
أسس إالرشاد 

إلنفسي

عملية إالرشاد 

إلنفسي

مجاالت 

إالرشاد إلنفسي

إف  إالشر

إالجتماعي

علم إلنفس 

ي إلعالج 

إلقياس إلنفسي 

وإالحصاء
يصحة عامة

 
تدريب ميدإن

إلتقديرإلتقديرإلتقديرإلتقديرإلتقديرإلتقديرإلتقديرإلتقديرإسم إلطالب إلحالةرقم إلجلوسم

ممتاز%575.595.92ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازؤيمان رمضان حامد أحمدمستجد11407

ممتاز%568.594.75ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدإممتازرحاب سيد أمي   ؤبرإهيممستجد21422

ممتاز%56293.67ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جدإصفاء عبدإلسالم أحمد عىلمستجد31438

ممتاز%56193.50ممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازممتازممتازأم كلثوم مصطف  دمحم إبرإهيممستجد41415

ممتاز%560.593.42ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازأسماء جمال أحمد عبده شريفمستجد51412

ممتاز%55692.67ممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازممتازممتازآيه حسي   أحمد عبدإلرحيممستجد61418

ممتاز%55592.50ممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازجيد جدإممتازأمل سعيد مصطف  سعيد إماممستجد71416

ممتاز%550.591.75ممتازجيدممتازممتازممتازممتازجيد جدإممتازؤيمان دمحم مصطف  دمحم مستجد81408

ممتاز%550.591.75ممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازجيد جدإجيد جدإندإ دمحم بكرى أحمدمستجد91457

ممتاز%549.591.58ممتازممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازجيد جدإسمر شريف سيد دمحم أحمدمستجد101431

ممتاز%54991.50ممتازممتازجيدممتازممتازممتازممتازممتازرإنيا حسن أحمد صديقمستجد111421

ممتاز%548.591.42ممتازجيد جدإممتازممتازممتازممتازجيد جدإجيد جدإمن  ناج  أحمد دمحممستجد121453

ممتاز%54791.17ممتازجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإممتازممتازممتازميسون دمحم طه دمحممستجد131456

ممتاز%545.590.92ممتازممتازممتازممتازجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإعال عثمان دمحم دمحممستجد141441

ممتاز%54490.67ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيد جدإممتازشيماء عبدإلخالق سيد حسانمستجد151434

ممتاز%54490.67ممتازممتازجيدممتازجيد جدإممتازممتازممتازمارينا عماد لمىع مغاريوسمستجد161448

ممتاز%543.590.58ممتازممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدإممتازأسماء صابر إلعارف حسي  مستجد171413

ممتاز%54190.17ممتازممتازجيدممتازممتازممتازجيدممتازفاطمة إلزهرإء دمحم صادق طهمستجد181443

ممتاز%54090.00ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازممتازجيد جدإمن  دمحم أحمد عمرمستجد191452

جيد جدإ%51485.67ممتازممتازمقبولممتازممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإإبتهال أحمد محمود أحمدمستجد201401

جيد جدإ%522.587.08ممتازممتازمقبولممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإممتازسيد أحمد"دمحم أبو إلمعاىل "إلشيماء مستجد211402

جيد جدإ%538.589.75ممتازجيدجيد جدإممتازممتازممتازممتازجيد جدإإلشيماء دمحم عبدإلعزيز بدرىمستجد221403
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إلمجموع 

(600)
إلتقدير إلكىليإلنسبة إلمئوية

 طالب19طالب ناجحون بتقدير ممتاز وعددهم : أوال

 طالب42طالب ناجحون بتقدير جيد جدإ وعددهم : ثانيا

يعتمد،،،

عميد إلكلية

ي عبد إلمجيد طه/ د.أ
رإض 

رئيس لجنة إلرصد

ي عرفة حامد/ د.م.أ
من 

:كتبه

:إماله

:رإجعه
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عملية إالرشاد 

إلنفسي

مجاالت 
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إف  إالشر

إالجتماعي

علم إلنفس 

ي إلعالج 

إلقياس إلنفسي 

وإالحصاء
يصحة عامة

 
تدريب ميدإن
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إلمجموع 

(600)
إلتقدير إلكىليإلنسبة إلمئوية

جيد جدإ%53388.83ممتازممتازجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإمقبولممتازؤبتسام عيد حسن مهيدى أحمدباق231404

جيد جدإ%51786.17ممتازجيد جدإجيدجيد جدإممتازممتازجيدجيد جدإؤيليا دإود نفى روفائيلمستجد241405

جيد جدإ%52587.50ممتازجيد جدإجيدممتازممتازممتازجيدممتازؤيمان حسي   أحمد أبو إلحسنمستجد251406

جيد جدإ%48681.00ممتازمقبولمقبولممتازجيد جدإجيد جدإجيدجيد جدإؤيناس جمال أبو إلحسن عىلمستجد261409

جيد جدإ%526.587.75ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيدممتازأبانوب جرجس ميخائيل محاربمستجد271410

جيد جدإ%520.586.75ممتازممتازمقبولممتازممتازممتازجيدجيد جدإأحمد حسن سيد عىلمستجد281411

جيد جدإ%536.589.42ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيد جدإممتازأسماء دمحم جمال حسنمستجد291414

جيد جدإ%539.589.92ممتازممتازجيدممتازممتازممتازجيد جدإممتازآيه جمال إلصغي  دمحممستجد301417

جيد جدإ%536.589.42ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيدممتازدينا صالح أحمد دمحممستجد311420

جيد جدإ%508.584.75ممتازجيدجيدممتازممتازممتازجيدجيد جدإرحاب سيد دمحم عيد إسماعيلمستجد321423

جيد جدإ%519.586.58ممتازجيد جدإمقبولممتازجيد جدإممتازجيد جدإممتازرضوة أحمد عىل شحات عىلمستجد331424

ي عبدإلرإض مستجد341425
جيد جدإ%51285.33ممتازجيد جدإمقبولممتازممتازممتازممتازجيدرضوى أحمد مصطف 

جيد جدإ%514.585.75ممتازجيدمقبولممتازممتازجيد جدإجيد جدإممتازري  هام حسي   حسن متوىلمستجد351426

جيد جدإ%536.589.42ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيدممتازري  هام محمود حسي   أسماعيلمستجد361427

جيد جدإ%499.583.25ممتازمقبولجيدممتازممتازجيد جدإجيدجيد جدإزينب عبدإلمنعم عبدإلرحمن مصطف مستجد371428

جيد جدإ%50584.17ممتازجيد جدإمقبولممتازممتازجيد جدإمقبولجيد جدإسارة أبو إلحسن دمحم عوض هللامستجد381429

جيد جدإ%534.589.08ممتازجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإممتازجيدممتازسارة زين إلعابدين عىل حسي  مستجد391430

جيد جدإ%52687.67ممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإسيدة إبرإهيم أحمد أبو بكر مستجد401432

يلمستجد411433 جيد جدإ%53789.50ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيد جدإجيد جدإشيماء أسامة سعد جي 

جيد جدإ%537.589.58ممتازممتازجيد جدإممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإممتازشيماء عبدإلكريم عبدإلرإض  إبرإهيممستجد421435

"صابرين مستجد431436
ى
جيد جدإ%52387.17ممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإممتازممتازمقبولجيد جدإحافظ قاسم" محمود شوق

جيد جدإ%50784.50ممتازجيد جدإمقبولممتازممتازممتازجيدجيد جدإصباح مصباح أحمد عبدهللا مستجد441437

جيد جدإ%507.584.58ممتازجيدجيدممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإجيد جدإعبدإلرحمن دمحم عبدإلرحمن أبوإلمعارفمستجد451439

جيد جدإ%53989.83ممتازجيد جدإجيد جدإممتازممتازممتازجيد جدإجيد جدإعبي  سيد دمحم سعدمستجد461440

يعتمد،،،

عميد إلكلية

ي عبد إلمجيد طه/ د.أ
رإض 

رئيس لجنة إلرصد

ي عرفة حامد/ د.م.أ
من 

:كتبه

:إماله

:رإجعه
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مجاالت 

إالرشاد إلنفسي

إف  إالشر

إالجتماعي

علم إلنفس 

ي إلعالج 

إلقياس إلنفسي 

وإالحصاء
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تدريب ميدإن
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إلمجموع 

(600)
إلتقدير إلكىليإلنسبة إلمئوية

جيد جدإ%51185.17ممتازممتازمقبولممتازممتازممتازمقبولجيد جدإفاطمة دمحم يوسف فرغىلمستجد471445

وسمستجد481446 لس سمي  يوسف تاوض  جيد جدإ%508.584.75ممتازجيد جدإجيدممتازجيدجيدجيدجيد جدإكي 

جيد جدإ%53889.67ممتازممتازجيدممتازممتازجيد جدإجيد جدإممتازلمياء مسعود دمحم عبدإلمنعممستجد491447

جيد جدإ%50183.50ممتازجيدمقبولممتازممتازجيد جدإمقبولممتازدمحم سعد إلدين حسن مصطف مستجد501449

جيد جدإ%517.586.25ممتازجيد جدإجيدممتازجيد جدإجيد جدإمقبولممتازدمحم عبدإلحميد دمحم فرإجمستجد511450

جيد جدإ%525.587.58ممتازجيدجيد جدإممتازممتازجيد جدإجيد جدإممتازدمحم كمال دمحم عبدإلغن مستجد521451

جيد جدإ%50984.83ممتازجيد جدإمقبولممتازممتازممتازجيدجيد جدإىم أحمد عىل دمحممستجد531454

نا ماهر يس ؤبرإهيممستجد541455 جيد جدإ%53689.33ممتازممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإجيد جدإجيد جدإممتازمي 

جيد جدإ%511.585.25ممتازمقبولجيد جدإجيد جدإجيد جدإجيد جدإجيد جدإجيد جدإنيفي   ستيفن فاروق عزيزمستجد551458

جيد جدإ%50684.33ممتازجيدجيدممتازممتازممتازجيد جدإجيدهاجر حمدى طه أحمدمستجد561459

جيد جدإ%534.589.08ممتازجيدجيد جدإممتازجيد جدإممتازممتازجيد جدإهالة حسن عبدإللطيف عبدإلرحمنمستجد571460

جيد جدإ%51986.50ممتازجيد جدإجيدممتازممتازجيد جدإجيد جدإجيد جدإهالة دمحم طه إبرإهيممستجد581461

جيد جدإ%51886.33ممتازجيد جدإمقبولممتازجيد جدإممتازجيد جدإممتازهدير صالح إلدين موىس أحمد عثمانمستجد591462

جيد جدإ%50383.83ممتازجيد جدإمقبولممتازجيد جدإممتازجيدجيد جدإوسام دمحم يوسف صالح دمحممستجد601463

جيد جدإ%508.584.75ممتازممتازمقبولممتازممتازجيد جدإمقبولممتازياسمي   ممدوح دمحم تماممستجد611465

ه ساىممستجد621419 ممتازجيد جدإضعيفممتازممتازجيد جدإجيدجيد جدإباخوميوس عادىل جي 

ممتازجيد جدإضعيفممتازجيد جدإممتازجيدجيد جدإعمر جعفر إلضبع رفاعمستجد631442

ممتازجيد جدإضعيفممتازجيد جدإجيد جدإمقبولجيد جدإفاطمة حلىم دمحم عبدإلغفور حسي  مستجد641444

ممتازجيدضعيفممتازجيد جدإجيد جدإمقبولجيد جدإوالء أحمد عىل أحمدمستجد651464

4طالب لهم حق دخول دور سبتمي  وعددهم : ثالثا

يعتمد،،،

عميد إلكلية

ي عبد إلمجيد طه/ د.أ
رإض 

رئيس لجنة إلرصد

ي عرفة حامد/ د.م.أ
من 

:كتبه

:إماله

:رإجعه


