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ممتاز733.5091.69جيد جداممتازــــــــــــممتازـــــــــجيد جداممتازممتازجيد جداممتازمستجدعبد العزيز موسى ناصر محمد4504

جيد جدًا680.5085.06جيد جداممتازــــــــــــجيد جداـــــــــجيد جداممتازممتازجيد جدامقبولمستجدفاطمة عادل حسن أحمد الحويري8508
جيد جدًا666.5083.31جيد جداجيد جداــــــــــــجيد جداـــــــــجيدممتازممتازجيدجيدمستجدعمية حسين عبد العال حسين6506
جيد جدًا662.0082.75جيدجيد جداــــــــــــجيد جداـــــــــجيد جداممتازممتازجيد جدامقبولمستجدعبير عمي حسن مغازي5505
جيد جدًا650.0081.25مقبولجيد جداــــــــــــجيد جداـــــــــجيدممتازممتازجيد جدامقبولمستجدإسراء محمد حسين حامد2502
جيد جدًا647.0080.88جيد جداجيدــــــــــــجيد جداـــــــــجيدممتازجيد جداجيدمقبولمستجدأروى جبريل سالم أحمد جبريل3503

جيد628.0078.50جيد جداجيدــــــــــــجيد جداـــــــــجيدممتازممتازمقبولمقبولمستجدفاتن أحمد يوسف ضيف اهلل7507

جيدجيدــــــــــــجيدـــــــــجيدممتازممتازجيدضعيفمسنجدآالء أبو الحمد عبد الواحد أحمد1501
جيدجيدــــــــــــجيدـــــــــجيدجيدممتازمقبولضعيفمستجدمي عبده عمي محمد10510
جيدجيدــــــــــــجيد جداـــــــــجيدممتازممتازجيدضعيفمستجدهند عبد اهلل إسماعيل محمد حسن12512

غائبغائبــــــــــــغائبـــــــــغائبغائبغائبغائبغائبمستجدلمياء عبد الستار محمود سميم9509
غياب بعذر غائبغائبــــــــــــغائبـــــــــغائبغائبغائبغائبغائبمستجدنجالء أبي بكر حسن عبد الفتاح عذر مرضي11511

2020/   / بتاريخ       (        )تفويض مجمس الكمية رقم/ تم إعتماد النتيجة بناًء عمي قرار 
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طالبػظاجحونػبتقدغرػرامػططتاز:ػأواًل

طالبػزائبونػورادبونػوضكمػحقػاضتقدمػإلرادةػاضقغد:ػرابعًا
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"جغد"طالبػظاجحونػبتقدغرػرامػ:ػثاظغًا

طالبػضكمػحقػاضتقدمػضدخولػإطتحانػاضدورػاضثاظي:ػثاضثًا

طالبػظاجحونػبتقدغرػرامػجغدػجدًا:ػثاظغا

يعتمد     عميد الكمية

راضي عبد المجيد طه. د.أ

الدراسات العميا                       رئيس الكنترول

محي الدين عبدة الشربيني.             د

أعضاء الكنترول
سارة محمد عبد السميع.د: أمالة
عزت رفاعي حفني.د: رصدة
محمود محمد مصطفى.د: أمالة
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