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 امس الطالب م
 نسبيتمجموع 

 + اجملموع اللكي(اللغات)

 160.811 محمود مسامح عبدالحكٌم احمد 1

 162.211 جمال أحمد حامد هاشم 2

 158.011 صفا صالح الدٌن طاهر  3

 158.621 امل جمال راضً حسان 4

 158.381 أمٌره محسن محمد عبد الحمٌد  5

 150.851 مصطفً ٌاسر سٌد ابو الحمد 6

 155.581 اسراء عربى حسن خلٌفة 7

 156.881 اٌه عبداللطٌف عبدالعظٌم عبداللطٌف 8

 156.501 هدي محمد ٌوسف سٌد 9

 156.201 أمنٌه عفٌفى محمد أبو اللٌل  11

 156.231 نجاة احمد عفت عبدالمعز 11

 156.131 مرٌم مٌالد عزت ٌعقوب  12

 155.841 ناردٌن ٌعقوب ابراهٌم مٌخائٌل 13

 155.651 ساره أحمد شحاته عبد العلٌم  14

 155.421 هدٌر منتصر اسماعٌل حسن 15

 155.421 مٌار مؤمن محمود عبد الرازق  16

 155.351 هدى علً محمد عبد النعٌم  17

 155.321 إسراء رجب فتحً جالل  18

 155.811 نورهان مجدي محمد محمد 19

 154.861 رحاب محمد رضا صابر عبد الغنً  21

 154.681 سلمى حمدي محمود أحمد 21

 154.611 ضحى إمام علً محمد  22

 154.451 نورا شاهر ربٌع خلف 23

 154.101 عبدالعزٌز فاٌز صابر محمد 24
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 154.151 هاجر عماد الدٌن نجٌب مهنى 25

 153.041 عٌد نصر عثمانمازن  26

 153.251 شٌماء احمد ربٌع احمد  27

 153.851 آٌة ٌاسر سعد أحمد 28

 152.061 إسراء عصام محمد إبراهٌم  29

 152.631 حاتم مسعود علً موسى 31

 152.361 االء جمال شعبان جاد 31

 152.241 آٌة محسن فؤاد طلبة 32

 151.541 راندا سمٌر زكً صلٌب 33

 151.541 محمد خالد زٌن العابدٌن محمد 34

 151.421 افنان عامر عبدالفتاح امٌن 35

 151.151 دٌنا سٌد اسماعٌل محمد 36

 158.521 عاٌدة عالء إبراهٌم ناروز  37

 158.651 الشٌماء اسماعٌل موسى متولً 38

 158.651 احمد محمد كامل عبدالعال 39

 158.631 رحمه نبٌل عزت عبد الرازق  41

 158.621 محمد سعد إسماعٌل عبد القادر  41

 158.611 مادونا نادر نجٌب جٌد 42

 158.411 روفٌدة شعبان صدٌق جمعة  43

 158.381 اٌه انور حسن محمد  

 158.351 فٌوال صبحً جابر عبٌد  44

 158.111 هاجر سعٌد معبد سعٌد 45

 


