
 2016 قاعدة بيانات الخريجين بكلية التربية
 

 (1 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ابتسام عادل كامل سالم الكفافى 1
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
7712 89.16 

 ايمان عوض نعمةهللا احمد الكومى 2
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
7726 89.32 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية غاده عطيه ابومسلم محمد ابو زيد 3
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
8703 89.26 

 الحميد المتولىميرنا مدحت عبد  4
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

ممتاز مع مرتبة 
 الشرف 

9022 89.55 

 يسرى محمد احمد محمد 5
العلمي/العلوم البيولوجية 

 و الجيولوجيا
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
8922 89.67 

 العلمي/الكيمياء آيه احمد عطيه عطيه السودانى 6
جيد جداً مع مرتبة 

 ف الشر
8879 86 

 آيه جمال محمد مصطفى عفصه 7
العلمي/العلوم البيولوجية 

 و الجيولوجيا
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8717 87.61 

 األدبي/اللغة العربية آيه رمضان الشبراوى السعيد الحداد 8
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7055 82.03 

 آيه سمير طه سليمان عوض 9
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7576 87.58 

 آيه شحاته محمد مختار 10
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7296 84.35 

 األدبي/الجغرافيا آيه عبدالرؤف محمد محمد ابراهيم 11
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7721 82.58 

 آيه على الشربينى ابوالرجال ابوالرجال 12
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7391 85.45 

 األدبي/الجغرافيا آيه فتحى السيد محمد السعيد 13
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7839 83.84 

 آيه محمد السعيد الزاهى 14
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/العلمي/العلوما
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7508 86.8 

 العلمي/الرياضيات آيه محمد زكى حسن زوين 15
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8621 83.5 

 ابراهيم عادل ابراهيم سالم 16
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

جيد جداً مع مرتبة 
 الشرف 

8378 83.16 

 مير على حسين الحنفىاسراء س 17
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7176 82.96 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اسالم عبد الفتاح عبده رمضان محمد 18
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8594 88.14 

 األدبي/علم نفس اسالم محمد عبد الجليل سليمان احمد 19
جداً مع مرتبة جيد 

 الشرف 
8102 84.84 

 اسماء ابراهيم سعد ابراهيم 20
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7407 85.63 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



 
       

 

           

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/علم نفس لعوضىاسماء رضا معوض ا 21
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8124 85.07 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء عبدالرحمن محمد احمد سليمان 22
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8483 87.01 

 اسماء فتحى عرفات جاد 23
العلمي/العلوم البيولوجية 

 و الجيولوجيا

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8722 87.66 

 األدبي/اللغة العربية الشفاء محمد محمد محمد اسماعيل العوضى 24
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7200 83.72 

 الشيماء محى الدين ابراهيم ابوالمعاطى خاطر 25
العلمي/العلوم البيولوجية 

 و الجيولوجيا

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8479 85.22 

 امانى عبدهللا بدر احمد سعيد 26
ألساسي )الحلقة التعليم ا

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7318 84.6 

 العلمي/الكيمياء امانى على عبده على احمد 27
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

9104 88.17 

 األدبي/اللغة العربية امل عبد الباسط على احمد 28
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7574 88.07 

 العلمي/الكيمياء لمحجوب حسنامل نافع محمد ا 29
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

9171 88.82 

 امنيه ابراهيم عبدالظاهر ابراهيم 30
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7395 85.49 

 العلمي/الفيزياء اميره ابراهيم ابراهيم احمد 31
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8611 84.01 

 اميره ابراهيم زهران ابراهيم العدل 32
العلمي/العلوم البيولوجية 

 و الجيولوجيا

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8685 85.99 

 اميره سليمان عبدهللا عبدالحميد 33
العلمي/العلوم البيولوجية 

 و الجيولوجيا

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8385 84.27 

 اميره طه طه قنديل حماد 34
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7437 85.98 

 العلمي/الكيمياء اميره محمد محمد رمضان محمد 35
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

8954 86.72 

 األدبي/اللغة العربية ايمان محسن الحسينى خالف 36
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7513 87.36 

 األدبي/الجغرافيا مان محمد عبد المؤمن الشرباصى برهاماي 37
جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7814 83.57 

 ايمان محمود حمدى محمد الجمل 38
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7556 87.35 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 العلمي/الرياضيات ايهاب صبرى فتحى محمد البلتاجى 39
جداً  جيد

مع مرتبة 
 الشرف 

8480 82.13 

 بسمه سليمان مروان سليمان 40
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً 
مع مرتبة 
 الشرف 

7476 86.43 

  

           

 
       

 

           

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/الجغرافيا ويرترك مصطفى على شق 41
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7988 85.43 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ثناء محمود الدسوقى االزمازى 42
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8379 85.94 

 األدبي/علم نفس جينا عزيز شفيق غطاس خليل 43
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8061 84.41 

 األدبي/الجغرافيا مدجيهان عبدالعاطى احمد مح 44
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7800 83.42 

 األدبي/اللغة العربية حسن احمد فرج السبع 45
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7467 86.83 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان شعبان الشربينى السيد 46
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8144 83.53 

 ألدبي/اللغة اإلنجليزيةا داليا السيد عثمان الغواب 47
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8402 86.17 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية داليا فتحى نصر محمد مجاهد 48
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8231 84.42 

 دعاء امجد عرفه الشربينى 49
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

8890 88.24 

 األدبي/علم نفس دعاء صالح طه عامر سعفان 50
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8302 86.93 

 األدبي/اللغة العربية دعاء عبده محمد ابراهيم عبد الحى 51
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7089 82.43 

 العلمي/الكيمياء دعاء محمود احمد السيد عرفه 52
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8658 83.85 

 األدبي/الجغرافيا دنيا محمد احمد احمد محمد 53
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7805 83.48 

 األدبي/اللغة العربية دينا الزينى الزينى عبده الشويخ 54
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7150 83.14 

 األدبي/الجغرافيا دينا السيد مختار حسن منصور 55
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8269 88.44 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/اللغة الفرنسية رباب حمدى احمد ابوبكر صبح 56
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8800 81.67 

 العلمي/الكيمياء رحاب ابراهيم طلبه شطا عويضه 57
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8928 86.47 

 األدبي/علم نفس رحاب عادل العدوى العدوى بدر 58
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7988 83.64 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية رغده محمد السيد على بركات 59
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8201 84.11 

 األدبي/علم نفس رميثه على محمد حجازى عشرى 60
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8001 83.78 

 

         

         

         

   

 

 النسبة عالمجمو التقدير الشعبة إسم الطالب م

 رنيم محمد محمد احمد السيد شطا 61
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

6151 83.12 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية رها ايهاب سرور عبد هللا 62
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8408 86.24 

 ريحانه معن العراقى احمد الشويخ 63
لتعليم األساسي )الحلقة ا

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7641 88.34 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية زينب احمد مصطفى الخضر بسيونى 64
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8232 84.43 

 العلمي/الرياضيات زينب اسماعيل سويلم على 65
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

9006 87.23 

 األدبي/التاريخ زينب محمد عبد الجواد ابراهيم موسي 66
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7615 84.85 

 ساره ابراهيم حلمى ابراهيم جلف 67
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

8427 83.64 

 ساره احمد الشحات محمود القلش 68
قة التعليم األساسي )الحل
 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7338 84.83 

 ساره اسالم صالح الدين عبد العزيز على سيد احمد 69
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

8410 83.47 

 ساره رمضان مقبل احمد محمد 70
التعليم األساسي )الحلقة 

 علمي/العلوماألولى(/ال

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7629 88.2 

 األدبي/اللغة الفرنسية ساره مدحت محمد االباصيرى السيد محرم 71
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8848 82.12 

 سعاد شلبى احمد شلبى البسيونى 72
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

6166 83.32 



 النسبة عالمجمو التقدير الشعبة إسم الطالب م

 سلمى حاتم عرابى جبر خلف 73
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

8784 88.28 

 سلوى صالح عبدالرحمن عبداللطيف 74
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7475 86.42 

 لعالسمر عبدالسالم محمد ابوا 75
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

6038 81.59 

 األدبي/اللغة العربية سميحه عبدالرازق السيد احمد عبدالحميد 76
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7221 83.97 

 سهام ابراهيم السيد حسن ابوالجود 77
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/العلمي/العلوماألو

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7325 84.68 

 األدبي/اللغة العربية سهيله على عبد العليم احمد سالم 78
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7227 84.03 

 شيماء ابراهيم على البدراوى 79
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7309 84.5 

 شيماء حمدى االمام عبدالعزيز 80
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7437 85.98 

  

          

        
 

          

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 اإلنجليزية األدبي/اللغة شيماء عوض نعمة هللا احمد الكومى 81
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8344 85.58 

 عايده السيد محمد شلتوت 82
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

6505 86.45 

 األدبي/التاريخ عبير احمد محمد احمد الرفاعى 83
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7384 82.27 

 العلمي/الكيمياء عبير صالح بركات الزكرى 84
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8785.5 84.27 

 العلمي/الكيمياء عبير عبدالقادر احمد السبخاوى 85
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

9044 87.59 

 األدبي/علم نفس عزه عبد المحسن رمضان الشربينى الحلو 86
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8136 85.19 

 غاده محمود عثمان عبدالمعطى عريض 87
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7423 85.82 

 فاطمه الزهراء ابراهيم شعبان محمد احمد 88
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7377 85.28 

 األدبي/اللغة العربية لى على البرلسفاطمه كمال ع 89
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7200 83.72 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/علم نفس فاطمه محمد عبيد عبد الغفار 90
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7994 83.71 

 فاطمه محمد محمد السيد البوهى 91
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7395 85.49 

 األدبي/اللغة الفرنسية فاطمه مسعد محمد حسن هانم 92
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8736 81.08 

 فاطمه مصطفى رفيق السيد سيداحمد 93
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7451 86.14 

 العربيةاألدبي/اللغة  فايزه طه محمود محمد طه 94
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7124 82.84 

 ليلى سمير حمدى السيد 95
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم

جيد جداً مع 
مرتبة 
 الشرف 

7233 83.62 

 ماجده عبدهللا محمود محمود 96
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية

جيد جداً مع 
ة مرتب

 الشرف 
6247 83.02 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية مارينا طارق نصير غبلاير عوض 97
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8134 83.43 

 األدبي/علم نفس مروه جمال السيد محمد الطحان 98
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

8322 87.14 

 العلمي/الكيمياء مروه مجدى عبدالحليم عبدالحليم 99
 جيد جداً مع

مرتبة 
 الشرف 

8863 85.84 

 األدبي/اللغة العربية مريم احمد الشربينى احمد محمد 100
جيد جداً مع 

مرتبة 
 الشرف 

7416 86.23 
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 بيةاألدبي/اللغة العر مريم مصطفى اسماعيل العوضى 101
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7045 81.92 

 مشيره موميه ابراهيم السيد 102
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7385 85.38 

 مصطفى سامى سعد المتولى غنام 103
اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8611 85.47 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية منى يونس عباس يونس جعفر 104
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8123 83.31 

 العلمي/الرياضيات مى احمد جمال الدين فهمى احمد السيد 105
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8495 82.28 

 األدبي/اللغة العربية مى ايمن محمد يوسف 106
جيد جداً مع 

 لشرف مرتبة ا
7347 85.43 

 مى عبدالغفار محمد عبدالفتاح 107
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7317 84.59 

 األدبي/التاريخ ندى حسام الدين حسين على حجازي 108
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7689 85.67 

 لكيمياءالعلمي/ا نسمه طاهر المرغنى الميمى 109
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8780.5 84.23 
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 نسمه محمد محمد جاد السيد 110
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
6525 86.71 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية نسمه مديح شعبان السيد الشربينى 111
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8206 84.16 

 نغم عادل سعد العمراوى 112
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7306 84.46 

 األدبي/اللغة العربية نهال صالح عبد السميع نصار 113
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7097 82.52 

 نهى محمد محمد الشربينى الحصى 114
ي )الحلقة التعليم األساس

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7544 87.21 

 األدبي/علم نفس نورا احمد ابو الفتوح ابراهيم ابو العز 115
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7977 83.53 

 هاجر رجب محمد عزب مسعود 116
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8699 87.43 

 هانم فتوح مصطفى محمد الحصرى 117
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8642 86.85 

 هايدى عبدالمنعم حسن عطوه 118
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7653 88.47 

 يمياسمين محب الشحات ابراه 119
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7420 85.78 

 آالء احمد ابراهيم عنان 120
اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 80.26 8086 جيد جداً 
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 79.98 7638 جيد جداً  األدبي/علم نفس آالء عبدالشافى على عبدالسالم ابوالنصر 121

 79.92 6873 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية آالء على عبدالصمد عبدالصمد النقيب 122

 آالء محمد جابر محمد السعدى 123
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 84.68 8426 جيد جداً 

 82.63 7891 جيد جداً  األدبي/علم نفس آالء وحيد حلمى رياض محمد 124

 آيات السيد عبدالمجيد احمد 125
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.58 5889 جيد جداً 

 آيه ابراهيم احمد ابراهيم 126
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 80.13 6931 جيد جداً 

 85.78 7377 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية آيه احمد عبد الفتاح غطاس 127

 آيه امير صبحى محمد حسن 128
اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 83.24 8386 جيد جداً 

 79.5 6837 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية آيه حسن جمال امين احمد 129

 81.91 8457 جيد جداً  العلمي/الكيمياء آيه حسين عبدالغنى عبدالغنى السيد 130

 آيه حلمى محمد رجب رزق 131
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 80.15 8095 جيد جداً 

 آيه حماده عبدالعزيز عبدالعزيز اسماعيل 132
التعليم األساسي )الحلقة 

 جتماعيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإل
 81.89 6162 جيد جداً 

 83.68 8640 جيد جداً  العلمي/الكيمياء آيه عاطف فتحى الشربينى جمعه 133

 79.4 7583 جيد جداً  األدبي/علم نفس آيه عبدالرحمن عبدالسالم حامد الشهاوى 134

 آيه عبده على عبد المرتضى 135
اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 82.74 8336 داً جيد ج

 آيه عطيه جبر محمد عياد 136
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.4 7128 جيد جداً 

 79.4 6828 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية آيه فؤاد محمد ابراهيم أحمد 137



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 آيه محمد رزق عبدالمعطى ابوالعنين 138
التعليم األساسي )الحلقة 

 لمي/العلوماألولى(/الع
 81.04 7010 جيد جداً 

 آيه محمد شفيق محمد عيد 139
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 83.4 8298 جيد جداً 

 آيه محمد عبدالحميد فرحات شحاته 140
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 81.97 8279 جيد جداً 
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 آيه محمود ابراهيم عوضين االدهم 141
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 80.58 6970 جيد جداً 

 79.62 7763 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية آيه محمود احمد صادق 142

 آيه مسعد ابوالفتوح محمد حسين 143
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 83.32 6270 جيد جداً 

 79.21 6812 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية آيه ناصف حسن عبد العزيز فتى 144

 آيه نبيل عبدالواحد عبدالهادى سالمه 145
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 82.31 6441 داً جيد ج

 ابتهال احمد السيد السعيد 146
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 80.8 6989 جيد جداً 

 ابراهيم حسن ابراهيم موافي 147
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 84.04 6324 جيد جداً 

 داحترام حسن غازى ابراهيم السي 148
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.11 5953 جيد جداً 

 احالم ياسر ابوزيد محمد 149
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 80.99 5993 جيد جداً 

 81.5 7783 جيد جداً  األدبي/علم نفس احمد اشرف رمضان احمد السيد 150

 79.72 6856 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية احمد جمعه كامل عبد المقصود 151

 79.73 7933 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا احمد سليمان محمد ابوالفتوح 152

 80.13 8273 جيد جداً  العلمي/الكيمياء احمد محمد مختار محمد المطوعى 153

 80.33 7832 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية الدسوقىاسامه على احمد احمد  154

 81.87 7041 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية اسامه محمد محمد هاشم حمود 155

 79.04 7094 جيد جداً  األدبي/التاريخ اسراء اسالم عوض سيد احمد 156

 79.92 7792  جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء حسين احمد عبد الرازق 157

 اسراء حمدى راشد عبدالواحد 158
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 79.1 6842 جيد جداً 

 79.81 7781 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء عادل السيد محمود عوض 159

 81.58 7016 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية اسراء عبد النعيم محمد محمد هجام 160
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 األدبي/التاريخ اسراء عبدهللا رشدى عبده جوهر 161
جيد 
 جداً 

7229 80.55 
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 اسراء مجدى عبدالحكيم عبدالقادرالحلوانى 162
التعليم األساسي )الحلقة 

لدراسات األولى(/األدبي/ا
 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5953 79.11 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء محمد اسماعيل سالم العبادى 163
جيد 
 جداً 

7772 79.71 

 اسراء محمد عبدالعزيز احمد 164
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8493 85.36 

 اسراء مصطفى عبدالبارى عبدهللا موسى 165
مي/العلوم البيولوجية و العل

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8338 83.8 

 األدبي/الجغرافيا اسعد حسن حسن على اسماعيل 166
جيد 
 جداً 

7508 80.3 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اسالم عزيز فؤاد السعيد 167
جيد 
 جداً 

8014 82.19 

 اسماء احمد احمد الداودى بكير 168
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/العلمي/العلوماألو
جيد 
 جداً 

6988 80.79 

 العلمي/الكيمياء اسماء احمد محمد محمد 169
جيد 
 جداً 

8418 81.53 

 اسماء جمعه احمد الدكرورى 170
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5876 79.41 

 العلمي/الكيمياء اسماء حجاج على النجار 171
جيد 
  جداً 

8833 85.55 

 العلمي/الكيمياء اسماء سعد محمد احمد 172
جيد 
 جداً 

8877 85.98 

 األدبي/اللغة العربية اسماء عبدهللا السيد محمد الحسانين 173
جيد 
 جداً 

6842 79.56 

 األدبي/علم نفس اسماء عبدالمحسن اسماعيل عبدالمعطى 174
جيد 
 جداً 

7591 79.49 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية م العراقى كسبهاسماء عزمى عبدالسال 175
جيد 
 جداً 

8157 83.66 

 اسماء على عبدالمجيد البيلى 176
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6929 80.1 

 اسماء عيد السيد عبدالعزيز كشك 177
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6029 80.12 

 اسماء كمال مصطفى على العاجز 178
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7115 82.25 

 اسماء مجدى السيد اسماعيل 179
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8350 83.92 

 اسماء مجدى عبدالخالق جاد 180
لقة التعليم األساسي )الح

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5913 79.91 
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 األدبي/اللغة العربية اسماء محمد محمد البيومى 181
جيد 
 جداً 

7223 83.99 

 األدبي/اللغة العربية اسماء محمد نجيب محمد السيد بركات 182
جيد 
 جداً 

7101 82.57 

 اسماء محمود سعد العزب الحرشى 183
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
جيد 
 جداً 

6253 79.91 

 اسماء محمود محمد البسيونى ابراهيم 184
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7071 81.75 

 اسماء منصور محمد ابراهيم البسيونى 185
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7037 81.35 
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 األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء ناجى السيد رزق البالسى 186
جيد 
 جداً 

7952 81.56 

 األدبي/علم نفس اسماء نادر حسن جندى 187
جيد 
 جداً 

7938 83.12 

 رام شعبان على الطوخياك 188
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5855 79.12 

 األدبي/اللغة العربية السيد عبد الحميد اسماعيل ابراهيم 189
جيد 
 جداً 

6801 79.08 

 العلمي/الكيمياء الشيماء محمد عبدالمنعم محمد عبدالهادى 190
جيد 
 جداً 

8411 81.46 

 الهام سعد محمد زكى 191
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7242 83.72 

 األدبي/اللغة العربية الهام محمد محمد ابراهيم 192
جيد 
 جداً 

6823 79.34 

 األدبي/اللغة العربية امانى العوضى عبد هللا محمد محمد العوضي 193
جيد 
 جداً 

7024 81.67 

 األدبي/التاريخ ى عبد الحميد عوض عبد العالامان 194
جيد 
 جداً 

7161 79.79 

 امانى نفاد نفاد جمعه 195
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5969 79.32 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية امل جابر ابراهيم البيلى 196
جيد 
 جداً 

8030 82.36 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد السيد شحاته امل جمال 197
جيد 
 جداً 

7943 81.47 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية امل جميل نعمة هللا عبده الدسوقى 198
جيد 
 جداً 

7991 81.96 

 امل حمدى عبدالرحيم صادق 199
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7174 82.94 

 األدبي/الجغرافيا بد الجواد صالحامل قدرى ع 200
جيد 
 جداً 

7443 79.6 
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 األدبي/اللغة اإلنجليزية امل مصطفى احمد السيد السيد 201
جيد 
 جداً 

7862 80.64 

 العلمي/الكيمياء اميره احمد حسين متولى سالمه 202
جيد 
 جداً 

8423 81.58 

 األدبي/الجغرافيا اميره السيد لطفى كامل 203
جيد 
 جداً 

7682 82.16 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره خالد محمد محمد صالح 204
جيد 
 جداً 

8056 82.63 

 اميره طارق محمد البدرى احمد خلف 205
ليم األساسي )الحلقة التع

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5892 79.62 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره عبد العزيز البدراوى السيد محمد 206
جيد 
 جداً 

7864 80.66 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره مجدى عبد البصير الغندور 207
جيد 
 جداً 

7821 80.22 

 د المتولى شمهاميره محمد محم 208
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

6080 82.16 

 اميره محمد مصطفى محمد ياسين 209
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
جيد 
 جداً 

6277 80.22 
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 اإلنجليزية

 اميره محمود السعيد توفيق 210
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/األدبي/اللغة العربيةاألو
جيد 
 جداً 

5932 80.16 

 األدبي/علم نفس اميره محمود حسن حسن عبيد 211
جيد 
 جداً 

7770 81.36 

 األدبي/التاريخ اميره مصباح محمود على سالمه 212
جيد 
 جداً 

7117 79.3 

 اميره ناصر سالم مسعود 213
التعليم األساسي )الحلقة 
 بيةاألولى(/األدبي/اللغة العر

جيد 
 جداً 

6061 81.91 

 األدبي/علم نفس امينه عبد المنعم محمد الشافعى الشناوى 214
جيد 
 جداً 

7693 80.55 

 امينه فتحى عبدالحميد المرشدى 215
التعليم األساسي )الحلقة 

األولى(/األدبي/اللغة 
 اإلنجليزية

جيد 
 جداً 

6351 81.16 

 الفرنسية األدبي/اللغة امينه محمد ابراهيم احمد 216
جيد 
 جداً 

8729 81.01 

 األدبي/اللغة العربية امينه محمد ابراهيم البدوى عبدالحميد 217
جيد 
 جداً 

6888 80.09 

 األدبي/اللغة الفرنسية انتصار السعيد محمود مشالى 218
جيد 
 جداً 

8615 79.95 

 األدبي/اللغة العربية انغام محمد توفيق الطنطاوى 219
جيد 
 جداً 

6935 80.64 

 األدبي/اللغة العربية ايمان ابراهيم مصطفى السعيد الوصيف 220
جيد 
 جداً 

6855 79.71 

  

           

 
       

 

           

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان اسماعيل اسماعيل احمد اسماعيل 221
جيد 
 جداً 

7722 79.2 

 األدبي/اللغة العربية ايمان السيد صادق ابراهيم فرح 222
جيد 
 جداً 

7187 83.57 

 األدبي/التاريخ ايمان السيد عبد الخالق حافظ 223
جيد 
 جداً 

7234 80.6 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان السيد عزت حنفى حسانين 224
جيد 
 جداً 

7967 81.71 

 العلمي/الرياضيات النجارايمان السيد فاروق على  225
جيد 
 جداً 

8361 80.98 

 األدبي/اللغة العربية ايمان جبر محمد سليمان جبر ابراهيم 226
جيد 
 جداً 

7120 82.79 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان حلمى على الدهمه 227
جيد 
 جداً 

7864 80.66 

 ايمان زينهم حامد عبدالحميد عبده 228
قة التعليم األساسي )الحل

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
جيد 
 جداً 

6322 80.79 

 ايمان سامى السيد حسن 229
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7058 81.6 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان سعد محمد صابر سعيد 230
جيد 
 جداً 

8036 82.42 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية لحميد الزينايمان عبد الرازق السيد عبد ا 231
جيد 
 جداً 

8161 83.7 

 األدبي/التاريخ ايمان عبد المنعم احمد محمد شريف 232
جيد 
 جداً 

7249 80.77 

 ايمان عبدالعليم السيد محمد اسماعيل 233
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6937 80.2 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/اللغة العربية مد يونسايمان عزت على مح 234
جيد 
 جداً 

7055 82.03 

 األدبي/التاريخ ايمان عزت يوسف يوسف النجار 235
جيد 
 جداً 

7216 80.4 

 ايمان على حلمى على محمد يسن 236
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6045 80.33 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية عبد هللاايمان ماضى هاشم محمد  237
جيد 
 جداً 

7791 79.91 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان محمد ابراهيم احمد الحواوشى 238
جيد 
 جداً 

7948 81.52 

 األدبي/اللغة العربية ايمان محمد السعيد محمد عبيد 239
جيد 
 جداً 

6944 80.74 

 ايمان محمود خليل محمد الطنطاوى 240
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6926 80.07 

 

          

        
 

          

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ايمان محمود عبدالفتاح العوضى 241
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7011 81.05 

 ايمان يحى عبده السيد احمد 242
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7149 82.65 

 األدبي/اللغة العربية ايناس عبد الجواد ربيع عبد الجواد 243
جيد 
 جداً 

7034 81.79 

 العلمي/الرياضيات بثينه جمال خيرى عبداللطيف 244
جيد 
 جداً 

8313 80.51 

 رى محمد شحاتهبسمه صب 245
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

6102 82.46 

 العلمي/الرياضيات بسمه عبدالحميد محمد عبدالعزيز 246
جيد 
 جداً 

8377 81.13 

 األدبي/اللغة الفرنسية بسمه مسعود عبد الفتاح مصطفى 247
جيد 
 جداً 

8526 79.13 

 العلمي/الكيمياء لعظيم محمد منصورتسنيم سعد عبدا 248
جيد 
 جداً 

8305 80.44 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية ثناء اشرف فكرى احمد 249
جيد 
 جداً 

7954 81.58 

 جهاد ابراهيم عبدالعزيز محمد عبدالجواد 250
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6043 80.31 

 ابراهيم عثمان محمد نصر جهاد 251
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

7972 80.12 

 األدبي/التاريخ جهاد جمال احمد السيد خليفه 252
جيد 
 جداً 

7134 79.49 

 العلمي/الكيمياء جيهاد عباس حسن صالح 253
جيد 
 جداً 

8393 81.29 

 األدبي/التاريخ جيهان صالح رزق صالح 254
 جيد
 جداً 

7557 84.2 

 األدبي/اللغة الفرنسية حسام العربى كامل محمد الطحاوى 255
جيد 
 جداً 

8700 80.74 

 حسناء مجدى محمد محمود ابراهيم 256
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5952 79.1 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 العربية األدبي/اللغة حنان عبدالفتاح عبده عطيه خطاب 257
جيد 
 جداً 

6843 79.57 

 العلمي/الكيمياء حنان محمد محمد االمام المتولى الرفاعى 258
جيد 
 جداً 

8717 84.43 

 حنان محمد محمد السعيد احمد 259
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6014 79.92 

 /اللغة العربيةاألدبي حنان محمود العوضى محمد 260
جيد 
 جداً 

6986 81.23 

  

           

 
       

 

           

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 82.92 8499 جيد جداً  العلمي/الفيزياء حنان محمود المتولى يونس رزق 261

 حنان منصور ابراهيم عبدالعزيز سكره 262
لحلقة التعليم األساسي )ا

 األولى(/العلمي/العلوم
 86 7439 جيد جداً 

 81.14 8378 جيد جداً  العلمي/الكيمياء خلود السعيد محمد محمد محمد عبدالعال 263

 خلود السيد عبدالفتاح حموده الجالى 264
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.49 6057 جيد جداً 

 80.24 7823 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية ود الشحات يونس محمودخلود محم 265

 داليا شوقى معوض عبدالمجيد 266
اإلعاقة العقلية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 81.73 8234 جيد جداً 

 79.74 7157 جيد جداً  األدبي/التاريخ داليا محمد السيد عبد الحليم طه 267

 بدالهادىدعاء احمد عطوه ع 268
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 83.91 7258 جيد جداً 

 79.78 7160 جيد جداً  األدبي/التاريخ دعاء محمد حسين محمد ابو زيد 269

 82.96 7446 جيد جداً  األدبي/التاريخ دينا الدسوقى منصور الدسوقى 270

 دينا حسن محمد ابراهيم خليفه 271
ساسي )الحلقة التعليم األ

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 83.6 6291 جيد جداً 

 80.46 8307 جيد جداً  العلمي/الكيمياء دينا عبدهللا عبدالرحمن وهدان 272

 81.14 8073 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا دينا عبدالمنعم على محمد منسى 273

 العنيندينا فكرى احمد ابو 274
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.18 7109 جيد جداً 

 79.99 7639 جيد جداً  األدبي/علم نفس رانيا الشحات ابراهيم محمد االشرم 275

 رانيا صابر محمد سند اسماعيل 276
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 80.06 6925 جيد جداً 

 ب سمير الشحات محمد فيصلربا 277
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.35 6046 جيد جداً 

 رحاب جميل فتحى عبدهللا 278
اإلعاقة العقلية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 80.92 8153 جيد جداً 

 رحاب محمد مجاهد مهدى مجاهد 279
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعيةاأل
 83.91 6314 جيد جداً 

 رشا فؤاد االمام العرابى 280
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 85.8 6950 جيد جداً 

  

          

        
 

          

   



 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 م محمد احمد سالمهرشا كر 281
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5947 79.03 

 رضا مختار مسعد السيد السخرى 282
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

6024 81.41 

 العلمي/الكيمياء رقيه صبرى ابراهيم حسن 283
جيد 
  جداً 

8374 81.1 

 رقيه عبدالخالق عبدالوهاب حجازى 284
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6846 79.14 

 رنا ابراهيم يوسف العايق 285
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7207 83.32 

 ريم رضا محمد ابوطالب رزق 286
)الحلقة  التعليم األساسي

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5891 79.61 

 األدبي/علم نفس ريم محمد عوض مصطفى طه 287
جيد 
 جداً 

7846 82.16 

 ريهام ابراهيم حسن سعد 288
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6975 80.64 

 ريهام راضى على محمد االشقر 289
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7383 85.35 

 األدبي/اللغة العربية ريهام شاكر عبد هللا على االقرع 290
جيد 
 جداً 

6982 81.19 

 ريهام صالح السعيد احمد حسن 291
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7330 84.74 

 عبدالمحسن عبدالمنعم ريهام عبدالمحسن 292
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6960 80.46 

 األدبي/اللغة العربية ريهام محمد حسين محمود حسان 293
جيد 
 جداً 

6941 80.71 

 األدبي/التاريخ زينب احمد بدر السيد 294
جيد 
 جداً 

7308 81.43 

 الجزار زينب السعيد اسماعيل ابوالعطا 295
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6844 79.12 

 زينب المرسى بركات محمد العزبى 296
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7036 81.34 

 ساره ابوالمجد عبده ابوالمجد سالمه 297
التعليم األساسي )الحلقة 

 لعلوماألولى(/العلمي/ا
جيد 
 جداً 

6849 79.18 

 ساره احمد احمد السعدنى 298
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5977 80.77 

 األدبي/اللغة العربية ساره احمد محمد جعفر 299
جيد 
 جداً 

6890 80.12 

 ساره احمد نجاح محمد يوسف 300
التعليم األساسي )الحلقة 

 (/العلمي/العلوماألولى
جيد 
 جداً 

7319 84.61 

  

          

 
        

          

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 العلمي/الكيمياء ساره برهام برهام ابوالنور الكوش 301
جيد 
 جداً 

8257 79.97 

 ساره جالل عبدالرؤف ابوحشيش شميس 302
)الحلقة  التعليم األساسي

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7149 82.65 

 ساره عبدالناصر المتولى الشربينى 303
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
جيد 
 جداً 

8370 83.08 

 العلمي/الكيمياء ساره مصطفى صالح محمد صالح 304
جيد 
 جداً 

8414 81.49 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 سالى الجيوشى رمزى محمد 305
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6898 79.75 

 األدبي/اللغة العربية سامى محمد الكيالنى السيد 306
جيد 
 جداً 

6860 79.77 

 األدبي/اللغة الفرنسية ساميه جمال عبد الفتاح يونس 307
جيد 
 جداً 

8869 82.31 

 نجليزيةاألدبي/اللغة اإل ساميه محمود عبدهللا محمود 308
جيد 
 جداً 

7839 80.4 

 األدبي/اللغة العربية سلمى الشبراوى احمد يوسف سودان 309
جيد 
 جداً 

7068 82.19 

 سلمى عبدالرحمن السيد اصالن الجندى 310
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

جيد 
 جداً 

8109 80.49 

 إلنجليزيةاألدبي/اللغة ا سلمى عوض ابراهيم محمد حامد 311
جيد 
 جداً 

8183 83.93 

 سلمى محمد محمود عمر العزب 312
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7042 81.41 

 سماح صفوت عبدالحميد محمود السيد كربال 313
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8013.5 79.34 

 العلمي/الكيمياء سفسمر الدسوقى حسن يو 314
جيد 
 جداً 

8912 86.31 

 سمر السيد السيد ابوالعنين نويصر 315
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
جيد 
 جداً 

6352 81.18 

 سمر السيد عابدين عبدالقادر 316
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6268 83.3 

 األدبي/التاريخ سمر رمضان فوده سيف 317
جيد 
 جداً 

7185 80.06 

 سمر صبح على السيد الباز 318
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7022 81.18 

 سمر عصام منصور درويش المرجاوى 319
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7082 81.87 

 سمر مجدى السيد غريب الديب 320
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8122 81.63 

  

           

 
       

 

           

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األدبي/اللغة العربية سمر مجدى فؤاد العدروسى محمد 321
جيد 
  جداً 

7105 82.62 

 العلمي/الكيمياء سمر محمود السيد مصطفى 322
جيد 
 جداً 

8711 84.37 

 سمر محمود عبدالغفار رزق 323
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6836 79.03 

 األدبي/علم نفس سها رمضان محمد رشاد سرحان 324
جيد 
 جداً 

7724 80.88 

 الشبراوى عزالدين شاديه مختار 325
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5962 79.23 

 األدبي/الجغرافيا شروق اشرف فوزى عيد الشرباصي 326
جيد 
 جداً 

7785 83.26 

 العلمي/الكيمياء شروق رمضان المتولى ابراهيم 327
جيد 
 جداً 

8303 80.42 

 ابراهيم رمضانشيماء الحسين  328
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7063 81.65 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 شيماء السيد السيد احمد 329
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6253 83.1 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء المهدى عاشور المهدى 330
جيد 
 جداً 

8079 82.86 

 األدبي/اللغة الفرنسية شيماء جمعه فتحى مجاهد 331
جيد 
 جداً 

8817 81.83 

 شيماء رمضان جوهر السيد 332
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7448 86.1 

 شيماء طارق عبدالحميد الصاوى 333
التعليم األساسي )الحلقة 

 ةاألولى(/األدبي/اللغة العربي
جيد 
 جداً 

5986 80.89 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء عبد هللا فهيم حامد دياب 334
جيد 
 جداً 

7766 79.65 

 األدبي/علم نفس شيماء محمد عبد المجيد عبد الغنى 335
جيد 
 جداً 

8041 84.2 

 شيماء محمد عبدالظاهر محمد مشعل 336
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6892 79.68 

 شيماء محمد محمد طاهر عثمان 337
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7071 81.75 

 شيماء محمود حامد السيد 338
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5954 80.46 

 األدبي/التاريخ يدضحى احمد عبد الهادى عبد الحم 339
جيد 
 جداً 

7197 80.19 

 األدبي/اللغة الفرنسية عاليه محمد سيد احمد حسن 340
جيد 
 جداً 

8614 79.94 
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 عبدالعزيز يسرى عبدالمحسن شلبى محمد 341
اسي )الحلقة التعليم األس

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5920 80 

 عبير نجاح امين رزق حسين 342
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

جيد 
 جداً 

8265 82.03 

 العلمي/الكيمياء عال عادل محمد الهادى احمد عبدالوهاب 343
جيد 
 جداً 

8196 79.38 

 محمد عبدالهادى عال محمود عبدالمنعم 344
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5872 79.35 

 األدبي/الجغرافيا عالء محمد محمد على رضوان 345
جيد 
 جداً 

7692 82.27 

 غاده صبرى محمد مجاهد عبدالدايم 346
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

 جيد
 جداً 

6163 81.9 

 غاده عصام العوضى محمد 347
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7425 85.84 

 غاده كامل عبدالفتاح محمد زغيب 348
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5970 80.68 

 لجغرافيااألدبي/ا غاده مصباح حسانين مناع 349
جيد 
 جداً 

7577 81.04 

 األدبي/اللغة العربية غاده مصطفى عبدالظاهر عبدالوهاب يوسف 350
جيد 
 جداً 

6973 81.08 

 األدبي/اللغة الفرنسية غرام هالل ابو المعاطى خيال 351
جيد 
 جداً 

8607 79.88 

 العلمي/الكيمياء غصون على محمد السيد محمد حواش 352
جيد 
 جداً 

8783 85.07 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 فاطمه الزهراء عادل زكى عبدالعظيم ابراهيم 353
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7322 84.65 

 فاطمه حامد مصطفى محمد مصطفى 354
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8302 83.44 

 عربيةاألدبي/اللغة ال فاطمه طاهر السعيد محمد سعد 355
جيد 
 جداً 

7039 81.85 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه محمد عبد الحى الشربينى 356
جيد 
 جداً 

8005 82.1 

 فاطمه محمود محمد قاسم 357
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5890 79.59 

 فاطمه محمود هالل احمد الحصرى 358
بيولوجية و العلمي/العلوم ال

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8104 81.45 

 فايزه عبدالسميع فوزى محمد على 359
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6232 82.82 

 فوزيه اشرف عزت عبدالمقصود جاد 360
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5945 79 
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 كريمه محمود محمود نصر الجندي 361
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5987 80.91 

 لمياء السيد الشحات السيد بسطويسى 362
عليم األساسي )الحلقة الت

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7068 81.71 

 لمياء محمود عبدالوهاب احمد 363
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8347 83.89 

 ليلى محمود منير محمود سليمان 364
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
  جداً 

6173 82.03 

 ماجده السيد لطفى ابراهيم السمرى 365
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8202 82.43 

 األدبي/التاريخ مارى صبحى منير منصور سام 366
جيد 
 جداً 

7239 80.66 

 مارى فرج معوض وديع 367
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 ةاإلجتماعي

جيد 
 جداً 

5986 79.55 

 األدبي/التاريخ مارينا زكريا صبحى ايوب ميخائيل 368
جيد 
 جداً 

7313 81.48 

 األدبي/التاريخ محاسن ابراهيم عبدالسميع ابراهيم 369
جيد 
 جداً 

7277 81.08 

 محمد ابوالفتوح عوض ابوالفتوح هاشم 370
التعليم األساسي )الحلقة 
 بيةاألولى(/األدبي/اللغة العر

جيد 
 جداً 

5998 81.05 

 األدبي/اللغة العربية محمد اشرف السيد رمضان أبوالعال 371
جيد 
 جداً 

7145 83.08 

 محمد السيد محمد السيد زين الدين 372
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5912 79.89 

 محمد رشدى ابراهيم ادم ابراهيم 373
األساسي )الحلقة  التعليم

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5934 80.19 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية محمد سعد محمدين السيد الشربينى 374
جيد 
 جداً 

7773 79.72 

 محمد عمادالدين السيد سالم 375
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

جيد 
 جداً 

6067 80.62 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 اإلجتماعية

 العلمي/الفيزياء محمد فتحى محمد الدسوقى ابراهيم 376
جيد 
 جداً 

8206 80.06 

 العلمي/الرياضيات محمد نبيل الخضر ابراهيم غانم 377
جيد 
 جداً 

8370 81.07 

 األدبي/التاريخ محمد نجيب محمد سليمان شراويد 378
جيد 
 جداً 

7368 82.09 

 محمود شعبان السيد احمد الجمال 379
عاقة العقلية/اللغة اإل

 العربية/التربية الخاصة
جيد 
 جداً 

8441 83.78 

 األدبي/التاريخ مرفت اشرف محمد طلعت محمود الدسوقى 380
جيد 
 جداً 

7235 80.61 
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 86.52 8933 جيد جداً  العلمي/الكيمياء مرفت وليد متولى محمد 381

 مروه الشحات حسن رزق الغرقى 382
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 79.08 6840 جيد جداً 

 مروه المتولى الحسينى عزالرجال ابوالقمصان 383
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 80.44 6958 جيد جداً 

 روه رمضان احمد عبدالرازقم 384
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 83.38 7212 جيد جداً 

 مروه محمود احمد احمد نوفل 385
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.67 7151 جيد جداً 

 80.15 7494 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا مروه محمود محمد راشد محمد 386

 مريم عادل التابعى ابراهيم 387
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 82.3 6193 جيد جداً 

 مصطفى الحسانين أبوالفتوح احمد حجازى 388
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 79.66 5895 جيد جداً 

 ىمنار طلعت فرحات عبدالغن 389
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 84.77 6379 جيد جداً 

 79.4 7583 جيد جداً  األدبي/علم نفس منار محمد معوض المهدى المالح 390

 منار مصطفى رياض عبدالرازق عبده 391
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 82.95 6242 جيد جداً 

 83.06 7143 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية منال مصطفى عباس عبدهللا حسن 392

 86 8879 جيد جداً  العلمي/الكيمياء منة هللا محمود الشبراوى عبدالحليم 393

 82.35 8503 جيد جداً  العلمي/الكيمياء منى احمد محمد عبدالعظيم علي 394

 82.61 7889 جيد جداً  األدبي/علم نفس ام طرنهمنى االمام االمام االم 395

 84.35 8709 جيد جداً  العلمي/الكيمياء منى السعيد محمد محمد بندق 396

 79.39 7125 جيد جداً  األدبي/التاريخ منى خليل كمال غريب 397

 منى رجب على احمد زيد 398
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 81.92 7086 جيد جداً 

 81.09 6974 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية منى عبد العزيز عبد البارى احمد الشناوى 399

 83.3 7476 جيد جداً  األدبي/التاريخ منى مسعد محمد فهمى ابراهيم 400
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 ره حامد عبدالسميع حامد حبيبمني 401
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.4 5975 جيد جداً 

 مها مصطفى محمد السعيد 402
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 81.04 6341 جيد جداً 

 مى ابراهيم رمضان البالسي 403
)الحلقة  التعليم األساسي

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 84.82 6383 جيد جداً 

 79.18 7403 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا مى عبدالمقصود عبدالحميد عبدالمقصود 404

 81.3 7764 جيد جداً  األدبي/علم نفس مى ماهر محمد حسين حسنين 405

 83 7449 اً جيد جد األدبي/التاريخ مى محمد حلمى محمد حسين 406

 80.93 7891 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية ميريت سمير انيس عوض هللا غبلاير 407

 79.59 7143 جيد جداً  األدبي/التاريخ ناجى عبدالحميد محمد هالل 408

 79.93 6874 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ناديه جمال احمد المرسى 409

 لصديقنانا عابد عبدالسميع ا 410
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.99 7179 جيد جداً 

 نجالء جمال على على كرسوع 411
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.61 5991 جيد جداً 

 نجالء صابر المتولى صابر المتولى 412
التعليم األساسي )الحلقة 

 مي/العلوماألولى(/العل
 80.79 6988 جيد جداً 

 81.02 6968 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية نجالء محمد ابراهيم العوضى 413

 80.3 7829 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية ندا طارق حلمى الديب 414

 نداء عادل مجاهد محمد عبدالوهاب 415
التعليم األساسي )الحلقة 

 عربيةاألولى(/األدبي/اللغة ال
 80.27 5940 جيد جداً 

 80.4 6914 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية ندى احمد محمد جمعه عرفات 416

 79.36 7579 جيد جداً  األدبي/علم نفس ندى سالمه نظيف مهنى محمد 417

 ندى عبدالحميد امين السكري 418
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 80.54 6061 د جداً جي

 79.59 7601 جيد جداً  األدبي/علم نفس ندى ناجى الحسينى عبده مجاهد 419

 80.16 7816 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية ندى يسرى على زين العابدين 420
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 80 7800 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية نرمين عبد اللطيف ابوالنجا عبد اللطيف غازى 421

 82.85 8078 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية نرمين نوار محمد احمد الشربينى 422

 82.48 7093 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية نسرين عبدالمعز ابراهيم حسين 423

 سماعيل عبدالعليم على عبدالعالنسمه ا 424
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 81.95 6167 جيد جداً 

 79.27 7729 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية نسمه محمد عبد العزيز الشربيني 425

 81.75 7337 جيد جداً  األدبي/التاريخ نسمه محمد فتح هللا رمضان عبده 426

 نشوه سامح محمد الشربينى بدر 427
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 80.29 6283 جيد جداً 

 82.75 8544 جيد جداً  العلمي/الرياضيات نفين عبدالحكيم ابوالفتوح عبدالنبى 428



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 نهال ابراهيم محمد عبدالرحمن علي 429
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاأل
 81.23 6356 جيد جداً 

 79.69 8228 جيد جداً  العلمي/الرياضيات نهال حسن عيد حسن دياب 430

 81.55 8420 جيد جداً  العلمي/الكيمياء نهال عبداللطيف ابراهيم عبدالفتاح حالوه 431

 85.12 8789 جيد جداً  العلمي/الكيمياء نهال عالء محمد محمد عبدالغنى 432

 79.58 6844 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية نهال محمد السيد احمد حسين 433

 نورا ابراهيم بدوى محمد المزاحى 434
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 87.61 7578 جيد جداً 

 79.28 7115 جيد جداً  األدبي/التاريخ نورا محمد محمد عبد الرازق 435

 نورا يوسف يوسف حسين المنشاوى 436
اإلعاقة العقلية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 84.99 8563 جيد جداً 

 81.03 7272 جيد جداً  األدبي/التاريخ نوره عباس صالح المتولى 437

 80.85 7256 جيد جداً  األدبي/التاريخ نورهان ابراهيم محمد عبد الباقى 438

 ختار على عامرنورهان احمد على م 439
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 79.18 5958 جيد جداً 

 نورهان السيد محمد السيد العوضى 440
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 82.49 6207 جيد جداً 
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 العلمي/الكيمياء نورهان رضا احمد البرعى 441
جيد 
 جداً 

8451 81.85 

 األدبي/اللغة العربية هاله احمد ابراهيم احمد سليمان 442
جيد 
 جداً 

6863 79.8 

 العلمي/الكيمياء هاله السيد شوقى احمد 443
جيد 
 جداً 

8657 83.85 

 هاله عبدالحق الرفاعى ابوالغيط 444
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6051 80.41 

 هايدى الدسوقى منصور الدسوقى حمام 445
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

7307 84.47 

 اللغة العربيةاألدبي/ هبة هللا ابراهيم حسن ابراهيم 446
جيد 
 جداً 

7001 81.41 

 هبه صالح احمد صالح 447
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

جيد 
 جداً 

8074 80.14 

 هبه ماجد حسن محمد عماشه 448
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
جيد 
 جداً 

8015 80.55 

 هبه محمد عبدالعزيز عبدالعزيز الشافعى 449
لتعليم األساسي )الحلقة ا

األولى(/األدبي/الدراسات 
 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6031 80.15 

 هدى رضا حلمى طلبه 450
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6136 81.54 

 هدى رضا عبدالسالم عبدالرحمن 451
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 جيد
 جداً 

8133 81.74 

 هدى على على على قنديل 452
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
جيد 
 جداً 

5937 80.23 

 العلمي/الكيمياء هدى محمود حسن احمد حسانين 453
جيد 
 جداً 

8345 80.82 

 العلمي/الكيمياء هدير احمد حمدى محمد نسيم 454
جيد 
 جداً 

9007 87.23 
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 هدير سالم حسين عبدالحميد الجعيدى 455
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6122 81.36 

 األدبي/اللغة الفرنسية هدير فوزى عبد هللا احمد محمد 456
جيد 
 جداً 

8997 83.5 

 هدير محمد مدين خليل 457
التعليم األساسي )الحلقة 

الدراسات األولى(/األدبي/
 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

5980 79.47 

 هدير مصطفى محمود ابوعيده 458
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية

جيد 
 جداً 

6055 80.47 

 هناء احمد احمد حسون 459
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
جيد 
 جداً 

6390 81.66 

 هند رمضان ابراهيم رمضان الجدامى 460
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد 
 جداً 

6976 80.65 
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 79.43 6831 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية هند سامى عويضه عيد محمود 461

 هند شعبان حامد على جبل 462
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 81.18 7022 جيد جداً 

 83.02 7140 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية هند شعبان عبد الفتاح محمد البلتاجى 463

 81.02 7737 جيد جداً  األدبي/علم نفس هند محمود عبد الغنى بدير 464

 80.96 8056 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ورده الشحات الطنطاوى محمود البلتاجى 465

 80.21 6898 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية وفاء سمير عبد اللطيف البيومى 466

 82.65 8616.5 جيد جداً  العلمي/الكيمياء والء احمد فرج محمود الرشيدى 467

 بدالفتاح محمد بندارى الشافعىوالء ع 468
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 80.9 6998 جيد جداً 

 والء محمود حسنى محمود مصطفى 469
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 82.15 6182 جيد جداً 

 79.92 7792 جيد جداً  /اللغة اإلنجليزيةاألدبي ياسمين ابراهيم محمد ابو الفتوح هابير 470

 80.28 7506 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا ياسمين السيد عبد المولى بدوى صبح 471

 ياسمين حسام الدين عيد محمد على 472
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 82.45 7132 جيد جداً 

 81.48 7944 جيد جداً  بي/اللغة اإلنجليزيةاألد ياسمين عيد محمد السيد الغيطى 473

 ياسمينا طارق فهمى مصطفى 474
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 81.28 7031 جيد جداً 

 82.48 7093 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية يمنا سالمه السيد عبد المعبود فرج 475

 78.88 8499 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية آالء ابراهيم فاروق عبد الحميد هيكل 476

 78.68 7671 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية آالء اشرف فتحى مسعد الشناوى 477

 69.44 7170 جيد//  العلمي/الكيمياء آالء السعيد عبدالبديع طلب 478

 آالء ايهاب رزق رزق شرف 479
التعليم األساسي )الحلقة 

 نجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإل
 69.37 5428 جيد// 

 76.98 7506 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية آالء رمضان محمد العدل احمد الحديدى 480
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 آالء سمير عبد الخالق محمد عجيز 481
لحلقة التعليم األساسي )ا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.3 5423 جيد// 

 آالء عبدالعزيز ابراهيم السيد 482
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 73.78 6382 جيد// 

 آالء فتحى احمد يوسف 483
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.29 5657 جيد// 

 73.27 6301 جيد//  األدبي/اللغة العربية آالء محمد عبدالسالم ابراهيم االلفى 484

 75.82 7241 جيد//  األدبي/علم نفس آالء هشام حسين السيد جمعه 485

 78.36 7797 جيد//  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا آالء يوسف محمد محمد يوسف عوض 486

 75.29 7341 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية آمال ابراهيم محمد محمد 487

 76.7 6884 جيد//  األدبي/التاريخ آيات الهادى راشد عبد الواحد 488

 78.65 7511 جيد//  األدبي/علم نفس آيات سامى عبد الرحمن محمد سرور 489

 آية هللا هشام صبحى على احمد 490
التعليم األساسي )الحلقة 

 ت اإلجتماعيةاألولى(/األدبي/الدراسا
 77.2 5809 جيد// 

 آيه ابراهيم السيد محمد عبدالعزيز 491
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.22 5418 جيد// 

 آيه ابراهيم حامد مصطفى قطان 492
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.62 6714 جيد// 

 مان الشربينى سليمانآيه ابراهيم سلي 493
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.39 6134 جيد// 

 آيه ابسام عبدالسميع محمود المرسى 494
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.69 6079 جيد// 

 آيه احمد منير احمد اسماعيل 495
لحلقة التعليم األساسي )ا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.03 5558 جيد// 

 آيه اشرف ابراهيم محمد السيد 496
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 74.42 6400 جيد//  األدبي/اللغة العربية آيه السيد محمد السعيد الباز 497

 يد قنديلآيه السيد محمد السع 498
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.49 5907 جيد// 

 آيه الشحات حسين محمد سالم 499
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.55 5990 جيد// 

 آيه المرسى احمد المرسى السيد 500
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة العربيةاألولى(/األ
 72.43 5360 جيد// 
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 آيه حامد ابراهيم محمد االشرم 501
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.04 5627 جيد// 

 75.37 6482 جيد//  األدبي/اللغة العربية ملآيه حامد محمد كا 502

 آيه حماده عبدالحميد محمد النحاس 503
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.4 5822 جيد// 

 76.04 7851 جيد//  العلمي/الكيمياء آيه حمدى عبدالعزيز محمد 504

 74.15 6655 / جيد/ األدبي/التاريخ آيه رضا عساف نور 505

 75.76 8163 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية آيه سعد ابراهيم محمد السقعان 506

 77.21 7528 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية آيه صالح السيد محمد حجاب 507
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 آيه طارق عباس امين ابراهيم 508
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

 76.79 7737 جيد// 

 77.84 6694 جيد//  األدبي/اللغة العربية آيه طارق فؤاد على السعيد 509

 70.54 6878 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية آيه عبد اللطيف بهرام عبد اللطيف الخولى 510

 72.33 7468 جيد//  العلمي/الكيمياء آيه عبدالحميد محمد الشرقاوى رفاعى 511

 76.7 6596 جيد//  األدبي/اللغة العربية سنآيه عبدالرحمن محمد على ح 512

 آيه عبدالسالم ابراهيم محمد ابراهيم 513
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.81 5758 جيد// 

 75.83 6806 جيد//  األدبي/التاريخ آيه عبدالعال عبده حسن البياع 514

 70.53 7282 جيد//  لمي/الرياضياتالع آيه عبدالكريم عوض سالمه غبور 515

 78.68 7514 جيد//  األدبي/علم نفس آيه عزت عبدالمعطى راشد 516

 71.61 6696 جيد//  األدبي/الجغرافيا آيه فؤاد محمد المهدى فارس 517

 آيه فؤاد محمد يوسف 518
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.39 5508 جيد// 

 78.45 7492 جيد//  األدبي/علم نفس آيه فاروق محمد فهمى احمد حماد 519

 77.44 6950 جيد//  األدبي/التاريخ آيه كمال احمد محمد فرعون 520
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 آيه محمد النبوى حسن 521
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.35 5798 جيد// 

 74.41 7683 جيد//  العلمي/الكيمياء آيه محمد حامد شعبان ابوالرجال 522

 آيه محمد حسين ابراهيم 523
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.08 5630 جيد// 

 76.3 6562 جيد//  األدبي/اللغة العربية الحآيه محمد زكى محمد ص 524

 آيه محمد سامح اسماعيل السعيد االلفى 525
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.3 5276 جيد// 

 70.02 6827 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية آيه محمد عبد الباسط يوسف 526

 73.09 6286 جيد//  األدبي/اللغة العربية آيه محمد عبدالسالم اسماعيل 527

 76.74 7329 جيد//  األدبي/علم نفس آيه محمد محمد عبد القادر الزينى 528

 آيه محمد محمود صبرى محمد فايد 529
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.68 5609 جيد// 

 74.71 6425 جيد//  اللغة العربيةاألدبي/ آيه محمد منصور محمد عطيه 530

 آيه مسعد السعيد محمد سعده 531
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.82 5685 جيد// 

 75.14 6744 جيد//  األدبي/التاريخ آيه وجيه رمضان محمد رمضان 532

 ابانوب ظريف فاروق بدوانى 533
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعيةاألو
 78.62 5916 جيد// 

 ابتسام احمد منصور عبدالرازق 534
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 76.42 6610 جيد// 

 73.52 7591 جيد//  العلمي/الرياضيات ابتسام السيد امين فرحات 535

 76.41 6571 جيد//  بيةاألدبي/اللغة العر ابتسام رضى محمد ابراهيم 536

 ابتسام محمد محمد ابراهيم فياض 537
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.65 5228 جيد// 

 ابرار على عبدالحكيم على 538
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.22 5566 جيد// 
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 73.59 7598 جيد//  العلمي/الرياضيات اس موسىابراهيم احمد ابراهيم عب 539

 73.86 6629 جيد//  األدبي/التاريخ ابراهيم جمال فريد احمد موسى 540
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 75.6 6785 جيد//  ريخاألدبي/التا ابراهيم رمضان سليمان عبدالهادى سليمان 541

 77.88 7593 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ابراهيم على السيد ابراهيم العدوى 542

 76.71 6597 جيد//  األدبي/اللغة العربية احترام رزق حسيب رزق الباسل 543

 احالم على محمود احمد النادى 544
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 جتماعيةاإل
 76.9 5787 جيد// 

 احالم محمود على عبدالخالق البحار 545
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.7 5454 جيد// 

 احمد ابراهيم ابراهيم موسى سيداحمد 546
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.43 5656 جيد// 

 المكارم محمود احمد الكاشورىاحمد ابو 547
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 75.58 6538 جيد// 

 احمد اسامه فريد على داود 548
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.97 5178 جيد// 

 73.18 6842 جيد//  األدبي/الجغرافيا احمد الحسين مبروك عثمان 549

 احمد جمال رزق يوسف الشرقاوى 550
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.27 5718 جيد// 

 احمد جمال فريد احمد موسى 551
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.61 5743 جيد// 

 76.35 6852  جيد// األدبي/التاريخ احمد حسان حسن يوسف خليفه 552

 72.65 7083 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد حسنى محمد كامل كراويه 553

 احمد حسين االحمدى حسين 554
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.23 5715 جيد// 

 احمد عبدالسالم عبدالسالم الشربينى 555
التعليم األساسي )الحلقة 

 /األدبي/اللغة العربيةاألولى(
 74.58 5519 جيد// 

 71.22 7353 جيد//  العلمي/الرياضيات احمد عبدالفتاح احمد السيد داود 556

 73.34 7572 جيد//  العلمي/الرياضيات احمد عبدالقادر مصطفى عبدالفتاح 557

 احمد عبدهللا احمد حامد حسن 558
التعليم األساسي )الحلقة 

راسات األولى(/األدبي/الد
 اإلجتماعية

 76.36 5746 جيد// 

 احمد على عبدالجليل على 559
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.15 5339 جيد// 

 70.24 7252 جيد//  العلمي/الرياضيات احمد فتحى طاهر محمد حتاته 560
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 72.89 7107 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد محمد نصرالدين ابراهيم العيوطى 561
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 78.03 7608 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد محمد وفيق عجوه 562

 احمد محمود عبدالحميد ابوالحسن 563
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األ
 69.67 5452 جيد// 

 احمد مصطفى عبدالحليم عبدالمعطي 564
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.28 5514 جيد// 

 احمد مصطفى عبدالقادر السيد احمد 565
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.71 5528.5 جيد// 

 78.35 6738 جيد//  األدبي/اللغة العربية احمد نبيه فؤاد على على 566

 احمد نبيه نجيب عبده مقلد 567
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.09 5705 جيد// 

 احمد ياسر جمال الدين محمود غنيم 568
التعليم األساسي )الحلقة 

 العربيةاألولى(/األدبي/اللغة 
 74.62 5522 جيد// 

 اسراء احمد عارف العدل 569
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.49 5672 جيد// 

 78.86 7531 جيد//  األدبي/علم نفس اسراء حسين محمد عطيه سليمان 570

 75.61 8147 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية اسراء حمدى حسن السيد اسماعيل 571

 71.97 7431 جيد//  العلمي/الرياضيات اسراء حمدينو محمد مقبل 572

 اسراء سامى بحيرى بحيرى سليم 573
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.99 5477 جيد// 

 اسراء سراج الدين عثمان حسن 574
التعليم األساسي )الحلقة 

 ة اإلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغ
 76.28 5969 جيد// 

 اسراء طارق كمال على الشهاوى 575
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.03 5626 جيد// 

 اسراء عادل محمد شعير 576
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.47 5585 جيد// 

 74.1 7225 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية سط محمداسراء مجدى عبد البا 577

 76.05 7415 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء محمد حسن محمد سعد الغريب 578

 اسراء محمد حسن مهدى بركات 579
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.45 5583 جيد// 

 73.21 7888 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية بد التواب احمداسراء محمد شريف محمد ع 580
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 اسراء محمد كامل البيومى الجحش 581
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 78.61 6800 جيد// 

 م احمد ابراهيم عبدالعزيز خميساسال 582
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.51 5366 جيد// 

 اسالم اسامه السيد محمد يوسف 583
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.42 5823 جيد// 

 اسالم طارق احمد محمد سمك 584
لحلقة التعليم األساسي )ا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.43 5730 جيد// 

 70.44 7590 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية اسالم مصطفى السيد ابو عيسى 585

 74.51 7265 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء ابراهيم محمد اسماعيل على 586

 69.88 6272 جيد//  األدبي/التاريخ اسماء احمد عبد الفتاح عبد المولى 587

 74.28 7669 جيد//  العلمي/الرياضيات اسماء السيد ابراهيم السيد السيد عالم 588

 اسماء السيد فرج اسماعيل عمر 589
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.07 5407 جيد// 
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 اسماء العزب عبدالمقصود العزب 590
 التعليم األساسي )الحلقة

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.72 5529 جيد// 

 اسماء جمعه مسعد مجاهد حسون 591
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.57 5444 جيد// 

 اسماء حسن السيد احمد االمام 592
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.81 5776 جيد// 

 اسماء حسن عبدالرازق حسن عالم 593
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 74.59 6452 جيد// 

 اسماء حسن محمد يمانى محمد 594
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.12 5565 جيد// 

 اسماء حسين عبدالعزيز عبدالحميد عفيفى 595
ألساسي )الحلقة التعليم ا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.36 5506 جيد// 

 اسماء رجب على محمد على 596
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.82 5542 جيد// 

 76.32 7441 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء رضا السيد محمد احمد يونس 597

 رمضان محمد عويضهاسماء  598
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.52 5758 جيد// 

 72.16 7036 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء صبرى الدسوقى الدسوقى محمد 599

 اسماء صبرى عبدالعزيز ابوالمعاطي 600
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 78.21 6765 جيد// 
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 اسماء عبدالباسط الغريب احمد حسن 601
اإلعاقة العقلية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 78.85 7944 جيد// 

 ماء عبدالرحيم سعد محمد البسيونىاس 602
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.14 5880 جيد// 

 اسماء عبدالهادى عبدهللا رمضان 603
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 71.99 6227 جيد// 

 اسماء على عبدهللا على مصطفى 604
لحلقة التعليم األساسي )ا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.55 5813 جيد// 

 75.86 6808 جيد//  األدبي/التاريخ اسماء عوض محمد عوض الغزلى 605

 76.5 6579 جيد//  األدبي/اللغة العربية اسماء فهيم عبدالمعبود على بدوى 606

 77.99 7000 جيد//  األدبي/التاريخ اسماء محفوظ محمد محفوظ 607

 78.29 6733 جيد//  األدبي/اللغة العربية اسماء محمد السعيد عبدالحق 608

 75.43 6770 جيد//  األدبي/التاريخ اسماء محمد جابر فاضل عسكر 609

 اسماء محمد فهمى محمد النحله 610
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.47 6062 جيد// 

 د وجيه شتااسماء محمد محم 611
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.91 5469.5 جيد// 

 اسماء محمد يحيى فرج الدسوقى 612
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.13 5566 جيد// 

 73.92 7207 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء محمود احمد محمد باز 613

 اسماء محمود سعد ابراهيم عوض 614
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.81 5776 جيد// 

 78.06 7611 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء مسلم مصطفى مسلم جاد 615

 76.86 6610 جيد//  األدبي/اللغة العربية اسماء واضح ابراهيم خالد عقل 616

 74.46 6683 جيد//  األدبي/التاريخ الحسين رضوان ابراهيم ابراهيم 617
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 78.02 7451 جيد//  األدبي/علم نفس الزهراء محمد ابراهيم المرسى عكاشه 618

 70.93 7324 جيد//  العلمي/الرياضيات السعيد على جاد يوسف سيد احمد 619

 السيد عادل فتح هللا الغريب على 620
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.02 6027 جيد// 
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 الشيماء جميل رمضان جالل 621
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

 76.17 7674 جيد// 

 الشيماء صالح حسن منير السيد 622
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.57 5600 جيد// 

 الشيماء محمد سعدالدين ابوالعنين 623
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.74 5605 جيد// 

 الشيماء محمد محمد الشحات أبوعيد 624
ألساسي )الحلقة التعليم ا

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.46 5658 جيد// 

 المعتصم باهلل صابر حسن على على الصعيدى 625
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 75.99 5718 جيد// 

 76.59 6587 جيد//  األدبي/اللغة العربية الهام الدكرورى محمود على الدكروري 626

 77.08 8305 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية الهام خالد احمد خالد المناعيش 627

 الهام شاهين محمود احمد شاهين 628
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.73 5826 جيد// 

 امانى ابراهيم شيبه الحمد ابو العنين 629
اإلعاقة السمعية/اللغة 

 التربية الخاصةالعربية/
 75.21 7577 جيد// 

 امانى احمد احمد على حسن 630
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.32 5722 جيد// 

 امانى الحنفى الكيالنى محمد 631
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.69 5527 جيد// 

 ى ابوالمعاطىامانى السيد راض 632
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.95 5865 جيد// 

 امانى السيد محمد العشرى 633
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 امانى السيد محمود حسن على 634
التعليم األساسي )الحلقة 

 /اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األدبي
 77.9 6096 جيد// 

 امانى جمعه مصطفى الدسوقي 635
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.86 5614 جيد// 

 امانى حسن عبدالهادى احمد 636
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.65 5154 جيد// 

 73.16 7133 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية على سليمان امانى سالم على 637

 امانى صالح شوقى احمد المرسى 638
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.62 5766 جيد// 

 امانى عادل محمد عبدالكريم جمعه 639
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 78.53 6793 جيد// 

 73.07 7124 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية امانى مختار حسن مختار 640
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 امانى نصر ابراهيم عوض العيسوى 641
التعليم األساسي )الحلقة 

 يزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنجل
 72.13 5644 جيد// 

 76.48 7457 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية امل ابراهيم ابراهيم الخميسى 642

 69.79 6665 جيد//  األدبي/علم نفس امل العدل محمد العدل 643

 74.67 7280 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية امل جمال محمد محمود اسماعيل 644

 محمود ليلهامل حسين عبدالسميع  645
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 74.39 5598 جيد// 

 امل رضا فهيم محمد على 646
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.58 5519 جيد// 

 77.94 7599 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية امل رمضان محمود عوض جديانه 647

 امل شلبى شلبى شلبى خليف 648
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.06 5952 جيد// 

 74.85 6437 جيد//  األدبي/اللغة العربية امل صبحى المكاوى محمد ابو واصل 649

 75.01 7313 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية امل ممدوح زكى ابراهيم غريب 650

 70.13 6838 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية امل هاشم على على الشامى 651

 71.37 6816 جيد//  األدبي/علم نفس امنيه احمد محمد السيسى 652

 70.48 6061 جيد//  األدبي/اللغة العربية اميره إسماعيل عطوه الشربينى عبدالواحد 653

 74.24 7665 جيد//  العلمي/الرياضيات اميره احمد ابراهيم احمد احمد ابراهيم 654

 اميره احمد ابوالفتوح ابراهيم ابوالعز 655
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.38 5898 جيد// 

 اميره احمد عبده احمد سليمان 656
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.14 5410 جيد// 

 اميره احمد مسعود احمد سماحه 657
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 78.18 6763 جيد// 

 اميره احمد يوسف السيد 658
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.07 5561 جيد// 

 اميره اسماعيل ابراهيم محمد 659
قة التعليم األساسي )الحل

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.12 5565 جيد// 

 73.1 6287 جيد//  األدبي/اللغة العربية اميره السيد عبد الحميد احمد بدوى 660
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 اميره السيد عثمان طلبه 661
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.17 5732 جيد// 

 اميره السيد محمود البدوى سليمان فضل 662
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.05 5951 جيد// 

 75.55 6781 جيد//  األدبي/التاريخ اميره الغزالى محمد محمد العيسوى 663

 اميره بدير بدير اسماعيل صابر 664
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.81 5758 جيد// 

 72.58 7821 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية اميره برهام الجرايحى فاضل احمد 665

 اميره حسن ابوخليل ابوالعنين خضر 666
التعليم األساسي )الحلقة 

 /الدراسات اإلجتماعيةاألولى(/األدبي
 77.17 5807 جيد// 

 اميره حسن منير الوصيفى 667
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.82 5167 جيد// 

 اميره سالمه جمعه اسماعيل جمعه 668
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.34 5739 جيد// 
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 73.1 7127 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ه سمير حامد جمعهامير 669

 71.63 6429 جيد//  األدبي/التاريخ اميره عبدالفتاح محمد مصطفى فوده 670

 78.82 7685 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره فاروق عبد الهادى يوسف عبد الهادي 671

 75.22 7334 جيد//  اإلنجليزية األدبي/اللغة اميره مجدى محمد على خاطر 672

 اميره محمد ابراهيم محمد ربيع 673
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.64 5997 جيد// 

 اميره محمد السيد محمد الصاوى عوض 674
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.37 5897 جيد// 

 اميره محمد سعد مصطفى 675
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.36 6692 جيد// 

 69.38 6625.5 جيد//  األدبي/علم نفس اميره محمد محمد البدايه قهوه 676

 اميره ناجح فوزى عبدالكريم 677
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.95 5324 جيد// 

 74.57 7271 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اميره نبيل السيد عبد الجواد رجب 678

 76.16 7426 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية اميمه راشد عبدالباقى الدسوقى 679

 70.71 6081 جيد//  األدبي/اللغة العربية اميمه محمد عبد الحميد ابراهيم 680
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 76.4 6857 جيد//  األدبي/التاريخ امينه عثمان احمد عثمان 681

 76.99 7507 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية انجى السيد محمد عبد المنعم السيد العيسوى 682

 ايمان ابراهيم السيد احمد عبده 683
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.14 5958 جيد// 

 ايمان ابراهيم السيد محمد ليله 684
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.82 5555 جيد// 

 73.39 7156 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان ابراهيم محمد ابراهيم محمد 685

 74.8 7293 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان ابو الريش محمد طه سرور 686

 ايمان احمد االزهرى السعيد عبده شعبان 687
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.85 5687 جيد// 

 74.19 7808.5 جيد//  العلمي/الرياضيات ايمان احمد المتولى محمد المتولى 688

 72.67 7085 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان احمد عباس محمد الحداد 689

 ايمان احمد على مصطفى عالم 690
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73 5402 جيد// 

 69.22 6749 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان احمد محمود محمد الوصيف 691

 ايمان اسامه محمود سيد احمد الجوهرى 692
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.78 5608 جيد// 

 78.59 6759 جيد//  األدبي/اللغة العربية ايمان الدسوقى الشحات يونس 693

 78.85 7530 جيد//  األدبي/علم نفس ايمان السعيد التهامى حسن على 694

 77.18 7371 جيد//  األدبي/علم نفس ايمان السعيد محمد الشاعر 695

 ايمان السيد محمد الحسينى مشالى 696
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 72.21 5434 جيد// 

 ايمان توفيق ابراهيم الباز 697
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 ماعيةاإلجت
 76.92 5788 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ايمان جمال عبدالفتاح محمد احمد 698
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.38 5282 جيد// 

 ايمان حسن الشربينى حسن الكفافى 699
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.46 6700 جيد// 

 76.36 6567 جيد//  األدبي/اللغة العربية شعبانايمان حسنى عبدالعال  700

  

          

        
 

          

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ايمان حمدى حسن السيد اسماعيل 701
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.18 5657 جيد// 

 مان رزق حشمت عبدالحافظاي 702
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 78.03 6711 جيد//  األدبي/اللغة العربية ايمان رمضان عثمان موسى 703

 ايمان زينهم المتولى ابواالسعاد درويش 704
التعليم األساسي )الحلقة 
 يةاألولى(/األدبي/اللغة العرب

 69.31 5129 جيد// 

 ايمان سمير ابراهيم بكرى ابراهيم 705
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.39 5431 جيد// 

 ايمان شاكر السعيد رمضان 706
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.66 5451 جيد// 

 70.57 6598 جيد//  األدبي/الجغرافيا م علىايمان صبرى احمد ابراهي 707

 ايمان صالح محمد محمد ابوالعطا 708
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.46 5435 جيد// 

 70.42 6866 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان عادل محمود الباز عبد ربه 709

 76.3 7287 جيد//  األدبي/علم نفس سنايمان عبد الفتاح احمد ح 710

 71.45 7520.5 جيد//  العلمي/الرياضيات ايمان عبدالرازق السيد على 711

 ايمان عبدالرحمن احمد السبخاوى 712
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.64 6716 جيد// 

 ايمان عبدالعزيز عبدالرؤف عبدالحميد البشالوى 713
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.12 5722 جيد// 

 ايمان عبدالمجيد عيد عوض 714
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 78.73 6810 جيد// 

 ايمان عبدالملك عبدالغنى حامد الناغى 715
التعليم األساسي )الحلقة 

 ماعيةاألولى(/األدبي/الدراسات اإلجت
 71.88 5409 جيد// 

 ايمان عبده البرعى احمد البرعى 716
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.53 5754 جيد// 

 ايمان عبده صادق على محمد 717
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.2 5493 جيد// 

 بدهللا حامدايمان عبده طه ع 718
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.05 5723 جيد// 

 ايمان عبده محمود حلمى تعلب 719
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.66 5229 جيد// 

 74.13 7654 جيد//  العلمي/الرياضيات ايمان عزت محمد السعيد على سودان 720

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  



 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (37 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 74.26 6386 جيد//  األدبي/اللغة العربية ايمان عمر على صادق محمد 721

 ايمان غريب السعيد الديسطى 722
التعليم األساسي )الحلقة 

 يةاألولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماع
 78.67 5920 جيد// 

 72.47 7809 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ايمان كامل الجرايحى كامل 723

 ايمان محمد السعيد المتولي 724
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.32 5352 جيد// 

 ايمان محمد صالح حسن الدسوقي 725
التعليم األساسي )الحلقة 

 (/األدبي/اللغة العربيةاألولى
 70.32 5204 جيد// 

 71.16 6938 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان محمد عبد العزيز محمود مقلد 726

 69.69 6255 جيد//  األدبي/التاريخ ايمان محمد فهمى علي 727

 76.81 6606 جيد//  األدبي/اللغة العربية ايمان مصطفى محمد احمد عماره 728

 71.88 6182 جيد//  األدبي/اللغة العربية ايمان منصور محمود السيدنورالدين 729

 78.59 8114 جيد//  العلمي/الكيمياء ايمان نجاح عبدالمعوض ابراهيم 730

 71.63 6984 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان نعمان محمد احمد البسطويسى 731

 ايمان هشام احمد ابوصالح عبده 732
ليم األساسي )الحلقة التع

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.51 5292 جيد// 

 77.26 7977 جيد//  العلمي/الكيمياء ايناس السيد احمد مجاهد السمطى 733

 ايناس العدروسى محمد العدروسى البنا 734
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.63 5683 جيد// 

 76.7 6596 جيد//  األدبي/اللغة العربية يناس صابر العوضى محمدا 735

 76.08 7418 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايناس عادل فتح هللا عبد الجليل سيد احمد 736

 ايناس عبدهللا ياقوت مشالي 737
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.37 5976 جيد// 

 78.06 7767 جيد//  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ايناس محمد ابراهيم مصطفى البيلى 738

 ايناس محمد موسى عبدالرحمن سالم 739
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.49 5364 جيد// 

 ايناس محمود السيد محمد شادى 740
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاأل
 72.75 5693 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (38 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 70.16 6841 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية باسم فتحى عطيه عمار 741

 77.98 6706 جيد//  ربيةاألدبي/اللغة الع بسمه السيد سيد احمد ابراهيم 742



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 بسمه ايمن محمد محمد سعد 743
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.66 5673 جيد// 

 بسمه ثروت عبدالحميد احمد السيد حسين 744
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.7 5845 جيد// 

 مصطفى بسمه سامى خاطر 745
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.38 5522 جيد// 

 69.52 7491 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية بسمه عبد القادر عبد السميع محمد سعد 746

 بسمه عطيه عيد المغازي 747
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.15 5646 جيد// 

 بسمه محمد محمد رفعت محمد أمين 748
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.8 5683 جيد// 

 78.37 7034 جيد//  األدبي/التاريخ بسمه مصطفى حسن البلتاجى 749

 78.12 7617 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية بسنت محمد عبد الغفار المرسى موسى 750

 بسنت محمود محمد على 751
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 71.65 5392 جيد// 

 بسيمه سليمان ابراهيم سليمان 752
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 77.57 5837 جيد// 

 بشرى خيرى على الصاوى عبدالعزيز 753
األساسي )الحلقة  التعليم

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.32 5130 جيد// 

 بكر الحسين بركات حسن الحديدى 754
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 77.63 7724 جيد// 

 76.94 6905 جيد//  األدبي/التاريخ تسنيم حامد محمد محمود ابوالنجا 755

 تسنيم مصطفى عبده احمد 756
م األساسي )الحلقة التعلي

األولى(/األدبي/الدراسات 
 اإلجتماعية

 74.58 5612 جيد// 

 77.05 8302 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية تقى محمود احمد السيد عيد عوض 757

 جاكلين اديب لطفى ميخائيل 758
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.52 5753 جيد// 

 74.58 6414 جيد//  األدبي/اللغة العربية اد ابراهيم حسين ابراهيمجه 759

 77.45 6951 جيد//  األدبي/التاريخ جهاد السيد عبدالباقى عبدالسالم عماشه 760

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   د/ أسماء عبدالمنعم مصطفىأ.  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (39 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 74.87 8067 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ابراهيم جهاد عاطف مصطفى يوسف 761

 جهاد محمد السيد محمد احمد 762
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.04 6664 جيد// 

 78.02 7451 جيد//  األدبي/علم نفس جون مجدى نصيف عزيز ابراهيم 763

 جيالن فخرى عبدالقادر عبدالباسط عمر 764
األساسي )الحلقة  التعليم

األولى(/األدبي/الدراسات 
 اإلجتماعية

 76.04 5722 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 70.94 7644 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية حاتم محمود محمد محمد سالمه 765

 78.2 7468 جيد//  األدبي/علم نفس حنان احمد عبدالفتاح محمد 766

 74.24 7238 // جيد األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان احمد محمد احمد 767

 حنان احمد محمد متولى 768
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.51 5736 جيد// 

 78.44 7491 جيد//  األدبي/علم نفس حنان عاطف السيد ابراهيم الخطابى 769

 77.18 7525 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان عاطف محمد الرملى 770

 حنان عبد الرازق رضوان عبد الرازق 771
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.66 5451 جيد// 

 حنان عطيه عبدالعزيز محمد قطوش 772
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 72.74 5474 جيد// 

 حنان محمد عبدالحليم سالم الجندى 773
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.25 5575 جيد// 

 حنان منير العدروسى الددمونى 774
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 77.93 5864 جيد// 

 72.75 7093 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان نبيل عبد المؤمن عبد المحسن 775

 71.72 6993 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية خالد احمد محمد السعيد على يوسف 776

 خلود جمال الدين لطفى زين الدين 777
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.21 5572 جيد// 

 خلود طارئ عبد العزيز فوده 778
التعليم األساسي )الحلقة 

 (/األدبي/اللغة العربيةاألولى
 71.31 5277 جيد// 

 خلود عبدالمنعم رمضان عبدالمنعم الصعيدى 779
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 74.56 5611 جيد// 

 74.22 7812 جيد//  العلمي/الرياضيات خلود محمد حامد عبدالخالق عوف 780

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   ير شئون الخريجينمد   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (40 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 69.01 6728 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية خلود نزيه على عبد ربه حبيب 781

 داليا ابراهيم عبدالمتعال محمد الخراشى 782
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.31 5971 جيد// 

 71.13 7664 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية داليا ابراهيم محمد المتولى 783

 78.83 7528 جيد//  األدبي/علم نفس داليا سعد السعيد السيد مجاهد 784

 70.77 6086 جيد//  األدبي/اللغة العربية داليا سليمان منصور سليمان 785

 داليا عبدالمجيد احمد عبدالمجيد عفيفى 786
تعليم األساسي )الحلقة ال

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.34 5504 جيد// 

 78.77 6774 جيد//  األدبي/اللغة العربية داليا على اسماعيل ابراهيم 787

 داليا محمد فتحى محمد درغام 788
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.8 5540 جيد// 

 77.93 5767 جيد// التعليم األساسي )الحلقة  ا مصطفى جعفر محمد القزازدالي 789



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

 77.84 7278 جيد//  األدبي/الجغرافيا دعاء احمد محمد المتولى 790

 دعاء البربرى محمد محمود الشافعى 791
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.65 6076 / جيد/

 دعاء السيد احمد محمد العدل 792
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 دعاء جمال محمد ابراهيم العشرى 793
شعبة األدبى/شعبة اللغة العربية 

 والدراسات االسالمية
 71.53 4131 جيد// 

 دعاء جمعه سليمان مصباح 794
األساسي )الحلقة  التعليم

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.59 5298 جيد// 

 77.64 6677 جيد//  األدبي/اللغة العربية دعاء حسن مصطفى البسيوني 795

 دعاء حسنى عيسى احمد 796
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 77.66 6679 جيد//  األدبي/اللغة العربية محمددعاء سامى شوقت شلبى  797

 70.89 6912 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية دعاء عطيه مصطفى عطيه 798

 دعاء لطفى عثمان الشاذلى 799
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 75.35 5670 جيد// 

 دعاء محمد احمد البدوى احمد قاسم 800
لتعليم األساسي )الحلقة ا

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 78.56 6363 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

       
 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016تحان سنة في ام

 (41 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 69.62 7188 جيد//  العلمي/الرياضيات دعاء محمد شحاته ابراهيم 801

 دعاء محمد عبدالشكور شعبان المضافرى 802
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.68 5822 جيد// 

 دعاء مصباح ابراهيم عبدهللا 803
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.67 6156 جيد// 

 دعاء نبيه عباس نبيه على 804
التعليم األساسي )الحلقة 
 ليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنج

 71.9 5626 جيد// 

 دنيا السيد ابراهيم محمود 805
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 73.77 5551 جيد// 

 74.33 8009 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية دنيا على عبد اللطيف حسن ندا 806

 دنيا فوزى أبوالنجا محمد 807
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.38 5282 جيد// 

 76.77 6602 جيد//  األدبي/اللغة العربية دنيا محمد عبد المنعم موسى شامه 808

 ديانا سامح حنا عاذر عبد الملك 809
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.59 5524 جيد// 

 حمود عابديندينا ابراهيم حجازى م 810
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.53 5293 جيد// 

 دينا ابراهيم سلوانس يوسف 811
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.49 5907 جيد// 

 74.78 6431 جيد//  األدبي/اللغة العربية دينا احمد حسين احمد 812

 دينا السيد احمد على 813
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.48 5830 جيد// 

 دينا حامد جاد الجواد الوصيف الوصيف 814
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.74 5927 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 دينا حمدينو محمد عبدالسالم 815
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.39 5508 جيد// 

 دينا ربيع احمد عثمان السيد 816
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.05 5951 جيد// 

 دينا سعد السيد حسين عبدالقادر 817
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 75.39 6521 جيد// 

 دينا شكرى السيد فرج 818
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76 5719 جيد// 

 دينا عبدهللا عمر عبدالعزيز سرحان 819
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.62 5761 جيد// 

 دينا عوض السيد ابراهيم سليمان 820
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.34 5820 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 اجحين كشف بأسماء الطالب الن
  2016في امتحان سنة 

 (42 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 دينا محمد الشبراوى محمد عوض 821
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.96 5944 // جيد

 77.27 7688 جيد//  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا دينا محمد محمد احمد عوض 822

 77.09 7362 جيد//  األدبي/علم نفس دينا محمد يوسف الشناوى 823

 دينا محمود اسماعيل محمود 824
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 73.94 7209 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية دينا محمود حسن احمد 825

 77.76 6687 جيد//  األدبي/اللغة العربية دينا محمود عبد الغنى محمود عيد 826

 76.3 7439 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية دينا محمود عبد الفتاح حافظ 827

 يرىدينا محمود محمد محمد محمد البح 828
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 76.49 5756 جيد// 

 75.79 7390 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية دينا نصار عبد الحميد نصار 829

 دينا ياسر عبدالعزيز عبدالرحمن 830
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 73.82 7954 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية رانيا احمد ابراهيم محمد شوشه 831

 رانيا عابد البيلى بدراوي 832
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.11 5878 جيد// 

 رانيا عاطف يوسف المرسى محمد 833
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األ
 73.83 5777 جيد// 

 رانيا عبدالفتاح ابراهيم على ابوالعنين 834
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.81 5758 جيد// 

 77.47 7398 جيد//  األدبي/علم نفس رانيا محمود محمد عبد الرحمن 835

 73.36 7153 جيد//  دبي/اللغة اإلنجليزيةاأل رباب السيد السيد شحاته خليفه 836

 70.69 6344 جيد//  األدبي/التاريخ رحاب ابراهيم عباس ابراهيم على 837

 71.18 7349 جيد//  العلمي/الرياضيات رحاب صبرى جمعه محمد على الشواف 838

 رحمه ماجد احمد محمد البدراوى 839
التعليم األساسي )الحلقة 

 العربية األولى(/األدبي/اللغة
 71.81 5314 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 رحمه مصطفى ابراهيم ابراهيم الجندى 840
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.27 5792 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   / أسماء عبدالمنعم مصطفىأ.د  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (43 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 72.35 7796 جيد//  ألدبي/اللغة الفرنسيةا رشا جمال محمد قنديل 841

 75.61 6786 جيد//  األدبي/التاريخ رضوه سعيد قطب السعيد البيطار 842

 74.25 7239 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية رضوى عاطف ابراهيم محمد واصل 843

 رضوى محمد محمد عبدالصالحين السعيد 844
التعليم األساسي )الحلقة 

بي/الدراسات األولى(/األد
 اإلجتماعية

 76.44 5752 جيد// 

 70.57 6881 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية رضوى مصطفى عبد العزيز محمود قاعود 845

 رغده ماهر احمد نصر ابوالدهب 846
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.01 5635 جيد// 

 رنا احمد حامد عبده 847
لمي/العلوم البيولوجية و الع

 الجيولوجيا
 77.15 7676 جيد// 

 76.52 6868 جيد//  األدبي/التاريخ رنا احمد محمد المهدي 848

 رنا اشرف محمد مصطفى على 849
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.59 5837 جيد// 

 رنا رضا عبدالنبى شعبان البدرى 850
م األساسي )الحلقة التعلي

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.77 5755 جيد// 

 71.55 7710 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية رنا ماهر وفيق محمد ابراهيم 851

 78.67 7513 جيد//  األدبي/علم نفس رنا محمود صالح عبدالمغنى صالح 852

 رنا يسرى سعد محمد السيد 853
ة التعليم األساسي )الحلق

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.22 5270 جيد// 

 روميساء سمير يحى السيد 854
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.39 5579 جيد// 

 روميساء فهر محمد عبدالحميد الشبراوى 855
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 77.06 5799 جيد// 

 77.81 6692 جيد//  األدبي/اللغة العربية رويدا السعيد محمد السعيد ابو النجا 856

 رويدا محمود ابراهيم القناوى 857
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 78.33 5894 جيد// 

 ريم السيد احمد حمدى عبدالرحمن 858
ة التعليم األساسي )الحلق

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 69.98 5668 جيد// 

 77.77 7427 جيد//  األدبي/علم نفس ريهام السعيد عبدالمنطلب العوضى 859

 78.57 6757 جيد//  األدبي/اللغة العربية ريهام السيد احمد الدقادوسى 860

  

   عميد الكلية   الطالبوكيل الكلية لشئون التعليم و   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  



 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (44 )  

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

 النسبة المجموع لتقديرا الشعبة إسم الطالب م

 71.54 7708 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ريهام الشحات حسين العيسوى 861

 69.03 6592 جيد//  األدبي/علم نفس ريهام باهر كامل عزالدين 862

 ريهام راجح عبدهللا عبدالهادى العبد 863
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.11 5877  جيد//

 73.51 7167 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ريهام عاطف احمد محمد البنهاوي 864

 71.18 6940 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ريهام ماهر الشحات نصار 865

 72.5 6779 جيد//  األدبي/الجغرافيا ريهام محمد نصر على المكاوى 866

 مدزينب احمد عبدالرؤف حسن مح 867
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.67 5530 جيد// 

 زينب جمال النحاس على الحسينى 868
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.66 5747 جيد// 

 74.48 6685 جيد//  األدبي/التاريخ زينب حسن محمد محمد 869

 71.86 7006 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية جب احمد عليزينب رمضان ر 870

 زينب عادل حامد ابوعطيه ضبيشه 871
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.03 5558 جيد// 

 زينب على ابراهيم محمد زاهر 872
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.22 5808 جيد// 

 73.26 6373.5 جيد//  األدبي/اللغة العربية زينب عنان محمد سعد الشبراوى 873

 77.71 7577 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية زينب فايز عبد المعبود احمد سعد 874

 71.03 7281 جيد//  العلمي/الفيزياء زينب محمود حامد على ضاهر 875

 زينب يوسف محمود محمد 876
تعليم األساسي )الحلقة ال

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.91 5691 جيد// 

 78.84 8140 جيد//  العلمي/الكيمياء ساره ابراهيم محمد مجاهد 877

 73.46 7162 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ساره احمد فتحى محمد الخضرى 878

 ساره احمد محمد متولى البسيونى 879
)الحلقة  التعليم األساسي

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.18 5489 جيد// 

 ساره اسامه محمد عبدالفتاح ليالى 880
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
 77.01 7759 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (45 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 77.37 7930 جيد//  العلمي/الفيزياء ره الحسينى العدل مبروكسا 881

 78.15 5783 جيد// التعليم األساسي )الحلقة  ساره السيد عمر السيد 882



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

 ساره حمدى محمود محمد البسيونى 883
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.21 5729 جيد// 

 ساره سعد محمد محمد اسماعيل 884
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.28 5734 جيد// 

 ساره شوكت عبدالقادر البيلى على 885
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.15 5339 جيد// 

 76.98 7506 جيد//  دبي/اللغة اإلنجليزيةاأل ساره صالح عباس وهيب الشاذلى 886

 ساره عادل الصانط محمد صبح 887
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.71 5455 جيد// 

 ساره عبدالرؤف محمد موسى حسنين 888
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 74.88 5635 جيد// 

 ساره عطيه احمد محمد االمام 889
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.54 5676 جيد// 

 73.49 7919 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ساره عوض عوض الشربينى سالمه 890

 ساره فاروق محمد عطيه السباعى 891
التعليم األساسي )الحلقة 

 اسات اإلجتماعيةاألولى(/األدبي/الدر
 76.98 5793 جيد// 

 ساره محمد ابوالمعاطى احمد شعبان 892
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.23 5789 جيد// 

 70.94 7644 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ساره محمد محمد فايز عبد الغنى 893

 76.84 7492 جيد//  ألدبي/اللغة اإلنجليزيةا ساره محمود ابراهيم ابراهيم شعيشع 894

 ساره محمود عبدالسالم احمد العيسوى 895
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.96 5399 جيد// 

 72.12 6202 جيد//  األدبي/اللغة العربية ساره محمود مصطفى مصطفى الشهاوى 896

 74.33 6392 جيد//  دبي/اللغة العربيةاأل ساره مصطفى المصرى فوده 897

 77.52 6667 جيد//  األدبي/اللغة العربية ساره نصر ابراهيم محمد 898

 ساره هشام محمد محمود النجومي 899
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 73.67 5544 جيد// 

 76.3 6562 جيد//  لغة العربيةاألدبي/ال ساره هالل ابراهيم محمد ليله 900

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (46 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 78.54 7658 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ساره ياسر احمد سالم 901

 76.36 6567 جيد//  األدبي/اللغة العربية سالى األمجد محسوب حسن 902

 74.01 6642 جيد//  األدبي/التاريخ سالى عادل لطفى صديق الفداوى 903

 سالى مجاهد عوض مصطفى محمد 904
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74 5476 جيد// 

 سالى محمد حامد محمد السيد 905
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 76.22 7584 جيد// 

 71.62 7395 جيد//  العلمي/الكيمياء سامى محمد عبداللطيف ابوالفتوح 906

 ساميه سامى عبدالهادى سدين 907
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.39 5431 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 78.04 7452.5 جيد//  األدبي/علم نفس ساميه عابد على ابراهيم الغنام 908

 78.88 7691 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية يوسف سالم ساميه يوسف راشد 909

 سحر عادل عبدالوهاب احمد جبر 910
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.55 5677 جيد// 

 سعاد ابراهيم احمد حسن الوصيف 911
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.18 5711 جيد// 

 سعاد محمد بركات درويش 912
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 69.11 5114 جيد// 

 78.38 6741 جيد//  األدبي/اللغة العربية سعاد محمد عطيه احمد عطيه 913

 سعاد محمود احمد الهنداوى فايد 914
التعليم األساسي )الحلقة 

ات األولى(/األدبي/الدراس
 اإلجتماعية

 72.45 5452 جيد// 

 سلمى اسماعيل احمد اسماعيل مصطفى 915
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 78.15 6760 جيد// 

 سلمى محمد محمود المتولى 916
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.89 5469 جيد// 

 مد محمد العاملىسلوى ابراهيم مح 917
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.65 6154 جيد// 

 75.63 6504 جيد//  األدبي/اللغة العربية سلوى حسن محمد احمد 918

 سماء سامح السيد محى الدين العراقى 919
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.81 5554  جيد//

 71.88 7008 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية سماء على ابراهيم فريد منصور 920

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 بأسماء الطالب الناجحين كشف 
  2016في امتحان سنة 

 (47 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 سماح السيد الشرقاوى الشرقاوى رفاعى 921
التعليم األساسي )الحلقة 

 دبي/اللغة اإلنجليزيةاألولى(/األ
 69.42 5432 جيد// 

 74.68 7281 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية سماح بهاء حسام الدين ابو المعاطى 922

 73.66 7605 جيد//  العلمي/الكيمياء سماح حامد بدر ابراهيم 923

 سماح سمير محمد محمد بلال 924
التعليم األساسي )الحلقة 

 إلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة ا
 74.77 5851 جيد// 

 77.45 7242 جيد//  األدبي/الجغرافيا سماح عبدالسالم الحديدى الحديدى 925

 سماح عز مصطفى حسانين سعيد 926
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.25 5497 جيد// 

 76.18 7428 جيد//  جليزيةاألدبي/اللغة اإلن سماح محمد عبد الهادى الدمرداش 927

 سمر احمد حامد رفاعى 928
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.31 5815 جيد// 

 سمر السيد محمد يوسف خليفه 929
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.72 6160 جيد// 

 ينهسمر جهاد محمود مصطفى ز 930
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 72.93 6272 جيد//  األدبي/اللغة العربية سمر حمدى عبدالعاطى ابراهيم الديسطى 931



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 سمر رمضان ابراهيم على غانم 932
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 75.46 8131 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية سمر فهمى احمد حليمه 933

 78.23 7021 جيد//  األدبي/التاريخ سمر مجدى محمد عبد المنعم عبد الواحد 934

 72.58 7820 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية سمر محمد حمزه االزهرى 935

 71.63 6160 جيد//  للغة العربيةاألدبي/ا سمر محمد عبدالحكيم محمد السيد 936

 سمر محمود عبدالخالق محمد األلفى 937
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.51 5292 جيد// 

 سمير سمير محمد جنيدى الجرو 938
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.2 5491 جيد// 

 76.07 7113 جيد//  األدبي/الجغرافيا عبد العزيز محمد مجاهدسميره عوض  939

 سميره محمد صابر احمد النخله 940
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.39 5508 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (48 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 77.59 6673 جيد//  األدبي/اللغة العربية سميه رضا عبد العزيز حسين عبد العزيز 941

 76.65 7320 جيد//  األدبي/علم نفس سنيه مصباح محمد الهادى عبدالغفار 942

 75.38 6765 جيد//  األدبي/التاريخ سهام سليمان زكى المتولى 943

 سهام محمود محمود المتولي 944
اسي )الحلقة التعليم األس

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.42 5581 جيد// 

 سهر جبر محمد السيد 945
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.95 5398 جيد// 

 71.99 7019 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية سهير احمد عبدالحفيظ شوشه 946

 سهير عماد محمود سليمان 947
تعليم األساسي )الحلقة ال

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71 5556 جيد// 

 73.38 6311 جيد//  األدبي/اللغة العربية سهيمه رستم السيد محمد عبد العال 948

 سوميه جمال احمد عبدالعال محمود 949
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 77.25 6257 جيد// 

 ق محسن سليمان الجالىشرو 950
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.53 5367 جيد// 

 72.91 7109 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية شرين رمضان محمد هالل 951

 73 7866 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية شكرى عماد شكرى محمد الدرينى 952

 72.4 6769 جيد//  األدبي/الجغرافيا محمد شيرين عماد عبد الرازق 953

 72.88 6268 جيد//  األدبي/اللغة العربية شيماء ابراهيم عبد الحميد السيد فوده 954

 77.41 7547 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية شيماء السيد السيد عبده البنا 955

 شيماء السيد محمد محمد همام 956
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاألو
 75.11 5877 جيد// 

 شيماء الشربينى عبدالرازق عياد 957
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.15 5709 جيد// 

 73.28 5734 // جيدالتعليم األساسي )الحلقة  شيماء المغاورى عبدالناصف عبدالهادى زلمه 958



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

 77.3 7382 جيد//  األدبي/علم نفس شيماء توفيق عبدالرحمن ابراهيم 959

 شيماء حسن عبدهللا سيداحمد وهدان 960
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.01 5699 جيد// 

  

   عميد الكلية   ليم والطالبوكيل الكلية لشئون التع   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (49 )  

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

 النسبة المجموع التقدير عبةالش إسم الطالب م

 شيماء حمدى عبدالرحمن شهاب 961
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 73.38 5430 جيد// 

 شيماء ربيع عبدالغنى ابوالمجد 962
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.66 5844 جيد// 

 محمد عبده القماششيماء سامى  963
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.38 5726 جيد// 

 شيماء شفيق محمود مصطفى 964
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.79 5703 جيد// 

 78.12 8417 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية شيماء طارق محمد احمد مؤمن 965

 76.36 7827 جيد//  العلمي/الفيزياء شيماء طلعت محمد محمد 966

 75.4 6767 جيد//  األدبي/التاريخ شيماء عادل عبد القادر خليل الزبال 967

 شيماء عاطف طلبه جوده 968
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.39 5821 جيد// 

 77.38 7545 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية حمد زين العابدين غانمشيماء عاطف م 969

 شيماء عبدالفتاح السيد حماد 970
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.68 5844 جيد// 

 78.75 7068 جيد//  األدبي/التاريخ شيماء عبدهللا محمد ابراهيم المكاوى 971

 72.03 7023 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ام موسى ناصفشيماء عص 972

 70.78 6087 جيد//  األدبي/اللغة العربية شيماء محمد المتولى مصطفى الجندى 973

 76.38 6569 جيد//  األدبي/اللغة العربية شيماء محمد على محمد عبيدو 974

 77.41 7393 // جيد األدبي/علم نفس شيماء محمد محمد عبد العليم غالب 975

 شيماء محمود شلبى جمعه نصر 976
اإلعاقة العقلية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 76.93 7751 جيد// 

 شيماء ممدوح فتحى على محمد الفار 977
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.32 5574 جيد// 

 شيماء هانىء بدير عبدالقوى 978
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.58 5223 جيد// 

 صالح على مصطفى عبد الواحد 979
اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية 

 الخاصة
 75.74 7631 جيد// 

 صبرى سعد عبدالرحمن عبدالقادر 980
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.32 5581 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  



 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (50 )  

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

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

       
 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016 في امتحان سنة

 (51 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 عبير محمود عبدالعزيز احمد هالل 1001
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 74.66 5842 جيد// 

 72.8 7153 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية عزه احمد محمد الطنطاوى 1002

 76.03 6539 جيد//  األدبي/اللغة العربية عزه السيد محمد يوسف الحديدى 1003

 عزه عزيز السيد احمد 1004
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 74.67 5619 جيد// 

 لى على على عامرعزه ع 1005
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74 5476 جيد// 

 70.61 7290 جيد//  العلمي/الكيمياء عزه محمود حسن السيد 1006

 عصمت عادل عبدالعليم عبدالفتاح 1007
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.36 6132 جيد// 

 عال حسن اسماعيل حسن فتى 1008
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.78 5608 جيد// 

 عال عصام احمد زايد يوسف 1009
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.22 5270 جيد// 

 عال محمود عبدالوهاب محمد 1010
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/العلمي/العلوما
 76.24 6595 جيد// 

 71.95 7015 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية عالء محمد محمود عبدالفتاح الشافعى 1011

 على جمال على عبدالفتاح 1012
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.62 5226 جيد// 

 علياء ابراهيم عبدالمنعم قابيل 1013
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.51 5514 جيد// 

 78.74 7677 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية علياء جمال على عبد البارى 1014

 77.05 6915 جيد//  األدبي/التاريخ علياء عابد على محمد عيسى 1015

 77.49 6955 جيد//  /التاريخاألدبي علياء عبدالسالم محمد محمد ابوطالب 1016

 علياء محمد عبدالرؤف ابوعيسى 1017
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.73 5826 جيد// 

 77.68 7574 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية عمر عبدالعزيز الظنى فؤاد 1018

 78.09 6716 جيد//  األدبي/اللغة العربية عمر مصطفى حسنين الجوهرى 1019

 غاده حماده عوض السيد العدل 1020
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.04 5715 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         



  
 

  
 

  
 

   لمنعم مصطفىأ.د/ أسماء عبدا  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (52 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 غاده مجدى ماهر خالد عوض 1021
األساسي )الحلقة التعليم 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.2 5963 جيد// 

 69.7 7197 جيد//  العلمي/الكيمياء فاتن محمد احمد طه 1022

 78.07 7612 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه ابراهيم رجب جبر حسن 1023

 69.49 7314 جيد//  لمي/الكيمياءالع فاطمه الزهراء ابوالمعاطى ابوالمعاطى عبدالسالم قرقش 1024

 72.91 7856 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية فاطمه الزهراء احمد على احمد زهران 1025

 75.53 8138 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية فاطمه الزهراء محمد محمد الدسوقى دويدار 1026

 77.64 7570 // جيد األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه السيد محمد السيد عوض 1027

 73.08 7125 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه جمال ابو زيد الشبراوى 1028

 78.84 6780 جيد//  األدبي/اللغة العربية فاطمه حسام منصور حسن 1029

 74.9 6441 جيد//  األدبي/اللغة العربية فاطمه رمضان ابراهيم االمام 1030

 72.33 7414 جيد//  العلمي/الفيزياء لعشماوى عمارهفاطمه سيد احمد محمود ا 1031

 77.97 6705 جيد//  األدبي/اللغة العربية فاطمه صالح محمد االمام عيد رضوان 1032

 فاطمه طه شلبى ابراهيم شلبى 1033
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.32 5424 جيد// 

 74.62 7275 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية م على الشحاتفاطمه فوزى ابراهي 1034

 74.52 6409 جيد//  األدبي/اللغة العربية فايزه عبدالمعبود احمد احمد الحلو 1035

 72.07 6198 جيد//  األدبي/اللغة العربية فايزه محمد السيد عبدالمعطى ابوباشا 1036

 فوزى رضا محمد محمد 1037
لحلقة التعليم األساسي )ا

األولى(/األدبي/الدراسات 
 اإلجتماعية

 77.67 5845 جيد// 

 73.77 6344 جيد//  األدبي/اللغة العربية كريم احمد عبدالعاطى ابراهيم اسماعيل 1038

 73.76 7192 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية كريمه احمد احمد موسى المنسي 1039

 72 7758 جيد//  اللغة الفرنسيةاألدبي/ كريمه احمد عبدالخالق عربان 1040

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (53 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 كريمه صفوت طلبه الشريعى الباز 1041
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 73.8 6384 جيد// 

 الميس السيد عبدالمعطى عبدربه 1042
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 77.22 5811 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 لمياء راضى محمد مصطفى عقل 1043
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.42 5581 جيد// 

 77.59 6673 جيد//  األدبي/اللغة العربية لمياء عبدالعال احمد حبيشه 1044

 73.43 7159 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية لواحظ محمود عبد الجواد عبد الغني 1045

 77.98 7603 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ليلى امام محمد رجب قزامل 1046

 74.24 7238 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ليلى حاتم عبد الحكيم قنديل 1047

 75.15 6745 جيد//  األدبي/التاريخ ليلى سامى محمد السعيد عمر 1048

 74.46 7688 جيد//  العلمي/الكيمياء لينا حسنين فرج هللا عثمان 1049

 ماجده سامى محمد محمد البلعوطى 1050
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 76.86 6648 جيد// 

 ماجده طارق محمد محمد عمر 1051
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/األدبي/اللغة العربيةا
 71.8 5313 جيد// 

 74.21 7235 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مارى ميالد فليب نجيب 1052

 72.95 7860 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية مارينا تادرس مرقص كيرلس قالده 1053

 محمد ابراهيم كمال محمد البسيونى عكاشه 1054
ة التعليم األساسي )الحلق

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.22 5492 جيد// 

 محمد احمد الشحات محمد الشربينى 1055
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 78.99 5944 جيد// 

 محمد احمد حامد حسن فرج 1056
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.66 5764 جيد// 

 73.23 7890 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية محمد احمد مجاهد محمد 1057

 محمد اسامه محمد حسن الجوهرى 1058
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.8 5618 جيد// 

 71.82 7415 جيد//  العلمي/الرياضيات محمد جمال حسين ناصف ناصف 1059

 محمد جمال عبده السيد شليله 1060
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.87 5780 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 لخريجين شئون ا

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (54 )  

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

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (55 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 70.67 7297 جيد//  العلمي/الرياضيات مد محمد مصطفى سليممحمد مح 1081

 72.98 7864 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية محمد مصطفى السيد مصطفى خضر 1082

 محمد وجيه عثمان ديوان 1083
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.15 5191 جيد// 

 70.85 6766 جيد//  األدبي/علم نفس جارمحمود حمدى محمد عطيه الن 1084

 محمود رضا البدراوى على عبدالغنى 1085
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.54 5516 جيد// 

 محمود طه عبدهللا عرمان 1086
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.39 5505 جيد// 

 د ماهر عبدالرازق المرسى مطاوعمحمو 1087
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.64 5762 جيد// 

 75.75 7386 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مديحه رضا عبد الخالق اسماعيل احمد 1088

 مديحه صابر سعد حسانين 1089
التعليم األساسي )الحلقة 

 لوماألولى(/العلمي/الع
 76.8 6643 جيد// 

 مديحه عبدالفتاح فتحى محمد حجازى 1090
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.55 5599 جيد// 

 76.04 6825 جيد//  األدبي/التاريخ مرنا مالك نصر صليب 1091

 مروه احمد الشربينى احمد رزق بدوى 1092
التعليم األساسي )الحلقة 

 ولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاأل
 77.66 6077 جيد// 

 مروه اسعد رجب عبدالعاطى 1093
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.79 6165 جيد// 

 مروه السيد محمد عبدالمقصود المتولى 1094
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.75 5771 جيد// 

 مروه العوضى احمد العوضى عشرى 1095
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.47 5584.5 جيد// 

 مروه سعد عبدالحميد على حسون 1096
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.94 5786 جيد// 

 78.78 6775 جيد//  األدبي/اللغة العربية الوصيف مروه طه محمود محمد محمد 1097

 77.3 6648 جيد//  األدبي/اللغة العربية مروه عبداللطيف على عبدالغنى جاب هللا 1098

 مروه عيد عوض محمد 1099
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 73.3 5846 جيد// 

 73.76 6343 جيد//  اللغة العربيةاألدبي/ مروه فراج عبده عبد العال 1100

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (56 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 73.1 7127 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مروه محمد عبد المحسن السيد على 1101

 77.14 7965 / جيد/ العلمي/الرياضيات مروه محمد عبداللطيف سعفان 1102

 69.63 6789 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مروه ممدوح محمد شاكر 1103

 73.65 7034 جيد//  األدبي/علم نفس مريانه ابراهيم داود ابراهيم 1104

 مريم السيد السيد محمود ياسين 1105
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
 74.14 7470 جيد// 

 77.83 6090 جيد// التعليم األساسي )الحلقة  يم رضا حماد عطيه الغرباويمر 1106



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية

 مريم محفوظ لويس سمعان 1107
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.36 5746 جيد// 

 70.33 6312 جيد//  األدبي/التاريخ مريم ناصر محمد الشبه 1108

 76.36 7445 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مصطفى حميده المتولى عبد الفتاح حامد 1109

 معالى العربى السيد فريد محمد على المال 1110
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.36 5577 جيد// 

 74.03 7644 جيد//  العلمي/الرياضيات مالك عادل سعد وديع حنين 1111

 77.27 6935 جيد//  األدبي/التاريخ منار ابراهيم ابراهيم الشناوى 1112

 76.37 7446 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية منار ابراهيم على حسن على مصطفى 1113

 منار احمد محفوظ على ابراهيم 1114
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 71.32 6169 جيد// 

 منار السعيد حسن ابراهيم 1115
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 75.54 6119 جيد// 

 73.95 7635 جيد//  العلمي/الرياضيات منار السيد كامل ابراهيم حيده 1116

 71.87 7007 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية منار طارق محمد الحنفى ابراهيم 1117

 77.02 7509 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية منار عبد الرحمن عبد الحليم عوض يوسف 1118

 75.5 7361 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية منار مجدى الشحات عبد الحميد 1119

 منار محسن حامد شعبان الموافى 1120
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.09 5500 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (57 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 75.86 7245 جيد//  األدبي/علم نفس منار محمد فتحى محمد عبدالحميد 1121

 منار محمد محمد السيد ابوالعنين 1122
التعليم األساسي )الحلقة 

 إلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة ا
 71.46 5592 جيد// 

 78.4 6742 جيد//  األدبي/اللغة العربية منار مختار االمام شادى 1123

 منار مصطفى احمد محمود عامر 1124
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 72.32 7792 جيد//  الفرنسية األدبي/اللغة منال محمد ابراهيم ابراهيم عبدالمجيد 1125

 74.91 6442 جيد//  األدبي/اللغة العربية منال محمد صالح محمد ابراهيم 1126

 منة هللا زكريا مسعد عبدالحافظ 1127
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 74.62 5615 جيد// 

 منة هللا نجاح احمد محمد بكر 1128
السمعية/اللغة اإلعاقة 

 العربية/التربية الخاصة
 77.95 7853 جيد// 

 76.9 7344 جيد//  األدبي/علم نفس منةهللا مجدى ابراهيم الدسوقى عبدالعزيز 1129

 76.51 8244 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية منن السعيد احمد السادات شريف 1130

 72.9 7855 جيد//  /اللغة الفرنسيةاألدبي منه هللا عثمان منصور السيد أحمد سليم 1131



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 78.1 6717 جيد//  األدبي/اللغة العربية منى احمد محمد عبده عبد هللا 1132

 منى السيد السيد محمود السيد 1133
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.34 5582 جيد// 

 72.22 6211 جيد//  ة العربيةاألدبي/اللغ منى ثروت عبدالحميد العدوى 1134

 منى عبدالباسط عبدالصمد على 1135
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 75.84 5707 جيد// 

 70.88 7318 جيد//  العلمي/الكيمياء منى عبدالرحمن محمد حسين العوضى 1136

 78.8 6777 جيد//  غة العربيةاألدبي/الل منى عبدالسالم احمد العدل مجاهد 1137

 منى عبدهللا محمد ابراهيم 1138
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.39 5743 جيد// 

 70.23 6847 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية منى عبدالمنعم محمد ابراهيم 1139

 منى مختار المتولى عبدالمطلب 1140
ي )الحلقة التعليم األساس

 األولى(/العلمي/العلوم
 74.39 6435 جيد// 
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   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (58 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 76.64 7319 جيد//  األدبي/علم نفس منى وجدى محمد محمد السيد 1141

 مها ابراهيم محمد هالل السالمونى 1142
ساسي )الحلقة التعليم األ

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.42 5745 جيد// 

 70.29 6045 جيد//  األدبي/اللغة العربية مها حسن احمد حسن 1143

 69.97 7539 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية مها عبدالعظيم عبدالمقصود محمد سليمان 1144

 72.91 7109 يد// ج األدبي/اللغة اإلنجليزية مها عزت حامد باز 1145

 72.37 6911 جيد//  األدبي/علم نفس مها عزت محمود عبدالحميد عبيد 1146

 75.78 7389 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مها فرج عبدالعال محمود شعبان 1147

 مها محمد ابراهيم جبر 1148
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.47 5514 جيد// 

 مها ناصر محمود مختار 1149
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 74.33 5928 جيد// 

 مها يوسف السيد يوسف السيد 1150
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.93 5789 جيد// 

 77.47 7243 د// جي األدبي/الجغرافيا مهند محمود وهبه غانم 1151

 75.85 7395 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مى العدل الهوارى االمام 1152

 71.4 6819 جيد//  األدبي/علم نفس مى جالل فهمى عبد اللطيف 1153

 75.66 7377 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مى حامد حامد محمد البراز 1154

 78.7 7516 جيد//  دبي/علم نفساأل مى حماده مختار عبدالعال 1155

 مى رضا حسن ابوالفتوح 1156
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 76.36 5975 جيد// 

 مى رضا محمد السيد سعيد 1157
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 76.19 7581 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 73.58 6328 جيد//  ي/اللغة العربيةاألدب مى عبد الحميد سامى عبد الحميد 1158

 77.49 7555 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية مى عبد الحى ناصف االمام 1159

 75.24 8107 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية مى عبد الفتاح عبد السميع جمعه 1160

  

   عميد الكلية   البوكيل الكلية لشئون التعليم والط   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 

 
 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (59 )  

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

 النسبة المجموع ديرالتق الشعبة إسم الطالب م

 مى عبدالهادى شبل المرسى 1161
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.46 6700 جيد// 

 70.09 7237 جيد//  العلمي/الرياضيات مى فتحى يونس على عيسى 1162

 مى فكرى محمد االمام 1163
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 73.12 7275 جيد// 

 مى محمد حسن عبدالمقصود 1164
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.66 6718 جيد// 

 مى محمد عبدالرءوف احمد برهام 1165
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.24 5272 جيد// 

 مى محمد عبدالرؤف حسن سالمه 1166
ة التعليم األساسي )الحلق

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.35 5505 جيد// 

 مى محمد عبدالمنعم الطميهى رجب عبدالعال 1167
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 مى نياظ محمد صالح حلوه 1168
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.64 5375.5 جيد// 

 مياده ابراهيم على قابيل حماد 1169
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.41 5666 جيد// 

 74.51 6967 جيد//  األدبي/الجغرافيا مياده جمال الدين محمد حسانين شادى 1170

 77.91 6700 جيد//  العربيةاألدبي/اللغة  مياده محمد الخضرى المغربى اللوته 1171

 مياده محمد فريد محمد على عوده 1172
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.99 5718 جيد// 

 مياده مديح محمد العدل شحاته 1173
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.87 5702 جيد// 

 75.61 6786 جيد//  األدبي/التاريخ نا احمد خيرى احمد موسىمير 1174

 مينا مالك مرزوق فهد مبارك 1175
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 73.81 5554 جيد// 

 76.89 7497 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نادين حمدى عبد الحميد طه 1176

 بدالرحمن احمد ابراهيمناديه احمد ع 1177
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 74.9 5636 جيد// 

 ناديه عادل حامد ابراهيم اسماعيل 1178
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.34 5501 جيد// 

 ناديه لطفى عبداللطيف مصلحى 1179
)الحلقة التعليم األساسي 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.83 5706 جيد// 

 78.95 6790 جيد//  األدبي/اللغة العربية ناديه مراد مراد زرزوره 1180

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  



         

  
 

  
 

  
 

   عبدالمنعم مصطفىأ.د/ أسماء   

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (60 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 75.14 6462 جيد//  بي/اللغة العربيةاألد ناهد نبيه نبيه على شداد 1181

 75.41 7352 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ناهد يسرى عبدالرحيم العوضى 1182

 نجاة شكرى محمد عبدالعزيز 1183
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
 74.11 7467 جيد// 

 نجاه عطيه صابر البيومى 1184
 التعليم األساسي )الحلقة

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

 نجاه محمد على عابد 1185
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.71 6722 جيد// 

 72.15 7774 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية نجالء فتحى حبيب احمد 1186

 71.36 6405 // جيد األدبي/التاريخ نجالء فتحى محمد سيد احمد 1187

 76.66 7474 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نجوى ابراهيم ابراهيم على حسين 1188

 70.6 6336 جيد//  األدبي/التاريخ نجوى محمود الشرقاوى جاد 1189

 نجوى ناصر محمد بدران ابوزيد 1190
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

 78.57 7916 جيد// 

 76.01 8190 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ندا عالء طاهر محمد الوصيف 1191

 73.96 7636 جيد//  العلمي/الرياضيات ندى احمد محمد رزق 1192

 ندى اسماعيل سعد السيد 1193
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 76.82 6645 جيد// 

 78.59 7505 جيد//  بي/علم نفساألد ندى جابر محمود هلهول مصطفى 1194

 ندى عزت المرغنى عطيه 1195
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.82 5620 جيد// 

 70.87 6626 جيد//  األدبي/الجغرافيا ندى محمد احمد محمد ابراهيم 1196

 76.9 7498 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ندى محمد سرور عبد اللطيف عوض 1197

 ندى محمد عبد الكريم محمد الدسوقى 1198
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
 77.15 7773 جيد// 

 73.15 7882 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ندى محمد عبد المحسن عبد الحليم بحيرى 1199

 71.15 6937 جيد//  زيةاألدبي/اللغة اإلنجلي ندى محمد محمود محمد الوكيل 1200

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (61 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ندى محمود محمد عبدالوهاب 1201
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.04 6028 جيد// 

 نرمين السيد عبدالرحيم السيد احمد 1202
سي )الحلقة التعليم األسا

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.05 5403 جيد// 

 77.78 5853 جيد// التعليم األساسي )الحلقة  نرمين ثروت االمام الصديق العشماوى 1203



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية

 نرمين جمعه عبدالفتاح العوضى 1204
التعليم األساسي )الحلقة 

 العربية األولى(/األدبي/اللغة
 75.36 5577 جيد// 

 77.35 6652 جيد//  األدبي/اللغة العربية نرمين شفيع فتحى السعيد صالح 1205

 نرمين محمد احمد محمد 1206
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 75.19 5658 جيد// 

 72 6192 جيد//  العربيةاألدبي/اللغة  نرمين ياسر عبدالسالم احمد الشحات 1207

 نسرين رأفت مصطفى الشربينى 1208
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 72.35 5661 جيد// 

 72.95 7860 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية نسمه احمد سليمان على الشربينى 1209

 78.92 7695 جيد//  إلنجليزيةاألدبي/اللغة ا نسمه فايد عبد الحميد جمعه فايد 1210

 نسمه محمد عبدالغنى السيد الطنطاوى 1211
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.62 5818 جيد// 

 75.29 6757 جيد//  األدبي/التاريخ نغم عالء عبد الغنى على العدوى 1212

 نهاد بالل طلبه شحاته 1213
قة التعليم األساسي )الحل

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75 5550 جيد// 

 78.19 7624 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نهال الدرينى عبده محمد 1214

 71.16 6938 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نهال سعد عبدالمعبود عبدالمقصود 1215

 نهال شكرى طه نجيب قزامل 1216
التعليم األساسي )الحلقة 

 ى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاألول
 71.55 5599 جيد// 

 76.34 7443 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نهال عادل السيد بيومى خضر 1217

 74.07 6648 جيد//  األدبي/التاريخ نهال فاضل محمد سليمان ضالم 1218

 74.21 7087 جيد//  األدبي/علم نفس نهال محروس محمد المتولى عطيه 1219

 74 6364 جيد//  األدبي/اللغة العربية نهال محمود الحسانين ابو شحاته 1220

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 حين كشف بأسماء الطالب الناج
  2016في امتحان سنة 

 (62 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 73.99 7066.5 جيد//  األدبي/علم نفس نهال ياسر شكرى كامل السيد 1221

 ابراهيم سرحاننهله ابراهيم ابراهيم  1222
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 71.16 5355 جيد// 

 نهله عالءالدين محمد السيد شبكه 1223
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.87 5937 جيد// 

 نهى عبدالهادى عبدالفتاح عبدالهادى 1224
ي )الحلقة التعليم األساس

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.47 5514 جيد// 

 نهى محمد ابراهيم محمد السيد حسن 1225
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 75.57 5913 جيد// 

 نهى محمود ابراهيم احمد 1226
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.16 5731 د// جي

 76.91 6614 جيد//  األدبي/اللغة العربية نوال احمد محمد عثمان 1227

 نوال جمال ابراهيم محمد العيسوى 1228
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 78.56 7935 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 نوال محمد عبدالهادى محمد البيومى 1229
التعليم األساسي )الحلقة 

 غة اإلنجليزيةاألولى(/األدبي/الل
 72.36 5662 جيد// 

 77.55 6669 جيد//  األدبي/اللغة العربية نور حاتم الشحات ابوزيد حسن 1230

 نورا احمد ابراهيم حشيش جاد 1231
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78.45 5805 جيد// 

 75.24 7185 جيد//  نفس األدبي/علم نورا اشرف عبد الجليل عبد المطلب 1232

 نورا السيد السيد سالمه عبده 1233
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.07 5481 جيد// 

 نورا الصديق السيد الحبشى 1234
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.78 5386 جيد// 

 72.11 7770 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية يدنورا ثروت العدل السع 1235

 نورا حامدين عبدهللا السيد 1236
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.39 5579 جيد// 

 نورا طارق زكى سالم 1237
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 76.35 6604 جيد// 

 لحليم محمدنورا عبده عبد ا 1238
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.5 5517 جيد// 

 77.67 6971 جيد//  األدبي/التاريخ نورا ماجد سعد عبد المجيد 1239

 76 7410 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نورا محمد محمد السيد غنيم 1240

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   يجينمدير شئون الخر   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (63 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 70.68 7616 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية نورا يوسف السيد يوسف السيد 1241

 نوران محمود محمد احمد يوسف 1242
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 71.46 5288 جيد// 

 74.99 6524 جيد//  األدبي/اللغة العربية به فرجنوره سمير عباس وه 1243

 75.16 7027 جيد//  األدبي/الجغرافيا نورهان السيد بكر السيد نصار 1244

 77.94 8398 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية نورهان خالد شعبان حسن 1245

 74.57 8035 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية نورهان عبد هللا امين ابراهيم شورى 1246

 نورهان عبدهللا البغدادى محمد رضوان 1247
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.64 5597 جيد// 

 76.39 7295 جيد//  األدبي/علم نفس نورهان عصام توفيق التوابتى 1248

 71.53 6974 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نورهان هانى عبد الباسط ابوالوفا 1249

 نيرمين عنتر صديق ابوالعنين عيسى 1250
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.7 5454 جيد// 

 77.92 8045 جيد//  العلمي/الكيمياء نيره العوضى سعيد عطيه 1251

 هاجر ابراهيم السيد محمد السيد سالم 1252
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألدبي/الدراسات اإلجتماعيةاألولى(/ا
 75.31 5667 جيد// 

 76.36 6853 جيد//  األدبي/التاريخ هاجر السعيد عبداللطيف عتمان عتمان 1253

 هاجر المرسى محمد المرسى حبيب 1254
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 71.42 5589 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 فقىهاجر عالء محمود السيد ال 1255
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 72.24 5436 جيد// 

 78.48 7652 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية هاجر ممدوح محمد منصور يونس 1256

 70.78 7627 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية هاجر هانى شعبان على هانى 1257

 73.63 6884 جيد//  األدبي/الجغرافيا مجاهدهاله السيد عثمان السيد  1258

 هاله جمال عبدالجليل حسين عبده 1259
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.97 5400 جيد// 

 هاله حسن محفوظ حسن الطوخي 1260
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 76.58 5667 جيد// 

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (64 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 هاله صالح رمضان حمزه 1261
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.64 5767 جيد// 

 75.88 6526 جيد//  األدبي/اللغة العربية هاله عاشور السيد عبده 1262

 75.33 7043 جيد//  األدبي/الجغرافيا هاله عبدالمنعم محمد عبدالعزيز على 1263

 هبة هللا احمد عثمان احمد 1264
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 77.99 5869 جيد// 

 76.42 6572 جيد//  األدبي/اللغة العربية هبة هللا شكوكو رمزى محمد سيد احمد 1265

 73.56 7595 جيد//  العلمي/الرياضيات هبة هللا عادل صبرى هالل 1266

 هبة هللا محمد حسنى فتحى 1267
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.61 5760 جيد// 

 هبه ابراهيم ربيع المناديلى 1268
التعليم األساسي )الحلقة 

 العربيةاألولى(/األدبي/اللغة 
 70.65 5228 جيد// 

 73.2 7137 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية هبه ايهاب صالح عبد الوهاب 1269

 هبه على حسن عطيه الشرقاوى 1270
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 77.25 6045 جيد// 

 71.2 6800 جيد//  األدبي/علم نفس هبه فوزى محمود قطب 1271

 76.86 7186 جيد//  األدبي/الجغرافيا هبه محمد فوزى متولى محمد 1272

 هبه مختار رمضان رمضان الشرباصي 1273
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 75.53 5684 جيد// 

 78.16 7308 جيد//  األدبي/الجغرافيا هداء احمد المتولى عبد العال 1274

 هدى جمال محمد ابوالعنين عبده 1275
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 72.56 5369.5 جيد// 

 هدير احمد السيد المغازى ابوالعنين 1276
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.09 5705 جيد// 

 72.44 7805 جيد//  للغة الفرنسيةاألدبي/ا هدير احمد محمد فضل محمد 1277

 73.14 7552 جيد//  العلمي/الرياضيات هدير اسعد عبدالظاهر عبدالمجيد 1278

 75.62 5596 جيد// التعليم األساسي )الحلقة  هدير اشرف امبارك السيد امبارك 1279



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

 76.5 7459 جيد//  ة اإلنجليزيةاألدبي/اللغ هدير السيد محمد ابراهيم راضى 1280

  

   عميد الكلية   وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب   مدير شئون الخريجين   الموظف المختص  

         

  
 

  
 

  
 

   أ.د/ أسماء عبدالمنعم مصطفى  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (65 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 هدير السيد منصور محمد سالمه 1281
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 77.1 7864 جيد//  العلمي/الرياضيات م السيدهدير امين السيد ابراهي 1282

 هدير رمضان حامد رمضان 1283
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 78.26 5889 جيد// 

 هدير سمير عبدالحليم ابراهيم الباز 1284
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
 76.32 7689 جيد// 

 هدير عبدالحميد على عبدالحميد يوسف 1285
التعليم األساسي )الحلقة 

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

 هدير على على محمود شحاته 1286
التعليم األساسي )الحلقة 
األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 76.12 5728 جيد// 

 هدير عوض ابراهيم بحبح 1287
م البيولوجية و العلمي/العلو
 الجيولوجيا

 78.41 7802 جيد// 

 هدير غندور طه عبدالهادى بلده 1288
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 70.12 5189 جيد// 

 71.88 6865 جيد//  األدبي/علم نفس هدير محمد مصطفى عطيه الزينى 1289

 71.93 6186 جيد//  للغة العربيةاألدبي/ا هدير محمود احمد عبد هللا 1290

 هدير محمود محمد ابراهيم الجزائرى 1291
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 73.76 5772 جيد// 

 77.1 7517 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية هدير ياسر عبد الغفار الحسينى 1292

 75.01 7013 جيد//  دبي/الجغرافيااأل هدير يوسف كمال على الشهاوى 1293

 77.23 6642 جيد//  األدبي/اللغة العربية هناء صالح ابراهيم متولى منسى 1294

 هناء لطفى حسين محمد الحواوشى 1295
اإلعاقة العقلية/اللغة 

 العربية/التربية الخاصة
 73.07 7362 جيد// 

 72.98 7116 جيد//  ليزيةاألدبي/اللغة اإلنج هند ابراهيم السيد احمد غنيم 1296

 هند السيد محمد بدر 1297
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.7 5602 جيد// 

 76.11 8201 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية هند حسن قدرى حسن حسنين 1298

 هند رضا محمود حسن 1299
التعليم األساسي )الحلقة 

 العربية األولى(/األدبي/اللغة
 72.34 5353.5 جيد// 

 هند رضا مصباح ذكى حامد 1300
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.42 5432 جيد// 
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   اء عبدالمنعم مصطفىأ.د/ أسم  

 
 

 شئون الخريجين 

 كشف بأسماء الطالب الناجحين 
  2016في امتحان سنة 

 (66 )  

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

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 75.59 8145 جيد//  ألدبي/اللغة الفرنسيةا هند صبرى عطيه محمد شلبى 1301

 69.86 6811 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية هند طه عبد الحافظ فرغلى 1302

 هند فرج عبدالباقى عبدالعزيز الجندى 1303
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 78.29 7907 جيد// 

 77.73 7268 جيد//  ااألدبي/الجغرافي هند محمود محمود عبد المجيد 1304

 هيثم ابراهيم عبدالعظيم ابراهيم شلبى 1305
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 78.29 6126 جيد// 

 وسام عبدالخالق محمد رجب رزق 1306
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.19 5490 جيد// 

 72.16 6206 جيد//  األدبي/اللغة العربية محجوب ابوبكر وسام محمد 1307

 وعد السعيد عبداللطيف على الزهيرى 1308
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 69.68 5557 جيد// 

 وفاء اسماعيل عبدالعزيز محمد الدسوقى 1309
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.81 5463 جيد// 

 74.7 6704 جيد//  األدبي/التاريخ وفاء محمد عبده محمد شحاته 1310

 72.03 7437 جيد//  العلمي/الرياضيات والء احمد السيد محمد حمدى 1311

 والء السباعى ابوالليل موسى 1312
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 76.31 7593 جيد// 

 عبداللطيف حسين الديسطىوالء ايهاب  1313
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.08 6667 جيد// 

 75.04 7316 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية والء خالد محمود عبد العزيز محمد 1314

 والء ذكى عبدالرازق صالح 1315
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 70.85 5544 // جيد

 والء سامى حسين احمد 1316
اإلعاقة السمعية/اللغة 
 العربية/التربية الخاصة

 77.9 7848 جيد// 

 70.75 6615 جيد//  األدبي/الجغرافيا والء شوقى عزت جلبى حمود 1317

 73.67 6612 جيد//  األدبي/التاريخ والء طارق عبد الفتاح ابراهيم 1318

 77.54 7405 جيد//  األدبي/علم نفس ى مصطفى الهنداوىوالء طارق عراب 1319

 والء عبدهللا ابراهيم رضوان 1320
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 77.76 6726 جيد// 

  

          

 
        

          

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 طيف محمد المرغنىوالء محمد عبدالل 1321
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 74.61 5521 جيد// 

 75.84 6807 جيد//  األدبي/التاريخ والء محمد محمد احمد حموده 1322

 والء محمد محمد محمد البالسى 1323
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.16 5710 جيد// 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 ياره عصام عبده محمد البغدادى شرف 1324
العلمي/العلوم البيولوجية و 

 الجيولوجيا
 78.8 7841 جيد// 

 72.89 6542 جيد//  األدبي/التاريخ ياسمين ابراهيم محمد محمد عطيه 1325

 ياسمين جابر احمد سيد 1326
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 69.89 5469 جيد// 

 ياسمين حامد عبدالعزيز راشد أبوالعنين 1327
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 75.59 5594 جيد// 

 ياسمين حسن عطيه ابوالعنين الجميعى 1328
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 77.09 5705 جيد// 

 72.58 6931 جيد//  األدبي/علم نفس ود عوضينياسمين طارق محم 1329

 71.12 6934 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ياسمين عارف عبد الغفار عارف النمراوى 1330

 73.65 7936 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ياسمين عطيه محمد على 1331

 ياسمين ماهر جمال عبدالمطلب رئيسه 1332
 التعليم األساسي )الحلقة

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 78 5772 جيد// 

 71.36 6958 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ياسمين محمد توفيق على شحاته عميش 1333

 74.58 6414 جيد//  األدبي/اللغة العربية ياسمين نبيه محمد على على حسن 1334

 76.75 7483 جيد//  يزيةاألدبي/اللغة اإلنجل ياسمينا سمير على محمد على سمره 1335

 78.42 7646 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية يمنى فتحى محمد الحسينى العطار 1336

 آمنه بنت وهب نجاح عيسى االمام حسب هللا 1337
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 68.75 5947 مقبول 

 68.9 6718 مقبول  ألدبي/اللغة اإلنجليزيةا آيه جمال الدين عبد اللطيف محمد ابراهيم 1338

 67.36 6955 مقبول  العلمي/الرياضيات آيه عبدالفتاح يوسف يونس النجار 1339

 آيه عزت االمام السيد أبو النجا عوض 1340
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.19 5179 مقبول 

  

          

 
        

          

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 آيه على ابوالوفاعلى عجيزه 1341
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 68.69 5564 مقبول 

 ابراهيم عبدالحميد طاهر السيد يوسف 1342
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 68.33 5056.5 مقبول 

 68.87 6577 مقبول  األدبي/علم نفس ابراهيم على حسن محمد اصالن 1343

 احمد عادل محمود رزق على 1344
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 65.83 5694 مقبول 

 67.94 5843 مقبول  األدبي/اللغة العربية احمد عبدالسميع عبدالمقصود حافظ 1345

 68.85 6713 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد غنيم غنيم محجوب غنيم 1346

 احمد كمال رزق عبدالهادى صقر 1347
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.56 5208 مقبول 

 68.36 7366 مقبول  األدبي/اللغة الفرنسية احمد محمد عادل محمد الجبالى 1348

 احمد محمد نجيب بدير السيد االمام 1349
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 68.11 5125 مقبول 

1350 
اسراء اشرف محمد محمد احمد 

 عبدهللا
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 65.51 5126 مقبول 

 66.94 6527 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسراء محمد راشد عبدالفتاح 1351

 اسالم محمد فهمى حسن عطيه 1352
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 68.59 5076 مقبول 

 66.08 4890 مقبول التعليم األساسي )الحلقة  اسماء حسن فتوح احمد جوهرى 1353



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 األولى(/األدبي/اللغة العربية

 اء عوض ابراهيم عبدهللا جبراسم 1354
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.63 5370 مقبول 

 اسماء محمود ابوزيد السيد بيضون 1355
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 64.61 5056 مقبول 

 امانى سمير فتحى صادق همام 1356
اسي )الحلقة التعليم األس

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.09 5250 مقبول 

 امل المتولى احمد محمد ابراهيم 1357
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 67.6 5087 مقبول 

 امل صالح عبدالغفار يونس 1358
التعليم األساسي )الحلقة 

 زيةاألولى(/األدبي/اللغة اإلنجلي
 67.46 5279 مقبول 

 اميره غازى السيد عثمان 1359
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.79 5383 مقبول 

 اميره يسرى حسن السيد 1360
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.18 5257 مقبول 

  

           

 
       

 

           

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 انطونيوس مرقص كرم بشاى 1361
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/الدراسات اإلجتماعية
 67.85 5106 مقبول 

 ايمان اشرف ابوالفتوح الدسوقى الصياد بطين 1362
التعليم األساسي )الحلقة 

 اإلنجليزية األولى(/األدبي/اللغة
 66.98 5241 مقبول 

 66.77 6510 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان نوح رمضان سليمان 1363

 64.32 6561 مقبول  العلمي/الرياضيات ايمن سعدالدين يوسف حسن سليمان 1364

 68.94 7032 مقبول  العلمي/الرياضيات بسمه عصام الدين طه صابر قزامل 1365

 مد حسن عمر حطببسنت اح 1366
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 65.8 5149 مقبول 

 حازم احمد عبده محمد عمر 1367
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 65.37 5115 مقبول 

 حبيبه عطيه عبد هللا طلبه محرم 1368
التعليم األساسي )الحلقة 

 لى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةاألو
 68.47 5358 مقبول 

 حسام ابراهيم سعيد أبوالنيل 1369
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 64.86 5075 مقبول 

 حنان محمد احمد السيد 1370
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 68.28 5445 مقبول 

 68.39 6668 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية د عادل احمد محمد شملولخلو 1371

 67.97 6627 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية داليا السيد محمد مصطفى ابراهيم 1372

 داليا محمد مصطفى ابراهيم السيد 1373
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
 65.9 5700 مقبول 

 اد عبدالقادر حسب النبىدعاء ج 1374
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 67.92 5026 مقبول 

 دعاء حلمى كامل هوارى 1375
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.31 5345 مقبول 

 دعاء عبدالحكيم عبدالسالم غازي 1376
التعليم األساسي )الحلقة 

 ألولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزيةا
 67.49 5281 مقبول 

 67.8 6339 مقبول  األدبي/الجغرافيا دينا حمدى مسعد مصطفى 1377

 ريهام جالل حامد نصير ابوالعنين 1378
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.96 5318 مقبول 

 سحر محمد مالك السيد جبر 1379
يم األساسي )الحلقة التعل

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 68.5 5069 مقبول 



 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 سعاد ذكريا احمد احمد حسنين 1380
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.09 5328 مقبول 

  

           

 
       

 

           

   

 

 نسبةال المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 68.95 6447 مقبول  األدبي/الجغرافيا سماح محمد عبدالعليم محمود ابراهيم 1381

 سمير حسن احمد على 1382
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.65 5294 مقبول 

 66.87 6520 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية سميه عادل عبدهللا الحناوى 1383

 68.27 7049 مقبول  العلمي/الرياضيات شروق محمد السعيد بدوى جاد 1384

 شيماء رمضان السعودى ابراهيم شاهين 1385
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 65.64 5136 مقبول 

 شيماء عطيه صابر محمد ابوعلى 1386
التعليم األساسي )الحلقة 

 اإلنجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة 
 68.42 5354 مقبول 

 عبير احمد على الحصى 1387
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.44 5277 مقبول 

 67.55 6316 مقبول  األدبي/الجغرافيا عبير حسام محمد رفعت عبد الرحمن حماد 1388

 عبير محروس عبد الرازق المغازى 1389
ي )الحلقة التعليم األساس

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.67 5217 مقبول 

 عال عبدهللا عيد يوسف الجزار 1390
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.34 5269 مقبول 

 عالءالدين محمد منصور السيد عمر 1391
التعليم األساسي )الحلقة 

 ةاألولى(/األدبي/اللغة العربي
 68.59 5076 مقبول 

 عليه نبيل احمد القصبى شميس 1392
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
 68.64 5560 مقبول 

 67.64 6595 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية فاطمه ابراهيم ابراهيم محمد سالم 1393

 68.48 6539.5 مقبول  األدبي/علم نفس فاطمه توفيق عبدالرازق فرج 1394

 68.22 6651 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية فايزه احمد محمد سليمان محمد 1395

 لميعه احمد محمد حسين القصبى 1396
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.82 5229 مقبول 

 67.39 6571 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية ليلى السيد السيد العلمى 1397

 مارى صبرى ميخائيل عبيد عوض 1398
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.95 5239 مقبول 

 64.08 6120 مقبول  األدبي/علم نفس محمد السيد احمد حسن 1399

 67.37 7259 مقبول  األدبي/اللغة الفرنسية محمد جمعه شبل محمد توفيق 1400

 محمود احمد محمد يوسف الشامى 1401
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.4 5274 مقبول 

 65.86 6718 مقبول  العلمي/الرياضيات محمود على حسين احمد حسانين المعداوى 1402

 مروه على ابوالفتوح مصطفي 1403
التعليم األساسي )الحلقة 

 عربيةاألولى(/األدبي/اللغة ال
 65.7 4862 مقبول 

 منى رزق العدل رزق محمد شرف الدين 1404
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.71 5298 مقبول 

 مى شعبان السعيد محمد شعبان 1405
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.34 5269 مقبول 

 65.04 6715 مقبول  العلمي/الكيمياء سن محمد حسن عبدهللامياده ح 1406

 67.67 7105 مقبول  العلمي/الرياضيات نداء نزيه محمد نصر العربى 1407

 65.13 7018 مقبول  األدبي/اللغة الفرنسية نسمه نجاح عبد المجيد ابوالمجد شرف 1408



 نهاد محمد سالم محمد 1409
التعليم األساسي )الحلقة 

 ى(/األدبي/اللغة العربيةاألول
 68.88 5097 مقبول 

 نهال محمد ابراهيم يوسف الخشب 1410
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.83 5386 مقبول 

 نهله احمد رضوان الشناوى 1411
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.81 5228 مقبول 

 نورا طلعت عبدالوهاب احمد 1412
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.2 5180 مقبول 

 67.5 6581 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية نورا على احمد على طلبه 1413

 نوسه السيد الشربينى عبده عبده 1414
التعليم األساسي )الحلقة 

 نجليزيةاألولى(/األدبي/اللغة اإل
 68.97 5397 مقبول 

 نيفين ناجى عبدالعليم مصطفى السيد 1415
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.18 5335 مقبول 

 هاجر ابراهيم عبدالرحمن عرفه 1416
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.8 5227 مقبول 

 ه يوسف محمد عطيه العاجزهال 1417
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 68.87 5389 مقبول 

 هدير حسن احمد الغرابلى 1418
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 68.95 5102 مقبول 

 هدير سامى عبدهللا محمد الجندى 1419
ة التعليم األساسي )الحلق
 األولى(/العلمي/العلوم

 68.74 5946 مقبول 

 هيام حمدى محمود حسن 1420
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة العربية
 65.74 4864.5 مقبول 

 

         

         

         

   

 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 براهيموفاء عوض منصور عبدالرؤف ا 1421
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.63 5292 مقبول 

 والء حلمى فؤاد الباز على 1422
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 66.79 5226 مقبول 

 67.17 6280 مقبول  األدبي/الجغرافيا ياسمين سامح مصطفى محمد ابوالوفا 1423

 67.53 6449 مقبول  األدبي/علم نفس ياسمين فوزى احمد فوزى السقعان 1424

 ياسمين محمد الصاوى عبدالسالم 1425
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/األدبي/اللغة اإلنجليزية
 67.25 5262 مقبول 
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