
 أسماء عاشور عبد العاطً

728 (91.00 )%  

 ممتاز

 تسنٌم سٌد عزت سٌد

723 (90.38 )%  

 ممتاز

 إٌمان جالل أبو ضٌف شاذلً

716 (89.50 )%  

 ممتاز

 مصطفى محمد عبد النبً

708 (88.50 )%  

 ممتاز

 حسام عمر رمضان منصور

704 (88.00 )%  

 ممتاز

 األول

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع

الفرقة األولى –أوائل قسم تكنولوجٌا التعلٌم   

2020-2019الفصل الدراسً األول   



 الشٌماء عبد هللا حسٌن عبد الغنً

629 (89.86 )%  

 ممتاز

 منار صالح عمار عبد التواب

603 (86.14 )%  

 ممتاز

 نهلة جمال عبد العاطً محمد

601 (85.86 )%  

 ممتاز

 رانٌا أحمد عبد الباقً محمد

595 (85.00 )%  

 ممتاز

 أمانً محمد محمود عبد الكرٌم

589 (84.14 )%  

 جٌد جدا  

 األول

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع

الفرقة الثانٌة –أوائل قسم تكنولوجٌا التعلٌم   

2020-2019الفصل الدراسً األول   



 ندى حجاج عوٌس حجاج

660 (94.29 )%  

 ممتاز

 محمود حسن أحمد عبد الفضٌل

656 (93.71 )%  

 ممتاز

السٌد أحمدفاطمة أحمد   

651 (93.00 )%  

 ممتاز

 علٌاء عماد فتحً عبد التواب

630 (90.00 )%  

 ممتاز

 رانٌا جالل أبو ضٌف شاذلً

636 (90.86 )%  
 ممتاز

 األول

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع

الفرقة الثالثة –أوائل قسم تكنولوجٌا التعلٌم   

2020-2019الفصل الدراسً األول   



محمدأسامة صالح محمد   

478 (95.60 )%  

 ممتاز

 أحمد فتحً أحمد عبد المحسن

468 (93.60 )%  

 ممتاز

سامح صادق محمود سومٌة  

467 (93.40 )%  

 ممتاز

 هدٌر أسامة محمد سعٌد

460 (92.00 )%  

 ممتاز

 نورهان محمود محمد جابر

464 (92.80 )%  
 ممتاز

 األول

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع

الفرقة الرابعة –أوائل قسم تكنولوجٌا التعلٌم   

2020-2019الفصل الدراسً األول   



 شهد ربٌع محمد عبد الحمٌد

563 (80.43 )%  

 جٌد جدا  

 مرٌم سعٌد محمد عبد هللا

542 (77.43 )%  

 جٌد جدا  

 أمٌرة السٌد محمود حسن

534 (76.29 )%  

 جٌد جدا  

 األول

 الثالث الثانً

الفرقة األولى –أوائل قسم االقتصاد المنزلً   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 دٌنا زغلول عبد العال معوض

520 (74.29 )%  

 جٌد

 آٌة على حسٌن محمد

528 (75.43 )%  
 ممتاز

 الخامس الرابع



 دعاء أحمد عزت محمد

669 (83.63 )%  

 جٌد جدا  

 ابتسام سعٌد عبد الموجود

644 (80.50 )%  
 جٌد جدا  

 منار شحات علً عبد هللا

634 (79.25 )%  
 جٌد جدا  

 األول

 الثالث الثانً

الفرقة الثانٌة –أوائل قسم االقتصاد المنزلً   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 روضة سامح جمعة ربٌع

607 (75.88 )%  

 جٌد جدا  

 لمٌاء كمال ٌوسف طه

631 (78.88 )%  
 جٌد جدا  

 الخامس الرابع



 آٌة بهجت محمد أبو النٌل

507 (84.50 )%  

 جٌد جدا  

 لمٌاء عبد الكرٌم أحمد

503 (83.83 )%  
 جٌد جدا  

 مرٌم فاٌز حبٌب حنا

487 (81.17 )%  
 جٌد جدا  

 األول

 الثالث الثانً

الفرقة الثالثة –أوائل قسم االقتصاد المنزلً   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 هبة رمزي محمد السٌد

460 (76.67 )%  

 جٌد جدا  

 سارة بدوي محمد علً

480 (80.00 )%  
 جٌد جدا  

 الخامس الرابع



 سارة محمد بكري إبراهٌم

529 (88.17 )%  

 ممتاز

 أمٌرة إبراهٌم عبد الرازق

513 (85.50 )%  
 ممتاز

 فاطمة صابر فتحً عوٌس

482 (80.33 )%  
 جٌد جدا  

 األول

 الثالث الثانً

الفرقة الرابعة –أوائل قسم االقتصاد المنزلً   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 رانا أحمد عباس علً

447 (74.50 )%  

 جٌد

 مارٌنا فاٌز شحاتة جرجس

478 (79.67 )%  
جٌد جدا     

 الخامس الرابع



 عبد هللا طه محمد جودة

722 (90.25 )%  

 ممتاز

 األول

 شٌماء عبد المجٌد محمد

715 (89.38 )%  

 ممتاز

 فاطمة الزهراء محمد أحمد

706 (88.25 )%  

 ممتاز

 فاطمة إٌهاب فتحً عبد التواب

698 (87.25 )%  

 ممتاز

 نورهان هشام محمد حسن

668 (83.50 )%  

 جٌد جدا  

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع

الفرقة األولى –أوائل قسم التربٌة الفنٌة   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 شٌماء سعداوي عوٌس محمد

666 (83.25 )%  

 جٌد جدا  

 السادس



 أسماء عماد رشاد عبد الحلٌم

690 (86.25 )%  

 ممتاز

 أسماء محمد دٌاب عبد اللطٌف

687 (85.88 )%  

 ممتاز

السٌدأسماء حسن السٌد   

677 (84.63 )%  

 جٌد جدا  

محمدمنار جمال الدٌن محمد   

673 (84.13 )%  

 جٌد جدا  

 ندى خالد سعد بكر

670 (83.75 )%  

 جٌد جدا  

 األول

الفرقة الثانٌة –أوائل قسم التربٌة الفنٌة   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع



 سمٌة أحمد محمود علً

650 (92.86 )%  

 ممتاز

 أحمد شعبان عبد العال محمد

635 (90.71 )%  

 ممتاز

 بسمة عبد الرحمن كامل

617 (88.14 )%  

 ممتاز

 منار عبد الرازق علً

581 (83.00 )%  

 جٌد جدا  

 إسراء سٌد عبد هللا محمد

580 (82.86 )%  

 جٌد جدا  

 أسماء مجدي محمد أحمد

580 (82.86 )%  
 جٌد جدا  

 األول

الفرقة الثالثة –أوائل قسم التربٌة الفنٌة   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 الثالث الثانً

 الخامس  الخامس الرابع

 مكرر



 سارة أحمد نور الدٌن عبد الرحمن

477 (95.40 )%  

 ممتاز

 إٌمان أحمد متولً أحمد

452 (90.40 )%  

 ممتاز

 منة هللا عالء الدٌن فكٌرٌن

448 (89.60 )%  

 ممتاز

 محمود أحمد صوفً محمد

447 (89.40 )%  

 ممتاز

 سٌد منصور ذكً محمد

435 (87.00 )%  

 ممتاز

 األول

الفرقة الرابعة –أوائل قسم التربٌة الفنٌة   

2020-2019الفصل الدراسً األول   

 الثالث الثانً

 الخامس الرابع


