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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع فرنس يةاللغة ال مقرر)

 (اللكي

 87.871% سمر محرم عبد العظٌم محمد  1

 87.771% ندا ربٌع محمد إبراهٌم  2

 87.771% محمد جعفر صابر علً  3

 87.771% بٌومًرشا محمد عبد هللا  4

 88.771% ناردٌن عالء عزٌز ٌسى 5

 88.771% رشا نصر أحمد محمد 6

 88.771% مرسا طلعت زكً كامل  7

 88.771% خلود طه عبد العزٌز عبد الرحٌم  8

 87.881% دعاء علً عبد العظٌم حٌضر 9

 87.771% محمد صبري عبد الظاهر أحمد  11

 87.771% أنطونٌوس تقً عٌاد تادروس 11

 87.871% زٌنب عبد الجواد أحمد عبد المحسن 12

 1%87.7% مارٌان نجٌب بشرى إبراهٌم 13

 87.771% علٌاء صالح علً ابو العال 14

 87.771% مها زٌن محمد أحمد  15

 87.781% اسماء سعٌد مجاهد محمد 16

 87.771% منى احمد شحاته خلف 17

 87.781% ملك محمد محمود علً سعٌد 18

 87.771% نوران عبدالكرٌم محمد عبدالكرٌم 19

 87.371% سارة رجب فضلله محمد 21

 83.771% هاجر أحمد حسن أبوالمجد 21

 83.771% محمد احمد علً حسن 22

 83.771% اسماء عصام الدٌن كامل محمود 23
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 83.781% اسالم رمضان عبد العظٌم 24

 771.%8% نورهان أحمد محمد محمد مهدي  25

 771.%8% مً رضا عباس أحمد  26

 771.%8% سهٌله صالح حسن 27

 771.%8% دالٌا رضا ناجً أبواللٌل 28

 731.%8% مرٌانة ٌوسف اٌلٌامٌن شهات 29

 771.%8% اسماء ممدوح محمد عبد العزٌز 31

 87.771% مٌرنا ماهر وهبة إبراهٌم 31

 87.771% شروق محمد محمد عبدالباسط جمعة 32

 77.871% شٌماء أشرف عزاٌم محمود  33

 77.771% جٌنا اٌوب ثابت السٌد 34

 77.871% نهله محمود عبد الوهاب 35

 77.771% ندى حماده سٌد فتح هللا 36

 77.771% ساندي إسحق سلٌم حنا 37

 77.771% ٌاسمٌن حنفى احمد عبد العظٌم 38

 1%77.7% جٌنا عماد فاٌز عٌاد 39

 81%.77% شعبان عبدالموجودعال نادي  41

 77.771% أحمد محمد سعد عمار  41

 78.781% جولً حنا إٌلٌا إبراهٌم  42

 78.771% ٌارا بالل محمد طلعت محمد توفٌق 43

 78.771% ابو النصر سٌد عبد هللا ابو النصر 44

 78.771% مرٌم صالح اسحق سلٌمان  45

 78.771% محمد حسام محمد احمد  46
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 78.771% دالٌا على عبد الكرٌم محمود 47

 78.731% بوال عاطف ونجد جرجس 48

 78.731% رٌهام محود فتحً لملوم 49

 78.781% مٌرنا عماد شحاته بولس  51

 77.771% مارٌنا فالح صبحً أمٌن 51

 77.771% رانٌا مالك لوٌز صلٌب 52

 77.771% رأفت رضا شكري ملٌك 53

 77.771% هللا مٌخائًمادونا إسحق عبد  54

 1%77.8% نورهان حسنً جمال احمد 55

 1%77.8% أحمد صالح مصطفى أبو اللٌل  56

 77.771% مصطفً ممدوح عبد الحكٌم هارون 57

 77.771% مارلٌن اسحق حنا تاوضروس 58

 77.771% سارة جمال محمد سٌد 59

 77.331% رشا ماهر علً مصطفً 61

 77.331% الجواددعاء احمد محمد عبد  61

 77.331% نورا عبد المولً علً اسماعٌل 62

 77.771% فاطمة عالء محمد عبدالغنً 63

 


