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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 42.581% محمد مفضل عبد الحلٌم حسن  1

 1%48.8% منى علً محمد عبد النظٌر 2

 45.581% اسماء احمد محمد جراد 3

 45.281% مفتاحعلً حمدي علً  4

 181.%4% أسماء قاسم محمد شعبان  5

 84.821% شٌماء محمد عبدالفتاح شحاتة 6

 84.411% عبد الرحمن خالد محمد السعدى  7

 84.221% هاجر عرفات مرعً رٌاض 8

 88.581% محمود عبد الداٌم أحمد عبد القادر 9

 88.281% تغرٌد احمد محمد احمد 11

 81.521% عمرفاطمة نبٌل مصطفً  11

 81.221% محمد ربٌع ابراهٌم احمد 12

 88.281% فاطمة مصطفى أحمد إسماعٌل 13

 1%88.8% الشٌماء سعٌد هالل عبدهللا 14

 88.281% اٌمان محمد علً محمد 15

 88.411% ٌاسمٌن شداد سالمه عبدالحمٌد 16

 1%88.1% هند ربٌع عبد الكافى عبد الجابر  17

 1%88.1% إبراهٌم مرسًإسراء شعبان  18

 88.821% مصطفً محمد رشوان أحمد 19

 88.581% ابوبكر مصطفً ابو بكر على 21

 1%85.4% لمٌاء سمٌر عبدالحمٌد إبراهٌم 21
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 85.421% اسماء شناوي ثابت عبدالجلٌل 22

 85.881% صابرٌن رجب عباس محمد 23

 85.881% محمود محمد حمدي عبدالحمٌد 24

 85.841% علًالشٌماء خالد احمد  25

 85.581% صابرٌن سمٌر ثابت غندور 26

 85.581% كرٌمان مختار عبد هللا خلف  27

 85.581% عائشه قطب ابو بكر اسماعٌل 28

 451.%8% عاصم عبدالرحمن محمد نجاح 29

 141.%8% سارة حسن جمال الدٌن حسن  31

 281.%8% ٌاسمٌن اشرف محمد عبد الموجود 31

 1%8.%8% ندي إبراهٌم هارون مهدي 32

 81%.%8% علًامنٌة احمد معنى  33

 281.%8% هبة أمٌن عبدالحمٌد أمٌن 34

 221.%8% جهاد محمدالدمرداش علً طلبه 35

 82.421% هبه سمٌر على ابراهٌم 36

 82.481% ٌاسمٌن محمد ذكً ماضً 37

 82.841% رحاب حجازي ماضً علً 38

 82.181% ابراهٌم نوحبدور حجو  39

 82.241% دٌنا محً الدٌن السٌد عبد هللا 41

 82.881% امانً بدوي علً محمود 41

 82.851% علٌاء خلٌفة محمد عبدالرحمن 42
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 82.581% منار حجاج علً محمد 43

 1%82.5% نسمة سعد محمد عبداللطٌف 44

 51%.82% اٌة بهاء الدٌن محمود الوردانى 45

 82.211% أحمد أنصاري رقٌة عصام 46

 14.481% هدٌر اشرف عبدهللا عطٌة 47

 14.481% خلود عٌد محمد طه 48

 14.451% آٌة صالح عوٌس صالح 49

 14.451% نورا خلف إسماعٌل محمد 51

 14.421% نجوي زٌن العابدٌن على خلف 51

 14.281% إسراء مدحت محمود نصر 52

 14.881% اٌه محمد عبد هللا خلف 53

 1%14.8% أمنٌة محمد شحاتة محمود 54

 14.881% كرٌمه رجب حسن علً 55

 14.881% هناء ابوزٌد ذكرٌا محمد 56

 14.821% أمانً محمود نصر عبدالعزٌز 57

 1%14.5% حبٌبة أحمد عبد العظٌم عبد السالم  58

 14.441% لقاء فتحً محمد بهجات سٌف 59

 14.481% هاجر محمود خلٌفه خلف 61

 14.481% رٌحاب بدر فؤاد شعبان 61

 1%14.4% خلود عالء إسماعٌل محمد 62

 14.851% منً سعد علً إبراهٌم 63
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 14.141% أسماء مصطفً محمد محمد 64

 1%14.1% ابسخارون سعداوي نمر سعداوي 65

 14.121% مرٌم خالد محمد جمال الدٌن 66

 14.241% إٌمان جمال عبدهللا محمد 67

 14.281% خالد عبدالرحمن محمدأمٌرة  68

 14.281% اسالم محمد جمعه محمد  69

 14.281% نورا عالء الدٌن احمد اسماعٌل 71

 14.511% رحمة ضاحً محمد كامل 71

 14.521% إٌناس زغلول محمد عبدالنعٌم 72

 11%.14% إٌمان محمد إبراهٌم محمدٌن 73

 14.241% آمنه شعبان محمد سٌد 74

 14.221% كدوانًاشرف احمد حمدان  75

 18.481% شٌماء أحمد ضاحً مهنى 76

 18.481% اشواق محمد حسن فولً 77

 18.441% رقٌة على محمود عبد الستار  78

 18.421% نها قاسم نبٌل احمد 79

 18.421% أحمد صبحً محمد أحمد  81

 18.881% فاطمة فرج حسن باشا 81

 1%18.8% دٌاب امٌره عزت سٌد 82

 18.151% حسناء ٌاسر راضً عطٌة 83

 18.881% نورهان نجٌب لبٌب فراج  84
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 21%.18% تغرٌد حسن عبدالمعز عرابً 85

 18.281% أسماء رشدي سٌد راشد 86

 18.281% أحمد أمٌن عٌسوي علً 87

 18.281% أٌة صالح صاوي علً 88

 11.421% رحاب عٌد السٌد عبد الوهاب 89

 11.421% فرج عبدالقادر سٌدعالء  91

 11.481% محمد عصام عبدالرحٌم حسن 91

 11.141% أٌة محمد شعبان عبدهللا 92

 11.111% ابراهٌم علً ابراهٌم علً 93

 11.251% أسماء مدحت محمد بهلول 94

 11.881% خلود قدري ماهر بكٌر 95

 11.881% شٌماء حمادة أحمد حسٌن 96

 81%.11% عبدالوهاب صدٌقابتسام فوزي  97

 81%.11% نعمات محمد أحمد محمد 98

 12.441% االء ابوالفتوح ابراهٌم احمد 99

 12.441% سهٌله رمضان محمد عقل 111

 12.481% مٌاده عبد الرحمن أحمد حماده 111

 12.841% محمد صالح سٌد احمد 112

 12.181% إسراء عوض محمد عمر  113

 12.211% ٌمنًنورا خلف محمد  114

 12.251% اسماء حماده علً عبد هللا 115
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 12.841% سمر جمال ٌوسف محمد 116

 12.881% هاجر رجب جمال أحمد 117

 12.881% دٌنا صابر شعراوي عبد الحسٌب 118

 12.881% سناء أدهم راغب محمد  119

 12.511% اسماء قندٌل محمد قندٌل 111

 41%.12% ٌاسمٌن حسٌن محمد أحمد 111

 21%.12% مروة محسن شارف عبدالحكٌم 112

 21%.12% مرٌم محمود محمد محمد 113

 81%.12% فاطمه رجب فاٌق عبد الفهٌم 114

 81%.12% محمد مصطفً صدقً عبدالحمٌد 115

 1%%.12% أسماء أحمد عٌد أحمد 116

 12.241% آالء أحمد علً سالم  117

 18.481% عبدالهاديمنً عبدالهادي ناجً  118

 18.451% دعاء رٌان خلٌفة عبدالعال 119

 18.411% لمٌاء نبٌل خلف عبدالرحمن 121

 18.411% خلود أحمد فهمً الحداد كامل  121

 18.421% ندا خالد عبدالصبور محمد 122

 18.421% مها صبري مصطفى خلٌل 123

 18.151% الحسٌنً علً أبوطالب عبدالفتاح 124

 18.211% شٌماء حمدي سٌد هالل 125

 18.841% دٌنا مختار عبدالعزٌز عبدالرحٌم 126
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 18.881% دٌنا محمد راغب عبدالقادر 127

 18.581% هدٌر محمد عبد النعٌم ٌونس 128

 18.581% مرٌم سعٌد عبدالمنعم محمد 129

 18.521% عائشة محمد علً حسن 131

 18.581% أٌة خلف حلمً عبدالحلٌم 131

 41%.18% أمٌرة عبدالحمٌد معتمد إبراهٌم 132

 41%.18% أسماء عبدالجواد محمد محمد 133

 41%.18% أسماء رجب محمد حسن 134

 11%.18% آٌة حمدي عبدالتواب عبدالعزٌز 135

 51%.18% والء عالء سعد محمد 136

 21%.18% ولٌد محمود عبدهللا دسوقً 137

 18.251% عبدالغفارالشٌماء مصطفى محمد  138

 1%18.2% الزهراء محمد فتحً محمد 139

 18.441% شربات فاٌز محمد أحمد 141

 18.411% اسماء ابوبكر صابر عبد الوكٌل 141

 18.421% اسماء عاطف ابراهٌم ٌوسف 142

 18.481% اسماء جمال عبدالوهاب عبدالرحٌم  143

 18.421% أمل مختار عبد البدٌع بدر 144

 18.481% اسماء رمضان مرعً عبدالجٌد 145

 18.411% نجاة نادي أحمد محمود 146

 18.411% محمد عبدربه امدمروة ح 147
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 18.841% محمود محمد صابر بٌومً 148

 18.851% احمد خالد عمر عبد الجابر 149

 18.181% خالد منتصر محمد عبد الناصر  151

 1%18.1% هاٌدي الشافعً عبدالحكٌم طه 151

 1%18.1% بسمة علوي حسٌن محمد 152

 18.221% صفاء سعد عبدالعزٌز جالل 153

 18.841% صابرٌن عادل عبد الصبور تونً 154

 18.881% هاجر سمٌر عبدهللا أحمد 155

 18.821% إسالم محمد جابر عبدهللا 156

 18.851% فاطمة تاٌب عبد هللا عبد الحكٌم 157

 18.511% زٌنب مجدي علً جاد الرب 158

 41%.18% علً حسن عبدالعال اسه 159

 81%.18% أمنٌة خالد عبدالحلٌم محمود 161

 18.211% هند ربٌع شحاته أبو الفتح   161

 18.221% اسماء شعبان مصطفً محمد 162

 18.221% هشام حنفً خلف مهنى 163

 15.421% ب سٌدطوفاء ناجً ق 164

 15.441% ٌاسمٌن احمد حسانٌن احمد 165

 15.421% اٌه صالح شعبان عبد الرحٌم 166

 15.841% إسراء عبدالحً عبدالوارث عبدالوهاب 167

 15.881% رٌهام محمد إبراهٌم خلٌل  168
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 15.821% محمد علً سنوسً علً 169

 15.151% هند مبروك محمد محمد  171

 1%15.1% امنه علً كامل خدٌم 171

 15.821% مرسً صفاء  شحاته عبدالنظٌر 172

 15.881% ٌاسمٌن أحمد صالح أحمد  173

 15.841% دعاء رجب عبد السالم عبد السالم 174

 15.841% ٌوسف ربٌع محمد محمد  175

 15.511% محمد حمادة محمد عبد العزٌز 176

 41%.15% فاطمة محمد منشاوي توفٌق 177

 41%.15% ضحى هاشم أحمد أحمد 178

 41%.15% عبد الشافً رحاب راضً فتحً 179

 41%.15% جهاد عبد المنعم موسى محمد  181

 21%.15% هبه محمد عكابه محمد 181

 81%.15% رحاب رضا تونً عبدالرحٌم 182

 51%.15% إكرام صالح صفوت محمد 183

 51%.15% مً حسن جمال الدٌن حسن 184

 15.241% تغرٌد ضاحً حسٌن عبد المجٌد  185

 15.241% عبدالصانع عٌسًهاجر محرم  186

 15.221% ٌارا مفتاح حامد موسى 187

 481.%1% محمد سٌد احمد اءند 188

 421.%1% غادة محروس ضاحى على  189
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 481.%1% براءه مدٌن هوارى موسى  191

 481.%1% خلٌفة صدٌق مصطفً رزق 191

 441.%1% عبدالعزٌز خلٌفه محمد نادي 192

 411.%1% عبدالحمٌدمحمد رجب أحمد  193

 421.%1% الحسٌن محمد عبدالحمٌد حسن 194

 1%8.%1% عمرو مخلوف محمود اسماعٌل 195

 121.%1% دعاء عبدالفتاح عبدالمعٌن عبدالرحمن 196

 151.%1% رحمه جمال طه عبد الرحٌم 197

 151.%1% مروة عبدالكرٌم محمد عثمان 198

 121.%1% نورا ناصر محمد محمد  199

 241.%1% شاهنده عٌسى محمد رشاد 211

 281.%1% طارق محمد محمود رٌاض 211

 251.%1% محمود أحمد أبو الفتح عبد العزٌز  212

 841.%1% ندي جمال عٌسً متولً 213

 841.%1% اٌة بدري عبد الحكٌم ابراهٌم  214

 1%8.%1% روفٌده ناصر فتحً أحمد 215

 821.%1% محمد ضاحً سٌد علً  216

 581.%1% رشا عبدالصبور عبدالجواد عبدالصبور 217

 1%%.%1% إٌمان أٌمن محمد عبداللطٌف 218

 251.%1% هبة محمود حسن محمد 219

 12.441% غادة رجب ٌحى عٌد 211
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 12.421% دالٌا محمد احمد محمود 211

 12.481% آٌة محمد عبد العظٌم عبد اللطٌف 212

 12.481% التوابدالٌا محمود محمد عبد  213

 1%12.4% محمد إسماعٌل فوزي عبدالحمٌد 214

 12.821% حنان عادل عبدالسمٌع محمد 215

 12.141% نرمٌن عالء سٌد عبد هللا 216

 12.141% مصطفً نجٌب عبدالرحمن عبدالعال 217

 12.181% شٌماء أحمد علً عبد هللا 218

 1%12.1% محمد محمد فوزي محمد 219

 1%12.1% عزت محمد موسًذكري  221

 12.841% إسراء ربٌع محمد خالف 221

 12.841% أحمد رضا حسب النبً السٌد 222

 12.841% فرحه ٌونس اسماعٌل كرار 223

 12.881% هبة هانً أحمد محمد  224

 12.881% أمانً محمد إبراهٌم سرٌع 225

 12.521% إسراء نادي محمود على  226

 41%.12% العابدٌن محمدامنه محمد زٌن  227

 81%.12% محمود محمد عبدالعزٌز أحمد  228

 51%.12% غاده عبد العال احمد مهدي 229

 12.221% بالل مساعد علوانً عطاٌا 231

 12.221% فاطمة محمد عبده حسن 231
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 24.481% خالد عبدالناصر مناسً 232

 24.841% محمد جمعة فرج سٌد  233

 24.811% شرقاوي سلٌمطه عماد الدٌن  234

 1%24.8% أسماء مهنى محمد عبد الجواد 235

 24.111% مً عبدالناصر حفنً عبدالمجٌد 236

 24.241% غاده شحاته شوقً ابراهٌم 237

 24.241% صابرٌن إبراهٌم عبدالوهاب صاوي 238

 24.241% زٌاد  رمضان عبد الحكٌم محمد  239

 24.281% عبٌر ناجح نصر الدٌن فرج 241

 24.281% دٌنا عبدهللا ٌاسٌن إبراهٌم 241

 24.841% ندى حموده عبد المطلب محمد 242

 24.811% عاصم صالح رجب أحمد 243

 24.521% ناهد جمال  عبدالفضٌل جادهللا 244

 1%24.5% ضاحً نجاح ضاحً سٌف 245

 1%24.2% اٌه حربً فتحً تونً 246

 24.441% دعاء رمضان محمد سٌد 247

 24.441% منه إبراهٌم عبدهللا عبدالنظٌر 248

 24.441% عال صابر ربٌع علً حسن 249

 24.421% اٌة ناصر عبدهللا عبدالعلٌم 251

 24.481% نورهان محمد أحمد عبدالمالك 251

 24.821% أمٌرة حسن لطفً عبدالموجود 252
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع لعربية)مقرر اللغة ا

 اللكي(

 24.881% علً محمد محمد آمٌن 253

 24.141% سلٌمانمنى محمد عبده  254

 24.181% حنان حسن بدر التونً محمد 255

 24.111% محمد احمد فرغلً ابوغالب 256

 24.241% اٌه محمد عبد العظٌم فهمً 257

 24.221% دالٌا محسن حسٌن عبدالكرٌم 258

 24.841% لمٌاء حسٌن محمود حسٌن 259

 24.881% رانٌا جمال أحمد عبداللطٌف 261

 24.881% الدمرداش عبدالحكم محمدمحمود  261

 24.541% محمد حسٌن شرٌف عطٌه  262

 24.511% محمود شاهر شحاته محمود 263

 24.521% دعاء محمود محمد خلف هللا 264

 24.581% هالة أحمد محمد ربٌع 265

 24.521% هاجر حسن محمد حسن 266

 81%.24% مرٌم ممدوح ابراهٌم عبدالرحمن 267

 81%.24% لطفً أحمد أبوبكرغادة  268

 24.241% علً محمد علً صادق 269

 24.221% محمد نادي فؤاد رٌاض  271

 قدرات خاصة عبدهللا سمٌر عٌد دكروري 271

 قدرات خاصة جمعة رمضان محمود محمد 272

 


