
       
 2013 األوائــل لعـــام 20بيـــــان بالطــالب الـ 

                 

 م

 

 ــــــــــــــــــماالســــ

 

 الشعبـــة / التخصـص

 التقديــــــــــر التراكمـــــــــــــــى

 مجموع

 الدرجات

 المجموع

 الكلــــى

 النسبة

 المئوية

 التقديــــــــــــر

 سمر محمد محمد الوصيف 1

 شعيب

 ممتـــــــــــــاز 89.11 10325 9201 الكيميـــــاء

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 88.77 9350 8300 الجغرافيــــا هاله فؤاد احمد محسن سعد 2

 امنيه الراضى محمد 3

 عبدالعزيز متولى

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 88.58 9350 8282 الجغرافيــــا

 سالى مصطفى فكرى 4

 عبدالحميد

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 88.51 9550 8453 علــــم نفس

 ساره هشام محمد مصطفى 5

 عبدالفتاح

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 88.37 10325 9124 ـــــاءالكيميـ

 التعليم األساسى )الحلقة منار محمد محمد الطنطاوى 6

 األولى( اللغة العربية

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 88.28 7400 6533

 هدير محمد هانى محمد صابر 7

 حسن

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 88.27 9550 8430 علــــــم نفس

 العلوم البيولوجية غاده محمد احمد الشيخ 8

 والجيولوجيا

 رتبة الشرفجيدجدا مع م 88.13 9950 8768.5

 انجى هالل عبدالرحمن محمد 9

 رزق

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.71 9550 8376 علــــــم نفس

 التعليم األساسى )الحلقة هبه احمد لبيب عبده حبق 10

 األولى( اللغة العربية

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.7 7400 6490

 ساره محمد عبدالمنعم محمد 11

 الدرداح

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.68 9550 8373 علــــــم نفس

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.66 9550 8372 علــــــم نفس مد عبده عبده عنيناسماء مح 12

 هدير معوض عبدالحميد 13

 يوسف كشك

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.5 9550 8356 علــــــم نفس

 وفاء ياسين محمد محمد 14

 الجندى

 العلوم البيولوجية

 والجيولوجيا

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.3 9950 8686

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.3 10325 9014 الكيميـــــــــاء والء محمد محمود شاهين 15

 الشيماء سعيد عبدالفتاح 16

 عبدالرازق

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 87.14 9550 8322 علــــــــم نفس

 امانى احمد بشير عبدالقادر 17

 محمد

 جدا مع مرتبة الشرفجيد 87.11 10200 8885 الرياضيــــــات

 شيرين صالح عبدالعزيز 18

 محمد عامر

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 86.97 9550 8306 علــــــم نفس

 جيدجدا مع مرتبة الشرف 86.91 9550 8300 علــــــم نفس سمر طه السيد طه 19

 دعاء هارون السعيد مختار 20

 االمام السحيلى

 جيــــدجـــــدا 86.87 9350 8122 الجغرافيــــــا

                                                                                                                                                                                                                                        
 عميـــد الكليــــة

                                                                                                                                                                       ( د/ أمساء عبداملنعم مصطفى 0)  أ  

                
 

                                                                                                                                                                                                                         

 


