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رقم 
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األســــــم

الوحدة التعليمية الثانيه
Nutrition 

gradeTotal Total*

التقدير50.00التقديرالنسبة900التقدير60.00التقدير120التقدير120التقدير150.0التقدير210التقدير150التقدير90

ممتاز42.50مقبول566.960.63ممتاز52.40مقبول74.26مقبول72.00مقبول96.0مقبول126.00مقبول90.00مقبول56.30احمد توفيق محمد سعد الشاذلى25د 

جيد جدا37.50راسبراسبراسبجيد44.60مقبول72.00مقبول72.00غغغغغغمقبول57.25ايمان سعد عبدالحميد بسطويسى الدقلهد 314

ممتاز43.13مقبول559.910.62مقبول36.00مقبول72.00مقبول72.00مقبول92.9مقبول126مقبول90.00جيد جدا71.00سلوى سالم محمد منصور الدناصورىد 595

ممتاز46.88راسبراسبراسبممتاز51.90مقبول75.25مقبول72.00غغمقبول126غغممتاز85.50شروق مجدي صبحي محمد سليماند 627

ممتاز42.50راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول73.94مقبول72.44غغمقبول126.000مقبول90.00جيد60.95ضحى رجب سيد احمد عرفاتد 664

جيد جدا40.63راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول72.00مقبول72غغغغمقبول90.00مقبول57.75محمد امين فتحى احمد علىد 836

جيد جدا38.75راسبراسبراسبممتاز52.50مقبول72.00مقبول72.00غغجيد138.79جيد103.50ممتاز85.40ناجى قاسم عوض عبدالجواد زيدد 1088

(بجرينى)محمد احمد جمال الدين حمدى                 د 1221 ممتاز43.53راسبراسبراسبممتاز51.00جيد جدا90.00مقبول72.00غغغغمقبول90.00جيد58.62

ملف       (فلسطينى  )عبد الرحمن صالح محمد على الطهراوى      د 1293 جيد جدا41.25راسبراسبراسبممتاز55.10جيد جدا92.75جيد جدا91.25ممتاز128.8مقبول 126.00مقبول90.00غغ

ملف     (فلسطينى  )محمود عدلى محمد ربيع حمودة         د 1300 جيد جدا38.13راسبراسبراسبجيد جدا47.90جيد جدا96.75جيد جدا96.50جيد جدا122.8جيد جدا 163.80جيد108.35غغ

ملف     (اردنى  )فيصل عصام محمد حسن سيف            د 1303 جيد جدا41.88راسبراسبراسبجيد43.90غغغغغغغغغغغغ

ملف     (اردنى  )مصعب عصام صبحى العبكى               د 1304 ممتاز46.25راسبراسبراسبغغغغجيد85.50مقبول90.0غغغغغغ

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغممتاز87.50ملف  (سوريا  )هدى غسان ابو الشامات                     د 1316

ملف  (فلسطينى  )محمد قتيبة مبارك مصطفى فاعل              د 1318 غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ

ممتاز46.88راسبراسبراسبمقبول36.00غغغغمقبول90.0غغمقبول90.00غغ   (اردنى  )احمد عدنان خلف الحباشنة                    د 1322

جيد جدا38.75راسبراسبراسبمقبول36.00جيد جدا95.30جيد جدا100.50ممتاز127.5مقبول126.00غغغغ   (اردنى  )المثنى اسعد راتب الطراونة                    د 1323

(اندو نيسيا  )جا جانج نور زمان                           د 1332 غغراسبراسبراسبمقبول36.00غغغغمقبول90.0غغغغغغ
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جيد جدا40.63راسبراسبراسبمقبول36.00غغمقبول72.00مقبول90.0مقبول126.00غغغغ (فلسطينى  )احمد نظمى احمد االعرج                      د 1335

ممتاز43.13راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول72.00غغغغغغغغغغ   (اندونيسيا  )اولياء رحمة سريجار                           د 1346

(فلسطينى  )عيسى اسماعيل محمد على نصار              د 1350 ممتاز44.38راسبراسبراسبجيد جدا48.10مقبول72.50جيد79.89جيد104.2غغمقبول90.00غغ

ممتاز42.50راسبراسبراسبمقبول36.00ج.ض0.0مقبول72.00مقبول126غغمقبول54.00سارة جابرمنشاوى هارون                          معادلة د 1364

جيد جدا37.50مقبول540.000.60مقبول36.00مقبول72.00مقبول72مقبول90.0مقبول126مقبول90.00مقبول54.00ايمان محمد احمد عبد العزيزد 1382

(ليبيا)عبدالرحمن السيد محمد السيد عبدالحليم         2د 1222  غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغ

جيد جدا41.76راسبراسبراسبمقبول36.00غغغغغغغغغغجيد58.50محمد حامد محمد عبد المنعم حامد حدادأ933

 أ664



 عبد الرحمن خالد محى الدين راغب

  العربى
ممتاز44.71راسبراسبراسبمقبول38.40مقبول72.00مقبول72.00غغمقبول126.000غغمقبول54.00

(معادله كويتيه)ايه مصطفى هوارى على الغول                  2د320 ممتاز47.65راسبراسبراسبجيد41.00مقبول72.00مقبول72.00غغمقبول126.00غغجيد جدا67.50

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغج.ض35.88غغغغ(اليمن )تسنيم حسن محمد حسين                    2د353

جيد جدا41.18راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول72.00مقبول72.00مقبول90.0غغغغمقبول54.00عبدالمنعم مختار عبد المنعم عبدالجواد ندا2د641

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغمقبول90.00غغمحمد نجاح عبدالمولى سليمان2د842

(اليمن)احمد محمد صادق منصور                        2د1146 ممتاز44.12راسبراسبراسبجيد39.00مقبول72.70مقبول72.00مقبول90.0ج.ض24.94مقبول90.00مقبول54.00

(يمنيه ومشطوب قيدها لحين سداد الرسوم)ميرفت احمد على الحوبانى 2د1152 جيد جدا41.18راسبراسبراسبمقبول36.00غغمقبول72.00مقبول90.0غغغغمقبول54

ممتاز44.71راسبراسبراسبجيد39.80غغجيد80.56غغغغغغجيد64.25ضياء الدين فتحي محمد حسن 2د1216

(فلسطينى)             (ملف)شادى عبدالرحيم محمود                         د1222 ممتاز44.12راسبراسبراسبمقبول36.00مقبول72.00مقبول72.00مقبول90.0غغمقبول90.00مقبول54.00

ممتاز42.94راسبراسبراسبمقبول38.50غغمقبول72غغغغمقبول90.00جيد61.00(سعودى)نوف فهد عياد حواس الشمرى 2م د141
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غغراسبراسبراسبجيد39.00غغغغغغغغغغمقبول54.00عمرو عوني مصطفى رضوان 2 د530

ممتاز44.12راسبراسبراسبمقبول36.00غغمقبول75.76غغغغغغمقبول58.00 (معادلة السعودية)أحمد محمد عبد اللطيف أحمد 2د 321

جيد جدا41.18راسبراسبراسبمقبول36.00غغغغغغج.ض24.94مقبول90.00مقبول54.00عمرو اشرف توفيق محمد سليمان2 د 59

مقبول29.00راسبراسبراسبمقبول36.00غغمقبول72.00مقبول90.0ج.ض43.53غغمقبول54.00اسامه باهر سرور عواد التهامى 2د 542

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغجهاد سالمة محمد قاسم زيتون  2د1021

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغعالء ممدوح عبد الونيس عبد الحليم 2 د 1041

جيد جدا37.50غغغغغغغغغغغمقبول127.00مقبول57.81ابراهيم محمد السيد محمد ج 631

جيد جدا40.63راسبراسبراسبجيد جدا50.00غغمقبول72.00مقبول90.0غغغغغغعبد المؤمن محمود محمد الشريف ب 679

غغراسبراسبراسبغغغغغغغغغغغغغغهبه عمر محمد محمد عبد الجواد م أ687


