
 

 

عميدة الكلية     أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم             وكيلة الكلية لشئون الطلبة               
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نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                       
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مايو   دور األولى الدراسي لطالبات الفرقة  والبحثكشف رصد التطبيق النهائي   

م  2020  - 2019العام الجامعي    

 

 حقوق اإلنسان  المادة:                                  المناهج وطرق التدريسالقسم العلمي:        

رقم  
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة 
التطبيقي  

ي النهائ  
البحث  
 الدراسي

 مالحظات 

  ناجحة   مستجدة اري    ج محمد هاشم عىل   1001

  ناجحة   مستجدة اري    ج ايهاب احمد محمد امام  1002

  ناجحة   مستجدة ارساء احمد محمد عبد الصالحي    1003

  ناجحة   مستجدة ارساء حسن عىل جمعه 1004

  ناجحة   مستجدة ارساء عبد هللا احمد احمد 1005

  ناجحة   مستجدة ارساء عماد عبدالعال نبهان عبدالعال 1006

  ناجحة   مستجدة ارساء مجدى حسن خض  عوده   1007

  ناجحة   مستجدة ارساء محمد احمد عبد الجواد  1008

  ناجحة   مستجدة ارساء محمد حليم عبد المجيد 1009

  ناجحة   مستجدة ارساء محمد فتىح عزب خلف  1010

  ناجحة   مستجدة ارساء محمود سعد السيد  1011

  ناجحة   مستجدة ارساء مصطف  حنف  مصطف   1012

  ناجحة   مستجدة ارساء مصطف  عبد المنعم زك  1013

  ناجحة   مستجدة اسماء اسامه محمد ابراهيم  1014

  ناجحة   مستجدة اسماء راشد حسي   راشد عويس  1015

سليم احمد اسماء ساىم  1016   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة اسماء سعد مهدى سالمه 1017

  ناجحة   مستجدة اسماء عصام الدين صالح   1018

  ناجحة   مستجدة اسماء محسن احمد محمد الخياط 1019

قت عبد الحكيم عبد الرافع محمد شهاب 1020   ناجحة   مستجدة ارسر

  ناجحة   مستجدة االء احمد سعيد عبد السميع  1021

  ناجحة   مستجدة االء احمد محمد ابراهيم   1022

  ناجحة   مستجدة االء حسن انور فهم  1023

  ناجحة   مستجدة االء عوض عبدالكريم عبدالحليم 1024

  ناجحة   مستجدة االء فارس سعيد سالم  1025
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  ناجحة   مستجدة االء فرحات خليل مصطف   1026

صبىح محمد االء مجدى  1027   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة االء محمود سعد بخيت   1028

  ناجحة   مستجدة االء مصطف  سالم مصطف  مطاريد 1029

  ناجحة   مستجدة الشيماء ايهاب كمال حسي    1030

  ناجحة   مستجدة الشيماء محمود عطيه عىل 1031

  ناجحة   مستجدة الهام عبد المنعم حسي   حسي    1032

  ناجحة   مستجدة امان  ساىم محمد احمد 1033

  ناجحة   مستجدة امان  محسن محمد ابراهيم   1034

ي محمود احمد عبد الجواد  1035
  ناجحة   مستجدة امان 

70/ 42  راسبة امل خميس موىس محمد 1036   

  ناجحة   مستجدة امل محمد اسماعيل عبد الرازق 1037

ي امنية جميل  1038
ي عبد السميع مصطف 

مصطف    ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة امنيه احمد ابو الحمول ابو الحمول مصطف   1039

  ناجحة   مستجدة امنيه حمدى عطيه ابراهيم  1040

  ناجحة   مستجدة امنيه محمد عبد الرحمن محمد حسي    1041

ة احمد عبد المنعم عبدربه معوض 1042   ناجحة   مستجدة امي 

ه احمد جالل احمد احمد عبد اللطيف  1043   ناجحة   مستجدة امي 

ي  1044
ه تيمور حلم الفف  70/ 45  راسبة امي    

ه سمي  عبد العاىط امي    1045   ناجحة   مستجدة امي 

ه عبدالمعز عىل احمد 1046 70/ 64  راسبة امي    

ه مجدي ابراهيم عرفه  1047   ناجحة   مستجدة امي 

عرنى السيد محمد محمد ابوالعال امينه  1048   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة ان موىس رزق حنا  1049

  ناجحة   مستجدة انىحى محمد سعيد ابراهيم  1050

  ناجحة   مستجدة اية ابراهيم الرفاىع ابراهيم  1051

  ناجحة   مستجدة اية احمد عبد العال عىل  1052

الوهاب اية هللا خالد فاروق عبد  1053   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة اية هللا عماد الدين ابراهيم إبراهيم احمد  1054

  ناجحة   مستجدة اية ساىمي يوسف ابراهيم  1055

  ناجحة   مستجدة اية سعيد فوزى خلف  1056
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  ناجحة   مستجدة اية مجدى حسن قناوى  1057

  ناجحة   مستجدة ايمان احمد سيد محمد سليم  1058

  ناجحة   مستجدة ايمان احمد مصطف  منصور  1059

  ناجحة   مستجدة ايمان جمال حافظ حسي    1060

  ناجحة   مستجدة ايمان طارق محمد صالح الدين  1061

  ناجحة   مستجدة ايمان محمود مدبوىل عبود  1062

  ناجحة   مستجدة ايناس عبد هللا عباس فرحات  1063

محمدايه ايهاب سعيد عىل  1064   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة ايه حاتم ابراهيم محمد ابومندور 1065

  ناجحة   مستجدة ايه حمدى محمد احمد  1066

ي حسن 1067
  ناجحة   مستجدة ايه شاهي   هن 

  ناجحة   مستجدة ايه صابر عبد الحميد محمد  1068

  ناجحة   مستجدة ايه طارق محمود ابراهيم حسي    1069

  ناجحة   مستجدة ايه عاطف احمد عبد العدل علما 1070

  ناجحة   مستجدة ايه عبد الرحمن حسن السيد  1071

  ناجحة   مستجدة ايه عبدالحميد محمد عبدالحميد 1072

70/ 50  راسبة ايه محمود حلم احمد  1073   

  ناجحة   مستجدة ايه محمود محمدى احمد  1074

  ناجحة   مستجدة ايه هوارى زينهم ثابت  1075

  ناجحة   مستجدة ايه يارس محمد ساىم الغندور  1076

  ناجحة   مستجدة بتول محمد عثمان جابر   1077

  ناجحة   مستجدة برال ميشيل منصور عبد السيد 1078

  ناجحة   مستجدة بسمله جمال عبد الستار مصيلىح  1079

  ناجحة   مستجدة بسمه صابر السيد احمد 1080

  ناجحة   مستجدة بسمه صالح محمد السيد  1081

  ناجحة   مستجدة بسمه هيثم مختار عبد المحسن 1082

  ناجحة   مستجدة بسنت ابراهيم الشحات ابراهيم  1083

  ناجحة   مستجدة بسنت احمد شكرى ابوضيف  1084

  ناجحة   مستجدة بسنت ايمن طه محمد عثمان  1085

ىبسنت ايمن عبد الحميد   1086  اليى
مصطف    ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة بسنت خالد السيد االفندى االمي    1087
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  ناجحة   مستجدة بسنت سامر مصطف  محمد لطف   1088

  ناجحة   مستجدة بسنت سيد احمد حسني    1089

  ناجحة   مستجدة بسنت طارق السيد محمود احمد 1090

  ناجحة   مستجدة بسنت عصام احمد عىل   1091

  ناجحة   مستجدة بسنت فوزى حسن محمود حسن 1092

 احمد عىلي حميد  1093
  ناجحة   مستجدة بسنت محمد شوق 

  ناجحة   مستجدة تسنيم حامد محمود حامد 1094

1095 
 غ   مستجدة تسنيم ماجد رافت عبد الحليم  

لم يتم تسليم  
 البحث 

محمد حماد تسنيم محمد  1096   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة تغريد سامح صابر محمد السيد 1097

  ناجحة   مستجدة تف  ابراهيم محمود سيد 1098

  ناجحة   مستجدة تف  طارق عبد المعبود ابراهيم  1099

  ناجحة   مستجدة تف  عىل محمود عبد الهادى  1100

  ناجحة   مستجدة تف  مجدى ابراهيم احمد شقره  1101

70/ 47  راسبة تيا احمد صالح ابوالعال  1102   

  ناجحة   مستجدة جنة هللا عبد الكريم عبد العزيز حسن 1103

ى 1104   ناجحة   مستجدة جنه خالد محمد صيى

70/ 56  راسبة جينا رزيف  طون  محارب  1105   

  ناجحة   مستجدة جيهان محمد احمد جاد السيد  1106

ف عىل طاهر 1107   ناجحة   مستجدة حبيبه ارسر

  ناجحة   مستجدة حبيبه بسطاوى احمد بسطاوى 1108

  ناجحة   مستجدة حبيبه سمي  محمد احمد  1109

  ناجحة   مستجدة حبيبه صالح سالم احمد باشا 1110

  ناجحة   مستجدة حبيبه محمد احمد عبد العزيز  1111

  ناجحة   مستجدة حبيبه محمد احمد محمود  1112

  ناجحة   مستجدة حبيبه نارص السيد محمد  1113

70/ 35  راسبة حبيبة يارس عبد العال عبد الجواد 1114   

  ناجحة   مستجدة حبيبه يارس مصطف  محمود ابراهيم 1115

  ناجحة   مستجدة حسناء محمد عبدالرحمن سيد احمد 1116

  ناجحة   مستجدة حنان ايهاب محمد منىحى  1117
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  ناجحة   مستجدة حني   مصطف  احمد لطف  عبدالرحمن  1118

  ناجحة   مستجدة خديجه ابراهيم محمود محارب 1119

1120 

  راسبة خلود السيد عبد هللا السيد
ليس لديها  

    الماده

حضرت اول  
السنه ثم بلغت 
اصحابها انا 
مش هتشارك 
فى االبحاث 

  وهتحول

ياسي   مصطف  خلود حامد سيد   1121   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة خلود حسام الدين محمد احمد 1122

  ناجحة   مستجدة خلود خالد ابراهيم درويش  1123

  ناجحة   مستجدة خلود عبده رمضان محمد  1124

70/ 64  راسبة خلود عصام مصطف  محمد محمد 1125   

  ناجحة   مستجدة خلود عماد وحيد صميده  1126

70/ 64  راسبة خلود محسن عبدالقادر يوسف  1127   

  ناجحة   مستجدة خلود محمود امي   ابراهيم  1128

  ناجحة   مستجدة خلود ممدوح عباس محمد حسن 1129

  ناجحة   مستجدة داليا حميده احمد محمد  1130

  ناجحة   مستجدة داليا خالد عىل احمد  1131

ي  1132
ي داليا محمد نائل مصطف 

ي الحسين  العرنى   ناجحة   مستجدة 

ف عىل مصطف   1133   ناجحة   مستجدة دعاء ارسر

  ناجحة   مستجدة دعاء محمود شكرى عبدالعزيز  1134

  ناجحة   مستجدة دنيا احمد محمد احمد فريد  1135

1136 
ف فتىح محمود   راسبة دنيا ارسر

ليس لديها   
 الماده

 

1137 
 راسبة دنيا عاطف محمد قطب 

لديها  ليس  
 الماده

 

  ناجحة   مستجدة دنيا محمد عبد السالم محمد 1138

70/ 64  راسبة دنيا محمد فريد كامل طه 1139   

1140 
 مستجدة دنيا محمد محمد النجار 

ال تأتى من   غ  
 بداية العام 

  ناجحة   مستجدة دنيا نارص سيد ابراهيم الطلخاوى 1141

  ناجحة   مستجدة دنيا نارص صديق احمد  1142
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  ناجحة   مستجدة دنيا يوسف شكرى احمد  1143

  ناجحة   مستجدة دولت خالد حسن الشيخ 1144

  ناجحة   مستجدة دينا ايمن محمد فتىح  1145

  ناجحة   مستجدة دينا رمضان محمد عبدهللا  1146

  ناجحة   مستجدة دينا صالح محمود حمدى  1147

  ناجحة   مستجدة دينا عىل محمد قرن   1148

  ناجحة   مستجدة دينا مجدي عبده السيد 1149

  ناجحة   مستجدة رابحه ناصف معوض عبد الحكم 1150

  ناجحة   مستجدة رانا احمد ابراهيم ابراهيم حسان 1151

70/ 64  راسبة رانا صالح  الدين احمد محمد  1152   

  ناجحة   مستجدة رانيا سيد محمد عبد المتعال 1153

  ناجحة   مستجدة رانيا محمد صابر عبد العال   1154

  ناجحة   مستجدة رانيا محمد عبد الرحمن ساىم عبد هللا  1155

  ناجحة   مستجدة رحاب رضا رمضان اسماعيل 1156

  ناجحة   مستجدة رحمة هللا بهلول ابراهيم امام  1157

  ناجحة   مستجدة رحمه ايمن سمي  احمد التابىع 1158

خالد رضا السيد حلم رحمة  1159   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة رحمه صفوت محمد عطيه 1160

  ناجحة   مستجدة رحمه عبدالحليم عويس قرن   1161

  ناجحة   مستجدة رحمه عماد سيد محمد   1162

  ناجحة   مستجدة رحمه محمد محمد عىل دياب 1163

70/ 64  راسبة رضوى شحاته حسي   حساني    1164   

  ناجحة   مستجدة رضوى عماد الدين اسماعيل احمد 1165

ف محمد محمد 1166   ناجحة   مستجدة رقيه ارسر

  ناجحة   مستجدة رنا اسامه ابراهيم امام مصطف   1167

  ناجحة   مستجدة رنا اسامه عىل محمد ابراهيم الزفتاوى 1168

  ناجحة   مستجدة رنا ايهاب فتىح ابورسي    ع  1169

جمال سعيد عبد الحق رنا   1170   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة رنا عصام عبدالفتاح عبدالحميد ابوغنيم  1171

  ناجحة   مستجدة رنا مصطف  فؤاد عبدالغن   1172

  ناجحة   مستجدة روان احمد محمد باشا  1173
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  ناجحة   مستجدة روان حسن محمد محمد  1174

  ناجحة   مستجدة روان سامح فاروق حسن   1175

1176 
نس    راسبة بعذر روان عصام عىل اليى

ليس لديها   
 الماده

 

  ناجحة   مستجدة روان لطف  عبد الرؤوف عبد المجيد 1177

  ناجحة   مستجدة روان محمد نجيب سالمه ابراهيم 1178

  ناجحة   مستجدة رودينة صالح رمضان عبد هللا  1179

عبدالعظيم بيوىم روضه مجدى  1180   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة رويدا اسامه عبدالمؤمن عبدالتواب 1181

70/ 64  راسبة رويده خالد احمد عبد التواب 1182   

1183 
 راسبة ريم احمد محمد عبد الفتاح  

ليس لديها   
 الماده

 

  ناجحة   مستجدة ريم عماد احمد حسي    1184

يوسف ريم نادر احمد خليل   1185   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة ري  هام محمود احمد عطا هللا  1186

  ناجحة   مستجدة ري  هام نبيل محمود مصطف  سعد 1187

  ناجحة   مستجدة ري  هام وليد احمد يوسف   1188

70/ 64  راسبة رييان خالد احمد عىل  1189   

70/ 64  راسبة زينا عبده السيد محمد 1190   

سعيد محمود سعيدزينب  1191   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة زينب محمود عىل عبد العاىط  1192

  ناجحة   مستجدة زينب يونس احمد محمود  1193

ف محمود محمد حسي    1194   ناجحة   مستجدة سارة ارسر

  ناجحة   مستجدة ساره احمد محمد عبد الحميد 1195

  ناجحة   مستجدة ساره الحسي   زيدان محمد  1196

  ناجحة   مستجدة ساره حسام عبدالننى عبدالعزيز 1197

  ناجحة   مستجدة ساره حمدى رياض توفيق  1198

  ناجحة   مستجدة ساره صالح احمد مرىس  1199

  ناجحة   مستجدة ساره عبدالمجيد احمد محمد 1200

  ناجحة   مستجدة سارة محمد السيد محمد  1201

الدين داود سليمانساره محمد مىح  1202 70/ 64  راسبة    
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ي النهائ  
البحث  
 الدراسي

 مالحظات 

1203 

 مستجدة ساره يىح احمد احمد 

لم   - منقطعة غ  
يتم تسليم  

 البحث 
70/ 64  راسبة ساره يىح عبدالعزيز عىل  1204   

  ناجحة   مستجدة سعاد حسي   امي   ابراهيم  1205

  ناجحة   مستجدة سلم ابراهيم يوسف داود سليمان 1206

السيدسلم ايمن حسن   1207   ناجحة   مستجدة 

70/ 64  راسبة سلم ربيع مسعود السيد 1208   

70/ 64  راسبة سلم رجب رضوان محمود  1209   

  ناجحة   مستجدة سلمي سيد محمد عبد هللا  1210

يف محمود ابراهيم احمد 1211   ناجحة   مستجدة سلم رسر

  ناجحة   مستجدة سلم صفوت عبد المنعم اسماعيل 1212

  ناجحة   مستجدة سلم محمد مفتاح ابراهيم  1213

70/ 64  راسبة سلوى فايق عىل سيد سيد 1214   

  ناجحة   مستجدة سما يوسف محمد محمد عقل 1215

  ناجحة   مستجدة سماء سيد محمد عبد هللا  1216

1217 
 راسبة سماح رمضان خليل ابراهيم 

ليس لديها   
 الماده

 

ابراهيم سمر ابراهيم عبود  1218   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة سميه احمد حماده اسماعيل محمد 1219

  ناجحة   مستجدة سميه عاطف كامل محمد 1220

  ناجحة   مستجدة سميه نبيل رجب سليمان 1221

ه احمد عبد الحميد احمد  1222   ناجحة   مستجدة سمي 

  ناجحة   مستجدة سهام محمد عصمت عثمان درويش  1223

  ناجحة   مستجدة سهيله جمال ابو بكر عىلي محمد  1224

  ناجحة   مستجدة سهيله رفعت محمود محمد  1225

  ناجحة   مستجدة سهيله سامح السيد بدر 1226

  ناجحة   مستجدة سهيله كريم حمزه احمد  1227

ين 1228   ناجحة   مستجدة سهيله محمد احمد محمد الجيى

احمد سهيله مراد اسماعيل  1229   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة سيمون ادوار لويز لبيب  1230

  ناجحة   مستجدة سيمون اميل نصىح ابادير  1231
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 مالحظات 

ي  1232
  ناجحة   مستجدة شاهنده سعيد سيد مصطف 

وق ابراهيم محمد متوىل   1233   ناجحة   مستجدة رسر

وق حسن عبد الؤوف محمد  1234   ناجحة   مستجدة رسر

وق  1235 عبد هللا عبد الرحمن عبد هللارسر   ناجحة   مستجدة 

وق عبدالرازق عبدالىح محمد غنيم 1236   ناجحة   مستجدة رسر

وق كرم احمد عبد الفتاح 1237   ناجحة   مستجدة رسر

وق محمد احمد محمد  1238   ناجحة   مستجدة رسر

وق محمد حسن  محمد  1239   ناجحة   مستجدة رسر

وق محمد سيد  1240 محمود رسر   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة شمس انور فهمي سيف  1241

  ناجحة   مستجدة شهد حسن ابراهيم مرىس سليمان 1242

ف مصطف  محمود  1243 70/ 53  راسبة شيماء ارسر   

ي  1244
  ناجحة   مستجدة شيماء جابر عىلي مهن 

  ناجحة   مستجدة شيماء حمدان محمد عىل  1245

رفاىع محمد احمد شيماء  1246   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة شيماء عبدالسالم فؤاد عبد الرحيم 1247

  ناجحة   مستجدة صفا محمود عبد المنعم فهم   1248

  ناجحة   مستجدة صفاء ابراهيم عاشور عبد الحميد 1249

  ناجحة   مستجدة صفاء خالد محمد محمود احمد 1250

1251 
حمدى محمد ابراهيم عبد  صفاء خالد محمود 

 الكريم 
  ناجحة   مستجدة

  ناجحة   مستجدة صفوة هشام فتىحي عىلي عىل  1252

  ناجحة   مستجدة ضىح ايهاب حسي   عبد العزيز  1253

  ناجحة   مستجدة ضىحي حمدي شحاتة محمود  1254

  ناجحة   مستجدة عايده طارق عبدالحكيم عبدالمجيد 1255

العادىل علياء خالد عبده  1256   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة عهد خالد عبد العزيز عبد الحميد 1257

70/ 53  راسبة غاده رجب احمد رجب  1258   

  ناجحة   مستجدة فاطمة الزهراء مرىس مصطف  سالم 1259

قاوى 1260 70/ 53  راسبة فاطمة الزهراء ممدوح مصطف  رسر   

  ناجحة   مستجدة فاطمة احمد حسن محمد محمود 1261

  ناجحة   مستجدة فاطمه احمد نورالدين محمد  1262
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ي النهائ  
البحث  
 الدراسي

 مالحظات 

  ناجحة   مستجدة فاطمه اسامه ذك عمران 1263

  ناجحة   مستجدة فاطمه جمعه حسن  احمد 1264

  ناجحة   مستجدة فاطمه خالد محمد مىح الدين  1265

70/ 53  راسبة فاطمه رضا عبدالسالم ابراهيم  1266   

  ناجحة   مستجدة فاطمه ساىم صابر محمد 1267

  ناجحة   مستجدة فاطمه شكرى القوتىل عبدالتواب محمد  1268

  ناجحة   مستجدة فاطمه عبد العال محمد عبد الاله  1269

  ناجحة   مستجدة فاطمه عالء الدين عبد الروؤف عيسي  1270

ة راسب  مستجدة فاطمه عىل احمد عبد القادر  1271   

70/ 55  راسبة فاطمه عمرو بسيون  محمد   1272   

  ناجحة   مستجدة فاطمه مصطف  احمد مختار  1273

  ناجحة   مستجدة فاطمه هشام محمد احمد عويس 1274

  ناجحة   مستجدة فاطمه وليد سيد مصطف    1275

  ناجحة   مستجدة فاطيما محمد اسماعيل حسن مرىس 1276

احمدفتحيه حسام حسي   عبده  1277   ناجحة   مستجدة 

ف ابراهيم السيد حميد  1278   ناجحة   مستجدة فرح ارسر

  ناجحة   مستجدة فرح ساىم سعد حسي     1279

  ناجحة   مستجدة فرح ضياء الدين عبدالعزيز محمد احمد  1280

  ناجحة   مستجدة فرح محمد محمود مرىس  1281

70/ 55  راسبة فرح هيثم شوق  عبد السميع مرىس 1282   

  ناجحة   مستجدة فرحة وليد حسن محمد 1283

  ناجحة   مستجدة فريدة الحنف  عبد العزيز محمود  1284

  ناجحة   مستجدة فيوال عماد اديب عبد الشهيد  1285

  ناجحة   مستجدة كارمن عادل محمد اديب  1286

  ناجحة   مستجدة كريمة خالد حسي   محمد  1287

ى يحن   1288  
الصاوى محمود حسن  الصاوى كي    ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة لبن  ساىم كيالن  حسن 1289

  ناجحة   مستجدة لطيفة منصور محمود حسن 1290

  ناجحة   مستجدة لندا محمد عبدالوهاب سيد  1291

  ناجحة   مستجدة لينا طارق عبد الفتاح مصطف   1292

  ناجحة   مستجدة مادونا مجدى معوض ميخائيل  1293
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ي النهائ  
البحث  
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 مالحظات 

  ناجحة   مستجدة ماريان سمي  فرنسيس نخله  1294

يف محمد احمد  1295   ناجحة   مستجدة مايا رسر

ق   1296   ناجحة   مستجدة مايا محمد السيد ابراهيم طه الصي 

  ناجحة   مستجدة مروة احمد عبد هللا عبد المقصود 1297

  ناجحة   مستجدة مروه سمي  السيد عبدالعزيز  1298

  ناجحة   مستجدة مريم احمد سيد ابراهيم التون   1299

  ناجحة   مستجدة مريم احمد عبد هللا شلنى  1300

ى محمد السيد 1301 70/ 51  راسبة مريم ايهاب خي    

  ناجحة   مستجدة مريم جمال محمد حسن خليل 1302

  ناجحة   مستجدة مريم جمال نصيف بطرس  1303

السيد محمد خاطر مريم خالد  1304   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة مريم زينهم زك عبدالرحمن  1305

  ناجحة   مستجدة مريم عبد العزيز سيد عز الدين    1306

  ناجحة   مستجدة مريم عبد الرحمن محمد   1307

70/ 55  راسبة مريم عزت احمد عيد   1308   

70/ 53  راسبة مريم فتىح عبد العزيز احمد  1309   

  ناجحة   مستجدة مريم فتىح محمد السيد بدوي  1310

  ناجحة   مستجدة مريم قرن  ابراهيم قرن   1311

  ناجحة   مستجدة مريم كمال الدين حسي   احمد نارص 1312

  ناجحة   مستجدة مريم محمد شاكر محمد سليم  1313

  ناجحة   مستجدة مريم محمد فوزى كاظم 1314

محمد كامل عبود مريم محمد  1315   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة مريم محمود عبد المعبود عىل  1316

  ناجحة   مستجدة مريم مصطف  فاروق عبد العزيز  1317

ي محمود احمد ابراهيم 1318
  ناجحة   مستجدة مريم مصطف 

  ناجحة   مستجدة مريم يوسف محمد سيد احمد  1319

حجازى ملك اسالم عباس احمد  1320   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة ملك محمد صالح الدين محمد 1321

  ناجحة   مستجدة منار انور عبد المنعم محمد عتمان 1322

ي  1323
ي الدسوق 

  ناجحة   مستجدة منار جمال عبد الشاق 

  ناجحة   مستجدة منار خالد عبدالقادر السيد 1324
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ي النهائ  
البحث  
 الدراسي

 مالحظات 

  ناجحة   مستجدة منار رضا محمد محمود  1325

  ناجحة   مستجدة منار عبدهللا جابر محمد السيد 1326

  ناجحة   مستجدة منار محمد عبد الفريد الخوىل 1327

  ناجحة   مستجدة منار محمد عبد المجيد عثمان 1328

  ناجحة   مستجدة منار محمد نبيه محمد احمد  1329

  ناجحة   مستجدة منار نزالوي عبد الرزاق عىلي  1330

70/ 53  راسبة منار هيثم ذكي عبد الحفيظ  1331   

  ناجحة   مستجدة منال محمد عصام ابراهيم  1332

  ناجحة   مستجدة منة هللا ايمن ابراهيم السيد 1333

  ناجحة   مستجدة منة هللا حمدى عشماوى ابراهيم 1334

  ناجحة   مستجدة منة هللا عمر مكرم مرتض   1335

فتىح عبد الاله منة هللا عيد  1336   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة منة هللا محمد حسي   الحان  محمد عوض 1337

  ناجحة   مستجدة منة نبيل محمد جاد  1338

  ناجحة   مستجدة منه هللا احمد سيد احمد  1339

1340 
ف حلم   غ   راسبة منه هللا ارسر

لم يتم تسليم  
 البحث 

السالم البدرىمنه هللا حسان عبد  1341 70/ 55  راسبة    

  ناجحة   مستجدة منه هللا حسن احمد حسن  1342

70/ 55  راسبة منه هللا خالد محمد السيد محمود 1343   

  ناجحة   مستجدة منه هللا عادل محمد متوىل  1344

  ناجحة   مستجدة منه هللا مجدى سمي  كمال  1345

  ناجحة   مستجدة منه هللا مجدى محمد محمود  1346

  ناجحة   مستجدة منة هللا محمد ابو غنيمة احمد  1347

  ناجحة   مستجدة منه هللا محمود ابراهيم محمد اسماعيل 1348

  ناجحة   مستجدة منه هللا محمد يوسف فرغىلي  1349

  ناجحة   مستجدة منه ابراهيم حامد ابراهيم  1350

70/ 55  راسبة من  جمال ابورسي    ع احمد امام  1351   

  ناجحة   مستجدة من  رجب عابدين عبد اللطيف   1352

ي محمد عيد امي    1353
70/ 60  راسبة من    

  ناجحة   مستجدة موده خالد عبد الحميد محمد 1354
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البحث  
 الدراسي

 مالحظات 

  ناجحة   مستجدة مورين ميالد مريد سيحة 1355

  ناجحة   مستجدة ىم احمد شعبان احمد 1356

  ناجحة   مستجدة ىم محمد ابراهيم متوىل 1357

  ناجحة   مستجدة ىم محمد سيد سالم مرىس  1358

  ناجحة   مستجدة ىم محمود فرج محمد  1359

  ناجحة   مستجدة مياده مصطف  احمد الفرغىل  1360

  ناجحة   مستجدة ميار ابراهيم صالح مصطف    1361

ي محمود  1362
  ناجحة   مستجدة ميار خالد لطف 

عبدالحليم احمد عطيهميار ربيع  1363 70/ 60  راسبة    

  ناجحة   مستجدة ميار سيف الدين السيد محمود  1364

1365 
 غ   مستجدة ميار عصام سعيد حسن

لم يتم تسليم  
 البحث 

نا السيد السيد عوض  1366 70/ 60  راسبة مي    

نا محمد حسن متوىل 1367   ناجحة   مستجدة مي 

يف  1368   ناجحة   مستجدة نادية خالد احمد الشر

  ناجحة   مستجدة نادية عالء محمود اسماعيل 1369

  ناجحة   مستجدة نادين احمد عالء الدين عبد العال   1370

1371 
 غ   مستجدة نادين تامر محسن ابراهيم 

لم يتم تسليم  
 البحث 

  ناجحة   مستجدة نادين عالءالدين عبدالعزيز عىل حسي    1372

الحليم احمد نانس شعبان عبد  1373   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة نجوى احمد فاروق عبد العزيز لبيب 1374

70/ 60  راسبة ندى ابراهيم خليل ابراهيم  1375   

  ناجحة   مستجدة ندى احمد حسن  محمد حسن  1376

  ناجحة   مستجدة ندى احمد شافىع مرىس  1377

  ناجحة   مستجدة ندى السيد احمد السيد 1378

  ناجحة   مستجدة ندى حسن محمود احمد محمود 1379

  ناجحة   مستجدة ندى حسي   عمر محمد  1380

  ناجحة   مستجدة ندى سامح يونس معوض 1381

  ناجحة   مستجدة ندى عماد الدين سعد محروس  1382

70/ 60  راسبة ندى مجدى صالح حسن 1383   

  ناجحة   مستجدة ندى محمد المعداوى ابو زيد عيس 1384
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  ناجحة   مستجدة ندى محمد فوزى محمد 1385

  ناجحة   مستجدة ندى محمود كمال الدين زك  1386

  ناجحة   مستجدة ندى وليد محمد فتىح  1387

  ناجحة   مستجدة ندى هان  ابراهيم محمد الفرماوى 1388

  ناجحة   مستجدة نرمي   احمد عبد الفتاح حميد  1389

70/ 60  راسبة نرمي   عبداللطيف محمد عبدالفتاح الجندى  1390   

  ناجحة   مستجدة نريمان سيد محمود امام  1391

  ناجحة   مستجدة نسمة احمد عبد الحليم عىل محمد 1392

  ناجحة   مستجدة نسمه رمضان عىل عبد الهادى عمر 1393

ف عبد الفتاح عبد هللا  1394   ناجحة   مستجدة نغم ارسر

  ناجحة   مستجدة نغم جمال السيد عىل  1395

1396 
 غ   مستجدة نهاد محمد عبد الوهاب عليوة 

لم يتم تسليم  
 البحث 

1397 
 غ   مستجدة نهال عادل عبد هللا محمد

لم يتم تسليم  
 البحث 

  ناجحة   مستجدة نىه خالد فاروق احمد 1398

ي محمود عبده محمد 1399   ناجحة   مستجدة نىه عبد الننى

  ناجحة   مستجدة نىه محمد رجب دسوق   1400

  ناجحة   مستجدة نىه محمد محمود سالم  1401

  ناجحة   مستجدة نىه محمود سيد محمود مراد  1402

  ناجحة   مستجدة نوال هشام السيد العامري 1403

  ناجحة   مستجدة نورا جمال محمد عز الدين ثابت  1404

  ناجحة   مستجدة نورا عماد سيد عواد  1405

  ناجحة   مستجدة نورا محمد عطا عبد الرازق  1406

  ناجحة   مستجدة نوران احمد اسماعيل عبد المعىط 1407

  ناجحة   مستجدة نورة رأفت عبد المهيمن عىل  1408

70/ 60  راسبة بعذر نورهان احمد ابراهيم احمد   1409   

  ناجحة   مستجدة نورهان احمد طه مصطف   1410

ف نجاح عىلي القزاز 1411
70/ 60  راسبة نورهان ارسر   

  ناجحة   مستجدة نورهان سعيد شعبان عىلي  1412

  ناجحة   مستجدة نورهان عبد الحكيم عطا عبد السالم 1413

  ناجحة   مستجدة نورهان عىل حسن عىل النمر  1414
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  ناجحة   مستجدة نورهان صالح الدين ابراهيم محمد 1415

محمد كمال حسي   نورهان  1416   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة نورهان وائل محمد عبد الرحمن  1417

  ناجحة   مستجدة نورهان هان  محمد عىل محمد يوسف  1418

  ناجحة   مستجدة هاجر اسماعيل هاشم عبدالمجيد 1419

ف ابراهيم عبدالعزيز  1420   ناجحة   مستجدة هاجر ارسر

حسنهاجر حسي   زارع   1421   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة هاجر خالد محمد محمد بدر  1422

ى عمر محمد  1423   ناجحة   مستجدة هاجر صيى

  ناجحة   مستجدة هاجر عىل يوسف محمد  1424

1425 
 غ   مستجدة هاجر مجدى صالح عبد الغفار

لم يتم تسليم  
 البحث 

  ناجحة   مستجدة هاجر محمد عىل حسن المليىحى  1426

70/ 60  راسبة هاجر محمود ابراهيم محمد   1427   

  ناجحة   مستجدة هاجر نارص محمد اسماعيل 1428

  ناجحة   مستجدة هالة هشام مخلوف خالف  1429

1430 
 غ   مستجدة هايدى طاهر عرنى جابر 

لم يتم تسليم  
 البحث 

ي عدىلي واصف  1431   ناجحة   مستجدة هايدى ناجى

المعىط عىل هايدى نارص عبد  1432   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة هايدي عبد الوهاب مدبوىلي عبد الوهاب  1433

  ناجحة   مستجدة هبه السيد احمد محمد محمد سويلم  1434

  ناجحة   مستجدة هبه شاكر فؤاد أبوطالب الحلو  1435

  ناجحة   مستجدة هبه عبد اللطيف محمد حسن 1436

صالح زك القطانهدايه ايهاب محمد  1437 70/ 60  راسبة    

70/ 60  راسبة هدى احمد عبد اللطيف عىل  1438   

  ناجحة   مستجدة هدى عالء الدين امي   احمد 1439

1440 
 غ   راسبة هدير سعد كامل سعد

لم يتم تسليم  
 البحث 

  ناجحة   مستجدة هدير محمد رمضان عبدالعظيم 1441

  ناجحة   مستجدة همسه محمد محمد محمد غراب 1442

  ناجحة   مستجدة هند احمد السيد احمد 1443
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  ناجحة   مستجدة هند سيد حمد سالم  1444

  ناجحة   مستجدة وسام احمد محمد عبد العليم  1445

  ناجحة   مستجدة وفاء محمد عبد المنعم رجب العطار 1446

  ناجحة   مستجدة والء عبد اللطيف حماد السيد 1447

حسن محمد محمود وئام  1448   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة يارا ايمن ابراهيم يوسف  1449

  ناجحة   مستجدة يارا راغب عىل محمد  1450

  ناجحة   مستجدة يارا عطية السيد عطية 1451

  ناجحة   مستجدة يارا محمد ابو الوفا رفاىع 1452

70/ 60  راسبة يارا محمد رسم حسن 1453   

محمد عيس زغارىيارا  1454   ناجحة   مستجدة 

  ناجحة   مستجدة يارا هان  محمد سليمان  1455

  ناجحة   مستجدة يارا يارس يىح عىل  1456

  ناجحة   مستجدة ياسمي   ابراهيم احمد غانم  1457

70/ 60  راسبة ياسمي   احمد صادق احمد   1458   

  ناجحة   مستجدة ياسمي   جمال عبد الحميد احمد عىل الشاهد  1459

  ناجحة   مستجدة ياسمي   حسي   محمد بركات عىل 1460

  ناجحة   مستجدة ياسمي   سيد قرن  حفن   1461

  ناجحة   مستجدة ياسمي   محمود احمد عبد احميد 1462

70/ 60  راسبة ياسمي   ممدوح محمود حسان 1463   

  ناجحة   مستجدة ياسمي   يوسف احمد سيد 1464

احمد فاروق العادىليمن   1465   ناجحة   مستجدة 

ف شوق  مرىسي  1466   ناجحة   مستجدة يمن  ارسر

  ناجحة   مستجدة يوستينا عادل بدر اسحاق 1467

  ناجحة   مستجدة نورهان محمد كامل حسي     1468
 


