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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 129.371 ابتسام خلف رضوان عبدالحافظ 1

 129.311 محمود حسانٌن عبد الحكٌم حسانٌن  2

 121.391 دٌفٌد مجدي منٌر تادرس 3

 125.021 الحقرباب نادي محمد عبد  4

 125.031 فرحة خلف هللا أحمد إبراهٌم  5

 125.731 سماء كمال صالح عبد الغنً 6

 125.511 رحاب كرم حسن محمد 7

 133.351 دعاء سٌد عكاشة عبد الحكٌم  8

 139.331 هاجر أشرف محمد طلب  9

 139.271 رقٌة عبدالغنً رشاد عبدالغنً 11

 139.911 إسراء جمال معوض عبد الجواد 11

 132.201 اسماء رفعت احمد عبدالعلٌم 12

 132.111 عبدهللا ٌاسر حمزة جابر عبداللطٌف 13

 133.991 ولٌد شداد عبد العظٌم حسن 14

 133.921 مها شعبان طنطاوى حافظ  15

 133.031 ارٌن عماد فضل اٌلٌا 16

 133.091 هاجر محمد فاروق محمد 17

 133.501 رحاب سالم محمد احمد 18

 130.991 مارٌنا عٌد رمزي مرقص  19

 130.351 روضه عٌد الفولً عبدالحلٌم 21

 130.001 نرمٌن إبراهٌم حكٌم سنوسً 21

 130.031 عبدهللا جمال عبدهللا تونً 22

 130.091 نهال سعداوي أبو العٌون عبدالحمٌد 23

 130.771 مارٌنا محروث حبٌب رٌاض  24
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 130.131 أسماء رجب شحاته حسٌن   25

 130.501 هاٌدي نبٌل جرجس زكً  26

 130.511 كرٌمان حربً محمد عبدالحكٌم 27

 139.301 سلمً عالء الدٌن جابر سٌد 28

 139.001 نارٌمان وجدي محمود عبد الموجود  29

 139.731 دعاء عادل نبٌل أمٌن 31

 139.591 مرام أحمد ناجً محمد نجاتً دكروري 31

 137.991 هاجر محمود عبد الحلٌم أحمد 32

 137.301 ندا عاطف أحمد حجازي  33

 137.001 كٌرلس فارس مرعً أمٌن 34

 137.971 دٌنا محمود سٌد حسن 35

 137.771 دنٌا عبد العزٌز عبد المنعم عبد السالم  36

 137.771 نبٌلة رضا محمد إبراهٌم 37

 131.231 رسمًمحمد بهً الدٌن جمال  38

 131.311 ساندي واصف لمعً حبٌب 39

 131.011 مروة نادي رفعت عدوي 41

 131.901 عبٌر أحمد عزت عطا 41

 131.771 نورهان جارحً تونً محمد 42

 135.331 أسماء محمد حسن توفٌق  43

 135.051 إبرام نجٌب ثابت نجٌب  44

 135.991 اٌفلٌن ٌسري رشدي رمزي 45

 135.731 نادر موسً بطرسهناء  46

 135.701 محمد كمال عبدالحمٌد محمد 47

 135.791 مروه سٌد سٌد ابو زٌد  48
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 135.171 جوزٌف اسحق عزت ابادٌر 49

 135.531 منة هللا ربٌع عباس محمد  51

 135.531 إسالم سعداوي أحمد محمد 51

 135.511 ٌوستٌنا كامل ماهر كامل  52

 103.331 عبدالرازقمحمد مجدي محمد  53

 103.301 مارتٌنا نبٌل ودٌع أمٌن 54

 103.331 عزة ممدوح فولً صادق 55

 103.021 مالك عزٌز فهمً عبد السٌد 56

 103.051 كالورٌن ماهر زكرٌا رزق 57

 103.091 نورهان أحمد رمضان أحمد 58

 103.001 هشام إبراهٌم محمد إبراهٌم 59

 103.931 سعدإبراهٌم عادل إبراهٌم  61

 103.951 شٌماء محمد أٌوب محمد  61

 103.701 روهاندا فضل محمد سٌد 62

 103.751 زٌنب فتحً عبد الحمٌد حسٌن 63

 103.151 شٌماء عبدالفتاح عبدالوهاب خلٌل  64

 103.521 محمد منصور صابر عبد الوهاب  65

 103.531 خالد دسوقً عبدالعظٌم محمد 66

 109.921 صالح محمدإبتهال أسامة  67

 109.921 بسمة خالد محمد عبدالحكٌم 68

 109.231 رحاب علً عبد الشافً محمد 69

 109.201 علً خضر عبدالجواد علً 71

 109.271 مٌادة محمد عبدالرازق عبدالرحٌم 71

 109.001 أٌمن صابر عبدالمنعم علوانً 72
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 109.071 هند شعبان علً رضوان 73

 109.001 محمد علً إبراهٌمأمانً عالء  74

 78.651% عمرو شعبان عبد السالم علً 75

 109.091 كارمٌنا نادي عبدالشهٌد قلٌنً 76

 109.011 شٌماء عالء محمود محمد 77

 109.921 أمٌرة ممدوح محمد عرفات  78

 109.731 نسٌبه محمد نزالوي ابو زٌد  79

 109.701 أمل حسٌن سعٌد رجب 81

 109.701 محمد سالم أمٌرة سٌد 81

 109.191 محمود حسن تونً عبدالعزٌز 82

 109.111 أمٌرة أحمد محمد عبدالجابر 83

 109.501 مارٌا حنا شحاته سمعان  84

 109.511 سهام رضا جادالمولى عبدالحكٌم  85

 102.301 عبدالرحمن سٌد محمد عبدالرحمن 86

 102.391 أٌة أشرف علً محمد 87

 102.951 حلمً إبراهٌممرٌم محمد  88

 102.291 سارة عبد اللطٌف عبد الرحٌم عبد اللطٌف  89

 102.201 عبدالرحمن عصام أبوبكر مصطفً 91

 102.201 محمد عادل عبد العلٌم عٌد 91

 102.211 كٌرلس شنوده مورٌس ٌواقٌم  92

 102.251 محمود أٌمن علً محمود 93

 102.371 مرٌم محمد عامر حسن 94

 102.031 هاجر عبدهللا دمرداش محمود 95

 102.001 رأفت رضا شكري ملٌك 96
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 102.011 أمل جمال أمٌن إسماعٌل 97

 102.001 رحاب حسٌن عبدالوهاب محمد 98

 102.091 انجً مالك عوض صادق 99

 102.991 ماري عادل بشرى إبراهٌم 111

 102.971 دالٌا أحمد طه عبدالحكٌم 111

 102.131 عبد الرحمن نبٌل شعبان عبد الجواد  112

 102.531 مها محمد شحاته عبد الرحمن 113

 102.521 سماح حسٌن محمد محمد 114

 102.571 كٌرلس مجدي زهري عزٌز 115

 103.301 فاطمة محمد علً محمد 116

 103.901 محمد شاهر كامل محمود 117

 103.991 محمد محسن حسن أبواللٌل 118

 103.291 دالٌا سعودي محمد 119

 103.271 محمد أحمد عبدالرحٌم خمٌس 111

 103.211 سمٌرة عبدالعزٌز محمد عبدالعزٌز 111

 103.331 مً إبراهٌم شحاتة عبده 112

 103.331 نورسٌن علً احمد عبد السمٌع 113

 103.301 جمال خالد أدرٌس خالد 114

 103.001 فاطمه عبد الرحمن محمد عبد اللطٌف 115

 103.921 حسان محمد علً عبدالعزٌز 116

 103.771 رغدة محمد بٌومً أحمد 117

 103.711 حسنً حسٌن إبراهٌم فهمً 118

 103.121 انجً مكرم حنا متى  119

 100.391 مقار أشرف بدر عٌاد 121
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 100.371 هاجر محمد ابراهٌم قاسم 121

 100.351 أسماء قاسم عبدالظاهر سالم 122

 100.071 هانم محمد حسن علً 123

 100.931 أحمد وائل أحمد مصطفً 124

 100.731 لٌلً محمود عبداللطٌف حسانٌن 125

 100.131 ارٌنً مٌالد خلٌل فرٌج 126

 100.131 أمانً عصام محمد عبدالرحمن 127

 100.101 دٌنا أشرف فتحً تونً 128

 100.191 رحاب محمد عبدالمعز صالح 129

 100.531 شروق مصطفً كامل علً 131

 100.391 باسندي عادل فهٌم رزق هللا 131

 100.091 رٌم أحمد محمد الصغٌر عبد الحكٌم  132

 100.021 افراٌم مٌالد عبد سركٌس 133

 100.021 عبدالرحمن مصطفى نصرالدٌن علً 134

 100.031 أشرف عصام أحمد بخٌت 135

 100.011 إبراهٌم حسن عباس حسن 136

 100.031 آالء عماد محمد محمد 137

 100.931 طارق مصطفى محمود عبدالجواد 138

 100.951 مروه علً فتحً أحمد  139

 100.191 ٌوستٌنا رأفت لوقا شحاتة 141

 100.111 نسرٌن جابر سعدهللا بغدادي 141

 100.571 مورٌن ماجد موسى عشم  142

 109.301 منار رضا احمد عبدالسالم 143

 109.911 اسراء الشاذلً محمد ابوالحسن 144
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 109.951 إسراء خلف حسٌن حسانٌن 145

 109.391 أٌة فاٌز عبد اللطٌف علً 146

 109.301 صموئٌل مقبل منٌر حبٌب 147

 109.011 أمنٌة عبدالحمٌد السٌد عبدالحمٌد 148

 109.131 نورهان رضا السٌد عبد هللا 149

 109.191 عبٌد حرزهانً عزٌز  151

 109.591 صالح محمد صالح الدٌن ربٌع 151

 109.571 نورهان جمال مسعد عبد الوهاب  152

 107.331 عرفات السٌد صالح بدوي 153

 107.321 مونٌكا بهاء سمٌن داود 154

 107.321 مونٌكا بهاء سمٌن داود 155

 107.901 مرٌم وجدي وجٌه صبحً  156

 107.951 محمد رجب عبد الحق أحمد  157

 107.391 مارٌنا بهاء شفٌق شفٌق 158

 107.031 هٌالنة وهٌب ذكً ٌوسف 159

 107.021 مرٌم عماد عوض هللا بباوي 161

 107.001 ماهٌتاب عصام محمد محمد 161

 107.021 مهرائٌل عجاٌبً حنا عدراوي 162

 107.051 علً عادل محمد عبده 163

 107.701 طه مبروك محمدأروه  164

 107.711 والء محمود مصطفً محمد 165

 107.171 هاجر أحمد محمد عبدالعظٌم 166

 101.931 خلود نادي إبراهٌم خلٌل 167

 101.231 ابرام رضا كامل ٌسً 168
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 101.201 إٌمان محمد فخري زٌدان 169

 101.201 مصطفى فتحً محمد الشادي 171

 101.301 رفعتأحمد ٌوسف جبر  171

 101.091 مارٌن عماد ودٌع مهنى 172

 101.031 إٌمان جمال عبدالعظٌم غرٌب 173

 101.001 سامٌة هانً فتحً نجٌب 174

 101.901 ماري بشاره فؤاد حنا 175

 101.711 سندس سٌد حمدي سٌد 176

 101.101 أحمد عطٌة خلٌل عطٌة 177

 


