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ضعيفجــــيدجــــيدجيد جداجــــيدمقبولمقبولمقبولمقبولضعيف قالتقديراحمد حمدي عبد المجيد عبد القادر1

 الئحياضعيف جمقبولجــــيدمقبولجــــيدضعيفجــــيدضعيف قالتقديراحمد محمد بسيونى محمد العياط2

جــــيدجيد جداجيد جداجيد جداجــــيدجــــيدجيد جدامقبولالتقديراسراء حسن جمعة حسن  بركات3

جــــيدجيد جداجيد جداممتازجيد جداجــــيدجيد جداجيد جداالتقديراسراء خالد جابر على احمد سالم4

غائبجــــيدجــــيدجيد جداجيد جدامقبولمقبولجــــيدجــــيدالتقديراسماء محمد احمد على الخولى5

جــــيدسبق نجاحةجيد جداجيد جداجــــيدممتازجيد جداممتازممتازممتازالتقديراية عبد الراضي عبد الواحد6

ضعيف قمقبولجــــيدجــــيدجــــيدمقبولمقبولجيد جداجــــيدالتقديراية محمد خميس محمد7

ضعيفجــــيدممتازجــــيدجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجــــيدالتقديرايهاب جمال احمد محمد عبد هللا8

مقبولمقبولجــــيدجــــيدضعيف قمقبولمقبولممتازمقبولالتقديرخالد صبحى عبد الستار الخولى9

مقبول الئحياجيد جداجيد جداجيد جدامقبولجيد جداجيد جداجــــيدالتقديررضوى خالد احمد عبد الرحمن ابوالعزم10

مقبولمقبولجــــيدجيد جدامقبولمقبولممتازجــــيدالتقديرزينب أشرف عبدالغني غريب شحاته11

ضعيف قجــــيدجــــيدجيد جدامقبولمقبولجيد جداجــــيدالتقديرطه حامد عبد العزيز طلب12

جيد جدامقبولجــــيدجــــيدمقبولمقبولجيد جدامقبولالتقديرعبد هللا نادر عبد هللا محمود عبد هللا13

غائبضعيف قجيد جدامقبولجــــيدمقبولجــــيدجيد جداجــــيدالتقديرعبير مصطفى احمد حماد احمد14

مقبول الئحياضعيفجــــيدجــــيدمقبولجيد جداممتازجــــيدالتقديرعالء الدين وجدى عبدالغنى مسعود15

مقبولضعيفجــــيدجيد جداجــــيدجــــيدممتازمقبولالتقديركريم صالح معوض صالح احمد حمام16

مقبولمقبولجــــيدجيد جدامقبولجــــيدجيد جداجــــيدالتقديرلطفى رضا لطفى محمد عمار17

مقبولضعيفمقبولجــــيدمقبولمقبولمقبولجيد جدامقبولالتقديرمحمد مجدى شبل مصطفى عبد الرحيم18

ممتازممتازممتازممتازممتازممتازجيد جداالتقديرمشير زكريا ابراهيم محمد زكريا19

مقبولجــــيدجيد جداجيد جداجــــيدجــــيدممتازمقبولالتقديرمصطفى صالح السعيد على ابوزيد20

مقبولمقبولجــــيدمقبولمقبولممتازجــــيدالتقديرمصطفى طارق محمد السيد زلهف21

جيد جداممتازجــــيدجيد جداجــــيدجيد جداجيد جدامقبولالتقديرنصره صبري عبد الرحمن قرني22

جيد جداجيد جداجيد جداممتازجيد جداجيد جداجيد جداجــــيدالتقديرنيره ابراهيم سالم الديب23

جيد جداممتازجيد جداممتازجــــيدممتازجيد جداجيد جداالتقديرهايدي مصطفي عامر مصطفي عامر خميس24

ممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازممتازالتقديرهبة هللا السيد عبد المجيد متولى على25

سبق نجاحةسبق نجاحةسبق نجاحةمقبولسبق نجاحةسبق نجاحةسبق نجاحةسبق نجاحةالتقديراحمد هشام فهمى26

 الئحياجيد جداجيد جداسبق نجاحةسبق نجاحةمقبولسبق نجاحةجيد جداالتقديراسماء احمد صالح27

مقبولضعيفممتازجــــيدجــــيدممتازجيد جداجــــيدجيد جداجيد جداالتقديرنايره نبيل فتح هللا غانم28

ضعيف قمقبولمقبولجــــيدضعيف قمقبولمقبولجيد جداجــــيدالتقديروفاء احمد الطيب محمد عبد النعيم29

عميد الكلية ورئيس عام االمتحانات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  ورئيس لجنة النظام والمراقبةرئيس الكنترول:كتبة:أمالة

محمد أحمد عبد الجواد نصار. د.أ:راجعة:أملى المراجعة
طارق محمد احمد سرور. د.أ
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الفصـــــــل الدراســــــــى األول

إيمان حسين أحمد عياد. د.أ
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