمد هشام عبدالكريم محمد 2431016

كهرباء قوىممتازممتاز مع مرتبة الشرف89.36%11332511581418141813821382134214026702فاطمه عبد المعطى حسن هيكل3442040

مدنى عامممتازممتاز مع مرتبة الشرف87.01%127012701271127113281328129413636526ابراهيم امان هللا ابراهيم محمد حجاج4432001

مدنى انشاءاتممتازممتاز مع مرتبة الشرف86.41%131313131188118812741274132313836481محمود عبدالحى وردانى رشوان 5431018

عمارةممتازممتاز مع مرتبة الشرف86.11%128212821290129013461346127012706458فاطمه ابراهيم محمد محمد 6420020

مدنى انشاءاتممتازممتاز مع مرتبة الشرف85.92%120612061184118413561356132213766444محمود نبيل عفيفى عفيفى عبدربه7431023

مدنى عامممتازممتاز مع مرتبة الشرف85.88%123212321174117413481348131213756441محمد حمزه ابو العال على النجار8432016

كهرباء قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف84.64%112411241348134813071307124713226348هناء مصطفى ابراهيم محمد بظاظو9442065

مدنى انشاءاتممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف83.57%131413141171117113201320121512486268ابراهيم جميل كامل زخارى10431001

كهرباء قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف83.40%118811881235123513101310122013026255رامز رفعت فوزى صليب11442021

مدنى انشاءاتممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف82.55%120712071134113412651265126413216191عالء احمد محمد عوده نصار12431010

مدنى انشاءاتممتازجيد جدا82.28%120512051074107413001300128213106171نورهان مجدى محمد على على عبدهللا13431030

كهرباء اتصاالتممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف82.27%100210021239123912691269126713936170محمد عبدالحميد محمد عبدالواحد14441010

ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف81.99%9079071266126613431343128413496149احمد صالح عبد العظيم قرنى15451005

مساحةجيد جداجيد جدا مع مرتبة الشرف80.97%97549791191119112751275131813106073محمد محمد ابراهيم عبدهللا يمن16410054

مدنى انشاءاتممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف80.68%127312731129112911901190115913006051مروه احمد خضرى السيد امبابى17431024
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ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف80.56%111911191202120212451245117712996042محمد ابراهيم رشاد حافظ18451045

كهرباء حاسباتجيد جداجيد جدا80.51%128212821318131812241224111910956038طه محمد شريف حامد محمد عبدهللا 19443006

مدنى عامممتازجيد جدا80.44%120812081107110712551255114513186033محمود عبدالواحد محمود محمد السنهوى20432024

ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف80.25%9459451231123112601260126613176019محمد سالمه عامر سليمان22451052

مدنى انشاءاتممتازجيد جدا80.25%112311231108110812651265123912846019اسالم اسماعيل محمد عدلى21431003

مدنى عامممتازجيد جدا79.93%106910691051105112271227124814005995محمد السيد محمد محمد ساعى23432015

ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف79.49%120412041217121712411241116911315962احمد مبروك ابراهيم المهدى24451010

مدنى عامممتازجيد جدا79.40%126612661063106311671167112313365955محمد محمد عبدالكريم توفيق 25432021

مدنى انشاءاتممتازجيد جدا79.37%112211221116111612451245119612745953نها محمد فاروق محمد صالح26431027

ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف79.20%9429421198119813001300120812925940طارق صالح عبد هللا على احمد27451033

عمارةممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف79.08%121912191225122511971197113111595931ريهام وحيد احمد عبدالحى الجمل28420010

عمارةممتازجيد جدا78.69%114911491237123712321232110411805902مروه محمد طارق محمد ربيع29420028

ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف78.67%9249241235123512191219120913135900عبدهللا احمد حسين فرجانى30451036

عمارةممتازجيد جدا78.56%123912391163116311841184110811985892محمد نشات توفيق ابراهيم31420026

مساحةجيد جداجيد جدا78.21%106710671240124012301230125310765866محمد جمال السيد رمضان32410046

كهرباء قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف78.20%9499491199119912671267118012705865مايكل عادل زكى ميخائيل33442044
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مدنى انشاءاتممتازجيد جدا78.04%118211821061106112791279106412675853كريم نبيل على الغمرى 34431012

مدنى عامجيد جداجيد جدا77.92%114011401070107012111211114112825844احمد جمال ابراهيم احمد 35432002

كهرباء قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف77.91%104510451150115012461246118412185843هالل رجب حسنى متولى36442064

ميكانيكا قوىممتازجيد جدا مع مرتبة الشرف76.97%8128121157115712511251124413095773محمد صالح السيد ابراهيم سالم37451054

عمارةجيد جداجيد جدا مع مرتبة الشرف76.88%114311431142114212011201114211385766عبدالرحمن جمال احمد على المتعافى38420016

كهرباء قوىممتازجيد جدا76.75%9749741193119312411241110112475756هند سيد عبدالغنى محمود39442066

مدنى عامممتازجيد جدا76.08%120812081009100911071107108912935706السيد عبدة السيد سيد احمد داود 40432008

كهرباء قوىممتازجيد جدا76.07%112711271091109112441244107011735705ياسمين اشرف زكى السيد41442067

مدنى عامممتازجيد جدا75.97%1071107198298211921192118812655698عمرو سعيد عبدالحميد ابوالسعود42432012

عمارةممتازجيد جدا75.97%104110411167116711541154111512215698هشام ربحان عبدالكريم يونس43420034

كهرباء حاسباتممتازجيد جدا75.81%9751398891791712791279123512675686عمرو هشام مرجان كاظم44443008

كهرباء قوىممتازجيد جدا75.73%111311131192119211971197106211165680شرف مصطفى السيد موسى45442026

مدنى عامممتازجيد جدا75.61%1065106591491412251225113713305671محمد رشاد محمد عوده الطويل46432017

كهرباء قوىممتازجيد جدا75.59%101610161172117212311231102712235669احمد محمد عبدالحق خليل47442013

مساحةجيد جداجيد جدا75.19%101910191093109311281128124811515639هبه هللا حسن جالل وهبه48410064

عمارةجيد جداجيد جدا75.03%135313531103110310771077101210825627رحاب مجدى عبدالشكور على 49420009

ميكانيكا قوىممتاز(جيد)73.64%9629621111111111681168108511975523عبدالحميد سعيد عبدالحميد محمد50451035
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ميكانيكا قوىممتاز(جيد)73.28%9539531053105311461146115211925496بوال بهاء فايق هبو51451023

عمارةممتاز(جيد)73.03%110811081064106411001100106111445477احمد على السعيد محمد العشرى52420003

ميكانيكا قوىممتاز(جيد)73.00%86186197697612501250116112275475دافيد شارل ميشيل ابادير53451025

مدنى عامجيد جدا(جيد)72.91%107610761086108611021102105011545468مروه صابر عبدالفتاح محمد حسن54432027

عمارةممتاز(جيد)72.36%9879871119111911091109110011125427ياسر شعبان احمد شحاته 55420035

عمارةجيد جدا(جيد)72.29%110111011051105111491149105410675422مؤمن على عبدالمؤمن على موسى 56420029

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)72.20%9909901131113110011001113611575415عواطف محمد مصطفى سعد57441007

مساحةممتاز(جيد)71.44%86786799099010951095124711595358محمد عزت رياض حافظ الدرف58410053

ميكانيكا انتاجممتاز(جيد)71.05%79779795395312691269118811225329محمود حامد محمد عفيفى 61452040

ميكانيكا انتاجممتاز(جيد)71.00%8308301090109010951095100713035325احمد مسعد عبداللطيف يونس59452007

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)70.75%975975104510451170117011589585306اسماء عصام محمد احمد نصار60441003

مساحةممتاز(جيد)69.60%82582598198110051005119512145220محمد جمال ابو الفتوح محمد عبدهللا62410044

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)68.88%92392310331033977977111611175166كاترين فوزى شحاته جاد63441008

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)68.80%885885912912909909118612685160محمد وحيد نجدى السيد64441012

كهرباء حاسباتممتاز(جيد)68.37%1114111410561056851851102110865128محمد نجاح ابراهيم على ابراهيم 65443010

مساحةممتاز(جيد)68.27%86286293093010321032118511115120محمد حامد فتحى عسران عرفه66410047

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)68.17%94994910071007992992107510905113ايه رمضان كامل محمد طه67441005
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مساحةممتاز(جيد)68.16%87087092992911171117116310335112محمد بدر عبدالسالم حسبو سالم68410043

كهرباء حاسباتممتاز(جيد)67.93%90790710911091890890103311745095محمد عزت سالم سالم69443009

ميكانيكا انتاجممتاز(جيد)67.89%802802845845905905121813225092ايهاب سعيد حسن سالم عبدالهادى صقر70452016

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)67.04%900900983983850850105212435028احمد مصطفى فؤاد الرفاعى71441002

مساحة(جيد)(جيد)66.44%8308301033103399199199611334983مروة محمود احمد حسنين 72410058

ميكانيكا انتاجممتاز(جيد)66.32%82982989589510991099104611054974اسالم فتحى احمد محمد االباصيرى73452010

مساحةممتاز(جيد)66.12%849849877877983983111411364959احمد محمد حسن جالل74410013

مساحةمقبول(جيد)65.92%9279271037103795895810679554944محمد السيد محمد ساير السيد75410042

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)65.83%947947849849788788110712464937عمر محمد حامد الشاذلى76441006

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)65.72%891891979979896896104111224929احمد عادل كمال يوسف مرسى77441001

ميكانيكا انتاجممتاز(جيد)65.05%864864955955835835102212034879بهاء ابراهيم عبدالعزيز عجالن78452017

كهرباء اتصاالتممتاز(جيد)65.00%888888891891878878102511934875كيرلس بدر نجاتى جرجس79441009

ميكانيكا انتاجممتازمقبول64.49%804804986986887887101911414837عمر خالد عبدالمنعم محمد80452029

ميكانيكا انتاجممتازمقبول64.40%769769850850840840117411974830اميرة عزت ابوزيد دسوقى81452013

ميكانيكا انتاجممتازمقبول64.29%8538531069106990990997310184822حسن محمد حسن محمد الوكيل82452019

ميكانيكا انتاجممتازمقبول64.21%811811821821918918106811984816احمد على ابراهيم على83452006

ميكانيكا انتاجممتازمقبول64.17%798798892892873873108511654813محمود عبدالرحمن احمد عبدالفتاح بدير84452043

كهرباء حاسباتجيد جدامقبول61.81%87687695895880080094510574636بيتر رفعت فخرى زخارى85443002
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