
 

   1 
 

الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 كشف رصد درجات أعمال السنة – الشفهً – التطبٌمً لطالبات الفرلة األولى - دور ٌناٌر

م 0200 - 0202 الجامعً العام- األول الدراسً الفصل  

 

 العامة الصحة  :المادة                         الرٌاضٌة والصحة الحٌوٌة العلوم     :العلمً المسم     

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   23 15 8 مستجدة اروى احمد دمحم عثمان 1001

   8 غ 8 راسبة اروى اسامه احمد دمحم 1002

   غ غ غ راسبة اروى اسامه دمحم حلمى الماضى 1003

   22 15 7 مستجدة اروى رمضان فتحى عثمان دمحم 1004

   16 16 غ مستجدة اروى محسن دمحم ابراهٌم 1005

   21 16 5 مستجدة اسراء احمد ابراهٌم عطٌه 1006

   غ غ غ راسبة اسراء احمد دمحم شعٌب موسى 1007

   24 16 8 مستجدة اسراء تمام احمد تمام 1008

   غ غ غ راسبة اسراء حسن دمحم ٌوسف جالل 1009

   19 15 4 مستجدة اسراء خلٌل خلٌل ابراهٌم 1010

ء رأفت احمد الخولىاسرا 1011    21 16 5 مستجدة 

   14 9 5 راسبة اسراء سٌد محمود دمحم ابراهٌم 1012

   26 18 8 مستجدة اسراء دمحم احمد دمحم فؤاد 1013

   غ غ غ راسبة اسراء دمحم عبد الحلٌم دمحم 1014

   20 13 7 مستجدة اسراء محمود لرنً إبراهٌم 1015

هٌماسماء اشرف فارس ابرا 1016    غ غ غ مستجدة 

   20 13 7 مستجدة اسماء السٌد عفٌفى عٌسى 1017

   10 10 غ مستجدة اسماء عبد المعز دمحم حسٌن 1018

   16 10 6 راسبة اسماء مجدى حسٌن رشدى عبد الرحمن 1019

   غ غ غ راسبة اسماء مجدى مرزوق حسٌن 1020

   18 13 5 مستجدة اسماء دمحم عبد الحارس احمد ٌوسف 1021

   6 غ 6 راسبة االء ابراهٌم على السٌد 1022

   10 5 5 مستجدة االء احمد سٌد احمد عبدهللا 1023

   18 10 8 مستجدة االء اسماعٌل عبد الحمٌد سلٌم 1024
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   غ غ غ راسبة االء زٌنهم احمد عبد الرازق  1025

   غ غ غ راسبة االء دمحم عنتر السٌد 1026

اسامه شحاته السٌد عبداللـهالشٌماء  1027    22 15 7 مستجدة 

   16 9 7 راسبة الفت ولٌد سٌد مصطفى عبد الخالك 1028

   13 9 4 مستجدة الهام دمحم فهٌم دمحم 1029

   غ غ غ راسبة امٌره عبد العزٌز حسن عبد العزٌز 1030

   25 16 9 مستجدة اٌات حمدهللا محمود حمدهللا 1031

ابراهٌم دمحم اٌمان فرج 1032    25 16 9 مستجدة 

   غ غ غ راسبة اٌمان دمحم انور ابو زٌد  1033

   21 14 7 مستجدة اٌمان دمحم مصطفى السٌد 1034

   غ غ غ راسبة اٌمان نبٌه سٌد دمحم 1035

   23 15 8 مستجدة اٌمان هارون مراد حمٌده 1036

   21 14 7 مستجدة اٌناس هارون عجٌب وهٌب 1037

   19 15 4 مستجدة اٌه ابراهٌم كامل مصطفى محمود 1038

   14 10 4 مستجدة اٌه احمد عبدالحمٌد الحسٌنى 1039

   18 11 7 مستجدة اٌه حسن رفاعى حسن 1040

   26 17 9 مستجدة اٌه دمحم محمود عبد الخالك 1041

   25 17 8 مستجدة برٌهان اشرف ممدوح عبدالمجٌد 1042

و بكر توفٌك احمدبسمله اب 1043    26 17 9 مستجدة 

   21 13 8 مستجدة بسمله خالد سلٌم متولى 1044

   22 17 5 مستجدة بسمله دمحم شعبان عبدالرحمن سٌد 1045

   24 16 8 مستجدة بسمله دمحم عبدالمادر عبدالرحمن 1046

   16 8 8 مستجدة بسنت اسامه ادٌب صالح 1047

   10 5 5 مستجدة تسنٌم اٌمن حلمى دمحم 1048

   غ غ غ راسبة تمى جمال عامر احمد عامر 1049

   14 6 8 مستجدة تمى حسام الدٌن حسن حسن الحلموش 1050

   غ غ غ راسبة تمى رؤوف دمحم امٌن 1051

   غ غ غ راسبة تمى عاصم دمحم حسن 1052

   19 11 8 مستجدة تمى دمحم عبدالعزٌز احمد باشا 1053

ى الدٌن دمحم احمدثرٌا مح 1054    غ غ غ راسبة 
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   21 17 4 مستجدة جاسمٌن خالد عبداللطٌف احمد 1055

   17 10 7 مستجدة جنات عصمت احمد السمنجى 1056

   18 10 8 مستجدة جنى اٌمن الصادق دمحم 1057

   20 16 4 مستجدة جنى اٌمن دمحم سلٌمان الجوهرى 1058

طٌفجهاد ناصر عبد هللا عبد الل 1059    غ غ غ راسبة 

   1 1 غ راسبة جومانه عادل صابر شعبان 1060

   7 1 6 مستجدة جمانة دمحم عمر الهوسه  1061

   18 9 9 مستجدة جٌالن ولٌد عبدالمعز ابوالمعاطى 1062

   23 16 7 مستجدة حبٌبه احمد حسٌن دمحم عبد الرحٌم 1063

   8 8 غ مستجدة حبٌبه احمد شعبان على 1064

   غ غ غ راسبة حبٌبه احمد على فؤاد على 1065

   19 10 9 مستجدة حبٌبه حسن دمحم على 1066

   غ غ غ راسبة حبٌبه عبد الحمٌد زٌنهم اسماعٌل 1067

   غ غ غ راسبة حبٌبه عبدالحكٌم دمحم ماهر زٌدان 1068

   غ غ غ راسبة حبٌبه على حسٌن محمود 1069

اسبةر حبٌبه فضل حمٌده فضل 1070    1 1 غ 

   21 14 7 مستجدة حبٌبه دمحم احمد بكر رزق 1071

   14 10 4 مستجدة حبٌبه دمحم سعٌد دمحم 1072

   22 15 7 مستجدة حبٌبه دمحم عوٌس على الرماح 1073

   22 15 7 مستجدة حبٌبه ٌوسف احمد ٌوسف 1074

   16 8 8 مستجدة حال سامر سٌد طه حسٌن 1075

عٌل دمحم السٌدحنان اسما 1076    25 17 8 مستجدة 

   1 1 غ راسبة حنان طارق مصطفى محمود 1077

   غ غ غ راسبة خلود السٌد الشبراوى دمحم ابراهٌم 1078

   غ غ غ راسبة خلود خالد توفٌك على  1079

   24 16 8 مستجدة خلود مصطفى دمحم محمود 1080

   1 1 غ راسبة خلود نبٌل سعد فتح هللا 1081

   23 15 8 مستجدة دالٌا احمد عبد السالم دمحم النكالوى 1082

   غ غ غ راسبة دالٌا عادل دمحم فهمى 1083

   5 5 غ مستجدة دٌنا اٌهاب ابراهٌم همام عبد الحمٌد 1084
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   5 5 غ راسبة رالا حسٌن عبد الوهاب دمحم  1085

   6 6 غ مستجدة رانا مصطفى عبدالمنعم مصطفى 1086

   8 1 7 راسبة رانٌا خلٌل جمعه مدبولى 1087

 رحمه سٌد محمود احمد 1088
راسبة 
   غ غ غ بعذر

   16 8 8 مستجدة رحمه ناصر سٌد سلٌمان 1089

   غ غ غ راسبة رزان دمحم صالح البخٌتً 1090

   22 15 7 مستجدة رضوى ناصر صالح الدٌن عبد الجواد 1091

سبةرا رلٌه احمد سٌد حسٌن لاسم 1092    غ غ غ 

   غ غ غ راسبة رنا اٌمن ٌسرى رٌاض 1093

   23 16 7 مستجدة روان السٌد كامل السٌد 1094

   25 17 8 مستجدة روان حسٌن سٌد احمد ابراهٌم 1095

   28 19 9 مستجدة روان على احمد دمحم 1096

   24 16 8 مستجدة روان كامل دمحم عبد الرحمن خطاب 1097

   20 14 6 مستجدة  احمد محمودروان دمحم 1098

   غ غ غ راسبة روان دمحم المتولى السٌد 1099

   12 5 7 راسبة روان دمحم شاكر صدٌك 1100

   12 5 7 راسبة رومٌساء محمود سعدون احمد 1101

   غ غ غ راسبة روٌدا خالد عبد المنعم حسن الشٌخ 1102

   19 11 9 مستجدة رؤى احمد دمحم دمحم طه 1103

   20 15 5 مستجدة رؤى اسامه السٌد حسن دمحم الحلوانى 1104

   غ غ غ راسبة رؤى رافت عبدالظاهر دمحم 1105

   غ غ غ راسبة رٌم جمال مصطفً عبد العزٌز 1106

   11 5 7 راسبة رٌم طارق سالم امٌن 1107

   23 14 9 مستجدة رٌهام عمرو محمود عبد السالم 1108

نوح امٌن ساره اٌمن  1109    غ غ غ راسبة 

   غ غ غ راسبة ساره حسنى سٌد مشرف 1110

   15 8 7 مستجدة ساره شرٌف لبٌب عبود 1111

   22 14 8 مستجدة ساره كامل احمد عبدالصادق 1112

   غ غ غ راسبة ساره دمحم احمد اسماعٌل 1113
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   غ غ غ راسبة ساره دمحم شولى ابراهٌم 1114

حمد فتحىساره هٌثم ا 1115    17 10 7 مستجدة 

   22 15 7 مستجدة ساره ٌسرى شافعى على 1116

   12 8 4 مستجدة ساره ٌسرى على احمد غزال 1117

   20 13 7 مستجدة ساندى عزت جرجس مٌخائٌل 1118

   غ غ غ راسبة سحر حسام الدٌن حسنٌن محمود 1119

   غ غ غ راسبة سلمى ابراهٌم دمحم ابراهٌم 1120

   18 13 5 راسبة سلمى لطٌف حسنى عبد الحمٌد 1121

   غ غ غ راسبة سلمى دمحم سٌد سٌد دمحم 1122

   23 15 8 مستجدة سلمى محمود سالمه سالمه 1123

   16 8 8 مستجدة سلمى مصطفى احمد عبدهللا 1124

   11 5 6 مستجدة سلمً سٌد السٌد احمد على 1125

ن عبد العظٌمسما اشرف دمحم نصر الدٌ 1126    27 19 8 مستجدة 

   17 11 7 مستجدة سما سامح دمحم ابراهٌم خورشٌد 1127

   14 14 غ مستجدة سمٌه اٌمن عبد هللا عباس عوٌس 1128

   غ غ غ راسبة سهٌله جمال فتحى على حسن 1129

   20 14 6 مستجدة سهٌله سمٌر حنفى امٌن 1130

اقسهٌله عبدالرحمن احمد فاضل سب 1131    غ غ غ راسبة 

   19 15 4 مستجدة سهٌله ٌاسر شحاته حسن شحاته 1132

   23 15 8 مستجدة شمس اٌمن حلمى دمحم احمد 1133

   9 3 6 راسبة شمس بهاء الدٌن منصور متولً 1134

   غ غ غ راسبة شمس هٌثم دمحم حسن طه 1135

   18 10 8 مستجدة شهد ابوالحسن نصرالدٌن النوبى 1136

   15 7 8 مستجدة شهد اٌمن دمحم السٌد محسن 1137

   21 13 8 مستجدة شهد طارق عمر ابوزٌد 1138

   12 12 غ مستجدة شهد عالء الدٌن سانى رمضان 1139

   15 7 8 مستجدة شهد عماد خلٌفه بٌومى 1140

   18 11 7 مستجدة شهد محمود حسن دمحم 1141

جدةمست شهد مدحت طلبه عبدالحمٌد 1142  8 13 21   

   18 11 7 مستجدة شهد وائل السٌد الربٌعى 1143
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   20 13 7 مستجدة شهد ولٌد السٌد دمحم السٌد 1144

   غ غ غ راسبة شٌماء دمحم فاروق دمحم كامل خورشٌد 1145

   18 11 7 مستجدة ضحى ضٌاءالدٌن عبدالحكم دمحم 1146

1147 
ضحى عبد العاطى ابو العال عبد العاطى 

 دمحم
   22 14 8 مستجدة

   22 14 8 مستجدة ضحى محمود على عبدالحافظ 1148

   غ غ غ راسبة عائشه دمحم عبد الاله احمد 1149

   23 15 8 مستجدة علٌاء شرٌف ابراهٌم سلٌم 1150

   25 16 9 راسبة علٌاء عمرو دمحم دمحم عبدالرحمن 1151

   5 5 غ راسبة غاده سمٌر دمحم دمحم 1152

   19 13 6 مستجدة غاده ولٌد محمود كمال محمود 1153

   غ غ غ راسبة فاتن نشات محمود دمحم 1154

1155 
فاطمة الزهراء عالءالدٌن صفوت عبد 

 العلٌم
   20 14 6 مستجدة

   25 16 9 مستجدة فاطمة حسن جابر دمحم 1156

   22 14 8 مستجدة فاطمه اٌمن سٌد توفٌك على 1157

اٌهاب صالح سٌدفاطمه  1158    21 14 7 مستجدة 

   18 9 9 مستجدة فاطمه رمضان محمود ابراهٌم نمٌس 1159

   غ غ غ راسبة فاطمه عبد الواحد مصطفى عبد الغفار 1160

   15 7 8 مستجدة فاطمه عماد احمد على 1161

   19 10 9 راسبة فاطمه ٌحًٌ ذكري محمود دمحم 1162

ز الدٌن دمحمفرح عزالدٌن مٌرغنى ع 1163    21 12 9 مستجدة 

   13 7 6 مستجدة فرح مجدى امٌن عبد النبى حسٌن 1164

   21 13 8 مستجدة فرح وائل فتحً السٌد الجزٌري 1165

   20 13 7 مستجدة فوزٌه احمد ابراهٌم دمحم 1166

   19 13 6 مستجدة كرٌمان صابر سٌد احمد غانم 1167

سبةرا كالرا مٌنا عوض موسى 1168    غ غ غ 

   11 6 8 مستجدة كنوز عفٌفى عبدالمادر دمحم 1169

   19 10 9 مستجدة لمى اشرف على دمحم 1170

   غ غ غ راسبة لٌلى االمٌر دمحم التابعى دمحم 1171

   21 15 6 مستجدة لٌلى هانى رمضان ابراهٌم 1172
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   غ غ غ راسبة ماٌا جمعة عبد الرحٌم موسى  1173

دمحم سٌد طه سٌفماٌا  1174    11 3 9 مستجدة 

   18 10 8 مستجدة ماٌا مدحت دمحم حشاد 1175

   22 13 9 مستجدة مروه دمحم سٌد غرٌب 1176

   21 13 8 مستجدة مروه محمود خاطر غٌاتى 1177

   غ غ غ راسبة مرٌم احمد حسن دمحم 1178

   16 8 8 مستجدة مرٌم احمد صالح محمود 1179

سامه احمد دمحممرٌم ا 1180    11 3 8 مستجدة 

   غ غ غ راسبة مرٌم أٌمن عبد العزٌز عبد العاطى 1181

   14 10 4 مستجدة مرٌم حامد فتحى حسٌن حامد 1182

1183 
مرٌم حسام دمحم نور الدٌن حافظ دمحم 

 وهدان
   21 13 8 مستجدة

   21 13 8 مستجدة مرٌم حسن محرم عبدالحمٌد 1184

ن سٌد امام السٌدمرٌم حسٌ 1185    17 12 5 مستجدة 

   غ غ غ راسبة مرٌم خالد سٌد عطٌه خلٌفه 1186

   16 11 5 مستجدة مرٌم خالد على عبدهللا 1187

   15 6 9 مستجدة مرٌم شرٌف دمحم عبدالغنى 1188

   غ غ غ راسبة مرٌم طارق عبد هللا عشري 1189

   23 14 9 مستجدة مرٌم طه صالح عبد الفتاح 1190

   18 13 5 مستجدة مرٌم عصام عبدالعظٌم دمحم 1191

   20 15 5 مستجدة مرٌم عالء رضوان احمد 1192

   18 10 8 مستجدة مرٌم عماد ابراهٌم الدسولً عبدالمنعم 1193

   20 13 7 راسبة مرٌم دمحم امٌن عطٌه عمران 1194

   غ غ غ راسبة مرٌم دمحم عبدهللا دمحم حسنٌن  1195

   22 13 9 مستجدة مرٌم دمحم دمحم عٌسى بارومه 1196

   غ غ غ راسبة مرٌم وائل دمحم عوٌس 1197

   غ غ غ راسبة مرٌم ولٌد على مصطفى  1198

   غ غ غ راسبة ملن اشرف عبد الرازق عبد اللطٌف 1199

   19 11 8 مستجدة ملن دمحم دمحم سٌد 1200

   غ غ غ راسبة منار اسالم حسن رمضان  1201
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   20 12 8 مستجدة منار حازم دمحمي غنٌم 1202

   19 11 8 مستجدة منار صالح زكى دمحم على ابراهٌم 1203

   20 15 5 مستجدة منار دمحم كمال دمحم 1204

   19 10 9 مستجدة منار دمحم محمود دمحم 1205

   16 10 6 راسبة منار مظهر دمحم صبرى 1206

صطفى احمد الجوهرىمنة هللا اشرف م 1207    19 12 7 مستجدة 

   19 11 8 مستجدة منة هللا السٌد عبد هللا النجار 1208

   11 11 غ راسبة منة هللا سعٌد سٌد حامد 1209

   8 1 7 مستجدة منة هللا سٌد دمحم السٌد عثمان 1210

   18 11 7 مستجدة منة هللا عبد الممصود كمال عبد الممصود 1211

هللا دمحم عبد الفتاح عبد المعطىمنة  1212    19 11 8 مستجدة 

   18 10 8 مستجدة منة هللا دمحم عبدالمنعم احمد 1213

1214 
منة هللا مصطفى عبدالعزٌز عبدالعزٌز 

 صادق دمحم
   غ غ غ راسبة

   1 1 غ راسبة منة هللا وائل محمود سٌد احمد 1215

   5 5 غ راسبة منه ابراهٌم محمود عبد الحافظ 1216

   3 3 غ مستجدة منه هللا اٌمن دمحم رٌاض دوٌدار 1217

   11 3 7 راسبة منه هللا جمال متولى احمد  1218

   5 5 غ راسبة منه هللا محسن احمد دمحم 1219

   19 14 5 مستجدة منى خالد بدوى نصر 1220

   20 13 7 مستجدة مها طارق عبد العزٌز عثمان 1221

عٌد شبلمً احمد س 1222    20 12 8 مستجدة 

   23 14 9 مستجدة مٌار دمحم عبداللطٌف دمحم 1223

   11 5 7 راسبة نارٌمان توفٌك مختار توفٌك منهى 1224

   22 13 9 مستجدة نانسى احمد عبدالباسط نوح سلٌمان 1225

   23 14 9 مستجدة ندى كامل جمال الدٌن كامل 1226

ز ندى دمحم سٌد عبد العزٌ 1227    غ غ غ راسبة 

   19 12 7 مستجدة ندى محمود حسٌن محمود 1228

   16 9 7 مستجدة ندى محمود متولى زارع 1229

   19 14 5 مستجدة ندى محمود دمحم فوزى 1230
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الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   غ غ غ راسبة ندى هشام محمود دمحم مرسى 1231

   11 3 7 راسبة نرمٌن ابراهٌم دمحم عبد الخالك 1232

الح الدٌن انٌس كامل عٌسىنرمٌن ص 1233    11 3 7 راسبة 

   20 13 7 مستجدة نسمه مجدى انور مصطفى عابدٌن 1234

   20 12 8 مستجدة نسمه ناصر توفٌك على 1235

   19 11 8 مستجدة نعمه هللا تامر مصطفى دمحم 1236

   22 14 8 مستجدة نهله نادر سٌد دمحم بدوى 1237

سرور نوران نبٌل احمد حسٌن 1238    5 5 غ راسبة 

   18 10 8 مستجدة نوران ولٌد علً دمحم 1239

   23 14 9 مستجدة نورهان تامر ابراهٌم علً 1240

   غ غ غ راسبة نٌرة السعٌد محمود بسٌونى عمارة 1241

   18 10 8 مستجدة هاجر اشرف الهادى دمحم 1242

   21 13 8 مستجدة هاجر اشرف حسٌن عبد النبً 1243

   22 15 7 مستجدة هاجر خالد محروس لبٌصى سٌد 1244

   20 11 9 مستجدة هاجر لرنً سٌد عثمان رمضان 1245

   16 8 8 مستجدة هاٌدى تٌمور عبدالشافى حسن 1246

   17 8 9 مستجدة هاٌدى سعٌد سعد مبرون 1247

   19 13 6 مستجدة هبه حسٌن خمٌس عبدالحمٌد 1248

عبد اللطٌفهبه رشوان انور  1249    غ غ غ راسبة 

   غ غ غ راسبة هبه دمحم امٌن دمحم 1250

   17 11 6 مستجدة هبه مدحت عبدالعلٌم خضر احمد 1251

   22 13 9 مستجدة هدٌر اشرف فتحى حسن كامل 1252

   21 13 8 مستجدة هدٌر دمحم دمحم كامل 1253

   3 3 غ مستجدة هدٌر هانى حسٌن على 1254

اهر على احمد هنا م 1255    غ غ غ راسبة 

   23 14 9 مستجدة وجدان ولٌد عبد الماجد عباس 1256

   24 15 9 مستجدة ود عادل جمعه حسن 1257

   غ غ غ راسبة وصال اسامه كمال دمحم 1258

   12 5 7 مستجدة ٌارا خالد دمحم عبدالبارى 1259

   18 10 8 مستجدة ٌاسمٌن احمد دمحم احمد محمود 1260



 

   10 
 

الكلٌة عمٌدة                                         المسم رئٌسة                                            الممرر أستاذ  
 رٌاض أمل /د.أ                                                                                                   

 
 

 رلم
 الجلوس

الطالبة اسم  الحالة 
 الشفهً
(10  ) 

 أعمال
 السنة

  (02)  

 مجموع
 أعمال
 السنة

 والشفهً
( 30 ) 

 التطبٌمً
( - ) 

 مالحظات

   22 13 9 مستجدة ٌاسمٌن اشرف سالم دمحم 1261

   16 10 6 مستجدة ٌاسمٌن حسن على احمد مرسى 1262

   14 6 8 راسبة ٌمنى ابراهٌم سلٌمان على 1263

   غ غ غ راسبة ٌمنى دمحم على عبد الهادى 1264

   22 14 8 مستجدة ٌوستٌنا اٌمن بولس حنا هللا 1265

بد الحمٌددنٌا حسٌن دمحم ع 1266    11 5 6 راسبة 

   غ غ غ راسبة مها ماهر أحمد أحمد العطار 1267

   5 5 غ مستجده خلود عبد الرازق ابراهٌم احمد 1268

   غ غ غ راسبه مرٌم حمدى محمود احمد 1269

   1 1 غ مستجده روان خالد عبد الرازق سٌف النصر 1220

 

 


