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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 قدرات خاصة مرٌم مالك زكً جرجس 1

 ;:19 نارٌمان اشرف محمد عبد البدٌع 2

 ;:19 شروق جمال عبد المعبود ظرٌف 3

 ;:19 محمد عبد الصمدمروه أسامه  4

 ;199 محمد عطا محجوب عطا 5

 ;199 حسن حازم حسن سٌد 6

 ;198 أحمد رمضان محمود خلٌفة 7

 ;198 شٌماء مصطفً عبد التواب عبد هللا 8

 ;196 محمد عبد السالم عبد المحسن محمد  9

 ;196 سومٌة كمال كامل عبد الهادي 11

 ;195 هاجر محمود محمد سعٌد 11

 ;195 هند ٌونس هاشم أحمد 12

 ;195 ناردٌن رضا خلٌل حنٌن  13

 ;195 شذا عصام محمد عبدالوهاب 14

 ;195 مرٌم منتصر فوزي عبدالهادي 15

 ;194 أحمد سعداوي أحمد عبدالغنً  16

 ;194 أمنٌة مصطفى عبد السالم أحمد 17

 ;194 رغدة حمادة حسن مرزوق  18

 ;193 رٌهام طارق االحنف عمر 19

 ;193 فاطمة محمد محمد صدقً 21

 ;193 فاطمة محمود طلبه سٌد 21

 ;193 هانً ابراهٌم محمد عبادة 22

 ;193 إسراء محمود محمد محمود 23
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;193 أمٌر نادر لطفً حبٌب 24

 ;193 ماٌفل مسعد غبلاير مسعد 25

 ;193 منى عبدهللا مراد أحمد 26

 ;193 زٌاد علً جمعة حسانٌن 27

 ;193 الزهراء أحمد خٌري عبد الستار  28

 ;193 زهرة سٌد طه إبراهٌم  29

 ;192 منار عبد القادر عبد الحمٌد عبد المعبود 31

 ;192 رحاب علً عبد السالم عبدالحى 31

 ;192 عمرو شعٌب عبدالرحمن عبدالغفار 32

 ;192 نوران جمال محمد إبراهٌم  33

 ;191 ضحى نبٌل أحمد فرٌد  34

 ;191 ٌاسمٌن شرٌف علً أحمد 35

 ;191 نٌرة محمود أنور محمد  36

 ;191 سهٌلة نور الدٌن محمد علً 37

 ;191 أمٌرة مبروك بشٌر عبد الحمٌد 38

 ;191 أمنٌة طه عبده محمود 39

 ;191 رباب جمال فرغل قندٌل 41

 ;191 رٌهام حافظ حافظ عبدالنظٌر 41

 ;191 دٌنا محمد عبد العلٌم هارون 42

 ;191 ساندي جورج ثابت جرجس 43

 ;198 جهاد عبد الوهاب عبد اللطٌف أحمد 44

 ;198 هاشم أحمد عزت هاشم أحمد 45

 ;198 هدى علً عاطف طراف 46
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;198 رضوى عماد عزٌز عبد هللا  47

 ;198 حسناء رجب عثمان امبارك 48

 ;198 دٌنا أبوالفتوح أحمد أبوالعال 49

 ;:18 محمد حلمً محمدعبد الرحمن  51

 ;:18 عمرو ماهر عبدالجابر محمد 51

 ;:18 رشا ربٌع زكرٌا عبد العزٌز 52

 ;:18 مصطفى محمد أحمد أحمد 53

 ;:18 خالد أبو غنٌمه محمد قطب 54

 ;:18 اسراء علً شعبان عبد العال 55

 ;:18 رجب ابراهٌم رجب محمود 56

 ;:18 عبدالباقًعبدالباقً جمال الدٌن محمود  57

 ;:18 إسراء محمود محمد صادق 58

 ;:18 مرٌم محمد صالح أحمد 59

 ;:18 مً محمد مختار محمد 61

 ;:18 سماء أبو زٌد عباس عمر  61

 ;189 روان محمد سعٌد مصطفى 62

 ;189 شٌماء محمد صالح علً  63

 ;189 شٌماء صالح إبراهٌم حمدان 64

 ;189 سلمى محمد محمود عبد المنعم  65

 ;189 ٌوسف محمد ٌوسف كرٌم  66

 ;189 الشٌماء محمد جمعه محمد 67

 ;189 فادي محمود فنجري مٌخائٌل 68

 ;189 كرٌم بهاء فرغل عبدالحكٌم 69
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;189 عمرو حسن أبو غنٌمة حسن 71

 ;189 مادونا حنا رمزى حنا 71

 ;189 ندى مصطفى عبدالمنعم أحمد 72

 ;189 إبراهٌم أحمد عمر عبدالعزٌز 73

 ;189 ساره عبد المنعم احمد محمود 74

 ;188 نجالء فتح الباب محمد محمود 75

 ;188 اٌهاب محمد مصطفى سٌد 76

 ;188 إسراء محمد حماد همام  77

 ;188 محمد حماده عبدالتواب حلٌم 78

 ;188 شادي ضٌاء الدٌن محمد حامد 79

 ;188 أحمد رضا محمد علً  81

 ;188 وفاء لمعً إسحق توضروس  81

 ;188 مصطفى نادي ماهر رمضان 82

 ;188 رامً عبدهللا فؤاد بباوي 83

 ;188 أسماء هالل مختار طه 84

 ;188 الحسٌن ٌحً قطب مرسً  85

 ;188 دٌنا عامر مصطفى علً 86

 ;188 اٌة عادل محمد على 87

 ;188 جهاد ناجح أحمد السٌد  88

 ;188 مصطفى عصام حشمت محمد 89

 ;188 دالٌا سٌد محمد ذكً 91

 ;188 محمود رضا أحمد محمد 91

 ;188 محمد اشرف محفوظ امٌن 92
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;188 شرٌن رمضان أحمد محمد 93

 ;186 هاجر خالد ٌوسف سلٌمان 94

 ;186 امنة فٌصل عبد السالم ابو الحسٌن 95

 ;186 جالل محمد عبد العزٌزاحمد  96

 ;186 سهٌله صدٌق لملوم عبداللطٌف  97

 ;186 مرٌهان عٌد وهبه أسكاروس 98

 ;186 محمد سامً جمعه سهٌر 99

 ;186 مرٌم سلٌمان ٌحٌى علً 111

 ;186 مً اشرف محمد عبد العزٌز 111

 ;186 اسماء جمال امٌن محمد  112

 ;186 مارٌنا اٌوب حبٌب فهمً 113

 ;186 مٌنا مجدي جمل ذكً  114

 ;186 عمر محمد سٌد محمد علً 115

 ;185 نورا صالح خضٌر سٌد 116

 ;185 والء عالء سعد محمد 117

 ;185 زٌنب ناجً جمعة محمد 118

 ;185 عبدهللا سامً احمد علً  119

 ;185 نورهان ٌاسر عبد المغنً رٌاض  111

 ;185 محاسن جمال عبد اللطٌف احمد 111

 ;185 مارسٌل عجاٌبً رٌاض شحاته 112

 ;185 فاطمه أحمد فؤاد نجٌب 113

 ;185 رضوان محمد ناجً محمد 114

 ;185 ٌاره حسن فوزي عبدالوهاب 115
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;185 ماٌكل مٌشٌل عبد المسٌح سمعان 116

 ;185 هناء محمد جمعة بحر  117

 ;185 ٌارا محب شعبان محمد 118

 ;185 محمد عبد اللطٌفاٌمان عبد الحمٌد  119

 ;185 ندى عمرو محمد محمد 121

 ;185 أمٌره رمضان رشدي عبد الرازق 121

 ;185 محمود عبد الفتاح مفتاح شٌتوي  122

 ;185 اسماء ربٌع طه عبدالكرٌم 123

 ;185 أمٌرة محمد عبدالمنعم عبدالوهاب 124

 ;185 عبد الرحمن محمد عبد المنعم عبد العال  125

 ;184 مروة ربٌع عطا محمد 126

 ;184 مرٌم عماد عزمً ادٌب 127

 ;184 شٌماء ضاحً فراج سٌد 128

 ;184 منى مرعً ناصر ابو طالس 129

 ;184 ٌاسمٌن صابر سٌد عبد اللطٌف 131

 ;184 مها سعٌد غماري فؤاد 131

 ;184 سلوي عبدهللا توفٌق مهران 132

 ;184 أرسانً جمٌل سامً خلٌل  133

 ;184 حمدي رمضان عثمان أحمد 134

 ;184 أسماء عصام محمد بهجت  135

 ;184 مروة فرغلً ٌوسف طه 136

 ;184 روان مدحت علً قرنً عبد النبً  137

 ;184 بٌتر كامل كمال كامل  138
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;184 منةهللا دروٌش رشوان محمد 139

 ;184 نورهان عثمان محمد السٌد  141

 ;183 إسراء علً عبدالمالك علً  141

 ;183 خلود ولٌد عبده محمد 142

 ;183 اسماء عبد الجواد محمد محمد 143

 ;183 خلود ولٌد عبده محمد 144

 ;183 فاطمه مصطفى عبدالمعتمد حسن  145

 ;183 مرٌم ٌاسر محمد عثمان  146

 ;183 مارٌا شفٌق مشٌل شفٌق 147

 ;183 عبد الناصرضٌاء عدوي عبد الباري  148

 ;183 نهال خلف فتحً مجدي 149

 ;183 مارٌنا حنا لبٌب طوبٌا  151

 ;183 ماٌكل ٌسري منسً راجً 151

 ;183 زٌنب حسن كامل كامل  152

 ;183 انجى جمال ولٌم جٌد 153

 ;183 رحمه محمد شحاته حسن 154

 ;183 هبه حماده سٌد عبد الحكٌم  155

 ;183 حنان حنا ٌوسف كامل  156

 ;183 أمنٌه هشام محمود محمد توفٌق  157

 ;183 رحمه حسن لطفً عبدالحمٌد  158

 ;183 ازهار محمد حمدي عبد الصمد 159

 ;183 معتز ٌحً فتحً عبد الرحٌم 161

 ;183 مها عالء نور الدٌن محمد 161
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;183 ندى فتحً حسن علً  162

 ;183 عبد الحمٌدرضا سٌد عبد الفتاح  163

 ;183 آالء أحمد طه عبد الغنً 164

 ;183 سٌدة صالح عبد الحكٌم عبد الموجود 165

 ;182 إسراء ٌاسر محمد إبراهٌم 166

 ;182 دعاء عبدالرحٌم أحمد حسن 167

 ;182 هدى نادي عبد الحمٌد عثمان 168

 ;182 صالح نادي عزمً فهٌم 169

 ;182 الحسن الحسٌنً أحمد عبد العظٌم  171

 ;182 فٌدة احمد مكً محمدر 171

 ;182 دالٌا ٌاسر سرحان محمد  172

 ;182 نورهان ٌاسر لطفً محمد 173

 ;182 عبٌر محسن عبد المالك محمد  174

 ;182 ٌاسمٌن صالح ٌوسف علً 175

 ;182 ٌاسر وحٌد محمد عبدالحلٌم 176

 ;182 عبدالعزٌزأمٌرة محمد أحمد  177

 ;182 آٌه احمد عبد القادر محمد 178

 ;182 أحمد محمود توفٌق عبدالوهاب 179

 ;182 سهام أحمد ربٌع عبد الكرٌم  181

 ;182 هاٌدي أشرف محمود محمد حجازي 181

 ;182 فاطمه سٌد محمد محمد  182

 ;182 محمود مجدي محمدٌن محمد  183

 ;181 رندا ممدوح ٌونان عٌاد 184
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;181 شٌرٌن رضا السٌد كامل 185

 ;181 أحمد عماد جمال الدٌن بكر عبد القادر  186

 ;181 أحمد عادل جمال الدٌن بكر 187

 ;181 أسماء محمد محمد تونً  188

 ;181 رضوى محمود محمد حسٌن 189

 ;181 معتز محمود فتحً محمد  191

 ;181 اسماء خلف محمد محمود 191

 ;181 مصطفى عبدالحمٌد محمدإسراء  192

 ;181 منً سعد علً ابراهٌم 193

 ;181 رنا هشام محمود عزمً  194

 ;181 محمود نصر حسن احمد 195

 ;181 سماح سٌد أحمد عبدالكرٌم 196

 ;181 محسن أبو زٌد محمد أبوزٌد 197

 ;181 اسراء اشرف طنطاوي محمد 198

 ;181 خالد محمد أحمد أحمد محمود  199

 ;181 شٌري وجٌه عٌاد رزق 211

 ;181 شرٌن جمال أحمد محمد 211

 ;181 رحاب مصطفً أحمد دٌاب  212

 ;181 سهٌلة خالد محمد ماهر 213

 ;181 مرٌم حمادة احمد خالد  214

 ;181 رحاب مصطفى أحمد دٌاب 215

 ;181 نسرٌن ناصر عمر حافظ 216

 ;181 اٌه جمال حسن عبدالرحمن 217
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 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;181 أحمد محمد محمود محمد  218

 ;181 شهاب محمد خلف عرابً 219

 ;181 شٌماء جالل مخٌمر محمد 211

 ;181 منار عماد أبو العٌون محمد 211

 ;181 مٌنا ماجد منٌر مٌخائٌل  212

 ;181 ٌوسف حاتم محمد عبدالجواد 213

 ;181 هاجر عبدالمنعم احمد محمود 214

 ;181 دعاء صفوت محمد طلبة 215

 ;188 أمٌرة محمد شعبان سٌد  216

 ;188 محمد جمال عبدالحكٌم صادق  217

 ;188 اٌه خلف حلمً عبدالحلٌم 218

 ;188 إٌمان هاشم محمد عبدالعلٌم  219

 ;188 اٌه جمال محمد محمد 221

 ;188 شرٌف خضر راشد حنا  221

 ;188 أٌة ربٌع عبدالحمٌد محمد 222

 ;188 الوكٌل لبٌبماري صبري عبد  223

 ;188 هناء طراف احمد بري 224

 ;188 لمٌاء عصام محمود محمد 225

 ;188 منال مٌالد صالح صادق  226

 ;188 االء محمد سٌد خلف 227

 ;188 رنا محمد مسعود تمام 228

 ;188 مروة خلف فتح هللا أحمد  229

 ;188 دالٌا حسن فتحً حسن 231



 )انتظام( الفرقة األوىل اللغة اإلجنليزيةطالب قسم 

 

 11 

 اسم الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع اللغة الإجنلزيية مقرر)

 (اللكي

 ;188 عبد هللانور الهدي سعد رمضان  231

 ;188 هبة عطٌة ناصر محمود 232

 ;188 سلمً السٌد فنجري محمد 233

 ;188 إٌمان أبو بكر عبدالكرٌم خلف  234

 ;188 سماح عالءالدٌن عبدالسالم طهناوي 235

236 
 ;188 مارٌنا رومانً سامً ٌوسف 

237 
 ;188 همت مصطفً سٌد ابو المجد

 


