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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 188.881 بٌشوي عزت عٌاد اٌلٌا 1

 188.971 آالء مصطفى محمد عبد العزٌز  2

 189.711 مصطفى عماد الدٌن نصر حماد 3

 189.691 سها محمد أسامه علً إمام  4

 188.181 شرٌن أحمد إسماعٌل موسى 5

 187.771 عمرو السٌد جابر محمد 6

 187.991 عزة عبد الحمٌد محمد عٌسى 7

 187.481 إٌمان محمد علً محمد  8

 186.971 هاجر عاطف محمد أحمد 9

 186.381 أمٌرة محمد حسن محمد 11

 184.731 ابراهٌمتغرٌد ٌاسر محمد  11

 183.741 عبٌر محمود رشدي عبد الفتاح 12

 183.881 رباب نادي محمد عبدالحق 13

 183.791 أحمد جمال سٌد عبد المعتمد 14

 183.671 مرام أسامة حسن أحمد  15

 197.811 منار حسٌن محمود سعٌد  16

 197.881 منه هللا أٌمن كمال أحمد 17

 197.891 وجٌه نبٌل راغب عبده 18

 197.861 نهله مصطفً شحاته حسٌن 19

 197.631 نعمة أحمد فتحً أحمد 21

 197.131 هاجر سٌد حسام الدٌن أحمد 21

 197.391 ناهد علً أحمد محمد 22

 197.341 سندس حسن حمدي محمد 23

 198.711 خدٌجة حسن عبد المعز حسنٌن 24
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 198.881 انجلٌوس عادل فتحً لبٌب 25

 198.841 غالب عبد هللا احمدضحً  26

 198.971 أٌة أحمد رشدي عبدالغنً 27

 198.871 صموئٌل ناصف شفٌق ذكً 28

 198.761 مرٌم اسامة محمد ٌوسف  29

 198.671 أٌة خلٌل إبراهٌم سٌد  31

 198.671 إسالم أحمد علً قضب 31

 198.681 محمود اشرف احمد عثمان  32

 198.381 إبراهٌمأحمد رفعت عبدالمنعم  33

 198.361 مروان خلف عبدالرحمن مهنً 34

 198.341 رٌتا مجدي حكٌم صاروفٌم 35

 198.311 سهٌلة خالد محمد ماهر  36

 198.881 صهٌب أحمد خالف محمد 37

 198.881 مها ناصر عبد هللا ابراهٌم  38

 198.881 أمٌرة محمد شحاته محمد 39

 198.871 احمد خالد محمد عبدالقادر 41

 198.871 فٌفٌان ناثان جاد صالح  41

 198.831 ماثٌو بهاء عدلً جرجس 42

 198.881 نوران خالد عبدالسمٌع سلٌمان 43

 198.681 ندى فضل محمد عبد العاطً 44

 198.681 محمد نصر محمد علً  45

 198.611 محمد فضل محمد عبد العزٌز 46

 198.471 رحاب أحمد عبد التواب أحمد 47

 198.171 شٌرٌن محمد شعبان محمد 48
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 198.371 مصطفى رمضان عبد الصبور احمد 49

 198.361 حازم سٌد محمد فخري محمد حسٌن 51

 199.781 شرٌف محمد حسن محمود 51

 199.911 رضوى رجب عبد هللا عثمان 52

 199.711 دعاء ثروت علً منصور 53

 199.681 رٌهام رجب شعبان سٌف 54

 199.681 حسناء حمدي علً محمد 55

 199.481 محمود رمضان عبد الرحمن سٌد 56

 199.111 محمود طه ٌاسٌن عبدالعال 57

 199.331 زٌنب عبد الرحمن عبد المنعم  58

 198.881 فاطمة عادل شالبً محمد 59

 198.861 سامٌه صادق عبد هللا صادق 61

 198.861 مارٌنا نوار إبراهٌم عبد 61

 198.831 عبد الرحمن ممدوح محمد ربٌع  62

 198.931 رجب جمعه صالح علً 63

 198.831 سماء جورج هنري زكرٌا 64

 198.711 محمد طه زكً خلف 65

 198.681 هاٌدي عماد إٌلٌا اسكندر 66

 198.181 مٌرنا مجدي ابراهٌم امٌن 67

 198.191 منار محمد مختار خالف  68

 198.391 شروق محمد إسماعٌل سعد  69

 197.891 آٌة محمد ناجً محمد 71

 197.981 شٌماء سمٌر عبد المالك عقل  71

 197.961 هادي مصطفى انور محمد  72
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 197.841 ٌاسمٌن بدوى محمد عبد العزٌز 73

 197.781 مؤمن احمد عبد العلٌم صادق 74

 197.791 الزهراء جمال فوزي ابو بكر 75

 197.761 مروة حامد محمد عبدربه 76

 197.681 احمد خلف فولً خلٌفه 77

 197.481 سهٌلة ٌوسف عبد هللا  حسن  78

 197.481 منار إبراهٌم الدسوقً عبد الفضٌل 79

 197.161 هبه محمود محمد ٌونس 81

 197.381 لمى محمد عاطف محمود حامد 81

 197.381 مرام محمود فتحً محمد 82

 197.371 حسن محمد معوضرٌم  83

 196.781 نسمة ٌحٌى فتحً ابراهٌم 84

 196.731 شروق ابراهٌم ابو السعود ابراهٌم 85

 196.731 فاطمة مصطفً رجب ابراهٌم 86

 196.881 نورهان كمال مظهر محمد 87

 196.871 أمل جمال شوقً عٌاد 88

 196.841 صابرٌن محمد عبد الموجود مهران 89

 196.831 ٌاسر أبوبكر محمدإلهام  91

 196.971 أمانً مصطفى حسٌن إسماعٌل 91

 196.941 ندا ناصر محمد أحمد 92

 196.861 اٌه حمدي محمد انور زٌدان 93

 196.861 غادة خالد مرسً محمود 94

 196.831 حسام ٌاسٌن عبدالعزٌز عبدالصبور 95

 196.831 جهاد عاطف حمدي محمد 96



 )انتظام( الفرقة األوىل اإلعالمطالب قسم 

 

 8 

 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 196.771 عبدالحمٌدملك خالد جاد  97

 196.471 سناء سٌد عبد الحمٌد طلبه 98

 196.181 عبدهللا أحمد عبدهللا عبدالغنً  99

 196.191 ساره أسامه مصطفى علً 111

 196.361 زٌنب حسنٌن عبدالرحٌم محمد 111

 196.311 فاروق محمود فاروق محمود 112

 196.311 عائشة مصطفً محمد علً 113

 194.881 آالءعاطف محمود أحمد  114

 194.881 عبد الرحمن عطا علً عطٌة  115

 194.891 آالء فولً حسن محمد  116

 194.861 اسراء محمد ابراهٌم فرغلً  117

 194.861 دعاء محمد رضا حسن 118

 194.861 روفٌده رضا فتحً احمد 119

 194.981 دعاء سعٌد صالح خلف 111

 194.971 علً شٌماء عالء أحمد 111

 194.941 ساره محمد أحمد إبراهٌم 112

 194.941 كنزي شرٌف منٌر فرحان 113

 194.911 آٌة رضا عبد الحمٌد محمد  114

 194.931 أمنٌة حسن عبده حسن 115

 194.931 مرنا بشارة صالح سعد 116

 194.891 همس حسام احمد رٌاض  117

 194.841 اسماء رزق حسن عبد الحسٌب 118

 194.831 مٌرنا مٌشٌل عوض نصٌف 119

 194.781 نادٌة خالد محمد حسن 121
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 194.711 أسماء محمد حسن محمد 121

 194.731 رحٌل سٌد شحاته عاقوال 122

 194.681 مروة إبراهٌم عبدهللا هاشم 123

 194.691 كٌرلس أٌمن مالك مقار 124

 194.611 أٌة أشرف مصطفً رشوان 125

 194.491 جالل موسً صاويهدٌر  126

 194.481 عبٌر رمضان علً عبد الرحمن  127

 194.441 لٌلً عبدالناصر عبدالغنً محسب 128

 194.441 اسراء عبد المجٌد عبد الصابور عبد المجٌد 129

 194.431 غادة صالحٌن دكروري عبدالحكٌم 131

 194.431 هناء طلعت محمود احمد  131

 194.171 محمدمحمد احمد محمود  132

 194.181 فرحه عماد حسٌن رجائً 133

 194.381 مارٌنا عصمت فوزي ٌعقوب 134

 191.881 رانا حسٌن رمضان حامد 135

 191.871 صفاء محمد خلٌل شعراوي 136

 191.881 صباح نصار مٌسر عبدهللا 137

 191.811 هاجر جمال عربً محمد 138

 191.811 كٌرلس رأفت مٌخائٌل جرجس 139

 191.831 نورا علً عبدالغفار إبراهٌم 141

 191.971 امٌره محمد عبد الجواد محمد 141

 191.941 مرام ماجد رجاء شاكر  142

 191.871 ندى زٌن محمد البدري محمود 143

 191.871 مٌرال طارق مامون عبدالنعٌم 144
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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 (+ اجملموع اللكياللغاتمجموع )

 191.781 رباب طراف محمد مخلوف 145

 191.781 كرم أمٌنهٌام أبوالمكارم  146

 191.771 محمد ناجً علً محمود 147

 191.671 ساره محمود محمد فولً 148

 191.671 ٌاسمٌن جمعة كرم علوانً 149

 191.681 نورهان خالد مصطفً جاب هللا 151

 191.611 لٌلً محمد بدوي احمد حسن  151

 191.481 دٌنا عثمان عبد الغنً عبد المجلً 152

 191.481 خالد محمد صالحجاال  153

 191.491 محمد طه محمد الدمرداش 154

 191.491 مرٌم رمضان شنوده تاوضروس  155

 191.471 مفدي فؤاد نجٌب جرجاوي 156

 191.431 اٌمان محمد محمد فتحً احمد 157

 191.171 عبد الرحمن مراد عبد الوهاب شحات 158

 191.371 مرٌم ثابت نصٌف جورجً 159

 

 

 


