
 2014قاعدة بيانات الخريجين 
 

 (1 )  

  18/03/2017مركز تقنية االتصاالت والمعلومات في  -نظام شئون الخريجين الموحد للجامعة 

 النسبة المجموع التقدير الشعبة إسم الطالب م

 لم نفساألدبي/ع ايناس ابوالمجد امين محمد عقل 1
ممتاز مع مرتبة 

 الشرف 
8717 91.28 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية االء محمد عبدالمنعم فهمى حموده الجمال 2
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8382 85.97 

 األدبي/التاريخ الشيماء محمد محمد على عمر 3
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7810 87.02 

 ألدبي/اللغة اإلنجليزيةا دعاء محمد خيرى محمود عبدالوهاب 4
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8191 84.01 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية سمر امير رضوان محمد السقعان 5
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8392 86.07 

 األدبي/اللغة اإلنجليزية سمر سمير فوزى محمد ابراهيم احمد خلى 6
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
8130 83.38 

 األدبي/اللغة العربية عبدالعزيز مصطفى مصطفى هدير 7
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7438 86.49 

 التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم هند محمد فاضل حماد 8
جيد جداً مع 

 مرتبة الشرف 
7525 86.99 

 85.28 7974 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا اسراء صالح ابراهيم محمود جمعه 9

 80.64 7237 جيد جداً  األدبي/التاريخ السيد عبدالمنعم على محمد االدهم 10

 79.77 7159 جيد جداً  األدبي/التاريخ امانى محمود عوض عبدالفتاح 11

 85.43 7988 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا امل مجدى عبداللطيف محمود 12

 79.26 5865 جيد جداً  لقة األولى(/األدبي/اللغة العربيةالتعليم األساسي )الح اميره حسن عبدالعزيز ابراهيم 13

 80.9 7726 جيد جداً  األدبي/علم نفس اميره عبدالوهاب احمد عبدالوهاب 14

 81.74 7030 جيد جداً  األدبي/اللغة العربية امينه احمد عبدالمنعم يونس 15

 82.16 7066 د جداً جي األدبي/اللغة العربية ايمان محمد ابراهيم جاد عبدالرحمن 16

 81.34 7300 جيد جداً  األدبي/التاريخ داليا اشرف محمد عطوه 17

 86.01 8558 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا داليا محمد ابراهيم معوض 18

 دينا المتولى ابراهيم عمر 19
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 82.38 6199 يد جداً ج

 رضا محمد على حسن البيومى 20
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 79.77 6242 جيد جداً 

 81.64 8797 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية ريم احمد محمد عبدالعال 21

 87.42 8698 جيد جداً  لجيولوجياالعلمي/العلوم البيولوجية و ا ريهام السيد عيد سالمه سالمه 22

 83.86 8344 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا شفاء سامى عبدالحميد عبدالجواد سالم 23

 80.91 8718 جيد جداً  األدبي/اللغة الفرنسية ضحى ايمن مرسى السيد 24

 80.57 7856 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية عائشه احمد احمد خليل 25

 81.48 7944 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية عبدالرحمن فتحى عبدالرحمن عبدهللا 26

 84.37 8395 جيد جداً  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا مروه عبدالوهاب محمد محمد السعدنى 27

 82.42 7129 جيد جداً  لمي/العلومالتعليم األساسي )الحلقة األولى(/الع منه هللا على احمد محمود احمد 28

 82.21 7687 جيد جداً  األدبي/الجغرافيا منى حسن عبدالعظيم ابوالحسن 29

 ندا جمال محمود على المغربل 30
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 81.06 6100 جيد جداً 

 نشوى شوقى شعبان السعيد جعيبه 31
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 80.35 6046 جيد جداً 

 81.53 6033 جيد جداً  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة العربية والء سامى فريد العوضى المرسى 32

 82.26 8020 جيد جداً  األدبي/اللغة اإلنجليزية والء على السيد محمود 33

 آالء احمد سعدالدين محمد رمضان 34
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 77.71 6081 جيد// 



 آالء عبدالحميد متولى عبدالعاطى السيد 35
ألولى(/األدبي/الدراسات التعليم األساسي )الحلقة ا

 اإلجتماعية
 71.4 5373 جيد// 

 75.64 7715 جيد//  العلمي/الرياضيات آمال محمد سليمان البلطينى 36

 78.3 7987 جيد//  العلمي/الرياضيات آيه حمدى سامى محمد على 37

 70.4 7586 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية آيه عباس بدير السيد مصطفى 38

 74.21 7996 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ال محمود سعد السواحآيه كم 39

 ابانوب يوسف فوزى تادرس 40
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 69.81 5463 جيد// 

 ابراهيم احمد مجدى محمد حسن بركات 41
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 74.75 5849 د// جي

 ابراهيم عبدالرازق ابومسلم السيد السيد 42
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.05 5638 جيد// 

 69.47 6495 جيد//  األدبي/الجغرافيا احمد ربيع احمد حبيب 43

 76.86 7494 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية احمد رضا عادل فريد وحيد 44

 75.17 6465 جيد//  األدبي/اللغة العربية احمد سعد كمال الدين محمد 45

 69.38 7164 جيد//  العلمي/الرياضيات احمد طه محمد قاسم كريم الدين 46

 احمد عادل الشربينى احمد مشعل 47
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 72.94 5489 جيد// 

 70.95 5250 جيد//  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة العربية حمد عادل مصطفى احمد النحاسا 48

 77.53 7908 جيد//  العلمي/الرياضيات احمد ماجدى احمد ابراهيم 49

 احمد محمد عبدالرحمن محمد احمد نعمه هللا 50
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 يزيةاإلنجل
 72.68 5687 جيد// 

 اسراء حمدى محمد سالم 51
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 69.99 5477 جيد// 

 73.99 6641 جيد//  األدبي/التاريخ اسراء محمد عبدالغنى حسنين 52

 71.94 6726 جيد//  األدبي/الجغرافيا اسماء خالد بدوى عبدالرازق عمر 53

 76.7 5676 جيد//  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة العربية اسماء رفيق عبدالواحد اسماعيل ابراهيم 54

 70.71 7301 جيد//  العلمي/الكيمياء اسماء محمد السعيد عبده 55

 73.3 7147 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية األميره عاشور محمد احمد 56

 78.85 7077 جيد//  األدبي/التاريخ يم عثمان احمدالشيماء ابراه 57

 77.81 7431 جيد//  األدبي/علم نفس الشيماء منصور السيد محمد السيد حسن 58

 امانى ابوبكر عبدالخالق كوهيه 59
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.36 5662 جيد// 

 74.24 5494 جيد//  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة العربية حاتهامانى عبدالرحمن محمد على ش 60

 76.87 8283 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية امانى كمال محمود سعد السواح 61

 69.22 6749 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية حى الدين ابوالنصرامانى محمد م 62

 73.77 6621 جيد//  األدبي/التاريخ امل عنتر السعيد عنتر زهران 63

 64.42 3527 جيد//  شعبة العلمى/شعبة رياض األطفال امل مصطفى عبدالفضيل على جبر 64

 اميره عبدين عبدالعزيز السيد 65
لقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األساسي )الح

 اإلنجليزية
 73.65 5763 جيد// 

 78.4 7997 جيد//  العلمي/الرياضيات ايمان السيد عثمان عباس عثمان 66

 74.81 7631 جيد//  العلمي/الرياضيات ايمان السيد محمد محمد احمد 67

 ايمان جالل محمد رزق حجازى 68
اللغة التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/

 اإلنجليزية
 74.54 5833 جيد// 

 70.41 6583 جيد//  األدبي/الجغرافيا ايمان عبدهللا الحسينى كمال عثمان 69

 73.54 7317 جيد//  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا ايمان كارم علوى صادق 70

 ايمان محمد فتحى احمد 71
ة التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغ

 اإلنجليزية
 71.99 5633 جيد// 

 73.81 7196 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان محمد نعمه هللا عبده الدسوقى 72

 75.38 7350 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ايمان ممدوح رزق المرسى 73



 ايمان نصر محمد مهران 74
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 جتماعيةاإل
 72.93 5488 جيد// 

 ايمان وحيد محمد صالح المتولى 75
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 74.35 5818 جيد// 

 76.76 6889 جيد//  األدبي/التاريخ ايناس عبدهللا عبدالسالم عبدهللا 76

 74.65 6700 جيد//  األدبي/التاريخ بسمه احمد محمد عبدالجواد 77

 75.59 8145 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية تحيه عوض السيد المتولى ابوشعيشع 78

 72.15 6205 جيد//  األدبي/اللغة العربية تسنيم احمد اسماعيل عبده اسماعيل 79

 73.55 6325 جيد//  األدبي/اللغة العربية جمالت عبدالجليل احمد عبدالجليل 80

 69.23 6750 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية وضحسناء مجاهد السيد ع 81

 حنان رفعت كمال محمود 82
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 78.45 5903 جيد// 

 76.15 7425 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية حنان على حسن على 83

 دعاء اشرف محمد حسن البراوى 84
)الحلقة األولى(/األدبي/اللغة  التعليم األساسي

 العربية
 71.41 5284 جيد// 

 73.12 6288 جيد//  األدبي/اللغة العربية دعاء حسن عوض حسن الشين 85

 78.6 6760 جيد//  األدبي/اللغة العربية دينا عاطف زكريا على ابراهيم 86

 رائد محمد عبدالموجود محمد 87
دبي/الدراسات التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األ

 اإلجتماعية
 75.46 5678 جيد// 

 76.05 6065 جيد//  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات رفعت محمد السيد عبدالعزيز الحلوانى 88

 72.54 6928 جيد//  األدبي/علم نفس رقيه محمد عبدالصبور السيد 89

 زينب حسين عبدالغفار سليمان 90
سي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األسا

 العربية
 74.14 5486 جيد// 

 76.68 8262 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية زينب عبدالعظيم صبرى محمد شهيب 91

 75.12 8094 جيد//  بي/اللغة الفرنسيةاألد زينب عطيه محمد عطا حسين 92

 70.37 6861 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية ساره احمد مراد محمد طاهر 93

 ساره رضا السيد منصور 94
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.2 5650 جيد// 

 74.49 8026 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية ساره محمد عبدالمجيد شعالن 95

 سالى احمد الشبراوى المتولى 96
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 77.73 5752 جيد// 

 74.77 8056 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية سالى حسنى صادق البسيونى 97

 72.57 7402 جيد//  العلمي/الرياضيات سالى شعبان محمد الشوكى 98

 71.49 7292 جيد//  العلمي/الرياضيات حر محمد بدوى محمدس 99

 74.68 5956 جيد//  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات سعاد سعد نصر االمام الخزرجى 100

 75.75 7386 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية سماء اشرف عمر ابوعلى ابراهيم 101

 78.57 6757 جيد//  األدبي/اللغة العربية حمد شلبىسماء سامى عبد اللطيف م 102

 78.78 8489 جيد//  األدبي/اللغة الفرنسية سماح عبدالنبى السعيد عباس 103

 77.5 7905 جيد//  العلمي/الرياضيات سماح محمد المرسى المرسى عنبر 104

 سمر سمير مصطفى سليمان 105
غة التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الل

 اإلنجليزية
 70.77 5538 جيد// 

 76.16 6550 جيد//  األدبي/اللغة العربية سمر محمود محمد محمود السيد 106

 70.14 7154 جيد//  العلمي/الرياضيات سمير اشرف رشدى جورجى ساويرس 107

 سمير محمد كورانى ابراهيم ابوالغيط 108
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 إلنجليزيةا
 73.39 5743 جيد// 

 78.94 8052 جيد//  العلمي/الرياضيات سهام صبرى عطاهللا حسن صبح 109

 76.19 7276 جيد//  األدبي/علم نفس سهير عبده عبده مسعد الريس 110

 71.62 6840 جيد//  األدبي/علم نفس سوزان صالح عبدالرازق محمد صالح 111

 يدشيماء رمضان محمود حسن سع 112
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 75.39 5899 جيد// 



 شيماء صبرى زكريا محمد كيوان 113
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 70.81 5541 جيد// 

 شيماء محمد سيبويه ابراهيم الحداد 114
دبي/اللغة التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األ

 اإلنجليزية
 71.74 5614 جيد// 

 75.65 6790 جيد//  األدبي/التاريخ شيماء محمد محمود على الخميسى 115

 76.68 7323 جيد//  األدبي/علم نفس عائشه عرفات عرفات محمد عفار 116

 76.5 7898.5 جيد//  العلمي/الكيمياء عبدالحميد السعيد عبدالحميد عيسى 117

 76.73 7481 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية غاده احمد محمد ابوالفتوح حسانين الضبع 118

 77.95 7288 جيد//  األدبي/الجغرافيا فاطمه الزهراء رشدى محمد ابو المعاطى ربيع 119

 74.92 5975  جيد// التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات فاطمه محمد عبدالحميد الزكى ابودسوقى 120

 70.47 7346.5 جيد//  العلمي/الكيمياء فتينه طه طلعت طه احمد 121

 73.1 6287 جيد//  األدبي/اللغة العربية سيد سليمان محمدلينا السيد ال 122

 77.95 6704 جيد//  األدبي/اللغة العربية ماجد حامد حامد حسن عسكر 123

 محمد احمد ابراهيم عبدالمقصود بشار 124
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.74 5549 جيد// 

 78.95 8507 د// جي األدبي/اللغة الفرنسية محمد اشرف السيد سيبويه الحداد 125

 محمد الجيالنى موسى محمد شومان 126
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 73.98 5567 جيد// 

 69.62 6248 جيد//  التاريخاألدبي/ محمد السيد مصطفى محمد بدوى 127

 محمد عباده عبدالبديع منصور 128
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 72.7 5689 جيد// 

 مد مصطفى احمد الحبشىمح 129
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 71.42 5285 جيد// 

 75.22 7672 جيد//  العلمي/الرياضيات محمد موسى حامد موسى الشوربجى 130

 محمد ناجى جبر المكاوى 131
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 73.05 5716 جيد// 

 76.55 6105 جيد//  رياضياتالتعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/ال مروه عبدالحميد بدير عبدالرحيم 132

 76.83 7337 جيد//  األدبي/علم نفس مريم ابراهيم عبدالحميد احمد محمد 133

 78.77 7070 جيد//  خاألدبي/التاري منى نصرالدين على محفوظ محمد شطا 134

 مى عبدالرحمن عبدالاله محمد 135
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 73.68 5452 جيد// 

 ميسون محمد ابراهيم محمد 136
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 69.69 5157 جيد// 

 78.84 7076 جيد//  األدبي/التاريخ ناديه احمد محمد محمد امين 137

 نرجس محمد محمد فواكه ابراهيم 138
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 72.28 5439 جيد// 

 72.65 6938 / جيد/ األدبي/علم نفس نسمه عصام احمد احمد يسن 139

 76.36 7445 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نهله ابوعرب فاروق عبدالغنى 140

 76.61 7469 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية نهى السيد عبدهللا جمعه المشد 141

 نهى زغلول متولى عوض 142
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 76.72 6003 جيد// 

 77.47 7398 جيد//  األدبي/علم نفس نورا السيد فتحى ابراهيم شحتو 143

 78.7 7063 جيد//  األدبي/التاريخ نورا رضا عبدالعزيز على محمد 144

 نورا طلعت محمود محمد فهمى 145
لحلقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األساسي )ا

 اإلنجليزية
 74.22 5808 جيد// 

 نورا محمد صالح الدين المغازى على 146
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 74.26 5495 جيد// 

 هبه جابر محرم صالح 147
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة المواد 

 االجتماعية
 65.84 2321 جيد// 

 74.23 6421 يد// ج التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم هدير ناصر العزب عبدالحميد الجوهرى 148

 هناء ثروت محمود الصانط 149
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 77.24 5812 جيد// 



 77.81 7431 جيد//  علم نفساألدبي/ هند حسانين شلبى حسانين 150

 73.9 6355 جيد//  األدبي/اللغة العربية هند محمد محمد على غالى 151

 70.88 5653 جيد//  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات وئام عبدالرحيم عبدالعظيم سيد احمد 152

 74.82 7295 جيد//  األدبي/اللغة اإلنجليزية وفاء عبدالعزيز ابراهيم عبدالعزيز 153

 والء احمد محمد على عبداللطيف 154
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/الدراسات 

 اإلجتماعية
 70.72 5322 جيد// 

 71.11 6933 جيد//  جليزيةاألدبي/اللغة اإلن والء عرفات السيد متولى سيد احمد 155

 68.2 5524 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات احمد السيد عبدالوهاب السيد 156

 احمد حسن يوسف يوسف جميل 157
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة المواد 

 االجتماعية
 60.91 2147 مقبول 

 68.56 6685 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء احمد حلمى على 158

 67.71 6906.5 مقبول  العلمي/الرياضيات سماء احمد محمد ابوالنور حجازىا 159

 68.92 6720 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية اسماء اسالم محمود توفيق 160

 65.03 5186 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات مداسماء عيد سالمه مح 161

 68.58 5469 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات الزهراء عوضين احمد عوضين 162

 68.21 6957 مقبول  العلمي/الرياضيات بدالسالم عبدالحافظ دبحالسيده عبدالحافظ ع 163

 الهام محمد سليمان عبدالحى حامد 164
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 اإلنجليزية
 68.28 5343 مقبول 

 امال محمد عبدالحليم احمد 165
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 65.74 4865 مقبول 

 65.89 6803 مقبول  العلمي/الرياضيات اميره بهجت عبدالعليم بهجت 166

 68.19 7347 مقبول  األدبي/اللغة الفرنسية ايمان محمد احمد محمد 167

 65.96 6810 مقبول  العلمي/الرياضيات جميله السيد حافظ محمد 168

 60.3 3422 مقبول  بة اللغة الفرنسيةشعبة األدبى/شع حنان الشحات السيد حامد 169

 67.88 7009 مقبول  العلمي/الرياضيات حنان عبدهللا صالح محمدى 170

 خالد احمد ابوالمعاطى ابوالمعاطى عيسى 171
)الحلقة األولى(/األدبي/اللغة التعليم األساسي 

 العربية
 68.28 5053 مقبول 

 66.99 6532 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية رحاب عبدالرازق عبدالوهاب حافظ المتولى 172

 67.54 6585 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية وسف صادق القناوىرنا ي 173

 سلوى ابراهيم محمود على 174
شعبة التعليم االبتدائى/شعبة األدبى/شعبة اللغة 

 االنجليزية
 62.31 2882 مقبول 

 65.83 5661 مقبول  األدبي/اللغة العربية سالم محمدسمر محمد عبدال 175

 58.21 3158 مقبول  شعبة األدبى/شعبة اللغة االنجليزية عبدهللا عبدالفتاح محمد عبدهللا 176

 65.92 6658 مقبول  العلمي/العلوم البيولوجية و الجيولوجيا د عبدالهادى عبدالسالم خليفهفاطمه سع 177

 68.72 7009 مقبول  العلمي/الرياضيات محمد احمد محمد احمد العويلى 178

 67.55 5387 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات محمد الرفاعى عارف ابراهيم 179

 68.85 5577 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات محمد صالح محمد صالح درويش 180

 66.39 6473 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية مروه نبيل عبدالفتاح محمد طه 181

 66.62 6879 مقبول  العلمي/الرياضيات مى ناجى عبدالصبور حسن المالكى 182

 67.44 6575 مقبول  األدبي/اللغة اإلنجليزية هدير ممدوح عبدالرحيم احمد 183

 هناء عادل صعب عزام 184
التعليم األساسي )الحلقة األولى(/األدبي/اللغة 

 العربية
 67.01 4959 مقبول 

 67.24 5816 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/العلوم هيفاء اسماعيل يس عبدالهادى 185

 68.23 6124 مقبول  األدبي/التاريخ والء جمال ابراهيم االمام 186

 68.65 5475 مقبول  التعليم األساسي )الحلقة األولى(/العلمي/الرياضيات ياسمين عماد الدين احمد احمد رزق عمر 187
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