
 

 
 شئون الخريجين

 2012قاعدة بيانات الخريجين قاعدة قاعدة قاعدة 
 

 (1 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا حنان ممدوح الصاوى طلبه 1
ممتاز مع 

 ة الشرفمرتب
8942 89.87 

 األدبي/الجغرافيا ريهام احمد محمد البسيونى العوضى 2
ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
8332 89.11 

 األدبي/الجغرافيا نهى محمد احمد مصطفى على 3
ممتاز مع 

 مرتبة الشرف
8331 89.1 

 األدبي/علم نفس آيه رفعت عبده عبدالهادى 4
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8353 87.47 

 آيه مجدى محمد حامد خير 5
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6673 83.67 

 األدبي/اللغة العربية اسماء المحمدى عبدالهادى عبدالمجيد 6
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7225 84.01 

 األدبي/التاريخ اسماء جمعه احمد خليل 7
جيد جداً مع 

 بة الشرفمرت
7512 83.7 

 األدبي/علم نفس اسماء حمدى محمود محمد 8
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7747 81.12 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا اسماء محمد نصر مسعود 9
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8410 84.52 

 العلمي/الكيمياء اسماء نبيل عبدالحى الصاوى 10
جيد جداً مع 

 لشرفمرتبة ا
8685 84.12 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية امانى عوض احمد عوض 11
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7906 81.09 

 األدبي/علم نفس امل محمد احمد موسى خاطر 12
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8127 85.1 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا امل محمد عبدالعزيز حسن 13
جيد جداً مع 

 ة الشرفمرتب
8242 82.83 

 األدبي/علم نفس اميره صالح محمد محى الدين عبدالال 14
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7952 83.27 

 العلمي/الرياضيات ايمان حسن محمد ابراهيم خليفه 15
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8469 83.03 

 ايمان عبدهللا السعيد جمعه 16
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/الدراسات اإلجتماعيةاألولى(/األ
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6353 84.43 

 األدبي/اللغة العربية ايمان محمد ابراهيم محمود 17
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7430 86.4 

 ايناس عبدالحليم محمود عبدالحليم خلف 18
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6787 85.1 

 األدبي/التاريخ بسمه عبدالعال مصطفى عبدالعاطى 19
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7523 83.82 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا بسمه كمال الغريب سالم 20
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8780 88.24 

 العلمي/الكيمياء تسنيم خالد عبدالفتاح عبدالفتاح الجيار 21
جداً مع جيد 

 مرتبة الشرف
9042 87.57 

 العلمي/الكيمياء حنان عادل محمد المغازى مشالى 22
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8884 86.04 

 األدبي/التاريخ خضره محمد السعيد عطيه 23
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7750 86.35 

 األدبي/علم نفس خلود ابراهيم عبدالعليم الشربينى الجندى 24
مع  جيد جداً 

 مرتبة الشرف
7777 81.43 

 داليا احمد السيد عبداللطيف 25
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6891 86.41 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/التاريخ دعاء حسن محمد احمد 26
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7397 82.42 

 دعاء شعبان شعبان المرسى 27
اسي )الحلقة التعليم األس

 األولى(/العلمي/الرياضيات
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6834 85.69 

 األدبي/اللغة العربية دعاء محمد عبدالعزيز حسن الحداد 28
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7326 85.19 

 األدبي/التاريخ دولت على كامل على محمد 29
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7395 82.4 

 األدبي/علم نفس ال حسن العالوىرحاب مصطفى كم 30
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8014 83.92 

 رنا سعيد احمد عبدالهادى 31
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6432 82.2 

 العلمي/الكيمياء زهراء احمد محمد محمد المتولى 32
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8587 83.17 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ساره السيد احمد محمد عبيد 33
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8369 84.11 

 األدبي/الجغرافيا ساره عبدالبديع شعبان طلحه 34
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7815 83.58 

 ساره عبدالعظيم ابوبكر عبدالوهاب 35
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6775 84.95 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ساره محمد عباس حسانين الزهيرى 36
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8753 87.97 

 ساره محمد لبيب عبدالعليم ابراهيم سليمان 37
التعليم األساسي )الحلقة 

 ات اإلجتماعيةاألولى(/األدبي/الدراس
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6139 81.58 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية سماح احمد مغاورى احمد 38
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8407 86.23 

 األدبي/اللغة العربية سمر صالح عبدهللا عبدالهادى 39
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7111 82.69 

 األدبي/علم نفس لسمر عبدهللا عبدالعظيم حسن الوكي 40
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7874 82.45 

 األدبي/علم نفس سمر محمد محمود محمد فوده 41
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8111 84.93 

 األدبي/علم نفس سهام خالد فاروق المرسى محمد 42
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7970 83.46 

 األدبي/علم نفس شيماء السيد رأفت على 43
جداً مع  جيد

 مرتبة الشرف
7846 82.16 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء السيد على عبدالعزيز قاسم 44
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8295 85.08 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء حمدى احمد محمد محمود 45
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8237 84.48 

 شيماء رجب عوض عبيد 46
الحلقة التعليم األساسي )

 األولى(/العلمي/الرياضيات
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

6506 81.58 

 األدبي/علم نفس شيماء عادل عطيه عطيه السعدنى 47
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7953 83.28 

 األدبي/علم نفس شيماء محمد فتحى عبدالحميد ابراهيم 48
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7970 83.46 

 األدبي/اللغة العربية د محمد الجنانشيماء محمد محم 49
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

7178 83.47 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء محمد مصطفى حسين الخولى 50
جيد جداً مع 
 مرتبة الشرف

8137 83.46 
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 شئون الخريجين

 م2012قاعدة بيانات الخريجين قاعدة 
 

 (2 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 لم نفساألدبي/ع شيماء محمود على محمد ابوشوشه 51
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8014 83.92 

 األدبي/علم نفس صباح رمضان توفيق عبدهللا العباسى 52
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7935 83.09 

 العلمي/الرياضيات عائشه نشأت على محمد الدسوقى الغندور 53
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8764 85.92 

 /اللغة الفرنسيةاألدبي عايده صبرى محمد عزالرجال 54
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

9166 85.07 

 عبير نصر محمد نصر شعبان 55
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

6415 86.69 

 األدبي/علم نفس فاطمه احمد القطب فياض 56
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8079 84.6 

 األدبي/اللغة العربية م محمد احمد الموافىكريمات فهي 57
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7099 82.55 

 األدبي/علم نفس ماجده محمد محمد عامر 58
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7688 80.5 

 مروه ابراهيم حسين محمد عوضين 59
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

جيد جداً مع 
 مرتبة
 الشرف

6532 83.48 

 األدبي/التاريخ مروه محمد محمود محمد 60
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7864 87.62 

 مريم سامح احمد محمد البيومى 61
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

6680 85.37 

 منى مسعد السيد السيد االمام 62
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

6122 82.73 

 األدبي/اللغة العربية مياده ابراهيم احمد اسماعيل 63
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7532 87.58 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية نجالء محمود على على البلتاجى 64
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8493 87.11 

 نسرين وجيه عبدالفتاح احمد 65
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

7609 87.97 

 األدبي/التاريخ نسمه على محمد محمد على 66
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7849 87.45 

 نورا احمد القطب السيد 67
التعليم األساسي )الحلقة 

 اللغة العربيةاألولى(/األدبي/

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

6303 85.18 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 نوران محمد رشدى عبده 68
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

6451 82.44 

 األدبي/التاريخ هاله عرفات حسن السيد خليفه 69
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7651 85.25 

 العلمي/الرياضيات سيد احمد سعيد منصورهبه ال 70
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8421 82.56 

 األدبي/علم نفس هبه هللا السيد السعداوى محمد 71
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7835 82.04 

 هبه رفعت عبدالمنعم سالمه 72
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

جيد جداً مع 
ة مرتب

 الشرف
6484 82.86 

 األدبي/علم نفس هدى محمد عبدالقادر محمد عبدالمقصود صالح 73
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8149 85.33 

 هدير مجدى احمد محمد 74
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

8362 84.04 

 تالعلمي/الرياضيا هناء السيد احمد سعيد منصور 75
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

8382 82.18 

 األدبي/اللغة العربية هناء محى فرج فرج العيسوى 76
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7171 83.38 

 هناء يس يس عبدالرحمن 77
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

8939 88.5 

 ورده وجدى احمد احمد 78
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف

6444 82.35 

 األدبي/التاريخ والء عوض صبرى عبدالمقصود الدنف 79
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف

7560 84.23 

 آيه احمد محمد فرج 80
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 81.1 8069 جيد جداً 

 81.53 8785 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية حمد الرفاعى محمد رشادآيه هللا ا 81

 آيه هللا حسن عبدالهادى ابراهيم 82
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 84.47 6610 جيد جداً 

 آيه بدران عبدالحميد حسن محمد 83
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 80.58 6426 جيد جداً 

 آيه رضا الحسانين شحاته 84
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 81.92 6062 جيد جداً 

 آيه عادل حمزه المتولى صقر 85
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 82.36 8195 جيد جداً 

 79.56 6842 جيد جداً  عربيةاألدبي/اللغة ال آيه عبدالسميع محمد حسن احمد 86

 آيه محمد محمد عبدالعزيز النقيطى 87
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 81.01 5995 جيد جداً 

 آيه يحيى ابراهيم الهنداوى 88
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.43 5878 جيد جداً 

 80.42 6916 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية اعيل علىابرار عاطف اسم 89

 احالم محمد زكريا ابوالعال 90
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.03 6022 جيد جداً 

 81.97 7049 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية احمد ابراهيم عبدالسالم احمد عرابى 91

 80.43 6414 جيد جداً التعليم األساسي )الحلقة  عبدالرازق ابراهيم احمد عبدالرحمن 92



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/العلمي/الرياضيات

 82.34 8028 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد عبدالظاهر محمد السيد 93

 79.45 7131 جيد جداً  األدبي/التاريخ احمد لطفى وهبه محمد ابوعبدهللا 94

 79.04 7094 جيد جداً  األدبي/التاريخ ن الرشيدىاحمد محمد حامد محمدي 95

 80.75 8237 جيد جداً  العلمي/الرياضيات احمد محمد سليمان محمود شرف 96

 احمد محمد محمد الشحات الجمال 97
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.28 6204 جيد جداً 

 احمد يسرى احمد احمد حسين 98
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.8 6005 جيد جداً 

 81.09 7278 جيد جداً  األدبي/التاريخ اسالم عبدالسالم عبدالفتاح محمد الطريفى 99

 اسماء ابراهيم اسماعيل سليم 100
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 80.14 6391 جيد جداً 
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 شئون الخريجين

 م2012ات الخريجين قاعدة بيانقاعدة 
 

 (3 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 اسماء احمد توفيق طلبه 101
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 80.46 6417 جيد جداً 

 82.47 8206 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ازق السيد البازاسماء احمد عبدالر 102

 80.41 7840 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء الرفاعى عبدالبديع عبدالعزيز الحمادى 103

 79.47 7132 جيد جداً  األدبي/التاريخ اسماء السعيد عبدالرازق بهجات 104

 عوض الخميسى اسماء السيد السيد 105
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.05 6186 جيد جداً 

 اسماء السيد عرفات محمد يونس 106
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.04 5948 جيد جداً 

 80.76 7248 يد جداً ج األدبي/التاريخ اسماء المهدى المهدى ابراهيم جعبوب 107

 اسماء حسنى احمد محمد الملحاوى 108
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 82.36 6568 جيد جداً 

 82.55 8523 جيد جداً  العلمي/الكيمياء اسماء عادل محمد حسن محمد خليفه 109

 81.36 6997 جداً  جيد األدبي/اللغة العربية اسماء عبدالحميد زكريا عبدالحميد 110

 81.05 7902 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء عبدهللا عبدالعظيم محمد 111

 82.53 7882 جيد جداً  األدبي/علم نفس اسماء عزت احمد حسانين يوسف 112

 اسماء مجدى ابراهيم عبدالعال 113
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.39 5974 د جداً جي

 اسماء محمد احمد محمد شعيب 114
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.65 5894 جيد جداً 

 81.44 8103 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا اسماء محمد جابر محمد السعدى 115

 84.38 8396 جيد جداً  م البيولوجية و الجيولوجياالعلمي/العلو اسماء محمد عوض متولى سليم 116

 81.32 7766 جيد جداً  األدبي/علم نفس اسماء محمد محمد احمد النجار 117

 اسماء ناجى محمد محمد حسن 118
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.96 5917 جيد جداً 

 السيد مصطفى السيد محمد طاجن 119
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 84.05 6703 جيد جداً 

 السيده فضل احمد على البدوى 120
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 83.77 6681 جيد جداً 

 الشيماء ابراهيم محمد اصالن 121
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.55 5887 جيد جداً 

 81.35 6996 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية امال مصطفى السيد طلبه 122

 82.94 7133 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية امل ابراهيم محمد احمد عبده 123

 82.77 8236 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا امل السيد محمود حامد 124

 80.3 7669 جيد جداً  األدبي/علم نفس عبدالحليم امل جمال فتحى 125

 80.49 7224 جيد جداً  األدبي/التاريخ امل شعبان ابوالعز عبده 126

 81.24 7291 جيد جداً  األدبي/التاريخ امل فايز محمد خدم 127

 امل نجيب محمود الشنوانى 128
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.11 5928 جيد جداً 
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 81.09 7906 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره السادات محمد امين الحديدى 129

 اميره جالل اسماعيل ابراهيم النجار 130
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.65 5994 جيد جداً 

 اميره رمضان عبدالعزيز الشربينى المناوى 131
لتعليم األساسي )الحلقة ا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 80.28 6282 جيد جداً 

 81.47 7312 جيد جداً  األدبي/التاريخ اميره عبده انور عبده ابويوسف 132

 اميره محفوظ محمد محمود العطار 133
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.29 7118 جيد جداً 

 محمد السيد الدسوقىاميره  134
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.46 5954 جيد جداً 

 83.69 8327 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا اميره محمد المغاورى رزق 135

 82.32 8026 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره محمد زكى عبدالعال 136

 84.17 8375 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا اميره محمد نصر على عبدهللا 137

 80.5 6923 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية اميره مصطفى عبدالكريم عبدالكريم 138

 81.07 6972 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية امين محمد امين محمد الغازى 139

 79.23 7111 جيد جداً  األدبي/التاريخ عبدالسالم عبدالعزيز امينه عبدالعزيز 140

 82.08 8413 جيد جداً  العلمي/الفيزياء ايمان احمد مستجير الدسوقى السرى 141

 ايمان السعيد عبدالعزيز محمد الدسوقى 142
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 82.58 6111 جيد جداً 

 79.18 8532 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية سعيد يوسف جاد جادايمان ال 143

 80.29 7668 جيد جداً  األدبي/علم نفس ايمان السيد حسن عثمان 144

 80.27 7666 جيد جداً  األدبي/علم نفس ايمان السيد رمضان ابوالوفا عبدهللا 145

 80.66 7542 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا ايمان حسانين موسى موسى ضيا 146

 79.41 7584 جيد جداً  األدبي/علم نفس ايمان حسنى احمد السعيد على حسين 147

 ايمان رشاد عبدالرازق حسن 148
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 79.54 6343 جيد جداً 

 ايمان رضا احمد محمد الدمرانى 149
التعليم األساسي )الحلقة 

 رياضياتاألولى(/العلمي/ال
 80.8 6444 جيد جداً 

 ايمان صالح السيد صالح بشار 150
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.75 7158 جيد جداً 
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 ايمان عاطف شحاته احمد حسين 151
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألدبي/اللغة العربيةاألولى(/ا
 81.78 6052 جيد جداً 

 80.03 6883 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ايمان محمد احمد المهندس 152

 79.32 7734 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان محمد طه السيد الشين 153

 79.25 8084 جيد جداً  العلمي/الرياضيات ايمان محمود عبدالمنعم على على 154

 80.17 8177 جيد جداً  العلمي/الرياضيات ايمان نصحى كامل المتولى 155

 ايمان وجيه الشربينى السيد السيد 156
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 81.8 6053 جيد جداً 

 82.28 7385 جيد جداً  األدبي/التاريخ ايه محمود ابراهيم الدسوقى مجاهد 157

 85.19 9179 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية ه ابراهيم محمد محمد السيدبسم 158

 79.27 8541 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية بسمه مبارك سالم مبارك 159

 80.38 7214 جيد جداً  األدبي/التاريخ حسام محمد القناوى عبدالعال 160

 81.87 8351 جيد جداً  ياتالعلمي/الرياض حسناء بسيونى عبدالعظيم معوض عماره 161

 81.18 7286 جيد جداً  األدبي/التاريخ حسناء عبدالعظيم محمد على جمعه ربيع 162

 79.14 7716 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية حسنه فتحى محمد على سعيد 163

 حنان محمد على هالل رمضان 164
التعليم األساسي )الحلقة 
 اعيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإلجتم

 84.19 6335 جيد جداً 

 خالد محمد فكرى محمود محمد 165
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.65 5994 جيد جداً 

 79.28 7571 جيد جداً  األدبي/علم نفس خلود محمد طه راغب طوبار 166

 داليا محمد فوزى محمد محمد عيد 167
ة التعليم األساسي )الحلق

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.43 5977 جيد جداً 

 دعاء جمال عطيه عبدالحكيم 168
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 81.86 6058 جيد جداً 

 79.92 6873 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية دعاء عبدالعظيم ابراهيم ابراهيم جاد هللا 169

 عالء شفيق محمد ابوالعنيندعاء  170
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 79.81 6365 جيد جداً 

 دعاء عالء محمد عبدالباقى 171
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 83.01 6620 جيد جداً 

 دعاء محمد صابر محمد عمر 172
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/الدراسات اإلجتماعيةاألولى(/األ
 79.84 6008 جيد جداً 

 دعاء محمود المغازى متولى 173
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 82.36 6095 جيد جداً 

 80.07 7967 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا دينا احمد محمد الشريف 174

 82.34 7863 جيد جداً  األدبي/علم نفس بردينا عماد شعبان عن 175

 81.76 7338 جيد جداً  األدبي/التاريخ دينا نبيل ابراهيم محمد 176

 79.21 6812 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية رانا محمد عبدالرحمن الشربينى 177
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 79.8 6863 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية رانيا عبدهللا رجب ابراهيم 178

 حمزه احمد محمد حسن شاهين رجاء 179
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.74 5975 جيد جداً 

 84.66 7916 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا رحاب الدسوقى ابواليزيد الدسوقى 180

 رحاب عوض عبداللطيف الحمادى 181
التعليم األساسي )الحلقة 
 زيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنجلي

 79.34 6208 جيد جداً 

 85.23 7649 جيد جداً  األدبي/التاريخ رشا ثروت يوسف السيد 182

 80.61 7698 جيد جداً  األدبي/علم نفس رشا رشاد يوسف خميس فياض 183

 رشا رفعت ابوزيد الزرقاوى 184
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.95 6256 جيد جداً 

 81.5 7783 جيد جداً  األدبي/علم نفس رشا عبدالمجيد شعبان عنبر 185

 80.72 6942 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية رفاء اسالم السيد السيد العشرى 186

 84.32 8053 جيد جداً  األدبي/علم نفس رنا محمود محمد سعد محمد 187

 ريهام ابراهيم فايق محمد موافى 188
حلقة التعليم األساسي )ال

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 83.59 6290 جيد جداً 

 79.79 6862 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ريهام السيد المرسى الحبشى 189

 ريهام جمال عبدالرحمن السيد 190
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.86 5910 جيد جداً 

 79.49 7591 جيد جداً  األدبي/علم نفس مد حسن محمدريهام مدكور مح 191

 79.38 7422 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا زينب السيد عبدالعليم محمد بدوى 192

 زينب صبرى السيد صادق خميس 193
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.32 6044 جيد جداً 

 80.86 6954 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية لهاللىزينب عبدالحميد ابوالمعاطى ا 194

 79.22 7882 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا زينب على ذكى ابراهيم نيل 195

 زينب عنتر محمد ابوالنجا 196
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 79.87 6370 جيد جداً 

 81.13 6977 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية لباززينب محمود محمد ا 197

 ساره عثمان العوضى عثمان العقله 198
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.61 5891 جيد جداً 

 ساره محمد السيد محمد العميرى 199
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.18 5933 جيد جداً 

 83.92 8350 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ساره محمد محمود محمد على 200
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 سالى احمد رشدى محمود ابوالعطا 201
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.69 5897 جيد جداً 

 سالى اسماعيل محمد محمد جمعه عثمان 202
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.02 6183 جيد جداً 

 79.11 8069 جيد جداً  العلمي/الرياضيات سالى جمال محمد محمد ابوالغيط 203

 79.84 8603 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية سالى محمد حلمى على الدين 204

 79.58 6844 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ساميه محمد على النبوى محمد 205

 79.49 7750 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية سحر ابراهيم احمد السيد 206

 سحر محمد محمود محمد السيد 207
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.78 6079 جيد جداً 

 سعاد بكر عبدالجواد على مشالى 208
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.08 6188 جيد جداً 

 83.12 8104 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية سلمى ابوعرب محمد الكيالنى حبيب 209

 79.64 7606 جيد جداً  األدبي/علم نفس سلوى جمال محمد السيد 210

 80.08 7648 جيد جداً  األدبي/علم نفس سماء الغمرى ابراهيم مصطفى فرج 211

 سمر احمد عبدالمنعم سالمه 212
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 82.93 6489 جيد جداً 

 سمر السيد عطيه يوسف 213
التعليم األساسي )الحلقة 

 جتماعيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإل
 79.02 5946 جيد جداً 

 81.63 7796 جيد جداً  األدبي/علم نفس سمر الصديق نصر محمد سعده 214

 سمر رفعت احمد السيد الرفاعى 215
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 81.87 6529 جيد جداً 

 79.8 7162 جيد جداً  األدبي/التاريخ سمر سعفان شوقى محمد سعفان 216

 سمر صالح احمد محمد موافى 217
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.45 5879 جيد جداً 

 سمر عزت الشربينى السيد 218
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 82.03 6070 جيد جداً 

 82.07 7366 جيد جداً  األدبي/التاريخ سمر عصام ابراهيم محمود منيع 219

 سمر عصمت كامل ابراهيم فرج 220
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.08 5852 جيد جداً 

 79.34 6823 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية سميره فايز محمد غانم حامد 221

 سميه عبدالناصر محمد محمد جلهوم 222
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 82.96 6139 جيد جداً 

 سهام رجب نصر على نوح 223
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 81.42 6493 جيد جداً 

 سهام عبدالكريم سالمه ابراهيم 224
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.88 5985 جيد جداً 

 79.52 7753 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية سهام محمود محمد محمد عيد 225

 79.35 6824 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية سهر الشعراوى هالل ابراهيم 226

 81.51 7010 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية شرين احمد جالل محمد 227
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 81.91 7659 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا شرين احمد محمد احمد 228

 81.77 8136 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا شيماء ابراهيم عبداللطيف ابراهيم احمد 229

 شيماء جمعه متولى عثمان 230
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.42 5951 جيد جداً 

 82.72 7424 جيد جداً  لتاريخاألدبي/ا شيماء عماد السيد محمود الشين 231

 شيماء لبيب صبرى عبدالعزيز المخزنجى 232
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 84.36 6728 جيد جداً 

 81.77 8341 جيد جداً  العلمي/الرياضيات صفاء عطيه على ابراهيم 233

 طاهره طايل المتولى مطاوع 234
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/اللغة العربيةاأل
 80.22 5936 جيد جداً 

 عبير جمال الدين عبدالقادر عبدالحميد 235
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.48 6056 جيد جداً 

 عبير عبدالفضيل طه عبدالرحيم 236
التعليم األساسي )الحلقة 

 يةاألولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماع
 81.25 6114 جيد جداً 

 عبير عبدهللا طه ابراهيم 237
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 79.41 6333 جيد جداً 

 عبير وحيد محمد عزت محمد فؤاد الصديق 238
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.08 5926 جيد جداً 

 81.07 7276 جيد جداً  األدبي/التاريخ عبداللطيفعزيزه جمال غازى  239

 عزيزه نادر نصر محمد 240
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 83.32 6166 جيد جداً 

 79.65 7149 جيد جداً  األدبي/التاريخ عصام السيد ابراهيم عرفه المندراوى 241

 79.69 6853 جيد جداً  للغة العربيةاألدبي/ا علياء حسنى عبدالمعبود على 242

 79.58 8217 جيد جداً  العلمي/الكيمياء علياء عالءالدين السيد على حسان 243

 غاده المتولى سالمه الحلو 244
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 83.16 6258 جيد جداً 

 غاده عزت يوسف يوسف عبيد 245
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.05 5850 جيد جداً 

 80.48 7223 جيد جداً  األدبي/التاريخ غاده مجدى احمد شلتوت 246

 فاتن المرسى حسن المرسى على 247
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.35 5872 جيد جداً 

 فاتن محمد محمد عبدربه 248
عليم األساسي )الحلقة الت

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 81.64 6041 جيد جداً 

 فاطمه الزهراء احمد محمد كامل 249
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 81.45 6129 جيد جداً 

 82.29 7077 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية فاطمه امين احمد جمعه عريض 250
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 فاطمه جمال الدين عبدالعظيم غانم ابراهيم 251
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.36 6210 جيد جداً 

 81.14 6978 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية فاطمه طارق على عزالدين 252

 79.82 7942 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا طمه على على المرسى عبدالرازق عطيهفا 253

 84.02 7226 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية فاطمه مصطفى مصطفى احمد يوسف 254

 80.79 6948 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية فاطمه يسرى احمد عوده على 255

 79.68 7609 جيد جداً  األدبي/علم نفس يد ابراهيم العزبفرحه عرفه السع 256

 80.74 7872 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية لندا محمد احمد صبرى الباز 257

 80.55 6927 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ليلى طاهر محمد امام الخزرجى 258

 ليلى على فرج على ابوالعنين 259
 التعليم األساسي )الحلقة

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 82.53 6107 جيد جداً 

 80.12 7191 جيد جداً  األدبي/التاريخ ماريان نادر مرقص حنا مقار 260

 82.52 7406 جيد جداً  األدبي/التاريخ ماريانا عادل بانوب عياد ابراهيم 261

 80.71 8697 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية مارينا جورج رمزى عبدالمسيح تادرس 262

 80.51 6924 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية محمد الشربينى عبدهللا الشربينى ابوالوفا 263

 81.24 6987 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية محمد رمضان جمعه حسن الرحيمى 264

 محمد على ابوالفتوح احمد زيدان 265
التعليم األساسي )الحلقة 

 بيةاألولى(/األدبي/اللغة العر
 80.91 5987 جيد جداً 

 82.53 7407 جيد جداً  األدبي/التاريخ محمد ماجد محمد محمد السقا 266

 محمد مجدى ابراهيم محمد سعدهللا 267
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.19 6034 جيد جداً 

 80.43 8304 جداً جيد  العلمي/الكيمياء محمود جالل السيد ابوالعطا 268

 82.14 7680 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا مروه احمد محمد المالكى 269

 81.78 7033 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية مروه الروبى احمد عبده 270

 79.78 7619 جيد جداً  األدبي/علم نفس مروه على مصطفى عبدالواحد 271

 مروه محمود محمد السيد ابوالعنين 272
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 81.03 5996 جيد جداً 

 81 8363 جيد جداً  العلمي/الكيمياء مروه نجيب محمد عبدالعاطى 273

 80.93 6960 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية مطيعه رمضان بيومى مصطفى بيومى 274

 منار محمد شحاته المهدى 275
قة التعليم األساسي )الحل

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 85.34 6806 جيد جداً 

 83.33 7166 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية منه هللا على محمد على نصر 276

 79.11 7100 جيد جداً  األدبي/التاريخ منه هللا كارم محمود ابوالعطا بشار 277

 82.66 7109 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية منى شلبى فتحى الحسينى 278

 83.53 7977 جيد جداً  األدبي/علم نفس منى عبدهللا محمد جاد شبل 279
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 84.28 7880 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا منى عطيه المتولى محمد 280

 79.42 8557 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية منى على محمود محمد حسن 281

 83.12 7772 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا منى فرج حامد موسى زين 282

 79.5 8566 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية منى محمود حامد سعيد 283

 مها محمد مسعد محمد مصطفى 284
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 82.51 6106 جيد جداً 

 مى محمود سعد عيد داود 285
التعليم األساسي )الحلقة 

 اإلجتماعية األولى(/األدبي/الدراسات
 81.7 6168 جيد جداً 

 80.31 6907 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ناديه محمد احمد السيد المهر 286

 ناصر محمد السيد محمد سعد 287
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 80.09 6267 جيد جداً 

 ىنانى وائل االمام الشافعى على يوسف العيوط 288
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 79.08 6840 جيد جداً 

 ناهد الشحات يحى عوض 289
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 84.41 6732 جيد جداً 

 نجوى ابراهيم عبده يونس مرسال 290
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 81.14 6106 يد جداً ج

 79.91 7791 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية نسمه صفوت محمد شاهر 291

 نسمه محمد عبدالعزيز امين 292
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 79.05 6186 جيد جداً 

 نهاد محمد غانم السيد رضوان 293
التعليم األساسي )الحلقة 

 (/األدبي/الدراسات اإلجتماعيةاألولى
 81 6095 جيد جداً 

 81.41 7001 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية نهال اسماعيل الشربينى الشربينى 294

 نهله السيد مختار الحفنى جعطيط 295
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.68 5970 جيد جداً 

 79.62 8121 جيد جداً  العلمي/الرياضيات د عطاهللانهى عاطف ابراهيم محم 296

 80.97 7733 جيد جداً  األدبي/علم نفس نورا رضا عبدالرحيم عطوان 297

 83.7 7993 جيد جداً  األدبي/علم نفس نورا سعد ابراهيم محمد بدر 298

 نورا محمود صابر عبده عديسه 299
التعليم األساسي )الحلقة 

 نجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإل
 79.48 6219 جيد جداً 

 79.85 7945 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا نورهان مجدى السيد حسن العفنى 300
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 نيفين ابراهيم لطفى احمد حسن 301
التعليم األساسي )الحلقة 

 ي/الدراسات اإلجتماعيةاألولى(/األدب
 79.22 5961 جيد جداً 

 80.4 7678 جيد جداً  األدبي/علم نفس هاجر رضا السيد عبدالمعطى 302

 هاله عزيز على سالم 303
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 84.1 7275 جيد جداً 

 80.89 7725 جيد جداً  األدبي/علم نفس هاله محمد السعيد على اسماعيل 304

 هانم حلمى محمد اصالن 305
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 80.15 5931 جيد جداً 

 هانم على السيد اسماعيل هالل 306
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 80.7 5972 جيد جداً 

 هايدى احمد حسن احمد السيد 307
سي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األسا

 اإلنجليزية
 79.82 6246 جيد جداً 

 81.93 8459 جيد جداً  العلمي/الكيمياء هايدى شوقى ابواالنوار نور 308

 هايدى عبدالحليم احمد عبدالحليم 309
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 79.91 6253 جيد جداً 

 فتح هللا محمد المناخلىهبه احمد  310
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.32 7121 جيد جداً 

 81.55 7788 جيد جداً  األدبي/علم نفس هبه اسماعيل السعيد اسماعيل خليفه 311

 80.63 6934 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية هبه السيد ابراهيم محمد العزازى 312

 د ابراهيم البازهبه هللا محم 313
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 79.82 5907 جيد جداً 

 82.41 7479 جيد جداً  األدبي/التاريخ هبه عبدالغنى عبدالجبار محى الدين 314

 79.97 6877 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية هبه عزمى حسين عبدالحميد 315

 82.62 7890 جيد جداً  األدبي/علم نفس براهيم سليمهدى صالح عبدالغنى ا 316

 هدى نصر عبده السيد سعد السرى 317
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 82.7 6120 جيد جداً 

 79.94 7634 جيد جداً  األدبي/علم نفس هدير السيد محمد السيد سعيد 318

 هدير حسن محمد محمود محمد 319
م األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة التعلي

 العربية
 79.73 5900 جيد جداً 

 85.47 8825 جيد جداً  العلمي/الكيمياء هدير سعد عوض احمد مندور 320

 هدير فتحى عبدالعزيز السيد 321
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 81.27 6481 جيد جداً 

 83.33 8500 جيد جداً  العلمي/الرياضيات الكريمهدير محمد سالمه عبد 322

 80.87 8249 جيد جداً  العلمي/الرياضيات هديل جمعه محمد جمعه على 323

 79.16 8529 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية هناء السيد عبدالحى على االمام 324

 84.72 8260 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية هند رضا محمود السيد عوضين 325

 هند قنديل محمد المتولى 326
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 80.33 6406 جيد جداً 

 79.31 7574 جيد جداً  األدبي/علم نفس هند محمد متولى محمد على حسن 327
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 هويدا عبدالقادر محمد السعيد العدروسى 328
التعليم األساسي )الحلقة 

 وماألولى(/العلمي/العل
 86.05 7443 جيد جداً 

 80.44 6918 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية واجبات احمد محمد عوض 329

 وسام عاطف محفوظ عطيه طمان 330
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.29 6042 جيد جداً 

 79.34 6823 جداً  جيد األدبي/اللغة العربية وفاء بديع السيد بدران محمد 331

 82.4 7086 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية وفاء سعد الخضر السيد حسان 332

 79.77 8595 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية وفاء طلعت السيد محمود 333

 والء طه خليل محمود فوده 334
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 80.7 6073 جيد جداً 

 82.51 8890 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية والء عوض السيد عوض 335

 79.86 8605 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية والء عوض محمد ابراهيم يونس 336

 والء محمد عبدالفتاح محمد 337
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 79.19 5860 جيد جداً 

 79.23 7566 جيد جداً  األدبي/علم نفس حمد احمد الرفاعى حسن حراتيارا م 338

 ياسمين محمد عبدالفتاح تاج 339
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 80.04 6263 جيد جداً 

 79.19 7721 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية ياسمين محمود عبدالحميد عبدالوهاب 340

 اسمين مصطفى السيد اسماعيلي 341
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 83.95 6317 جيد جداً 

 76.73 6599 جيد// األدبي/اللغة العربية آسمه محمد محمد احمد 342

 آالء اسعد محمود االمام الشناوى 343
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 زيةاإلنجلي
 74.35 5818 جيد//

 آالء عبدالفتاح محمود عبدالرؤف عبدالحافظ 344
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 73.01 6315 جيد//

 آالء محسن المتولى ابراهيم 345
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 78.44 6138 جيد//

 انآالء محمد محمد عثم 346
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 73.98 5900 جيد//

 69.26 6476 جيد// األدبي/الجغرافيا آالء نبيه عبداللطيف بدر 347

 76.94 7502 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية آمال عبدالمنعم رمضان نعيم 348

 آيات محمد محمد حسن منسى 349
األولى(/األدبي/اللغة  التعليم األساسي )الحلقة

 اإلنجليزية
 74.84 5856 جيد//

 74.21 7996 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية آية عادل عبدالحميد ابوعالم 350
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 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 آيه احمد عبدالهادى ابوالفتوح 351
ي/اللغة التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدب

 اإلنجليزية
 76.98 6024 جيد//

 آيه احمد عبدالهادى محمد زيد 352
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 73.53 5754 جيد//

 آيه السيد السيد السيد عطيه 353
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 74.68 5526 جيد//

 77.24 6643 جيد// األدبي/اللغة العربية يد حسن خضرآيه الس 354

 آيه السيد منصور محمد 355
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 71.36 5584 جيد//

 78.07 7963 جيد// العلمي/الرياضيات آيه هللا السيد معوض محمد 356

 72.45 7390 جيد// /الرياضياتالعلمي آيه هللا عبدالعزيز حامد الشوربجى 357

 آيه جمال محمد على غنام 358
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.64 5684 جيد//

 آيه حامد احمد حجازى 359
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 73.74 5770 جيد//

 آيه حامد عبدالغفار حسن 360
لتعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة ا

 العربية
 78.28 5793 جيد//

 آيه حامد محمود حامد 361
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 69.96 5177 جيد//

 آيه رضا رمضان السيد النجيرى 362
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 78.96 6297 جيد//

 آيه شهاب الدين عبدالقادر احمد محمد سالم 363
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.88 5703 جيد//

 76.04 7110 جيد// األدبي/الجغرافيا آيه صبرى جاد محمد جاد داود 364

 75.24 8107 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية آيه طارق عوض الدسوقى سليمان 365

 78.93 8505 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية آيه عبدالرؤف عبدالرؤف حواس 366

 74.86 6438 جيد// األدبي/اللغة العربية آيه عبدالغنى توفيق العدل 367

 74.15 7656 جيد// العلمي/الكيمياء آيه عبدالمجيد عبدالجواد عبدالمجيد الشحات 368

 69.56 7182 جيد// علمي/الرياضياتال آيه على احمد على العشرى 369

 آيه عيد محمد ابوالعال عبده 370
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 77.94 6099 جيد//

 73.57 6327 جيد// األدبي/اللغة العربية آيه محسن عبدالعاطى عبدالمجيد 371

 آيه محمد عبدالغنى على رضوان 372
ي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األساس

 العربية
 74.12 5485 جيد//

 78.91 6786 جيد// األدبي/اللغة العربية آيه محمد محمد رجب مبروك 373

 76.91 7653 جيد// العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا آيه محمد محمد زيد 374

 78.8 8077 جيد// العلمي/الفيزياء آيه محمد هرون البيسى 375

 77.47 7398 جيد// األدبي/علم نفس آيه هارون محمد الزناتى 376

 75.09 7321 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية آيه هالل ابوالعال محمد ابوالعال 377



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ابتسام عبدالناصر محمد حجازى موسى 378
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.75 5926 جيد//

 ابرار سمير مأمون احمد 379
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 75.6 5916 جيد//

 ابو بكر منصور منصور عيسى 380
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة اللغة 

 العربية والدراسات االسالمية
 65.42 2371.5 جيد//

 78.43 7490 جيد// م نفساألدبي/عل احالم ثروت حسين احمد 381

 77.23 6931 جيد// األدبي/التاريخ احمد جمال احمد عبداللطيف 382

 احمد خالد احمد عزالدين عبدالحميد 383
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 72.89 5813 جيد//

 احمد خيرت احمد محمد كنانى 384
التعليم األساسي )الحلقة 

 مي/الرياضياتاألولى(/العل
 70.82 5648 جيد//

 احمد رأفت مصطفى محمد الشاذلى 385
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 78.04 6107 جيد//

 77.3 6648 جيد// األدبي/اللغة العربية احمد رضا عبدهللا ابوالمجد 386

 77.95 7444 د//جي األدبي/علم نفس احمد سمير فاروق عبده ابراهيم 387

 احمد عاطف حفنى حامد على 388
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.45 5753 جيد//

 74.89 7302 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد عبدالستار جبريل هاللى 389

 70.43 7272 جيد// العلمي/الرياضيات احمد عبدالمنعم فاروق زيدان 390

 78.34 8441 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية احمد مجدى ابراهيم محمد سعد هللا 391

 71.26 6805 جيد// األدبي/علم نفس احمد مجدى السيد شومان 392

 74.15 7563 جيد// العلمي/الرياضيات احمد محمد احمد احمد احمد طوالن 393

 76.07 6542 جيد// بيةاألدبي/اللغة العر اروى كامل متولى عبدالقادر 394

 78.16 7972 جيد// العلمي/الرياضيات اسراء احمد محمد محمد احمد الشابورى 395

 اسراء عاطف احمد فرحات 396
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 69.8 5479 جيد//

 اسراء فوزى صبرى احمد 397
التعليم األساسي )الحلقة 

 مي/الرياضياتاألولى(/العل
 71.15 5674 جيد//

 اسراء لطفى فتحى سليمان 398
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 75.95 6057 جيد//

 75.46 6565 جيد// رياض األطفال اسراء محمد عبدالحميد السوليه 399

 75.9 7400 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء محمود عبده يوسف نور الدين 400
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 18/03/2017االت والمعلومات في مركز تقنية االتص -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 70.46 7275 جيد// العلمي/الرياضيات اسالم حماده اسماعيل محمد السعيد 401

 اسماء ابراهيم احمد ابراهيم حماده 402
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.5 5751 جيد//

 73.53 7500 جيد// العلمي/الرياضيات اسماء ابراهيم السيد ابراهيم 403

 اسماء احمد الشربينى احمد يوسف 404
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.57 5740 جيد//

 78.12 6718 جيد// األدبي/اللغة العربية اسماء اسامه احمد عمرو محمد 405

 72.92 7857 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية يد عبدالمجيد البياراسماء الس 406

 75.88 7398 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء جمال ابراهيم عبدالحميد محمود 407

 اسماء جمال عرفه محمد شوشه 408
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.02 5796 جيد//

 73.06 6283 جيد// األدبي/اللغة العربية ء رضا مصطفى يوسفاسما 409

 اسماء سعد منصور محمد السيد 410
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 74.68 5956 جيد//

 76.42 7298 جيد// األدبي/علم نفس اسماء صبحى احمد توفيق 411

 76.06 6826 جيد// خاألدبي/التاري اسماء صالح محمد على خليفه 412

 اسماء عبدالوهاب احمد عبدالوهاب 413
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 77.15 6153 جيد//

 73.77 7340 جيد// العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا اسماء على حسن العرابى 414

 اسماء عوض ابراهيم السيد 415
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.04 5872 جيد//

 اسماء فرج السيد عزام 416
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.62 5841 جيد//

 74.24 6663 جيد// األدبي/التاريخ اسماء محسن محمد منير شلبى 417

 74.36 6469 جيد// طفالرياض األ اسماء محمد عبدالعزيز محمد عمر 418

 77.77 7933 جيد// العلمي/الرياضيات اسماء محمد عثمان اسماعيل بخارينى 419

 اسماء محمد محمد شبانه 420
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.93 5175 جيد//

 اسماء مدحت محمد الشربينى 421
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األ
 73.29 5735 جيد//

 اسماء مصطفى عثمان السيسى 422
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.81 5619 جيد//

 77.42 6658 جيد// األدبي/اللغة العربية اسماء يسرى الباز محمد 423

 اكرام السيد ابراهيم محمد على 424
)الحلقة  التعليم األساسي

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.12 5707 جيد//

 االء رجب توفيق محمد موسى 425
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.32 5426 جيد//



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 الزهراء فرج على ابراهيم خليل 426
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 69.02 5970 جيد//

 74.14 7229 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية الزهراء محمود احمد مصطفى عبدالرحمن 427

 السيد احمد محمد امين احمد 428
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 70.1 5275 جيد//

 السيد محسن يحيى عامر الجوهرى 429
التعليم األساسي )الحلقة 

 اللغة العربيةاألولى(/األدبي/
 74.27 5496 جيد//

 السيد يوسف احمد السيد الطنطاوى 430
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 76.41 6094 جيد//

 السيده محمد مندور حامد 431
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.43 5746 جيد//

 69.08 5941 جيد// األدبي/اللغة العربية براوى عبداللطيفالشبراوى محمد الش 432

 70.01 6021 جيد// األدبي/اللغة العربية الشيماء عطيه محمد رمضان سليمان 433

 الشيماء محمد ابراهيم الحبيشى 434
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.37 5898 جيد//

 78.03 6711 جيد// األدبي/اللغة العربية يد محمد عبدالسالمالشيماء محمد الس 435

 الشيماء محمد محمد غانم عجيز 436
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 76.4 6093 جيد//

 78.01 8406 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية الشيماء وجدى مهدى زهره 437

 71.9 6866 جيد// ألدبي/علم نفسا العربى كامل محمد محمد العربى 438

 72.45 7480 جيد// العلمي/الكيمياء الهام المتولى الحسانين الحسانين ابوهاشم 439

 الهام جمال نعمان محمد على 440
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.59 5914 جيد//

 72.44 7063 جيد// ألدبي/اللغة اإلنجليزيةا الهام عبدالعزيز محمد عبدالعزيز فرج 441

 الهام محمد محمود احمد يوسف 442
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.99 5790 جيد//

 الهام محمود عبدالسيد محمود حمزه 443
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.12 5643 جيد//

 71.97 7017 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية الهام يونس السيد صالح منصور 444

 75.94 8183 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية امال حمدى فؤاد ابراهيم 445

 78.95 6790 جيد// األدبي/اللغة العربية امانى احمد احمد جاد ربيع 446

 امانى احمد عبدالمجيد على عالم 447
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.99 5253 جيد//

 امانى امين عزيز امين 448
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.29 5891 جيد//

 امانى حامد احمد عبدالحميد 449
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 76.08 6067 جيد//

 73.32 7149 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية مانى رزق عبدالغفار البازا 450
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 (10 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -شئون الخريجين الموحد للجامعة  نظام

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 امانى رمضان محمد رمضان 451
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 69.38 5429 جيد//

 73.78 7194 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ميلامانى محمد السيد سيد احمد ج 452

 امانى محمد عطيه حسن 453
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 69.92 5471 جيد//

 78.03 6711 جيد// األدبي/اللغة العربية امانى مسعد عوض عبدالهادى السيد عوض 454

 قامل ابراهيم عبدالقادر عبدالخال 455
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 75.14 5560 جيد//

 امل السيد عبدالهادى محمد رمضان 456
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.71 5848 جيد//

 77.05 7955 جيد// العلمي/الكيمياء امل عاطف محمد االمام المنسى 457

 70.28 7573 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية مل محمد احمد حسن خليفها 458

 امل محمد عبدالعزيز محمد بصبوص 459
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.61 5682 جيد//

 73.01 7447 جيد// العلمي/الرياضيات امل مهنى هاشم مهنى 460

 76.01 7259 جيد// األدبي/علم نفس حمد المنسىامنيه عبدالستار محمود م 461

 75.7 7721 جيد// العلمي/الرياضيات امنيه محمد السيد احمد معين 462

 69.38 6765 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية امنيه محمد حامد محمد الطنطاوى 463

 76.96 8292 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية اميره ابراهيم ابراهيم عريضه 464

 اميره ابوبكر عبدالخالق كوهيه 465
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 72.16 5845 جيد//

 اميره اسالم بزيد ذكى ابوزيد 466
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 75.87 6051 جيد//

 اميره جالل بركات عبدالوهاب دياب 467
لقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األساسي )الح

 العربية
 73.99 5475 جيد//

 اميره حامد محمد الشرقاوى 468
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 77.45 5731 جيد//

 اميره شوقى صبره محمد اسماعيل 469
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 73.41 5744 جيد//

 اميره عادل محمود محمد حسانين 470
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.83 5699 جيد//

 77.74 6763 جيد// األدبي/اللغة العربية اميره عبدالحميد محمد عبدالعزيز 471

 اميره عبدهللا عبدهللا عبدالعزيز 472
ي/اللغة التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدب

 اإلنجليزية
 69.19 5414 جيد//

 78.5 7654 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره عطيه فتوح حسن 473

 78.58 8015 جيد// العلمي/الرياضيات اميره محمود محمد محمد مزروع 474

 78.92 7537 جيد// األدبي/علم نفس اميمه احمد سعد حامد 475

 69.26 6753 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية اميمه مسعد محمد مسعد العزب 476

 73.86 6426 جيد// رياض األطفال امينه فوزى عبدالفتاح شعبان درويش 477



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 75.38 7199 جيد// األدبي/علم نفس انتصار سعيد سالم محمد 478

 74.53 7602 جيد// العلمي/الرياضيات انجى حليم احمد السيد عطا 479

 74.15 6655 جيد// األدبي/التاريخ لوهاب عمرانس سمير محمد عبدا 480

 انغام عبدهللا محمود اسماعيل 481
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 72.27 5529 جيد//

 ايمان ابراهيم حسن برهام الفداوى 482
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 76.43 5656 جيد//

 75.99 8188 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ايمان ابراهيم فؤاد يوسف غزاله 483

 ايمان احمد ابراهيم احمد ابوزيد 484
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 74.8 5535 جيد//

 ايمان احمد احمد احمد الرفاعى 485
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 نجليزيةاإل
 74.96 5866 جيد//

 ايمان احمد طه احمد بركات 486
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.21 5810 جيد//

 78.37 7484 جيد// األدبي/علم نفس ايمان احمد مسعود احمد سماحه 487

 69.99 6824 جيد// جليزيةاألدبي/اللغة اإلن ايمان اسماعيل عبدالحميد محمد البهلول 488

 69.57 6783 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان السيد فتحى ابراهيم فرج 489

 ايمان بهاء عبدالغفور حسن عبده 490
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 75.87 5937 جيد//

 ايمان حسن همام محمد 491
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 77.49 6180 جيد//

 76.43 7299 جيد// األدبي/علم نفس ايمان حواس منصور الشاعر 492

 72.52 7488 جيد// العلمي/الرياضيات ايمان خيرى محمد محمد احمد 493

 ايمان سعد محمد اسماعيل عز 494
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 78.25 6123 يد//ج

 ايمان شعبان جمعه محمد زايد 495
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 70.38 5507 جيد//

 74.86 7449 جيد// العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ايمان صالح سعد عبدالسالم حامد 496

 73.35 7904 جيد// لغة الفرنسيةاألدبي/ال ايمان ضياء الدين محمد على عبده 497

 ايمان عبدالرحمن حامد عبدالرحمن حامد 498
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 69.74 5457 جيد//

 ايمان عبدالكريم محروس صالح الباش 499
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 77.11 6034 جيد//

 77.78 6689 جيد// األدبي/اللغة العربية ايمان عبدالمجيد احمد السيد 500
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 78.8 6777 جيد// األدبي/اللغة العربية ايمان عثمان عبدالمعطى الزكى 501
مركز  -دمـوه 

 -دكرنس 
 الدقهلية

7437868 

 ايمان عزمى محمد عبداللطيف ابوالعز 502
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.95 5865 جيد//
 -تلبانة 

 -المنصورة 
 -الدقهلية 

2010363 

 ايمان عصام ابوالمعاطى ابوالمعاطى على 503
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 75.55 5912 جيد//
ميت بدر خميس 

 -المنصورة  -
 -الدقهلية 

2373214 

 ايمان على الدسوقى محمد حجازى 504
التعليم األساسي )الحلقة 

 العلمي/الرياضياتاألولى(/
 73.09 5920 جيد//

 -ميت سلسيل 
حى  -الدقهلية 

السلطان ش 
 الخليفة

 

 78.75 8485 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ايمان على حامد العشماوى 505
 -منية سمنود 

  الدقهلية -اجا 

 ايمان على صالح على الدسوقى 506
التعليم األساسي )الحلقة 

 ربيةاألولى(/األدبي/اللغة الع
 74.46 5510 جيد//

منشية السادات 
 -السنبالوين  -

 -الدقهلية 
شارع الحاج 
 نبوى عرمه

6695471 

 ايمان فتحى احمد عيسى 507
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.62 5522 جيد//

 -ديرب الخضر 
 -بنى عبيد 
 -الدقهلية 

6531686 

 يم رمضان قيشهايمان محمد احمد ابراه 508
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 72.79 5805 جيد//
 -مركز المنزله 

ش  -الدقهلية 
 ابو محمود

 

 ايمان محمد السيد على نور 509
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.19 5805 جيد//

 -ميت عنتر 
 -مركز طلخا 

ش  -الدقهلية 
البحر بجوار 

المدرسه 
 االعداديه

2534255 

 ايمان محمد رضا احمد االمام 510
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 70.58 5523 جيد//

برج 
 -نورالحمص 
 -مركز اجا 
 -الدقهلية 

 

 76.06 7416 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان محمد عبده محمد الصياد 511

 -مركز الجمالية 
ش  -الدقهلية 

الترعة القديمة 
بجوار مسجد 

 بركات

 

 ايمان محمد عنتر السيد سلطان 512
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 77.38 7699 جيد//

مركز المنصورة 
 -الدقهلية  -
ش مصطفى 5

عبداللطيف 
المتفرع من ش 
الجيش خلف 
 مصر للطيران

2294656 

 محمد قاسمايمان محمد  513
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 73.07 5718 جيد//

 -مركز طلخا 
  19 -الدقهلية 



شارع موسى  اإلنجليزية
امام مدرسة 
احمد حسن 

 الزيات

 ايمان مصطفى حامد احمد جاد 514
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.65 5768 جيد//

مركز  -قين بر
 -السنبالوين 
 -الدقهلية 

6760814 

 75.89 6602 جيد// األدبي/اللغة العربية ايمان نافع اسماعيل وهبه 515

برج نور العرب 
مركز  -

 -السنبالوين 
 -الدقهلية 

0109368468 

 ايمان نجاح ابوالمعاطى صالح المخاوى 516
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 ليزيةاإلنج

 73.02 5714 جيد//

 -ارض غيث 
 -شربين 
ش  -الدقهلية 

مدحت غيث 
خلف االعدادية 

 بنين

 

 74.2 7995 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ايناس بهنسى بسيونى بهنسى 517
برج 

 -نورالحمص 
 -الدقهلية  -اجا 

6394400 

 ايناس حسام الدين محمد عبدالهادى 518
التعليم األساسي )الحلقة 

لى(/األدبي/اللغة األو
 اإلنجليزية

 74.94 5864 جيد//
تمى  -الربع 

 -االمديد 
 -الدقهلية 

6740458 

 73.89 7204 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية باسم حسنى عباس قطر 519

 -ثان المنصورة 
ش 1 -الدقهلية 

عبا قطر خلف 
 مصر للطيران

2213617 

 بثينه عبدالمنعم محمد احمد الشناوى 520
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/العلمي/العلوم
 76.39 6608 جيد//

 -العصافرة 
 -مركز المطرية 

ش  -الدقهلية 
عبده الشناوى 
بجانب المدرسة 

 االبتدائية

 

 74.96 7309 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية بسمه احمد عوض عوض الحارون 521
 -ميت عنتر 

الدقهلية  -طلخا 
- 

2530560 

 74.67 8046 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية سنى محمد احمد النجومىبسمه ح 522

صهرجت 
 -الصغرى 
 -مركز اجا 
 -الدقهلية 

6337002 

 بسمه حماده فرحات عبدالعزيز جمعه 523
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.04 5794 جيد//
 -ابو عرصه 

 -بلقاس 
 -الدقهلية 

2780726 

 78.81 6778 جيد// األدبي/اللغة العربية بسمه رشاد البيومى العدل 524
 -كفر البدماص 
 -ثان المنصورة 

 -الدقهلية 
2335340 

 70.27 6851 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية بسمه سمير هالل فتوح 525
 -كفر البدماص 
 -ثان المنصورة 

 -الدقهلية 
2327937 

 بسمه طه صالح منصور السيد 526
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
األدبى/شعبة اللغة العربية 

 والدراسات االسالمية
 70.34 2550 جيد//

 -طلخا  -ديسط 
 -الدقهلية 

505214 

 71.91 7011 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية بسمه عبدهللا بن سالم محمد الحسينى 527

 -عزبة الشال 
مركز المنصورة 

 6 -الدقهلية  -
ش جمال 

 وعمطا

 

 75.29 8113 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية بسمه عطيه محمد ابوسيد احمد 528

صهرجت 
 -الصغرى 
 -مركز اجا 
 الدقهلية

 

 2462252 -نبروه  -درين  77.62 6966 جيد// األدبي/التاريخ بسمه محمد احمد احمد عبدالدايم 529



 -الدقهلية 

 بسمه يوسف يوسف احمد 530
حلقة التعليم األساسي )ال

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 73.85 5779 جيد//
 -ميت عنتر 

الدقهلية  -طلخا 
- 

2532574 

 74.39 8015 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية بسنت النبوى احمد ابوالعال 531

 -منية سمنود 
 -الدقهلية  -اجا 

بجوار صيدلية 
 منار

 

 بسنت منير برهام عبدالمقصود 532
ي )الحلقة التعليم األساس

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.03 5793 جيد//

 -مركز المنزله 
 -الدقهلية 

شارع الطريق 
الزراعى امام 
 نتظيم االسره

7710755 

 تغريد محمد معن ابوالعنين 533
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 71.5 5595 جيد//

منشأة 
 -عبدالرحمن 

 -دكرنس مركز 
 -الدقهلية 

7415053 

 75.13 7325 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية تيسير مدحت السيد عبدالرحمن 534
 -كفر الدبوسى 

 -شربين 
 -الدقهلية 

0507939834 

 ثريا حماده مسعد التهامى 535
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.7 5306 جيد//

 -المعصره 
 -س بلقا

 -الدقهلية 
2812298 

 69.99 6684 جيد// األدبي/علم نفس جمال احمد رزق محمد المنير 536

 -مركز طلخا 
 25 -الدقهلية 

ش طارق بن 
ش البر  -زياد 

 والوفاء

2537399 

 جميله نصر عبدالجواد سند شحاته 537
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 70.67 5530 جيد//
مركز  -الدير 

 -الدقهلية  -اجا 
6380810 

 75.18 7668 جيد// العلمي/الرياضيات جهاد احمد محمود االمام على رضا 538
منية  -الكردى 

 -النصر 
 -الدقهلية 

 

 77.26 7881 جيد// العلمي/الرياضيات جهاد سعد مقبل احمد 539

 -ميت طاهر 
مركز منية 

 -النصر 
 -الدقهلية 

 

 76.41 6858 جيد// األدبي/التاريخ السيد السيد احمد المحمودىجيهان  540
 -العزيزة 
 -المنزله 
 الدقهلية

 

 71.89 7423 جيد// العلمي/الرياضيات حازم على حامد الدسوقى 541
طلخا  -الطويله 

  -الدقهلية  -

 حسناء صابر محمد شاهين 542
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 يزيةاإلنجل

 71.4 5587 جيد//
 -مركز بلقاس 

عزبة  -الدقهلية 
 ابوجمعه

2795684 

 73.85 7957 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية حسناء صالح محمد سند عبدالعزيز 543

 -كفر البدماص 
 -ثان المنصورة 

 8 -الدقهلية 
ش الشحات 

فرحات المتفرع 
من ش عبده 

 معروف

0167049285 

 78 7293 جيد// األدبي/الجغرافيا راهيمحسناء معوض فرغلى اب 544

عزبة مصطفى 
 -فوده 

 -السنبالوين 
 الدقهلية

0169565689 

 حفصه ماجد ابوخليل محمد 545
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.76 5850 جيد//
 -نبروه  -طنيخ 

 الدقهلية
2550431 

 69.88 7215 جيد// لعلمي/الرياضياتا حماده زكريا التهامى عبدالنبى 546
 -كفر الجنينه 

  -نبروه 



 -الدقهلية 

 71.63 6984 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان السيد الشربينى احمد 547

ثان  -جديله 
 -المنصورة 

ش  -الدقهلية 
الخلفاء 

الراشدين 
شقة  5عمارة 
3 

2312279 

 حنان المغاورى مصطفى عبدالسالم فرج 548
ليم األساسي )الحلقة التع

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 75.25 6001 جيد//

كفر الترعة 
شربين  -الجديد 

 الدقهلية -
 

 74.69 7712 جيد// العلمي/الرياضيات حنان حمدى حسين يسن 549
 -الحصاينة 
 -السنبالوين 
 -الدقهلية 

 

 حنان خيرى عبدالجليل قاسم 550
التعليم األساسي )الحلقة 

 العلمي/الرياضياتاألولى(/
 73.68 5876 جيد//

 -ابو عرصه 
 -بلقاس 
 الدقهلية

 

 
 

 الموظف المختص
 

 مدير شئون الخريجين
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 عميد الكلية
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 حنان سعد حسن السيد على 551
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 يةالعرب

 77.15 5709 جيد//
 -طلخا  -بطره 

 -الدقهلية 
2571517 

 69.48 6774 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان سعد محمد عوض الشناوى 552
 -البرامون 
 -المنصورة 
 الدقهلية

2180164 

 حنان شوقى فوزى مصطفى مصطفى كشك 553
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 73.87 5780 جيد//
ميت بدر خميس 

 -المنصورة  -
 -الدقهلية 

2357627 

 حنان على احمد الشربينى 554
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 77.42 6058 جيد//
مركز  -الجزيره 

 -دكرنس 
 -الدقهلية 

0163903870 

 حنان محمد السيد ابوالمعاطى 555
)الحلقة التعليم األساسي 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 72.59 5680 جيد//

 -سندوب 
 -المنصورة 

امتداد  -الدقهلية 
ش الشين 

حوض الطويل 
 ش ابوكرتونه

2355398 

 حنان محمد عبدالحاكم الزكى 556
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 العربية

 76.86 5688 جيد//
 -نبروه  -طنيخ 

 ةالدقهلي
2550379 

 75.36 7348 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان محمد على محمد فراج 557

 -مركز المنزله 
ش  -الدقهلية 

عبدالمنعم 
 رياض

0507706907 

 حنان محمود احمد السيد على 558
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 70.06 5587 جيد//
مركز  -برقين 

 -السنبالوين 
 الدقهلية

 

 حوريه حسن عبدالعزيز حسن سيف 559
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.58 5836 جيد//
 -ميت دمسيس 

 -الدقهلية  -اجا 
0105226003 

 خالد عبده ابراهيم احمد السيد 560
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 73.02 5714 جيد//

مركز المنصورة 
 -الدقهلية  -

مدينة الفردوس 
مساكن بنك 
االسكان 

 6والتعميرعمارة
 8شقه 

2236812 

 75.04 7166 جيد// األدبي/علم نفس داليا رضا السيد محمد حسن 561
 -كفرالطويله 

 الدقهلية -طلخا 
2912814 

 داليا سمير ابراهيم ابوشعيشع 562
التعليم األساسي )الحلقة 

لى(/األدبي/الدراسات األو
 اإلجتماعية

 78.95 5941 جيد//

 -مركز بلقاس 
ارض  -الدقهلية 

االسكان العزبه 
 الحمراء

2796475 

 75.07 8089 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية داليا محمود محمد حامد 563
مركز  -دمـوه 

 -دكرنس 
 الدقهلية

 

 دعاء ابراهيم عبدالعزيز ابوالفتوح 564
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 72.88 5703 جيد//

 -عزبة مقبل 
 -بلقاس 

شارع  -الدقهلية 
 الخليفه المأمون

2088197 



 70.77 6157 جيد// رياض األطفال دعاء ابراهيم على خالد 565

 -ثان المنصورة 
 22 -الدقهلية 

شارع محمد 
الديب تقسيم 

المحامين بجوار 
 استاد المنصوره

05012375318 

 76.46 7302 جيد// األدبي/علم نفس دعاء احمد محمود عبدالنبى 566

 -ثان المنصورة 
 39 -الدقهلية 

ش المروه خلف 
 -شركة الكهرباء
 مجمع المحاكم

01060506079 

 78.08 7008 جيد// األدبي/التاريخ دعاء جمعه السيد عبدالغنى 567
 -عزبة البط 
 -شربين 

 -قهلية الد
 

 76.43 6573 جيد// األدبي/اللغة العربية دعاء حسن مسعد حسن 568
 -شبراهور 
 -السنبالوين 
 الدقهلية

 

 دعاء شريف ابراهيم سيداحمد بدوى 569
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 77.48 5830 جيد//

 -ميت غراب 
 -السنبالوين 
 -الدقهلية 

6540309 

 دعاء طه حامد عبدالعال 570
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 العربية

 76.27 5644 جيد//
 -طنامل الشرقى 

 الدقهلية -اجا 
6357405 

 دعاء علوى عبدالهادى على 571
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 73.73 5769 جيد//
 -شبرا قباله 

 -بالوين السن
 -الدقهلية 

 

 دعاء على احمد رزق احمد 572
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.98 5867 جيد//

 -كفر البدماص 
 -ثان المنصورة 

ش  1 -الدقهلية 
رزق منصور 
متفرع من ش 

 احمد قاعود

2335118 

 77.59 6673 جيد// ةاألدبي/اللغة العربي دعاء فرج جميل الزينى محمد 573
 -برمبال القديمة 
 -منية النصر 
 -الدقهلية 

 

 دعاء متولى ابراهيم متولى الرخاوى 574
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 69.77 6035 جيد//

 -اول المنصورة 
ش  5 -الدقهلية 

الرخاوى متفرع 
من على خلف 
مدرسه الرشاد 

 محمد فتحى

 

 مستجير الدسوقى السرىدعاء محمد  575
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 العربية

 78.65 5820 جيد//
 -مركز المنزله 

خلف  -الدقهلية 
 خزان المياه

7705252 

 دعاء يحيى احمد المتولى 576
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 74.35 5818 جيد//
اشمون الرمان 

مركز دكرنس  -
 -الدقهلية  -

7479972 

 دينا ابراهيم محمود على السيد الويشى 577
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 77.82 6206 جيد//
 -بنى عبيد 

ش  -الدقهلية 
 العوامر

 

 77.79 8382 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية دينا الجرايحى محمد حسن ابوالعز 578
 -ل ميت سلسي
 الدقهلية

2710748 

 77.1 8308 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية دينا السيد السيد محمد عبدهللا 579

 -مركز شربين 
ش  -الدقهلية 

امتداد نبيل 
 منصور

7924757 

 دينا الهادى عبدالغفار الحفنى النبراوى 580
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 73.52 5863 جيد//
 -يت سلسيل م

  الدقهلية

 دينا صالح السعيد احمد 581
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 75.11 5652 جيد//

كفر عوض 
 -اجا  -السنيطة 

 -الدقهلية 
6380512 

 6390141رالحمص برج نو 73.91 7354 جيد//العلمي/العلوم البيولوجية  دينا محمد السيد السعيد 582



الدقهلية  -اجا  - و الجيولوجيا
- 

 دينا وليد حسنى ابراهيم الجيار 583
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 77.96 6100 جيد//

 -مركز طلخا 
شارع  -الدقهلية 

مجمع الرحمن 
 63رقم 

المتفرع من 
 صالح سالم

5250381 

 رابحه عبده محمد محمود عسكر 584
م األساسي )الحلقة التعلي

األولى(/األدبي/الدراسات 
 اإلجتماعية

 72.29 5440 جيد//

 -سندوب 
 -المنصورة 

ش  -الدقهلية 
 على زاهر

2349007 

 رانيا احمد محمد مجاهد 585
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 العربية

 78.2 5787 جيد//
 -كفر الكردى 
 -منية النصر 
 -الدقهلية 

7511299 

 رانيا حسين حسين محمد عبدهللا 586
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 72.35 5860 جيد//

 -ثان المنصورة 
جديله  -الدقهلية 

ش ابو ورده  4
 ش البهنساوى -

 

 رانيا رمضان عبدالمحسن ابراهيم 587
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 70.33 5609 جيد//

كفر بدواى 
 -القديم 

 -المنصورة 
 الدقهلية

 

 74.02 6366 جيد// األدبي/اللغة العربية رانيا محمد عبداللطيف محمد 588
 -ابو قراميط 
 -السنبالوين 
 الدقهلية

6762516 

 76.63 6590 جيد// األدبي/اللغة العربية رانيا مصطفى عبدالحليم محمد 589
 -منية سمنود 

  يةالدقهل -اجا 

 72.74 6256 جيد// األدبي/اللغة العربية رباب السيد على احمد ماضى 590
مركز  -الربيعة 

 -دكرنس 
 -الدقهلية 

 

 76.55 6583 جيد// األدبي/اللغة العربية رباب عزت صبح العوضى 591
كفر عبد االمين 

 -السنبالوين  -
 الدقهلية

 

 78.49 6750 جيد// ربيةاألدبي/اللغة الع رباب عوض عبده عبده السيد 592

 -المحمودية 
 -مركز دكرنس 

عزبة  -الدقهلية 
 عامر

7417716 

 رحاب ربيع على رمضان 593
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

 73.81 5776 جيد//

 -مركز طلخا 
 -الدقهلية 

طريق بلقاس 
شارع عكاشه 

 (42منزل رقم )

2527691 

 حمد القصبى زيدرحاب رجب م 594
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 العربية

 74.89 5542 جيد//

 -مركز طلخا 
امتداد  -الدقهلية 

شارع الفردوس 
المتفرع من 
 شارع الزراعه

2532022 

 رحاب رضا السيد عبدالمقصود 595
شعبة التعليم 

االبتدائى/شعبة 
 العلمى/شعبة العلـوم

 67.11 2365.5 جيد//
 -بدواى 

 -المنصورة 
 -الدقهلية 

 

 76.36 7445 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية رحاب صابر صبح يونس 596
منية  -الكردى 

 -النصر 
 الدقهلية

0169320906 

 78.57 7052 جيد// األدبي/التاريخ رشا عالءالدين احمد ابوهاشم 597
تمى  -تاج العز 

 -االمديد 
 الدقهلية

6650586 

 سعد احمد مسعدرشا م 598

شعبة التعليم 
االبتدائى/شعبة 

األدبى/شعبة اللغة العربية 
 والدراسات االسالمية

 67.42 2444 جيد//
 -بلجاى 

 -المنصورة 
 الدقهلية

2191108 

 2482495 -نبروه  -نشا  77.74 7580 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية رضا نبيل الشحات عبدالهادى 599



 الدقهلية

 71.86 7006 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية رى المتولى السعيدرضوا صب 600
طلخا  -الروضه 

 -الدقهلية  -
2911088 
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 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 77.14 6634 جيد// األدبي/اللغة العربية رضوى محمد عاطف عباس دعبس 601

 رنا احمد السعيد مصطفى 602
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.93 5175 جيد//

 رنا سمير محمود محمود قنديل 603
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.95 5943 جيد//

 رنا محمد محمود طه عماره 604
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.29 6048 جيد//

 رندا ماهر خلف محمد احمد 605
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.49 5831 جيد//

 71.39 7282 جيد// العلمي/الرياضيات رواء ابراهيم احمد ابراهيم 606

 78.61 8018 جيد// العلمي/الرياضيات روفيده حامد محمد التميمى الزغبى 607

 71.58 6979 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية م احمد جالل الدين محمد حسن بدرىري 608

 ريم شوقى جوده الدسوقى حجاج 609
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.79 6087 جيد//

 70.18 7158 جيد// العلمي/الرياضيات ريهام جمال طلبه محمد حسن 610

 ى على محمد المرسىريهام شوق 611
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.43 5360 جيد//

 72.23 7042 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ريهام عبدالسالم محمد عبدالسالم بدوى 612

 ريهام عبدالغنى عبدالحميد السيد 613
التعليم األساسي )الحلقة 

 جتماعيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإل
 76.44 5752 جيد//

 ريهام على محمد صالح 614
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 78.02 6222 جيد//

 71.31 7095 جيد// العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ريهام محمد ابراهيم محمد شهده 615

 72.59 7078 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ريهام محمد احمد كامل 616

 ريهام محمود السيد حامد المال 617
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.48 6063 جيد//

 73.08 7874 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ريهام ممدوح السعيد هالل ابوالعز 618

 زكريا عاطف محى الدين محمد 619
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/األدبي/اللغة العربيةا
 76.15 5635 جيد//

 زينب القناوى عوض القناوى عطاهللا 620
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.2 5787 جيد//

 75.72 6512 جيد// األدبي/اللغة العربية زينب حبيب طه على 621



 زينب رأفت عبده عبدالهادى 622
ي )الحلقة التعليم األساس

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.08 5408 جيد//

 زينب طارق مسعد سالمه احمد 623
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.24 5418 جيد//

 76.78 6603 جيد// األدبي/اللغة العربية زينب عادل محمد مسعود 624

 73.03 6554 جيد// األدبي/التاريخ زينب على محمد محمد العفيفى 625

 ساره ابوبكر شوقى ابوبكر 626
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 71.02 5664 جيد//

 ساره اسامه محمود صبرى محمد فايد 627
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.31 5647 جيد//

 73.29 6999 جيد// األدبي/علم نفس نصر عبده فياض ساره السيد العربى 628

 70.69 7246 جيد// العلمي/الفيزياء ساره السيد حسن محمد يوسف المغير 629

 ساره سالمه المرسى ابوالمعاطى الباشا 630
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.63 5840 جيد//

 69.85 6810 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية بوالعنينساره سمير سيد احمد ا 631

 ساره صالح ابراهيم محمد السيد 632
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 77.84 6208 جيد//

 73.06 6283 جيد// األدبي/اللغة العربية ساره عادل مصطفى الصاوى 633

 ساره عبدالهادى محمد على مقلد 634
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.02 6027 جيد//

 71.62 7395 جيد// العلمي/الرياضيات ساره عماد حسنى محمد 635

 ساره عماد على الشافعى 636
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.31 5893 جيد//

 72.36 7797 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية غراب ساره عوض عبداللطيف عوض 637

 ساره محمد احمد محمد محمد المظلوم 638
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 74.3 6427 جيد//

 77.26 8325 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ساره محمد الدسوقى الوصيف الحلو 639

 75.87 7397 جيد// /اللغة اإلنجليزيةاألدبي ساره محمد عبدهللا الزعيم 640

 71.47 6968 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ساره محمد كامل عبدالمعطى عبدالسالم 641

 78.16 6722 جيد// األدبي/اللغة العربية ساره محمد محفوظ على سند 642

 ساره مصطفى محمد ابوالمعاطى 643
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة 

 للغة العربية والدراسات االسالميةا
 67.39 2443 جيد//

 سالى جمال صادق محمد عبدهللا 644
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 78.82 6286 جيد//

 70.65 6888 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سالى سمير محمد احمد ابراهيم 645

 76.41 7507 جيد// دبي/اللغة اإلنجليزيةاأل سالى عادل حجاج محمد السيد 646

 سالى محمد حسن نور الدين 647
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.01 5551 جيد//

 سالى محمد سليمان محمد على 648
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.99 5549 جيد//

 77.15 7368 جيد// األدبي/علم نفس لمى السيد ناصرسامح السيد ح 649

 73.98 6362 جيد// األدبي/اللغة العربية سامح يسرى محمد محمد سراج 650
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 (14 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 70.81 6090 جيد// األدبي/اللغة العربية ساميه احمد محمد ابوالناس 651

 ق شرف الدينساميه محمد شفي 652
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 73.37 5851 جيد//

 ساميه محمد صالح محمود 653
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.13 6114 جيد//

 78.55 8012 جيد// العلمي/الرياضيات ساميه محمود عبده عبده رزق 654

 بان احمد على قاسمسبيله شع 655
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.82 5781 جيد//

 73.72 7188 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سحر احمد حامد خليل 656

 سحر اسامه زكى حافظ خليل 657
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.28 5421 جيد//

 69.66 7506 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية سحر السيد المتولى ابوعنزه 658

 77.17 6926 جيد// األدبي/التاريخ سحر النبوى عبده النبوى العقباوى 659

 74.63 7332 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سحر امين السيد امين احمد 660

 72.11 6274 جيد// رياض األطفال سحر رأفت شحاته الحسينى 661

 سحر سامى السادات ابوالسعود النشار 662
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.74 6083 جيد//

 سحر سعد طلبه عطيه ابوزيد 663
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.4 5900 جيد//

 76.15 8205 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية فطىسحر عبدالحى محمد الص 664

 77.4 6656 جيد// األدبي/اللغة العربية سحر عالء محمد سليمان دراز 665

 سعاد السيد احمد صالح صالح 666
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 75.72 6039 جيد//

 سعاد محمود السيد ابراهيم الشرقاوى 667
ألساسي )الحلقة التعليم ا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.07 5407 جيد//

 سعاد محمود محمد محمود االمام 668
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.26 5569 جيد//

 76.94 7348 جيد// األدبي/علم نفس سعد جمال سعد محمد سالم 669

 سلمى الجوهرى فتحى عبده على 670
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.01 5870 جيد//

 71.84 6178 جيد// األدبي/اللغة العربية سلمى السيد محمود محمد 671

 76.37 7446 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سلوى شعبان محمد عبدالفتاح الخولى 672

 سماء حمدى على بدران 673
ساسي )الحلقة التعليم األ

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.23 5887 جيد//

 سماء ياسر السعيد عبدالهادى 674
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.91 5862 جيد//

 75.86 7396 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سماح السيد محمد عبدالرحمن 675

 75.56 7367 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية محمود موسى زايدسماح توفيق  676

 سماح رضوان احمد عبدالخالق 677
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 73.18 5507 جيد//



 سماح صافى السعيد على 678
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.05 5873 جيد//

 71.81 7737 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية سماح عزت خالد محمد 679

 سماح على عبدالعزيز امين محمد 680
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.47 5749 جيد//

 70.42 6866 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سماح فتحى السيد محمد اسماعيل 681

 سمر احمد عبدالرحمن احمد 682
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.61 5595 جيد//

 سمر السعيد محمود مقبل 683
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.65 5820 جيد//

 74.77 7440 جيد// جيولوجياالعلمي/العلوم البيولوجية و ال سمر السيد محمود سليمان على 684

 سمر بدير السيد ابراهيم الشافعى 685
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.72 5925 جيد//

 76.89 7343 جيد// األدبي/علم نفس سمر جاب هللا احمد الجراحى 686

 77.77 8380 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية سمر رضا حسن عبدالوهاب 687

 75.22 7334 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سمر رضا عوض فرحات 688

 72.8 6261 جيد// األدبي/اللغة العربية سمر رضا مصطفى على 689

 سمر سعد محمد عوض حسن عويضه 690
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.78 5695 جيد//

 76.16 8206 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية غنى الشهاوىسمر صبرى عبدال 691

 75.91 8179 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية سمر صالح الدين السيد محمد 692

 72.53 7489 جيد// العلمي/الرياضيات سمر محمد السيد مصطفى 693

 77.13 7366 جيد// األدبي/علم نفس سمر محمد سعد عبدالخالق السلكاوى 694

 74.66 6421 جيد// األدبي/اللغة العربية مر محمد محمود عباسس 695

 سمر مصطفى محمد ابوالعال السيد 696
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.54 5442 جيد//

 سميره جمال رجب محمد احمد 697
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.61 5525 جيد//

 71.59 6157 جيد// األدبي/اللغة العربية سميره حسن عبدالمقصود المالكى 698

 سميه احمد عبدالغنى الصاوى 699
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.11 5706 جيد//

 سميه صالح صالح على 700
التعليم األساسي )الحلقة 

 ليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنج
 72.68 5687 جيد//
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 (15 ) 

 18/03/2017تصاالت والمعلومات في مركز تقنية اال -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 71.82 7146 جيد// العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا سناء محمود عبدالمعطى محمود سليمان 701

 سها عبدالتواب مطاوع تونى 702
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.89 5764 د//جي

 76.34 6565 جيد// األدبي/اللغة العربية سهام عبدالخالق محمود احمد المصرى 703

 72.06 7026 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سهام محمد فتوح محمد ابوالغيط 704

 سهر عبدالرحيم حامد زكى 705
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.01 6104 جيد//

 78.55 7502 جيد// األدبي/علم نفس سهير اسامه محمد عمر 706

 سهير ميشيل جريس مرقص 707
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.78 5928 جيد//

 75.03 6453 جيد// األدبي/اللغة العربية سوريا السيد عبدالرحمن محمد البغدادى 708

 69.44 7170 جيد// العلمي/الرياضيات زان احمد على البازسو 709

 73.26 7894 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية سوسن ابراهيم الحسينى الرفاعى 710

 69.9 6815 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية سومه جمعه خليل جمعه 711

 77.97 6705 جيد// األدبي/اللغة العربية سوميه المرسى ابوبكر ابراهيم 712

 78.03 7608 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية شاهيستا عثمان الشبراوى الصياد سالم 713

 77.15 6712 جيد// رياض األطفال شروق نبيه احمد القرشومى 714

 شفاء ابوبكر احمد محمد سليمان 715
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.85 5391 جيد//

 78.53 7657 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية يرين عبداللطيف عبداللطيف راغب البازش 716

 شيماء احمد احمد غازى 717
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.92 5840 جيد//

 75.76 7387 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء توكل السيد محمد الشال 718

 ء جمعه محمد غانم البغدادىشيما 719
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.48 5593 جيد//

 78.85 6781 جيد// األدبي/اللغة العربية شيماء عبدالمجيد عبدالمجيد عبدالعال 720

 شيماء عبدالمنصف محمود على 721
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.55 6708 د//جي

 73.83 6349 جيد// األدبي/اللغة العربية شيماء على محمد البيلى 722

 71.96 7430 جيد// العلمي/الرياضيات شيماء عمر عبدالمعبود سليمان طه 723

 شيماء محمد الشريف محمد حسانين 724
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 76.01 6062 جيد//

 شيماء محمد فتوح على حليمه 725
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.53 5519 جيد//

 شيماء محمود سامى محمود 726
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.27 5890 جيد//

 77.75 8378 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية شيماء مسعد حسن محمد 727

 شيماء يحى على احمد شعبان 728
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.09 5719 جيد//



 77.98 6999 جيد// األدبي/التاريخ صباح محمد جاد الشربينى 729

 صباح نجاح عبدالسالم محمد بسيونى 730
التعليم األساسي )الحلقة 

 اإلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة 
 70.68 5531 جيد//

 74.36 7399 جيد// العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا صفاء السيد الغريب نصر عباس 731

 صفاء رضا عبدالنبى السعيد الشبه 732
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.12 6113 جيد//

 78.02 7451 جيد// ألدبي/علم نفسا صفاء رمضان عبدالسالم محمد 733

 صفيه ناصر جمعه مصطفى قنديل 734
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.14 5567 جيد//

 عبدالرحمن احمد على احمد حنفى 735
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.33 5503 جيد//

 ز امير عبدالعزيز السيد البسنديلىعبدالعزي 736
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.09 5406 جيد//

 70.18 6702 جيد// األدبي/علم نفس عبدالنبى صبرى محمد المصلحى 737

 عبله صبرى عبدالحميد يونس السيد 738
التعليم األساسي )الحلقة 

 ليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنج
 75.51 5909 جيد//

 عبير صبرى ابراهيم عبدالسالم 739
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

األدبى/شعبة اللغة العربية والدراسات 
 االسالمية

 65.21 2364 جيد//

 عبير عادل موسى فرج حايس 740
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.45 5669 جيد//

 71.83 6177 جيد// األدبي/اللغة العربية ير محمد محمد الغريبعب 741

 عزه القدرى محمد محمد ابوالعطا الجزار 742
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.35 5427 جيد//

 عزه يحيى محمد محمد المصرى 743
التعليم األساسي )الحلقة 
 زيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنجلي

 73.97 5788 جيد//

 69.84 6006 جيد// األدبي/اللغة العربية عزيزه نعمان ابراهيم عبدالحق 744

 عطاء نوح عبدالمولى الديسطى 745
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.53 5910 جيد//

 عطيات مجدى ابراهيم حسين عنبر 746
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/األدبي/اللغة العربيةا
 73.73 5456 جيد//

 77.58 6672 جيد// األدبي/اللغة العربية عفاف جاد على جاد الرومى 747

 74.54 7119 جيد// األدبي/علم نفس عفاف طاهر طاهر عبدالرازق جاد هللا 748

 77.95 7444 جيد// األدبي/علم نفس عفاف محمد ياقوت على عصر 749

 ل لطفى سرورعال عاد 750
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.7 5676 جيد//
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 م2012قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (16 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 76.07 6827 جيد// األدبي/التاريخ عالء عماد شحاته المتولى السيد 751

 على النبوى عبدهللا على 752
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاأل
 77.37 6054 جيد//

 70.99 7649 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية على فايز حسين على هاشم 753

 74.81 6434 جيد// األدبي/اللغة العربية على محمد الباز موسى السيد 754

 علياء عبدالغفار عوض محمد 755
التعليم األساسي )الحلقة 

 ة اإلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغ
 78.54 6146 جيد//

 علياء على عباس على الرفاعى 756
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 74.33 5593 جيد//

 73.09 7875 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية عمر محمد يوسف منصور العسلى 757

 عمرو محمد احمد الشربينى 758
لحلقة التعليم األساسي )ا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.85 5466 جيد//

 عمرو محمد عطيه ابراهيم غالب 759
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.08 5640 جيد//

 75.24 7185 جيد// األدبي/علم نفس عواطف امين حسين حسين 760

 77.89 7594 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية غاده الرفاعى ابراهيم محمد الشريف 761

 غاده السعيد احمد محمد على 762
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.6 5759 جيد//

 غاده عبدالوهاب على على موسى 763
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.22 5964 جيد//

 غاده كمال عبدالرحمن عبدالخالق 764
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.6 6072 جيد//

 غاده محمد عبدالهادى حسن بلده 765
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.27 5968 جيد//

 77.41 7896 //جيد العلمي/الرياضيات غاده محمود السيد محمد 766

 فاتن احمد على محمد شعبان 767
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.62 5522 جيد//

 71.77 6172 جيد// األدبي/اللغة العربية فاطمه الزهراء عالء الدين حسن ابراهيم السبع 768

 78.12 7460 /جيد/ األدبي/علم نفس فاطمه جمال وديع عبدالعزيز عراقى 769

 76.84 7492 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه سالم ابراهيم الزينى 770

 73.36 7153 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه عبدالعزيز محمود محمد السقا 771

 فاطمه محمد ابوالفتوح مشالى الحسينى 772
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.41 5432 جيد//

 72.82 7592 جيد// العلمي/الكيمياء فاطمه محمد احمد زين الدين 773

 فاطمه محمد محمد يوسف الرفاعى 774
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.08 5875 جيد//

 77.09 7516 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه محمود حلمى سيد احمد 775

 فكريه رمضان ابوالوفا ابراهيم 776
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.02 5557 جيد//

 فوزيه السيد محمد عبدالعزيز يحى محمد 777
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.73 5530 جيد//



 هيمفيكتوريا فرج جورجى بقطر ابرا 778
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.69 5846 جيد//

 كرستين فايز فوزى حنا حنا 779
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.07 5796 جيد//

 77.74 8377 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية كيرلس مسعود سعد اسعد 780

 75.78 8165 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ات بهاء الدين على عبدالعزيزلطف 781

 78.05 6712 جيد// األدبي/اللغة العربية لمياء صالح السيد حسين 782

 لمياء عماد الدين عبده محمود 783
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.4 6695 جيد//

 هودلمياء محمد محمد رضوان هد 784
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.84 5316 جيد//

 لميس احمد محمد المتولى منصور 785
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 75.15 5993 جيد//

 ليلى عبدالفتاح محمد على حامد 786
التعليم األساسي )الحلقة 

 اإلجتماعيةاألولى(/األدبي/الدراسات 
 76.54 5760 جيد//

 73.07 7124 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ليلى محمد ابراهيم الجزار 787

 ماجده عبدالعال احمد السعيد 788
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.09 5726 جيد//

 محمد ابراهيم عبده الباز الجندى 789
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 71.95 5414 جيد//

 محمد ابراهيم محمد محمد 790
شعبة األدبى/شعبة اللغة العربية 

 والدراسات االسالمية
 64.8 3742 جيد//

 محمد احمد عبدالغنى محمد الصباغ 791
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 72.39 5447 //جيد

 محمد احمد محى الدين احمد محمد الشحات 792
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 69.75 5249 جيد//

 70.74 6897 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية محمد السيد محمد عبدهللا 793

 69.86 7527 جيد// الفرنسية األدبي/اللغة محمد بدر الدين عبدالحليم حسن الديسطى 794

 73.97 6361 جيد// األدبي/اللغة العربية محمد جمال ابراهيم الشافعى 795

 محمد جمعه احمد ابراهيم برهام 796
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.4 5587 جيد//

 محمد حسن فؤاد ابراهيم 797
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/اللغة العربيةاأل
 73.39 5431 جيد//

 محمد حسن محمد محمد شاهين 798
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.73 5456 جيد//

 محمد حمدى عوضين مصطفى شرف 799
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.23 5652 جيد//

 حمدى محمود عباس عبدالعزيز محمد 800
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.06 5717 جيد//
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 شئون الخريجين

 م2012قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (17 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 محمد سامى محمد عبدالغنى سعد 801
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.05 5332 جيد//

 محمد طارق زكريا شعبان 802
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 70.66 5317 جيد//

 محمد عبدالجليل عيداروس عبدالجليل يوسف 803
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.38 5977 جيد//

 69.45 7171 جيد// العلمي/الرياضيات شلبى محمد عبدالحميد محمد الخطيب محمد 804

 محمد عبدالعاطى مصطفى عبدالفتاح 805
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.03 5108 جيد//

 محمد عبدهللا مقبل محمود دياب 806
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.91 5627 جيد//

 محمد عفت محمد الحنفى 807
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.74 5457 جيد//

 77.94 7950 جيد// العلمي/الرياضيات محمد عيد عبدالحميد ابراهيم 808

 محمد فتحى لطفى عبدالعزيز كشك 809
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.82 6011 جيد//

 محمد مجدى امين النفيلى 810
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.54 5220 جيد//

 74.1 6373 جيد// األدبي/اللغة العربية محمد مصطفى كمال بسيونى 811

 72.47 7066 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية محمد منصور ابوالفتوح منصور 812

 78.93 8505 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ناجى حسين عطيه شلبىمحمد  813

 71.5 6149 جيد// األدبي/اللغة العربية محمد ناجى عبدالعزيز على عثمان 814

 محمد يحى زكريا عثمان 815
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.41 5979 جيد//

 الدغيدى محمد يسرى فتحى عبدربه 816
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.26 5967 جيد//

 69.17 7055 جيد// العلمي/الرياضيات محمود ابراهيم السيد احمد العشرى 817

 72.15 7035 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية محمود عبدهللا الحسينى هدهود 818

 74.68 7655 جيد// العلمي/الفيزياء لعزمحمود على عبدالرازق ابوا 819

 77.48 6663 جيد// األدبي/اللغة العربية مرفت ابراهيم حسن الحايس 820

 مرفت احمد البشير احمد السيد 821
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.6 5916 جيد//

 مرفت شعبان المندوه النجار 822
)الحلقة التعليم األساسي 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 75.82 6047 جيد//

 78.04 7453 جيد// األدبي/علم نفس مرفت محمد عبدالعظيم عبدالحميد رزق 823

 مرقص نادر مرقص حنا مقار 824
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 73.14 5504 جيد//

 صيادمروه ابراهيم مجاهد على ال 825
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 76.08 6067 جيد//

 75.37 6482 جيد// األدبي/اللغة العربية مروه احمد ابوالخير شحتو 826

 74.51 8028 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية مروه احمد عرفان احمد 827



 72.17 7361 جيد// العلمي/الرياضيات مروه احمد هاشم احمد هاشم 828

 مروه الجوهرى توفيق اسماعيل الجوهرى 829
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 71.48 5790 جيد//

 72.96 7533 جيد// العلمي/الكيمياء مروه السيد ابراهيم سليمان البسيونى 830

 مروه الشربينى عطيه اسماعيل 831
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األ
 76.17 5960 جيد//

 مروه ايمن انور زياده الجميل 832
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.04 5647 جيد//

 78.66 6765 جيد// األدبي/اللغة العربية مروه ربيع محمد نور عبدالعزيز 833

 75.31 7343 جيد// غة اإلنجليزيةاألدبي/الل مروه رشاد محمد زهيرى 834

 70.75 7623 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية مروه زكريا السعيد حسين الطلخاوى 835

 مروه عبدالمنعم السعيد محمد امين 836
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.55 5442 جيد//

 مروه عماد حمدى اسماعيل 837
ساسي )الحلقة التعليم األ

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 74.24 5921 جيد//

 مروه فايز محمد الصاوى السروى 838
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 71.77 5419 جيد//

 مروه فوزى محمد على مطر 839
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.73 5769 جيد//

 مروه مجدى رشدى محمد العدوى 840
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.38 5664 جيد//

 مروه محمد احمد محمد حسين 841
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.37 5898 جيد//

 72.12 7032 جيد// /اللغة اإلنجليزيةاألدبي مروه محمد محمد طه السهرجتى 842

 71.27 6949 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية مروه محمد محمد عبدالفتاح على موسى 843

 مروه محمد موسى محمد سالمه 844
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.06 5639 جيد//

 مريم رفعت عبده عوض عطيه 845
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.56 5991 جيد//

 مريم محمود عبدالحميد سيداحمد عوض 846
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.06 6108 جيد//

 مريم ميخائيل اسبيرو اسكندر 847
التعليم األساسي )الحلقة 

 نجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإل
 75.55 5912 جيد//

 69.38 6765 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية مصطفى سعد عبدالعال محمد عبدالعال 848

 معوض صالح السيد العشرى 849
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.77 5311 جيد//

 منار السيد محمد يوسف 850
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاألو
 71.72 5612 جيد//
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 شئون الخريجين

 م2012قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (18 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -جامعة نظام شئون الخريجين الموحد لل

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 73.1 6287 جيد// األدبي/اللغة العربية منار حلمى عبدالفتاح على احمد 851

 75.59 8145 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية منار على على ابوزيد الزناتى 852

 72.49 7068 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية المرسى المرسى زيد منال احمد 853

 منال صالح الدين السيد محمد السبع 854
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.43 5511 جيد//

 منال محمد محمود السعيد عجيزه 855
التعليم األساسي )الحلقة 

 جتماعيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإل
 73.06 5498 جيد//

 منه هللا محمد عبده السيد الزعلوك 856
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 73.84 5889 جيد//

 76.98 7852 جيد// العلمي/الرياضيات منى السيد صبرى عوض 857

 73.43 7912 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية منى السيد عابدين السيد الخواص 858

 منى السيد فايز عبدالمطلب 859
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.14 5723 جيد//

 منى العدل الهوارى االمام 860
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.08 5725 جيد//

 منى بركات على بركات البسيونى 861
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.78 5695 جيد//

 75.5 8135 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية منى جمعه مصطفى جمعه مطاوع 862

 منى حمدى طلبه البشير 863
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.58 5297 جيد//

 78.18 7974 جيد// العلمي/الرياضيات اعيلمنى رمضان ابراهيم اسم 864

 78.4 8448 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية منى صالح الدين احمد عبدالفتاح سليمان 865

 منى عادل المرسى مصطفى المصلى 866
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.89 5782 جيد//

 لمتولى الجوهرىمنى عبدالسالم عبدالحميد ا 867
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.01 5791 جيد//

 منى عبدالهادى محمد احمد قاسم 868
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.97 5632 جيد//

 منى عطيه عبدالمولى حسن الصعيدى 869
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةا
 70.43 5511 جيد//

 78.32 7480 جيد// األدبي/علم نفس منى فتحى فتحى اسماعيل النجار 870

 77.16 6925 جيد// األدبي/التاريخ منى محمد عطيه محمد العشرى 871

 76.12 7422 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية منى محمد محمد شعبان حسن 872

 72.07 7027 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية محمود محمد عطوهمنى  873

 منى يسرى عطيه ابراهيم عطيه 874
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.77 5681 جيد//

 مها اشرف محمد احمد 875
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 77.57 6186 جيد//

 76.1 7762 جيد// العلمي/الرياضيات ا حسن ابراهيم متولى ابراهيممه 876

 مها صبرى هالل محمد غنيم 877
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 69.6 5638 جيد//



 77.11 7865 جيد// العلمي/الرياضيات مها عبدالدايم محمد عبدالمطلب 878

 مها مصطفى عبداللطيف على 879
ليم األساسي )الحلقة التع

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.39 6056 جيد//

 74.5 6407 جيد// األدبي/اللغة العربية مى احمد عبدالعزيز محمد العيسوى 880

 مى السيد البدوى عبدالحميد شهاب الدين 881
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.2 6041 جيد//

 73.13 7679 جيد// العلمي/الرياضيات مى السيد محمد محمد 882

 مى بدير محمد خليل 883
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 73.89 5560 جيد//

 مى جمال اسماعيل عبداللطيف 884
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.04 5647 جيد//

 مى عادل رضوان رضوان جميل 885
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.86 5318 جيد//

 مى عبدالعاطى السعيد الشربينى هانى 886
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.65 5841 جيد//

 مى على صالح على صالح 887
ساسي )الحلقة التعليم األ

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.23 5567 جيد//

 مى على على محمد خطاب 888
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 76.58 7620 جيد//

 مى ممدوح فتحى السيد حسانين 889
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 69.51 6013 جيد//

 فمى يوسف سعد يوس 890
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.86 5545 جيد//

 مياده حسن بدير السيد خليفه 891
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.83 5699 جيد//

 مياده شعبان مريود يوسف مريود 892
التعليم األساسي )الحلقة 

 غة العربيةاألولى(/األدبي/الل
 78.76 5828 جيد//

 78.84 6780 جيد// األدبي/اللغة العربية مياده صابر صابر على الطناحى 893

 73.21 6369 جيد// رياض األطفال ميساء احمد عبدالفضيل السيد البندارى 894

 ميساء مسعود عبدالهادى حسن 895
التعليم األساسي )الحلقة 

 عيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإلجتما
 77.04 5797 جيد//

 70.69 7617 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية ناديه ابراهيم محمد عامر 896

 74.13 7079 جيد// األدبي/علم نفس ناديه محمد عبدهللا فرج ندا 897

 73.84 7532 جيد// العلمي/الرياضيات ناديه مصطفى طلبه عوض هللا 898

 ناظج عبدالعليم الحسينى حسن 899
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 74.78 5627 جيد//

 ناهد شعبان عبدالرحمن زهرى 900
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.7 5767 جيد//

 
 

 الموظف المختص
 

 مدير شئون الخريجين
 

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب
 

 ليةعميد الك
 

         

       

 أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 شئون الخريجين

 م2012قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (19 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 انى صقرناهد محمود ابراهيم العرب 901
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.53 5219 جيد//

 نبيله رفعت سليمان فرحات 902
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.9 5861 جيد//

 73.53 7022 جيد// األدبي/علم نفس نجالء احمد عبدالفتاح يوسف 903

 مصطفى عباس نجالء سعد 904
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.18 5726 جيد//

 74.59 7273 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية نجالء عصر الدسوقى عبدالرحمن 905

 73.09 6286 جيد// األدبي/اللغة العربية نجالء عالء احمد محمد سليمان 906

 مد البشالوىنجالء محمد المتولى اح 907
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.15 5413 جيد//

 نجوى ابراهيم السيد ابراهيم العدل 908
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.81 5932 جيد//

 71.98 7018 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية ندا محمود عيد السيد ابوالوفا 909

 ندى محمد جمال ابراهيم محمد 910
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 76.88 6131 جيد//

 نرجس عبدالعظيم عبدالجليل داوود 911
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.58 5758 جيد//

 78.76 6773 جيد// بي/اللغة العربيةاألد نرمين السيد مصطفى عبده بدير 912

 70.31 6855 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية نرمين خيرى احمد ابراهيم شومان 913

 74.79 6712 جيد// األدبي/التاريخ نرمين محمد احمد عبدهللا 914

 نسمه الدسوقى على الشربينى جوهر 915
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 69.81 5655 جيد//

 نسمه جمال محمود محمد 916
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.58 5815 جيد//

 نسمه عبدالناصر السيد عبدالرحمن 917
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.95 5941 جيد//

 70.11 7239 جيد// لمي/الرياضياتالع نسمه عوض عبدالحكيم عبدالمجيد 918

 نسمه محمد احمد المنجى على 919
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.18 5648 جيد//

 76.92 6615 جيد// األدبي/اللغة العربية نسمه محمد الشحات حامد عيد 920

 78.59 6837.5 جيد// يةاألدبي/اللغة العرب نشوى امين محمد محمد عبدالرؤف 921

 نشوى سالمه عبدالبديع على 922
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 74.82 5630 جيد//

 70.37 6861 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية نشوى ممدوح السيد ابراهيم صبح 923

 نعيمه رمضان السيد جاد احمد 924
قة التعليم األساسي )الحل

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.27 5570 جيد//

 نها سامى احمد محمد يوسف 925
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.47 5671 جيد//

 72.19 7779 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية نهاد على عبدالغنى على 926

 70.61 7202 جيد// العلمي/الرياضيات نهال احمد جمال عبدالوهاب عمر سالمه 927



 نهال اشرف ابراهيم هالل 928
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.04 5559 جيد//

 نهال السيد ابراهيم فهيم 929
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.24 5642 جيد//

 حكم رمضان طاقهنهال رمضان عبدال 930
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.63 5918 جيد//

 نهله رمضان عبدالحكم رمضان طاقه 931
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.08 5797 جيد//

 نهله عبدهللا جاد السيد 932
التعليم األساسي )الحلقة 

 /األدبي/اللغة العربيةاألولى(
 73.2 5417 جيد//

 نهله مصطفى ابراهيم احمد سالمه 933
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.77 5533 جيد//

 نهله مصطفى عبدهللا محمد 934
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.72 5603 جيد//

 عبدالموجود محفوظنهى عادل  935
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.53 5519 جيد//

 نهير رمضان فكرى ابراهيم 936
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.39 5209 جيد//

 نوال مجدى محمود عبدالهادى حسن 937
التعليم األساسي )الحلقة 

 العلمي/الرياضياتاألولى(/
 78.47 6258 جيد//

 74.56 6412 جيد// األدبي/اللغة العربية نورا احمد محمد محمود عبداللطيف 938

 72.84 7849 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية نورا جمال عبدالشهيد عبدالعزيز اسماعيل 939

 72.83 6336 جيد// رياض األطفال نورا رمضان عطيه على 940

 78.3 7321 جيد// األدبي/الجغرافيا غلول طه بهرامنورا ز 941

 73 6278 جيد// األدبي/اللغة العربية نورا عادل على البشالوى 942

 75.88 7247 جيد// األدبي/علم نفس نورا عبدالخالق محمد على احمد الظاهر 943

 77.45 8345 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية نورا عبدالرازق رجب رجب المرسى 944

 72.08 7028 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية نورا على عبدالهادى محمد احمد يوسف 945

 نورا محمد عوض ابوالعال 946
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.26 5576 جيد//

 نورا منصور ابراهيم محمد 947
التعليم األساسي )الحلقة 

 العربيةاألولى(/األدبي/اللغة 
 76.35 5650 جيد//

 نورا ناصر ابراهيم ابوناصر حجاج 948
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.58 5836 جيد//

 77.03 8300 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية نورهام محمد عبدالوهاب على بكر حسن 949

 نيره توفيق محمد عبده ابوالخير 950
ألساسي )الحلقة التعليم ا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.84 5700 جيد//
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 شئون الخريجين

 م2012قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (20 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -الخريجين الموحد للجامعة  نظام شئون

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 76.51 6656 جيد// رياض األطفال نيفين عثمان محمد محمود غباشى 951

 هاجر المأمون عبدالخالق عبدالحليم 952
التعليم األساسي )الحلقة 

 بي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األد
 73.21 5729 جيد//

 هاجر جمال محمود ابراهيم حسن 953
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 74.55 7418 جيد//

 70.35 6859 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية هاله احمد عبدالهادى على 954

 70.2 7248 جيد// العلمي/الرياضيات هاله حمدى محمود احمد مصطفى 955

 هاله فؤاد احمد عنتر عيسى 956
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.28 5497 جيد//

 هاله محمد زكى متولى سعفان 957
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 74.87 6476 جيد//

 77.56 7562 /جيد/ األدبي/اللغة اإلنجليزية هاله موسى عيسى محمد احمد 958

 75.08 6738 جيد// األدبي/التاريخ هاله نجيب ابوالعز ابراهيم 959

 77.15 7368 جيد// األدبي/علم نفس هايدى عالء موسى عمران 960

 71.98 7756 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية هبه السعيد محمد الحديدى الشيخ 961

 76.27 6845 جيد// تاريخاألدبي/ال هبه هللا معوض ابراهيم محمد العدل 962

 75.31 6477 جيد// األدبي/اللغة العربية هبه ايمن معتصم السعيد شعير 963

 78.38 7035 جيد// األدبي/التاريخ هبه حمدى عبدالرحمن محمد الجناينى 964

 هبه رأفت عبدالعاطى على صالح 965
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.67 5921 /جيد/

 هبه سالمه عبدالصبور على على 966
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.23 5345 جيد//

 76.52 6657 جيد// رياض األطفال هبه طلبه حسن عماره 967

 78.08 6715 جيد// األدبي/اللغة العربية هبه عبدالنبى فؤاد احمد على 968

 72.55 6312 جيد// رياض األطفال دالجليل قاسمهبه مجدى عب 969

 هبه محمد الباز موسى السيد 970
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.84 6091 جيد//

 هبه محمد السيد محمد 971
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 75.89 6052 جيد//

 72.83 6263 جيد// األدبي/اللغة العربية محمد عبدالمنعم هبه محمد فريد 972

 74.56 8034 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية هبه محمد لبيب حسين 973

 69.81 6806 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية هبه محمود ابراهيم عمر محمد 974

 78.14 6720 جيد// األدبي/اللغة العربية هبه محمود الخضيرى ابراهيم النجدى 975

 73.64 7935 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية هبه نبيل السيد عليوه 976

 هدى الناغى محمد السيد احمد 977
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.39 5743 جيد//

 76.83 8278 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية هدى عبدالعال ابوالفتوح الحجر 978



 هدى محمد عبدالغفار موسى ضيف 979
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.36 5897 جيد//

 71.73 6994 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية هدى مصطفى عبدالفتاح عبدالفتاح الموجى 980

 هدير اسليمان محمد عبده العزبى 981
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة العربيةاألولى(/األ
 78.27 5792 جيد//

 78.56 7051 جيد// األدبي/التاريخ هدير ثروت السيد االمام 982

 هدير جمال عزت حسن محمد 983
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.53 5910 جيد//

 76.34 6565 جيد// األدبي/اللغة العربية هدير حسين محمود محمد عمر 984

 74.23 7089 جيد// األدبي/علم نفس هدير سامى عبدالعال ابراهيم جاد 985

 هدير سعد فتحى خشان 986
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.64 5819 جيد//

 70.66 6889 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية هدير سمير فؤاد يسن الخولى 987

 على احمد هدير طلعت 988
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.16 5710 جيد//

 73.97 7970 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية هدير عاطف عباس محمد المسرى 989

 هدير عبدالعليم السيد عبدالعليم الشواف 990
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.65 5841 جيد//

 76.1 7420 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية هدير على عبدالفتاح محمد سالم 991

 هدير محمد عبدالرسول يوسف 992
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.92 6019 جيد//

 76.03 6539 جيد// األدبي/اللغة العربية هدير محمد محمود عبدالقادر 993

 75.4 6560 جيد// األدبي/اللغة العربية هديل اسامه محمود ابوالعنين 994

 76.5 7459 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية هديل اسماعيل السيد المغازى 995

 هناء رمضان احمد محمد احمد 996
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.13 5804 جيد//

 اء صبرى الشحات على السيدهن 997
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.23 5271 جيد//

 72.52 7433 جيد// العلمي/الفيزياء هناء على ماهر محمد عبدالحميد سليمان 998

 75.09 6458 جيد// األدبي/اللغة العربية هناء مجدى عبدالمنعم عبدالهادى 999

 76.37 7885 جيد// العلمي/الكيمياء احمد ابراهيم هند حمدى 1000
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 م2012عدة بيانات الخريجين قا
 

 (21 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -ة نظام شئون الخريجين الموحد للجامع

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 هند رزق محمد احمد قارى 1001
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.85 5779 جيد//

 72.56 6240 د//جي األدبي/اللغة العربية هند زارع عباس زارع ابوالعمايم 1002

 هند فتح هللا محمد على البنا 1003
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.23 5715 جيد//

 هند محمد عبدالحميد عبدهللا 1004
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.11 5706 جيد//

 78.99 8057 جيد// العلمي/الرياضيات حميد هدهودهنداويه عبدالجواد عطيه عبدال 1005

 78.8 7368 جيد// األدبي/الجغرافيا هنيه السيد الغزالى عباس 1006

 78.93 8051 جيد// العلمي/الرياضيات وسام السيد طه حسن سماحه 1007

 77.25 7532 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية وسام عبدالناصر رزق السيد حسين 1008

 سام محمد ابراهيم الساعىو 1009
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.3 5498 جيد//

 وسام مصطفى محمد ابوعنزه 1010
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.12 5633 جيد//

 74.67 7616 جيد// العلمي/الرياضيات وفاء طه محمود على عبدالفتاح 1011

 وفاء عادل احمد رمضان 1012
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.65 5672 جيد//

 74.91 7304 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية وفاء مكرم محمد محمد عطيه 1013

 والء ابراهيم عبدهللا عبدالحليم 1014
التعليم األساسي )الحلقة 

 اإلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة 
 76.86 6014 جيد//

 والء احمد عبدالحميد عبدالهادى عبدالعزيز 1015
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 77.13 6151 جيد//

 والء احمد محمد على العدل 1016
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.03 5721 جيد//

 ء حلمى الحسينى محمود جراوشوال 1017
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 69.86 6951 جيد//

 78.62 8471 جيد// األدبي/اللغة الفرنسية والء رجب منصور العيسوى 1018

 والء سمير محمد فتحى محمود 1019
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.56 5521 جيد//

 والء فاضل عبدالستار محمد 1020
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.5 5661 جيد//

 73.17 6293 جيد// األدبي/اللغة العربية والء محمد السيد احمد 1021

 72.42 6228 جيد// األدبي/اللغة العربية والء معن اسماعيل احمد 1022

 73.17 6293 جيد// األدبي/اللغة العربية سميعوالء منصور عوض عبدال 1023

 71.3 6952 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية يارا محمد احمد احمد السالمونى 1024

 75.28 6474 جيد// األدبي/اللغة العربية ياسمين جمال النبوى ابوطالب 1025

 74.28 6388 جيد// األدبي/اللغة العربية ياسمين عبدالحافظ محمد السعيد حامد 1026

 ياسمين عالء محمد عبدالعزيز 1027
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.04 5559 جيد//

 75.95 7747 جيد// العلمي/الرياضيات ياسين ابراهيم مصباح السعيد الشناوى 1028

 69.96 7223 جيد// العلمي/الرياضيات يحى عادل العايدى المرسى 1029

 يسرا احمد سعد عبده 1030
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 78.24 6240 جيد//



 74.76 7289 جيد// األدبي/اللغة اإلنجليزية يسرا السيد ابراهيم محمد الخطيب 1031

 يوستينا جيد صدقى جندى عوض 1032
التعليم األساسي )الحلقة 

 ةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزي
 72.58 5679 جيد//

 آيه جمعه احمد غازى 1033
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.5 5360 مقبول

 احسان حماده على عبدالحافظ 1034
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

 العلمى/شعبة العلـوم
 58.79 2013.5 مقبول

 58.36 2670 مقبول شعبة العلمى/شعبة الرياضيات جىاحمد السيد عبدالعزيز عبدالجليل المو 1035

 احمد الغريب رمضان محمد 1036
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة المواد االجتماعية

 51.52 1816 مقبول

 66.01 6816 مقبول العلمي/الكيمياء احمد جمال عبدالوهاب يوسف 1037

 احمد جمال فتحى ابراهيم فرحات 1038
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 67.47 4993 مقبول

 66.6 6360 مقبول األدبي/علم نفس احمد حمدى محمدين محمد الشويخ 1039

 60.35 3304 مقبول شعبة األدبى/شعبة اللغة االنجليزية احمد سمير شتا المتولى بدوى 1040

 65.86 6800 مقبول اضياتالعلمي/الري احمد شحاته ابراهيم شعيشع 1041

 احمد عبدالعزيز سالمه موسى 1042
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 68.74 5087 مقبول

 65.92 6806 مقبول العلمي/الرياضيات احمد محسن احمد احمد بدر 1043

 67.61 6592 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء محمود عبدالرحمن البديوى 1044

 66.61 6494 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية اسالم السيد عبدالحليم فهمى 1045

 اسماء فرج احمد محمد 1046
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.18 5257 مقبول

 68.49 7072 مقبول العلمي/الرياضيات اسماء محمد مسعد ابراهيم 1047

 ف مجدى ابراهيم حسين عنبراشر 1048
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.88 5390 مقبول

 68.6 6997 مقبول العلمي/الرياضيات السيد ثروت السيد عبدالحميد 1049

 67.32 6951 مقبول العلمي/الرياضيات الهام اسامه على حسن رفاعى 1050
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 شئون الخريجين

 م2012قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (22 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير شعبةال إسم الطالب م

 67.53 6584 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية امانى السيد الجيوشى السيد العزونى 1051

 68.3 5805.5 مقبول األدبي/اللغة العربية امل الدسوقى عبدالرازق النادى صبح 1052

 امنيه على احمد محمود احمد 1053
التعليم األساسي )الحلقة 

 ي/اللغة العربيةاألولى(/األدب
 68.81 5092 مقبول

 66.73 6239 مقبول األدبي/الجغرافيا اميره ابراهيم الدسوقى محمد الحسينى 1054

 68.83 6711 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره عبدالعزيز عطيه على 1055

 اميره محمد رياض ربيع 1056
التعليم األساسي )الحلقة 

 جليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلن
 66.61 5212 مقبول

 اميره محمود احمد السيد 1057
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة اللغة االنجليزية

 61.54 2846 مقبول

 68.42 7064 مقبول العلمي/الكيمياء ايمان احمد مجدى محمد بركات 1058

 66.71 6504 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان محمد السيد على 1059

 ايمان محمد خفاجى ابراهيم خفاجى 1060
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.82 5307 مقبول

 ايمان محمد على عبده ابوحبيب 1061
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 66.97 6664 مقبول

 ايمان محمود محمود السيد سليم 1062
الحلقة التعليم األساسي )

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.55 5364 مقبول

 بسمه عابدين عابدين المكاوى 1063
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 63.85 4996 مقبول

 جمال عادل فتحى البقلى 1064
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة المواد االجتماعية

 63.55 2240 مقبول

 جيالن على عبدالغنى يوسف محمد 1065
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 65.52 5127 مقبول

 حسن السيد فهمى على 1066
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة اللغة االنجليزية

 63.33 2929 مقبول

 68.6 6997 مقبول لرياضياتالعلمي/ا داليا ثروت على احمد الباز 1067

 دينا عالءالدين ابراهيم الغندور 1068
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.64 5371 مقبول

 66.93 5823 مقبول رياض األطفال رحاب احمد الشحات السيد 1069

 رحاب موسى سليمان موسى 1070
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

 /شعبة المواد االجتماعيةاألدبى
 60.37 2128 مقبول

 زينب محمد المحمدى محمد مجاهد 1071
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 67.48 5837 مقبول

 ساره ابراهيم الدسوقى محمد عبدالغفار 1072
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.59 5367 مقبول

 67.67 6987 مقبول العلمي/الرياضيات ساره سيد احمد مجاهد الطنطاوى 1073

 ساره مجد خليل خليل شوربه 1074
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 66.69 5402 مقبول

 68.8 7104 مقبول العلمي/الرياضيات سعد محمد رضا سعد عبدالعزيز عمار 1075

 يم عبدهللاسلوى فؤاد ابراه 1076
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.28 5343 مقبول



 67.29 6561 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية سماح الحسينى احمد التملى 1077

 58.79 3218.5 مقبول شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال سماح زكريا مصباح اسماعيل 1078

 عوضسمر على ربيعى  1079
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.63 5292 مقبول

 سمر فايز عبدالعزيز السيد 1080
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 67.41 4988 مقبول

 سميحه سرور عبدالجليل عمر 1081
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

 االجتماعيةاألدبى/شعبة المواد 
 61.22 2158 مقبول

 66.89 6522 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية شريف فرحات الحسينى فرحات 1082

 59.52 3586 مقبول شعبة األدبى/شعبة الجغرافيا شهنده السيد عيد الرمادى 1083

 شيماء صالح ابراهيم الحسينى 1084
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

 جتماعيةاألدبى/شعبة المواد اال
 63.83 2250 مقبول

 شيماء محمد حسن حسن 1085
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة اللغة االنجليزية

 63.11 2919 مقبول

 61.39 3361 مقبول شعبة األدبى/شعبة اللغة االنجليزية عبدالبارى محمد عبدالبارى محمد عمر 1086

 68 5916 مقبول رياض األطفال عبير عبدالحافظ عبدالسالم عبدالكريم 1087

 عزه امين العوضى حسين 1088
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة المواد االجتماعية

 59.74 2106 مقبول

 65.02 6713 مقبول العلمي/الرياضيات عزيزه سمير صبحى بساليوس 1089

 علياء حسن حسن سيف الدين 1090
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

 بى/شعبة اللغة االنجليزيةاألد
 61.6 2849 مقبول

 عماد حمدى محمد مصطفى شريف 1091
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة المواد االجتماعية

 59.16 2085.5 مقبول

 68.51 6680 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية عمرو محمد رفعت عبدالعزيز 1092

 68.05 6941 مقبول العلمي/الرياضيات ازىفاطمه المغازى عبدالرازق المغ 1093

 68.92 5996 مقبول رياض األطفال فاطمه عبدالنبى احمد فهمى 1094

 لمياء اشرف رأفت حمزه الحبشى 1095
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.25 5262 مقبول

 محمد بالل سليمان صديق 1096
/شعبة شعبة التعليم االبتدائى

 األدبى/شعبة المواد االجتماعية
 60.45 2131 مقبول

 62.76 3436 مقبول شعبة األدبى/شعبة اللغة االنجليزية محمد جالل السيد ابو العطا 1097

 65.48 6761 مقبول العلمي/الرياضيات محمد حسن عوض حسن 1098

 67.06 6538 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية محمود ابراهيم على ابوالسعود 1099

 محمود حمدى المتولى على زيد 1100
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 
 األدبى/شعبة المواد االجتماعية

 60.6 2136 مقبول
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 شئون الخريجين

 م2012عدة بيانات الخريجين قا
 

 (23 ) 

 18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 68.18 6648 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية محمود عالم نجا عبدالبارى 1101

 68.11 7339 مقبول األدبي/اللغة الفرنسية محمد عبدالغفار على محمود 1102

 67.41 6572 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية مروه احمد احمد منسى 1103

 63.71 3488 مقبول شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال مروه احمد السيد جاد عبدربه 1104

 مروه حسن سرحان حسن 1105
بة األدبى/شعبة شعبة التعليم االبتدائى/شع

 المواد االجتماعية
 63.63 2243 مقبول

 66.48 6482 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية مروه حسن محمد محمود الهندى 1106

 68.08 7029 مقبول العلمي/الرياضيات مروه على السيد عبداللطيف 1107

 مروه مجدى نصر القناوى سليم 1108
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األ
 66.52 5205 مقبول

 66.94 6527 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية مصطفى السعيد محمد رمضان 1109

 منال محمد عبدالمجيد ابراهيم 1110
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.73 5222 مقبول

 منال يونس السيد يونس 1111
اسي )الحلقة التعليم األس

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 64.84 5074 مقبول

 منى ابراهيم محمود مجاهد 1112
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة 

 اللغة العربية والدراسات االسالمية
 62.64 2208 مقبول

 59.15 2706 مقبول شعبة العلمى/شعبة الرياضيات منى حسن على على الفحار 1113

 منى شوقى محمد فرج علفه 1114
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 68.46 5545 مقبول

 منى محمد حسن ابراهيم 1115
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.93 5394 مقبول

 66.17 6452 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية منى محمد محمد على الخولى 1116

 مها العوضى محمد العوضى العوضى 1117
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.67 5295 مقبول

 63.63 3484 مقبول شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال مها عبدالجواد عبدالعزيز عبداللطيف 1118

 54.79 3000 مقبول لمى/شعبة رياض األطفالشعبة الع مى صالح الدين ابوالوفا محمد ابراهيم 1119

 67.09 6927 مقبول العلمي/الرياضيات مينا سالمه عازر ملك حبشى 1120

 55.9 3060.5 مقبول شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال ناديه محمد عبدالعزيز محمد سمك 1121

 ناصر السيد العشرى عبدالعزيز 1122
/شعبة شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى

 المواد االجتماعية
 61.12 2154.5 مقبول

 68.41 6807 مقبول العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا نجالء فتحى عوض متولى 1123

 نجالء فتحى محمد محمد بكر 1124
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة 

 اللغة االنجليزية
 61.58 2848 مقبول

 56.91 3173 مقبول شعبة األدبى/شعبة التاريخ يدنرمين السيد عبده الس 1125

 نرمين محمود محمد صبح عبدالمجيد 1126
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة 

 العلمى/شعبة العلـوم
 63.35 2233 مقبول

 نسرين يسرى رشاد حسن 1127
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة 

 المواد االجتماعية
 59.26 2089 مقبول



 مه محمد احمد محمد مصطفىنس 1128
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 67 5427 مقبول

 نهال عادل الغريب عبده النجار 1129
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 64.09 5015 مقبول

 56.11 3072 مقبول شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال نورا على فكيه على 1130

 68.84 6712 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية نورا محمد ابراهيم الدسوقى بركات 1131

 57.13 3128 مقبول شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال نيفين محمود فهمى مصباح 1132

 67.41 6572 مقبول األدبي/اللغة اإلنجليزية هاله رفعت كمال السعيد 1133

 اح محمد شهابهبه محمد عبدالفت 1134
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 67.69 5483 مقبول

 هدى محمود سيد موسى 1135
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 65.84 5333 مقبول

 65.54 5702 مقبول رياض األطفال هدير صالح وهبه صالح 1136

 هشام حامد عمر العشماوى 1137
عبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة ش

 المواد االجتماعية
 60.85 2145 مقبول

 هند السيد احمد الشرقاوى 1138
التعليم األساسي )الحلقة 
 األولى(/العلمي/الرياضيات

 67.79 5491 مقبول

 58.59 3208 مقبول شعبة األدبى/شعبة اللغة االنجليزية وائل رجب السيد الغمرى 1139

 62.87 3442 مقبول شعبة األدبى/شعبة اللغة االنجليزية رد محمد محرز عبدالحميدو 1140
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