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 المجموع الكلي النسبة المجموع التقدير الشعبة طالبإسم ال م

 زينب محمد عبدهللا على 1
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
7807 90.25 8650 

 األدبي/الجغرافيا هبه عادل محمد عبدالعظيم 2
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
8401 89.85 9350 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية همسه محمد محمد هليل 3
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
8760 89.85 9750 

 األدبي/اللغة الفرنسية ياسمين حمدى محمود الحمله 4
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
9671 89.75 10775 

 األدبي/الجغرافيا هاله محمد رضا حسام الدين عمر 5
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
8370 89.52 9350 

 األدبي/علم نفس رانيا جمال محمد النجار 6
جيد جداً مع مرتبة 

 لشرف ا
8484 88.84 9550 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية دعاء حمدى فؤاد ابراهيم عباده 7
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8631 88.52 9750 

 األدبي/اللغة العربية الدينحسناء ناجى فضل محمود شرف  8
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7596 88.33 8600 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية هدير محمد خالد احمد واكد 9
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8600 88.21 9750 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا منه هللا طارق عبدالفتاح يوسف 10
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8766 88.1 9950 

 األدبي/علم نفس حمد على علىاميره م 11
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8409 88.05 9550 

 هاله حسن عبدالمعطى شراره 12
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/العلوم
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
7604 87.91 8650 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا عبير محمد عبدالحميد رمضان 13
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8732 87.76 9950 

 العلمي/الرياضيات يا الهادى مجاهد احمد الحديدىدال 14
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8949 87.74 10200 

 رغداء صفوت الحسنين الدسوقى الخواجه 15
التعليم األساسي )الحلقة 

 األولى(/العلمي/الرياضيات
جداً مع مرتبة جيد 

 الشرف 
6984 87.57 7975 

 األدبي/علم نفس مريم نظيم محمد محمد ابوالعنين 16
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8356 87.5 9550 

 األدبي/علم نفس عبير مجدى على عبدالحميد 17
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8345 87.38 9550 

 األدبي/التاريخ ناهد يوسف السيد يوسف احمد 18
اً مع مرتبة جيد جد

 الشرف 
7837 87.32 8975 

 العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا سلمى محمد الدسوقى الدسوقى ملش 19
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8687 87.31 9950 

 األدبي/علم نفس سمر فتحى عبدالجواد محمد حرام 20
جيد جداً مع مرتبة 

 الشرف 
8334 87.27 9550 
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