
 (ساب)انت الفرقة األوىلاآلثار طالب قسم 
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 73.061% المجٌدبدندا عصام هاشم ع 1

 67.851% فاطمة محمود سٌد حسن 2

 67.871% اسراء صابر خلف رزق 3

 68.351% مارلٌن ثابت زغلول ٌونان 4

 68.351% االء ٌسري وفقً فهمً 5

 66.681% والء خالد مطاوع محمد 6

 66.531% اٌمان اشرف عاطف محمد 7

 1%66.0% االء عماد خٌري محمود 8

 65.661% اندٌا ماهر ناجً زكً 9

 60.771% منة هللا حسن محمد رجاء محمد 11

 60.651% هٌدي وحٌد خلف محمود 11

 60.551% طورسإنجً نصحً فهمً ق 12

 69.531% سارة علوانً عالق علوانً  13

 69.931% احمد خلٌفة مبروك عباس 14

 591.%6% مروة ناصر محمد عبدالمطلوب 15

 591.%6% نبٌلة ممدوح عفٌفً رٌاض 16

 851.%6% مً محسن أحمد علً 17

 1%8.%6% امل ربٌع حفنً عبد العزٌز 18

 901.%6% عبدهللا لطفً محمد صالحٌن 19

 61%.%6% دٌنا سٌد اسماعٌل محمد 21

 63.731% رانٌا احمد رمضان راشد 21

 1%63.6% رٌهام عثمان عثمان شواط 22

 63.561% كوثر رمضان علً خلف 23

 63.591% أمانً محمد عبد هللا إبراهٌم 24
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغات)

 1%55.5% هدٌر عطٌه فولً عبداللحمٌد 25

 55.771% هاجر محمد عزت عبدالحكٌم 26

 55.771% حاتم فاروق عثمان مٌرنا 27

 1%55.6% امٌمه محمد ابراهٌم عٌسى 28

 55.561% محمد فرج محمد حسٌن 29

 55.081% دمٌانة عزت منٌر تادرس 31

 57.751% رانٌا كمال عبد الرشٌد عبد الوهاب 31

 1%57.5% هاجر خالد عبد النعٌم سٌد  32

 57.081% امنٌه ٌاسٌن كامل عبدالظاهر 33

 71%.57% ندى السٌد محمد إبراهٌم  34

 58.701% مٌار محمد محمد احمد 35

 58.651% محمود رضا بحٌرى عبدالكرٌم 36

 58.651% بالل محمود عبدهللا محمد  37

 58.061% إسراء محمد صبحً عبدالرحمن 38

 58.051% دعاء عالء أبوسمرة أحمد 39

 1%58.9% مٌنا ٌوسف جبرائٌل بهنام 41

 1%57.5% إٌمان حماده إبراهٌم شلقامً 41

 57.001% محمود مصطفى عبد النبً أحمد 42

 57.971% جوزٌف ابراهٌم ولسن جرجس 43

 57.971% كرٌم اشرف عبدالمنعم محمد 44

 31%.57% رغده عصمت ابراهٌم حسن  45

 


