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جدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدمقبولجيدسارة وجدى حامد الشربينى حامد1600261

مقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولسارة يحيى محمد عبد الحميد المغربى1600262

جيدجيدمقبولمقبول ضعيفمقبولمقبولسالم محمود سالم محمود1600263

جدا جيدجيدجيدجيدجيدجيدجيدسالي سمير محمود غازى على1600264

جدا جيدممتازجدا جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدسامح محمود مهران مكين عاطف1600265

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدسعاد عصام عبد الهادى عبد الرسول العفيفى1600266

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولسعاد محمد سيد الحسن محمد عثمان1600267

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدسعاد محمد عبد الحليم غانم1600268

مقبولمقبولجيدجيد ضعيفمقبول ضعيفسعد محمد عبد العزيز سعد1600269

 ضعيفجدا ضعيفجيدمقبولالئحياً راسبجدا ضعيف ضعيفسعد منصور سالم محمد عبدهللا1600270

مقبولجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولسعيد عبد الغفار عبد القادر تاج الدين1600271

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدسلمى أحمد أحمد عبد اللطيف1600272

جدا جيدممتازجيدمقبول ضعيفمقبولمقبولسلمى حسن زكريا على1600273

جيدمقبولمقبولجيد ضعيفمقبولمقبولسلمى حسن محمد إبراهيم1600274

جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبول ضعيفسلمى خالد عبد المقصود محمد عباس1600275

جدا جيدممتازجيدممتازممتازجيدممتازسلمى محمد السيد هاشم1600276

جيدجيدممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدسلمى محمود محمد عبد النبى محمود1600277

جيدجيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدسلمى مصطفى أحمد أحمد سعيد1600278

جيدجيدجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولسلمى ممدوح عبد المنعم حسن سعد1600279

جيدجدا جيدجيدمقبولالئحياً راسبمقبول ضعيفسلوى عبد الناصر أمين مصطفى1600280
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مقبولممتازجدا جيدجيدمقبولجيدجدا جيدسماح محمود عبد المعطي المغازي1600281

جيدمقبولجدا جيدمقبولمقبولمقبولمقبولسمر ايهاب عبد السالم أحمدعجالن1600282

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولسمر حازم عبد الحميد محمد أبو ضيف1600283

جيدجدا جيدممتازممتازجيدجيدجيدسمر محمد أحمدخلف1600284

جدا جيدجيدجدا جيدممتازجيدمقبولمقبولسهيلة عمر عبد الرحيم محمود1600285

جيدممتازجدا جيدجيدمقبولجيدمقبولسوزان عطية انور حسين عطيه1600286

جدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولسوالنج ماجد فرج برسوم فرج1600287

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدسيف الدين أحمد الماظ محمد الماظ1600288

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبسيف الدين مصطفى محمد أحمد عبد اللطيف1600289

جيدالئحياً راسبجيدمقبولالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفشادي أحمد عبد الخالق محمد عامر1600290

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدشادية طلعت السيد محمد عبود1600291

جدا جيدممتازجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولشروق شرف فؤاد شرف الدين على1600292

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولشروق عبد الناصر السيد عبد الغنى على1600293

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيشرويت عالء محمد عبد اللطيف محمد عطا1600294

جيدجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمقبولشريف محمد شعبان على رجب1600295

مقبولجيدجيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفشرين سليمان إبراهيم محمد عرفه1600296

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدشريهان رمضان محمد بوادى1600297

مقبولجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولجيدشمس عبد المجيد سعد على عز العرب1600298

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولشهاب عبد المنعم العليمي أحمد عمر1600299

جيدممتازجيدممتازجيدجيدمقبولشيماء أسامة محمد السيد1600300
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جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدشيماء السيد حجازي احمد1600301

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدشيماء عبد الحميد بسيونى إبراهيم1600302

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدمقبولشيماء عبد المعطى خلف هللا حسان احمد1600303

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجدا جيدجيدجيدشيماء عبد الناصر رشاد خميس حميد1600304

ممتازممتازممتازجدا جيدجيدمقبولجدا جيدصابرين رجب خلف أحمدحسن1600305

جيدجيدجيدمقبولجدا ضعيفمقبولمقبولصالح عمر صالح إبراهيم الملوى1600306

جيدجيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولصبري عصام محمد عبد المحسن عصر1600307

جدا جيدمقبولممتازجيدمقبولمقبول ضعيفصفاء عوض عبد الجليل زايد1600308

جيدجيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولضحى خميس حسنين محمود1600309

جدا جيدجيدجيدممتازمقبول ضعيفمقبولطاهر مصطفى حلمى شفيق العشرى1600310

 ضعيف ضعيفمقبولمقبولالئحياً راسب ضعيفجدا ضعيفعادل أحمدعلى حسن1600311

جيدممتازجيدمقبول ضعيفمقبول ضعيفعادل منصور محمد احمد1600312

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفعاصم محمد أحمد حسن خليل1600313

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولعاطف جابر علي مراجع1600314

الئحياً راسبممتازممتازالئحياً راسبالئحياً راسبجيدمقبولعاطف حميده عبد الحى دسوقى1600315

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجيدعائشة خالد محمد عوض همام1600316

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعبد الحميد عادل عبد الحميد محمود غباشى1600317

جيدجيدممتازممتازجيدمقبولمقبولعبد الحميد مظهر عبد النعيم سليم1600318

مقبولجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعبد الرحمن إبراهيم حسين علي العطشجى1600319

جيدجيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن أحمد علي حامد1600320
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جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبول ضعيفعبد الرحمن إسماعيل إبراهيم عباس صالح1600321

جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولجيدمقبولعبد الرحمن جمعه محمود قنديل عنتر1600322

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجيد ضعيفجدا جيدمقبولعبد الرحمن حسن محمد على1600323

 ضعيفجيدمقبولمقبولالئحياً راسبجدا ضعيف ضعيفعبد الرحمن خالد حسن زكى حسن1600324

 ضعيفمقبولمقبولمقبولالئحياً راسبجدا ضعيف ضعيفعبد الرحمن رمضان سعد محمود سليمان1600325

جدا جيدالئحياً راسبجدا جيدمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفعبد الرحمن شعبان ابكير محمد1600326

جدا جيدجدا جيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن ضيف عبد الفتاح سلطان1600327

جدا جيدجيدجيدمقبولالئحياً راسبالئحياً راسب ضعيفعبد الرحمن عبد الحميد جميل جمعة البسيونى1600328

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعبد الرحمن عبود زغلول يونس1600329

ممتازجدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولعبد الرحمن على فؤاد على أحمدغزال1600330

جيدممتازمقبولممتازممتازجيدجيدعبد الرحمن محمد أحمد عبد الجواد نصار1600331

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعبد الرحمن محمد صالح الدين حسين باشا1600332

جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفعبد الرحمن محمد عبد هللا صالح1600333

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدمقبولعبد الرحمن محمود شاكر حسن مصطفى1600334

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدعبد الرحمن مصطفى السيد محمد عفيفى1600335

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولعبد الرحمن وحيد عبد الجواد السيد عبد الحليم1600336

جدا جيدممتازجيدممتازمقبولجيدمقبولعبد الرحمن يسرى عبد العاطى محمد منصور1600337

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولعبد العزيز محمود ناجى حجازى1600338

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعبد هللا رزق عوض إبراهيم الصعيدى1600339

مقبولجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفعبد هللا رمضان السيد قطب سعيد1600340
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جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولعبد هللا سيد أحمدسيد سبيكه1600341

جيدممتازجيدجدا جيدالئحياً راسب ضعيفمقبولعبد هللا سيد محمد انور محمد1600342

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيف ضعيف ضعيفعبد هللا شكرى السيد حسن هالل1600343

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدمقبولعبد هللا صالح السيد عبد الجواد السعدنى1600344

 ضعيفغائبجدا جيدغائبغائبغائبغائبعبد هللا عالء عبد الواحد محمد الشمندى1600345

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولعبد هللا محمد عبد هللا سليمان1600346

جدا جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبول ضعيفعبد هللا نبيل عبد النبى شعبان1600347

جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعبده أحمد عبده أحمدفرج1600348

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجدا جيدجيدعبير عادل حسنى حسن خضير1600349

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولجيدعز الدين أحمد عبد المجيد قاسم1600350

جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبول ضعيفمقبولعز الدين هالل عبد القوى صقر1600351

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدجيدعزة عبدالقادر محمد إسماعيل1600352

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازعزة عزت عبد الوكيل أبو المعاطى الشرقاوى1600353

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعصام إبراهيم أنيس عبد الحميد العساوى1600354

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدعفاف عبد اللطيف محمد على1600355

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجدا جيدعال إبراهيم حسن عبدهللا1600356

غائبجيدجيدممتازجدا ضعيف ضعيف ضعيفعالء أحمد مصطفى جابر الضلعى1600357

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدعالء عبد الرقيب يسن خلف هللا1600358

مقبولممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعالء فتحى محمد عبد الرحيم1600359

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعالء محمود البرنس أحمد إمام1600360
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عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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جيدمقبولممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفعالء محمود السعيد خير1600361

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعلي إبراهيم على محمد1600362

جدا جيدجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبول ضعيفعلي حمادى على أحمد بخيت1600363

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفعلي زكريا على عبد هللا البنا1600364

جدا جيدجيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعلي محمد على محمد1600365

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعلياء محمود محمد الحديدى1600366

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعماد دسوقى حسين العربى1600367

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولعماد طارق محمد محمد البرجيسي1600368

جيدممتازجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبول ضعيفعمر إبراهيم فؤاد عبد الاله عامر1600369

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجيدعمر أحمدمحمد محمد عوض1600370

جدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبجيدمقبولعمر أحمدمحمود عبد العاطي سرور1600371

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدمقبولجيدعمر خالد عمران محمد فياض1600372

جدا جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعمر صالح الدين إسماعيل أحمدمحمد1600373

 ضعيفجيدجدا جيدمقبولالئحياً راسبمقبولمقبولعمر محمد صادق عامر عثمان1600374

مقبولممتازغائبجدا جيدالئحياً راسبمقبولمقبولعمر مصطفى محمد ربيعى يوسف1600375

جدا جيدممتازجدا جيدممتاز ضعيفمقبولمقبولعمر مصطفي محمد عمر محسب1600376

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولعمر ياسر محمود عبده1600377

مقبولجدا جيدجدا جيدمقبولالئحياً راسبمقبولغائبعمرو جمال الشناوي مصطفي1600378

غائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبعمرو عبد هللا عبد العزيز جويد شيبوب1600379

جدا جيدممتازممتازممتازممتازممتازممتازعمرو عبد السالم علواني إبراهيم1600380

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعمرو محمد إبراهيم محمد على1600381

جيدممتازممتازممتازجيدمقبولممتازعمرو محمد عبد الباقى أحمد الخضيرى1600382

جدا جيدمقبولجيدجيدالئحياً راسبمقبولالئحياً راسبعمرو محمد قرشى محمد1600383

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولعمرو محمد مختار حسن طه1600384

مقبولجيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولعمرو وجية محمد عبد العظيم البدوى1600385

جيدجدا جيدممتازجيدمقبولمقبولمقبولعهد عصام محمد قدري طلبه1600386

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيعهد مصطفى محمد الجزايرلي1600387

جدا جيدجيدجدا جيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفغادة جمال عبد العزيز دراز1600388

جيدجدا جيدجيدجيدمقبولمقبولمقبولغادة عبده السيد النوبى مصطفى1600389

جيدجدا جيدجيدجدا جيدجيدجيدجيدغادة مخلص مصطفي محمد عبد النبي1600390

مقبولجيدجيدجيد ضعيف ضعيف ضعيفغريب عبد الستار غريب عبد الستار1600391

جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولغيداء مصطفى جابر إبراهيم احمد1600392

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجيدجيدمقبولفادي عادل عبد المالك جاد1600393

جيدممتازممتازجدا جيدجيدمقبولجيدفاطمة الزهراء أحمدعبد الحميد محمد عبدالوارث1600394

جيدممتازجدا جيدممتازجيدمقبولجيدفاطمة أمين عبد الفتاح عبده1600395

جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدفاطمة سعد محمد عبد الرازق1600396

جدا جيدممتازجدا جيدمقبول ضعيفمقبولمقبولفاطمة طلعت محمود أحمد أغا1600397

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدمقبولجيدفرح المعز لدين هللا محمد رجب1600398

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدكريم إسماعيل جابر عبد السيد الطباخ1600399

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبولمقبولكريم أشرف محمد حسين سعد1600400

:                راجع الكتابة:أماله 
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س
لو

ج
 ال

قم
ر

اسم الطالب

مبادئ االقتصاد
الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

مورفولوجي 

وتشريح نبات
حيوان زراعي

أساسيات المجتمع 

الريفي

 تقديرات الطالب في إمتحان النقل

2017 / 2016   الفرقة االولي للعام الجامعي 
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:لجنة الرصد والمراجعة 

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

عميد الكلية ورئيس االمتحانوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

طارق محمد أحمد سرور. د.أإيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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حاسب آلي ونظم 
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جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولجيدكريم السيد محمد السيد1600401

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيد ضعيفمقبولكريم جمال الدين أنور شعبان1600402

جدا جيدممتازجيدجدا جيد ضعيف ضعيفجيدكريم حلمى إبراهيم إبراهيم السبعاوى1600403

 ضعيفجدا جيدجدا جيدجيد ضعيفمقبولمقبولكنزي عبد الفتاح طه قنديل1600404

جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفجيدمقبوللطيفة عبد الرؤوف محمد عبد الصمد1600405

جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدجيدمارينا أكرم رزق هللا غبريال1600406

جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدمارينا ثروت جميل داود جاد هللا1600407

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدمازن أشرف السيد إبراهيم محمد1600408

جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبول ضعيفمازن على الجميل على بسيوني زغلول1600409

مقبولجدا جيدجدا جيدممتازمقبولجيدمقبولمازن محمد صبرى عبد هللا راضى1600410

مقبولجيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبول ضعيفمازن محمد عبدالحميد غيطانى أبودفه1600411

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدمحارب عاشور محارب زيدان1600412

مقبولجيدجيدممتاز ضعيفمقبولمقبولمحمد إبراهيم أحمد محمد مرزوق1600413

جدا جيدممتازممتازممتازممتازجيدجدا جيدمحمد إبراهيم صبرى عبد المقصود1600414

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد إبراهيم محمد إبراهيم السقا1600415

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدمحمد أحمد جابر عبد الرازق1600416

مقبولالئحياً راسبجدا جيدجيدالئحياً راسبمقبول ضعيفمحمد أحمد عبد الجواد عبد الحميد1600417

جدا جيدجيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبول ضعيفمحمد أحمد عبد الفتاح عبد الرحمن1600418

مقبولجدا جيدجيدجيدالئحياً راسبمقبول ضعيفمحمد أحمد محمد راشد جعبوب1600419

مقبولجيدجدا جيدجيدالئحياً راسبمقبول ضعيفمحمد أحمد محمد عباس بيومى1600420

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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جيدجيدجيدجدا جيد ضعيف ضعيف ضعيفمحمد أحمدمحمد فهمى احمد1600421

جدا جيدجيدممتازممتازمقبولجيدمقبولمحمد أسامة محمد محمد عبدهللا1600422

ممتازممتازجدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمحمد إسماعيل عبيد محمد1600423

جدا جيدممتازممتازممتاز ضعيفجيدمقبولمحمد السيد حسن علي1600424

جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيف ضعيفمقبولمحمد السيد مصطفى حسن السيد1600425

جدا جيدممتازممتازممتازجيدمقبولجيدمحمد أمين عبد الفتاح عبد الوهاب العر يف1600426

جدا جيدممتازممتازممتازجدا جيدجيدجيدمحمد جابر محمد محمد عبد الرحمن1600427

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدمحمد جمال خميس إبراهيم صقر1600428

مقبولممتازممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدمحمد جمال سيد علي1600429

ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازمحمد جمال عبد المنعم عبيد1600430

جيدممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولجيدمحمد جمال كمال محمد رجب1600431

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد جمال محمد على عبد الحليم1600432

مقبولممتازجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولمحمد جمعه مصطفى صديق عبدالكريم1600433

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد حسام محمد محمد عيد1600434

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدمقبولجدا جيدمحمد حلمى زكى أحمد االقداحى1600435

جيدممتازجدا جيدممتاز ضعيفمقبول ضعيفمحمد حلمي عبد الموجود محمد عبد العال1600436

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد خالد زغلول على بركة1600437

جيدممتازممتازممتازمقبولجيدمقبولمحمد خضر عبد القادر شكر1600438

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد خميس رجب أبو المجد إسماعيل1600439

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيد ضعيفجدا جيدمقبولمحمد رجب علوانى محمد علي1600440

:                راجع الكتابة:أماله 
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مقبولجدا جيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولمحمد رضا عبد هللا يوسف1600441

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولجيدجيدمحمد رضا محمد عبد العزيز حمزة1600442

مقبولجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفجيدمقبولمحمد رمضان السيد محمد على1600443

جيدجدا جيدممتازممتازجيدمقبولجيدمحمد سامح محمد السيد1600444

جدا جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمد سبيتة سعد شعيب  رحيل1600445

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدمحمد سعد عبد الحميد محمد عامر1600446

جيدممتازممتازجدا جيد ضعيفجيدمقبولمحمد سعيد على طلب حسين1600447

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدجيدمحمد صبحي سعيد ماوي عبد الخالق1600448

جدا جيدجيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبول ضعيفمحمد صبري أبو عجيله عبد العزيز1600449

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبولمقبولمحمد صالح إبراهيم عبده1600450

جيدممتازجيدممتاز ضعيفمقبولغائبمحمد طارق رشدي فريج إبراهيم1600451

جيدممتازجدا جيدممتاز ضعيفمقبولجيدمحمد عبد الحميد محمود إبراهيم النويشى1600452

جيدممتازممتازممتازمقبولجيدجدا جيدمحمد عبد العزيز حسن رسالن دعبس1600453

مقبولجيدجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبمقبولمقبولمحمد عبد الغنى محمد حسين محمد1600454

جدا جيدجيدجدا جيدممتازجيدجدا جيدجيدمحمد عالء الدين سليم  أمين خميس1600455

جدا جيدممتازجدا جيدممتازمقبولجيدجيدمحمد علي محمد علي رجب1600456

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدجيدجيدمحمد عماد سعيد محمد الجوهرى1600457

مقبولمقبولممتازجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمد عمرو السيد عرفة محمود1600458

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمد عمرو محمد عبده الخولى1600459

جيدجدا جيدجدا جيدممتازالئحياً راسبمقبولمقبولمحمد فوزي محمد رزق أبو عيد1600460

:                راجع الكتابة:أماله 

:               أملي المراحعة:كتبه 
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جدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجدا جيدجدا جيدمحمد مجدى محمود البنى1600461

جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبولمقبولمحمد مجدي سلطان عبد المجيد إسماعيل1600462

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدالئحياً راسبجيدمقبولمحمد محسن السيد صالح على1600463

جيدجدا جيدممتازجيدجدا ضعيفمقبولمقبولمحمد محمد محمد عجميه1600464

جيدممتازجدا جيدممتازالئحياً راسبجيد ضعيفمحمد محمود محمد عبد العزيز دسوقي1600465

جدا جيدممتازجدا جيدجيد ضعيفجدا جيدمقبولمحمد مدحت السيد أحمد قطايا1600466

جيدممتازجيدجدا جيد ضعيفجيدمقبولمحمد مرسي إبراهيم محمد1600467

جدا جيدممتازجيدممتاز ضعيفجدا جيدجيدمحمد مسعد حلمى أحمد مصطفى1600468

جيدجدا جيدممتازممتازجدا جيدجيدجدا جيدمحمد مصطفى محمود كرم1600469

مقبولجدا جيدجيدجيد ضعيف ضعيفمقبولمحمد ناجي عطية عبد الرحمن1600470

 ضعيفجدا جيدمقبولمقبولجدا ضعيفجدا ضعيفالئحياً راسبمحمد نبيل ذكى حسين السماحى1600471

جدا جيدممتازممتازممتازمقبولمقبولمقبولمحمد نورالدين عبد المحسن سعد الدين1600472

جيدجدا جيدجيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمحمد هشام محمد متولى الجزار1600473

جيدممتازجدا جيدممتازجدا جيدمقبولمقبولمحمود إبراهيم محمد على احمد1600474

 ضعيفجيدجيد ضعيفالئحياً راسبجدا ضعيف ضعيفمحمود أحمد على على بركات1600475

جيدجدا جيدجيدممتازمقبول ضعيفمقبولمحمود أحمد فتحي أبو زهره1600476

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمود أيمن أحمد عبده عوض1600477

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمود جمال محمد محمود البرعي1600478

جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمحمود سامى إبراهيم محمد1600479

جدا جيدممتازجيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمحمود عبد الحميد أبو اليزيد أبو العال عز الدين1600480
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جيدجدا جيدجيدجيدجيدمقبول ضعيفمحمود عبداللطيف عبداللطيف محمد1600481

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمحمود كمال محمود كامل محمد1600482

جيدجيدجيدجدا جيدالئحياً راسبمقبولمقبولمحمود محمد بسيوني محمد حنيطه1600483

جيدجيدمقبولجيدجدا ضعيفمقبولمقبولمحمود محمد عبد الظاهر محمد حسن1600484

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمحمود محمد محمد شعبان البنا1600485

مقبولمقبولجيدمقبولالئحياً راسب ضعيف ضعيفمحمود مصطفى عبد هللا محمد1600486

مقبولجدا جيدجيدجيدالئحياً راسب ضعيفمقبولمحمود مصطفي محمود مصطفي محمد1600487

جيدجيدجيدمقبولجدا ضعيفمقبول ضعيفمحمود نصر محمد عبده نصر1600488

جيدجيدجيدجيدالئحياً راسبمقبول ضعيفمروان أشرف أحمد السيد عبد هللا1600489

جيدجيدجيدجيد ضعيفمقبولمقبولمروان السيد محمود حسن1600490

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمروان ربيع عبدالرحمن عوض1600491

جيدجدا جيدجدا جيدممتاز ضعيفمقبولمقبولمروان محمد إبراهيم حماد1600492

جيدجدا جيدممتازجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمروان محمد سيد على مصبح1600493

جدا جيدممتازجيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمروة السيد خليفه فراج أبو زايد1600494

مقبولممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمروة جمال معوض تمام حسين1600495

جدا جيدممتازممتازممتازجيدجدا جيدجيدمروة عوض فؤاد عبد الفتاح كميجة1600496

جيدممتازممتازجدا جيدجدا جيدجيدجدا جيدمريم أحمد مصطفى أحمد1600497

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدجيدجدا جيدمريم جابر مسعد على إبراهيم1600498

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولمقبولمريم خالد على محمد محمد النقيب1600499

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبولمقبولمريم عبد القادر عبد الصمد عبد القادر الخولى1600500
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طارق محمد أحمد سرور. د.أ

:لجنة الرصد والمراجعة 

 رئيس كنترول الفرقة األولي 

محمد إبراهيم محمد الشهاوي. د. أ

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

إيمان  حسين السيد عياد. د.أ
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جدا جيدممتازممتازممتازممتازجدا جيدممتازمريم عبدالحميد حسن سيف1600501

جيدممتازجيدجيد ضعيفمقبولمقبولمريم محمود بهلول محمود عبدالكريم1600502

جدا جيدممتازجدا جيدممتازجيدجيدممتازمريم مدحت السيد أحمد قطايا1600503

جيدجيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولمريم هشام محمد حسن1600504

الغيالغيالغيالغيالغيالغيالغيمريهان عوض محمود محمد حرب1600505

جدا جيدممتازجدا جيدممتازممتازجيدجيدمساعد حمدي مساعد هنداوي1600506

مقبولجدا جيدجيدجيدالئحياً راسبمقبولمقبولمصطفى أحمد محمد عبده القاضى1600507

جيدممتازجدا جيدجدا جيدجيدمقبولجيدمصطفى السيد عطا هللا عبد المولى1600508

جيدجدا جيدجدا جيدممتازجدا ضعيفمقبولمقبولمصطفى حسين هندي محمد حسين1600509

 ضعيفمقبولجيدجيدالئحياً راسبمقبولمقبولمصطفى خالد فاروق محمد حجازي1600510

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيد ضعيفمقبولمقبولمصطفى رمضان السيد أحمد معوض1600511

جدا جيدجدا جيدجيدمقبولجدا ضعيفمقبولمقبولمصطفى طارق جابر على أحمدسالم1600512

جيدجدا جيدجيدممتازمقبولمقبولمقبولمصطفى عبد الاله البدرى محمد1600513

جدا جيدجدا جيدجدا جيدممتازمقبولمقبول ضعيفمصطفى عبده إبراهيم أحمد عبد الموجود1600514

جيدجدا جيدجيدجيدالئحياً راسب ضعيف ضعيفمصطفى عالء عبد العزيز على الشناوى1600515

مقبولجدا جيدجدا جيدجدا جيدمقبولجيدجيدمصطفى متولى محروس على1600516

جدا جيدممتازجدا جيدجدا جيدمقبولمقبولمقبولمصطفى محمد عبد السالم بسيونى1600517

جيدجدا جيدمقبولجدا جيد ضعيفجيدالئحياً راسبمصطفى محمد محمود أحمد قاسم1600518

جيدجيدجدا جيدجيد ضعيفالئحياً راسبمقبولمعاذ حسن محمد عبد السالم ماضى1600519

جيدجدا جيدجيدممتازالئحياً راسبمقبول ضعيفمعتز محمد السيد الطيب موسى1600520
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