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 اسم الطالب م
 نسبيتمجموع 

 + اجملموع اللكي(املادة املؤهةل)

 ;:3.:19 مٌرنا جرجس لطفً بسطوروس  1

 ;192.29 زٌنب شحاته رسٌم محمد 2

 ;192.28 رحمة محمود محمد لطفً 3

 ;192.91 مارٌنا لطٌف كامل ٌعقوب  4

 ;188.82 خدٌجة جمال عبدهللا محسن 5

 ;188.22 محمد خلف فاروق علً 6

 ;:186.8 فاطمة علً حسن عبد القادر  8

 ;186.81 فاطمة عبد الرحمن زٌن محمد 9

 ;186.63 مرٌم جرجس هرفى بشارة :

 ;186.26 نورالدٌن محمد مراد حسٌن 12

 ;186.14 أمانً ٌعقوب منٌر حبٌب 11

 ;3:.185 طه أسامه فاضل عبد الرحٌم  12

 ;185.88 رودٌنه أحمد رفعت أحمد  13

 ;185.88 رودٌنا أحمد رفعت أحمد 14

 ;185.88 ساره شعبان خلف عبدالعلٌم 15

 ;185.29 حبٌبة عاصم محمد علً 16

 ;184.84 رحاب حسن جمعه عبد الغنً 18

 ;184.48 ٌوستٌنا عرٌان مٌخائٌل عرٌان 19

 ;184.48 سعدٌة أحمد سعٌد عبدالحمٌد :1

 ;184.23 حسناء رمضان جوٌد أحمد 22

 ;183.54 خالد سٌد عبدالمنعم متولً 21

 ;:183.2 سارة صابر محمد محمد عبدهللا 22

 ;:183.1 اندٌرا سمٌر مرزوق إبراهٌم 23

 ;182.62 ابتسام جمال ابراهٌم عبد الحمٌد 24
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 ;182.44 مارٌنا شاكر سمٌر شاكر 25

 ;182.24 ٌاسمٌن عادل محمد شحات  26

 ;182.11 سارة ٌاسر عرفات شحاتة  28

 ;182.28 هند حسٌن السٌد حسٌن 29

 ;182.28 حسناء احمد عشٌري عبدالمنعم :2

 ;182.23 سناء عبدهللا طه أحمد 32

 ;::.181 اٌه محمد عبد الكرٌم عطا 31

 ;8:.181 حسام كساب خلف هللا جارحً 32

 ;181.98 رٌم عبدالحارث عبدالقادر محمد 33

 ;181.98 حازم صالح محمد نجاح 34

 ;181.93 إبراهٌم فولً علً دسوقً 35

 ;181.85 زٌنب محمد فؤاد محمد 36

 ;181.63 كٌرلس ماجد عبد بانوب 38

 ;181.52 سهام خلف فولً عبدالظاهر 39

 ;181.52 آالء أشرف كمال محمد :3

 ;181.14 أحمد أٌة نصر شوقً 42

 ;181.14 خالد رجب مكرم رجب 41

 ;181.26 مرٌم احمد احمد محمد 42

 ;:182.9 اٌة سعد فؤاد أحمد 43

 ;182.91 مروة حمادة جابر مصطفً 44

 ;182.91 منار فولً عبدالكرٌم إبراهٌم 45

 ;182.88 محمد ٌحى محمد عبدالغنً 46

 ;182.58 اسماء فتحً محمد عبد العظٌم  48

 ;182.33 آٌة محمد محمد عبدالباسط 49


