
 كلية الرتبية       ورة ــة املنصـجامع               2014 امـــل لعــاألوائ 20الب الـ ــان بالطـــــبي                             
 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة الطالبإسم  م
المجموع 

 الكلي

 9550 91.28 8717 ممتاز مع مرتبة الشرف  األدبي/علم نفس ايناس ابوالمجد امين محمد عقل 1

 9950 87.42 8698 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا يد سالمه سالمهريهام السيد ع 2

 8975 87.02 7810 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/التاريخ الشيماء محمد محمد على عمر 3

 8650 86.99 7525 جيد جداً مع مرتبة الشرف  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم هند محمد فاضل حماد 4

 8600 86.49 7438 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة العربية هدير عبدالعزيز مصطفى مصطفى 5

 9750 86.07 8392 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة اإلنجليزية سمر امير رضوان محمد السقعان 6

 9950 86.01 8558 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا داليا محمد ابراهيم معوض 7

 9750 85.97 8382 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة اإلنجليزية االء محمد عبدالمنعم فهمى حموده الجمال 8

 9350 85.43 7988 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا امل مجدى عبداللطيف محمود 9

 9350 85.28 7974 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا محمود جمعهاسراء صالح ابراهيم  10

 9950 84.37 8395 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا مروه عبدالوهاب محمد محمد السعدنى 11

 9750 84.01 8191 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة اإلنجليزية دعاء محمد خيرى محمود عبدالوهاب 12

 9950 83.86 8344 جيد جداً  جياالعلمي/العلوم البيولوجية و الجيولو شفاء سامى عبدالحميد عبدالجواد سالم 13

 9750 83.38 8130 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة اإلنجليزية سمر سمير فوزى محمد ابراهيم احمد خلى 14

 8650 82.42 7129 جيد جداً  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم منه هللا على احمد محمود احمد 15

 دينا المتولى ابراهيم عمر 16
ى(/األدبي/الدراسات التعليم األساسي )الحلقة األول

 اإلجتماعية
 7525 82.38 6199 جيد جداً 

 9750 82.26 8020 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية والء على السيد محمود 17

 9350 82.21 7687 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا منى حسن عبدالعظيم ابوالحسن 18

 8600 82.16 7066 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ايمان محمد ابراهيم جاد عبدالرحمن 19

 8600 81.74 7030 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية امينه احمد عبدالمنعم يونس 20
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