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 جـبيعـة انـًـُـيـب

 كـهـية اآلداة         

 

 

 ة انرقةة اوألن نجُة تُسيق طال

 (0218/0219) انجبيعي انعبو

 

 

 عًيد انكهية                                              لكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى لانطالة                          

 

 

 

 أ. د/ يحًد َور انديٍ انسبعبلي                           د/ انسيد بهبء جالل درليش                 أ.                      

 

 34العدد:               نتسابإشعبة:           اللغة الفرنسيةقسم:          
 

 

 م األسم الرغبة الدرجة اجملموع الكلى
  .1 مروة محدان خبيت حممد 3 33 303
  .2 حممد خالد حمروس 3 38 303
  .3 شيماء إبراهيم مجعة 4 33 303

  .4 مروة ضاحى عيد أمحد 1 33 30603
  .5 طية عبد الواحداالء رضا ع 1 33 303
  .6 مينا رضى اسعد جرجس 1 33 303

  .7 ايه خالد فاروق عبد الكرمي 2 33 31103
  .8 فاطمة عبد القادر حممد  1 33 
  .9 اغاىب اشرف أنور 1 33 
  .11 ليديا امين لطفى زكى 2 33 
  .11 مرمي بطرس اسحق 1 33 
  .12 ماجد رزق جابر جرجس 2 33 
  .13 امحد حنفي حممود حممد 2 33 
  .14 راهيم امحد حممد طلبإب 4 33 
  .15 سوسنة عماد جنيب 1 33 
  .16 انطونيوس جمدى فخرى 2 33 
  .17 هاجر عطية أبو بكر 1 33 
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 أ. د/ يحًد َور انديٍ انسبعبلي                           د/ انسيد بهبء جالل درليش                 أ.                      

  .18 مصطفى خلف حممد مللوم 1 33 
  .19 حممد حيىي خضراوي خبري 1 33 
  .21 مرينا حمروس فرج اهلل 2 33 
  .21 آنيسميون جمدى أنور 2 33 
  .22 حممد خالد عبد احلميد 1 33 
  .23 اته حممد محدحممد شح 1 33 
  .24 مرمي موسى اديب كامل 2 33 
  .25 كرمي أمحد كمال حسني على 2 3303 
  .26 فريوز فرغلى عبد الرمحن 2 3303 
  .27 أمساء رشدى حداد حممد 1 3303 
  .28 اجنى أبو السعد تيطس 2 3303 
  .29 علياء إيهاب صالح 1 3303 
  .31 امحد عبد اهلادى امحد 1 30 
  .31 بيرت فرج ميخائيل فرج 2 30 
  .32 مارتينا جمدى يوسف 1 30 
  .33 اية مجال عبد العال على 1 30 
  .34 امنية طارق حممد شحاته 1 30 
  .35 هاجر رمضان خلف  1 30 
  .36 هند فخرى عبد املالك 1 30 
  .37 سارة منتصر حسن حممد 1 30 
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  .38 أمساء رجب حممد حسن 2 30  
  .39 هبة اهلل امحد ياسني 1 30 
  .41 كريلس مرقس كمال 1 30 
  .41 ل بولس نقوالمايك 1 30 
  .42 زينب حسىن عبد الغفار سيد 1 30 
  .43 ديانا عماد يعقوب 1 30 


