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تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

امتياز جيدجدا امتياز

جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد مقبول مقبول جيدجدا مستجد 7850

جيد جيدجدا امتياز

مقبول جيدجدا مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 7851

جيدجدا

مقبول جيد ضعيف مقبول جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7852

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد مقبول مقبول جيدجدا جيد جيد جيد مقبول ضعيف مستجد 7853

جيد جيدجدا جيد ضعيف امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7854

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 7855

امتياز جيد جيد جيدجدا

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 7856

مقبول جيدجدا

مقبول جيدجدا ضعيف جدا ضعيف جيد جيدجدا جيد جيدجدا مقبول جيد مستجد 7857

جيدجدا امتياز جيد امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7858

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا مستجد 7859
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احمد ابوالحمد حسن عبدالمنعم
10

ابودراز قرشى احمد عبدالراضى
9

ابوبكر جمال عبدالعزيز محمد
8

ابراهيم شحاته عبدالبارى بخيت
7

ابراهيم حسن ابوالنعمان توفيق
6

ابراهيم بدوى سيد على
5

ابتسام مجدى حلمى عبد القدوس
4

ابانوب يونان فكرى ايوب
3

ابانوب عاطف رمزى روفائيل
2

ابانوب انور لحظى برتله
1
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مقبول امتياز جيد

ضعيف جيدجدا ضعيف مقبول جيدجدا مقبول جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 7860

مقبول

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 7861

جيد

جيدجدا امتياز مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7862

جيد جيد

مقبول امتياز مقبول مقبول امتياز جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد 7863

جيد جيد

مقبول امتياز جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مستجد 7864

ضعيف جيدجدا ضعيف مقبول جيد جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 7865

جيدجدا

جيد امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 7866

مقبول جيدجدا ضعيف ضعيف جدا جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 7867

جيد امتياز امتياز جيدجدا

مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 7868

مقبول جيدجدا جيد جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف مقبول امتياز جيدجدا جيد مقبول امتياز جيد مستجد 7869

احمد رفعت سيد احمد
20

احمد خامس على محمد
19

احمد حنفى محمود عبدالمنعم
18

احمد حسين على منصور
17

احمد حارس حامد حارس
16

احمد جمال محمود محمد
15

احمد جاد محمد احمد
14

احمد بدير على احمد
13

احمد السيد بخيت على
12

احمد السيد اسماعيل عباس
11
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جيدجدا امتياز

مقبول جيد مقبول مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيد مقبول جيدجدا مستجد 7870

جيدجدا

ضعيف جيد مقبول مقبول امتياز مقبول جيدجدا مقبول جيد جيد مستجد 7871

جيد

مقبول امتياز مقبول مقبول امتياز جيد جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 7872

جيد جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد 7873

جيد امتياز جيد مقبول امتياز امتياز امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد 7874

امتياز

مقبول امتياز مقبول جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7875

جيد مقبول جيدجدا

مقبول جيدجدا ضعيف مقبول جيد جيد جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 7876

جيدجدا جيد

ضعيف جيدجدا ضعيف جيد جيدجدا جيد ضعيف جيد امتياز مقبول مستجد 7877

مقبول جيد

جيد جيد ضعيف مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 7878

جيد جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 7879

احمد محمد مصطفى محمد
30

احمد محمد محمد محمد
29

احمد محمد السيد احمد
28

احمد على محمد محمود
27

احمد على محمد على
26

احمد عالء محمد رضوان
25

احمد عبدالعظيم محمد سالم
24

احمد عاطف البدرى احمد
23

احمد شعبان سليم عبد المقصود
22

احمد رمضان احمد محمد
21
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مقبول مقبول مقبول

ضعيف مقبول ضعيف ضعيف مقبول ضعيف جيدجدا ضعيف ضعيف مقبول مستجد 7880

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 7881

جيد امتياز مقبول جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7882

امتياز امتياز

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 7883

ضعيف مقبول ضعيف جدا مقبول امتياز ضعيف ضعيف مقبول جيد ضعيف جدا مستجد 7884

جيد امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7885

جيد جيد

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز جيد مستجد 7886

امتياز امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 7887

جيدجدا جيد جيدجدا

جيد جيد مقبول مقبول جيد مقبول امتياز مقبول جيد جيدجدا مستجد 7888

مقبول جيد مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيد ضعيف مقبول جيدجدا مستجد 7889

اسماء خالد طه محمد
40

اسالم الوالى عبدالفتاح السيد
39

اسالم احمد ابوالمجد همام
38

اسراء يسرى احمد عبدالغنى
37

اسراء مصطفى ابوضيف محمد
36

اسراء محمود محمد عبدالرحيم
35

استير نصرى ميخائيل ابوالخير
34

استير القمص لوكاس ميالد جورجيوس
33

اسامه احمد السيد عبد اللطيف
32

احمد نور جاب هللا احمد
31
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امتياز جيدجدا

جيد امتياز مقبول ضعيف جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا امتياز جيد مستجد 7890

مقبول

جيد جيد مقبول ضعيف جيدجدا ضعيف جيد جيد جيد ضعيف جدا مستجد 7891

جيد جيدجدا

مقبول امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 7892

جيد

مقبول امتياز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا مستجد 7893

امتياز جيدجدا

ضعيف جيدجدا ضعيف جدا مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد امتياز ضعيف مستجد 7894

جيدجدا امتياز امتياز

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7895

جيد جيد

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز جيدجدا مقبول مقبول جيد مقبول مستجد 7896

امتياز جيدجدا جيدجدا

مقبول جيدجدا ضعيف مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 7897

جيد جيدجدا جيدجدا

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 7898

جيد

مقبول جيدجدا مقبول ضعيف جيدجدا جيدجدا جيد جيد مقبول جيدجدا مستجد 7899

امنيه هشام محمد محمود
50

امنيه مصطفى محمد محمود
49

امبابى السيد محمد عيد
48

امال عثمان فهمى عالم
47

الشيماء عبدالموجود حمدون فرغل
46

السيد شاكر عبد الحميد منصور
45

االء عاطف محمد صبره
44

االء حماده محمد السيد
43

اسماء محمد عبدالحافظ خضيرى
42

اسماء عبده سيد على
41
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جيد

ضعيف جيد ضعيف جدا مقبول امتياز جيد جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول مستجد 7900

جيد

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 7901

امتياز

ضعيف جيدجدا ضعيف ضعيف جيدجدا جيدجدا جيد جيد امتياز مقبول مستجد 7902

امتياز

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7903

جيد

مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا امتياز مقبول جيد جيد مقبول مستجد 7904

امتياز

مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7905

مقبول جيدجدا

غ جيد جيد ضعيف امتياز امتياز جيد جيدجدا جيد جيد مستجد 7906

امتياز

جيدجدا امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7907

مقبول مقبول

ضعيف جيد ضعيف ضعيف جيد جيدجدا مقبول مقبول ضعيف جدا ضعيف مستجد 7908

امتياز

مقبول جيد جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 7909

بسمه احمد عبدالوهاب عبدالفتاح
60

ايه محمد عبدالرحمن ابراهيم
59

ايه عبدالرحيم محمد السيد
58

ايه رافت احمد محمد
57

ايه احمد على حسين
56

ايه احمد على احمد
55

ايمان بخيت حسين علي
54

ايرين عماد كامل بباوى
53

ايات خلف جابر اسماعيل
52

امير ماهر لبيب ايوب
51
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مقبول جيدجدا

ضعيف جيدجدا ضعيف مقبول جيد جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 7910

جيدجدا جيدجدا

ضعيف جيد جيد مقبول جيد جيدجدا مقبول جيد جيد ضعيف مستجد 7911

امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيد مستجد 7912

امتياز

مقبول جيدجدا مقبول جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 7913

امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7914

جيدجدا جيد

مقبول جيد ضعيف جدا ضعيف جيد جيد مقبول مقبول جيد مقبول مستجد 7915

جيدجدا امتياز

ضعيف جيد مقبول ضعيف امتياز جيدجدا جيد جيد امتياز جيد مستجد 7916

جيد جيدجدا جيدجدا

مقبول جيدجدا مقبول ضعيف امتياز جيد جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 7917

مقبول مقبول امتياز جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف مقبول جيدجدا جيد جيد مقبول امتياز مقبول مستجد 7918

امتياز امتياز جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 7919

توماس عياد ناشد فرج
70

توماس صموئيل عبيد اسعد
69

تهانى رفعت محمد عبدالرازق
68

تقى خالد كامل ابراهيم
67

تامر فايز فهمى اقالديوس
66

تادرس كرم فوزى مخائيل
65

بيشوى مجدى محروس مقار
64

بوال شاكر فكرى عبدالسيد
63

بهاء خيرى عثمان السيد
62

بكرى محمد بكرى عبدالعال
61
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الرياضيات  -نتيجة الفرقة الثالثة 

بيــــانـــات الطــــالــــب

مقبول

مقبول جيدجدا ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 7920

مقبول مقبول ضعيف مقبول جيد جيد مقبول جيد جيدجدا مقبول مستجد 7921

جيدجدا

امتياز امتياز جيد جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيد مستجد 7922

جيد

جيدجدا جيد مقبول مقبول ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول مستجد 7923

مقبول جيدجدا

جيد جيدجدا ضعيف جيد جيد جيدجدا جيد امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 7924

مقبول جيدجدا

مقبول جيد ضعيف مقبول جيدجدا جيد جيد جيد جيد مقبول مستجد 7925

جيد

ضعيف جيدجدا ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول امتياز ضعيف مستجد 7926

امتياز جيدجدا جيد امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7927

جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا

مقبول جيدجدا مقبول جيد جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 7928

مقبول جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 7929

جوليانا رشدى زكريا لمعى
80

جورج صالح مرجان مشرقى
79

جهاد بخيت احمد محمد
78

جمال محمود محمد محمود
77

جمال على احمد شحات
76

جمال عبدالناصر عبداللطيف محمد
75

جرجس نوح خلف نوح
74

جرجس مالك فايز عبدالمالك
73

جرجس جمال كمال ساويرس
72

تيسير فتحى عبدالراضى محمد
71
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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بيــــانـــات الطــــالــــب

امتياز امتياز

جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد 7930

جيدجدا جيد

ضعيف جيد ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول امتياز جيد مستجد 7931

مقبول امتياز جيدجدا

مقبول جيدجدا ضعيف ضعيف جيدجدا جيد جيد جيدجدا امتياز مقبول مستجد 7932

مقبول امتياز

مقبول جيدجدا ضعيف ضعيف جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7933

ضعيف مقبول ضعيف جدا ضعيف مقبول مقبول ضعيف جيد مقبول ضعيف مستجد 7934

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 7935

جيد امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7936

امتياز

جيد امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7937

جيدجدا امتياز امتياز

ضعيف جيد ضعيف جدا مقبول جيدجدا امتياز جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 7938

ضعيف جيد مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7939

خلود خالد جاد هللا عبده
90

خالد محمد محمود احمد
89

حنان يوسف عبدالحميد ابوالعال
88

حنان فتحى محمود عبدالاله
87

حنان جمال قدرى عبداللطيف
86

حمزه تغيان ابو العال قناوى
85

حمدى السيد عطيه هللا هالل
84

حسين عبدالاله حسين محمد
83

حسام حسن خلف السيد
82

حاتم محمود احمد كمال الدين
81
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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بيــــانـــات الطــــالــــب

امتياز جيدجدا جيد

ضعيف جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد امتياز امتياز مقبول مستجد 7940

مقبول جيد

ضعيف جيد جيد مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 7941

امتياز مقبول

ضعيف جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا ضعيف مستجد 7942

جيد جيد امتياز

جيد امتياز مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7943

مقبول جيد جيد

جيد مقبول ضعيف مقبول امتياز مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيد مستجد 7944

جيدجدا جيد امتياز جيدجدا

ضعيف جيد جيد مقبول مقبول جيدجدا جيد جيدجدا امتياز جيد مستجد 7945

جيدجدا امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7946

جيدجدا جيد

مقبول جيد ضعيف مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيد مستجد 7947

امتياز

ضعيف جدا جيد ضعيف مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 7948

مقبول

جيد جيدجدا مقبول ضعيف امتياز جيد جيدجدا جيد جيد ضعيف مستجد 7949

ريموندا بولس فرنس عازر
100

ريم احمد خلف محمد
99

ريتا رافت شحاته صليب
98

رومانى مسعد لطفى فهمى
97

رحاب على عالم احمد الجيار
96

رحاب صبرى محمود عبدالعزيز
95

ديانا برسوم صموئيل برسوم
94

دهب عنتر عبدالنعيم بدوى
93

دميانه صفوت نظير مترى
92

خلود محمود محمد جاد الرب
91
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الرياضيات  -نتيجة الفرقة الثالثة 

بيــــانـــات الطــــالــــب

امتياز

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7950

جيدجدا امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7951

جيد جيد

جيد جيد مقبول مقبول امتياز امتياز جيد مقبول جيدجدا مقبول مستجد 7952

جيد امتياز مقبول جيد امتياز جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا جيد مستجد 7953

مقبول

ضعيف امتياز جيد جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز جيد مستجد 7954

امتياز امتياز

مقبول جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيدجدا مستجد 7955

امتياز امتياز

جيدجدا امتياز جيد جيد جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7956

جيد امتياز جيد امتياز

جيد جيدجدا ضعيف مقبول جيدجدا مقبول جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 7957

امتياز امتياز امتياز

جيدجدا امتياز جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7958

امتياز

جيد امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7959

سلمى محمد حسن مهنى
110

سامى عبدالقادر محمد حسين
109

سامح مجدى فخرى عطيه
108

سامح عمانوئيل فخرى متري
107

سامح صبحى نصحى موسى
106

ساره كمال كامل شنوده
105

ساره سمير قديس حبيب
104

ساره حسين سليمان حسين
103

زينب ناصر ابوالحسن امين
102

ريهام ذاكر عيد طنطاوى
101
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الرياضيات  -نتيجة الفرقة الثالثة 

بيــــانـــات الطــــالــــب

امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 7960

جيد امتياز

جيدجدا امتياز جيد مقبول امتياز مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7961

مقبول

جيد جيد ضعيف مقبول جيد مقبول جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 7962

امتياز امتياز

جيد امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 7963

امتياز

جيد امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 7964

امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7965

جيد مقبول

مقبول جيد ضعيف ضعيف امتياز جيد جيدجدا مقبول جيد جيد مستجد 7966

جيدجدا جيدجدا

جيدجدا جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7967

جيد جيد

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7968

امتياز جيدجدا

جيد امتياز جيد مقبول امتياز امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7969

شريف خالد على ابوزيد حسن
120

شريف حسانين عبدالجابر عبدالخالق ح
119

شاهر شعبان احمد محمد
118

شاكر عبدالناصر زكرى بولس
117

شادى عماد ناشد سعيد
116

سيمون وجيه بخيت اسعد
115

سميه محمد عبدالرحمن الزهرى
114

سمير عبدالعظيم يوسف ابوالعال
113

سمر اسحاق احمد الطيب
112

سليم احمد صابر محمد
111
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الرياضيات  -نتيجة الفرقة الثالثة 

بيــــانـــات الطــــالــــب

امتياز امتياز

جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 7970

جيد جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 7971

جيد جيدجدا ضعيف مقبول امتياز جيد جيدجدا مقبول ضعيف جيد مستجد 7972

مقبول جيدجدا امتياز مقبول

جيد جيدجدا مقبول ضعيف امتياز جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد 7973

جيدجدا جيد

جيد جيد ضعيف مقبول جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيد مقبول مستجد 7974

امتياز

جيد امتياز جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 7975

امتياز امتياز

جيدجدا امتياز جيد جيد جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7976

جيد جيدجدا

جيد امتياز جيد جيد مقبول امتياز امتياز جيد جيد جيد مستجد 7977

جيد جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول جيد امتياز جيد جيدجدا جيدجدا جيد ضعيف مستجد 7978

جيد جيدجدا ضعيف ضعيف امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 7979

طالل محمد فراج محمد
130

طاهر محمود جابر على
129

صالح عطيتو اديب سمعان
128

صابر رشاد على عيسى
127

شيماء لطفى ابوالنجا محمود
126

شيماء كامل احمد على
125

شيماء شعبان قدرى محفوظ
124

شيماء حسن عبد هللا على
123

شهدى رضانى رمزى شنودة
122

شنوده مدحت حنا مينا
121
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 
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طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 
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الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
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تفاضلية جزئية
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مقبول جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف ضعيف امتياز امتياز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 7980

جيد مقبول

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد 7981

جيد

جيد امتياز مقبول مقبول امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 7982

مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 7983

مقبول

جيد امتياز ضعيف مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيد مستجد 7984

جيد مقبول جيدجدا جيد

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا ضعيف جيد مقبول جيد جيد مستجد 7985

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 7986

جيدجدا جيدجدا

جيد جيد ضعيف مقبول جيد مقبول جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 7987

امتياز مقبول

جيد جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا ضعيف مستجد 7988

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا جيد ضعيف امتياز امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 7989

عبدهللا محمد احمد محمد
140

عبدهللا شحاته نفادى عبدالعزيز
139

عبدالرحيم صفوت عبدالرحيم عبدالفضي
138

عبدالرحمن عادل عبدالحليم حمدان
137

عبدالرحمن السيد محمود علي
136

عبدالرحمن احمد محمود عيسي
135

عبدالرحمن احمد محمد كامل الشاذلى
134

عبدالحميد محمد عبدالحليم احمد
133

عبدالحميد جمال عبدالناصر عبدالحميد
132

عاصم عاطف السيد امين
131
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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بيــــانـــات الطــــالــــب

جيدجدا

مقبول جيد ضعيف ضعيف امتياز امتياز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 7990

امتياز جيد

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد جيدجدا جيد امتياز مقبول مستجد 7991

مقبول جيدجدا

ضعيف جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيد جيد مستجد 7992

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد ضعيف امتياز جيدجدا مستجد 7993

جيد جيدجدا جيد جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 7994

جيدجدا امتياز

جيد امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا امتياز جيد جيدجدا جيد مستجد 7995

جيد امتياز مقبول مقبول جيدجدا امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 7996

جيد امتياز امتياز جيدجدا

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 7997

جيد جيدجدا جيدجدا

مقبول جيد مقبول ضعيف امتياز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 7998

جيدجدا

جيد امتياز ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا جيد مقبول امتياز جيد مستجد 7999

عالء محمد عبدالعزيز متولى شبل
150

عالء شحات محمد احمد
149

عالء احمد صدقه بخيت
148

عال كرم صالح عبداللطيف
147

عزه فوزى زكى ابوشامه
146

عزه عطا توفيق على
145

عرفه محمود محمد احمد
144

عبير محمد نصر الدين محمد
143

عبدالمومن محمد امين احمد
142

عبدهللا محمد عبدالعال احمد
141
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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بيــــانـــات الطــــالــــب

مقبول جيدجدا

جيد جيدجدا ضعيف ضعيف امتياز جيد جيدجدا مقبول جيدجدا جيد مستجد 8000

امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيد جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8001

مقبول

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد امتياز مقبول مستجد 8002

جيد امتياز امتياز جيد

جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول مستجد 8003

امتياز جيدجدا

جيد امتياز جيد مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8004

جيد امتياز

مقبول جيد مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد جيد جيدجدا مقبول مستجد 8005

جيدجدا امتياز

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا مستجد 8006

ضعيف مقبول ضعيف جدا ضعيف مقبول ضعيف جدا جيد غ ضعيف ضعيف جدا مستجد 8007

جيدجدا مقبول جيد

ضعيف جيد مقبول ضعيف مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز جيد مستجد 8008

مقبول جيدجدا جيد جيد امتياز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 8009

غاده الصاوى محمد عبدالعال
160

عمرو صبرى عبدهللا السيد
159

عمر هاشم نصر الدين درويش
158

عمر رضوان على محمود
157

عماد ياسر محمود محمد
156

على ياسر احمد محمد
155

على محمود على حسن
154

على عبدالحارس على محمود
153

على الديب محمود رشوان
152

على الحاج طلعت اسماعيل
151
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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بيــــانـــات الطــــالــــب

امتياز جيد جيدجدا جيد

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مقبول مستجد 8010

جيد جيد امتياز جيد

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد مقبول مقبول مستجد 8011

امتياز جيد جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8012

امتياز جيد

جيدجدا امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول امتياز جيد مستجد 8013

جيد

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيد مقبول جيدجدا مستجد 8014

جيد جيد جيدجدا جيدجدا

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد امتياز جيد جيد امتياز جيد مستجد 8015

جيد جيدجدا جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف مقبول جيد جيد مقبول ضعيف جيدجدا جيد مستجد 8016

جيدجدا جيدجدا امتياز جيد

جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 8017

امتياز

جيد امتياز جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8018

جيد

مقبول مقبول مقبول ضعيف جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز ضعيف جدا مستجد 8019

كريم محمد حمدان حسين
170

كرستينا جرجس رزق سرجيوس
169

كرستينا بشاره داود بنيامين
168

فيلوثاؤس لطيف انيس تاوضروس
167

فايزه محمد موسى محمود
166

فام نبيل فايق شنوده
165

فاطمه صالح السيد محمد
164

فارس السيد على سالمان
163

فادى عماد شفوق شحاتة
162

غاده ايمن عجيب موسى
161
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الرياضيات  -نتيجة الفرقة الثالثة 

بيــــانـــات الطــــالــــب

جيد امتياز

جيد جيدجدا جيد جيد مقبول جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا جيد مستجد 8020

امتياز جيد

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد امتياز امتياز جيدجدا مقبول مستجد 8021

جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا جيد مقبول جيد امتياز جيد جيد امتياز جيد مستجد 8022

جيد امتياز

مقبول جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز مقبول جيدجدا امتياز مقبول مستجد 8023

جيد مقبول

مقبول امتياز مقبول ضعيف امتياز امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيد مستجد 8024

جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا

جيد جيدجدا جيد ضعيف امتياز امتياز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 8025

جيدجدا امتياز

جيد امتياز مقبول جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8026

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 8027

جيد امتياز جيدجدا جيدجدا

مقبول امتياز جيد جيد جيدجدا جيدجدا جيد امتياز امتياز جيد مستجد 8028

امتياز جيدجدا

جيد امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8029

مارينا كمال حبشى فخرى
180

مارينا سالمه وديد برسوم
179

مارى طلعت شهدى فرنسيس
178

مارى سمير فخرى مسعد
177

مادونا مجدى هنرى توماس
176

مادونا جمال جرجس فهمى
175

ليديه مجدى شاكر فهمى
174

كيرلس هادى جابر نصر
173

كيرلس نعيم جريس جرس
172

كيرلس عادل شنوده عوض
171
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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بيــــانـــات الطــــالــــب

جيدجدا

مقبول جيد مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد جيد مستجد 8030

امتياز جيدجدا امتياز جيد

جيد جيدجدا مقبول ضعيف امتياز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا مقبول مستجد 8031

امتياز جيدجدا

مقبول جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8032

جيد

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول مستجد 8033

جيد

مقبول جيدجدا ضعيف مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول مستجد 8034

جيد جيدجدا امتياز

جيد جيدجدا مقبول جيد جيدجدا امتياز جيد جيد جيدجدا جيد مستجد 8035

مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا

ضعيف جيد مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيد مستجد 8036

جيد امتياز مقبول جيدجدا

مقبول جيدجدا ضعيف مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز مقبول مستجد 8037

جيد مقبول

ضعيف جيدجدا مقبول ضعيف ضعيف جيدجدا جيد مقبول مقبول جيد مستجد 8038

جيد مقبول مقبول جيدجدا

مقبول جيدجدا ضعيف ضعيف امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 8039

محمد حسن عبد هللا محمد
190

محمد جمال محمد قبيصى
189

محمد جمال محمد رشوان
188

محمد جمال محمد احمد
187

محمد جاد الرب حمدان عبدالعال
186

محمد احمد محمد عبدالكريم
185

محمد احمد محمد عبدالرحمن
184

محمد ابوالفضل عبدالحفيظ احمد
183

مايكل رياض عيسى شنودة
182

مايكل اقالديوس زكى سعيد
181
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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جيدجدا مقبول

جيد جيدجدا مقبول ضعيف مقبول جيد جيد ضعيف امتياز ضعيف جدا مستجد 8040

امتياز

جيد امتياز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 8041

جيد

مقبول جيد ضعيف مقبول امتياز ضعيف مقبول جيدجدا ضعيف ضعيف جدا مستجد 8042

جيدجدا جيدجدا جيد مقبول

مقبول جيد ضعيف مقبول جيد ضعيف جدا مقبول جيد ضعيف ضعيف مستجد 8043

جيدجدا جيد جيدجدا جيد

مقبول جيد مقبول مقبول مقبول جيد مقبول مقبول امتياز مقبول مستجد 8044

امتياز جيد جيدجدا

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيد جيد مستجد 8045

مقبول

مقبول جيدجدا ضعيف ضعيف امتياز جيدجدا جيد مقبول جيد ضعيف جدا مستجد 8046

جيد امتياز جيدجدا

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيد جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 8047

مقبول امتياز جيد جيد امتياز امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8048

امتياز

جيد جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8049

محمد عبده فضل هللا محمد
200

محمد عبدالمحسن احمد شيبه الحمد
199

محمد عادل محمود محمد
198

محمد طارق محمد احمد
197

محمد رمضان احمد على
196

محمد رفعت عبد العزيز على
195

محمد رافت كمال السيد
194

محمد خلف محمد حماد
193

محمد خالد محمد سيد
192

محمد خالد احمد محمد
191
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي
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جيدجدا

ضعيف جيد مقبول مقبول جيدجدا جيد مقبول مقبول جيد جيد مستجد 8050

جيد امتياز امتياز

جيدجدا امتياز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8051

جيد امتياز امتياز

مقبول مقبول ضعيف مقبول جيدجدا ضعيف مقبول جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 8052

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8053

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8054

مقبول

جيد جيد ضعيف مقبول امتياز ضعيف جيد جيد مقبول مقبول مستجد 8055

جيد امتياز امتياز

مقبول جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8056

جيدجدا

ضعيف جيد مقبول ضعيف جيد جيد جيد مقبول جيد ضعيف مستجد 8057

امتياز

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيد جيد امتياز مقبول مستجد 8058

جيدجدا

ضعيف جيدجدا ضعيف جدا مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد جيدجدا مقبول مستجد 8059

محمود شعبان عزمى عبدالاله
210

محمود جابر خلف حسين
209

محمود السيد خلف الراوى
208

محمود اشرف عبدالغفار حمدان
207

محمد ناصر رواش عثمان
206

محمد ناصر البدرى هاشم مرسى
205

محمد ممدوح حموده ظهران
204

محمد محمد حسن محمد
203

محمد عمر محمود محمود
202

محمد على محمد عبد الرحمن
201
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جيد جيد جيدجدا

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا مقبول جيد امتياز امتياز جيد مستجد 8060

مقبول

ضعيف جيدجدا ضعيف مقبول امتياز جيدجدا جيد جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8061

مقبول

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8062

جيد

جيد امتياز مقبول ضعيف امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز مقبول مستجد 8063

جيدجدا جيد جيدجدا امتياز

ضعيف جدا جيد ضعيف جدا مقبول مقبول مقبول جيد جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد 8064

مقبول

مقبول جيد مقبول ضعيف امتياز ضعيف جيد جيد جيدجدا غ مستجد 8065

امتياز

مقبول جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8066

جيد امتياز جيد جيد

مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد جيد امتياز مقبول مستجد 8067

جيد جيد جيد

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا مقبول جيد مقبول مقبول مستجد 8068

مقبول

ضعيف جيدجدا ضعيف جدا مقبول جيد ضعيف جيد جيد امتياز ضعيف مستجد 8069

مصطفى صالح مصطفى محمد
220

مصطفى ابوالعال احمد ابوشوشة
219

مريم ناجى جاد ابراهيم
218

مريم حسنى فهمى مكسيموس
217

مروه حسن احمد رشوان
216

مروان عماد الدين ربيع حامد عبدالم
215

مدحت محمد سيد فراج
214

محمود على عبدالحميد عبدالحافظ
213

محمود عبدالسالم محمود اسماعيل
212

محمود صالح احمد على حماد
211
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امتياز

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز جيد مستجد 8070

جيد

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا امتياز مقبول مستجد 8071

جيد

جيدجدا جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 8072

جيد امتياز

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 8073

جيد جيد امتياز

جيد جيدجدا مقبول مقبول جيد جيدجدا جيد جيدجدا جيدجدا مقبول مستجد 8074

جيد جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف ضعيف جيد جيد مقبول جيد امتياز مقبول مستجد 8075

جيد جيد امتياز

ضعيف جيدجدا مقبول ضعيف امتياز جيد مقبول جيدجدا امتياز جيد مستجد 8076

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا مستجد 8077

جيد جيد

مقبول مقبول ضعيف جيد جيد مقبول جيد جيد جيد جيد مستجد 8078

جيد جيد جيدجدا

جيد جيد مقبول مقبول امتياز امتياز جيد جيد جيدجدا جيدجدا مستجد 8079

مالك بشاره جيد بشاى
230

معتز جمال الدين على عبد اللطيف
229

مصطفى نور الدين عبدالحافظ عبدالرح
228

مصطفى نبيل محمد حمدون
227

مصطفى محمود محمد متولى
226

مصطفى محمد يوسف على
225

مصطفى محمد ناجح محمد
224

مصطفى محمد رفاعى محمد
223

مصطفى عدنان مدنى خلف محمد
222

مصطفى طارق احمد عبدالسالم
221
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مقبول جيد امتياز

ضعيف جيدجدا مقبول جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8080

جيدجدا جيد جيد امتياز

جيد امتياز مقبول مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8081

جيد جيد

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا ضعيف مستجد 8082

جيد جيدجدا

مقبول جيد جيد مقبول امتياز جيدجدا جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 8083

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مقبول مستجد 8084

جيد جيدجدا جيد جيدجدا

مقبول جيد مقبول مقبول امتياز جيد جيدجدا امتياز مقبول جيدجدا مستجد 8085

مقبول جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف ضعيف جيدجدا جيد مقبول جيد جيدجدا مقبول مستجد 8086

جيد جيدجدا

ضعيف جيد ضعيف مقبول جيد جيدجدا مقبول ضعيف جيد ضعيف مستجد 8087

مقبول جيدجدا جيد

ضعيف جيد مقبول ضعيف جيد جيد مقبول مقبول امتياز مقبول مستجد 8088

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيد امتياز جيد جيد جيدجدا مقبول مستجد 8089

مينا رومانى فهيم محارب
240

مينا امير عبده باسيلي
239

مينا ابراهيم شكر هللا ميخائيل
238

مى محمود عبدالعال البدرى
237

مهتاب محمد عبدالرحيم رامى
236

منى على السيد احمد
235

منى السيد احمد السيد
234

منة هللا اشرف حسن احمد
233

منال احمد عبدالرحيم عبدهللا
232

منار موريس سليم داوود
231
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حزم برمجيات 
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امتياز

ضعيف جيد ضعيف جدا جيد ضعيف امتياز مقبول مقبول جيدجدا مقبول مستجد 8090

جيد مقبول جيد

ضعيف جيد مقبول ضعيف جيد جيدجدا مقبول جيد جيد جيدجدا مستجد 8091

جيد

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 8092

ضعيف جيد مقبول ضعيف جيد مقبول مقبول مقبول جيدجدا جيد مستجد 8093

امتياز جيد

جيدجدا جيدجدا جيد مقبول جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8094

جيد امتياز امتياز

مقبول جيد جيد مقبول جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8095

مقبول جيدجدا جيدجدا جيد

ضعيف جدا جيد مقبول ضعيف جيدجدا جيد مقبول مقبول جيد مقبول مستجد 8096

مقبول جيدجدا مقبول جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8097

جيد

جيد جيدجدا مقبول مقبول امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 8098

مقبول جيد جيد جيد

مقبول جيدجدا ضعيف مقبول جيد امتياز مقبول مقبول مقبول جيد مستجد 8099

نور جمال رياض سالمه
250

نوال عنتر مختار محمد
249

نهال حمام احمد اسماعيل
248

نصر ابوضيف ابراهيم محمد
247

ندى ناصر عبد المعز عبد المعطى
246

نجاه عبدالوكيل على عبدالكريم
245

ناهد صالح محمدين فراج
244

ناديه النقراشى قبيصى عبدالاله
243

نادر اشرف ابراهيم يعقوب
242

مينا لطفى عدلى شنوده
241
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جيد

مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا امتياز جيد امتياز جيدجدا مستجد 8100

جيد امتياز جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8101

جيدجدا امتياز جيد امتياز

جيد جيدجدا جيد مقبول جيدجدا امتياز جيد مقبول جيدجدا جيد مستجد 8102

جيدجدا

مقبول مقبول مقبول جيد جيد امتياز جيد جيد ضعيف ضعيف جدا مستجد 8103

جيدجدا جيدجدا

ضعيف جيدجدا ضعيف ضعيف امتياز جيد جيد جيد ضعيف مقبول مستجد 8104

امتياز مقبول جيدجدا

جيد جيدجدا ضعيف جيد جيدجدا مقبول ضعيف جيد جيد جيد مستجد 8105

جيد امتياز

مقبول جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيدجدا جيدجدا مقبول امتياز مقبول مستجد 8106

جيدجدا امتياز امتياز

ضعيف جيد مقبول ضعيف امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيد مستجد 8107

مقبول امتياز

ضعيف جيد جيد مقبول امتياز جيد جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا مستجد 8108

ضعيف جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 8109

هبه هللا احمد مهنى احمد
260

هايدى جمال نصرى ابواليمين
259

هايدى باسم السيد محمد
258

هانى انيس سامى عشم هللا
257

هانى الناجح محروص عبدالسيد
256

هاجر عاطف محمد خليل
255

نوريهان السيد الديب احمد
254

نورهان محمد ابراهيم عبدالنعيم
253

نورهان حمدى الضبع على
252

نورهان امجد عبدالرؤوف محمد
251
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جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8110

ضعيف جيد ضعيف ضعيف جيد جيد جيدجدا ضعيف جيدجدا جيدجدا مستجد 8111

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا مستجد 8112

جيد جيدجدا جيد ضعيف امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8113

امتياز

جيد جيد جيد مقبول امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8114

جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيد جيدجدا مستجد 8115

جيد مقبول جيدجدا امتياز

مقبول جيدجدا مقبول ضعيف جيد جيد جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8116

امتياز

مقبول جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 8117

مقبول امتياز جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا مقبول جيدجدا جيدجدا مستجد 8118

جيدجدا امتياز

جيدجدا امتياز جيد جيدجدا امتياز امتياز امتياز جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8119

وفاء عبدالصبور على احمد
270

وفاء السيد البدرى محمدين
269

هند عبدالحليم عابدين عبدالرحمن
268

هشام محمد محمود عبداللطيف
267

هشام سيد هالل على
266

هدير محمد متولى عبدهللا
265

هدير عبدالجليل محمد على
264

هدير خلف محمد محمد احمد
263

هدرا اشرف الكريمى فلتاووس
262

هبه محمود محمد صالح
261
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جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيد مستجد 8120

مقبول مقبول

ضعيف جيد ضعيف ضعيف جيد جيدجدا جيد مقبول امتياز جيدجدا مستجد 8121

جيدجدا

مقبول امتياز مقبول جيد امتياز امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا مستجد 8122

امتياز

جيد جيدجدا مقبول جيد امتياز جيد جيدجدا امتياز جيدجدا جيدجدا مستجد 8123

امتياز

جيد جيد ضعيف جيد امتياز جيدجدا جيد جيد مقبول مقبول مستجد 8124

جيدجدا

جيد جيدجدا جيد جيد امتياز جيدجدا جيدجدا جيد امتياز جيدجدا مستجد 8125

جيد جيد امتياز

مقبول جيدجدا مقبول ضعيف امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيدجدا مستجد 8126

امتياز

جيد جيدجدا جيد جيد امتياز امتياز جيدجدا جيدجدا جيدجدا جيدجدا مستجد 8127

ضعيف جدا جيد مقبول مقبول امتياز مقبول جيد جيدجدا جيدجدا جيد مستجد 8128

جيد امتياز

جيدجدا امتياز مقبول مقبول جيدجدا امتياز جيدجدا امتياز امتياز جيدجدا مستجد 8129

يسرى رفعت عزيز واصف
280

يحى احمد بدوى محمد
279

يارا محمود عبد الفتاح محمود المشن
278

يارا محمد عبدالنبى عبدالعزيز
277

يارا ايمن يوسف حسن
276

وليد محمد عبدالمنعم سيد
275

وليد صالح الدين عبدالمجيد ابوالوف
274

وليد احمد محمود محمد
273

وليد احمد محمد ابراهيم
272

والء ابوزيد على محمد
271
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أسس بناء 

المناهج

علم النفس 

التعليمى
طرق التدريس تاريخ التعليم 3لغة انجليزية 

حزم برمجيات 

في النطبيقات 

الرياضية

الكتروستاتيكا ميكانيكا تحليلية
معادالت 

تفاضلية جزئية
تحليل حقيقي

م2021 - 2020العام اجلامعي  -الفصل الدراسى األول  -شعبة الرياضيات  -نتيجة الفرقة الثالثة 

بيــــانـــات الطــــالــــب

جيدجدا

جيد امتياز جيد مقبول امتياز امتياز جيد جيد امتياز جيد مستجد 8130

امتياز

مقبول جيدجدا مقبول مقبول امتياز امتياز جيدجدا مقبول امتياز جيد مستجد 8131

امتياز جيدجدا

ضعيف جيدجدا مقبول مقبول جيدجدا جيد جيد مقبول جيد جيد مستجد 8132

مقبول مقبول مقبول مقبول

ضعيف جيدجدا مقبول ضعيف امتياز جيد جيد جيدجدا مقبول مقبول باقى 8134

مقبول مقبول مقبول امتياز امتياز مقبول مقبول غ مقبول جيدجدا 1من الخارج  8135

هاله فتحى تمام محمود
285

مينا خلف عياد مسعد
284

يوسف شعبان عبدالمبدى ابودهب
283

يوسف شبيب شنوده قلدس
282

يوستينا اشرف شوقى رزق
281
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