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العلمي المؤهلاالســــمت
 التقدير

100%

 المفاضلة امتحان

100%
9476نفط  دبلوممصباح عمار حسن محمود1

9572 حٌاة علومخلٌفة بن محمد عبدالسالم حسان2

9068نفط  دبلومازرٌق الوصٌف محمد مجدي3

60**نفط  دبلومالحداد حسن فتحً زكرٌا4

9660 حٌاة علومالعربً حسٌن ٌوسف حنٌن5

9160نفط  دبلومخلٌفة محمد حامد محمد6

9360 حٌاة علومخلٌفة احمد خلٌفة سراج7

7560نفط  دبلوماشمٌلة مختار خٌري اسامة8

7556حاسوب متوسط فنًالقحوص ابوصاع عبدهللا هاجر9

9256 حٌاة علومحمودة المبروك عبدالزاق اسامة10

56**نفط  دبلومعبدهللا ابراهٌم عبدالسالم11

7156نفط  دبلومالمسالتً ٌوسف جمال محمد12

7352أساسٌة علومابوبكر علً عمر ابراهٌم13

9052 حٌاة علومشلٌك عمارة خالد نٌروز14

9452 حٌاة علومعاشور منٌر عاشور احمد15

8948 حٌاة علومالخمٌسً محمد فرج احمد16

7048نفط  دبلومعلً الصٌد احمد عبدالسٌد17

9148 حٌاة علومابوالقاسم محمد فرج امجد18

8748حٌاة علومابوصوه احمد علً احمد19

9344حٌاة علومحعٌب محمد انور محمد20

8244حٌاة علومالتكبالً سالم محمد احمد21

7344حاسوب متوسط فنًشكروم احمد علً سالم بشرى22

7644نفط  دبلومحسٌن امحمد احمد عبدهللا23

7944حاسوب متوسط فنًعبدالقادر االسعد منصور اسماء24

9144حٌاة علومابوالقاسم احمد عبدالرزاق لٌنة25

7344حاسوب متوسط فنًالدواس الصادق مٌلود26



9844حٌاة علومالطهار مفتاح صالح رانٌا27

7544حٌاة علومابوسعٌد عبداالحد عبدالناصر رضاء28

9044حٌاة علومسالم المبروك عزالدٌن امٌرة29

44**نفط  دبلومالطاهر فوزي الطاهر30

8544حٌاة علومالناجح علً امحمد عفاف31

7440حاسوب متوسط فنًالخراز محمد حسٌن عبدالفناح32

9840حٌاة علوممحمد رجب ٌونس ماجد33

7240أساسٌة علومعامر المختار سعد احمد34

8740حٌاة علومالدالً المبروك الهادي عبدالمطلب35

7140حاسوب متوسط فنًاجبٌرة صالح عمار مروة36

8940حٌاة علومحصن احمد جمال احمد37

7040حاسوب متوسط فنًالجالصً الطاهر عادل احمد38

9440حٌاة علومالمزوغً سالم حسٌن شهد39

8540حٌاة علومابوالقاسم صٌله محمد اٌمان40

7240حاسوب متوسط فنًعسكر ساسً خلٌفة عبدالمنعم41

9040حٌاة علومالغزاوي المبروك محمد طه42

7340حٌاة علومسعٌد محمد عمران محمد43

8440حٌاة علوم حصن احمد محمد باهلل المعتصم44

9140حٌاة علومابوالسعود احمد طارق احمد45

9540حٌاة علومعبدالصمد عمران الهاشمً محمد مٌاز46

9240حٌاة علومالهجرسً مصباح عبدالرحمن وسام47

8940نفط  دبلومكرنافة عبدالسالم محمد48

9840حٌاة علومالالفً المبروك جمعة اصالة49

7536حاسوب متوسط فنًمسغود محمد الشارف مٌالد بشرى50

7336أساسٌة علومالعش محمد كمال عبدالمهٌمن51

9436حٌاة علومسحبون علً مصطفى معاذ52

7336حاسوب متوسط فنًمبارك األمٌن محمد محمد53

8736حٌاة علومشعٌب محمد حسن مرٌم54

6936نفط  دبلومالسبٌعً ابوبكر ازناد مصطفى55

7036حاسوب متوسط فنًالقرٌتلً مصطفى عثمان احمد56

8536حٌاة علومدنه البشٌر محمود رجب57

6936أساسٌة علومالشبلً سلطان علً امان58ً

9136حٌاة علومبالحاج امحمد سلٌمان عبدالرؤف59



9036حٌاة علومعلً محمد رمضان سالم عبدالوهاب60

9536حٌاة علومزاٌد بن عامر سالم بسمة61

7536حاسوب متوسط فنًابوصلوعة احمد عبدهللا هٌفاء62

6936حٌاة علومحطٌبة ٌوسف ابراهٌم احمد63

7336حاسوب متوسط فنًغزٌل محمد ناجً سندس64

7036حاسوب متوسط فنًابوراص محمد سالم مرح65

7536حاسوب متوسط فنًالتاورغً علً علً فاطمة66

6836حاسوب متوسط فنًدوٌش عبدالحكٌم عبدالفتاح67

9636 حٌاة علوم ابوالقاسم احمٌدة محمد ابوالقاسم68

8436 حٌاة علومابراهٌم ابراهٌم محمد وعد69

9336حٌاة علومالرماش عبدالحمٌد عبدالحفٌظ عبدالحمٌد70

9336حٌاة علومفهٌد مصباح عبدالنبً وفاء71

6032أساسٌة علومالغراري محمد عبدهللا محمد72

9832حٌاة علومغومة ابوالقاسم اسامة ندى73

6932حاسوب متوسط فنًالكالً سعد ٌوسف اسراء74

7532حاسوب متوسط فنًابوضاوٌة العماري الشارف امٌرة75

8532حٌاة علومابوشارب محمد بشٌر سهام76

9132حٌاة علوم سلٌمان عمر رمضان عمر77

7132حاسوب متوسط فنًعباس النوري الحارث ٌسرى78

6232حاسوب متوسط فنًالمنقوش احمد امحمد اسماعٌل79

8632حٌاة علومالخلٌل ٌوسف شحادة ٌوسف80

7332حاسوب متوسط فنًقنٌفذة عبدهللا صالح سمٌرة81

8032حاسوب متوسط فنًالغه بن محمد الطاهر ابتهال82

6832نفط دبلومالرمالً نورالدٌن مروان83

7132حاسوب متوسط فنًقدمور العارف محمد اٌوب84

7632حاسوب متوسط فنًعبدالونٌس عبدالباسط باهلل المؤٌد85

7732حاسوب متوسط فنًعبدهللا بن محمد مبروك اسراء86

6632حاسوب متوسط فنًالبكوش سالم علً االء87

6732حاسوب متوسط فنًقداد الهادي مفتاح الدٌن سراج88

8828حاسوب متوسط فنًابوضاوٌه امحمد علً بسمه89

8928حٌاة علومالواعر رمضان صالح محمد90

7428حاسوب متوسط فنًمادى عبدالواحد عبدالرزاق مٌسون91

8528حٌاة علومرمضان اخمد جمعة عمر92



6528حاسوب متوسط فنًعثمان الحبٌب مختار اروى93

9428حٌاة علومالفزانً سالم عبدالستار هٌثم94

8328حٌاة علومالجغبوبً سلطان مسعود عبدهللا95

8928حٌاة علومقداد عثمان محمد عبدالمعز96

9228حٌاة علومٌوشع بخاري فتحً غدات97

8328حاسوب متوسط فنًالشٌبانً محمد عبدالعزٌز نهى98

7928حاسوب متوسط فنًسعٌد محمد رمضان فٌروز99

8328حٌاة علومالطهار مفتاح محمد حاتم100

6928حاسوب متوسط فنًابوجلٌدة محمد الشرٌف اٌمان101

6728حاسوب متوسط فنًالشرٌف نورالدٌن حسٌن اسراء102

7828حاسوب متوسط فنًالخٌتونً المولدي خالد عبداالله103

6928حٌاة علومالتومً رحومة منصور نجوى104

8028حٌاة علومقانه سعٌد عمرو انتصار105

6728حاسوب متوسط فنًعمارة عمارة سعٌد مروة106

6528حاسوب متوسط فنًالدبلً مسعود الدٌن صالح لٌنة107

7928حاسوب متوسط فنًالودانً ٌوسف كانمً محمد108

8728حٌاة علوممحمد احمٌد محمد احمد109

8628حٌاة علوممهنً بشٌر صالح محمد طه110

6828حاسوب متوسط فنًالشوٌرف علً ٌوسف عبدالعاط111ً

7028حاسوب متوسط فنًالخٌتونً موسى مصطفى مودة112

7328حاسوب متوسط فنًفطوح الهادي الشاذلً نصرة113

9228حٌاة علومعامر بلقاسم الشارف احمد114

28**نفط ندبلومالراٌس مصطفى معاذ115

7928حاسوب متوسط فنًالهدمً صالح حمودة محمد116

6928حاسوب متوسط فنًالزحاف سوٌسً فتحً احمد117

6728حاسوب متوسط فنًالطٌاري الكٌالنً عبدالكرٌم عاصم118

8828حٌاة علوم موسى علً خالد رٌحان119

6928أساسٌة علومابرٌكً مسعود بلعٌد موده120

8428حٌاة علومتنتوش احمد عبدالباسط احمد121

8428حاسوب متوسط فنًفرٌوان حسن امحمد عبدالملك122

9328حٌاة علومالزحاف محمد عبدالكرٌم امٌرة123

6928حاسوب متوسط فنًعطٌة بن جمعة اعمار حنٌن124

7128حاسوب متوسط فنًالكوت محمد جمال سعاد125



8328حاسوب متوسط فنًالجفال احمد عبدالسالم اكرام126

8928حٌاة علومدرٌد الهاشمً محمد عبدالرؤف127

7640حاسوب متوسط فنًعٌسى ابوبكر ابوبكر احمد128


