
1/8

10025010010022515015050

601506060135909030

لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثغاده متولى السعيد متولى السيد1051

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحغاده هانى حسنى حفنى عالم1052

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاتن سعيد طه سيد احمد1053

1054
فاتن محمود احمد عزازى 

عبدالفتاح
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1055
فاطمه احمد محمد العربى السيد 

نبوي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه الزهراء محمد امين محمد1056

ناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه عبدالرحمن محمد على جاد1057

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه عطا طه علي1058

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحفاطمه عنتر عيد ناصر1059

1060
فاطمه لطفى عبدالشافى عليوه 

هالل
لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحث

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه محمد الحسينى على يوسف1061

1062
فردوس محمد مصطفى الشعراوى 

البكر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحقمر محمد محمد بيومى1063

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحلؤه جرئ الهادى ابراهيم1064

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحلؤى مجدى عبد الحفيظ حسين1065

ناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحماجده السيد احمد حسن هالل1066

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمارى فارس جاب هللا يوسف1067

1068
محمد احمد سعد عبدالرازق 

عبدالكريم
ناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمحمد اشرف معوض عيد1069

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد صالح محمد فراج1070

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد مجدى نوح خالف1071

000000ناجح0محمد محمد شعبان السيد حجاج1072

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد ممدوح رشيد محمد1073

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمحمد منصور على حسيبو1074

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمحمد وحيد يوسف حسن1075
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود عاطف محمد على مرزبان1076

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمحمود وائل على حماد هالل1077

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمرجريت سمير وليم كامل داود1078

1079
مروه اشرف صبحى زكى مدبولى 

ابوستيت
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروه حسين محمد عبدهللا1080

1081
مروه زكريا عبد العزيز محمد 

مرسى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروه على حسن السيد1082

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمريم السيد احمد عبدالفتاح محمود1083

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم بيومى سعيد حامد بيومي1084

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمريم رضا فوزى محمد كامل1085

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمريم صبرى عبد الفتاح محمد1086

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمريم عادل سيد بهنسي1087

1088
مريم عبدالرحيم شندى خليفه 

عبدالجواد
ناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم محمد عبد المجيد يسن صبيح1089

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم محمود محمد الهادى محمود1090

1091
مريم ممدوح عبدالحليم محمد 

محمود
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم يقدم بحث حيوانناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم نبيل ابراهيم حسن الشيمى1092

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمصطفى محمود صالح حامد1093

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار احمد محمدى سلومه1094

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار صالح محمد مصطفى1095

لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثمنار عبد الجواد احمد حماد1096

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنال محمد مصطفى عبدالعال1097

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنةهللا عماد عبدالمحسن سليمان1098

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنه احمد العزب عبدالمنعم ناصف1099
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنى محمد زهران السيد1100

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنى محمد عبد القادر غنيمى جمعه1101

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحمها ابراهيم عبد القادر عثمان1102

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمى الطنطاوى مصطفى حواس1103

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمى خالد عبدالعزيز السيد درشه1104

1105
مى مسعد جمال الدين محمد 

عبدالحميد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم يقدم بحث نباتناجحناجحناجحناجحراسبناجحمى نبيل محمد على عبدالكريم1106

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمياده طلبه السيد طلبه1107

1108
نادر السيد ابوالخيرعبدالخالق 

ابوالعال
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناهد محمد رمضان الصغير فرج1109

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنجالء عصام فتح هللا سلطان1110

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنجوى حماده ابراهيم عبدالفتاح1111

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا احمد عبدالمؤمن على1112

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا عبد الفتاح رمضان حسنين1113

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحندا فتحى طلبه عبد العزيز طلبه1114

1115
ندا كيالنى محمد مغاورى محمود 

كيالنى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا مجداد صبرى السيد امين1116

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا محمد رضا السيدعجالن1117

00000000ندى احمد عبد المؤمن على1118

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى احمد عبدالرازق حسن1119

لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثندى اسامه جاد ابراهيم جاد1120

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى بشير حسين محمد عطيه1121

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى جمال مصطفى على عبدالعال1122

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثندى سليمان عثمان إمام1123
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1124
ندى عبدالفتاح عطا دسوقى 

ابراهيم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1125
ندى عالء الدين محمد فتحى 

عبدالغني
لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحث

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى فتحى جوده السيد خميس1126

1127
ندى محمد احمد عبدالصادق 

حموده
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحندى محمد البهنساوى محمد1128

1129
ندى هشام عبد الغفار عبد الوهاب 

الديب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندي السعيد نعيم السعيد موسي1130

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنسمة على عبد القوى ابراهيم1131

1132
نسمه محمدى على محمدى 

عبدالكريم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنفين صالح الدين حسنين حمزة1133

1134
نهال محمود عبدالمجيد امام 

موسى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحنهله محمد حبشى عبدالحفيظ1135

1136
نوال جمال ابراهيم ابراهيم 

العويضى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورا احمد مكاوى حسن1137

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحنورا جميل عبده محمد1138

1139
نورا سالمه احمد عبد الفتاح 

الذهبى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم يقدم بحث حيوانناجحلم يقدم بحثناجحناجحلم يقدم بحثناجحنورا محمد احمد عبد العزيز صالح1140

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورا سمير ونيس محمد النجولى1141

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورا محمد عبد هللا صوار1142

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحنورا محمد هاللى يوسف االفداوى1143

1144
نوران انور عبدالمحسن 

عبدالمعطى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحنوره ياسر عفيفى كامل1145

1146
نورهان اشرف عبدالنبى محمد 

البيومى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان اشرف محمود محمد1147
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان رضا ابراهيم حسين1148

1149
نورهان شعبان محمد عرفه 

حشيش
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان صالح ابراهيم عبدالهادى1150

1151
نورهان عبد الفتاح ابراهيم عبد 

الفتاح سعده
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان مامون بكر همام1152

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان ناصر حسانين سيد احمد1153

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحنورهان هانى راغب السيد1154

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحهاجر احمد السيد متولى الجزار1155

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر احمد يوسف السيد داود1156

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر جمال محمد سالم1157

1158
هاجر رمضان عبدالتواب 

عبدالعزيز عبدالتواب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر طارق انور احمد محمود1159

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحهاجر طه عبدالحميد محمد حسن1160

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر محمد عبد العزيز احمد1161

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر نبيل محمد بيومى عبدالعال1162

1163
هاجر هشام عبد الفتاح محمود 

حسن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحلم يقدم بحث النباتناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاله محروس محمد على1164

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهانم يوسف عفيفى احمد شلبي1165

1166
هانى مجدى عبدالغنى ابراهيم 

عامر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1167
هايدى ابراهيم محمد ابراهيم ابو 

يوسف
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

0ناجحناجح0000حولت مميزهايدى هدايه على محمود1168

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبه سعيد حامد محمد1169

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحهبه سمير معوض سليم معوض1170

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهبه عبد الحميد الحسينى قنصوه1171

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ
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مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدى احمد حسن احمد عبيد1172

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدى محمود عبدالعظيم علي علي1173

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحهدير جالل محمود االمام عوض1174

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير رجب محمد يوسف مصطفى1175

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير سامى محمد احمد الكالوى1176

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير عادل مليجى احمد1177

1178
هدير مجدى عبدالوهاب عبد 

الرازق خليل
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1179
هشام سعيد عفيفى ابو المجد 

عماره
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1180
هشام صالح طه عبدالحميد 

عبدالخالق
لم يقدم بحثلم يقدم بحث نباتناجحلم يقدم بحثلم يقدم بحثناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهناء احمد عبدالحميد عبدالجليل1181

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهناء محمد على فرج1182

1183
هناء هاشم محمد الحسينى احمد 

محمد نصر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

ناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجحناجحراسبناجحهند احمد عبد السالم محمد1184

1185
هند عبدالعزيز احمد عبدالمنعم 

الموشى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهيام السيد احمد محمد البندارى1186

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحوعد صبحى جوده عبدالفتاح1187

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحوفاء محمود مرسى على على1188

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحوالء خالد عطيه عبدالرحمن1189

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحوالء عرفات على عبدالرازق1190

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحوالء محمد خليل عاقول1191

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحوالء محمود محمد فليله1192

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيارا خالد حسن عراقى1193

0000000يارا صابر عبد الرحمن غريب1194

1195
ياسمين اشرف عبد الحى عبد 

الهادى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين اشرف محمد عبدالغنى1196

1197
ياسمين السيد جابر السيد 

ابورويشد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1198
ياسمين صابر جالل عبدالسالم 

فياض
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين عادل السيد على ابراهيم1199

1200
ياسمين عصام محمد ربيع 

عبدالسميع جنينه
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1201
ياسمين محمد عبدالكريم مروان 

محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجحيمنى يحيى محمود يونس1202

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيوستينا عازر وهبه زكى1203

1204
دنيا صبحى عبد الخالق محمد 

سالم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبوسى مسعد محمود محمد1205

00000000ساره اشرف السعيد عطا محمود1206

1207
ايه فكرى جابر الدسوقى عبد 

العزيز
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحثناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمروه شوقي السيد محمد سليمان1208

 مقبول30 مقبول90 مقبول90 مقبول157 مقبول60 مقبول62 مقبول150 جيًد78احمد جالل عبد العزيز1226

 جيًد35 مقبول90 مقبول90 مقبول157 مقبول60 مقبول69 مقبول150 مقبول69اسماء محمد عبد الحى جاد1227

 مقبول33 مقبول90 مقبول90لم يقدم بحث مقبول62 مقبول63لم يقدم بحثلم يقدم بحثالفت هانى عبد الرحمن ابراهيم1228

 مقبول34 مقبول101 مقبول90 مقبول135 مقبول60 مقبول67 مقبول161 مقبول69أميرة احمد احمد يونس1229

لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثايه محمود على صالح1230

 مقبول32 مقبول93 مقبول98 مقبول135 مقبول63 جيًد77 مقبول155 مقبول69ايه همام عبد ربه عبد الغنى1231

 جيًد35 جيًد109 مقبول90 مقبول135 جيًد70 جيًد75 مقبول150 مقبول69خلود عالء على خالد1232

 جيًد38 مقبول90 جيًد108لم يقدم بحث جيًد75 جيد جدا81ًلم يقدم بحث مقبول60دنيا رضا محمد ابراهيم1233

1234
رافع مجدى سيد محمد ابراهيم 

رافع
 جيًد35 مقبول93 مقبول90 مقبول157 مقبول63 مقبول62 مقبول174.5 جيًد78

1235
رمضان محمد رمضان محمود 

فودة
 مقبول32 مقبول96 مقبول90لم يقدم بحث جيد جدا86ً جيًد78لم يقدم بحث مقبول60

طالب باقون لإلعادة

عميد الكلية    

إيمان عبد الحق/ د.أ

         رئيس الكنترول                                     وكيل الكلية لشئون الطالب

مجدى الشحات/ د.أحمد عاشور                                        أ/ د.     أ

    رئيس الشعبة



8/8

10025010010022515015050

601506060135909030

 م2020/ 2019شعبة العلوم للعام اجلامعى  -نتيجة الفصل الدراسي الثاني للفرقة األوىل أساسى

حقوق االنسانأدب أطفالعلم نفس النموالتربية وقضايا العصر
هندسة تحليلية 

وتحليل رياضى
(1)كيمياء عامة فيزياء عامة

علوم )بيولوجيا عامة 

(بيولوجية وجيولوجية

س
و
جل

ال
م 

رق

إسم الطالب

1236
سماح محمد عبد الرحمن محمد 

السيد
 مقبول30 مقبول90 مقبول90 مقبول157 مقبول61 مقبول67 مقبول150 مقبول69

 مقبول30 مقبول90 مقبول94 مقبول135 جيد جدا84ً جيًد71 مقبول150 مقبول67فاطمة سعيد حامد سالم محمد1237

 مقبول30 مقبول90 مقبول90لم يقدم بحث جيًد79 مقبول61راسب مقبول69فاطمة مسعد محمد منصور على1238

 مقبول34 مقبول90 مقبول90 مقبول135 مقبول60 مقبول67 مقبول165 مقبول67محمد أسامة ابراهيم السعدنى1239

لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثمحمد السيد صبري محمد السيد1240

لم يقدم بحثلم يقدم بحث للفرعينلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثلم يقدم بحثمحمد هيثم صالح عبد الرشيد1241

 جيًد37 مقبول99 جيًد105 مقبول135 مقبول64 جيًد70 مقبول174.5 مقبول69نور عبد الرحمن سيد اسماعيل1242

 مقبول30 ضعيف70 مقبول95 مقبول135 مقبول60 مقبول61 مقبول174.5 مقبول61هدير سعيد عبده عبد المجيد1243

 مقبول31 مقبول104 مقبول95 مقبول135 جيًد72 مقبول60 مقبول150 مقبول69هدير صالح عباس الجمسي1244

1245
همس رشاد محمود سليمان 

القرموطى
 جيًد37 مقبول90 مقبول95 مقبول135 مقبول60 جيًد70راسب مقبول69

 جيًد36 مقبول92 مقبول90لم يقدم بحث مقبول60 جيًد73 مقبول150 مقبول63احمد خالد ابراهيم حسين1246

 جيًد37 مقبول90 مقبول95 مقبول152 جيد جدا87ً مقبول68 مقبول150 مقبول69منار طلعت سعد عبد الحليم نور1247

 مقبول33 مقبول99 مقبول90 مقبول155 مقبول60 مقبول68 مقبول164 مقبول69رضوى السيد المحمدى السيد1248

1249
شرين محمد السيد سليمان 

(مفصول)
00000000

 جيًد37 مقبول104 مقبول90 مقبول136 مقبول63 جيًد70راسب جيد جدا80ًيارا جمال جميل شعالن1250
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