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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 65.291% آالء عبدالنبً محمد الصغٌر عبدالعزٌز 1

 1%66.9% إبتسام حمزة مصطفً إبراهٌم 2

 86.881% أسماء أحمد بهاء الدٌن مصطفً 3

 1%88.8% عمرو محمد معروف محمد 4

 88.821% توفٌق  نبٌهمرٌم ابراهٌم  5

 88.881% عبدالنور جرجس شنوده حبٌب 6

 88.881% عبدالشافً محمود احمد حسٌن 7

 88.851% مرٌم عماد الدٌن محمد عبدهللا 8

 89.881% سارة صبحً إبراهٌم أحمد 9

 89.881% اٌمان احمد عبد الرشٌد محمد  11

 61%.89% رٌهام طه نجاح عبدالحكٌم 11

 82.681% هند خالد جمال عبد هللا  12

 1%82.9% ماهٌتاب محمد أحمد محمد  13

 82.881% أسماء جمال عبدالعاطً فولً 14

 82.581% مصطفى جمال فاروق قٌاتً  15

 51%.82% مٌنا صفوت ناشد وهبه 16

 82.661% فاطمة جاد الرب عباس جاد الرب 17

 88.881% حمدي سٌد هاورن حتٌته  18

 88.891% عال حسام الدٌن علً توفٌق  19

 1%88.2% ٌاسمٌن رمضان جاد علً 21

 88.821% هبه حماده سٌد عبد الحكٌم 21

 88.861% شرٌن محمد حمدى محمد 22

 88.581% ماري صبري عبد الوكٌل لبٌب  23
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 88.651% رٌتا بنٌامٌن ثابت بباوي 24

 88.651% محمد أحمد علً أحمد 25

 88.691% ابتهال بدوي أحمد مرسً 26

 88.661% عبدهللا كمال عبده مصطفى 27

 88.881% مرٌم فولً محمد عثمان 28

 88.881% ماٌكل مالك شحاته جمل  29

 88.961% اٌمان حسن عبدالرحمن محمد 31

 88.881% سمر محمد أحمد محمد علً  31

 1%88.8% هدى علً السٌد علً  32

 1%88.8% مصطفى محمود رمضان ضاحً 33

 1%88.8% رضا ولٌم صدقً ناشد 34

 88.821% محمد الدره ٌحً مرسً 35

 88.561% أسماء محمود عبدالهادي عبدالعلٌم 36

 81%.88% راحٌل موسى عزٌز مرزوق 37

 1%%.88% هند إبراهٌم علً إبراهٌم 38

 85.681% محمد جابر مخلوف أبو الٌزٌد 39

 85.861% عبد هللا ربٌع محمد ابو اللٌل  41

 85.981% دعاء علً شحاته علً 41

 85.981% هاله عٌد محمد ابراهٌم 42

 85.981% كالرا عماد ثابت جٌد 43

 85.981% آالء مروان محمد حسن 44

 85.981% أستٌر نادي مكرم ٌوسف  45

 85.291% أمال عزوز جمعة حسن 46
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 85.291% ٌوسف مسعد وهبهمسعد  47

 85.291% حسٌن رشوان مصطفى نصار 48

 85.881% أمانً أبو زٌد سالم خلٌفة 49

 85.881% ٌوسف منتصر أبوالقاسم راضً 51

 85.881% بسمة جمعه سعد عثمان  51

 85.851% شٌماء مصطفً عبدالفتاح سنوسً 52

 85.851% حنان أحمد بحر سٌد  53

 85.591% عبدالعزٌزمحمد عالء صالح  54

 85.561% عبدهللا أحمد إبراهٌم داعس 55

 85.561% دٌنا صفوت عبدالواحد أحمد 56

 85.561% هاجر العمري أحمد نجٌب  57

 85.561% أسماء سعٌد راضً السٌد 58

 85.561% انجً كرم رٌاض جٌد 59

 85.561% عمر محمد عبدالفتاح محمد 61

 81%.85% مٌرهان حنا ناجح إسحق 61

 85.681% سوسنا رؤوف رفعت حبٌب 62

 85.681% ٌوسف نزٌه حفظً ٌوسف 63

 621.%8% مرٌم مصطفً محمد احمد 64

 621.%8% محمد مؤمن تونً محمد  65

 621.%8% نفٌسة جمال أحمد سٌد 66

 621.%8% حنا  رازعكرٌستٌن متٌاس  67

 621.%8% مرٌم حبٌب منٌر اقالدٌوس 68

 881.%8% اشرف اسحاق بارحمادونا  69



 )انتظام( الفرقة األوىل اللغة الفرنسيةطالب قسم 

 

 4 

 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 881.%8% سارة مصطفى غنٌم محمد 71

 1%8.%8% سارة حمادة ناجح أحمد 71

 1%8.%8% غادة جمال محمد ربٌع 72

 1%8.%8% رحاب محفوظ رجب محفوظ 73

 261.%8% دعاء كسبان امٌن سطوحً  74

 251.%8% إحسان عبدالرحمن حسن محمد 75

 251.%8% فرحة أحمد سعٌد محمد 76

 891.%8% أمٌرة إبراهٌم علً علً  77

 861.%8% نورهان رمضان أحمد عبدالعال 78

 861.%8% كرٌم اشرف محمد عبد العزٌز  79

 881.%8% مٌخائٌل طلعت نبٌل سوس 81

 881.%8% لمٌاء محمد أحمد معوض 81

 581.%8% سمر خلٌفة محمد محمود  82

 551.%8% ماجدة ماهر رزق لبٌب 83

 551.%8% إسراء هنً صابر محمد 84

 551.%8% إٌمان حمدي أحمد عبد الوهاب  85

 91%.%8% إٌمان محمود ماضً علً 86

 61%.%8% عاصم أحمد فخري محمد 87

 61%.%8% عبد العزٌز رضا محمد أبو اللٌل  88

 61%.%8% بٌشوي رٌاض حلمً كامل  89

 61%.%8% مادونا قاسم ولٌم نجٌب 91

 61%.%8% حازم ٌاسر محمد عبد العلٌم  91

 681.%8% زٌنب علً علً محمد 92
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 86.681% محمد محسن محمد حسانٌن 93

 1%86.6% كرٌم عادل عبدهللا أبو اللٌل 94

 86.821% شٌرٌن جمال احمد محمد 95

 86.821% وسام جمال صالح فؤاد  96

 86.861% خلود محمود عبد السالم قطب 97

 86.881% امجد وجٌه جرجسناردٌن  98

 86.881% مارى عاطف ٌوسف حنٌن  99

 86.881% فاطمه محمد حسن عبدالرحمن 111

 86.881% آمال ٌوسف اسحق عبده 111

 86.881% منً طه محمد إبراهٌم 112

 86.881% صباح عبد هللا إبراهٌم عثمان  113

 86.881% مرٌم ٌوسف حنا أرسانٌوس  114

 86.861% شكري إبراهٌمشكري شهٌر  115

 86.581% ٌاسمٌن وردانً عبدالجواد أحمد 116

 51%.86% نسرٌن عبدالرحمن فتحً توفٌق 117

 51%.86% مى حسن عبده محمد 118

 51%.86% مرٌم سعد ٌسى شاكر  119

 51%.86% صابرٌن محمد أحمد محمد 111

 51%.86% رضوان جمال رضوان خلٌل 111

 86.661% هاجر عصام الدٌن مصطفى محمد  112

 86.661% رحمة احمد ٌوسف عبد الرازق 113

 86.661% حبٌبة علً عثمان سٌد 114

 86.881% أسماء حسٌن جمال فولً 115
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 86.881% إسراء أحمد إبراهٌم محمد 116

 86.881% نورهان أشرف حسن محمد  117

 86.881% حنان اسحق ٌونان وهبة 118

 86.891% سماح مؤمن شقرانً حسن  119

 86.891% احمد محمود الدٌدامونً عوض هللا 121

 86.891% مرٌم سلٌم ممتاز قرٌاقص 121

 86.891% محمد عادل عبد الكرٌم  122

 86.981% ندى عالم عبدالقادر عبدالرحٌم 123

 86.981% عبد الرحمن اشرف احمد عبد الحمٌد 124

 86.981% الغنً أحمد خلٌفة أحمد عبد 125

 86.981% رقٌه حسن عبدالحكٌم خلف 126

 1%86.2% هٌثم أشرف محمد كامل 127

 1%86.2% امٌرة أحمد محمد عبد السالم  128

 1%86.2% إمام رجب إمام الصغٌر 129

 1%86.2% أحمد ممدوح زكرٌا نبوي 131

 86.821% هدى جمال محمد عبدالنبً 131

 86.821% محمدٌحٌى عالء الدٌن ٌحٌى  132

 86.861% مرٌم كرم رشدي أمٌن 133

 86.581% اسامه بباوي نجٌب عزٌز 134

 1%86.5% اسراء ابراهٌم رجب علً  135

 1%86.5% رحاب ناجً نبٌشً محمد  136

 1%86.5% الشٌماء محمد حسٌن محمد  137

 21%.86% فاطمة جمال حسن عبد اللطٌف 138
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 86.661% رحاب سامً عبدالباقً محمد 139

 88.661% ٌسرا صالح الدٌن فتحً أحمد 141

 88.691% منة هللا منجً محمد ٌوسف 141

 88.691% فادي محسن فضل سند 142

 88.691% احمد محمد قطب عبد الحمٌد 143

 88.661% خلود خٌري محمد غانم أحمد 144

 88.881% رضا سعٌد منٌر صادق 145

 88.881% والء خلف علً سالم  146

 88.881% آٌة عبد هللا حسٌن عٌد 147

 88.991% هدٌر سٌد عطٌة علً  148

 88.961% دٌفٌد غنً مكرم بولس 149

 88.961% خضر تغرٌد اشرف حسٌن 151

 88.961% مٌرنا مٌالد مالك داود  151

 88.281% مصطفى ابوغنٌمه مفتاح احمد 152

 88.881% إٌمان محمد عبدالعزٌز محمد 153

 1%88.8% طهٌر عبدالكرٌم قضبندا  154

 1%88.8% محمد محمود محمد مهدي 155

 88.821% ٌاسمٌن حسن كمال سخً  156

 88.821% أمانً صالح أحمد عبدالظاهر 157

 88.821% هبه رضا محمد توفٌق  158

 88.851% علٌاء محمد عزمً حسٌن 159

 88.561% مصطفً محمود عوض عبد الحلٌم  161

 88.561% ودٌع رفعت لبٌبماركو  161
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 88.561% هبه أحمد محمد ذكً 162

 88.561% مارٌون سامح وهٌب إٌلٌا 163

 88.561% احمد ولٌد احمد محمد 164

 88.581% مارلٌن مجدي عزٌز عٌاد 165

 88.581% أٌة أحمد عبدالقادر محمد 166

 81%.88% هدٌر عادل نصٌف حسٌن 167

 81%.88% فؤادمها سعٌد غماري  168

 88.621% نٌفٌن ٌوسف رمزي ٌوسف 169

 88.621% منار حسٌن علً محمد  171

 88.621% أمنٌة عبد التواب عبد الرشٌد عبد الحلٌم  171

 88.621% ندى محمد كامل محمد 172

 88.661% فرانشسكا هانً لوٌز صلٌب 173

 88.861% مروة فرغلً ٌوسف طه 174

 88.861% إبراهٌمآمال عبدالرحمن محمود  175

 88.861% مارتٌنا مجدي ناشد مٌخائٌل 176

 88.861% علً هانً محمد عٌسى 177

 88.861% ابانوب مجدي شكري جرجس 178

 88.881% بوال رضا بشرى عبٌد 179

 88.881% زمزم سٌد ٌوسف محمد 181

 88.951% ندا محمد ذكً أبوالٌزٌد 181

 88.291% امانً مكرم فاٌز رمزي 182

 88.291% احمد مدحت محمد احمد 183

 88.291% منجً ٌوسف حنٌن سلورٌ 184
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 88.261% رحمة تونً محمد تونً 185

 88.261% مرسً سمر ربٌع عبدالرازق 186

 88.261% حاتم علً محمود عبد الهادي 187

 88.261% جرجس مرقص جرجس متى 188

 88.881% غادة محمود رجب شعبان  189

 88.881% مجدي فؤاد سالمةمارٌو  191

 88.881% مرٌم رفعت بشرى بطرس  191

 88.881% إٌمان عادل محمد أحمد 192

 88.881% آمال خٌري صدقً حسانٌن  193

 88.851% انجً عٌسى حنا بنٌامٌن 194

 88.851% شروق شعبان عبدالجواد احمد 195

 88.581% إٌمان جمال صالح إبراهٌم 196

 88.561% محمد قطب عبدالحمٌدعبدالرحمن  197

 88.561% محمد رجب عبدالاله عبدالودود 198

 81%.88% مرٌان نجاح غالً عبدهللا 199

 88.681% مرٌم حبٌب وهٌب حبٌب 211

 88.681% مكارٌنا اثناسٌوس مٌخائٌل ناشد 211

 1%88.6% ابانوب ولٌد لمعى واصف 212

 89.621% سٌمون ابراهٌم عبد السٌد ابراهٌم  213

 89.621% كٌرلس مجدي عزٌز حنٌن 214

 89.621% عبد المسٌح مٌخائٌل كامل عبده 215

 89.621% فهمً ذكً فهمً عبد المالك  216

 89.621% اسراء محمد عبدالحً حسن 217
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 89.621% دعاء أحمد علً عبدالعلٌم 218

 89.861% عمر عبد الرحمن عبد الراضى سٌد 219

 89.861% ٌوستٌنا اسحق سمٌر كامل  211

 89.881% شٌماء عبد التواب موسً حسان 211

 89.881% منه رضا محمد فكري 212

 1%89.8% رشا خٌري إبراهٌم محمود 213

 1%89.8% نورهان محمد أحمد حسٌن 214

 89.921% عمرو موسى السٌد محمد 215

 89.261% ندي مجدي محمد احمد 216

 89.261% محمد عبدالباقًمحمود ناجً  217

 89.261% اسراء اسامه سعد احمد 218

 89.261% اكرم محمد عبد المنجً محمد 219

 89.261% االء رمضان احمد الجلوي 221

 89.251% محمد أبو الحسن عبدالمنعم محمد  221

 89.891% نها عبد العظٌم محمود عثمان 222

 89.891% كٌرلس مجدي لبٌب فرٌز 223

 89.891% مرٌان سعٌد حمدي حنٌن 224

 89.891% ٌوسف فاطمة ربٌع أحمد        225

 89.891% جٌسٌكا ممدوح عاٌد مرقص       226

 89.881% سهٌلة علً رجب محمد        227

 1%89.8% ٌونان مجدي لوٌس زكً        228

 89.581% محمود خلف هللا جارجً شاكر       229

 89.581% أحمد خٌري عبد العظٌم محمد        230
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 89.551% مٌرنا ثروت شحاته صالح       231

 89.551% اٌه حسن محمد حسن       232

 89.551% حنان عٌد فراج عبد الوهاب        233

 89.551% إٌمان استمالك أمٌن استمالك       234

 89.551% آالء عمران محمود عبد العزٌز        235

 89.551% سهٌلة خالد شعراوي محمد       236

 89.551% مٌنا زغلول ممدوح اسكندر       237

 91%.89% رحمة عثمان محمد عثمان       238

 61%.89% هبه مصطفى رمضان محمد       239

 61%.89% نرمٌن ناصر جابر إبراهٌم 240

 61%.89% كٌرلس مدحت رؤوف عزٌز 241

 61%.89% شعبان عبدالعزٌزتغرٌد جمال  242

 89.681% سهام اشرف محمد زكى 243

 89.681% نادٌة فاٌق رمزي مسعود 244

 


