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          2020/2019(انتساب )كشف اظهار نتيجه الفرقه االولى اعالم  

التقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقديرالتقدير

1
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحجيدجداممتازجيدجدا(جيد)جيدجداممتاززينب خالد حسن محمود1654

1
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبول(جيد)مقبولممتازاسراء غريب محمد عالم1652

2
ناجحناجحناجحناجحناجحناجح(جيد)جيدجدا(جيد)(جيد)(جيد)ممتاززينب عمارة بسطاوى حسين1655

3
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولجيدجدا(جيد)جيدجداهناء سيد عباس على1658

4
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبول(جيد)مقبولمقبولمقبول(جيد)هند عبدالعال احمد محمد1659

5
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجدامقبولمقبولمقبول(جيد)محمد بغدادى سعدالدين هاجر1660

1
مقبولمقبولمقبول مقبولمقبولمقبولمقبولجيدجدامقبولمقبولمقبولممتاز(ق)بيتر صبحى معوض 1653

2
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبول(جيد)مقبولمقبولمقبولجيدجداساره حمدى يوسف محمد1656

1
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولجيدجداضعيف جدا(جيد)مقبولممتازاحمد عبدالحميد ناصر احمد1651

2
ناجحناجحناجحناجحناجحناجحمقبولمقبولضعيف جدامقبولمقبولغائب(ق)نور طه عبد هللا بحر 1657

3
ناجحناجحناجحناجحناجحناجح(جيد)(جيد)ضعيف جدا(جيد)(جيد)ممتازعبد هللا عادل احمد عبد هللا1661
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          2020/2019(انتساب )كشف اظهار نتيجه الفرقه االولى اعالم  
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التقديرالتقديرالنسبه600المجموع التقدير

ممتازجيدجدا%501.083.50ناجح

ممتازجيد%415.069.17ناجح

ممتازجيد%460.076.67ناجح

ممتازجيد%43272.00ناجح

ممتازجيد%39065.00ناجح

ممتازجيد%390.065.00ناجح

مقبولمقبول%77259.38مقبول

ممتازمقبول%374.562.42ناجح

ممتازناجح

ممتازناجح

ممتازناجح

الترجمه

1طالب ناجحون بتقدير جيد جدا وعددهم : أوال 

5طالب ناجحون بتقدير جيد وعددهم : ثانيا 

2طالب ناجحون بتقدير مقبول وعددهم : ثالثا 

3طال ب ناجحون ومنقولون بمواد تخلف وعددهم : رابعا 

حقوق االنساننتيجه الفرقه

عميد الكليه      أعضاء الكنترول         رئيس الكنترول
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التقديرالتقديرالنسبه600المجموع التقدير

الترجمه

1طالب ناجحون بتقدير جيد جدا وعددهم : أوال 

حقوق االنساننتيجه الفرقه

عميد الكليه      أعضاء الكنترول         رئيس الكنترول


