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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 45.391% نعمة محمد خلف هللا محمد 1

 42.291% ابتسام حمدي علً عبدهللا 2

 291.%4% شٌماء مصري سٌد حسن 3

 94.541% بسطوروسمٌرنا جرجس لطفى  4

 94.921% حسن نبٌل محمد علً 5

 99.491% ندي مختار عبدهللا مختار 6

 99.451% عبدالرحمن رجب راضً محمد 7

 99.941% راندا جمال فتحً محمد 8

 99.521% هناء بكري منصور أحمد 9

 1%%.99% محمد أحمد عبد القادر كامل  11

 99.441% ٌاسمٌن أحمد محمد أحمد 11

 99.991% مً عمر أبوبكر عبدالحفٌظ 12

 99.951% نوره سعد حسن عبد هللا  13

 99.221% خالد عبد الناصر منٌسى عبد السالم 14

 93.491% مارتٌن فوزي عٌاد فوزي 15

 93.931% رانٌا عٌد فتحً محمد 16

 93.951% إٌمان أشرف محمد عبدالرحمن 17

 1%93.9% أسماء عٌد علً عبدالغنً 18

 93.291% هاجر محمد إبراهٌم محمد 19

 99.421% ساندي أسعد عزٌز أسعد 21

 99.951% ندا ناجً جمال الدٌن عبدالعزٌز 21

 99.331% فاطمه عبدهللا محمد علً عبدالعزٌز 22

 1%99.3% امل صابر عطٌه احمد 23
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 99.541% والء عٌد كامل إبراهٌم 24

 99.541% حسب هللا عبٌد ادٌب غبلاير 25

 99.291% دٌنا احمد محمود عبد العزٌز  26

 95.991% غنً أبوالخٌر منسً شحاته 27

 95.391% أحالم حسانٌن عبد المحسن إبراهٌم 28

 1%95.9% أسماء حمدي عز عبدالرحمن 29

 1%95.9% خلود حسنً عفٌفً عبد الباري 31

 95.591% سمٌرة نصري القس بطرس ٌوسف 31

 95.551% توفٌقهاجر سعداوي عزت  32

 1%95.2% عزة هنطشً حسن محمد 33

 95.941% ٌاسمٌن محسن خضر التونً 34

 95.941% ٌوسف شعبان عبدالفتاح أحمد 35

 92.451% كرٌم سٌد رمضان تونى 36

 92.991% محمد مصطفى خلف علً 37

 92.921% فرحة مكرم أحمد خمٌس 38

 92.991% هاجر جمال ظرٌف إبراهٌم 39

 92.321% مارٌا أشرف فاٌق ٌونان 41

 92.291% زٌنب شحاتة رسٌم محمد 41

 92.291% زٌنب خالد ممدوح عبد اللطٌف 42

 51%.92% أمٌرة نبٌل فتحً وٌصا  43

 1%%.92% أمل فتحً أحمد حسٌن 44

 92.991% رحمه محمود محمد لطفى 45

 92.951% حسناء الولٌد فتحً محمد 46
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 431.%9% متولًآٌة محمود حسن  47

 951.%9% مً حمدي حسن محمد  48

 941.%9% ماجد وجٌه ناجً غالً 49

 1%9.%9% محمد جمل إبراهٌم سنوسً 51

 991.%9% أسماء جٌوشً أمٌن جٌوشً 51

 951.%9% اكرام حجازي سعد عبد الوهاب  52

 341.%9% آٌة محمد إسماعٌل خمٌس 53

 591.%9% بسمة عالء خلف عبداللطٌف 54

 591.%9% شاهندا فتحً علً محمد 55

 291.%9% آٌة ناجً عبدالسالم علً  56

 291.%9% حسناء حسن توفٌق عبدالحمٌد 57

 99.491% شٌرٌن زٌزو كامل حنا 58

 99.491% حسناء رمضان إبراهٌم الدسوقً 59

 99.931% أمٌره حسن كامل عبدالحكٌم 61

 1%99.9% مارٌنا لطٌف كامل ٌعقوب 61

 99.991% اسراء علً صفوت عبد الوهاب  62

 99.391% سٌمون باسم طلعت قلته 63

 99.941% اٌمان عصام محمد حسنً 64

 99.941% أحمد رجب عبد الفتاح إسماعٌل  65

 99.931% دمٌانة سمٌر نبٌل وهبة 66

 99.291% مً نصرالدٌن شاهر عمر 67

 99.291% إسراء مصطفى محمود أحمد 68

 91%.99% شروق محمود عبد التواب عبد الحمٌد  69
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 21%.99% أسماء بهاءعبدهللا حسن 71

 99.991% منصورة صالح مجدي صالح 71

 99.991% أسماء منصور علً عبدالحكٌم 72

 94.491% علً هالل إبراهٌم عبدالكرٌم 73

 94.421% مٌاده فتوح خلف راوي 74

 94.991% أسماء عبدهللا حسٌن محمد 75

 94.991% إسراء جمال محمد حسن 76

 94.991% آٌه مصطفً علً احمد 77

 94.951% عبٌر زٌاد محمد طه 78

 94.341% لمٌاء شعبان موسى عبدالرحٌم 79

 1%94.3% شٌماء محمد خلف طه 81

 94.951% إنجً مالك شوقً بشرى 81

 94.251% أسماء رمضان محمد عزام 82

 94.251% مارٌا زكرٌا فضل نجٌب 83

 1%94.2% أسامه رزق خلٌل إبراهٌم 84

 41%.94% سهٌلة أحمد رفعت محمد  85

 94.991% مارٌنا صالح روبل مكسٌموس 86

 94.921% جهاد شعبان صالح طه 87

 94.921% رانٌا على حسن عثمان  88

 99.991% شٌماء مجدي حسن عبد الحكٌم 89

 1%99.9% دعاء عبد المطلب سٌد احمد 91

 99.551% وفاء شرٌعً عبدهللا عبدالرحٌم 91

 99.241% حسناء محمد عبدالكرٌم فهمً 92



 )انتظام( الفرقة األوىل علم الهفسطالب قسم 

 

 5 

 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 99.241% أسماء محمد عبدالكرٌم فهمً 93

 99.241% مرٌم جمال سٌف بشري 94

 99.241% دٌنا ذكً عطٌه علً 95

 1%99.2% مها جمال فتحً حسن 96

 91%.99% حماده رجب محً الدٌن 97

 1%%.99% عبدهللا المهديمٌادة حسنً  98

 99.941% شٌماء ماهر فهمً عبدربه 99

 99.931% دالٌا عادل عبد اللطٌف محمد  111

 99.941% مرٌم مجدي زكرٌا شحاته 111

 99.931% نور الدٌن عصام ٌحً أبوزٌد 112

 99.991% تهانى ناجى ابو زٌد مهدى  113

 99.991% اٌه جمال عبد العلٌم محمد  114

 99.991% نهلة جمعة زٌان حافظ 115

 99.991% جهاد شعبان محمد عبد النبً 116

 99.991% ٌسري حسن عزام ابراهٌم 117

 99.991% سلمً ربٌع عبدهللا محمود 118

 99.521% شٌماء أنور حسن عبدالقادر 119

 99.291% نعمه محمد عبدالعزٌز علً 111

 99.291% نورهان أٌمن عبدالفتاح محمد 111

 1%%.99% صبرٌن عنتر حزٌن محمد 112

 99.991% ٌوستٌنا بٌشوي سلٌم بخٌت 113

 99.951% والء محمد ٌاسر حسن 114

 99.941% فاطمه  على حسن عبدالهادى 115
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 99.941% إٌمان علً عربٌد عوٌس 116

 99.951% سلفٌا سمٌر رزق حنٌن 117

 99.341% محمد أشرف محمد مصطفً 118

 99.391% عبدالمنعم حسٌنندا عاشور  119

 99.391% محمد اٌمن سٌد شعبان 121

 99.991% عبدهٌوستٌنا ابراهٌم عبد النور 121

 99.591% أحمد خلف عبدالمنعم دكروري 122

 99.591% ساره محمد عبدالرجال عبدالباسط 123

 99.591% هاجر محمد رفعت عبدالحمٌد 124

 99.591% ثمانعمروة صابر محمد  125

 99.291% محمد ربٌع صابر محمد 126

 91%.99% حلمً عصام محمد حلمً أحمد 127

 99.921% هدٌر محمد أبو بكر علً 128

 93.491% ندى محمد عبدالحمٌد 129

 93.491% عثمان أسامه عبد الاله عبد الرحمن  131

 93.491% سها ربٌع عبد الوهاب محمد  131

 93.491% أمنٌة أحمد حسن علً 132

 93.491% أمٌرة علً نادي علً 133

 93.451% طه اسامة فاضل عبد الرحٌم 134

 93.931% حازم بردهونً محمد أحمد 135

 93.991% دالٌا ٌونس محمد ٌونس 136

 93.931% علً جمال محمد ماهر محمد 137

 1%93.9% محمد محمود عبدالباقً أحمد  138
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 93.291% إسراء إبراهٌم عطٌه محمود 139

 93.291% عبدالعزٌزمحمد سٌد فاروق  141

 91%.93% أسماء أشرف عبدالفتاح محمد 141

 93.991% فاطمة عبدالهادي محمود عبدالهادي 142

 99.491% مرٌم محمد سٌف بٌومى 143

 99.991% شروق حمادة عبدالعزٌز رضوان  144

 99.991% دٌنا محروس محمد عبدالعلٌم 145

 99.991% امٌرة حسام محمود فرجانً  146

 99.951% منار عادل عبدالسالم زٌن العابدٌن 147

 99.951% نورا حمادة أحمد عبدالرحٌم 148

 99.331% نها محمد مصطفى أحمد  149

 99.331% هاجر محمد محمد عبدالرسول 151

 99.351% ندي مصطفً احمد محمد 151

 99.951% مرٌم فتح هللا ناشد فرج 152

 1%%.99% ٌسرا ناصر عبدالمنعم عبدالغنً 153

 95.921% أمٌره صالح أبواللٌل محمود 154

 95.921% اٌرٌنً سعٌد بباوي صادق 155

 95.991% غادة مصطفى خلٌفة عبدربه 156

 95.991% عال عادل سلطان عبد الفتاح 157

 95.991% آٌة علً عٌد محمد 158

 95.391% مرٌم محمد هالل حسن  159

 95.391% آالء إسماعٌل نبوي إسماعٌل 161

 95.991% نورهان عمرو إسماعٌل عبدالحمٌد 161
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 95.591% مارٌن عاطف بقطر شحاته 162

 95.591% شذي طارق محمد محمود 163

 95.531% مها أمرو محمد محمد 164

 95.231% سارة ٌوسف أحمد محمد سالم 165

 51%.95% عبدالغنًإٌناس محمد محمد  166

 51%.95% فوزٌة علً علً أحمد 167

 51%.95% إٌمان أحمد محمد أحمد خلٌل 168

 95.941% إسراء سٌد محمود شحاته 169

 95.941% زٌنب محمود محمد عوف 171

 95.941% إسراء حسن علً محمد 171

 95.931% أحمد طه أحمد محمد 172

 92.941% حازم عبد الجلٌل إبراهٌم ٌنً علً  173

 92.991% عبٌر أحمد محمد عبدالرحٌم 174

 92.931% دعاء كامل محفوظ كامل  175

 92.931% راندا علوان عبدالحمٌد علوان 176

 92.991% رانٌا صالح الدٌن عبدهللا أحمد 177

 92.991% أسماء هانً عطا فرحان  178

 92.991% عمرو عماد كمال ذكً 179

 92.991% صابرإسراء ساري عٌد  181

 92.921% ماري عصام كامل فنجري 181

 92.991% ماري نبٌل اسحاق حنٌن 182

 92.591% دالٌا رمضان عبدالعظٌم مهران 183

 92.591% غادة محمد كمال أحمد 184
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 92.291% ٌاسمٌن عادل محمد شحات 185

 92.291% أمٌره عبدالناصر محمد زكى 186

 92.291% شادي ٌوسف غالً حبٌب 187

 431.%9% اغاثون نبٌل عدلً قلٌنً 188

 951.%9% أشرقت نبٌل محمد أحمد  189

 1%9.%9% ساره رمضان محمد عبداللطٌف 191

 1%9.%9% دعاء فتحى محمد معوض 191

 991.%9% مرٌم محمد جمال احمد ٌوسف 192

 341.%9% ضحى محمد فهمً حسانٌن  193

 921.%9% رحاب مصطفً عبدالرحٌم توفٌق 194

 591.%9% منار نبٌل احمد عبد الرحٌم  195

 291.%9% ندى سٌد طنطاوي محمد 196

 221.%9% أسماء محمود عبدالعظٌم صادق 197

 91%.%9% أحمد عبدالسالم كامل محمد 198

 91%.%9% زٌنب حسٌن عبد العزٌز عبد اللطٌف 199

 91%.%9% إسالم محمود أحمد محمود 211

 99.941% حسٌن عبدالقادر فاطمه شعبان 211

 99.931% مٌرفت صدٌق جوده شنوده 212

 1%99.9% آٌة علً حسن علً 213

 99.991% امانً خالد اسماعٌل علً 214

 99.931% مٌرنا ناصر اسكندر ذكً 215

 99.291% اٌة حسن محمود إسماعٌل  216

 21%.99% إنجً وجٌه شفٌق سلٌمان 217
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 94.991% عبدهللامروة شعبان إبراهٌم  218

 94.351% محمد احمد عبد العزٌز حامد 219

 94.941% هدى علً محمد عطٌة 211

 94.951% إٌمان حسٌن جاد الرب سطوحً  211

 1%94.5% ٌاسمٌن محمود عبد الرحمن محمد  212

 94.241% برسوم كمال ناجً ذكً 213

 41%.94% سهٌله شعبان عبدالحكٌم عبدالعال 214

 94.991% حماده أحمد محمد سعاده 215

 99.491% آٌة رجب محمد السٌد 216

 99.991% آالء محمد عبدهللا محمد 217

 99.991% معتز وحٌد شعبان عبدالرحمن 218

 99.921% ٌاسمٌن أسامه سمٌر عبدالنظٌر 219

 1%99.9% ابانوب ابراهٌم زكً واصف 221

 99.241% هاجر خالد صالح الدٌن عبدالعظٌم 221

 1%99.2% ساندي سامً جاد حنا 222

 1%99.2% سلٌفٌا ٌوسف عزٌز ٌعقوب 223

 91%.99% هدٌر حجازي فتحً محمد 224

 99.951% توماس عادل بدٌع بسخرون 225

 99.491% بسمة سٌد فتحً عبدالسمٌع 226

 99.451% اسماء سلطان ٌسٌن محمد 227

 99.931% سهٌلة حسن محمد خلف 228

 99.991% إٌمان محمود عبد السالم حسن  229

 99.521% إسراء أحمد تونً عبدهللا 231
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 امس الطالب م

 نسبيتمجموع 

+ اجملموع املادة املوههل مقرر)

 (اللكي

 99.291% رجاء سمٌر علً أبو العال  231

 31%.99% وفاء أبوالعز سعدعبدالمعز 232

 99.951% على عصام عبد هللا توفٌق  233

 99.491% شروق مأمون سٌد عاشور  234

 1%99.4% عادل أحمد محمد أحمد 235

 99.991% محمد أشرف محفوظ قابٌل  236

 1%99.9% إسراء محمد أحمد عبدالرازق 237

 99.941% فاطمة تامر محمد محمد أحمد 238

 99.341% هدٌر مصطفى سعودي حسن  239

 99.991% رضوى محمد رضا محمد أمٌن 241

 99.591% لٌلى صالح الدٌن خلٌفة سعٌد 241

 99.221% سمر عبدالنبً محمد ضاحً 242

 93.931% أمنٌة حسٌن عبدالحكٌم محمد 243

 93.931% عبدالرحمن علً البٌومً علً أحمد 244

 1%93.9% انجً سمٌر سام ابتناغو 245

 93.331% نٌرة جمال عبدالعظٌم محمد 246

 93.351% فرحة أحمد مختار محجوب 247

 93.531% عادل ٌاسر شعبان حسن  248

 93.591% أبوالعالهالة محمد حسن  249

 21%.93% اٌه محمد مصطفى عبد الهادي 251

 


