
 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 جامعة طنطـــا  
 كلية الصـيدله   
  شئون الطالب   

    ---------   
 

  8102/8102للعام الجامعي  الرابعهكشف رصد الدرجات لطالب الفرقة                        
 ( طالب  0082  عدد الطالب ) ثانى - فصل دراسي أول                                

 

 
  

                                                

رقم 
 الطالب

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــم                  

      اباء ابراهيم السيد الجزار 1008

      ابتسام محمود النبوى صالح سليم 1002

      ابتهال احمد محمد نادى عامر 1000

      ابراهيم احمد ابراهيم ابراهيم نجيمه 1000

      وقى )ق(ابراهيم رزق السعيد ابراهيم الدس 1000

      ابراهيم صابر محمد ابراهيم شعالن 1000

      ابراهيم محمد امين السحيتى 1000

      ابراهيم محمد صبحي ابورابيه 1001

      اجالل عبدالعزيز طه غريب 1000

      احمد ابراهيم السعيد فوده 1080

      احمد ابراهيم محمود عامر 1088

      حسان اسماعيل احمد اسماعيل  1082

      احمد اسماعيل عبدالرحمن يونس 1080

      احمد السيد عبدالعظيم محمد القط  1080

      احمد السيد مغاورى منشاوى 1080

      احمد ايمن محمد سيداحمد زيد 1080

      احمد ايهاب لطفى عبدالحميد محمد يوسف 1080

      احمد جمال شحاته مصطفى 1081

      احمد جمال محمد عمرو 1080

      احمد حسن حسن الوزان 1020

      احمد حسنى عبدالباقى عبدالعزيز محمد 1028

      احمد حمدى محروس احمد مصطفى الخطيب 1022

      احمد خالد احمد مراد  1020

      احمد خيرى احمد القفل  1020

      احمد رضا السيد محمد بدر 1020



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                     (8 ) 
 8102/8102للعام الجامعي  الرابعهتابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة           

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      ى ابواليزيد زكى جابر احمد زك 1020

      احمد سامى رجب احمد القمرى 1020

      احمد سعيد عبدالجواد موسى 1021

      احمد سمير عبدالعظيم شحاته 1020

      احمد سمير محمد محمد الدرباوى 1000

      احمد شريف احمد عماره 1008

      احمد صابر احمد خواجه  1002

      ح صالح علىاحمد صال 1000

      احمد صالح فرج السيد 1000

      احمد طه محمد مصيلحى قميحه 1000

      احمد عبدالبديع عبدالقوى محمد 1000

      احمد عبدالعاطى مصيلحى عبدالعاطى  1000

      احمد عبدالمجيد عبدالرحمن عبدالمجيد البربرى 1001

      هاحمد عبدالمحسن محمود ابوعجيل 1000

      احمد عبدالهادى بدوى رجب 1000

      احمد عصام محمود على عبده 1008

      احمد على محمد القرنشاوى 1002

      احمد على محمد عبدالدايم 1000

      احمد فهيم احمد عبدالحميد يحيى 1000

      احمد ماهر عبدالحكيم المهدى 1000

      احمد محمد احمد الفخراني 1000

      احمد محمد اسماعيل محمد قاسم 1000

      احمد محمد ايمن البدراوى المتولى يونس 1001

      احمد محمد رمضان احمد ابراهيم 1000

      احمد محمد سيداحمد سالم 1000
                                                   



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                      (3 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي               

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      احمد محمد عبدالمنعم بدوي 1008

      احمد محمد عبدالهادى الجوهرى 1002

      ى محمد القاضىاحمد محمد فتح 1000

      احمد محمد مبروك زايد 1000

      (x0احمد محمد محمد حسن ابراهيم ) 1000

      احمد محمد مصطفى السيد سعد 1000

      احمد محمود فوزى محمد 1000

      احمد مصطفى نعيم محمد كشك 1001

      احمد ممدوح رجب عبدالرازق 1000

      ابوالفضل المسيرى احمد نبيل محمد  1000

      احمد نصر حافظ يونس  1008

      احمد نهاد السيد عبدالصادق الزهار 1002

      احمد يوسف مغاورى عويس 1000

      اريج عبدالفتاح مرسى المسلمانى 1000

      اريج عبدالله عادل عبدالله عبدالمجيد 1/000

      اسامه السيد كمال محمد الفتيانى 0100

      اسراء ابراهيم السيد العزب خاطر 0100

      اسراء احمد ابراهيم ابراهيم الشافعى 0101

      اسراء احمد جمعه احمد درويش 000

      اسراء احمد محمد زياده 1000

      اسراء احمد محمد شهاب الدين 1008

      اسراء اسامه عبدالعزيز النحراوى 1002

      السيد احمد السيد عمرواسراء  1000

      اسراء السيد محمد مرساوى  1000

      اسراء السيد محمود الحلفاوى 1000
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                 (4 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                   

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      اسراء ايمن حب الله الصباغ 1000

      اسراء جمال على عبداللطيف زمزم 1000

      اسراء جمعه عطيه يوسف نصار 1001

      اسراء حسين على الرقباوى 1000

      اسراء خالد محمد ابوسلمان 1010

      محمد غانماسراء رجب ابراهيم  1018

      اسراء رضا احمد صقر شحاته 1012

      اسراء سمير عبدالكريم فتح الله 1010

      اسراء شبل السيد احمد سالم 1010

      اسراء شبل سيف سيف 1010

      اسراء شكرى عطيه مهنا 1010

      اسراء صابر عبدالحميد محمد حمزه 1010

      يز شحاته عبدالعاطى اسراء صابر عبدالعز 1011

      اسراء عادل احمد رجب 1010

1000 
      اسراء عادل ناصف ذكى

      اسراء عبدالحليم محمد محمد 1008

      اسراء عبدالفتاح محمد يوسف العزب 1002

      اسراء عبدالمنعم ابوالفتوح عبدالجواد 1000

      اسراء عبدالوهاب احمد يونس 1000

      اسراء عبدالوهاب عبدالفتاح احمد 1000

      اسراء على احمد محمد الخليفه 1000

      اسراء على حسن محمد عبدالحليم 1000

      اسراء على محفوظ محمد سالمان 1001

      اسراء علي يوسف علي ابوزيد 1000

      اسراء عليش متولى بدوى 1800
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                    (5 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                    

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      اسراء عماد فتحي حالوه 1808

      اسراء فتحى محمد غراب 1802

      عبدالستار عالماسراء فريد  1800

      اسراء كمال عطيه محمد السنباطى 1800

      اسراء لطفى سعد عبداللطيف محرم 1800

      اسراء مجدى محمد موافى 1800

      اسراء محمد بهجت محمد شامه 1800

      اسراء محمد صبحى ابوغرام 1801

      اسراء محمد عاطف نصير 1800

      عبدالستار السيداسراء محمد  1880

      اسراء محمد عبدالستار سالم حسين 1888

      اسراء محمد عبدالمجيد زعير 1882

      اسراء محمد محمد محمد الخرويلى 1880

      اسراء محمد نبيل دلوع  1880

      اسراء محمود عراقى محمود سالم 1880

      اسراء محمود غريب سالمه 1880

      راء محمود متولى ابراهيم ابوالعنيناس 1880

      اسراء مدحت محمد عبدالقادر سليمان 1881

      اسراء مرسى محمد ربيع 1880

      اسراء مصطفى عبدالرؤف شتات 1820

      اسراء معوض حسيني على الميهى 1828

      اسراء هاني فرج سراج الدين 1822

      نصوراسراء هشام عبدالحميد م 1820

      اسراء يحيى الدسوقى بسيونى عبيد 1820

      اسالم اسماعيل محمد خضر 1820
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                             
                                                              (6 ) 

 8102/8102للعام الجامعي  تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه              
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      اسالم االحمدى محمد ابوابراهيم 1820

      اسالم السيد محمد احمد صقر 1820

      اسالم حسن عرفه عمران  1821

      اسالم طلعت عبدالحى البيومى  1820

      العوضى اسالم عباس فتحى 1800

      اسالم عالء الدين محمد عبدربه حطب 1808

      اسالم مصطفى عبدالعزيز حامد العيسوى  1802

      اسالم يحيى عبدالرحمن عبدالله 1800

      اسماء ابراهيم السيد الجمال 1800

      اسماء ابراهيم عبدالفتاح عماره 1800

      اسماء الزيني السيد الهره 1800

      اسماء السيد عبدالسيد حامد 1800

      اسماء السيد محمد ابراهيم عطاالله 1801

      اسماء السيد محمد ابوشرف  1800

      اسماء جالل ابراهيم على غنيم 1800

      اسماء جمعه عبدالفتاح ابوحمد 1808

      اسماء حداد عطيه بدوى 1802

      ه الهابطاسماء حسن على عبدالل 1800

      اسماء حسن محمد البش 1800

      اسماء رمضان عبدالستار حموده 1800

      اسماء سعيد صبحى محمود احمد الجندى 1800

      اسماء سعيد عبده احمد 1800

      اسماء سمير حسن القطب شوشه 1801

      اسماء سمير عبدالجوادعبدالسالم حجازى )ق( 1800

      سماء شاكر ابراهيم سليمانا 1800



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  
                                                        (8 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      يد الششتاوى ابراهيماسماء شعبان الس 1808

      اسماء شعبان مدين درويش 1802

      اسماء صالح محمد احمد يونس 1800

      اسماء عبدالسميع محمد سافوح 1800

      اسماء عبدالغنى محمد ابوعمار 1800

      اسماء عبدالمنعم السيد عيسى 1800

      اسماء محمد احمد إبراهيم 1800

      ء محمد السيد شعالناسما 1801

      اسماء محمد جابر محمد عيدالناقورى 1800

      اسماء محمد عاطف عبدالفتاح عبدالعزيز الدربل 1800

      اسماء محمد عبدالعزيز ابراهيم 1808

      اسماء محمد عبدالقادر محمود حمد 1802

      اسماء محمد عبدالمقصود االبجر 1800

      محمد عبدالوهاب بركاتاسماء  1800

      اسماء محمد على محمد ندا حواس 1800

      اسماء محمد محمد عبدالفتاح رزق 1800

      اسماء محمد يسرى الطوخى ابراهيم 1800

      اسماء مدحت عبدالعزيز محمد عبده 1801

      اسماء ناصر محمد محمد الصباحى زمزم 1800

      عبدالحليم عبدالمولى اشرف عبدالمولى 1800

      افنان سعيد نجيب كشك 1808

      اكرم جمال على العونى 1802

      االء اسامه محمد المنشاوى 1800

      االء اسعد احمد حماده احمد 1800

      االء جالل الدين مصطفى ابوالمجد القصاص 1800



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                       (2 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      االء جمال محمود عطوى 1800

      (xاالء حسن يوسف بلحه ) 1800

      االء رمضان على عبده 1801

      االء طه محمد ابراهيم العبد 1800

      االء عبدالقادر احمد سليمان هزع 1810

1818 
      االء عالء احمد حمزه

      االء مؤمن على راشد  1812

      االء محمد عبدالغنى الفقى 1810

      االء محمود حسن علي التالوى 1810

      االء محمود رمزى زايد محمد زايد 1810

      ومهاالء مصطفى محمد صاد 1810

      االء مصطفي محمد عبدالواحد اسماعيل 1810

      مصطفى محمد عبدالفتاح مصطفى حسن البراء  1811

      السيد عبدالعظيم السيد عبدالرازق  1810

      السيد فرج محمود اسماعيل فرج 1800

      السيده سامى األحمدى عبدالغنى عطاالله 1808

      الشيماء سمير بدوى محمد ابوفايد 1802

      الشيماء مصطفى عبدالحميد حسنين رباح 1800

      الهام حسين محمد نوفل 1800

      الهام محمد ابراهيم صبح 1800

      امانى ابراهيم احمد عثمان 1800

      امانى احمد مبروك عالم 1800

      لحميد ابوفرجامانى الشحات محمد عبدا 1801

      امانى سعيد رياض احمد النجار 1800

      امانى سعيد شعبان موسى 1200
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                     (2 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االسم                رقم الطالب

      امانى سعيد عبدالعزيز حسين 1208

      امانى صبحى سعيد على قنديل 1202

      امانى طلعت السعيد ابوشراره 1200

      امانى على محمود سويد 1200

      امانى فخرى يحى عبدالعزيز يحى 1200

      امانى كمال حسب الله على حسين 1200

1200 
      الرعو حيمامانى محمد عبدالر

      امانى مصطفى محمد مصطفى محمد فراره 1201

      امل احمد ابراهيم عبداللطيف هيكل 1200

      امل السيد محمد الزهيرى 1280

      امل جمال السيد متولى ديب 1288

      امل رياض محمد حماد 1282

      لشرملسىا امل طارق توكل على 1280

      امل عادل محمد سعيد 1280

      امل عبدالرؤف محروس االمام جبه 1280

      امل فتوح المهدى محمد غنيم 1280

      امنيه امام شعبان عطيه 1280

      امنيه سالمه السيد عبدالمجيد اللبودى 1281

      امنيه عبدالحميد جوده حماد 1280

      براهيم السيد حالوهامنيه محمد ا 1220

      امنيه محمد احمد محمود غنيم 1228

      امنيه محمد صالح محمد على السليط 1222

      امنيه محمد عبدالعزيز السيد محمد 1220

      امنيه محمد عبدالمجيد احمد عسكر 1220

      امنيه محمد محمد خضر 1220
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                       (01 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي               

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      امنيه مصطفى احمد حمدى ابراهيم 1220

      ندراوس امير ناجى نبيه ا 1220

      اميره طه الحسينى محمد غانم 1221

      اميره ابراهيم عبدالعزيز سالم 1220

      اميره احمد فتحى فنجوح 1200

      اميره السيد محمد محمد عزيز 1208

      اميره ايمن عبدالعزيز محمد الشيخ 1202

      اميره جمال محمد الربيعى 1200

      على شلبىاميره حسن  1200

      اميره رمضان فهيم خطاب 1200

      حالوهاميره سعيد محمد  1200

      اميره عادل العزب ابراهيم السعدنى 1200

      اميره عبداالله عبداالله السعدنى 1201

      اميره عبدالعزيز احمد جاد حجازى 1200

      اميره عثمان محمد نصار 1200

      ى عثمان غانم خطاباميره عل 1208

      اميره عماد عبده حسن بدر 1202

      البياعهمصطفى اميره محمد حامد  1200

      اميره محمد حسين كامل درويش 1200

      اميره محمد محمد جاد سيداحمد 1200

      اميره محمد نجيب عبدالرحمن صالح شكر 1200

      اميره محمود حسنين محمد حسنين 1200

      اميره محمود فتوح ابوسعيده 1201

      اميره محمود محمد سلطان 1200

      اميره مرسى السيد مرسى الشحات 1200
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                            
                                                          (00 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                   
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      اميره مصطفى المتولى ابراهيم خطاب 1208

      اميره نبيل السعيد محمد قشر 1202

      اميره نشأت ماهر شاهين 1200

      اميره ياسر محمد زينهم الهيرى 1200

      اميمه كمال عبدالعزيز الحنفى  1200

      امين محمد عبدالعظيم جعفر 1200

      امينه ابراهيم عبدالعزيز بسيونى بالل 1200

      امينه حلمى حلمى عيد 1201

      يومىامينه قدرى احمد الغريب الب 1200

      انس خالد سالم جاب الله 0200

      انطونيوس جمال بشاى قرياقص 1208

      انطونيوس نبيل منير جرجس 1202

      انغام محمد على سليمان بدر 1200

      اهداء السيد ابراهيم الكيال 1200

      ايات عاطف عبدالهادى محمد الهمص 1200

      دالرحمن عبدالسالم عيسىايات عبدالفتاح عب 1200

      ايات محمود عطيه الخرخيسى 1200

      ايةالله صبرى عبدالرحمن محمد الفيل 1201

      ايمان ابوبكر السيد البربرى 1200

      ايمان احمد عبدالحليم عوض 1200

      ايمان اسامه مسعد محمد العربى  1208

      انىايمان امبابى ابراهيم الجرو 1202

      ايمان ايهاب عبده لولح 1200

      ايمان حسن محمد محمد الشلق 1200

      ايمان حمدى عبدالحميد العكفه 1200



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                       (08 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى الســـــــــــــــــــــــــــــــــــما                رقم الطالب

      ايمان رأفت عبدالسميع السيد عريبى 1200

      ايمان رمضان محمد البحيرى 1200

      ايمان سعيد عبدالباقى اسماعيل شرف 1201

      ايمان سالمه احمد محمد عبدالوهاب 1200

      قنديل ايمان سمير محمد 1210

      ايمان شريف حسين عيسوي الهندوم 1218

      ايمان عادل الدسوقى ابراهيم 1212

      ايمان عبدالرحمن بركات عبدالدايم 1210

      ايمان عطيه حمدته عبدالله عمار 1210

      ايمان على احمد بغداد 1210

      ايمان محروس سيداحمد فايد 1210

      حسن حسانين محمدايمان م 1210

      ايمان محمد ابوالمعاطى محمد 1211

      ايمان محمد عادل على محمد يونس 1210

      ايمان محمد عبدالفتاح العبد 1200

      ايمان محمد عبدالفتاح عامر 1208

      ايمان محمد عبدالله عبدالحميد مسلم 1202

      ايمان محمد عيسوى الكفورى 1200

      ايمان مختار عبدالعزيز قرقش 1200

      ايمان مصطفى عبدالله مرعى 1200

      ايمان وجيه صادق زهران 1200

      ايمن محمد عبدالهادى زيدان 1200

      ايناس اشرف محمد خالف 1201

      ايناس صبحي سعيد االشقر 1200

      ايناس عطيه عبدالفتاح عبدالكريم عامر 1000
                                                         



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                        (03 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ـــــــــــــــــــماالســــــــــــــــــــــ                رقم الطالب

      ايه ابراهيم عبدالفتاح علي العدل 1008

      ايه ابراهيم فتحى سلطان 1002

      ايه ابوالفتوح عبدالهادى ابوالفتوح سويلم 1000

      ايه احمد محمود على  1000

      ايه اسامه عبدالمجيد ابراهيم عماشه  1000

      ايه اكرم عبدالله قميحه 1000

      ايه امجد موسى ابراهيم حسين 1000

      ايه انور عبدالرازق المليجى 1001

      ايه ايهاب السيد مسعود شالبيه  1000

      ايه بسيونى محمد صالح 1080

      ايه جمال السيد المشد 1088

      ايه جمال حسن عيد على 1082

      مال عبدالرحمن نصر ابوالنصرايه ج 1080

      ايه حربى محمد محمد حسنين 1080

      ايه حسام على محمد صالح 1080

      ايه حمدى الدسوقى محمد الدفراوى  1080

      ايه خالد عبدالحكيم محمد 1080

      ايه خالد محمد ابوشنيشن 1081

      ايه خالد وهبه الشريف 1080

      رجب عرفه النجارايه  1020

      ايه رفعت عبدالله السيد سليمان 1028

      ايه سلطان على سلطان عالم 1022

      ايه سمير حامد السيد 1020

      ايه سمير فاروق السيد طعمه 1020

      ايه طه عبدالمنعم منصور 1020
                                                



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                            (04 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                    

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      ادل محمد مسلم ابوريهايه ع 1020

      ايه عادل محمود عبدالحميد عالم 1020

      ايه عبدالحليم عبدالله عبدالعال 1021

      ايه عبدالحميد باشا عفيفى 1020

      ايه عبدالرازق السيد محمد الزيات 1000

      ايه عبدالناصر مجاهد الشرخ 1008

      ق(ايه على ابوالمعاطى عرفه ) 1002

      ايه عماد عبدالعزيز باز 1000

      ايه غباشى محمود غباشى 1000

      ايه فوزى مصطفى محمد زايد 1000

      ايه مجدى احمد عبدالله حسن 1000

      ايه محمد ابراهيم درويش 1000

      ايه محمد سليمان حسين 1001

      ايه محمد عبدالفتاح ابراهيم دنيا 1000

      ايه محمد محمد السيد يونس 1000

      ايه محمد محمد عبدالوهاب ابوالسعود 1008

      ايه محمدالمهدى على سلطان 1002

      ايه محمود عبدالمنعم القصبى 1000

      ايه نافع مصطفى عثمان  1000

      ايه وفيق احمد سمك 1000

      ايه يوسف محمد الدغيدى 1000

      باسيليوس ميمى حليم 1000

      بدر محمد السيد مالك  1001

      بدور محسن عبدالسميع حسن ابوالنيل 1000

      برباره القس مقار يوسف حنا 1000
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                          (05 ) 

 8102/8102بعه للعام الجامعي تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرا            
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      بسام سليمان عبدالخالق مصطفى المعدول 1008

      بسمه احمد توفيق عالم 1002

      بسمه احمد عبدالسميع ابراهيم مكرم 1000

      بسمه اسامه رمضان السجى 1000

      بسمه شبل مصطفى فراج 1000

      بسمه صبحى عاطف مسعود خطاب 1000

      بسمه صالح محمد فرحات 1000

      بسمه صالح محمود عماره 1001

1000 
      بسمه صالح منصور شومان

1000 
      بسمه على جمال الدين الجندى

      صالح تركى بسمه مجدى الحنفى 1008

      بسمه محمد عبدالمنعم محمد سعدالدين هشهش 1002

      بسنت ابراهيم محمد المدنى 1000

      بسنت حسن عبدالموجود ابراهيم مرعى 1000

1000 
      محمد موافى بسنت فتحى حسن

      بكر مصطفى عبدالرحيم العيسوى 1000

      بولس عاطف عبده سعد 1000

      بيتر وديع جرجس ميالد 1001

      تحيه احمد احمد محمود حبيب 1000

      تحيه عبدالنبى عبدالونيس بدر 1000

      تسنيم عبدالعزيز محمد فتحي العاصي 1008

      تسنيم على محمد ابوالنصر الشنشورى 1002

      تسنيم مصطفى سليمان الشرقاوى 1000

      د تعلب تسنيم مصطفى عبدالمجي 1000

      تسنيم ناصر حسن شلش 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                        (06 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ــماالســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                رقم الطالب

      تغريد سامى محمود حرفوش 1000

      تغريد سعد عبدالعزيز محمد قنديل  1000

      تغريد عبدالحميد عبدالعزيز محمد معارك 1001

      تغريد عبدالشافى مصطفى جاد سالمه 1000

      تقى اشرف مصطفى ابوداود 1010

      مد سليمانتقى عصام موسى مح 1018

      تقى محمد عبده محمد عبدالرحمن الشهاوى 1012

      تقى مصطفى احمد عبدالغفور 1010

      تميمه عزت محمد سالم 1010

      ثريا السيد محمد السيد سيداحمد 1010

      ثريا محمد عبدالحميد الوكيل 1010

      جميله محمد مصطفى محمد الجندى 1010

      مينا محمد مصطفى الشنوانىج 1011

      جنات عبدالفتاح ابراهيم حرب 1010

      جهاد احمد عبدالحميد ابوفاطمه 1000

      جهاد رأفت يحيى مزروع 1008

      جهاد صالح احمد المصيلحى احمد 1002

      جهاد عادل سليمان ابوالعال 1000

      جهاد فتحى على ابوبركه 1000

      جهاد ماجد عبدالحميد عمار 1000

      جهاد نبيل محمد لبيب عزب 1000

      جهاد وحيد محمد عبدالعليم 1000

      جون رضا نسيم زخاوى  1001

      حاتم حسن حامد على سالم 1000

      مفصول تجنيدحازم احمد احمد السيد المرحومى )ق(  1000
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                   (08 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي             
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      حازم خالد محمد احمد ابوطاحون 1008

      م محمد محمد محمد تعيلبحاز 1002

      حافظ ابراهيم عبدالحفيظ نصير 1000

      حسام الدين عادل راضى عبدالرحمن فوده 1000

      حسام على عبدالفتاح عماره 1000

      حسناء حمدى رمزى محمد 1000

      حسناء عبدالسيد مصطفى درويش 1000

      حسناء على محمد شريف 1001

1000 
      حسناء محمد محمود تركى

1080 
      حسين احمد حسين الدسيطى

      حسين صالح الدين حسين على  1088

      حسين عبدالغنى عبدالرسول مبروك 1082

      حسين محمد حسين متولى عبدالحليم 1080

      حماده امام عنترامام  1080

      حميده ممدوح رياض على سويلم 1080

      حنان راجى محمد حبشى البيبانى 1080

      حنان صبحى محمود عبدالرحمن شحاته 1080

      حنان طه علي عباس عبده 1081

      حنان عبدالفتاح قطب حمد 1080

      حنان على محمود فايد 1020

      حنان فتحى احمد خميس 1028

      حنان محمد موسي سليمان عطاالله 1022

1020 
      نان محمود حامد بركاتح

      حياه هالل اسماعيل الزقزوقى 1020

      خالد بخيت السيد محمد المنوفى 1020



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  
                                                       (02 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي           
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      خالد محمد ثابت محمد عبدالصمد 1020

      خديجه عادل عبدالمجيد عبدالرحمن 1020

      خلود احمد مهدى عبدالهادى 1021

      خلود ايمن السيد حسن محمد 1020

      ال عبدالعظيم السعداوىخلود جم 1000

      خلود حواش رزق حواش 1008

      خلود خالد عبدالوهاب حسين ابوديوان 1002

      خلود طنطاوى محمد طنطاوى 1000

      خلود عماد محمود عبدالعزيز رمضان 1000

      خلود عوض عبدالله عوض 1000

      خلود فاخر فؤاد محمدالشيخ 1000

      ود مجدى على عبدالخالق ديابخل 1000

      داليا ابراهيم بدر السيد حسين 1001

      داليا السيد محمد الحديدى 1000

      داليا عبدالفتاح عبدالفتاح عبدالله 1000

      داليا محمد طه مصطفى امين سليم 1008

      دعاء ابراهيم عبدالهادى محمود 1002

      طلبه فرهود دعاء احمد السعيد 1000

      دعاء احمد محمد شعبان 1000

      دعاء السيد عامر احمد دويدار 1000

      دعاء رجب طلبه قاسم 1000

      دعاء رفعت احمد مصطفى طاحون 1000

      دعاء سمير عبدالجواد سيداحمد 1001

      دعاء عبدالبارى عثمان جاد الغنيمى 1000

      كر عبدالعاطى عيسىدعاء على  ب 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                      (02 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                   

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      دعاء عيد عبدالرحمن عبدالرحمن 1008

      دعاء محمد شحاته قابل  1002

      دعاء محمد عبدالله محمد كعبو 1000

      دعاء محمود عبدالفتاح عبده 1000

      دعاء مصطفى محمد انور سالم 1000

      دنيا اشرف صبحي محمود عبدالله 1000

      براهيم محمد عفيفىدنيا جمال ا 1000

      دينا ابراهيم عبدالفتاح محمد حماد 1001

      دينا احمد ابراهيم النجار 1000

      دينا احمد محمد فهمى غباره 1000

      دينا احمد محمود عبدالله جعيم 1008

      دينا اشرف محمد عامر 1002

      دينا الحسينى سعيد محمد عثمان 1000

      دينا بسيونى ابواليزيد عبدالمنعم جعباص 1000

      دينا جمال احمد منصور 1000

      دينا زكريا فؤاد زكريا سند 1000

      دينا عبدالرحمن محمد اسماعيل الصعيدى 1000

      دينا عبدالكريم محمد غنيمه 1001

      دينا عبدالله العليمى الخولى 1000

      حمد طعيمهدينا عبدالله م 1000

      دينا فتحى عبدالله وهدان 1008

      ى نالغريا لحفيظدينا محمد عبدا 1002

      دينا محمود محمد عبدالوارث حسن 1000

      رائد سعيد محمد محمد رضوان 1000

      رائد ماجد محروس بدرالدين 1000
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                       (81 ) 
 8108/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الثالثه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      رائد نبيل محمود يوسف 1000

      راجى يوسف وهبه اسعد  1000

      راضى مصباح عبدالوارث عياد 1001

      رامى السيد محى الدين القيط 1000

      رامى محمدى سعد عبدالحميد ابوسالم 1010

      رانا حمدى عالم محمد عالم 1018

      رانيا احمد شاكر محمد درويش 1012

      رانيا احمد محمد النجار 1010

      درانيا حمدى محمد السي 1010

      رانيا ربيع محمد العيسوى 1010

      رانيا سالم عبدالمعز ابوشنب 1010

1010 
      الهادىرانيا صالح عبدالله عبد

      رانيا عادل محمد حسيب 1011

      رانيا عاطف عبدالرحيم الجزار 1010

      رانيا عبدالقادر رمضان عبدالنبى 1000

1008 
      ابراهيم خليفهرانيا مجدى مختار 

      رباب امين على امين 1002

      رباب محمد عباس الشناوى 1000

      رجاء اسامه عبدالسالم عمار 1000

      رحاب احمد محمد عزب 1000

      رحاب ربيع ابواليزيد ابوزياده 1000

      رحاب رضوان عبدالفتاح القرم 1000

      رحاب سعد حسن الشافعى 1001

      رحاب محب فوزى محمود حامد 1000

      رشا عبدالحكيم عبدالمقصود بدر 1000
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                      (80 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماالسـ                رقم الطالب

      رضا عبدالفضيل عبدالرازق عبده على 1008

1002 
      رضا مجدى عبدالمنعم هاشم

1000 
      رضوه محمد عبدالله سيد احمد

1000 
      رضوى محمد السيد ابراهيم قرقر

      رضوى محمد محمود مشعل 1000

      رفيده فوزى الشافعى المليجى 1000

      رفيق خضرى عطيه جبر عبدالله 1000

      رمضان عاشور رمضان رمضان كحله 1001

      رنا اسماعيل احمد محمد خضر 1000

      رنا السيد مصطفى خليل ابراهيم 1080

      رنا هشام عبدالرحمن محمود 1088

      لبهىرهندا طارق محمود ا 1082

      روان راغب سالم الدرينى 1080

      روان سمير عبدالفتاح عثمان ابراهيم 1080

      روضه احمد احمد النعا 1080

      روضه العزب زكى العزب كركر 1080

      روضه محمد رجب النجار 1080

      ريم ابراهيم عبدالحميد البحيرى )ق( 1081

      ن بالطهريم احمد عزالدي 1080

      ريم عادل جالل سيد 1020

      ريم محمد توفيق احمد ابوزيد 1028

      ريم محمد على رمضان جبر 1022

      ريم محمد فوزى عبدالغفار طعيمه 1020

      ريم محمد وحيد صديق 1020

      ريهام احمد محمد هزو 1020
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                 (88 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      ريهام رسمى محمد البيومى 1020

      الصمد فايد ريهام شداد عبد 1020

      ريهام طه محمد الششتاوى 1021

      ريهام عزمى عبدالسالم يسن طه 1020

      ريهام عزيز احمد الطريجى 1000

      ريهام مجدى محمد شراقى 1008

      ريهام محمد محمد ماهر القط 1002

      ريهام محمد مصطفى عبدالجواد الدمنهورى 1000

      حمود طه ابوالعمايم ريهام م 1000

      ريهام مصطفى صالح مصطفى الوشاحى  1000

      ريهام مصطفى عبدالخالق محمد عطيه 1000

      زياد احمد احمد سامى دراز 1000

      زينب ابوبكر عزت السيد عثمان 1001

1000 
      زينب احمد فتحى

      زينب عبدالله ابوالفتح عيسى 1000

      زينب عزت عبدالرحمن السيد صقر 1008

      زينب محمد حسن محمود عيد 1002

      زينب محمود احمد الحسنين 1000

      زينب منير على عبدالعال 1000

      زينه الجعفرى احمد الغتورى 1000

      ساره ابراهيم الخضرى عثمان الخضرى 1000

      ساره ابراهيم حسنى طاحون 1000

      ساره احمد احمد القويسنى 1001

      ساره احمد السيد عبداللطيف قوره 1000

      ساره احمد سليمان سالم رضوان 1000
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                    (83 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      ساره احمد محمد عطيه حربى 1008

      ساره اشرف رشاد مصطفى الشيخ  1002

      ساره جابر حسين عباس 1000

      ساره جاد عبدالفضيل عبدالحميد 1000

      ه جمال السيد مصطفي بيومىسار 1000

      ساره جمال عبدالشافى محمد 1000

      ساره جمال محمد الليثى الدكر 1000

      ساره خالد عبدالعليم عطيه 1001

      ساره خالد محمد صابر عويس  1000

      ساره رأفت رمسيس حليم 1000

      ساره رزق احمد عبدالعزيز 1008

      رمضان حسين النجارساره  1002

      ساره سالم حلمي عرابي 1000

      ساره سامح السيد ابراهيم 1000

      ساره سامى لبيب حنا يوسف 1000

      ساره سامى محمد ابراهيم طعيمه 1000

      ساره سالمه محمد مسلم ابوريه 1000

      ساره سمير محمد عزام 1001

      بارى دياب غانمساره صبحى عبدال 1000

      ساره عادل عبدالمطلب مرسى عبدالمطلب 1000

      ساره عبدالغنى السيد العقيلى 1008

      ساره عصام الدين محمود مفتاح على 1002

      ساره فايز يحى عبدالرحمن عون 1000

      ساره مجدى عبدالعزيز محمد الجمل 1000

      هساره محمد ابراهيم وهب 1000
8 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                    
                                                    (84 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ــــــــــــــــــماالســـــــــــــــــــــــ                رقم الطالب

1000 
      البطاوى ساره محمد احمد محمود

      ساره محمد البهى الجروانى 1000

      ساره محمد كامل على شاهين 1001

      سالى اسامة ابوالنجا يوسف 1000

      سالى رضا عيسى على 1010

      سالى سامى احمدعلى شتيه 1018

1012 
      شاهين المتولى ساميه السيد احمد

      ساميه حسن بشير احمد الشرنوبى 1010

      ساميه عزيز موسى محى الدين حجر 1010

      ساميه على عبدالله قنديل 1010

      سحر مختار عبدالرحمن خير 1010

      سعاد اشرف محمد فهمى الكشك 1010

      دسعاد امين مفيد عي 1011

      سعد احمد سعد محمد حبسه 1010

      سعد عادل سعد سالمه 1000

      سعيد هشام محمد سعيد النحال 1008

      سلسبيل اثامه هنداوى محمد غانم 1002

      سلمى احمد محمد عبدالمنعم 1000

      سلمى السباعى صالح محمد السباعى  1000

      مدسلمى رضا عبدالعزيز حا 1000

1000 
      سلمى صالح سعيد المحمودى

      سلمى عاطف كمال ابوالنصر 1000

      سلمى عصام الدين عبداللطيف شريف 1001

      سلمى مجدى فضل على 0000

      سلمى محمد اسامه عبدالعزيز مبروك 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  
                                                         (85 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      سلمى محمد الشاذلي احمد الشاذلى 1008

      سلمى وجيه حلمى الخطيب 1002

      سلوان فتح الله السعيد مشعل 1000

      سلوى عصام عبدالسيد الصاوى 1000

      سماء الشافعى اسماعيل المهر 1000

      سماء حمدى محمود محمد راضى 1000

      سماء صالح اسماعيل امين الخبيرى  1000

      سماء طارق سيداحمد عبدالسالم جمعه 1001

      ى عبدالحميد برسماح سنوس 1000

      سمر خالد عبدالمحسن على بدوى 1080

      سمر سعيد درويش المصرى 1088

1082 
      مصطفى هانى سمر سمير عبدالسميع

      سمر سميرعبدالرحمن البسيونى 1080

      سمر فتحى محمد عبدالعاطى ودن 1080

      سمر ماهر محمد الميمونى الحاجه 1080

      سمر محمد احمد محمد عفيفى  1080

      سمر محمد فتحى المغربى 1080

      سميحه عاطف محمد عماره 1081

      سمير اديب جورجى ابوموسى 1080

      سميره صبحي علي علي الفار 1020

      سميره عبدالناصر بيومى سبل 1028

      سميه اسامه مغازى الشعراوى 1022

      نى عبدالحميد السلكاوىسميه حس 1020

      سميه سعيد محمد محمد بيلى جويلى 1020

      سميه ياسر محمد طه عمار 1020



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                      
                                                       (86 ) 

 8102/8102لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي  تابع كشف رصد الدرجات                 
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      سناء يوسف عبدالله داود 1020

      سها الشافعى زهران الشافعى  1020

      سها سمير عباس دويدار 1021

      سهام ماهر محمد شلبى عبدالغفار 1020

      سهيله حسين مصطفى يوسف ابوالعزم 1000

      سوزان عبدالفتاح حامد مناع 1008

1002 
      سوميه جالل عبدالخالق عطيه

      سيف الدين محمود عبدالوهاب ميبر 1000

      شادى اسامه محمود الشماع 1000

      الله شروق ابراهيم احمد جاب 1000

      شروق احمد محمود جادالله 1000

      شروق اسامه حنفى ابراهيم جاويش 1000

      شروق رجب محمد عبدالله عطا 1001

      شروق شوقى عبدالسالم خضر  1000

      شروق عادل امين السحيتى 1000

      شروق عبدالرحمن جوده األكشر 1008

      لنشرتىشروق مصطفى مصطفى ا 1002

      شريف عبدالمنعم عبدالحليم داود 1000

      شريف محمد سمير محمد جالل شعبان 1000

      شريف محمد هشام شريف الدسوقى 1000

      شكرى عصام الدين محمد عمر  1000

      شنوده ابراهيم حليم ابراهيم منصور 1000

      شنوده صبحى شنوده جاد 1001

      ين فؤاد محمد عواد النجارشير 1000

      شيماء احمد عبدالباقى السطيحه 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                           (88 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ـــــــــــــــــــــــــــــــــماالســــــــ                رقم الطالب

      شيماء احمد عبدالفتاح سليم 1008

      شيماء اشرف السعيد سراج 1002

      شيماء باشا ايهاب سعد 1000

      شيماء جمال عبدالرحمن محمد الحداد 1000

      شيماء حسن لطفى حسين 1000

      ى عبدالمحسن سعدشيماء حسن 1000

      شيماء رضا مصطفى جعفر سكيت 1000

      شيماء رمضان السيد سويلم 1001

      شيماء سامي محمد زكــى عويضه 1000

      شيماء سعيد عبدالعزيز الطحاوى 1000

      شيماء عبدالله عبدالسالم ابوالنور )ق( 1008

      ضوانشيماء عبدالحكيم محمد ابراهيم ر 1002

      شيماء على امين ابراهيم رجب 1000

      شيماء على محمد مصطفى 1000

      شيماء عمرو احمد ابراهيم داود 1000

      شيماء فؤاد محمد عبدالعال 1000

      شيماء محمد عبدالعزيز اسماعيل )ق( 1000

      شيماء محمد مصطفى غزاله 1001

      عبدالمجيد سالم شيماء محمود يحيى 1000

      صابرين حمدى عبدالرحمن حسن النواوى 1000

      صابرين مصطفى شحاته الخطاب )ق( 1008

      صالح محمد عبدالحليم زعير 1002

      صالح نبوى عشماوى محمد النمس 1000

      صباح جمال فوزي دياب 1000

      صفاء عبدالعزيز محمد الدهشان 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

  
                                                    (82 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      لطيف يوسف سند الجندىصفاء عبدال 1000

      صفاء عبدالمنعم محمد السيد عفان 1000

      صفاء عيد السيد رمضان 1001

      صفاء محمد عدس على عبدالحافظ 1000

      صفوان سليمان على دبور   1010

      صفى حسن محمد فرغلى 1018

      ضحى السيد رميح السيد رميح 1012

      عبدالغفارعلى العشماوىضحى فوزى  1010

      ضياء السيد عبده الشيخ 1010

      طاهر مصطفى سيداحمد ابوهبل 1010

      عائشه شعبان رمضان متولى 1010

      عامر فهمى عبدالعال شحاته 1010

      عبدالرحمن ابراهيم نزيه المسدى 1011

      عبدالرحمن حمدى محمد عبدالحفيظ 1010

      عبدالرحمن خالد محمد صابر زلط 1000

      عبدالرحمن محمد رزق خليل السيسى 0108

      عبدالرحمن محمد رشاد الحسينى البيلى 0102

      عبدالرحمن محمد محمد الفش 0100

      عبدالقادر محمد الشناوي حشيش 0100

      عبدالله ابراهيم عبدالله محمد مليحه 0100

      عادل السيد السحيمى عبدالله 0100

      عبدالله عبدالعزيز عبدالله عبدالعزيز بركات 0100

      عبدالله محمد سليمان القاضى 0101

      عبدالمنعم جالل عبدالمنعم النمر 0100

      عبدالمنعم عالء محمود ابوخليفه 0100



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

        
                                                  (82 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      عبير السيد محمد فراج 1008

      عبير حلمى عبدالفتاح حبيب 1002

      عبير طلعت شعبان الصباغ 1000

      عبير عبدالمنعم رضوان بسبس  1000

      عبير عزت عبدالحكيم خطاب 1000

      عزه حسن اسماعيل على 1000

      عصام احمد عبدالحكيم احمد ربيع 1000

      عفاف مصطفى فؤاد ابراهيم النوسانى 1001

1000 
      جمعال ابراهيم عبدالفتاح ن

      عال ابراهيم على عبدالوهاب طعيمه 1080

      عال رمضان فهمى عيسى حسن 1088

      عال سامى زكى عمرو 1082

      عالء ابراهيم المحمدى الطريجى 1080

      عالء يوسف على محمد الحجار 1080

      احمد شبل على سليمان على  1080

      على اشرف على بيومى 1080

      على السعيد عبدالسالم قاسم 1080

      على صالح سليمان سليمان مرجان 1081

      على عالء علي محمد شاهين 1080

      علياء احمد سيد احمد عبدالفتاح عجالن 1020

      علياء حاتم صبحى جعفر 1028

      علياء زكريا عبدالغفور سليمان رحاب 1022

      لمى الدرسعلياء طارق ح 1020

      علياء مصطفى شبل الغنيمى 1020

      عمار راتب جلب 1020



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                      (31 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ــــــــــــــــــــــــــــــــــماالســـــــ                رقم الطالب

      عمر ابراهيم السيد على عبده 1020

      عمر حسين على الجزار 1020

      عمر طارق محمد مصطفى 1021

      عمر محمود عبدالعزيز البحيرى 1020

      عمر مختار عبدالسالم ابوعبدالله  1000

1008 
      اسامه محمد خليفه عمرو

      عمرو عادل المرسي عليمى 1002

      عمرو عالء عبدالعزيز عبدالجواد السيد سالم 1000

      عمرو عالء محمود محمد عفيفى 1000

      عمرو محمد عادل سعد محمد صبرى 1000

      عمرو محمد فهمى عبدالرؤف سعده 1000

      سينعمرو مدحت مصطفى محمد يا 1000

      عمرو مصطفى محمد ابراهيم االجدر )ق( 1001

      عمرو موسى محمد شبند 1000

      غاده احمد حلمى عبدالقادر الديب  1000

      غاده بدوى ياسين العطار 1008

      غاده جمال السيداحمد عطااللـه 1002

      غاده جمال حسن على عابدين 1000

      نبوى البنبىغاده حماده  1000

      غاده رضا عبدالحميد سالم الدهشان 1000

      غاده سليمان احمد الطويل 1000

      غاده عبدالشافى سعد عبدالشافى المنسى 1000

      غاده عالء فوزى ابوزيد 1001

      غاده محمد على محمد الكفورى 1000

      غاده مسعد على القطب كليب 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                          (30 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      در مرعى السيد فايد غاده نا 1008

      فاتن فايز فتحى عبدالحليم عجالن 1002

      فادى عبدالوهاب عبدالوهاب عصفور 1000

      فاطمه ابراهيم الدسوقي جمال الدين سليم 1000

      فاطمه ابراهيم جابر ابراهيم قشور 1000

      فاطمه ابوزيد سالمه ابوزيد 1000

      ء ابراهيم محمد ابراهيم عتمانفاطمه الزهرا 1000

      فاطمه الزهراء مجدى عبدالعليم جعيصه 1001

      فاطمه جاد الصاوى امين ناصف 1000

      فاطمه جمال عبدالله عمار 1000

      فاطمه حسام عبدالعظيم ربيع 1008

      فاطمه راضى المتولى زهره 1002

      لغنىفاطمه سامح عبدالجواد عبدا 1000

      فاطمه شاكر توفيق عبدالله 1000

      فاطمه شعبان سليمان دنيا 1000

      فاطمه عبدالكريم محمد عبدالكريم 1000

      فاطمه عبدالمحسن حسن السيد 1000

      فاطمه فاضل عبدالجليل زالبيه 1001

      فاطمه محمد السيد القصراوى 1000

      ام خميس فاطمه محمود ام 1000

      فاطمه مصطفى صادق محمود 1008

      فاطمه مصطفى صالح علي عبدالرازق 1002

      فاطمه نبيل عبدالغفار العشماوى 1000

      فايزه جمال حمدى على 1000

      فريده عبدالحميد محمود سالمه 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                     ( 38 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      فهمى احمد فهمى شوقى  1000

      الدينفوزيه فتحى محمود على احمد فخر  1000

      قمر محمد خطاب خفاجى 1001

      كريم ابراهيم نجاح ابوفدان 1000

      كريم السيد محمد عيسى 1010

      كريم جمال عبدالحميد محمد الصعيدى 1018

      كريم شرف عبدالعزيز حسين غازى 1012

      كريم عزت احمد ابراهيم الخيارى 1010

      ن مصطفي كاملكريم عصام الدي 1010

      كريم عالء الدين محمد عثمان 1010

      كريم ماهر زكى الخلعى 1010

      كريم محمد السيد حمام 1010

      لمياء عادل فتحى على 1011

      لمياء عبدالحكيم عبدالوارث محمد المليح 1010

      اسماعيل محمود لمياء محمود عبدالعليم 1000

      س جمال السيد الشافعىلمي 1008

      ليلى خالد سيد عطيه   1002

      لينا نبيل محمد السيد عرفه 1000

1000 
      لينه محمد محمد محمد زينه

1000 
      ماجد اسامه احمد فتح الله )ق(

1000 
      مارى منصور نصيف يوسف

      مارينا جورج ميالد رزق حنا 1000

      ى جرجس حنامارينا مجد 1001

      مارينا مجدى عوض غالي عبدالملك 1000

      سدارى مارينا يوسف ابرهيم 1100



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                      (33 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي               

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ـــــــــــــــــــــــــــــــــماالســــــــ                رقم الطالب

      جمال محمد سالم لكما 1108

      مايكل ريمون مينا رزق  1102

      محسن محمد عبدالمحسن الفرماوى 1100

      محمد ابراهيم ابواليزيد العواد 1100

      محمد ابراهيم محمد حجازى 1100

      راهيم محمد على حسنمحمد اب 1100

      محمد ابوالعزم ابوالفتح سالم  1100

      محمد ابوالمجد عبدالعظيم مرسى 1101

      محمد احمد عبدالوهاب محمد الثعلب 1100

      محمد احمد محمد بط 1180

      محمد اسامه زكى موسى سعده 1188

      محمد اسماعيل احمد محمد 1182

      اشرف محمد عبدالوهاب السيد محمد 1180

      محمد اشرف محمود محمد النبوى 1180

      محمد البيومى عبدالوهاب البيومى بحيرى 1180

      محمد السعيد فهمى سليمان داود 1180

       محمد السيد التونسى نحله  1180

      محمد السيد حمدى عطيه الخوال 1181

      لشافى مصطفى الروينىمحمد السيد عبدا 1180

      محمد السيد عبدالمجيد محمد سعد 1120

      محمد السيد محمد احمد الجزيرى 1128

1122 
      هالل السيد محمد بدرالدين عبدالعزيز

      محمد بكر سالم مصطفى الدقله 1120

      محمد توكل محمد محمد الصبرى 1120

      دمحمد جمال ابراهيم محمو 1120
   



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                     (34 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      محمد جمال العزب عماشه 1120

      محمد جمال رمضان محمد دسوقى 1120

      محمد جمال محمد جمعه 1121

      محمد جمال محمد عبدالعال جبر  1120

      محمد جمال محمد محفوظ عبدالمتعال فره 1100

      محمد حامد عزالرجال دالل  1108

1102 
      محمد حسنى محمد نورالدين

      محمد حمدى ابراهيم محمد الصفطاوى 1100

      محمد حمدى محمد مرزوق 1100

      محمد حمدى محمد منصور على 1100

      محمد خالد عبدالله القرشى احمد حموده 1100

      محمد ربيع عبدالعزيز محمود عزيز 1100

      محمد زهير عبدالمؤمن رمضان 1101

      امد على بديرمحمد سامى ح 1100

      محمد سامى حسن منى 1100

      محمد صبحى غنيم عبدالمولى 1108

      محمد صبرى عبدالرحمن حسين 10102

      محمد صفوت ابراهيم حسن الجعفراوى  0100

      محمد صالح عبدالمجيد مرسى النجار 0100

      محمد طارق محمد بريشه 0100

      سن الريقمحمد عادل ح 0100

      محمد عبدالباسط عبدالصمد عكاشه 0100

      محمد عبدالحافظ عطيه يوسف   1101

      محمد عبدالحكيم فتحى عطا الله 1100

      مفصول تجنيد(xمحمد عبدالعزيز محمد الليثى ) 1100
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                        (35 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      محمد عبدالقوى محمد عبدالقوى عمر 1108

      محمد عبدالله حافظ شرشر 1102

      محمد عبدالله عبدالحفيظ حاتى 1100

      محمد عبدالله نصر محمد طلبه 1100

      محمد عبدالهادى السيد عبدالهادى شرف 1100

      محمد عبدالهادى محمد منصوره 1100

      محمد عزام محمد المحروقى 1100

      محمد على عبدالمرضى زيدان 1101

      وى محمد على محمد الشطال 1100

      محمد على مصطفى على كريمه 1100

      محمد فؤاد عبدالمجيد شديد 1108

      محمد فتحى عبدالوهاب الهيتى 1102

      محمد مبروك سعد الجايح 1100

      محمد متولى محمد المحالوى 1100

      محمد مجدى احمد السيد المرابع 1100

      اهيم عيسىمحمد محمد اسماعيل ابر 1100

      محمد محمد راضى شاهين  1100

      محمد محمود عبدالفتاح محمد رحاب 1101

      محمد مصطفى قنديل العشرى 1100

      محمد مصطفى محمد الخطيب 1100

      محمد ممدوح حسن محمد الصواف  1108

      محمد نبيل سعيد عبدالرازق 1102

      رج رمضانمحمد نبيه امين ف 1100

      محمد نشأت محمد فرج عسكر 1100

      محمود ابراهيم محمد عريضه 1100
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                  (36 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                   

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــماال                رقم الطالب

      محمود احمد عبدالقادر الشريف 1100

      محمود اكرم عبدالبديع العطار 1100

      محمود السيد عفيفي محاريق 1101

      محمود حامد العليمي محمد البلشى 1100

      محمود حمدى على الجماله 1110

      محمود رأفت توفيق بيومى 1118

      محمود رضوان احمد رمضان عويس 1112

      محمود سامى ابراهيم عبدالعاطى سيداحمد الجعاره 1110

      محمود سعيد طه محمد بسيونى 1110

      محمود سيداحمد محمود الصيفى 1110

      محمود عبدالقادر محمد خالد 1110

      ود عبدالناصر حسين ابوطاحونمحم 1110

      محمود على محمد المدولب 1111

      محمود على محمد شهاب  1110

      محمود فتحى محمد محمود نصر 1100

      محمود محمد السيد محمد ابوعطا 1108

      محمود محمد شاكر تركى 1102

      محمود محمد على النقيب 1100

1100 
      قطب احمد غنيم محمود محمد

      محمود محمد نجيب عبدالباعث شلبى 1100

      محمود مصطفى احمد محمد مصطفى 1100

1100 
      مراد مجدى صبحى بطرس

      مروه اسامه سعيد العالم 1101

      مروه اسامه عبدالله ابراهيم 1100

      مروه جمال صبحى عبدالجواد 1000
                                           



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                       (38 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  

 مجموع حريرىت شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم           رقم الطالب

      مروه حمدى عبدالعظيم الغرباوى 1008

      مروه سامى كامل ابوعلى 1002

1000 
      بوش مروه شاكر حامد عبدالعزيز

      مروه شمس ابوالنصر محمد امامو 1000

      مروه صابر عبدالقوى عبدالفضيل بدر  1000

      مروه صابر فتوح يوسف سعد 1000

      عبدالله علي عبدالرحمن الجناينىمروه  1000

      مروه محمد اسماعيل محمد الهورينى 1001

      مروه مختار محمد عبدالله تاج الدين 1000

      مريم حلمى سالم محمد 1080

      مريم صبحى فتحى مرسى الحوتى 1088

      مريم عالء عبدالله عبدالجواد 1082

      طــــه الجروانىمريم محمد ابراهيم  1080

      مريم مصطفى محمد البرادعى 1080

      مريم مينا عدلى اسطفانوس 1080

      فضل عيسى بخيت هرنىمريم  1080

      مريهان سمير حسن خالد حسن 1080

      مريهان صبرى السيد جاد 1081

      مصطفى ابواليزيد عبدالحليم ابوزيد 1080

      قطب درويش المعداوى مصطفى امين 1020

      مصطفى سميح محمد زاهد 1028

      مصطفى صالح عبدالرازق يوسف 1022

      مصطفى عبدالحكيم عبدالمجيد شتيه 1020

      مصطفى كامل عبدالله الشيشينى 1020

      مصطفى محمد احمد محمد شكر 1020
      



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                 (32 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                   

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      مصطفى محمد عبدالعزيز السيد شحاته 1020

      ى محمد عبدربه سيد احمدمصطف 1020

      (xمصطفى محمد مصطفى سرحان ) 1021

      مصطفى محمد مصطفى محمد عابدين 1020

      مصطفى وائل مصطفى الجمل  1000

      معتز عبدالعزيز عمر علي الفقى 1008

      منار ابراهيم إبراهيم عدلى 1002

      منار اسماعيل عبدالحميد محمد دبور 1000

      منار اشرف السيد فرج الشافعى 1000

      منار حسن عبدالمنعم شهاب الدين 1000

      منار سعيد محمد خليل 1000

      منار طارق رمضان بيومى 1000

      منار محرز محمد محفوظ 1001

      منار محمد فوزى محمد المنسى 1000

      منار محمود محمد محمود مندور 1000

      منةالله ابراهيم عبدالمنعم الحسينى 1008

      منةالله احمد فتحى احمد الحفناوى 1002

      منةالله سمير فتحى مصطفى  1000

      منةالله شريف كمال عبدالعليم  1000

      منةالله فرج امين عبدالفتاح سلوم 1000

      منةالله محرز محمد محفوظ 1000

      له محمد على نجيب حيانمنةال 1000

      منةالله محمد محمود محمد عواض 1001

      منةالله محمود سعد الشهاوى 1000

      منةالله هانئ حسين قابل 1000
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                             (32 ) 
 8102/8102ة الرابعه للعام الجامعي تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرق                

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      بيصار منةالله هانى طه ابراهيم 1008

1002 
      منريت امين ميخائيل جرجس حبيب

1000 
      منه فتحى عبدالوهاب درويش

      منى ابراهيم حسن شحاته الصعيدى 1000

      منى ابوبكر كامل محمود عقرب 1000

      منى الحسينى حامد عبدالكريم 1000

      منى السيد عبدالمعطى ابوالفتوح 1000

      منى حسين سامى مدكور 1001

      منى شعبان عبدالعظيم الصاوى 1000

      منى عبدالفتاح احمد الدالي 1000

      منى عزت عبدالمعطى برده 1008

      منى غانم عبدالبصير القبانى 1002

      منى فريد شوقى شابون 1000

      منى كمال بسيونى السيد البرماوى 1000

      منى منصور مصطفى منصور ابوخمير 1000

      منيره محمد احمد ابوالعال 1000

      دالرحمنمها الشناوى عبدالحميد عب 1000

      مها حمدى محمود حسنين عالم 1001

      مها خالد احمد شندى السيد 1000

      مها سامى عبدالمهيمن عطيه ابوالعنين 1000

      مها فوزى ابوالفتوح حبيب 1008

      مها محمد عالء الدين احمد عنان 1002

      مهند احمد موسى احمد 1000

      بدالمحفوظ ابوهبلمهند صالح ع 1000

      مهند منصور حامد عبدالرحمن 1000



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                    (41 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ــــــــــــــماالســـــــــــــــــــــــــــ                رقم الطالب

      مونيكا اسكندر قرياقوص اسكندر 1000

      مونيكا عزمى حبيب سليمان 1000

      مونيكا مجدى شوقى رفله 1001

      مى ابراهيم شندى عالم 1000

      مى ابراهيم محمود يونس 1010

      مى احمد ابراهيم عبدالله القاضى 1018

      مى انور محمد الشريف 1012

      مى خالد السيد ابوطالب 1010

      مى خالد عبدالحميد العاصى 1010

      مى رضا السيد القط 1010

      مى سعد عبدالسالم سيف 1010

      مى سمير سعيد محمد بكر 1010

      مى عبدالقادر محمد الزق 1011

      اح عبدالقوى نوحمى عبدالنبى عبدالفت 1010

      مى مجدى محمد ابراهيم شعيب 1000

      مى محمد ابراهيم محمد ابوزهره 1008

      مى محمد محمد عبدالرحمن جعفر 1002

      مى محمود حامد السقا 1000

      مى محمود زكريا عبدالمجيد يوسف 1000

      مياده اشرف عبدالعزيز المليجى 1000

      ياده سعيد علي الجملم 1000

      مياده على عبدالوهاب عبدالباقى 1000

      ميار حسام الدين انور بركات 1001

      ميرنا محمد صديق على 1000

      ميريهان ابراهيم متولى ابراهيم عبدالله 0000
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
                                                       (40 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                
 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      مينا فايق فؤاد جورجى 0008

      نادر فتحى عبدالعزيز عباده القرمه 0002

      نادين محمد احمد محمد عصر 0000

      ناردين رجائى شفيق ايوب 0000

      نانسى جمال محمد رجب الحداد 0000

      ناهد حسنى محمود على عبدالرحمن 0000

      نجالء فتحى محمود خلف 0000

      ندا حمدى عبدالمجيد عبدالال 0001

      ندا محمد عبدالفتاح شنب 0000

      يوسف بيومى القشاش  ندا 0080

      ندى امين فرحات امين عبدالدايم 0088

      ندى سعيد ابوالخيرعبدالعزيز الرفاعى 0082

      ندى عرفات مصطفى ابوزيد هالل 0080

      نرمين سيدهم عوض البسيونى 0080

      نرمين مجدى ابراهيم الصاوى 0080

      اهيم المنصورىنرمين محمد السيد السيد ابر 0080

      نسرين سالمه منصور الحداد 0080

      نغم محمود محمد عطوان عجالن 0081

      نفين محمد عزب زيدان محمد 0080

      نهاد فتحى ابراهيم الدسوقى توحيد 0020

      نهاد محمد عبدالعزيز على الفقى 0028

      نهال طارق صبحى احمد الصاوى  0022

      نهال كمال احمد محمد العنانى 0020

      نهله فتحى السيد عيسي السبخاوى 0020

      نهى رشاد حامد محفوظ 0020



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                     ( 48 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                طالبرقم ال

      نهى صالح عبدالستار محفوظ 0020

      نهى عبدالغنى زكى عبدالدايم 0020

      نهى عبدالله مصطفى كمال سالم 0021

      نهى محمد عبدالعزيز عبدالقادر الصعيدى 0020

      نهى محمود محمد الشحات محمد عبدالجليل 0000

      نوال محمد عبيد ابراهيم عبدالرحمن 0008

      نور الصباح ابراهيم درويش 0002

      نورا جميل محمد رمضان )ق( 0000

      نورا زكريا مرغنى شعيره 0000

      نورا شوقى نعمان حجازى 0000

      يومى يونسنورا عمران محمد الب 0000

      نورا مجدى ابراهيم محمد بدر 0000

      نورا نبيل محمد شفيق عبدالعظيم بربش 0001

      نورالله سمير محمد الرصاصي 0000

      نوران السيد الحسينى على ابوحطب 0000

      نوران محى يحى عبدالمجيد  0008

      نورهان العيسوى سهيل العيسوى 0002

      نورهان جمال محمد العتريس السيد عفيفى 0000

      نورهان سعيد محمد يوسف 0000

      نورهان محمد بدوى بيومى 0000

      نورهان هانى طه محمود رمضان 0000

      نيرمين معتز صديق جمعه يوسف 0000

      نيفين على محمد المغربى 0001

      رفاعىهاجر ابراهيم محمد سيداحمد ال 0000

      هاجر السيد محمد محمود الشافعى 0000
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                    (43 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ـــــــــماالســــــــــــــــــــــــــــــــ                رقم الطالب

      هاجر انس احمد ابراهيم زهران 0008

      هاجر حسين احمد حسين 0002

      هاجر سعد نبوى حسن شحرور 0000

      هاجر سعيد عبدالحميد ابراهيم غنيم 0000

      هاجر شوقى محمد السيد خليفه 0000

      مهاجر ضياء محمود عبدالحلي 0000

      هاجر عبدالغفار عمر خربوش 0000

      هاجر على اسماعيل حبشى 0001

      هاجر على محمد على شيحه  0000

      هاجر فرج عبدالحميد عبدالهادى 0000

      هاجر محمد سالم محمد موسي 0008

      هاجر وجيه احمد عبدالرحمن تاج 0002

      هاله حمدى حامد بطيقه 0000

      شحاته هاله عبدالله شحاتة 0000

      هاله عبدالمنعم زكى عبدالغفار القالوى 0000

      هايدى بدير ابراهيم سويلم 0000

      هبه احمد سعيد محمد عيسى )ق( 0000

      هبه جمال عبدالفتاح جزر 0001

      هبه رضا ابراهيم عبدالفتاح 0000

      هبه عاطف هالل سند 0000

      هبه على السيد ابوسعد 0008

      هبه عيد ابراهيم الدسوقى السيد البلتاجى 0002

      هبه فؤاد عبدالله قطب العدل 0000

      هبه فتحى فرج مختار عبدالحميد 0000

      هبه محمد عبدالمعطى عبدالرحمن عمران 0000
  



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                    (44 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      هبه مختار حامد عبدالرحمن ابوالعزم 0000

      هدى رجب يوسف غنيمهبه م 0000

      هبه ياسر حسن النواجى 0001

      هدى جمال محمد حموده سعفان 0000

      هدى صالح سيداحمد المليجى 0010

      هدى صياد عبدالمنعم مرسى 0018

      هدى محمد عبدالحميد محمد محمود 0012

      هدى منتصر عباس مرسى 0010

      زه حوامهدير ابراهيم حم 0010

      هدير اشرف محمد ابوعمر 0010

      هدير السيد محمد عبدالوهاب الفخرانى 0010

      هدير المتولى عبدالعزيز حندق 0010

      هدير خالد زكى دراز 0011

      هدير سالمه عبدالعزيز إبراهيم 0010

      هدير صالح فتحى زايد 0000

      وك محمد حالوههدير عبدالرازق مبر 0008

      هدير عبدالوهاب عبدالوهاب القطورى 0002

      هدير عزت السيد تعلب 0000

      هدير فكرى على حموده 0000

      هدير محمد محمد عزب 0000
2126 

      هدير هشام توفيق الجمل
2128 

      هدير يسرى عبدربه المراكبى
2122 

      ودهشام المغربى شفيق ابوالسع
2122 

      هشام بدر عبدالمنعم محمد الفوال
2011 

      هشام محمد رشاد عبدالحميد راضى
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                      (45 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      همت محمد حسن شعير 0808

      همت مصطفى عبدالخالق مصطفى الهاشم 0802

      هند ابراهيم موسى ابوالعطا 0800

      هند رضا العراقى احمد فوده 0800

      علىهند زكريا البيومى محمد  0800

      هند سيداحمد ابراهيم الغباشى 0800

      هند عادل رياض المنشاوى 0800

      هند عبدالحميد محمد على بحيرى 0801

      هند على السيد الدخميس 0800

0880 
      الصبرى مسعود هند مجدى محمد

0888 
      ابورخيصه هند محمد ابراهيم على

      راهيمهند محمود حسن اب 0882

      هند مصطفى السيد مصطفى شعبان 0880

      هند هشام محمد لطفى 0880

      هيام الدسوقى اسماعيل ابوالوفا 0880

      هيام عاطف عبدالحميد زغيب 0880

      هيثم السيد محمود مصطفى الفقى 0880

      هيفاء سمير ابراهيم ابراهيم ابوالنصر 0881

      الح حسن ابوزنهوسام ص 0880

      وسام فتحى حسن نجم 0820

      وسام مصطفى داود الششتاوى الجوهرى 0828

      وسام هاشم عبدالله الشرقاوى 0822

      وفاء احمد السيد السيد ابورحمه 0820

      وفاء اسامه حسين احمد طلحه 0820

      وفاء خالد ابواليزيد شقير 0820
                                                 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                  (46 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي               

 مجموع تحريرى شفهى ىعمل دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب

      وفاء مسعد محمود علي سيداحمد 0820

      والء رأفت عوض عوض 0820

      والء عبدالجليل بيومى على حجازى  0821

      والء محمد السيد ابوهبل 0820

0800 
      حبيب ابراهيم والء مدحت فؤاد

      والء مصطفى عبدالمقصود عبيد 0808

      ى زكي محمودوليد رمز 0802

      وليد صالح حسن السيد الشوني 0800

      يارا ابراهيم ابوالفتوح على عطيه 0800

      يارا خالد محمد محمد هبه 0800

      يارا محمود حامد الجزار 0800

      ياره عمر حسينى محمد الحسينى 0800

      ياسمين ابراهيم محمد انور العزب سالم 0801

      ياسمين احمد حجاج محمد عزت  0800

      ياسمين اشرف محمود ادم احمد 0800

      ياسمين الشحات السيد كريدى الويشى 0808

      ياسمين حامد حسين ابراهيم )ق( 0802

      ياسمين حمدى احمد العليمى 0800

      ياسمين حمدى صابر محمد ابوسعده 0800

      له علي يوسف المدبولىياسمين سعد عبدال 0800

      ياسمين سليمان محمد سليمان 0800

      ياسمين صبحى ابراهيم قناوى 0800

      ياسمين طه ابواليزيد عمار 0801

      ياسمين محمد ابراهيم محمد خطاب 0800

      ياسمين محمد عبدالفتاح خليل 0800
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

                                                     (48 ) 
 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم                رقم الطالب
      ياسمين محمد عبدربه عبدالله 0808

 حيد عبدالحميد عامرياسمين و 0802
     

 يسرا احمد البدوى احمد احمد الشال 0800
     

 يمنى ايهاب عبدالله الزفزاف 0800
     

 ليم محمدعيمنى سعيد عبدال 0800
     

 يمنى عبدالمنعم حسن حسن 0800
     

      الحسينى يمنى عبيدو يوسف 0800

 يمنى عمرو محمد طمان 0801
     

 ى السيد محمد السرسناوىيمنى مجد 0800
     

 يمنى محمود كمال احمد سالم 0800
     

 يوسف عبدالله عيد على عيد 0808
     

 يوسف فرج عبدالفضيل عبدالعزيز 0802
     

 8102طالب الباقون لالعاده دور سبتمبر                                                           

 (x) صابر سعيد احمد محمب محب 3619
     

 )ق(  احمد محمد امين نايل 3619
     

 )ق( اشجان صالح عبدالخالق عبدالله 3619
     

 )ق( محمود شمس الدينجمال امل  3611
     

 (x) امير محمد محمد الدرينى 3619
     

 )ق( عبدالعزيز عبدالمجيد عطا هامير 3619
     

 )ق( اشى الريمحمد ايمان بكر عبدالله  3613
     

 )ق( دعاء عبدالحميد المحمدى المسدى 3691
     

 )ق( رمضان  عطيه ساره عبدالمرضى محمود 3696
     

 )ق( فاطمه طارق محمد محمود الشرقاوى 3691
     

 (1x)محمد سمير سعد شعير 3699
     

 )ق( معتز السيد احمد السجاعى 3699
     

 (x9)تغريد سعيد معوض على 3699
     

    
 



 

 

 

 

 الكلية معتمدة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 

 
 
 

                                                     
                                                       (42 ) 

 8102/8102تابع كشف رصد الدرجات لطالب الفرقة الرابعه للعام الجامعي                  
 

 مجموع تحريرى شفهى عملى دورى ـــــــــــــــــــــــــــماالســــــــــــــ                رقم الطالب
      (9x)خالد محمد خالد محمود احمد  0800

 (x9)خالد محمد محمد علوان 0800
     

 (1x)يهرمحمد على عبدالله  ابو 0801
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