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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه ذكى طلعت ذكى محمد "126"  .126

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه رمضان محمد محمد الشيخ "127"  .127

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه شريف فؤاد محمد الجروانى "128"  .128

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه صالح على ابراهيم "129"  .129

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ايه طارق بيومى الزيادى "130"  .130

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه عبدالقادر عبدالقادر غانم "131"  .131

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه عبدالمنعم محمد محمود زعويل "132"  .132

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه كامل متولى احمد متولى "133"  .133

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ايه كرم محمد رزق ابواسماعيل "134"  .134

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه محمد اباظه محمد حماد "135"  .135

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه محمد ابراهيم الصاوى "136"  .136

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ايه محمود حماد الدماطى "137"  .137

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الشورهايه محمود طه عبدالجواد  "138"  .138

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه محمود محمد جبر "139"  .139

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح باتول فارس جعفر حبيب "140"  .140

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسمه محمد حبيب ابوحمده "141"  .141

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسمه محمد مصطفى البيلى متولى "142"  .142

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسمه وسيم امين محمد الديب "143"  .143

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسنت صابر حسن على العيسوى "144"  .144

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسنت ناصر يوسف عبدالعزيز عشماوى "145"  .145

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح بسنت وليد على امام الفيومى "146"  .146

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود شبل احمد مرجانبوسى  "147"  .147

 غياب غياب غياب غياب غياب تسنيم وليد محمد بيومى "148"  .148

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح تقى احمد محمد سالمه "149"  .149

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح تقى عالء محمد خليفه رمضان "150"  .150
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح تقى محروس ابراهيم الحبشى "151"  .151

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح جهاد باسل عبدالسميع العزب "152"  .152

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح جهاد رامى عبدالحميد محمد الوكيل "153"  .153

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح جينا ابراهيم محمد عبدالفتاح "154"  .154

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حبيبه احمد السيد سعد فره "155"  .155

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حبيبه جمال محمد عباس محروس "156"  .156

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد مصطفى محمد عامرحبيبه  "157"  .157

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حبيبه مصطفى مصطفى ابوودن "158"  .158

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسناء حسانين ابراهيم ابراهيم الشي "159"  .159

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حسناء شوقى عبدالشافى الوكيل "160"  .160

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح شوارهحنان اشرف  "161"  .161

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح حنان سمير محمد الجندى "162"  .162

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حنين احمد حسن شريف شريف "163"  .163

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حنين اسامه على الدسوقى "164"  .164

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حنين اشرف ابواليزيد السيد "165"  .165

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خلود اشرف عبدالقادر عماره "166"  .166

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خلود حسن على عبدالقادر عماره "167"  .167

 غياب غياب غياب غياب غياب خلود خالد ابوالنصر محمد دنيا "168"  .168

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خلود خالد احمد ابوصالح "169"  .169

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح خلود سعيد عبدالسالم الحاج "170"  .170

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خلود سعيد عبدالفتاح عفيفى شحاته "171"  .171

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خلود محمد الدسوقى فايد "172"  .172

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح خلود محمد محمد يحى البرادعى "173"  .173

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم كمال الغنامىداليا  "174"  .174

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح داليا احمد محروس عبدالمعين "175"  .175
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح داليا انور توفيق سرحان "176"  .176

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح داليا على مصطفى على فياض "177"  .177

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح داليا محمد رمضان هاشم البحيرى "178"  .178

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دعاء سيف عبدالونيس سيف الحيطى "179"  .179

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم محمد حسن ابوضياءدنيا  "180"  .180

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دنيا خالد محمد محمد سالم البمبى "181"  .181

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دنيا صالح الدين حنفى بدوى "182"  .182

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح دنيا عبدالونيس عبدالحليم جاد "183"  .183

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بديع ميخائيل المحالوىديانا رائيل  "184"  .184

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا اسامه محمود ايوب اسماعيل "185"  .185

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا عبدالحليم محمد سعده "186"  .186

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا عالء ابراهيم البنا "187"  .187

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابوزياندينا محمد سعد على  "188"  .188

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا محمد محمود احمد داود "189"  .189

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا محمود عيد عبدالعاطى هنداوى "190"  .190

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا مختار عبدالرازق شاهين "191"  .191

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رانيا حمدى السيد ابوجليل "192"  .192

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رانيا رضا حسن قنديل "193"  .193

 غياب ناجح غياب ناجح غياب رانيا سامى احمد خضر الوزان "194"  .194

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رانيا كمال عبدالمقصود حسين ابراهيم "195"  .195

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رباب امير عبدالمنعم عالم "196"  .196

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رباب مجدى محمد عطيه محمد سعد "197"  .197

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحاب احمد مصطفى السيد الكردى "198"  .198

 غياب غياب غياب غياب غياب رحاب عبدالحميد مرسى السيد "199"  .199

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحمه اشرف وجدى حسنى مرجان "200"  .200

 

 يعتمد      رئيس الكنترول                         وكيل الكليه لشئون                                       الكنترولأعضاء 

 عميد الكليه التعليم والطالب                                                                  

                             

 أ.د/ عالء محمد طه حلويش            أ.د/ زينب اسماعيل                أ.د/ هانى سعيد عبد المنعم                                      

 

 



  
 
 
 

 التطبيقية للفصلنتيجه الطالب لإلختبارات بيان ب
 2020/ 2019الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 

 م
رقم 

 الجلوس
 بـــــــالـــــــاسم الط

 1مادة 
 طائره

 2مادة 
 مبارزة

 3مادة 
 قوى

 4مادة 
 جمباز

 5مادة 
 سباحه

 

                                                                                    

 جامعة طنطا
 الرياضيةكلية الرتبية 
  االوىل كنرتول الفرقة 

Tanta University 

Faculty of Physical Education 

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحمه خليل كامل خليل النجار "201"  .201

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحمه سامى سيد احمد الشطالوى "202"  .202

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحمه عاطف بكر امين بكر "203"  .203

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحمه عبدالباقى ابراهيم احمد العوض "204"  .204

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رحمه محمد مصطفى محمد هنطش "205"  .205

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رضوى السعيد عبدالسالم شاهين "206"  .206

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد عبدالعزيز مصطفى اسماعيلرضوى  "207"  .207

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح رضوى محمود احمد شاهين "208"  .208

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رضوى محمود رجب متولى شمس "209"  .209

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رفيده فؤاد احمد فتوح ابوعيد "210"  .210

 راسب ناجح ناجح غياب ناجح ابراهيم رنا حمدى جمال السيد "211"  .211

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رنا حمدى فاروق محمد كامل حسين "212"  .212

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رنا عالء زكى التطاوى "213"  .213

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح رنا كمال عبدالفتاح الجندى "214"  .214

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح رنا محمد سعد شلبى "215"  .215

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رنا مصطفى محمد عبده ابوجاموس "216"  .216

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رهف على طلبه شكر "217"  .217

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رواء محمد كمال عبدالعزيز السيد "218"  .218

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روان احمد السيد احمد النكالوى "219"  .219

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ايمن فتحى جاد روان "220"  .220

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح روان صالح عبدالفتاح محمد بدير "221"  .221

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روان عبدالفتاح ابراهيم محمد زيدان "222"  .222

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روان عبدالناصر نصر على البرماوى "223"  .223

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح التطاوى روان عالء زكى "224"  .224

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح روان ماهر حامد السعودى "225"  .225
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح البغدادىروان محمد عبدالعزيز  "226"  .226

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روان محمد محمد السيد موسى "227"  .227

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روان مصطفى محمود اسماعيل النجار "228"  .228

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح روان هشام محمد راغب "229"  .229

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رودينا ياسر ابراهيم ابراهيم السرس "230"  .230

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح روميساء الجيوشى الجيوشى شاهين "231"  .231

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رويدا اشرف عبدالمطلب السيد احمد "232"  .232

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريحان بسيونى محمود بسيونى الطباخ "233"  .233

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريم رافت ابراهيم محمد شاهين "234"  .234

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريم عبدالعزيز عزب ابراهيم العشماوى "235"  .235

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريم محمد مصطفى ابراهيم عبدربه "236"  .236

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريم نبيل مصطفى درويش "237"  .237

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريهام احمد السيد عبدالقادر صقر "238"  .238

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ريهام طاهر ابوزيد عبدربه "239"  .239

 غياب غياب غياب ناجح غياب ريهام على صبحى ابورابيه "240"  .240

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زهراء محمد سليمان السيد خليل "241"  .241

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زينب اسامه وجيه ابراهيم عباس "242"  .242

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زينب عادل الكيالنى مصطفى طلبه "243"  .243

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح زينب عادل حموده عبدالعزيز فايد "244"  .244

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ساره ابراهيم احمد عبدالحميد "245"  .245

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره ابراهيم حسين ابراهيم حبيب "246"  .246

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره السيد موسى غنيم "247"  .247

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره حمدى سعيد محمد يونس "248"  .248

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره حمدى محمد محمد الشبينى "249"  .249

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره سيد عبدالفتاح سيد "250"  .250
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره شريف احمد عبدالرؤف عفيفى "251"  .251

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ساره عادل سالم عبدالسالم المزلع "252"  .252

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره عبدالرحمن حسن عبدالمهيمن "253"  .253

 ناجح ناجح ناجح ناجح غياب ساره عبدالفتاح محمد ابوالخير "254"  .254

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره عماد محمد على دكوس "255"  .255

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره فوزى احمد محمد غزال "256"  .256

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره لبيب انور احمد ابراهيم "257"  .257

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره محمود ابراهيم عوض محرم "258"  .258

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره محمود ابوالغيط على حسنين "259"  .259

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ساره ممدوح محمد على الزمر "260"  .260

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم رزقساره هالل  "261"  .261

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سحر احمد ابراهيم احمد شنب "262"  .262

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سحر مصطفى محمود عبدالمجيد دهمه "263"  .263

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلمى سعيد زكريا محمد عبيد "264"  .264

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلمى عاطف احمد كاشف "265"  .265

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلمى عبدالمنعم ابراهيم بدوى "266"  .266

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلمى عصام محمود شلبى كندز "267"  .267

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلمى كمال حسين متولى ابوالنجا "268"  .268

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلمى مصطفى عبدالغفار غنيم "269"  .269

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلوى ابراهيم محمد ابراهيم الجبالى "270"  .270

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلوى عادل صالح مصيلحى ابوطاحون "271"  .271

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سلوى محمد ابراهيم على رمضان "272"  .272

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سماح محمد عبدالعزيز الجمل "273"  .273

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمحاء حسام محمد محمد الشوربجى "274"  .274

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمر بهجت فوزى حافظ زغلول "275"  .275
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمر حسن عبدالقوى عقل "276"  .276

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح سمر شبل عبدالعليم اسماعيل هيبه "277"  .277

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سميحه عصام احمد حسن ابراهيم عماره "278"  .278

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سها خالد فتحى فرج "279"  .279

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح العبد عبدالعالسهام جمال  "280"  .280

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله احمد اسماعيل عبدالحفيظ "281"  .281

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله احمد السيد المالكى "282"  .282

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله السعداوى محمد عسل "283"  .283

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله حمدى عبدالرؤف شلبى "284"  .284

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله زكى محمد حسن غنيم "285"  .285

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله عاطف محمد متولى الحصرى "286"  .286

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله عبدالفتاح عبدالمنعم عبدالف "287"  .287

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله عبدالقوى عبدالصادق محمد "288"  .288

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله محمد امين محمد مزروعه "289"  .289

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهيله هانى محمد عبدالعزيز البلشه "290"  .290

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح سوزان حاتم صالح قطب "291"  .291

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سونيا احمد على احمد يوسف "292"  .292

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شاهندا حمدى محمود محمدعبدهللا "293"  .293

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شروق اشرف مدين حامد خطاب "294"  .294

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شروق السعيد توفيق النحراوى "295"  .295

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شروق صبحى سيداحمد محمود "296"  .296

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالمنعم عزت عبدالمنعمشروق  "297"  .297

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شروق محمد عبدالمنعم عقل البكرى "298"  .298

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شروق محمد محمود عبدالرحيم سيد احمد "299"  .299

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح شروق مصطفى محمد فتحى مصطفى  "300"  .300
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شروق مصطفى معروف ابراهيم عيد "301"  .301

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شرين رضا عثمان محمود جاد "302"  .302

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شهد ياسر عبدالحميد السباعى "303"  .303

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شوهندا حسن عبدالمقصود عامر "304"  .304

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح شيرين اشرف ابراهيم عبدالستار الطب "305"  .305

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح شيماء حسن عبدالقوى عقل "306"  .306

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح صالح عبدهللا القليوبىشيماء  "307"  .307

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ضحى عاطف عبدالرحيم السيد "308"  .308

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ضحى محمد السعيد حسب هللا "309"  .309

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عائشه خالد رضوان احمد رضوان "310"  .310

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح احمد سالمعايده عماد هاشم مصطفى  "311"  .311

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبير عبدالسالم احمد عبدالسالم "312"  .312

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبير عبداللطيف محمد الشامى "313"  .313

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح عفاف سعد محمد عبدالملك حجازى "314"  .314

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح عال السيد دسوقى ابراهيم عمرو "315"  .315

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عال عبدهللا عبدالوهاب محمد دهب "316"  .316

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عال مسعد حسين الشاذلى "317"  .317

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عال وجيه محمود اسماعيل الطويل "318"  .318

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح علياء على طلعت سعد عبدالحميد "319"  .319

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح علياء عمرو السيد محمد رمضان "320"  .320

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح علياء عيد عبدالبارى عبدالنبى مرعى "321"  .321

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح غاده جميل سعد عبدالغنى "322"  .322

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح غاده سيف محمد سند عماره "323"  .323

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح غنه بهى محمد فهمى النجار "324"  .324

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه ابراهيم محمد ابوالمتولى "325"  .325
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه احمد ابوالعزم على الشيخ "326"  .326

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه ايمن السيد محمد ابراهيم "327"  .327

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه ايمن عبدالسميع الجمل "328"  .328

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه جالل فهمى عبدالمطلب "329"  .329

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه حمدى فاروق محمد كامل حسين "330"  .330

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه شريف احمد سيد احمد الشنوانى "331"  .331

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه محمد مرسى الزفتاوى "332"  .332

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه هاشم احمد عبيد "333"  .333

 غياب غياب غياب غياب غياب عفيفى السيد عبدالرحمنفايده احمد  "334"  .334

 ناجح ناجح غياب ناجح ناجح فتحيه فرحات سعد تركى "335"  .335

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فرح شريف احمد الشبشيرى "336"  .336

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح فرحه حمدى محمود السيد عطيه "337"  .337

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الرفافلاير محمود السيد عبدالمعطى  "338"  .338

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح فوقيه محمد عبدالفتاح محمد عباس "339"  .339

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح لبنى محمد زكريا عبدالرحمن "340"  .340

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح لبنى محمد شندى سالم محمد "341"  .341

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ليلى سمير فتحى محمد القطارى "342"  .342

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ليلى محمد ابراهيم الجوهرى "343"  .343

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مرفت احمد سند العسال "344"  .344

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مروه عبدالفتاح الشعراوى نصر "345"  .345

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مروه مجدى محمد عبدالعزيز السروجى "346"  .346

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مروه محمد مصطفى مصطفى الشابى "347"  .347

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مريم ابراهيم عبدالجليل على "348"  .348

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم اسامه عوض محمد ابوالعال "349"  .349

 غياب غياب غياب غياب غياب مريم اشرف ابراهيم ابراهيم عمر "350"  .350
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم السيد فتح هللا سليمان حسن "351"  .351

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم ايمن محمود مصطفى حبيب "352"  .352

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم حسن عبدالعزيز احمد جاد "353"  .353

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مريم رضا قطب عبدالحميد عارف "354"  .354

 ناجح ناجح ناجح غياب غياب مريم زكريا السيد العمرى "355"  .355

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم سعيد حسين محمد ابوفرن "356"  .356

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالخالق محمد عبدالخالق مجي مريم "357"  .357

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم عثمان السيد رضوان "358"  .358

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم عصام حسن احمد ياسو "359"  .359

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم عالء الدين محمود محمد "360"  .360

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح على صبحمريم فاروق على محمد  "361"  .361

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مريم فواد محمد حسن ابوسنه "362"  .362

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم محمد ربيع محمد شلبى "363"  .363

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم محمود عبدالحميد عواد "364"  .364

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم نبيل سعد جاد الرب "365"  .365

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ملك عثمان السيد رضوان "366"  .366

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار احمد ابراهيم سبع "367"  .367

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار احمد عبدالقادر سالمه "368"  .368

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار السعيد احمد محمد قنديل "369"  .369

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح السيد عبدالعزيز حسونهمنار  "370"  .370

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار جمال فتوح البحيرى "371"  .371

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار عادل فتحى كسبر "372"  .372

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار محمد محمود السيد زعويل "373"  .373

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار محمد منير موسى "374"  .374

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا ابراهيم زكى شكر "375"  .375

  



  
 
 
 

 التطبيقية للفصلنتيجه الطالب لإلختبارات بيان ب
 2020/ 2019الدراسي الثاني للعام الجامعي  

 

 م
رقم 

 الجلوس
 بـــــــالـــــــاسم الط

 1مادة 
 طائره

 2مادة 
 مبارزة

 3مادة 
 قوى

 4مادة 
 جمباز

 5مادة 
 سباحه

 

                                                                                    

 جامعة طنطا
 الرياضيةكلية الرتبية 
  االوىل كنرتول الفرقة 

Tanta University 

Faculty of Physical Education 

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا ابراهيم فتحى صالح "376"  .376

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا اشرف ابراهيم عبدالعزيز ع "377"  .377

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا ربيع البندارى سيد احمد ر "378"  .378

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا على محمد على حجازى "379"  .379

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا فوزى عبدهللا السيد الحفن "380"  .380

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا ماهر عبدالعزيز عبدالجليل "381"  .381

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا محمد الدسوقى محمدابوالدهب "382"  .382

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا محمد سعيد عبدالمجيد مرسى "383"  .383

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا محمد عبدالقادر محمد سالم "384"  .384

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا محمد متولى عليوه متولى "385"  .385

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح العبساوىمنه هللا مصطفى حامد  "386"  .386

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا نجاح على عمر "387"  .387

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح منه حسين ابراهيم عيسى "388"  .388

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه عالء نجيب محمد الشريف "389"  .389

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه مجدى البسيونى فرحات "390"  .390

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هانى رشاد ترك "391"  .391

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منى احمد عبدالمقصود محمد "392"  .392

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح منى اشرف محفوظ عبدالشافى جمعه "393"  .393

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مها خيرى محمد مجاهد الدمالوى "394"  .394

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالعزيز جبارهمها صالح  "395"  .395

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مى احمد محمود عبيد "396"  .396

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مى السعيد عبدالقادر خضير "397"  .397

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مى حمدى محمد حبيب "398"  .398

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مى محمود سعد على "399"  .399

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مياده هانى سالمه سالم على "400"  .400
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الزعلوكميرنا خالد محمد على  "401"  .401

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ميرنا عبدالحكيم صالح سند "402"  .402

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ميرنا لطفى فوزى عيد "403"  .403

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ميرنا محسن محمد عبدالمحسن الشرقاوى "404"  .404

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ميرنا محمد فؤاد محمد عبدالحميد "405"  .405

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ميرنا ناجى يونان رزق "406"  .406

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ميرهان عاصم عباس عبدالمجيد "407"  .407

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ميريانا عادل عشم ابراهيم بشاى "408"  .408

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ميريت نعيم حلمى منصور سعد "409"  .409

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نادين السعيد عطيه بركات "410"  .410

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نادين شريف صبحى محمد على "411"  .411

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناديه احمد محمد عامر "412"  .412

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح نانسى عبدالسالم عقاد عبدالسالم "413"  .413

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالفتاح على عقل ابنجاح ابراهيم  "414"  .414

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نجاه شوقى رفعت ربيع "415"  .415

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندا ابراهيم محمد دحروج "416"  .416

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندا رمضان عبدالحميد الشناوى "417"  .417

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى ابراهيم شلبى ابراهيم حمد "418"  .418

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى اكرامى محمد مرسى عطيه "419"  .419

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى بسيونى يوسف السيد عليوه "420"  .420

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ندى خالد محمود عبدالحكيم الشيخ "421"  .421

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ندى صابر السيد محمد "422"  .422

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى صبرى محمد ناصف "423"  .423

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى عامر خفاجا عامر حسن "424"  .424

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى عبدالمنصف محمد عبدالعال "425"  .425
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى عبدالناصر عثمان على الخطيب "426"  .426

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى عزت زكريا عبدالفتاح الطنطاوى "427"  .427

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى محمد ابراهيم محمد الفقى "428"  .428

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى محمد زكى سيد احمد شكر "429"  .429

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى محمود محمود فوده "430"  .430

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ندى مسعد مصطفى المرسى عبده "431"  .431

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مصطفى فؤاد مصطفى جمعهندى  "432"  .432

 غياب غياب غياب غياب غياب نهال محمد عبدالسالم غانم العونى "433"  .433

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نهى السيد عبدالجبير المكاوى "434"  .434

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نهى جمال محمد يوسف الصعيدى "435"  .435

 غياب ناجح غياب ناجح غياب عبدالفتاح ابوعمارهنور عمر  "436"  .436

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورا حسين عبدالفتاح محمد الدهراوى "437"  .437

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورا عبدالوهاب سعيد عبدالوهاب "438"  .438

 ناجح غياب ناجح ناجح ناجح نورا مفيد عبدالعظيم السيسى "439"  .439

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح انور احمد دويدارنوران هيثم  "440"  .440

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورهان جالل شبل محمود حماد "441"  .441

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورهان خميس رشوان ابوبكر عبدالجلي "442"  .442

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورهان عثمان على حسين محمد "443"  .443

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح عبدهللا محمد حسنورهان عصام الدين  "444"  .444

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورهان عصام فتحى احمد زرير "445"  .445

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورهان على ابراهيم سيد "446"  .446

 ناجح غياب ناجح غياب ناجح نورهان محمد جمعه عبدالمجيد بركات "447"  .447

 ناجح غياب ناجح غياب ناجح السيدنورهان محمد عسران محمود  "448"  .448

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نورهان محمد نصرالدين سليمه "449"  .449

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نيره زكى عبدالعظيم السيد القاضى "450"  .450
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نيفين عصام عوض محمد عبدالباقى ابو "451"  .451

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر جالل حسين حسين قاسم "452"  .452

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر سعد السيد البسيونى "453"  .453

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر فؤاد سعيد بسيونى القسطاوى "454"  .454

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر محمد مصطفى محمد "455"  .455

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر محمود محمد مصطفى سميه "456"  .456

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مهدى محمد على عبداللطيفهاجر  "457"  .457

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر نصر مكاوى الحوشى "458"  .458

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر هديه ابراهيم هشهش "459"  .459

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاله محمد السيد بسيونى ابوسعديه "460"  .460

 غياب غياب غياب غياب غياب اسماعيل ابواحمدهايدى احمد ابراهيم  "461"  .461

 غياب غياب غياب غياب غياب هايدى احمد محمد احمد رسالن "462"  .462

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هايدى حيدر محمود ابراهيم الحمامى "463"  .463

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هايدى رضا محمد حسن فارس "464"  .464

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هايدى سالم محمد محمد نجا "465"  .465

 غياب غياب غياب غياب غياب هايدى سليمان يوسف مصطفى ابوراجح "466"  .466

 غياب غياب غياب غياب غياب هايدى هشام محمود حفناوى "467"  .467

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هبه سعيد عطيه الصاوى "468"  .468

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هبه محمد ابراهيم عوض يونس "469"  .469

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هدى حسن على السحيمى "470"  .470

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هدير احمد لطفى محمد مجاهد "471"  .471

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هدير حسن محمد حسن ابوطاحون "472"  .472

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هدير صالح الدين محمد رشاد محمد خل "473"  .473

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمد حافظ طه هدير "474"  .474

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هناء مصطفى محمد ابراهيم سرور "475"  .475
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح الجندىهناء نجاح حسن محمد  "476"  .476

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هند ابراهيم سعد جمال الدين "477"  .477

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هند العدوى فتحى الطوخى "478"  .478

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح هند جمال امين فرحات "479"  .479

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هند حاتم رمضان محمد احمد بكره "480"  .480

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هويدا مسعد شلبى على ابوالدهب "481"  .481

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح وسام محمد فتحى عسران عرفه "482"  .482

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح وعد مجدى احمد محمد رشوان "483"  .483

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح وفاء عبدالحكيم حسن متولى عامر "484"  .484

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح وفاء عبدالمقصود محمد عبدالمقصود ع "485"  .485

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح وفاء كامل صالح محمد عامر "486"  .486

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح والء ابراهيم عبدالعليم ابراهيم "487"  .487

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح والء ابراهيم محمود محمد الشهاوى "488"  .488

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح والء محمد محمد عبدالمجيد قاسم "489"  .489

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا احمد محمد البيومى مصطفى "490"  .490

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا السيد عبدالرؤف سيد احمد زعير "491"  .491

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا جمال محمد عباس الشرقاوى "492"  .492

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا حمدى حافظ البرى "493"  .493

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا خالد محمد الدسوقى سلطان "494"  .494

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا محمد محمد نجيب احمد دويدار "495"  .495

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يارا محى عبدهللا احمد عنانى "496"  .496

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يسرى احمد محمديارا  "497"  .497

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين ابراهيم ابراهيم محمد البرل "498"  .498

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين السيد عبدالعاطى حسن "499"  .499

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين السيد عبداللطيف احمد "500"  .500
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين حسنى عبدالشكور عبدالرحمن "501"  .501

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين صبحى على احمد على قاسم "502"  .502

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين طارق الحسينى محمد رمضان "503"  .503

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين محمد محمد خفاجى "504"  .504

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين مصطفى حسنى الشال "505"  .505

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يمنى ايمن مخلص السيد مخلص "506"  .506

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح يوستينا سليمان عبدالسيد جرجس الصع "507"  .507

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح اسراء اسامه الشال "521"  .508

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح اسراء محمدحسن عودة "522"  .509

 غياب غياب غياب غياب غياب اسراء نجاح احمد عبدالمنعم دحريج "523"  .510

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ابراهيم الرخاسماء محمد عبد الفتاح  524  .511

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسماء مصطفى ابواليزيد محمد عمار "525"  .512

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح اسماء هانى عبدالوهاب محمد شحطيط "526"  .513

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح االء محمد عبدالمجيد احمد عسكر "527"  .514

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح محمود الشيخ علىامانى مصطفى شكرى  "528"  .515

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح امنيه نادر ابوزيد الطناحى "529"  .516

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح امنيه هانى فتحى تركى "530"  .517

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح انجى على لطفى محمد على "531"  .518

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح انجى محمد فتحى صادق رضوان "532"  .519

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايمان جمال عبدالرحمن متولى الخولى "533"  .520

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح انجى محمد فتحى صادق رضوان 534  .521

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه عبدالهادى ابواليزيد السيد ابو "535"  .522

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ايه محمود محمد محمود ابوسارى "536"  .523

 غياب غياب غياب غياب غياب بثينه بهاء عبدالرازق محمد كيالنى "537"  .524

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح بسنت خالد عباس عثمان احمد "538"  .525
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح تقى اشرف محمد سيد احمد "539"  .526

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حبيبه اشرف صالح على على "540"  .527

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح حنان هشام صبرى داود سليمان "541"  .528

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح دينا جمال الدين عطوه "542"  .529

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح رانيا احمد قمبر "543"  .530

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح رجاء احمد حسن علي "544"  .531

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روان يسرى كامل السيد شرع "545"  .532

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح روضه بالل سعد شلبي 546  .533

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سهام السيد محمد العزب عوض "547"  .534

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح صباح غريب حسنى عبدهللا محمد محمود "548"  .535

 غياب ناجح غياب غياب غياب صفاء ابراهيم محمد مصطفى ابراهيم  "549"  .536

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح فاطمه محمد ابراهيم سليمان النجار "550"  .537

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مارينا نبيل ابراهيم جندى ابراهيم "551"  .538

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مايسه صالح رزق مصطفى "552"  .539

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح مروه محمد السعيد البدوى "553"  .540

 غياب غياب غياب غياب غياب مريم عالءالدين منصور على ابوحجر "554"  .541

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم محمد احمد ابراهيم عبدالمولى "555"  .542

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح مريم محمود محمد سعد ابومحمد "556"  .543

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منار محمد عيد ابراهيم عطا "557"  .544

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا سعد عبدالرؤف ابوالروس "558"  .545

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منى مجدى محمد عبدالجواد الحناوى "559"  .546

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ناريمان صادق على يونس "560"  .547

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح نهال كمال امين جوهر "561"  .548

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هايدى عماد السعيد فرج هللا 562  .549

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هايدى وائل مجدى عزيز تدرسناجح 563  .550
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 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هبه  صابر ابراهيم عبد الباقى حجازى 564  .551

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح هدى محمد احمد سيد احمد "565"  .552

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هدير محمد احمد باز "566"  .553

 غياب غياب غياب غياب غياب همت مصطفى محمد ابراهيم "567"  .554

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح والء ايهاب ابراهيم محمد السقا "568"  .555

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح والء موسى محمود عبده "569"  .556

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح عبدالرحمن ايوبياسمين ياسر محمد  "570"  .557

 ناجح غياب ناجح ناحج ناجح نهال مجدي حسن محمود "1101"  .558

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح اسماء السيد عسل "1111"  .559

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح امل محمد السيد زهران "1112"  .560

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح اميرة محمد عبد اللطيف "1113"  .561

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ايه احمد ابراهيم نجم "1114"  .562

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ايه سعيد محمد طه "1115"  .563

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح ربيعة السيد محي "1116"  .564

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح رويضه عيسى عبد الباقي يونس "1117"  .565

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ريم محمد شحاته ابراهيم الكوهى "1118"  .566

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمر شعبان محمد بركات "1119"  .567

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح سمر محمد عبد العزيز الشيخ "1120"  .568

 راسب ناجح ناجح ناجح ناجح منار محمود ابو السعود الشيخ "1121"  .569

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منه هللا محمد شوقى بالل "1122"  .570

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح منى عالء مصطفى الهنداوى "1123"  .571

 غياب ناجح ناجح ناجح ناجح ميار كمال الدين مصطفى "1124"  .572

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح هاجر على محفوظ متولى على احمد "1125"  .573

 ناجح ناجح ناجح ناجح ناجح ياسمين عبد الغنى محمود عبد الغنى "1126"  .574

ه                     ايه اسماعيل حسن أبو خضر "1127"  .575  غياب ناجح ناجح ناجح ناجح 
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 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح خلود خالد محمد ربيع "1191"  .576

 ناجح ناجح ناجح غياب ناجح هدير ايمن محمد الغمري "1199"  .577
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