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ممتاز734.591.81ممتازممتازـــــــممتازـــــــممتازممتازجيد جداممتازممتازمستجدرييام عبد العال عبد الباسط أحمد السيد232123

ممتاز728.091.00ممتازجيد جداـــــــممتازـــــــجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمستجدنسمة عنتر محمد إبراىيم إمام672167

ممتاز721.590.19ممتازممتازـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمستجدياسمين فرج عمي الجزار802180

جيد جدًا674.084.25ممتازجيد جداـــــــممتازـــــــجيد جداجيدجيد جداجيدجيد جدامستجدإسراء محمد عمي مصطفى12101

جيد جدًا716.589.56ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمستجدإنجي يوسف واصف فارس22102

جيد جدًا678.584.81جيد جداجيدـــــــجيدـــــــممتازجيد جداجيد جداممتازممتازمستجدإيمان محمد عثمان صديق32102

جيد جدًا648.581.06ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامستجدأبو عوف عبد العظيم مكي محمد42104

جيد جدًا667.583.44جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامستجدأحمد حسن محمد إبراىيم52105

جيد جدًا670.583.81جيد جداجيد جداـــــــممتازـــــــممتازجيد جداجيد جدامقبولجيد جدامستجدحسن متولي محمد" محمد حسني"أسماء 62106

جيد جدًا685.585.69ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامستجدأماني أحمد أمين أحمد82108

جيد جدًا673.084.13جيد جداجيد جداـــــــجيد جداـــــــممتازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامستجدأمل مصطفى حسن إبراىيم الشحات92109

جيد جدًا651.581.44جيدجيدـــــــممتازـــــــجيد جداجيد جداجيد جداجيدجيد جدامستجدأميرة جمعة رمضان دمراني102110

جيد جدًا653.581.69جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجدأميرة حسين محمد محمود112111

جيد جدًا653.081.63جيدجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جدامستجدأميرة عبد الستار محمد شعالن أحمد122112

جيد جدًا657.582.19جيد جداجيد جداجيد جداجيد جداـــــــجيد جداــــــــــجيدجيدجيد جدامستجدأميرة محروس عمي إبراىيم حسن132113

جيد جدًا680.085.00ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدامستجدأميرة محمد عبد الحكيم أحمد142114

جيد جدًا665.083.13جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيدجيدجيد جدامستجدأميرة محمود يس محمد عيد152115

جيد جدًا707.588.44ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداجيد جداممتازمستجدآية جاسر أحمد عبد الغني جاسر162116

جيد جدًا700.087.50ممتازجيد جداـــــــممتازـــــــجيدممتازجيد جداجيد جداجيد جدامستجدجييان يوسف واصف فارس172117

جيد جدًا670.083.75جيد جداجيد جداـــــــجيد جداـــــــممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجددعاء عبد العاطي محمد محمود عوض182118

جيد جدًا661.082.63جيد جدامقبولـــــــجيدـــــــممتازجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجددعاء عمي أحمد عمي192119

جيد جدًا670.583.81جيد جداجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجدرحاب محمد عبد الرحيم محمد202120

جيد جدًا663.582.94ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجدرغدة سعيد ورداني عبد الموجود212121

جيد جدًا699.087.38ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــممتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامستجدزينب عبد الكريم محمد حسين عاشور242124

جيد جدًا697.587.19ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــممتازممتازجيدجيد جداممتازمستجدمحمد كامل شعراوي" أحمد عمي"سارة 262126

جيد جدًا652.581.56جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــمقبولممتازجيدجيد جداجيد جدامستجدسارة صالح الدين أبو المجد عبده272127

جيد جدًا681.085.13جيد جداجيدـــــــممتازـــــــجيدممتازجيد جداجيد جداممتازمستجدسارة يسن دىب يسن282128

جيد جدًا689.586.19ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيدممتازجيد جداجيد جداممتازمستجدسامية مرغني ربيع مرغني داوود292129

جيد جدًا714.589.31ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداممتازجيد جدامستجدسمفانا جرجس بطرس نخمة خميل312131

جيد جدًا674.584.31جيد جداجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجدسموى أسعد أبو المكارم مسعد322132
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طالبىناجحونىبتقدورىرامىممتاز:ىأواًل

طالب ناجحون بتقدير عام جيد جدًا: ثانيًا
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2019-2018للعامىالجامعيى
جيد جدًا679.584.94جيد جداجيدـــــــممتازـــــــجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمستجدسمر أبو الفضل عبد اهلل عوض اهلل352135

جيد جدًا66683.25جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدممتازجيد جدامستجدشيرين حسن محمد نصير372137

جيد جدًا660.582.56جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداجيدجيد جدامستجدشيماء أبو بكر سعدون جزولي يونس382138

جيد جدًا647.580.94ممتازجيد جداـــــــجيدـــــــجيد جدامقبولجيدممتازجيد جدامستجدشيماء أحمد سيد محمد فرغمي392139

جيد جدًا646.580.81جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيدمقبولجيد جداجيد جداجيد جدامستجدصفاء مصطفى عبد الحميد صالح حماد422142

جيد جدًا66182.63ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامستجدطو رفاعي أبو المجد إسماعيل432143

جيد جدًا64780.88جيدجيدـــــــجيد جداـــــــجيدممتازجيدجيد جداممتازمستجدغاية عبد التواب عبد الحميد محمد452145

جيد جدًا712.589.06ممتازجيد جداـــــــممتازـــــــممتازجيدجيد جداممتازممتازمستجدفاتن محمد عبد الشكور عبد الجيد472147

جيد جدًا655.581.94ممتازجيد جداـــــــجيدـــــــممتازجيدجيدجيد جداجيد جدامستجدفاطمة الزىراء حسن عبد الجواد حسن482148

جيد جدًا665.583.19ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيدجيدجيد جداممتازمستجدفاطمة عمي شحات مخيمر492149

جيد جدًا705.088.13ممتازجيدـــــــممتازـــــــجيد جداممتازجيد جداممتازممتازمستجدفاطمة محمود رجب عبد الرحمن502150

جيد جدًا661.082.63ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيدجيد جداجيد جدامستجدمريم عبد المسيح تادرس سعد قدسي592159

جيد جدًا640.080.00ممتازمقبولـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامستجديسن" محمد عمي"مصطفى صالح 602160

جيد جدًا658.082.25جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيدجيد جداجيد جداممتازمستجدميا حسن أبو زيد إبراىيم عوض622162

جيد جدًا673.584.19جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيدممتازجيدممتازجيد جدامستجدناىد طو حسن أحمد حسين642164

جيد جدًا680.085.00ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيدجيد جداممتازممتازمستجدنورىان فيصل ناصر محمد سميمان682168

جيد جدًا649.581.19ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامستجدىاجر عبد اهلل عجالن محمد692169

جيد جدًا663.082.88ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــجيدجيد جداجيدجيد جداممتازمستجدىاجر عبد الناصر محمود أحمد702170

جيد جدًا674.584.31ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداممتازمستجدىالة حسن عبد السيد صالح712171

جيد جدًا675.584.44جيد جداجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيد جداممتازممتازمستجدىايدي محمود حنفي عبد الرحمن722172

جيد جدًا686.085.75ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــممتازجيد جداجيدجيد جداممتازمستجدىبة أحمد حسن أحمد732173

جيد جدًا719.589.94ممتازجيد جداـــــــجيد جداـــــــممتازممتازجيد جداممتازممتازمستجدىناء عصام الدين محمد بحر752175

جيد جدًا664.083.00جيد جداجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيدجيد جداجيد جداممتازجيد جدامستجدوفاء حسن محمد عمي حسن772177

جيد جدًا689.086.13جيد جداجيد جداـــــــجيد جداـــــــجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جدامستجدوفاء يوسف محمد أحمد محمود792179

جيد630.078.75جيد جدامقبولـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامستجدرؤية إسماعيل محمد إبراىيم عيسى222122

جيد614.576.81جيدمقبولـــــــجيد جداـــــــمقبولجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجدزينب محمد عمي طو252125

جيد624.078.00جيد جدامقبولـــــــجيد جداـــــــمقبولممتازجيدجيد جداجيد جدامستجدسعدية سيد حسن أحمد302130

جيد601.575.19جيدمقبولـــــــجيد جداـــــــمقبولجيد جداجيدجيدجيد جدامستجدسماح عباس محمد حامد فرح342134

جيد62077.50جيد جدامقبولـــــــجيد جداـــــــمقبولجيد جداجيدجيدممتازمستجدسيير سميم شاذلي عبد السميع محمد362136

جيد636.579.56جيد جدامقبولـــــــجيدـــــــجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامستجدصباح محمد سيد مفربي أحمد402140
جيد62778.38جيد جدامقبولـــــــجيد جداـــــــجيد جدامقبولجيدجيد جداجيد جدامستجدصفاء فتحي سعد محمد412141
جيد584.573.06جيد جدامقبولجيدجيدـــــــمقبولـــــــــــمقبولجيدجيد جدامستجدعبد القادر إبراىيم عبد القادر إبراىيم442144
جيد61176.38جيد جدامقبولـــــــجيدـــــــمقبولممتازجيدجيدجيد جدامستجدفاتن أحمد يوسف ضيف اهلل أحمد462146

جيد636.579.56جيدجيدـــــــجيد جداـــــــجيد جداجيد جداجيدجيدجيد جدامستجدماريا عطية سعيد سعد522152

جيد613.076.63ـــــــــــــــــــمقبولجيدجيدممتازجيدـــــــــــجيدجيد جداجيدمستجدمحمود محمد عبد اهلل حسين552155

جيد620.077.50جيد جداجيدـــــــجيدـــــــممتازجيد جداجيدمقبولجيدباقيمعالي ربيعي عبده حسن(ق) 612161
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محي الدين عبدة الشربيني.              د

أعضاء الكنترول
سارة محمد عبد السميع.د:أمالة
عزت رفاعي حفني.د: رصدة
جابر محمد عمي عبيد.د: راجعة



كذوفىإظكارىنتوجةىالدبلومىالخاصىفيىالتربوة
الصحةىالنفدوةىواالرذادىالنفدي:ىتخصص

2019-2018للعامىالجامعيى
جيد603.575.44مقبولمقبولـــــــجيد جداـــــــجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامستجدنجالء أبي بكر حسن عبد الفتاح محمد652165

جيد613.576.69جيدجيدـــــــجيدـــــــجيدجيدجيدجيد جداجيد جدامستجدندى طارق عثمان بسطاوي أحمد662166

جيد637.079.63جيد جداجيدـــــــجيدـــــــمقبولممتازجيدجيد جداجيد جدامستجدىدير إسماعيل صدقي محمد خميفة742174

جيد623.077.88جيدمقبولـــــــجيد جداـــــــمقبولجيدجيدجيد جداممتازمستجدىند عبد اهلل إسماعيل محمد حسن762176

جيد627.078.38جيدجيدـــــــجيدـــــــجيدجيد جداجيدجيد جداجيد جدامستجدوفاء مرتضى أحمد عبد الرحيم782178

جيد625.578.19جيدجيدـــــــجيد جداـــــــمقبولجيدجيد جداجيد جداجيد جدامستجديونس رمضان يونس أحمد812181

0.00.000جيد جداضعيفـــــــجيدـــــــجيدجيد جداجيدجيدجيد جدامستجدسماح إدريس عثمان محمد332133

0.00.000جيدضعيفـــــــجيدـــــــجيد جداجيدجيدجيد جداجيد جدامستجدكاترين صبحي زكري عيسى512151

0.00.000جيدضعيف جداـــــــمقبولـــــــمقبولجيد جدامقبولجيد جداجيدمستجدمحمود صالح صديق خميل سميمان542154

ممتازجيدـــــــجيد جداـــــــمقبولجيد جداضعيفجيد جداجيد جدامستجدمينا عدلي سعد رميس سعد632163

0.00.000غائبغائبـــــــمقبولـــــــغائبغائبغائبغائبغائبمستجدمحمود مصطفى جادو إبراىيم محمد572157

غائبغائبـــــــغائبـــــــغائبغائبغائبغائبغائبمستجدأسماء راعي سالم إمام سالم72107
0.00.000غائبغائبـــــــغائبـــــــغائبغائبغائبغائبغائبمستجدمحمد عبد اليادي محمد حسن532153

0.00.000غائبغائبـــــــغائبـــــــغائبغائبغائبغائبغائبمستجدمحمود محمد عمي مصطفى562156

0.00.000غائبغائبـــــــغائبغائبغائبـــــــــــغائبغائبغائبمستجدمروة عمي عبد المطيف حسن582158

طالب غائبون وراسبون وليم حق التقدم بطمب إلعادة قيدىم: سادسًا

2019/     / بتاريخ       (    )تفويض مجمس الكمية رقم / تم إعتماد النتيجة بناًء عمي قرار

طالب ليم حق دخول دور سبتمبر: رابعًا

طالب راسبون وليم حق التقدم بطمب إلعادة قيدىم: خامسًا

يعتمد    عميد الكمية

حسن أحمد عمر عالم.د.أ

الدراسات العميا                         رئيس الكنترول

محي الدين عبدة الشربيني.              د

أعضاء الكنترول
سارة محمد عبد السميع.د:أمالة
عزت رفاعي حفني.د: رصدة
جابر محمد عمي عبيد.د: راجعة


