
 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 ـــــــــ 1ــــــــــــــ   شئون الطالب 

 نهائىكشــــــــــــف                                                                  
 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                     

 مجموع    تحريرى   ى شفه   عملى   دورى   اسم الطالب          م

0006       ابتسام عزت محروس النجار 
      ابتسام محمد محمد المحالوى 6000
      ابراهيم احمد ابراهيم  محمد حبيب 6000

      ابراهيم اسامه زيد ناجى 6000
      ابراهيم السيد السيد محمد سيف الدين  6000
      ابراهيم سعد عبدالحافظ يوسف 6006
      ابراهيم طارق ابراهيم السيد الشرابى 6000
6000 

      ابراهيم محمد ابراهيم رواش
      ابو بكر خالد عبدالحميد الموجى 6000
      اثار مصطفى احمد مصطفى حسين باشه 6000
      احمد ابراهيم بندارى ابراهيم  6000
      احمد ابراهيم حسن محمد جاد  ) ق ( 6000
      احمد ابراهيم عبدالستار اسماعيل  ) ق ( 6000
      احمد اسماعيل الشناوى صدقه 6000
      احمد السعيد ابراهيم الدسوقى 6000
      احمد السيد احمد سيداحمد حبيشى 6006
      احمد السيد زين العابدين رزق 6000
      احمد السيد عبد الرءوف جاد الله 6000
      د محرز غالىاحمد السي 6000

      احمد انور مصطفى سيد احمد النجار 6000
      احمد ايمن طلعت محمد بالل 6000
      احمد بسيونى عبدالفتاح فيصل 6000
      احمد جمال سعيد عيد 6000

      احمد جمال عبد الحميد عبد العال 6000

      احمد جمال عبد الحميد نصار 6000
    



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

  (1)                                                       البشئون الط
 نهائىكشــــــــــــف                                                          

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                     

  
 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      احمد جمال عبدالواحد الطنطاوى 6006

      امد مصطفى عبد الحميداحمد ح 6000

      احمد حسين يوسف غيط  6000

      احمد حلمى عبدالعزيز سالم   6000

      احمد حماده السيد الشناوى 6000

      احمد حمدى محمود معوض بيبرس 6000

      احمد خالد طلعت صالح 6000

      احمد زكريا السيد محمد خلف 6000

      محمد الشيخ احمد سعد احمد 6000

      احمد سعد الدين طه نور الدين 6000

      احمد سماره احمد الجاريه 6006

      احمد سمير عبدالسالم الصعيدى 6000

      احمد سمير عبدالفتاح ابو الغيط  6000

      احمد شكرى ابراهيم بسيونى 6000

      احمد صالح عبدالحميد الفار 6000

      صفوت فؤاد عبدالفتاح سالمهاحمد  6000

      احمد صالح احمد طه 6000

      احمد طارق شعبان دياب   ) ق (  6000

      احمد طاهر السيد احمد الهرميل 6000

      احمد عادل سعد السيد 6000

      احمد عادل عبداللطيف مزروع 6006

      عبدالقادرعبدالحميد عطيهاحمد عبدالحكيم  6000

      احمد عبدالحليم احمد عبدالله الشيخ   6000

      احمد عبدالستار امين دياب 6000

      احمد عبدالغنى محمد عبدالغنى فضل الله 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 شئون الطالب
                                                                       (3)  

 نهائىكشــــــــــــف                                                                  
 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                      

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   رىدو    اسم الطالب          م
      احمد عبدالله عبدالغفور سليمان بديوى 6000

      احمد عبدالله عبداللطيف الغمرينى  6000

      احمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  6000

      احمد عبدالهادى محمد قناوى 6000

      احمد عرفات احمد موسى 6000

      عبدالغني احمد عزت سعد 6006

      احمد عفيفى على رجب 6000

      احمد عالء الدين ابراهيم القزاز 6000

      احمد عالء محمد عبد الجواد 6000

      احمد على يوسف محمد احمد 6060

      احمد فتحى عزب الجابرى  6060

      احمد فرج محمود فرج 6060

      احمد ماهر احمد مصطفى تركى   6060

      احمد محمد ابراهيم النمراوى 6060

      احمد محمد ابو زيد الشيخ 6060

      احمد محمد احمد الرفاعى سليم  6066

      احمد محمد اسماعيل ابراهيم الجندى 6060

      احمد محمد سعد محمد شعير 6060

      احمد محمد عبدالفتاح الشرقاوى 6060

      دالفتاح حسناحمد محمد عب 6000

      احمد محمد محمد السيد ابو طالب 6000

      احمد محمد هالل ابراهيم متولى 6000

      احمد محمدى على عساف  ) ق ( 6000

      احمد مصطفى احمد القاضى  6000

      احمد مصطفى احمدمصطفى  بالل 6000
 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

  (4)                           شئون الطالب  
 نهائىكشــــــــــــف                                                                   

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                          
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ى السيد احمدىاحمد مصطف 6006

      احمد مصطفى عبدالله محمد الجنيدى 6000

      احمد مصطفى محمد ابراهيم الشناوى  ) ق ( 6000

      احمد ممدوح محمد جمعه ابوديغم   ) ق ( 6000

      احمد نشأت فتحى الشرقاوى 6000

      احمد هشام محفوظ عبدالبر 6000

      شتاتاحمد ياسر عبدالمحسن  6000

      احمد يحى امين حجاج 6000

      اسامه جمعه احمد السيد بيلى 6000

      اسامه عبد الباسط عبدالحميد محمد سليم 6000

6006 
      اسامه عبد اللطيف عبدالعظيم االخضر

      اسامه عبد الله جوده على عبده 6000

6000 
      اسراء احمد السيد الخليفه 

      راء احمد بسيونى الجوهرىاس 6000

      اسراء اسماعيل عبدالسالم اسماعيل حجاب 6000

      اسراء اشرف ابو سريع عبد الحميد 6000

      اسراء اشرف عبد السالم السعداوى 6000

      اسراء الدسوقى محمد ابوسعيده 6000

      اسراء السيد محمد جمعه سالم 6000

      بدالهادى حودهاسراء بالل ع 6000

      اسراء بيومى احمد يوسف صيام 6006

      اسراء جمال صالح مدبولى 6000

6000 
      اسراء جمال عبدالفتاح ابراهيم زهران

      اسراء حسن عبدالمنعم خطاب 6000

      اسراء حمدى محمد عبدالسالم 6000
  

                                     



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

  (5)                                             الطالب       شئون  
  نهائى كشــــــــــــف                                                                 

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                     
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   لباسم الطا          م

      اسراء خالد كمال شفيق بدوى 6000

      اسراء خيرى محمد عبدالفتاح ابوعيشه 6000

      اسراء راغب عبدالحكيم المصرى 6000

      اسراء سعيد رشاد الريس 6000

      اسراء شوقى عبدالله مسعود 6000

      تاح على العدل اسراء صبحى عبدالف 6006

6000 
      اسراء طلعت السيد الدنف

      اسراء عادل محمد حسنين زقزوق 6000

      اسراء عبدالحكيم محمد الصو 6000

      اسراء عبدالحليم محمد ابراهيم ابو احمد 6000

      اسراء عبدالحميد على على قايد 6000

      براجهاسراء عبدالحميد محمد ابراهيم ال 6000

      اسراء عبدالهادى سيد عبدالعال 6000

      اسراء عبدالونيس جابر نصار 6000

      اسراء عطا حسانين احمد 6000

      اسراء عالءالدين اسماعيل يوسف 6006

      اسراء على فهمى سليمان 6000

      اسراء فارس محمد عبدالكريم 6000

      حسونهاسراء فتحى ابراهيم  6000

      اسراء ماهر حامد محمد 6000

      اسراء محمد احمد الشاذلى    6000

      اسراء محمد رمضان جاد الله 6000

      اسراء محمد عبدالباسط زهره 6000

 اسراء محمد عبدالسميع اسماعيل سويد 6000
     

      اسراء محمد عبدالمعطي خميس 6000
                                                                                   

                                                                                      



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                              (6 )                                                                               
 نهائىكشــــــــــــف                                                 شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                  
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

6006 
      ات اسراء محمد عبدالوهاب برك

6000 
      اسراء محمد محمد ابوشوشه 

      اسراء محمد محمود عثمان    ) ق ( 6000

      اسراء مسعود مصطفى شحاته 6000

      اسراء مصطفى محمد عطيه عبدالغنى 6000

      اسراء معوض عبدالمرضى حموده 6000

      اسراء مفرح متولى زايد 6000

      ا عبدالسالماسراء يحى زكري 6000

      اسالم ابراهيم احمد سالمه  6000

      اسالم احمد محمد عبدالصمد 6000

      اسالم اشرف عبدالعزيز حجازى 6006

      اسالم السيد محمد محمد حسنين النجار  6000

      اسالم جالل عبد العزيز محمد حميدة 6000

      اسالم جمال سعد البهنساوى 6000

      اسالم جمال فتحى سعد خميس 6000

      اسالم رجب شبل الحسينى 6000

      اسالم عادل ابراهيم عبدالمجيد مكرم 6000

      اسالم عاطف السيد محاريق 6000

      اسالم عبدالخالق على عبدالمطلب الحصاوى 6000

      اسالم مجدى عبدالرحمن مرزوق 6000

      جابر ابو ريشه اسالم مجدى محمد 6006

6000 
      اسالم محمد ابواليزيد محمد

      اسالم محمد عوض الشيخ 6000

      اسالم محمد قطب عبدالمطلب 6000

      اسالم ناصر مرشدى عماره  6000
                                                             

 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                  (7 ) 
     كشف نهائى                                             شئون الطالب

                                             1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةة رصد درجات الفرق                                 

                                                                         
                                                              

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      اسالم وجيه محمد صقر 6000

      اسماء احمد محمود محمد الرفاعى 6000

6000 
      سيد شوقى السيد الدسوقىاسماء ال

      اسماء انور سالم السعدنى 6000

6000 
      اسماء جمال عبدالصادق ابوعيانه

      اسماء حسن عبدالمنعم خطاب 6006

      اسماء حمدى امين حسين 6000

      اسماء حمدى عثمان عبدالله 6000

      اسماء خالد عبدالجواد على 6000

      ( 0×خيرى رمضان مصطفى   ) اسماء  6060

      اسماء رضا فوزى حسن  المزين 6060

6060 
      اسماء رمضان السيد سالم

      اسماء شعبان حسن محمد 6060

      اسماء شعبان محمد فاروق عبده مندور 6060

      اسماء صبرى مصيلحى مهدى 6060

      اسماء طه حسين كامل حسنين 6066

      ( 0×اسماء عبدالحميد خليل هالل   )  6060

      اسماء عبد الرؤف عبد الغفار عز 6060

      اسماء عبدالعزيز محمد سليمه 6060

      اسماء عبدالوهاب محمد ابو عيسى 6000

      اسماء عطيه احمد سليمان احمد 6000

      اسماء كامل يوسف البطاوى 6000

      حفنى عبدالكريم محمدابراهيماسماء 6000

      اسماء محمد ابراهيم محمد فوده 6000

      اسماء محمد العبد سليمان 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                          (8 ) 
 كشــــــــــــف نهائى                                     شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى  ةالثالث رصد درجات الفرقه                            

            
   

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      اسماء محمد باشا الحوتى 6006

      اسماء محمد رفعت حامد 6000

6000 
      اسماء محمد سليمان عبدالمعطى قرقش

      مد عبدالرحيم الشامىاسماء مح 6000

      اسماء محمد عبدالسميع على مرسى 6000

      اسماء محمد عبدالموجود ورد 6000

      اسماء محمد على عشيبه 6000

      اسماء محمد فتحى عبد الفتاح 6000

      اسماء محمد محمد عكر 6000

      اسماء محمد مصطفى ندا 6000

      عمارة  )  ق ( اسماء محمد نصر 6006

      اسماء مرضى على مطاوع 6000

      اسماء مسعد محمد محمد منصور 6000

      اسماء مصطفى عبدالمنعم ورد 6000

      اسماء معوض عبدالفتاح احمد 6000

      اسماء موسى محمد الصفطاوى 6000

      اسماء يسرى ابوزيد شحاته ابو زيد 6000

      اد عبده غازى شحاتهاسيل عم 6000

      اسيل محمد محمد سالم دروه 6000

      اشرقت حمدى السيد مرزوق سالم 6000

      اكمل على محمد محفوظ 6006

      االء ابراهيم عبدالمعطى ابراهيم الكومى 6000

      االء احمد ابراهيم قرمان 6000

      االء السعيد السيد الشهاوى  6000

      االء رضا محمد عبدالعظيم 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                         (9) 
 نهائىكشــــــــــــف                             شئون الطالب                 

 1028/ 1027للعام الجامعى  ةالثالثرصد درجات الفرقه                                    

 
                                                            

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      االء سعيد عبد ربه قطب 6000

      االء سمير احمد اسماعيل صالح 6000

6000 
      االء سمير محمد زناتى  ) ق (

6000 
      االء صديق حلمى السيد حماد

      االء طارق محمد صالح الدين السيد 6000

      االء عبدالباسط عبدالرحمن البغدادى 6006

      االء عيد محمد عبدالهادي 6000

      االء فتح علي الحلو 6000

      االء محمد امين عبدالحليم السقا 6000

      االء محمد حسنين عثمان 6000

      االء محمد سامى مصطفى موسى 6000

      االء محمد عبدالعزيز برهام 6000

      االء محمد والى على والى 6000

      االء محمود احمد احمد الجيار 6000

      االء مختار عبدالوهاب نور الدين 6000

6006 
      االء يسرى على عبدالغنى

      البلتاجى حسن البلتاجى غنيم 6000

      الزهراء رأفت عبدالمنعم محمد الدبيكى 6000

      ى عبده متولى الخولى الزهراء متول 6000

      الزهراء محمد عبدالحميد خليل 6000

      السيد نزيه السيد الشناوى 6000

      الشيماء اسامه محمد ابو عامر 6000

      الشيماء حسين السيد حسنين شلتوت  ) ق( 6000

      الشيماء زكريا عبدالحليم سيف النصر 6000

 فى هاللالشيماء زكريا مصط 6000
     



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                               (20) 
  نهائى كشــــــــــــف                    شئون الطالب                    

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةــــــــــــــــــاء طالب الفرقه بــأسم                                 

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      الشيماء كمال عبدالعظيم الشرقاوى 6006

      الشيماء ماهر فتحى مصطفى 6000

      الهام سامح السيد عبد القادر شرف الدين 6000

      امال مجدى صالح السباعى الغندور 6000

      امانى ابو العال مصطفى الديب 6000

      امانى احمد ابراهيم احمد الشهاوى 6000

      امانى احمد محمد عطا 6000

      امانى جمعه عبدالمعبود سليم 6000

      امانى سعيد هالل الرغى 6000

      امانى شوقى مصطفى خاطر 6000

      امانى صالح رجب سرحان 6006

      عبد العزيز محمد عبد العزيز الكيالنيامانى  6000

      امانى عبد المجيد سليمان احمد هيبه 6000

      امانى عبد النبى عبدالله الشرابى 6000

      امانى على محمدى محمد 6000

      امانى محمد احمد دغيدى 6000

6000 
      الشحات عامر امانى محمد

      امانى محمد خليل سليمان عامر 6000

      امانى محمود محمد فرحات 6000

      امانى مصطفى دسوقى رمضان عوض 6000

      امل احمد عبداللطيف جعفر 6006

      امل حسن شكرى محمود ابو زيد 6000

      امل خيرى كامل عجمى 6000

      اجورىامل صابر احمد الب 6000

      امل عاطف الدبركى نصر 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

          (22) 
 نهائىكشــــــــــــف                                                        شئون الطالب 

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                   
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      امل عالء الحسينى محمد رشاد عالم 6000

      امل على عثمان غانم 6000

      امل محمد عبدالمحسن سعد نصر 6000

      امل يسرى محمد هاشم 6000

      امنيه احمد عبدالحميد سليمان فوده 6000

      جنهامنيه احمد عبدالمولى احمد  6006

      امنيه احمد لبيب احمد االعصر 6000

      امنيه السيد اسماعيل السيد مرسى 6000

      امنيه حسين احمد سليمان رجب 6000

      امنيه سامى جبر الدويك 6060

      امنيه شريف محمد ابراهيم الجمسى 6060

      امنيه عبدالرحمن عوض الشوره 6060

      المعطى محمود عبدالمعطى سعيد امنيه عبد 6060

      امنيه عصام ابراهيم المرسى ابواحمد 6060

      امنيه عطيه محمد عثمان  6060

      امنيه محمد احمد زيدان 6066

      امنيه محمود حسن محمود الشمحوط 6060

      امنيه محمود محمد شعالن 6060

      نامنيه مصطفى احمد امين ابو امي 6060

      امنيه ناجح عبدالخالق زيد 6000

      امير السيد السيد محمد سيف الدين  6000

      اميره احمد الليسى عبدالفتاح 6000

      اميره احمد حلمى عبدالقادر الديب 6000

      اميره حامد عبد المولى الفقي 6000

      اميره رشدى ابو المعاطى الموافى 6000
                                                                   
 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                  (21 ) 
 نهائى كشــــــــــــف                                              شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة صد درجات الفرقهر                                          

                                                                                                                   
  

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      اميره رفعت هاشم محمد البدوى 6006

      اميره سامى لبيب على 6000

6000 
      اميره سامى محمد عبدالمطلب القط

6000 
      اميره سعد عبدالفتاح منجد

      اميره سمير على محمود 6000

      اميره شوقى على غنيم 6000

      اميره عادل على على يوسف 6000

      اميره عبدالقادر محمد السيد هيكل 6000

      اميره عالء الدين نوح رياض 6000

      اميره على شبل فرحات بكر 6000

      اميره مجدى حسنين ريه 6006

      يره محسن سعد شلبىام 6000

      اميره محمد احمد مصطفى الجندى 6000

      اميره محمد عبدالحافظ شحاته غنيم 6000

      اميره محمد عبدالمنعم شديد 6000

      اميره معتمد رشاد الغندور 6000

      اميره مهدى محمد المهر 6000

      امينه السيد حامد السيد جمعه 6000

      (0×امينه عبدالشافى على الشريف   ) 6000

      (  0×امينه محمود بكر درويش   ) 6000

      انجى محمد احمد شطيه 6006

      انس عبدالستار عبدالمجيد ابوحجر 6000

      ايات احمد محمد الخولى 6000

      ايات رمضان فتوح شحاتة 6000

      ايمان ابراهيم محمد يوسف 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 ( 23)                                                شئون الطالب
 كشف نهائى         

 1029/ 1028للعام الجامعى  ةالثالثرصد درجات الفرقه                                 
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايمان احمد بسيونى محمد عجور 6000

      ايمان احمد عبد الفتاح عالم 6000

      ايمان احمد محمد البرعى 6000

      ايمان السعيد محمد ابراهيم خليل الجمل 6000

      مان الشحات ابراهيم دوابهاي 6000

      ايمان القطب عبدالحميد سيداحمد سلطان 6006

6000 
      ايمان حمدى يوسف الجروانى

      ايمان رضا السيد دوالى 6000

      ايمان زكى احمد احمد الحنفى 6000

      ايمان سامى احمد الفرت 6000

      ايمان سعيد احمد بدوى 6000

      يمان سعيد الصاوى الخولىا 6000

      ايمان شفيق عبدالعزيز السبعاوى 6000

      ايمان شوقى عبدالمجيد عالم 6000

      ايمان صابر عبدالعزيز شحاتة عبدالعاطى 6000

      ايمان صبحى السيد درويش   6006

      ايمان صبحى فتحى عبدالقوى عبد الله 6000

      شحاته ايمان طارق شبل 6000

      ايمان طارق صابر شعبان عبدالغنى 6000

      ايمان طالل سعيد ابو عطا الله 6000

      ايمان عادل عبدالسالم مصطفى الفيومى 6000

      ايمان عبدالرازق محمد نوح 6000

      ايمان عبدالرسول محمود عفيفى عيسوى 6000

      والنصرايمان عبدالعزيز محمد مختار اب 6000

      ايمان عبدالعظيم عبدالعزيز ابوشوشه 6000
                             

 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (24)                                                   شئون الطالب
  نهائى كشــــــــــــف                                                                   

 1029/ 1028للعام الجامعى ة لثالثارصد درجات الفرقه                                 
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايمان عبداللطيف احمد حسن شلبى 6006

      ايمان عبدالمولى محمد حسن جمعه 6000

      ايمان على عبدالرحمن السيد موسى 6000

      يمان فؤاد شعبان سرحانا 6000

      ايمان فتحى عطاالله عطاالله 6000

      ايمان فوزى السيد الوشاحى 6000

      ايمان فوزى زكى الشريف  ) ق (  6000

      ايمان ماهر عبدالفتاح احمد سرحان 6000

      ايمان ماهر عبدالمنعم الشيات   ) ق ( 6000

      ك زكى المرشدىايمان مبرو 6000

6006 
      ايمان مجدى ابراهيم الدسوقى جعفر) ق(

      ايمان محمد ابراهيم عبدالمجيد النحاس 6000

      ايمان محمد السيد السيد الغنام 6000

      جىايمان محمد محمد كمال الفرار 6000

      ايمان محمود عبداللطيف محمود الفرارجى 6000

      رسى مرسى احمد شعيبايمان م 6000

      ايمان مستقيم فؤاد الصياد 6000

6000 
      ايمان مصطفى على الجمال

      ايمان نصر احمد منصور 6000

      ايمن حسن محمد خالف 6000

      ايناس ابراهيم سعد محمد زغلول 6006

      ايناس عبدالله على سالم ابو نوح 6000

      عبدالمعبود بركاتايناس عفيفي  6000

      ايه احمد حسن عبداللطيف 6000

      ايه احمد سعيد فاضل 6000
                                                             

    



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (25)               شئون الطالب                                        
 نهائىكشــــــــــــف                                                                    

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                     
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايه احمد عيد محمد 6000

      م عطوه عبدهايه السيد ابراهي 6000

      ايه السيد فؤاد حسن الجيار 6000

      ايه المصلحى عبدالمقصود حموده 6000

      ايه ايهاب مسعد محمد  6000

      ايه جمال لطفى راشد 6006

      ايه جمال محمد السيد ابوطبيخ 6000

      ايه حامد محمد مختار الشناوى 6000

      ) ق (     ايه حسن احمد حسن 6000

      ايه حمدى ابراهيم حاتم 6060

      ايه حمدى عبدالعظيم الدماطى 6060

      ايه ربيع على سالم  6060

      ايه رضا سرحان زيدان 6060

6060 
      ايه رضا عباده محمد هيبه

      ايه رمضان محمد اسماعيل  6060

      ايه زغلول حسن سيد احمد عبد الله 6066

      ايه سامى خضر عافيه 6060

      ايه سعيد فرج ابراهيم 6060

      ايه سعيد محروس قطب حنوره 6060

      ايه صالح ذكى السيد الجزير 6000

      ايه صالح عبدالمعطى العراقى 6000

      ايه صالح محمد محمد الصعيدى 6000

      ايه طارق فتحى المصيلحى  6000

      ايه عادل عبدالكريم محمد عبدالكريم 6000

      ايه عاطف محمد عبدالستار سيداحمد 6000
 

                                                



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (26)                  شئون الطالب                                      
 نهائىكشــــــــــــف                                                              

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                            
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ايه عبدالباسط على مصيلحى ناصف 6006

      ودايه عبدالمنعم امام محم 6000

6000 
      ايه عبدالهادى عبدالسالم ابو العال دراز

      ايه عزام محمد المحروق 6000

      ايه عزت عرفه عيسى 6000

      ايه عصام محمد عثمان 6000

      ايه على توفيق حموده 6000

6000 
      ايه عنتر فريد عمار

      ايه فتحى محمود محمد رزق 6000

      فريد عبداللطيف محمد ايه 6000

      ايه متولى عبدالسالم محجوب 6006

      ايه مجدى ابراهيم سليمان عبدالعاطى 6000

      ايه مجدى نصر محمد فرحات 6000

      ايه محروس عبدالعزيز الدمرداش 6000

      ايه محمد ابراهيم اسماعيل ابراهيم 6000

      جاب اللهايه محمد جاب الله عطيه  6000

      ايه محمد حسام الدين مرزوق 6000

6000 
      ايه محمد رياض الزنفلى 

      ايه محمد عاطف مسعود خطاب 6000

      ايه محمد عبد العزيز خاطر 6000

6006 
      ايه محمد عبدالعزيز الشافعى 

      ايه محمد عبدالله محمد شمس 6000

      د عيدايه محمد فريد محم 6000

      ايه محمد نور الدين البيومى 6000

      ايه محمود عبدالحميد نور الدين 6000
                             
 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                 (27)                   شئون الطالب                                    
 نهائىكشــــــــــــف                                                                   

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                

                
       

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      ايه محمود عبدالعزيز البرماوى 6000

6000 
      ايه ناصر ابو بكر عبدالغفارمحمود

      ايه ناصر محمد سالم  6000

      ايه وائل محمود شرف الدين 6000

      ايه يحى احمد جواد 6000

      باسم احمد مصطفى محمد احمد امام )ق( 6006

      بتول رأفت يوسف ابوالعنين 6000

      بثينه طارق احمد توفيق شاهين 6000

      بدر محمد على عبدربه 6000

      بسمان حجازى محمد عبدربه الليثى 6000

      بسمه احمد فهيم مرسى ابو احمد 6000

      بسمه سامى عبدالشكور موسى  ) ق ( 6000

      بسمه عبدالتواب احمد ابوحسن 6000

      بسمه محسب عبدالرحمن احمد حسان 6000

      بسمه محمد السيد ابو زيد 6000

      بسمه محمد عبدالعاطى الحاجه 6006

      بسمه محمود متولى زيد 6000

      كامل الشهابى بسمه مصطفى عبدالعزيز 6000

      بسمه معروف احمد الوكيل 6000

      بسنت ايمن حمدى نصر سيداحمد 6000

      بسنت جمال رجب محمد خليفه 6000

6000 
      بسنت عبدالجواد عطيه عبدالجواد زغلول

      بسنت مسعد بسيونى السيد عبدالمنعم 6000

      بوسى مرضى عبدالحميد مرايف 6000

      تسنيم شعبان رمضان ابو الفضل   6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

    
                                                                         (28) 

 نهائىكشــــــــــــف                                                         شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى الثالثةرصد درجات الفرقه                                 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      تسنيم صالح محمد االبجر 6006

      مد فتحى حمادتسنيم عادل مح 6000

      تسنيم محمود امين هيكل 6000

      تسنيم هشام مصطفى الشيتى 6000

      تغريد محمد محمد سليمه 6000

      تقى اسامه احمد الشاعر 6000

      تقى حمدى محمد فوزى الجمال   ) ق ( 6000

      تقى خالد عبد المهيمن عبدالله الخولى 6000

      ح طنطاوى مسعودتقى صال 6000

      تقى عامر مصطفى عامر 6000

      تقى كامل متولى صالح 6006

      تقى محمد عبد اللطيف علي حجازى 6000

      جهاد جمال معوض جعفر 6000

      جهاد نبيل عبدالحميد الشاذلى 6000

      جهاد نجاح احمد عبدالمنعم دحريج  6000

      ر نصر اللهجينا جورج عاز 6000

      جيهان عبد المطلب حسب الله شعله 6000

      حازم عبدالعزيز السيد كامل 6000

      حازم محمود السيد شحاته  6000

      حامد جمال حامد السيد البرعى 6000

      حبيبه محمد احمد البوص 6006

      حسناء رشاد عبدالسميع عبدالحليم طلحه 6000

      سناء عبدالخالق يوسف ابراهيم سلطانح 6000

      حسناء محمد عبدالقادر سيد احمد قشر 6000

      حسناء نصار على احمد 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                     (29) 
 نهائىـــــــــف كشـــ                                                  شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى الثالثةرصد درجات الفرقه                                     

            

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      حفصه سعد امين حسن 6000

      حلمى محمد حلمى احمد عبد الهادى 6000

      هيم الغزالى حماده محمد ابرا 6000

      حنان ابراهيم شعبان الشرقاوى 6000

      حنان جمعه احمد عبدالجليل القلينى 6000

      حنان حمدى عبدالمرضى الدعوس 6006

6000 
      حنان محرز محرز زكى 

      حنين صادق محمود اسماعيل الديهى 6000

      خالد جمال حسانين زعيمه 6000

      محمد عبدالعزيز محمد راشد )ق( خالد 6060

06 60 
      خالد محمد على ابراهيم الزعبالوى

      خلود ايمن محمد برغوث 6060

      خلود خالد صبحى صالح الدماطى 6060

      خلود سالم عبدالغنى الحصاوى  ) ق ( 6060

      خلود سمير محمود عبد الباقى 6060

      ابو طاحون  خلود محمد احمد حسن 6066

      خلود محمد السيد محمد صقر 6060

      دافيد وجيه نعيم سعد  6060

      داليا ابراهيم احمد ابراهيم 6060

      داليا احمد محمد حسن ابو عبيد 6000

6000 
      داليا اشرف شفيق ميخائيل  ) ق (

      داليا حسام سيد احمد سيد احمد 6000

06       سعيد احمد حسن جاد داليا 00

      داليا شريف فتحى عبدالسالم طنطاوى 6000

      داليا طه عبدالباسط على سالم 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (10)                                   شئون الطالب                          
 نهائىكشــــــــــــف                                                             

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                           

                                                            

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
       دانيال مجدى سليمان عبدالمسيح عبيد 6006

      دعاء ابراهيم منوفى الشيشينى 6000

      ء حمدى ابراهيم يونسدعا 6000

6000 
      دعاء رزق جمعه درديرى

      دعاء عبدالجواد ابراهيم خليل 6000

      دعاء محمد جميل على 6000

      دعاء محمد فتحى ابراهيم ابو سليمان 6000

      دنيا حسين سليمان على جاد 6000

      دولت محمد يوسف أبوعمر 6000

      يم محمد الشامىدينا ابراه 6000

      دينا جمال ابراهيم شتيه  6006

      دينا حمدى خليفه بيومى  6000

      دينا سعيد فتحى عطاالله 6000

      دينا سمير صادق محمد الجمال 6000

      دينا شعبان ابو زيد الجمل 6000

      دينا شوقى محمد الضبع 6000

      يهدينا عبدالفتاح على عط 6000

      دينا عزت على عمر 6000

      دينا عصام مرتضى هيبه 6000

      دينا عالء محمد السيد الصعيدى 6000

      دينا محمد امين النجار 6006

      دينا ياسر عبدالحميد عامر 6000

      راندا محمد عبداللطيف ناشي 6000

      رانيا احمد حسن عبد ربه الفقى 6000

      رانيا حسن فرحات شما 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (12 )  شئون طالب                                                
 نهائىكشــــــــــــف                                                           

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                 
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      رانيا حمدى على الشرقاوى 6000

      رانيا عبدالحميد رجب الخولى 6000

      رانيا فكرى العدوى محمد عبد ربه 6000

      عبدالصمد ابوبكر رحاب ابو بكر 6000

      رحاب جمال محمود محمد الصوفانى 6000

      رحاب رضا عبدالعظيم الشيخ   ) ق ( 6006

      رحاب عزت فايد محمد فايد 6000

      رحاب كمال السيد يوسف 6000

      رحمه رجب عبدالرحيم البدوى 6000

      رضا محمد خليل محمد االخرش 6000

      ا مصطفى عبدالوارث زهرانرض 6000

      رضوى وليد محمد ابراهيم ابو زيد 6000

6000 
      رفيده عادل محمود الديب

      رقيه ابراهيم ابوالفتوح متولى ابراهيم 6000

      رقيه رأفت سيد احمد على سالم هالل 6000

      رقيه مؤمن احمد عبدالحميد يحى 6006

      ل عوادرقيه محمد هال 6000

6000 
      رنا رشيد محمد صبرى المراكبى

      رنا طارق المنسى المنسى بدر 6000

      رنا عبد السالم احمد الصعيدى 6000

      رنا عزيز كامل السيد مسلم 6000

      رنا محمود محمد على بدوى 6000

      رنا مراد حسن شاهين 6000

6000 
      لطبالوىروان خالد محمد حمزه ا

6000 
      روان رشاد حسين هوله

 
                                            



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (11)                                   شئون الطالب             
 نهائىكشــــــــــــف                                                              

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

 روان عماد احمد عبدالمجيد سالمه 6006
     

 روان مجدى عبدالعظيم سالم 6000
     

 روان محمد السيد احمد 6000
     

 نور روان محمد عثمان 6000
     

 رودينا عصام محمد السيد علوش 6000
     

 رودينه محمد صالح سعيد 6000
     

 روضه اكرم منصور احمد نصار 6000
     

 روضه فريد محمد عبدالسالم العريان 6000
     

 روضه محمد الغريب النحاس 6000
     

 روميساء ابراهيم محمد ابراهيم مكى 6000
     

 عبدالرحمن عبدالغفار صالحروميساء  6006
     

6000 
      رويدا البندارى فتوح الدماطى

 رويدا الحسينى محمد اسماعيل السواق 6000
     

 رويدا خالد محمد القللى 6000
     

 ريم خالد محمد احمد شتله 6000
     

 ريم عادل رأفت الدرينى 6000
     

 ريم محمد احمد خالد طه 6000
     

 يم نبيه محمد عامرر 6000
     

 ريمون مالك ميخائيل عبده ميخائيل 6000
     

 ريهام احمد محمد عثمان 6000
     

 ريهام اشرف عبدالعاطي المعصراوى 6006
     

 ريهام السيد احمد خضر 6000
     

 ريهام جمال حسن عواد 6000
     

 ريهام خالد عبدالمنعم السبكي 6000
     

 أفت عبدالعزيز الجوهرىريهام ر 6000
     

 

                                    



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                       (13 ) 
  نهائى كشــــــــــــف                                                  شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ريهام رمضان عبدالحميد الشنوانى 6000

      ريهام صبحى محمد الجنيدى السيد 6000

      ريهام صبحى محمد حلمى 6000

      الجملريهام عادل موسى داود  6000

      ريهام عبد الحكيم محمد العتربى 6000

      ريهام عبدالهادى محمد عبدالهادى 6006

      ريهام عماد عبدالعاطى موسى 6000

      ريهام لطفى زكريا محمد لبيب الرباط 6000

      ريهام محمد على ابوزينه 6000

      ريهام مخلوف عبدالرحيم مخلوف عالم 6060

      زكى درويش زكى درويش زغو 6060

      زهراء السيد شلبى ابوشلبى   ) ق ( 6060

6060 
      زياد عمرو ابراهيم الدسوقى حسن

      زيد عبدالغنى جاسم الدباغ 6060

      زينب احمد الدسوقى احمد السيد  6060

      زينب البندارى توفيق البندارى الرفاعى 6066

      وت عبدالفتاح ابومسلمزينب ثر 6060

      زينب دسوقى محمد عالم 6060

      زينب فتحى ابو الفتوح رضوان 6060

      زينب محمد عبدالستار عبدالعال 6000

      زينب محمود احمد العطار 6000

      زينب يوسف عبدالمهدى الجوهرى  6000

      ساره ابراهيم حسنين السيد حسنين 6000

      ساره ابراهيم رمضان الجوهرى 6000

      ساره السعيد عبدالرحمن الشيخ 6000
                                                           

 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (14)     شئون الطالب
 نهائىكشــــــــــــف                                                                        

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      ساره العزب رضا على عيسى 6006

6000 
      ساره جابر عبدالعاطى رمضان خطاب 

      ساره حاتم عبدالمنعم سالم 6000

      ساره حسن طه سالم برهام 6000

      ساره خالد انور احمد محمود 6000

      ساره رضا عبدالحسيب عبدالبارى 6000

      ساره رضا محمد المرسى حبطرش 6000

      ساره سامى يوسف ديب 6000

      ساره سمير ابراهيم داود 6000

      ساره شريف محمد حوام 6000

      حى الشامىساره صبحى فت 6006

      ساره صبرى عبد الهادي عبد الرحمن حماد 6000

      ساره عادل عبدالكريم مدبولى عبدالجليل 6000

      ساره عاطف احمد قنديل 6000

      عبدالكريم ابراهيم الدسوقى ابراهيم الجزار ساره 6000

      ساره عبدالله حامد االقرع    ) ق ( 6000

      عبدالمقصود حامد محمد الفرتساره  6000

      ساره عزت محمد الحداد 6000

      ساره على على متولى البابلى 6000

      ساره مجدى عبدالعزيز محمد جاب الله 6000

      ساره محمد صالح السيد مبارك 6006

      ساره محمد عبدالحى محمد عليان 6000

      ساره محمود احمد الحوالة 6000

      ساره محمود عبداللطيف علي الملواني 6000

      ساره مسعد عبدالسميع محمد الخواجه 6600
  

 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (15)                                                            شئون الطالب
 نهائىـــف كشـــــــــ                                                                        

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                

  
 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      ساره مصطفى محمد البرادعى 6600

      ساره وحيد عبدالعزيز عبدالعال 6600

      ساره يسرى عليوه المليجى الشاويش 6600

6600 
      سالمه صبحى على الله احمد ابو ديغم

6600 
      سعيد فرج ابو السعودسالى سالمه ال

      سامح سمير الششتاوى مرسى 6606

      ساهر محمود السيد احمد 6600

      سجده ضحا متولى عبدالرازق 6600

      سحر سبيع عبدالفتاح سبيع هنديه 6600

      سحر سعد محمد محمد الغباشى 6600

      ( 0×)   سحر على عبدالعظيم مطاوع 6600

      سعاد احمد فاروق غالى 6600

      سعاد محمود محمد محمود 6600

      سعد احمد سعد مرزوق 6600

      سعد محمد عبد السالم عزام 6600

      سعيد حسين سعيد ابوشنب 6606

      سالمه هاللى سالمه شديد 6600

      سلسبيل زكريا السيد بدر نصار زريعه 6600

      حمد البقلىسلمان السيد م 6600

      سلمى ابراهيم عبدالمجيد الشال 6600

      سلمى عادل عبدالسميع  عبدالخالق 6600

6600 
      سلمى عبدالحليم عبدالله القليوبى

      سلمى فوزى محمد عبدالنبى 6600

6600 
      سلمى محمد احمد الجمل

6600 
      سلمى محمد جابر حامد عبدالرازق



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (16)      شئون الطالب
 كشــــــــــــف نهائى                                                                 

 1029/ 1028عى للعام الجام ةلثالثا رصد درجات الفرقه                                
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

 سلمى محمد مصطفى طلبه 6606
     

 سلمى محمود ابو اليزيد محمد الجوهرى 6600
     

 سلمى محمود احمد محمود 6600
     

 سلمى وليد نيازى حسان  6600
     

 سلوى السيد مصطفى طاحون 6600
     

 سماء مجدى سعد الطبل 6600
     

 سماح انور ابراهيم علي 6600
     

 سماح جابر سعيد جابر مرسى 6600
     

 سماح صبحى عبدالهادى عبدالعاطى شحاته 6600
     

 سماح طلعت عبدالسميع ابو المجد 6600
     

6606 
      سماح عبدالمحسن محمد سرحان

 شندىسماح كامل ابراهيم احمد ابو  6600
     

 سمر سامى عبدالفتاح ابوقمر 6600
     

 سمر عفيفى مصطفى على ابو حجازى 6600
     

 سمر محمد سعيد الزرقانى 6600
     

 سميرة عالء عبده ابراهيم 6600
     

 سميه مجدى عبدالغنى العشرى 6600
     

 سميه محسوب حلمى محمد عبدالرحيم سليمان  6600
     

 وسف قطب يوسفسميه ي 6600
     

 سها جمال عبدالعاطى المشد 6600
     

 سهام حامدالكومى التمنى 6606
     

 سهام محمد عبدالقادر هالل ) ق ( 6600
     

 سهير عادل توفيق العتبانى 6600
     

 سيد فوزى السيد ابوزيد 6600
     

 شادى عبدالهادى السيد العشرى 6600
     

 
                                                                                                                                  



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (17)                                                      شئون الطالب
 نهائىكشــــــــــــف  

 1029/ 1028للعام الجامعى  ةلثالثاه رصد درجات الفرق                                  

                               
  

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

 شاهنده السيد ابراهيم االبيارى ) ق ( 6600
     

 شاهنده سليمان الشناوى خليفه 6600
     

 شاهنده سمير انور الجمال 6600
     

 شروق سامى زين عبدالعزيز متولى 6600
     

 ( 0×شروق عبدالجواد محمد الدهتورى )  6600
     

 شريف عبدالرحمن عبدالرحمن المحسناوى 6606
     

 شرين احمد محمد طلبه والى 6600
     

 شرين شعبان ابراهيم عفيفى 6600
     

 شرين محمد كمال عثمان 6600
     

 شيرى شهدى نقوال الياس 6660
     

 قصود المهدىشيرين احمد عبدالم 6660
     

 شيرين جمال قمرالدوله الزرقانى 6660
     

 شيرين رجب عبدالعظيم عبدالرحمن 6660
     

 شيماء احمد احمد السيد 6660
     

 شيماء احمد عبده الدسوقى الخياط 6660
     

 شيماء اشرف محمد الغرباوى 6666
     

 شيماء تحسين محروس محمد الهبيرى 6660
     

 شيماء جمال عبدالحميدعماره 6660
     

6660 
      شيماء رافت عبدالوهاب عبدالله

 شيماء رضا فرحات الليثى الحبيشى 6600
     

 شيماء رفيق مصطفى طه  ) ق ( 6600
     

 شيماء سامى مبروك عطيه 6600
     

 شيماء سعيد عبدالرازق غنيم 6600
     

6600 
      شيماء صابر صبحى صابر عرب

6600 
      شيماء صالح ممدوح عبدالمولى



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (18)                                                            شئون الطالب
 نهائىكشــــــــــــف                                                                          

 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثارصد درجات الفرقه                                 

 
   

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      شيماء عادل عبدالهادى محمد النادى 6606

      شيماء عبدالعزيز عبدالمعطى الحصاوى 6600

      شيماء على عبدالغنى زايد 6600

      ) ق (  شيماء فوزى حافظ سالم  6600

      شيماء محمد احمد علي شنب 6600

      شيماء محمد حسينى الحالبى 6600

      شيماء محمد عبدالغنى محمد الجوهرى 6600

      شيماء محمد يونس عيداروس  6600

      شيماء محمود امين زين الدين 6600

      رشيماء موسى موسى دبو 6600

      شيماء يس عبدالغفار محمد السيد 6606

      صباح محمد بسيونى صقره 6600

      صفا احمد محمود احمد 6600

      صفا محمود السيد ابراهيم الحفناوى 6600

6600 
      صفاء ابواليزيد فتحى القاضى

      صفاء على سيداحمد عبدالفتاح عجالن 6600

6600 
      د السيد ابوزيدضحى حامد محم

      ضحى حماد محمد حسب النبى 6600

      ضحى طارق صبحى احمد الصاوى 6600

      ضحى طارق على السيد ابو العز 6600

      ضحى محمد حسن ناجى 6606

      ضحى نور الدين معروف الجزار 6600

      طه السيد عطيه جاب الله 6600

      هرانعاليه محمد علوان ز 6600

      عبدالباقى عزت عبدالباقى احمد الخولي 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                       (19) 
 نهائىكشــــــــــــف                                                   شئون الطالب

 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثادرجات الفرقه  رصد                                

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      عبدالجواد محمد عبدالجواد السيد زويل  6000

      عبدالحليم عماد الدين عبدالحليم الجناينى 6000

      عبدالرحمن احمد احمد السيد قيماز 6000

      عبدالرحمن االمجد جمال الدين محمد تركى 6000

      عبدالرحمن ماهر شبل محمد اسماعيل 6000

      عبدالرحمن مراد عبدالمطلب عيطه 6006

      عبدالرحمن مصطفى السيد حسن 6000

      عبدالرحمن مصطفى محمد حسين عثمان  6000

      عبدالرحمن معتز مصطفى كمال على مصلح 6000

      عبدالسالم نوار على مسربت الجميلى 6000

      عبدالسميع السيد عبدالسميع عبدالمعطى 6000

      عبدالعزيز ابراهيم احمد قناوى 6000

      ( 0×عبدالعظيم متولى عبدالعظيم عثمان ) 6000

      عبدالغنى رمضان عبدالغنى رمضان المزين 6000

      ح غزالعبدالفتاح جالل عبدالفتا 6000

      عبدالله ابو العزم شبل محمد الدسوقى 6006

      عبدالله السيد سعد عبدالسالم 6000

      عبدالله جعفر موسى غفور 6000

      عبدالله حسنى عبدالله عياش 6000

      عبدالله حسين ابراهيم محمد البحيرى ) ق ( 6000

      عبدالله رجب توفيق شرف 6000

      عبدالله رمضان المغاورى التريبى 6000

      عبدالله عبدالفتاح محمود السيد  6000

      عبدالله على عبداللطيف الكفراوى 6000

      عبدالله لطفى عبدالستار عبد ربه 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (30)       شئون الطالب
 نهائىــــــــف كشــــ                                                             

 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثارصد درجات الفرقه                                 

 

                                              

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      عبدالله يحيى مصطفى شلبى يحيى 6006

      عبدالمعطى محمد عبدالمعطى الدالى 6000

      عم عادل عبدالمنعم محمد الصاوىعبدالمن 6000

      عبده على عبده موسى 6000

      عبير صالح احمد مزروع 6000

      عبير عبدالعظيم صبرى متولى عطيه 6000

      عبير عيد صالح ابو زيد عمران 6000

      عبير محمد عرفه القحافى 6000

      عزه عاطف احمد ابراهيم المراكبى 6000

6000 
      عصام الدين السيد محمد على البربرى

6006 
      عصمت عمرعبدالفتاح مصطفى المنشاوى

      عال احمد عبدالفتاح مصطفى ابو عماره 6000

      عال سامى محمد عفيفى حسين 6000

      عال عبدالنبى ابراهيم خليل 6000

      عال على السيد العليمى عصر  6000

      مد محمد مياحعال مح 6000

      عال محمود محمد الشوبرى 6000

      عال نبيل عبدالرازق عبدالسميع 6000

6000 
      عالء الدين شريف عبدالكافى عفيفى

      عالء عبدالوهاب محمود محمد العدوى 6000

      على ابراهيم على عامر خضر 6006

      على بندارى محمد البانوبى 6000

      على سالم محمد عبدالله  6000

      على عبدالحميد ابوالفتح عماره 6000

      على ماهر على عبدالسالم ) ق ( 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                     (32) 
 نهائىكشــــــــــــف                                                     شئون الطالب 

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثةالثرصد درجات الفرقه                                 

  

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      علياء احمد الغمرى ابراهيم محمد غنيم 6000

      علياء ايمن زكريا شفيق الطنطاوى 6000

      علياء سالم سعد احمد الضامن 6000

      علياء مبروك عبدالظاهر السيد سليم 6000

      ابوعيسى  مرعمر الصاوى ع 6000

      عمر رضا عبداللطيف على 6006

      عمر شبل عبدالباقى عواض 6000

      عمر عادل عمر ابراهيم عمر 6000

      عمر عاصم عبدالرسول عبدالفتاح 6000

      عمر محمد احمد على عرقوب 6060

      عمر نصر زين احمد غباشي 6060

      عمرو حامد محمود خالف 6060

      عمرو رأفت محمد الخامرى 6060

      عمرو ربيع محمد الحداد 6060

      عمرو عادل فوزى عبدالرحمن شعبان 6060

      عمرو على ابراهيم النبراوى 6066

      عمرو على رسالن على 6060

      عمرو ممتاز ابراهيم سليمه 6060

      موسى عبدالرسول موسى عبدالرسول عمرو 6060

      غاده السيد ابراهيم عبدالعال 6000

      غاده امين زكى محمد الملوانى 6000

      غاده جالل باشا الغريب 6000

      غاده حاتم عمر عمر بركات 6000

      غاده عنتر محمد خالد 6000

      غاده عواد هالل عواد 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)             شئون الطالب

 نهائىكشــــــــــــف                                                                          
 1028/ 1027للعام الجامعى  لثةالثارصد درجات الفرقه                                 

   اسم الطالب          م
 دورى

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى  

6006 
      غاده محمد عبدالعزيز شطا

      غاده محمد فؤاد رضوان 6000

      غاده مصطفى احمد عبدالجليل 6000

      فاتن عاطف انور طيره 6000

      روق محمود فاروق محمود قايدفا 6000

      فاطمه ابراهيم عبداللطيف الخواجه 6000

6000 
      فاطمه احمد الدمرداش زهران ) ق (

      فاطمه السيد عبدالحليم عبدالعال ) ق ( 6000

      فاطمه جمال محمود البنا  6000

      فاطمه رضا عبدالغفور رجب 6000

      مود ابو شوشهفاطمه زكريا مح 6006

      فاطمه سباق سالم عبدالسميع خميس 6000

      فاطمه عبدالباسط عبدالنبى ابراهيم 6000

6000 
      فاطمه عبدالغنى عبدالجليل الخولى

      فاطمه عزت محمد نبوى الشيمى 6000

      فاطمه على عبدالغفار عامر ربيع 6000

      فاطمه عماد رشدى عسل 6000

      فاطمه ماهر محمد محمود بدر 6000

      فاطمه محمد السيد احمد فرج حالوه 6000

6000 
      فاطمه محمد حامد محمود عبدالله

      فاطمه محمد عبدالشافى علي 6006

      فاطمه الزهراء ابراهيم محمد سالم مدكور 6000

      فاطمه الزهراء عبدالفتاح سعد مرعى 6000

      فاطمه الزهراء عالء محمد مرسى الحاج يوسف 6000

      فاطمه الزهراء فتحى البيلى شبل 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)                                               شئون الطالب

 نهائىكشــــــــــــف                                                                
 1028/ 1027للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                   

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   لباسم الطا          م
      فاطمه الزهراء مصطفى محمد عيسى 6000

6000 
      فتحى حلمى فتحى احمد صيام

      فردوس عبد الهادى محمد حشيش 6000

      فهمى محمد حامد ندا 6000

6000 
      فوز محمود عبدالقادر مصطفى العبد

      حد النقيبفوزيه عاشور عبدالوا 6006

      ضياء محمد رشاد حسن عبد الغنى فيحاء 6000

      كريم ثروت عبدالله المشد 6000

      كريم سعيد عبدالفضيل قربه 6000

      كريم عرفان محمد السيد 6000

      كريم عوض عبدالعزيز رضوان 6000

      كريم فتحى محمد شرف 6000

      عامر نوير كريم ماهر ابوالفتوح 6000

      كريم محمد فتحى الدسوقى خليل 6000

      كريم مصطفى عبدالمنعم ابو الفضل 6000

      كريمه فتحى احمد ابوزيد الضبع 6006

      كريمه محمود عباس محمد سعد ) ق  ( 6000

      لبنى صالح عبدالمحسن احمد عطيه 6000

      لمياء احمد صبرى الكفورى 6000

      لمياء سعيد حداد عبدالعليم حميده 6000

      لمياء محمد محمد شعبان بخيت 6000

      مؤمن العزب الحسينى العزب نصر 6000

      مؤمن فهيم محمد محمد عالم 6000

      مادونا كمال فهمى وهبه غبريال 6000

      مارينا بطرس فريد عبيد 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 (00)                                         شئون الطالب
 نهائىكشــــــــــــف                                                                 

 1029/ 1028للعام الجامعى  ثالثةالرصد درجات الفرقه                                 
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

      مارينا كرم نصيف عبدالمسيح ) ق ( 6006

      ( 0×محبه صالح عبدالله السيد العراقى  )  6000

      محروس حسنى محروس محمد 6000

      محمد ابراهيم حامد ابراهيم غانم 6000

      محمد احمد اسماعيل شلبى 6000

      محمد احمد اسماعيل ناصر 6000

      محمد احمد السيد درويش 6000

      محمد احمد سعيد الطيب 6000

      محمد احمد فرج الصعيدى 6000

      محمد احمد فرغلى ابراهيم شالمه 6000

      محمد احمد محمد مصطفى شعبان  6006

      محمد احمد وهبه ابو سالم 6000

      محمد اسامه فتحى حسن عامر 6000

      محمد اشرف محمد سميح بركات  6000

      محمد السعيد محمد مصطفى ابوقمر 6000

      محمد السيد السيد السيد القاضى 6000

      محمد السيد بدوى ابراهيم متارد 6000

      لسمنودىمحمد السيد عبد الغنى ا 6000

      محمد ايمن حامد محمود بكر 6000

6000 

محمد جاب الله عبداللطيف عبدالحميد جبر)ق 
) 

     

      محمد جمال طه زيدان 6006

      ( 0×محمد حسن السيد محمد الهنداوى )  6000

         محمد حسن عبدالرحمن جادو  6000

      محمد حسن عبدالله جوده شعبان بدر 6000

      محمد حسنى الدسوقى شاشه 6000
 
 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)          شئون الطالب

  نهائى كشــــــــــــف                                                                        
 1029/ 1028للعام الجامعى لثة الثارصد درجات الفرقه                                 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      محمد حسين محمد عبدالستار حسين شعبان 6000

      محمد حسين مصطفى حسن 6000

      محمد خالد عبدالفتاح شعله 6000

      محمد خالد محمد حسن سويلم 6000

      محمد رزق ابراهيم السروى 6000

      سليمان الخولىمحمد رزق على  6006

      محمد رضا محمد رمضان  6000

      محمد رمضان شحاته احمد يوسف 6000

      محمد رمضان عبدالعاطى السيد على  6000

      محمد زايد سيد احمد القن 6060

      محمد سامى محمود ابوالنصر  6060

      محمد سعيد عبدالمحسن عبدالخير 6060

      ابر سعد عبدالمجيدمحمد ص 6060

      صالح ابوالفتوح عبدالرحمن غالبمحمد  6060

      محمد صبحى شرف الدين مصطفى ابوشهبه 6060

      محمد صبحى عبدالرازق فرج حسين 6066

      محمد صالح محمد سالمه 6060

6060 
      محمد طارق شوقى  عبده العشرى

      فمحمد عادل عبدالعاطى الصوا 6060

      محمد عادل عبدالقادر االشقر 6000

      محمد عبدالجيد لطفى المغازى 6000

      محمد عبدالعزيز هاشم حنوت ) ق ( 6000

      محمد عبدالفتاح محمد طعيمه 6000

      ( 0)×محمد عبدالكريم عبدالجواد العربى  6000

      محمد عبداللطيف خيرى عبداللطيف 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (06)                                         ون الطالبشئ

 نهائىكشــــــــــــف                                                             
 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      محمد عبدالله على الفار 6006

      محمد عبدالهادى السيد الشلبى   6000

      محمد عصام توفيق ضبش 6000

      محمد عطا على الحزاب 6000

      محمد عطا فؤاد الحامولى  6000

      محمد عطيه محمود محمد الموزى 6000

      د ليلهمحمد عالء محمو 6000

      محمد عمرو محمد ابوطالب 6000

      محمد عمرو محمد حنفى 6000

      محمد فتحى متولى محمود صالح 6000

6006 
      محمد فتوح احمد فتوح زهيرى

      محمد فريد احمد عبدالعزيز خليفه 6000

      محمد فكرى زكريا المزين 6000

      ) ق ( محمد كمال توفيق خطاب   6000

      محمد كمال فاروق توفيق شعالن 6000

      محمد ماجد عبدالحميد عبدالمنعم 6000

      محمد ماهر فرحات على ابوخطوه 6000

      محمد مجدى العزب سالم 6000

      محمد مجدى حامد محمد العطار ) ق ( 6000

      محمد مجدى محمود صالح 6000

      لغريب محمد شتيوىمحمد محمد ا 6006

      (  0×محمد محمد سليمان سليمان دبور ) 6000

      محمد محمد مصطفى محمد رضوان  6000

      محمد محمود ابراهيم عبدالغفار 6000

      محمد محمود ابراهيم محمد ابو حمامة 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                    
                                                           (00) 

 نهائىكشــــــــــــف                                             شئون الطالب 
 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                

 

 مجموع    تحريرى   ى شفه   عملى   دورى   اسم الطالب          م
      محمد محمود السيد البيومى عبد العال 6000

      محمد محمود محمد ابوعمر 6000

      ( 0×محمد مصطفى حسين احمد محمد )  6000

      محمد ممدوح رياض محمد الفقي 6000

      محمد ممدوح محمد عبدالمعطى 6000

      اسماعيلمحمد نادى عبدالمطلب عبدالرحمن  6006

      محمد ناصر محمد نبوى عيسى 6000

      محمد نصر على عبدالنبى    6000

      محمد ياسر محمد عبده سليم 6000

      محمد يحيى ابراهيم عبدالمقتدر جمال الدين 6000

      ( 0×محمد يحيى محمد مصلحى يوسف )  6000

      محمود احمد محمود السيد 6000

      محمود احمد منصورمحمد عبدالله الهريدى 6000

      محمود اسامه عوض الحليسى 6000

      محمود امير محمد ابراهيم الجنيدى 6000

      محمود جوده حجازى ابراهيم شنب 6006

      محمود حامد احمد بسيونى ابو عيشه 6000

      محمود ربيع مصطفى شلبى  6000

      د السيد عبداللهمحمود رجب احم 6000

      محمود رجب عبدالرحيم عصر 6000

      محمود سعيد عراقى ابو خضره  6000

      محمود صبحى عبدالهادى المنسى 6000

      محمود طارق السعيد السيد 6000

      محمود عبدالمحسن عبدالمجيد عمر خاطر)ق( 6000

      محمود عبدالنبى ابراهيم نايل 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 شئون الطالب

                                                         (00) 
 نهائىكشــــــــــــف                                                                   

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة رصد درجات الفرقه                                

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      محمود عزت بدوى شتيوى  6006

      محمود فتحي عبدالسالم الديب 6000

      محمود فرج السيد محمد الرميسى 6000

      محمود كمال محمود فرحات 6000

      محمود محمد السيد جاب الله الغزالى 6000

      حمد حامد عبدالحميدمحمود م 6000

      محمود محمد عبدالشافى خليل 6000

      محمود محمد محمود اسماعيل  ) ق ( 6000

      ( 0×محمود منجى عبدربه محمد )  6000

      محمود نبيل عبداللطيف على  6000

      مرام محمد خالد الحجاوى  6006

      مرام محمد فتحى الجندى 6000

      مرح مصطفى محمد جوهر الغياتى فوده 6000

      مرفت صبحى محمد على جاد حربى  6000

      مرنا محمد اسماعيل الوكيل 6000

      مروه السيد عبدالغفار الشيخ 6000

      مروه خالد ثابت محمد 6000

      مروه خليفه مصطفى خطاب 6000

      مروه رشدى عبدالغفار شاهين 6000

      مروه سعد على عدس 6000

      مروه سعيد عبد العزيز الشريف 6006

      مروه شريف قطب على الرفاعى 6000

      مروه عصام محمد قناوى 6000

 مروه ماهر السيد السيد فوده 6000
     

 مروه محب ابوالمجد عبدالحميد  6000
     



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
                                          شئون الطالب

 (00) 
 نهائىكشــــــــــــف                                                                

 1029/ 1028للعام الجامعى  لثالثةارصد درجات الفرقه                                 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      محمد السيد عيسىمروه  6000

      مروه محمد عيسى على رمضان 6000

      مروه مسعد عبدالمحسن سند رضوان 6000

      مروه مصطفى عبداللطيف طه 6000

      مروه مصطفى مصطفى محمد عبده 6000

      مروه مندوه محمد على 6006

      مروه هشام عبد الفتاح الصاوي الحبشى 6000

      وه يوسف عبدالحميد بدرمر 6000

      مريم اكرم حسن عطيه 6000

      مريم خالد عتربى منصور حماده 6060

      مريم ربيع جمال ابواالسعاد 6060

      مريم زياد نعمان عمارة 6060

      مريم طارق جمال شوقى 6060

6060 
      مريم عاطف السيد السيد عبيد

      سيداروسمريم مجدى عازر  6060

      مريم محمد السعيد عبد المعبود ماضى 6066

6060 
      مريم محمد محمد شحاته 

      مريم مصطفى محمد محمد السرنجاوى)ق ( 6060

      مريم يحيى محمد نور    ) ق ( 6060

      مصطفى ابواليزيد ابواليزيد السيد المزين 6000

      مصطفى احمد خلف طلبه 6000

      مصطفى جمال سالم على دراز  6000

      ( 0)× مصطفى سيداحمد سيداحمد الحريفه 6000

      مصطفى صالح عبدالعليم الفرماوى 6000

      )ق (رزق مصطفى صالح عبدالفتاح عبدالعظيم 6000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)                                                      شئون الطالب

 نهائى كشــــــــــــف                                           
 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثة ةرصد درجات الفرق                               

                                 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      مصطفى على رشاد محمد سليم  ) ق ( 6006

      ماد محمد مصطفى العجمىمصطفى ع 6000

      مصطفى عوض فداوى عبدالباقى 6000

      مصطفى محمد سيد احمد محمد جبر 6000

      مصطفى محمد عبدالرحيم على طلحا 6000

      محمود السيد ابراهيم ابو اسماعيل مصطفى 6000

      مصطفى محمود المحمدى محمود غنايم 6000

      ( 0×ابر الحجار   )مصطفى محمود ج 6000

      مصطفى محمود عبدالحميد الشافعى غياتى 6000

      مصطفى محمود عوض ابو سعد 6000

      مصطفى نبيه عبدالله العرابى 6006

6000 
      معاذ امين شعبان قطب

      معاذ عادل زكريا عافيه 6000

      معتز محمد احمد عالم  6000

      اطف عفيفى مطرمكه محمد ع 6000

      منار خيرى احمد السرساوى 6000

      منار عبدالمحسن عبدالحفيظ عبد الال 6000

      منال رمزى محمد الفقى  6000

      منه الله احمد محمود محمد  ) ق ( 6000

      منه الله اسامه مختار عبدالعزيز سعده 6000

      ىمنه الله اسماعيل محمد الربيع 6006

       منه الله السيد الششتاوى شمله 6000

      منه الله السيد كمال الدين احمد البسيونى 6000

      منه الله امين محمد امين حسانين 6000

      منه الله جمال قاسم احمد قاسم 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)          شئون الطالب

 نهائىكشــــــــــــف                                                                        
 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثارصد درجات الفرقه                                 

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      ومىمنه الله حمدى عبدالعظيم الك 0000

      منه الله عبدالناصر سيد صالح 0000

      منه الله عالء احمد سيد احمد غرابه 0000

      منه الله كمال محمد جمعه 0000

      منه الله محمد عبداللطيف محمد عمر 0000

      منه الله محمود عبدالعزيزعبدالمنصف الحضرى 0006

      ى منه الله مصطفى احمد العياش 0000

      منه الله مصطفى احمد النجار 0000

      منه الله مصطفى عبدالله منصور 0000

      منه الله وائل فوزى العليمى  0000

      منه عبدالمحسن احمد حامد 0000

      منى ابراهيم علي العرقى 0000

      منى ابراهيم محمد احمد الخرباوى 0000

      خالق شاهينمنى صبحى عبدال 0000

      منى صبحى عبداللطيف عبدالله الرفاعي 0000

      منى عبدالخالق محمد عبدالخالق الجعبيرى 0006

      منى محمد مراد محمد الزفتاوى 0000

      مها حلمى عبدالعزيز عفيفى  0000

      مها حمدى عبدالحميد نصر  0000

      مها عبدالمنعم سعيد شهاب  0000

      مها مجدى عبدالوهاب على فايد 0000

      مورا جان منصور ابراهيم 0000

      مونيكا سالمه مسعد سالمه 0000

      مى خالد لطفى حلمى خميس 0000

      مى رمضان عبدالرؤف حمد صالح 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)                                                    شئون الطالب

 نهائىكشــــــــــــف                                                                         
                       1029/ 1028للعام الجامعى الثالثة  رصد درجات الفرقه                                

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      مى سامى حميده حامد مرسى 0006

      مى سعيد محمد سعد عبدالواحد عبوده 0000

      عبد الفتاحمى عبدالنبي بيومى  0000

      مى محمد عبدالسالم عبدالله فرج 0000

      مى محمد عبدالوهاب السعدنى  0000

      مى مصباح فتوح محمد الدماطى 0000

      مى مصلحى على محمد شريف 0000

      مياده اسامه محمد على 0000

0000 
      مياده سيد احمد شعبان سيد احمد فرحات

      ه عزاز محمد سليممياد 0000

      ميرنا احمد محمد حبيب 0006

      ميرنا الصياد عبدالحميد الصعيدى 0000

      ميرنا عطيه عبدالعزيز عبدالغفور خطاب 0000

      ميرنا فوزى توفيق عبده 0000

      ميرنا ماهر سليمان حلمى توفيق 0000

      ميرهان السيد محمد السيد عبدالصمد  0000

      ميرهان هالل عبدالسالم محمد حسن 0000

      مينا صبرى زكى سعد 0000

0000 
      مينا عماد زكريا جرجس

      مينا فرج صليب فرج اسعد 0000

      مينا ماجد اسعد خليل 0006

      مينا ناصر زكى سعد 0000

      نادر ابراهيم عبدالمنعم عالم  0000

      فى محمد البربرىناديه لط 0000

      ناريمان شعبان السعيد الجوهرى 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

  
 

 (00)                                                  شئون الطالب
 نهائىكشــــــــــــف                                                                 

 1029/ 1028للعام الجامعى لثة الثارصد درجات الفرقه                                 
 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م

0000 
      نانسى احمد محمد نور الدين

      نانسى عاطف فتحى الصباغ 0000

      نانسى عزام فضل عبدالواحد عزام 0000

      ن عبدالعزيز على حالوهنانى سليما 0000

      نجاه رأفت صالح احمد عيسى 0000

      نجاه محمد العوضى عبدالحميد رخيه  0006

      نجوى ابراهيم رمضان عبدالسالم 0000

      ندا البندارى ابراهيم عبد الله 0000

      ندا عبدالعزيز احمد احمد ندا 0000

      خليل يوسف ندا عبدالهادى عبدالعزيز 0060

      ندا عنتر اسماعيل احمد السروجى 0060

      ندا محمد السيد البهى 0060

      ندى احمد رياض ابراهيم حجازى 0060

      ندى احمد عبدالمنعم ناجى 0060

      ندى اشرف عبدالعزيز محمد عبد الله 0060

      ندى اشرف لبيب الروينى 0066

      على جمعه ندى الشحات 0060

      ندى جمال محمد عبداللطيف خليفه 0060

      ندى حسن على عبد العزيز ابراهيم 0060

0000 
      ندى دسوقى رفعت توفيق

      ندى عبدالسالم مرزوق المدنى الشنديدى 0000

      ندى عبدالعزيز محمد ابو شريف   0000

      ندى عالء الدين عبدالسالم عماره 0000

      ندى عالء نبيل حموده 0000

      ندى عماد احمد محمد الدميرى 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                                           
 (00)       شئون الطالب

 نهائىكشــــــــــــف                                                                 
 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثا رصد درجات الفرقه                                

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      باغندى مجدى عبدالعزيز الص 0006

      ندى محمد عبدالرحيم الشريف 0000

      ندى مسعد عبدالعزيز الجبرى بدير 0000

0000 
      ندى ناصر فاروق ياسين عبدالجليل 

      ندى وائل محمد عبدالعليم الحنفى 0000

      نرمين احمد عبدالفضيل محمد بشر 0000

      نرمين خالد فتحى شعبان 0000

      ين سليمان محمد شحاتهنرم 0000

      نرمين صالح السعيد محمد شعله 0000

      نرمين طارق صبحي حسن بختيه 0000

      نرمين على سيد احمد عماره 0006

0000 
      نرمين فارس محمد جبريل محمد

      نرمين محمد محمد المدالوى 0000

      نرمين مصطفى السيد فتوح الكفراوى 0000

      نرمين نبيل دانيال اسحق 0000

      نسرين نصر نوح عالم 0000

      نعمه جمعه السيد محمد الكويدى 0000

0000 
      نعيمه حسين عبدالمقصود عباس مطر

      نهال نبيل زكريا عبد العظيم محمد 0000

      نهى ابراهيم حسن حربى 0000

      ( 0×)  نهى احمد عبدالسميع محمود نصار  0006

      نهى فوزى ثابت الديب 0000

      نهى محمد فريد عبدالفتاح الشيخ  0000

      نهى محمود عبدالعزيز ابوحج  )  ق ( 0000

0000       نورا احمد امين الشرقاوى 
 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

                                                  
 

 (00)   شئون الطالب
 نهائىكشــــــــــــف                                                               

 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثا رصد درجات الفرقه                                

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      نورا احمد عبدالله زيدان    ) ق ( 0000

      نورا عاطف حسين على 0000

      نورا عزالرجال ابوالمجد عبيد 0000

      نورا محمد السيد الدهشان 0000

0000 
      نورا يسرى عبدالجواد محمد امام

      نوران حسن محمد حسن زينه 0006

      نوران راوى توفيق قورة 0000

      نوران عبدالهادى عبدالمعبود بدر 0000

      نورس نبهان فائق حسن  0000

0000 
      نورهان اسامه السيد محمود عابدين

      نورهان السباعى السيد راشد الصيفى 0000

       نورهان جمال ابراهيم ابراهيم الشرقاوى 0000

      نورهان حسن احمد على داود  ) ق ( 0000

      (0×) نورهان شريف زكى عبدالفتاح حسانين  0000

       الصاوى طليسنورهان صبرى  0000

      نورهان طارق علوى احمد علوى 0006

      نورهان طلعت محمد احمد 0000

      نورهان عبدالله صابر عبدالله 0000

      نورهان عبدالهادى محمد عبدالرازق 0000

      ( 0×نورهان كمال ابراهيم السكرى     )  0000

      ود فهيم احمد السقانورهان محم 0000

0000 
      نورهان مدحت محمد على الزوبرى

      نيرمين عزيز منير عزيز تادرس 0000

      نيره اسماعيل عبدالحليم العشرى 0000

      نيره حسنى حافظ النديم  0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
                             شئون الطالب                                                

                                                  (06) 
  نهائى كشــــــــــــف                                                     

 1029/ 1028عى للعام الجام لثةالثا رصد درجات الفرقه                                

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      نيره سمير عبدالحميد الفوال 0006

      حى سعيد محمد سعفاننيره صب 0000

      نيره طلعت سالمه الزغيمى 0000

      نيره عبدالمنعم ابراهيم  محمد قنديل 0000

0000 
      نيفين كمال عبدالحميد محمد النجار

      هاجر اسامه عبدالعزيز النحراوى 0000

      هاجر الدسوقي عيسي السيد عبدالمنعم 0000

      متولىهاجر ايمن فؤاد  0000

      هاجر ايهاب منصور جادالمولى    ) ق ( 0000

      هاجر جمال عبدالمنعم عايد 0000
0006 

      هاجر حامد محمد ابراهيم

      هاجر حسن شعبان حلمى الدرينى 0000

      هاجر حمدى محمد احمد عبدالجواد 0000

      هاجر عبدالسالم عبدالرحمن النعمانى  0000

      هاجر عماد الدين عبدالجواد محمد امام 0000
      هاجر فوزى عبدالحليم محمد شديد رحاب 0000
      هاجر محمود عبدالقادر سعد شعيب 0000
0000 

      هاجر مصطفى محمد محمدى   ) ق (

      هادى خالد عمر الفقى    )ق ( 0000

0000 
      هاله حسن ابراهيم زيدان 

      ه عبدالعزيز محمد كمال عبدالقادر هال 0006
      هاله محمود شرف السيد 0000
      هاله نجيب نور الدين مساور 0000
      هانم توفيق ابو زيد رزق نايل 0000
      هانم عبدالمنعم السيد محمد     0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00)  شئون الطالب                                                 

 نهائىكشــــــــــــف                                                                  
 1029/ 1028للعام الجامعى  لثةالثا رصد درجات الفرقه                                

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      هايدى امجد فتحى الشايب 0000

      هبه اسماعيل عبدالمولى طعيمه 0000

      هبه البندارى عبدالخالق البندارى نحله 0000

      هبه الله محمود السيد نوار 0000

      هبه حسنى مجاهد شعيب 0000

      رياض شريف محمود المنشاوى هبه 0006

      هبه محمد عبدالسميع شلبى 0000

0000 
      هبه مختار محمد السيد دياب 

      هبه نبيل ابراهيم حسن الشيمى 0000

      هبه هالل خليل الشيخ 0060
      هبه وجدى احمد عوض 0060

      هبه ياسر محمد احمد السيد 0060

      سماعيل مصطفى خليلهدى السيد ا 0060

      هدى حسن فتح الله حسن 0060

      هدى عبدالرحمن حسن الخضرى 0060
      هدى فتحى غطاس سعد 0066
      هدى محمد الكيالنى فتح الله العتر 0060
      هدى محمود ابراهيم ابوخسكيه 0060
          هدى يحى احمد المزين 0060

      مان سليمان خطابهدير جمال سلي 0000
0000 

      هدير جميل محمد على عطيه
      هدير صبرى صادق الشيخ على 0000
      هدير صالح خليل احمد الجلفى 0000
      هدير عبد العزيز محمد عبدالعزيز سليمان 0000
      هدير عبد الغفار صابر عبد الغفار 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 ( 48) شئون طالب 

 نهائىكشــــــــــــف                                                                
 1029/ 1028للعام الجامعى  ثالثةالرصد درجات الفرقه                                 

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      هدير محمد محمود المرسى عماره 0006

      هدير ناصر حسن خليل 0000

      هدير نجاح عامر محمد 0000

      هدير نزيه على شرف 0000

0000 
      هشام احمد راغب مشعل

      همسه بدوى محمد بدوى حسان 0000

      هناء جمال عبدالوهاب الجبالى 0000

      هند جمال اسماعيل زين القونى 0000

      لضبعهند جمال توفيق ا 0000

      هند حامد عبدالسالم درويش 0000
      هند ربيع كامل محمد يحى 0006

      هند صالح الدين عامر نصار 0000

0000 
      هند هارون محمد صالح ابو شامه

      هند يوسف الحسانين رحمه 0000

      هيام عثمان عيد عقل  0000
      د السيدوحيد دسوقى عبدالفتاح عبدالحمي 0000
      ورده رضا محمد سيداحمد هاشم 0000
      وفاء ابراهيم حسن علي السعودى 0000
      وفاء السيد عبدالرؤف سرحان 0000

      وفاء السيد على غازى 0000
      وفاء جمال الدين عبدالبصير عطيه مسعد  0006
      وفاء عبداللطيف عدلى فايد 0000
      يه ابراهيم عبدالسالم عوض وفاء عط 0000
      وفاء محمد أحمد عطيه 0000
      وفاء محمد رمضان عبد الحليم راشد 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
                                                                شئون طالب

                                                             (49 ) 
 نهائىكشــــــــــــف                                                         

 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
      وفاء وحيد عطا اسماعيل عطا 0000

      والء اشرف محمد ابو الفتح الخليفه 0000

      والء السيد حلمى السيد 0000

      والء محمد محمد عبدالسالم 0000

      والء نصر عبدالمنعم البلتاجى 0000

      يارا جمال عطيه السنباطى 0006

      يارا خالد عبدالمنعم سليمان 0000

      يارا مبروك توفيق جمعه 0000

      يارا محمد بكر بدوى 0000

      يارا محمد صالح عطيه سالمه 0000
      ياسر السيد عبدالخالق ابوسليمان   )ق ( 0000

      ياسمين احمد ابراهيم خليفه 0000

      ياسمين ادريس محمد ادريس 0000

      ياسمين جمال عبدالحميد رزق 0000

      ياسمين جمال محمد مطر 0000
      ياسمين خالد على المليجى 0006
      ياسمين رضا محمد عبدالبديع خليفه 0000
      ياسمين رضوان القاسم 0000

      ياسمين رمضان عبدالله مصطفى الشامي 0000
0000 

      ياسمين سامى معوض االكبر
       ياسمين سعيد محمد القهمور  0000
0000 

      فياسمين سمير السيد احمد شر
      ياسمين شريف عثمان محمد عثمان 0000
      ياسمين طه محمد رجب شعيب 0000
      ياسمين عبدالحميد محمد دغيدى 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 
 (00) شئون الطالب                                                  

 نهائىــــــــــف كشــ                                                              
 1029/ 1028للعام الجامعى  الثالثةرصد درجات الفرقه                                 

  
 المسجل                      المختص                                 المراجع                     

 

 مجموع    تحريرى   شفهى    عملى   دورى   اسم الطالب          م
0060       ياسمين عبدالرحمن امين الجزار 

      ياسمين عبدالله عبدالعظيم الجنادى 0000

      ين عبدالهادى على الشحاتياسم 0000

      ياسمين على محمد علي 0000

0000 
      ياسمين ماهر ابراهيم يوسف

      ياسمين محمد محمد ابو ضيف مصطفى حسن 0000

      ياسمين محمود عبدالحليم ابو دغيد 0000

      ياسمين مصرى محمد متولى سليم 0000

      يحيى حسن ابوالسعود محمد 0000

      يحيى محمد نزار محمد 0000
      يسرا مسعود محمد طاهرمسعود نصر 0006

      يمنى احمد مسعد داود محمد 0000

      يمنى امل عطوه هيكل 0000

      يمنى ايهاب صالح الدين سعد محمد 0000

      يمنى وائل سعد فرحات سيد ا حمد 0000
      يوسف السيد ابراهيم السيد 0000



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 



 
 

 د الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

   

 
       

                                                       


