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1301
امنية ماهر السيد 

عبد الجيد دغيدي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1302
احمد حجازى عبد 

الحليم اسماعيل 

حجازى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1303
احمد عبد العزيز 

ابراهيم عبد العزيز
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1304
احمد محمد احمد 

محمد عبد الحميد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1305
اروى محمد مصطفي 

احمد نجم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1306
اسامة محمد محمد 

محمد على الحوفي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1307
اسراء احمد منصور 

على حجازى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1308
اسراء السيد جمال 

امام فرج
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1309
اسراء سمير حسن 

سليمان البقيري
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1310
اسراء شريف السيد 

عبد هللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1311
اسالم يونس طلبة 

عطا هللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1312
اسماء اسامة جميل 

عبد السميع النجار
غيابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح
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 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)
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إيمان عبد الحق/ د.   أ
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فيزياء عامة
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(1)

1313
اسماء رأفت عبد 

العاطى سيد احمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1314
االء احمد رضا 

اسماعيل السيسي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1315
االء الرحمن احمد 

عبد السالم احمد 

ناصف

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1316
االء سعيد مصطفي 

حنفي مصطفي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1317
االء محرم فؤاد عبد 

الوهاب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحاالء نادر على محمد1318

1319
الشيماء احمد عباس 

على سليم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1320
امل اشرف على 

الليثي محمد ايوب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1321
امنية على محمد 

عادل على حسب هللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1322
اميرة رضا على 

احمد بصلة
ناجحناجحناجحغيابناجحناجحناجحناجح

1323
اميرة محمد العراقي 

الجوهرى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1324
ايه طارق عبد 

الحميد احمد نويشي
غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب
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فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1325
ايرينى حلمى رياض 

عوض
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1326
ايالريا عاطف فايق 

عبد المالك
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1327
ايمان ابراهيم ابو 

الفتوح احمد العش
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1328
ايمان اسامة حمزه 

عبد الحميد عبد 

الوهاب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1329
حنين محمد عبد 

العزيز على
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1330
ايمان عبد الباسط 

احمد عبد العزيز 

محمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1331
ايمان ياسر احمد 

احمد
غيابغيابغيابغيابغيابغيابناجحغياب

1332
ايناس محمد محمود 

محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1333
ايه اشرف محمد عبد 

الغنى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1334
ايه صالح محيسن 

سالم محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1335
ايه عبد المعطى سعد 

محمد قنديل
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1336
ايه على جودة على 

قنديل
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب
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فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحايه محمد فؤاد بيومى1337

1338
ايه يوسف عبد 

الفتاح يوسف حسن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1339
بسنت السيد عوض 

محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1340
تسنيم ابراهيم احمد 

سراج
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1341
حازم محمد غنيم 

محمد
غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

1342
حبيبة حسام احمد 

الفقى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1343
حنان محمد غباشي 

عبد هللا عيطة
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1344
خلود بدر بيومى عبد 

المطلب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1345
خلود خالد فتحى 

حيدر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1346
داليا سعودى عبد 

القادر عبد الحميد 

سعودى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1347
دعاء احمد عبد هللا 

احمد يوسف
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1348
دنيا عمرو عبد 

الرحمن عزب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب
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فيزياء عامة
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(1)

1349
دنيا وحيد فاروق ابو 

المحاسن يونس
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1350
دينا هانى صابر 

موسي محمد بندارى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1351
رانيا عبد العظيم عبد 

الرؤف عبد الستار
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1352
رحمه على عبد هللا 

والى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1353
رحمه نجم مصطفي 

حسين ابو زيد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1354
رنا ياسر محمد 

يوسف
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1355
رودينا محمد فتحى 

يوسف الطليمى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1356
رودينه ابراهيم 

محمدى السيد ابو 

الدهب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1357
رويدا سعد فتوح 

محمد نصره
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1358
رويدا محمد عقباوى 

الحداد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1359
ريم احمد جودة 

موسي عبد الخالق
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1360
ريهام فتحى محمد 

سيف عبد الرحمن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب
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فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1361
زينب خالد جودة 

حسين
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1362
سارة حسام الدين 

دسوقي عوض
غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

1363
سارة سمير محمد 

عمر دبور
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1364
سارة محمد حسين 

متولى عبد الحليم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1365
سلمى اسامة عبد 

المحسن على الجندى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1366
سلمى محمود ابو 

سريع عبد المؤمن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1367
سلمى محمود 

مصطفي على 

العشرى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1368
سما مصطفي يوسف 

حرب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1369
سماح السيد احمد 

السيد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1370
سماح انور عباس 

مبروك
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1371
سمر تامر محمد عبد 

الحميد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1372
سمر خالد صدقي 

عبد القادر محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب
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    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ



7/ 16

10025010010022515015050

601506060135909030

س
و
جل

ال
م 

رق

التربية 

وقضايا 

العصر

بيولوجيا عامةأدب أطفالعلم نفس النمو

حقوق االنسان

هندسة تحليلية 

وتحليل رياضى

إسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1373
سناء دياب محمد 

دياب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1374
سهيلة حسام الدين 

سعد زهدى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1375
منتهى جمال حسن 

عبد هللا المليجى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1376
سهيلة محمد سعد 

عبد العاطى عبد 

الحليم

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1377
سيف محسن فتحى 

رمضان
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1378
شاهيناز على عبد 

الهادى على
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1379
شروق اسماعيل عبد 

الفتاح اسماعيل
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1380
شروق اشرف على 

محمد راشد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1381
شروق بهاء محمد 

يسن الصولى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1382
شروق محمد عبد 

المنعم محمد فرج
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1383
شروق محمد محمود 

طه العرضي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1384
شروق مصطفي 

شعيب عبد الغفار 

نصار

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب
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فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1385
شريهان عبد هللا عبد 

الخالق شريف
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1386
شيماء حسن محمد 

حسن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحغياب

1387
شيماء طارق عبد 

هللا اسماعيل يونس
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1388
شيماء طارق محمود 

السيد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1389
ضحى خالد سليم 

عزب عبد هللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1390
ضحى محمد عبد 

الستار محمد احمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1391
عائشة محمود عبد 

المنعم على صالح
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1392
عادل عبد الكريم 

عادل عبد الكريم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1393
عايدة هشام محمد 

الخنانى محمد القاضي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1394
عبد الرحمن عبد هللا 

مصطفي سالم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1395
عبد العزيز جمال عبد 

العزيز يوسف رضوان
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1396
عطيه حمدى عطيه 

عبد الباسط فودة
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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حقوق االنسان

هندسة تحليلية 

وتحليل رياضى

إسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1397
فاطمة سعيد عثمان 

احمد انور
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1398
فاطمة سمير حسن 

على سالم
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1399
فاطمة صالح محمد 

رشاد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1400
فاطمة فؤاد سعيد 

نصر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1401
فاطمة محمد نبيه 

توفيق
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1402
فاطمة هالل بدوى 

عبد الباقي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1403
فاطمة ياسر محمد 

عبد العال التلوانى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1404
كاملة فهيم عابدين 

رياض
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1405
محمد عادل كريمان 

عبد الخالق حسنى 

الشربينى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1406
كريمة ايمن احمد 

مغازى عيسي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1407
مارى اشرف نسيم 

فام تادرس
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1408
مارينا واصف مطر 

واصف
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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إسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1409
ماهيتاب محمد احمد 

ياسين محمد بشارى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1410
محمد احمد جمال 

على النواوى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1411
محمد اسماعيل 

حسن محمد محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1412
محمد حسن عبد 

الحميد محمد عيسوى
غيابناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1413
محمد عبد العاطى 

عبد هللا مرسي
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1414
محمد عيد عبد المعز 

مأمون
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1415
محمد نادر محمد 

على الحجر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1416
محمود حسن محمد 

حسن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1417
مريم اشرف عبد 

المنعم عبد الباسط 

قطب

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1418
مريم السيد عبد ربه 

السيد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1419
مريم رفعت كامل 

نقوال سليمان
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1420
مريم لبيب فاروق 

لبيب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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هندسة تحليلية 

وتحليل رياضى

إسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1421
مريم محمد جودة 

عبد الحميد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1422
مريم محمد حلمى 

توفيق
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1423
مريم محمد زكى 

محمد عبد الرازق
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1424
منار جمال احمد 

سليمان مطر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1425
منار سيد حسن 

السيد سالمة
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1426
منه هللا مجدى حلمى 

عطية
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1427
منه هللا حسن لبيب 

حسن عبد الحميد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحمنى احمد على عطيه1428

1429
مى محمد طلعت 

حجازى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1430
ميار خالد يحيي 

مصطفي سالمة
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1431
ميار سعيد سالمة 

عواد البطاوى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1432
ندا عمرو مصطفي 

عبد العظيم محمد 

على

غيابغيابناجحغيابغيابغيابناجحغياب

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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وتحليل رياضى

إسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1433
ندى اشرف كامل 

محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1434
ندى مجدى محمد 

محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1435
ندى محسن حسن 

امين
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1436
ندى محمد حماده 

محمد البربرى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1437
ندى يوسف حسن 

عبد العال حسن
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1438
نهال مسعد فتحى 

محمد محمد عمر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1439
نهى باهر محمد 

شوقي عبد الفتاح 

محمد

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1440
نورهان ابراهيم 

حمدى عبد الفتاح
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1441
نورهان عاطف 

محمد السيد 

العبساوى

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1442
نورهان محمد 

عيسي غمرى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1443
نورهان هانى غنيم 

عطيه
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1444
نورهان هشام محمد 

على عابد حجاب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1445
نورهان وليد محمود 

السيد حجازى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1446
هاجر اشرف لبيب 

عبد المجيد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1447
هاجر زكريا 

شعراوى محمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1448
هاجر سعد رجب عبد 

العزيز سيد احمد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1449
هاجر عواد ابراهيم 

عواد
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1450
هاجر محمود محمد 

النادى شعبان
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1451
هبه هللا احمد ابراهيم 

عبد الجواد هالل
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1452
هدير رزق عبد 

الستار محمد رجب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1453
هند احمد محمد 

محمود عطيه هزاع
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1454
وسام احمد نصر 

دمرداش
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1455
والء اشرف على 

عبد الجواد حميده
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1456
والء جودة شهوان 

خطاب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1457
يارا ياسر احمد 

حبشي عبد هللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1458
ياسمين اسعد عبد 

الموجود عبد ربه
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1459
ياسمين ايمن رشاد 

معوض بحيري
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1460
ياسمين رجب رشاد 

رجب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1461
ياسمين سمير 

مصطفي حسن متولى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحراسبناجح

1462
ياسمين عبد الحميد 

صابر عبد الحميد 

االلفي

ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1463
ياسمين محمد احمد 

عبد الوهاب عبد هللا
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1464
يمنى هشام دسوقي 

زكى
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1465
ندا عبد العاطى همام 

احمد رضوان
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1466
نانسى ممدوح 

ابوبكر جاد الحق
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1467
يارا صابر عبد 

الرحمن غريب
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1468
ريم عباس عبد 

اللطيف عباس
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1469
هايدى هدايه على 

محمود
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1470
محمد محمد شعبان 

السيد حجاج
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1471
فاطمه مجدى محمود 

محى جبه
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1472
حبيبه اشرف محمد 

عبد العزيز
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1473
فوزيه ناصر سعيد 

عمر
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجحناجح

1476
أميرة اسماعيل احمد 

اسماعيل
 مقبول30 مقبول90 مقبول92 مقبول135 مقبول60 جيًد79 مقبول169 جيًد73

1477
جهاد محمود احمد 

حسن
 مقبول30 ضعيف63 مقبول93 مقبول150 مقبول66 جيًد76 مقبول168 جيًد75

طالب باقون لإلعــــــــــادة

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

1478
دنيا وحيد حافظ كمال 

صيام
غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

1479
زينب حسنى احمد 

محمد وهبه
غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

1480
شذى طارق محمد 

احمد الشافعى
 مقبول33 ضعيف65 مقبول90 مقبول150 مقبول60 مقبول68 مقبول166 مقبول63

1481
عياد جرجس عياد 

جاد هللا
غياب  غيابغيابغيابغيابغيابغيابغيابغياب

1482
محمد سامح احمد 

محمد
 مقبول31 مقبول90 مقبول90 مقبول150 مقبول62 جيًد77 جيًد196 جيًد72

1483
مرام حسونة حسان 

حسن
 مقبول30 ضعيف65 مقبول94 مقبول155 جيًد75 جيًد74 مقبول150 جيًد74

1484
مها طاهر عبد 

المقصود عواد
 جيًد36 مقبول90 مقبول90 مقبول150 مقبول60 جيًد79 مقبول164 جيًد79

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ
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العصر

بيولوجيا عامةأدب أطفالعلم نفس النمو

حقوق االنسان

هندسة تحليلية 

وتحليل رياضى

إسم الطالب

 م2020/ 2019شعبة علوم باللغة االنجليزية للعام الجامعى -  نتيجة الفرقة األولى أساسى

فيزياء عامة
كيمياء عامة 

(1)

 جيًد36 مقبول90 مقبول90 مقبول157 جيًد70 جيًد76 مقبول150 جيًد76مينا نبيل عطيه لبيب1485

1486
هاجر عالء الدين 

حلمى حماد

 جيد 80
جداً

 مقبول33 ضعيف68 مقبول93 مقبول157 جيد جدا80ً جيًد77 مقبول157

1487
هدير ماهر عبد هللا 

موسي
 جيًد35 ضعيف65 مقبول92 مقبول157 مقبول63 مقبول66 مقبول150 جيًد71

   عميد الكلية          

إيمان عبد الحق/ د.   أ

      رئيس الكنترول                               وكيل الكلية لشئون الطالب

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

    رئيس الشعبة

كمال اسماعيل عطية/ د.أ


