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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابتهال عالء الدين عبد الرحيم مخيمر451

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابراهيم جمال ابو الخير حسين452

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحابراهيم عواد سعد زغلول عبد النبى453

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد جمعه عبدهللا ابراهيم عبدهللا454

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاحمد شوقى محمد حجاج السيد455

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء ابراهيم الشحات الدسوقي456

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء ابراهيم محمد السيد457

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء أحمد عبد السالم فوده الديب458

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء بدر سعيد بدر امين459

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء حسام عيسي حسن خليل460

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء رمضان عبدالرازق عبدالواحد461

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء رمضان عبدهللا ابراهيم صابر462

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء فرج حسن السيد463

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء مجدى السيد احمد محمد464

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء محمد على على عبدالمعطى465

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسراء مصطفى محمد مصطفى466

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء السيد عبدالعال محمد467

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء خالد ابوزيد ابراهيم468

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء طارق جوده حسن سعد469

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد ابراهيم شعله470

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء محمد يونس على471

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء مسعود حسين امين472

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء ممدوح محمد عبدالمعطى473

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاسماء وحيد احمد احمد474

راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبالحسن ابراهيم ابراهيم ابراهيم االشقر475
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالسيد عادل السيد حسين حماده476

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحالسيد محمد السيد الرفاعى477

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامانى مسعد طلبه محمد مصطفى478

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامل مجاهد حجازى على حجازى479

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحامل محمد السعيد احمد محمد480

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامل وحيد عبد الرحمن عقل جاد481

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحامنيه طاهر الدسوقى حسنين482

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامنيه عادل خضرى عليوه الطنانى483

ناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحامنيه عبدالفتاح حمدى عبدالفتاح484

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحامنيه محمد حامد عبدالمجيد485

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميرة ابو المجد عبدالوهاب عبدالرازق486

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم ناصف487

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره احمد السيد سالم488

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره انور حامد مجاهد دعبس489

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره سعد عابدين حسن490

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاميره وليد ابراهيم احمد نصير491

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجى عادل محمد عزب492

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجى عدلى محمد الغريب بيومى493

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحانجى على ابراهيم خميرة494

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايات سامى عطيه سليمان495

ايمان ابوالمكارم عبداللطيف محمد 496

الشناق
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ايمان عبدهللا عبدالرحيم عبدالحميد 497

شريف
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايمان منير شوكت أحمد498

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايناس اشرف احمد محمود499
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه احمد الضوى محمد500

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه السيد عبدالعظيم حسن منتصر501

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه ايمن مدبولى ابراهيم زايد502

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبدور فراج عبدالعزيز حسن يوسف503

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبسام عصمت عطيه محمود الديب504

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحبشرى محمد عبدالرحيم ابراهيم محمد505

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحثيؤدورا وائل موريس اسحق رزق506

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحجهاد السيد عبدالحميد محمد507

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيهان عباس الدسوقى عطيه508

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجححنين يحى محمد ياسين509

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحخلود اسامه رمضان احمد طمان510

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحداليا حسنى العربى عبدالعظيم بيومى511

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحداليا فاروق عبدالعظيم رفاعى512

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء صالح على السيد عبده513

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدعاء صبحى محمد عبدالعزيز ابوالنيل514

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا اشرف السيد شوقى عبدالوهاب515

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا حامد على حسن ادريس516

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا محسن احمد سليمان الروينى517

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحدينا هشام رزق محمد518

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانا محمد محمود ابراهيم على قاسم519

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا سعيد عبدالمجيد احمد520

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرانيا فريد عبدالصادق محمد مرعى521

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمه احمد فهمى احمد محمد522

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمه تاج الدين محمد عبدالخالق فرج523
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمه حسن حسن ابراهيم عامر524

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرحمه خالد محمد طه525

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرشا عصام عبدالوهاب النويهى526

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحث موسيقيةناجحناجحناجحرشا على كامل ابراهيم على527

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرغده ابراهيم عفيفى ابراهيم سالم528

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحرغده محمد على احمد529

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحرقيه محمد عبدهللا محمد مرسى العربي530

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحرنا حمدى عطيه على جالل531

رنا محمود عبدالعظيم احمد محمد 532

الجنزوري
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحروان سعيد السيد ابراهيم السيد533

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحث موسيقيةناجحناجحناجحروان عنتر عبدالفتاح احمد534

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريم عصام ابراهيم محمد حمد535

ناجحناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحريهام ايمن احمد محمد امين536

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحريهام جوده احمد خطاب537

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزهيره على محمد على نصر538

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحزينب ابراهيم محمود موافى السيد539

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب السيد غنيمى محمد540

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب ماهر عبد الصمد محمد541

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحزينب مسعد احمد علي542

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره احمد شوقى محمود543

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره االلفى محمد شريف محمد حبيب544

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره خالد عبدالمجيد كامل545

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره رضا ذكى جرجس ايوب546

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره سعيد السيد حسن يوسف547
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره سليمان اسماعيل محمد ابراهيم548

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره محمد بحيرى محمد يوسف549

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساره نافع وهبى جورجي550

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسالم محمد سالم سليمان551

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسالمه محمد عبدالحميد ابراهيم552

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحساميه وليد صبحى ابراهيم553

سلمى محمد محمد ممدوح محمود 554

البنهاوى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسما شلبى مسلم السيد555

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحسماح ابراهيم عبدالرازق احمد ابراهيم556

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسماح صالح على صبيح557

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمر السيد احمد علي558

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسمر محمد محمد طعيمه559

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحسندس صبرى محمد منصور عبدالاله560

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهيله اشرف محمد موسى محمد561

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهيله شعبان السيد احمد عبدالوهاب562

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسهيله عادل محمود السيد عيسى563

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحسهيله ياسر بكرى رمضان564

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحسيمون سعد صبحى يوسف جرجس565

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحسيمون سعيد سامى عبدالسيد566

شاهيناز السيد عبدالهادى السيد 567

مصطفى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق احمد عبدالرحمن احمد568

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق صالح السيد عبدالحميد569

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشروق عبدهللا عبدالجواد النحاس570

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحشيماء بدوى محمد بدوى571

 عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                        وكيل الكلية لشئون الطالب 

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

كمال إسماعيل عطية/ د.     أ
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اسم الطالب

س
لو

لج
م ا

ق ر

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء شعبان جبريل قمر572

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشيماء محمد عيسى محمد573

ناجحناجحناجحراسبناجحناجحناجحناجحضحى السيد عبدالعزيز حافظ امام574

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعاطف على سليم على بيومى الشرقاوى575

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعايده جوده يوسف جوده576

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدهللا احمد محمود احمد577

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعبدهللا رضا محمد محمد مبروك578

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحعمرو عادل سمير حافظ ندا579

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحفاطمة مسعد ياسين السيد الديب580

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه احمد السيد ابراهيم581

فاطمه احمد عبدالرازق عبدالرازق 582

منصور
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه سامح ابراهيم الدسوقى محمود583

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفاطمه طه محمد طه التايب584

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفايزه شريف مالك جرجاوى585

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحفرحه محمد جمال الدين محمد586

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفيروز حماده شحات عبدالسميع587

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحفيوال ماهر فايز حكيم سيدهم588

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحلمياء عبدالناصر محمود محمود589

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمارجريت رائف شاكر ميخائيل590

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحماريف حسام شفيق جندى591

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمالك عبدالظاهر عبدالستار محمود592

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد ابراهيم محمد ابراهيم علي593

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد اشرف فتحى عبدالسالم الديب594

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمد حسين محمد عيسى ابوشيخة595
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اسم الطالب

س
لو
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م ا

ق ر

راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبمحمد عادل محمد يوسف596

محمد عبدالمنعم عطيه عبدالمنعم 597

الميهى
ناجحناجحناجحناجحلم يقدم موسيقيةناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحمحمد وجيه عبدالفتاح محمد عزب دراج598

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود السيد محمود السيد شلبي599

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود السيد محمود محمد حسن600

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمحمود وحيد الدين محمد محمود601

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم اكرم محمد السيد602

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم رفعت فكرى حكيم603

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم كمال اديب ثابت604

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمريم محمد مفيد يونس605

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحمريم محمود احمد محمود محمد حيدر606

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحمصطفى زكريا خيرى محمد عبدهللا607

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار ضياء على ابوعزام608

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار عبدالرافع عبدالعزيز محمد609

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنار محمد عبدالجواد على عفيفى العدل610

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنةهللا مصطفى فاروق محمد محمود611

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنه ربيع محمود عبداللطيف612

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمها صبرى على السيد على613

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمى صالح احمد جودة614

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمى ياسر محمد خيرى حامد االصفر615

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمياده محمد عطيه عاشور الكردى616

ميار اسامه ابراهيم الدسوقى محمد 617

حسن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحميار محى ابراهيم ابراهيم618

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحميرنا ابوالعز محمد كمال619
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ايمان عبد الحق/ د.أ
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مجدى الشحات       / د.أحمد عاشور                        أ/ د.    أ              رئيس الشعبة

كمال إسماعيل عطية/ د.     أ
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحميرنا فرج صليب فرج صليب620

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنادر اشرف صالح عبد العزيز621

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناديه محمد لطفى محمود البحيرى622

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنبيه مجدى لبيب عبدالحميد623

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا محمد عبدالفتاح ابوزيد شاهين624

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندا محمد محمد عبدالوهاب السعيد نحله625

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحث موسيقيةناجحناجحناجحندا ناصر خيرى لطفى ابراهيم626

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى السيد محمد بيومى627

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى سعيد عبدالحفيظ محمد امام628

راسبناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحندى عبدالسالم ياسين محفوظ629

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم بحث موسيقيةناجحناجحناجحندى عبدالفتاح عبدالنبى حبيب630

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنرمين السيد سالمه سالم محمد631

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنرمين السيد طه محمد الجداوي632

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنهله سالمه محمود محمد حسين633

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورا عيسى بسخرون عزيز634

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحنورهان احمد حسن عتيق635

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان اشرف مبارك عوض هللا السيد636

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان ايمن محمد عبدالعزيز637

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحنورهان هانى السيد محمد638

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاجر رزق عبدالعزيز عزب639

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاله عبدالناصر عبدالمجيد السيد640

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهاله محمد محمود ابراهيم641

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير عاطف زين ابراهيم عوض642

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحهدير عبدالنبى حسن طلبة643
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اسم الطالب

س
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ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهدير مسعد سعد محمد الديب644

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحهند سمير جوده محمد عيد645

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحوسام محمد عبد هللا جاد هللا646

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيارا احمد احمد قنديل647

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحيارا صبحى لطفى سيد احمد السكرى648

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحياسمين سمير عثمان السيد649

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم حركيةناجحناجحناجحياسمين محمد زكى برعى غنيم650

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيسرا بيومى عبدالرحيم محمد حنفى651

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحيوسف مصطفى فؤاد السيد على652

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحشاكر اشرف محمد على653

ناجحناجحناجحناجحلم يقدم موسيقيةناجحناجحناجحساره اشرف السعيد عطا محمود654

راسبراسبراسبراسبراسبراسبراسبراسباسراء عوض رفعت فضل655

 مقبول32 مقبول135 مقبول79 مقبول80 جيــًد182 مقبول65 مقبول65 جيــًد71أسماء مسعد فرج حسن خولى701

82 مقبول65 مقبول67امانى محمد محمود عبد الفتاح702
ً
 مقبول32 مقبول135 مقبول79 مقبول75 جيــًد179 جيد جدا

 مقبول34 مقبول135 مقبول86 مقبول80 مقبول157 مقبول69 مقبول65 مقبول68أمينة رمضان احمد متولى703

 جيــًد36لم يسلم بحثا مقبول75لم يسلم بحثا مقبول163 جيــًد70 جيــًد71 مقبول67ايمان حسن السيد حسن704

80 مقبول64ايه ابراهيم سعد سليمان705
ً
 مقبول30 مقبول135 مقبول75 مقبول85 جيــًد187 مقبول69 جيد جدا

200 جيــًد72 مقبول65 مقبول62دينا بركات يحيي احمد706
ً
 جيــًد37لم يسلم بحثا مقبول86 ممتاز115 جيد جدا

 مقبول30 مقبول135 جيد88 جيــًد90 جيــًد180 مقبول69 جيــًد73 مقبول64شهد عادل مبارك العازمى707

طالب باقون لإلعادة
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اسم الطالب

س
لو

لج
م ا

ق ر

 جيــًد36 مقبول135 مقبول79 مقبول75 جيــًد183 مقبول67 مقبول65 جيــًد75عامر حاتم عبد الحميد فوزى محمد708

80عبد هللا اسالم جمال يوسف709
ً
 جيــًد37 مقبول135 مقبول77 مقبول85 مقبول169 جيــًد76 مقبول65 جيد جدا

 جيــًد36 مقبول135 مقبول78 مقبول75 جيــًد195 مقبول69 مقبول65 مقبول69عبد هللا محمد عبد هللا حسين710

 مقبول34 مقبول135 مقبول77 مقبول85 جيــًد197 جيــًد74 مقبول65 جيــًد72ماريهان مدحت عادل ثابت711

200 جيــًد70 مقبول65 مقبول60محمد احمد فؤاد السيد712
ً
 مقبول30 مقبول135 جيد90 جيــًد90 جيد جدا

 مقبول32 مقبول135 مقبول86 مقبول80 جيــًد192 جيــًد70 مقبول65 جيــًد76محمد حاتم ابراهيم السيد جبة713

80محمد نبيل السيد ناجىوم
ً
81 مقبول65 جيد جدا

ً
 مقبول30 مقبول135 مقبول86 مقبول85 مقبول169 جيد جدا

لم تسلم بحثالم تسلم بحثالم تسلم بحثالم تسلم بحثالم تسلم بحثا مقبول69لم تسلم بحثالم تسلم بحثامروة عادل حلمى محمد البطاوى715

 مقبول31 مقبول135 مقبول86 مقبول85 جيــًد191 جيــًد70 مقبول65 جيــًد70ندا رضا محمد ابراهيم716

 مقبول34 مقبول135 مقبول86 مقبول85 جيــًد198 مقبول63 مقبول65 مقبول67هاجر شعبان مخيمر مدنى717

200 مقبول68 مقبول65 جيــًد75ياسمين عبد هللا محمد سعد718
ً
105 جيد جدا

ً
 مقبول32 مقبول135 مقبول86 جيد جدا

 جيــًد37 مقبول135مقبول 86 مقبول75 مقبول169 مقبول69 مقبول69 جيــًد75احمد سمير ابراهيم جودة719

 مقبول32 مقبول135 مقبول86 مقبول80 جيــًد189 مقبول64 مقبول65 مقبول60ايه جمال محمد مجاهد عبد التواب720

 مقبول60 مقبول65 مقبول60ياسمين يوسف عبد القادر بدوى721
 موسيقية ولم يقدم 90

حركية
 مقبول31 مقبول135لم تسلم بحثا مقبول75

 مقبول69 مقبول65 مقبول60احمد سامى عطا على722
 موسيقية ولم يقدم 90

حركية
 مقبول34 مقبول135 مقبول86 مقبول75

 عميد الكلية      

ايمان عبد الحق/ د.أ

رئيس الكنترول                        وكيل الكلية لشئون الطالب 

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

كمال إسماعيل عطية/ د.     أ


