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 المجموع الكلي النسبة المجموع التقدير الشعبة طالبإسم ال م

 9950 89.67 8922 ممتاز مع مرتبة الشرف  الجيولوجياالعلمي/العلوم البيولوجية و يسرى محمد احمد محمد 1

 10075 89.55 9022 ممتاز مع مرتبة الشرف  اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية الخاصة ميرنا مدحت عبد الحميد المتولى 2

 8650 89.32 7726 ممتاز مع مرتبة الشرف  ساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلومالتعليم األ ايمان عوض نعمةهللا احمد الكومى 3

 9750 89.26 8703 ممتاز مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة اإلنجليزية غاده عطيه ابومسلم محمد ابو زيد 4

 8650 89.16 7712 ممتاز مع مرتبة الشرف  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم ابتسام عادل كامل سالم الكفافى 5

 10325 88.82 9171 جيد جداً مع مرتبة الشرف  /الكيمياءالعلمي امل نافع محمد المحجوب حسن 6

 8650 88.47 7653 جيد جداً مع مرتبة الشرف  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم هايدى عبدالمنعم حسن عطوه 7

 9350 88.44 8269 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/الجغرافيا دينا السيد مختار حسن منصور 8

 8650 88.34 7641 جيد جداً مع مرتبة الشرف  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم ريحانه معن العراقى احمد الشويخ 9

 9950 88.28 8784 جيد جداً مع مرتبة الشرف  يولوجية و الجيولوجياالعلمي/العلوم الب سلمى حاتم عرابى جبر خلف 10

 10075 88.24 8890 جيد جداً مع مرتبة الشرف  اإلعاقة السمعية/اللغة العربية/التربية الخاصة دعاء امجد عرفه الشربينى 11

 8650 88.2 7629 جيد جداً مع مرتبة الشرف  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم ساره رمضان مقبل احمد محمد 12

 10325 88.17 9104 جيد جداً مع مرتبة الشرف  العلمي/الكيمياء امانى على عبده على احمد 13

 9750 88.14 8594 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسالم عبد الفتاح عبده رمضان محمد 14

 8600 88.07 7574 جيد جداً مع مرتبة الشرف  األدبي/اللغة العربية امل عبد الباسط على احمد 15

 9950 87.66 8722 جيد جداً مع مرتبة الشرف  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا اسماء فتحى عرفات جاد 16

 9950 87.61 8717 جيد جداً مع مرتبة الشرف  البيولوجية و الجيولوجيا العلمي/العلوم آيه جمال محمد مصطفى عفصه 17

 8650 87.61 7578 جيد جداً  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم نورا ابراهيم بدوى محمد المزاحى 18

 10325 87.59 9044 جيد جداً مع مرتبة الشرف  العلمي/الكيمياء عبير عبدالقادر احمد السبخاوى 19

 8650 87.58 7576 جيد جداً مع مرتبة الشرف  )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم التعليم األساسي آيه سمير طه سليمان عوض 20
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