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إبراهٌم بهى الدٌن مختار طعٌمه11031

غغغغغغxغاحمد حماده عبد القادر االعرج11032

احمد حمدي عبدالونٌس اسماعٌل11033

احمد خالد ابراهٌم الطاهر11034

احمد سالمة عبد الواحد زٌتون11035

احمد على على احمد سعد خاطر11036

احمد فتحى رمضان احمد عاشور11037

أحمد محمود عبدالمقصود أبوسعٌفة11038

احمد ٌادم مسعود عبد الجواد11039

اسراء احمد عبد الحمٌد الصافى11040

اسراء حمٌده فضل عبد الرازق11041

اسراء عز الدٌن محمد احمد عبد الهادى11042

إسراء لطفى عبدالمولى عبدالباقى11043

اسراء محمد محمد حافظ11044

اسراء مصطفى عبد  العلٌم محمد رستم11045

أسماء إبراهٌم جالل ذكً إسماعٌل11047

اسماء خالد اسماعٌل محمد عبد الرحٌم11048

أسماء عبدالرازق محمد عوٌس11049

اسماء عبدهللا على عبد المجٌد11050

أسماء كرم على جادهللا11051

11052

اسماء كمال الدٌن عبد الحمٌد عبد 

السالم

اسماء محمد عبد الحكٌم عبد الغفار11053

اسماء محمود محمد رشاد غانم11054

أسماء نصر عبدالقادر هجرس11055

اشرف حافظ صبرى حافظ11056

االء اٌمن محمود عبد العزٌز11057

االء رمضان رزق محمد سٌداحمد11058

11059

امل اسامة ابوزٌد حسن علً حسٌن 

تعلب

امل جالل فتحى  عبد العلٌم البحٌرى11060

امل رمضان فتحى ابوعساكر11061

امل  عاطف صبحً بدوى حمودة11062

امل فوزى عٌد عبدالعال محمد11063

أمنٌه ابراهٌم سلٌمان ابراهٌم ابو زٌنه11064

امٌرة سعد عبد العزٌز نعٌم ابو حسن11065

أمٌرة عٌد السٌد محمد المنزالوي11066

امٌرة فارس حمٌدة أبو طالب11067

امٌره ٌاسر عبد البارى محمد المنوفى11068

انجى ناصر الشرنوبى محفوظ الشهاوى11069

أٌة السٌد محمد عبد الحى11070

اٌة بدران محمود محمد المغربى11071

إٌمان أحمد محمود محمد إبراهٌم11072

اٌمان جمعه رمضان اسماعٌل سالمه11073

اٌمان حمدى عبدالعاطى  على حمٌده11074

اٌمان عادل محمد هرماش11075

اٌمان محمد السٌد على محمود11076

اٌه دروٌش محروس عوده11077

اٌه عوض نصر ابوبكر حمٌده11078

اٌه فرج الصافى على عبد الهادى11079

اٌه محمد حمدى ابراهٌم عبده11080

اٌه محمد خمٌس عبد الفتاح11081

آٌه محمد عبد الحق احمد بٌطح11082

آٌه مسعد رجب عثمان11083

بسمه عاشور رزق على النحاس11084

بسنت أحمد محمود محمد عاٌد11085

11086

بسنت عبد الناصر محمد عبدالمجٌد 

علً

حامد محمود حامد السنوسى11087

11088

حبٌبه عبد المنعم عبد الفتاح أحمد 

إبراهٌم عشٌبه

حسام حسن شعبان العبادى11089

حسن محمود حسن احمد محمود11090

حسناء محمد محمد حامد خنٌسه11091

حنان جمال عبدالحمٌد عٌسى عبدالبارى11092

حنٌن علً ابراهٌم علً عبد الغفار11093

11094

دنٌا محمود محمد عبدالحمٌد ابراهٌم 

غابودومة

دٌنا ابراهٌم بٌومى عبدالرحمن بٌومى11095

دٌنا شحاته سعد شحاته صالح11096

دٌنا عبدالفتاح عبداللطٌف الكالف11097

دٌنا فؤاد حسن حزٌمه11098

11099

رأفت محمد عبدالوهاب عبدالرازق 

دروٌش

ا السٌد ابراهٌم محمد صالح11100 راٌن

ا حسن عبد ربه محمد جوٌده11101 راٌن

ا مصطفى صبحى محمود اسماعٌل11102 راٌن

رحمه احمد حمزه عبد الرؤف الفٌل11103

رشا شعبان سعٌد مبروك11104

رضا كامل عبد العزٌز السٌد ابو شهبه11105

رغده محمود محمد محمد شحاته11106

روان طلعت محمد عبدهللا الصالحى11107

رٌتاج امٌن مرسى ابراهٌم البهاص11108

11109

رٌهام ابراهٌم عبد المجٌد مبروك ابو 

غراره

رٌهام سمٌر عبد المنعم طوطح11110

رٌهام عثمان عبد العزٌز عثمان شٌبوب11111

زٌنب سامى خطٌب هنداوى11112

11113

زٌنب محمود محمد عبد الفضٌل 

األخرس

ساره محمد عباس محمد عبد الحمٌد11114

سالً عزمً سعٌد عبد اللطٌف11115

سلمى ٌاسر خمٌس عثمان11116

سمٌرة فؤاد محمود عبد الباري واصل11117

سندس محمد محمود التبتى11118

سهٌال محمد صبري محمد حسانٌن11119

سهٌله هالل السٌد علً عبدالعال11120

سوسن حمدان شعبان حمدان11121

شوقى مختار رزق محمد موسى11122

شٌماء رضوان كامل عبدهللا ونس11123

11124

شٌماء سعٌد مفتاح عبد الونٌس 

منشاوى

شٌماء شلبً عباس علً شلبى11125
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شٌماء شوقى محمد عثمان احمد سالمه11126

شٌماء محمد حامد عبدالحمٌد الملٌجى11127

شٌماء محمد محمود احمد عبدهللا11128

شٌماء مصطفى احمد كشك11129

طارق مسعد عسران الزغاوى11130

11131

عبد الرحمن محمود عبدالسالم 

غغغغغغxغعبدالجواد شحاته

11132

عبد هللا عبد اللطٌف ابراهٌم محمد 

الرمٌسً

عبدهللا الصافى عبدهللا غازى11133

11134

عطٌات مختار عبد المنعم احمد 

الرشٌدي

على إبراهٌم على البرهٌم11135ً

على احمد على عبدهللا المغربى11136

على محمد شحاتة عبد الفتاح11137

عمر عبد هللا معوض عبد الكرٌم شعٌب11138

فاطمة السٌد عبد الحلٌم عبد الخالق11139

فاطمة عبد هللا حامد محمد رمضان11140

فرحه على شوقى سعٌد عبد الفتاح11141

كرٌم السٌد محمد شلبى11142

كمال عبدالفتاح كمال السٌد غبٌر11143

لقى حامد عبدالسالم حسن11144

ماجدة سعد عبد الرحمن مهدى ابراهٌم11145

مازن محمد احمد البشبٌشى11146

محمد اسامه امام محمد خلٌفه11147

محمد اسامه محمد السعٌد السنهوري11148

محمد أٌمن محمد عبد الفتاح على السقا11149

محمد صبرى رمضان عبدالحمٌد النجار11151

محمد عبدالمنعم محمد عبدالاله الحداد11152

محمد فتح جمعة مهدى طرابٌه11153

11154

محمود عبد المنعم محمود عبدالمنعم 

محمد القلٌنً

محمود ٌحٌى عبد السمٌع مجاهد ندا11155

مروه ماهر ابو بكر البرادعى11156

مصطفى أحمد سعٌد سالمة11157

11158

مصطفً حسن السٌد محمود  سعٌد 

رمضان

مصطفى سامً احمد السٌد سالم خالد11159

مصطفى صالح عبد الصمد خورشٌد11160

11161

مصطفً عبد الاله حسانٌن عبد السالم 

رجب

11162

مصطفً مبروك محمد عبد الرحمن 

سالمة

معتز عادل مصطفى الجندى11163

منار محمد ابراهٌم محمد عبدالجواد11164

منار محمد عبد النبى سعد جالل11165

منة هللا احمد توفٌق محمد غراب11166

منة هللا عادل السٌد محمد حسن11167

منه هللا احمد فتحى حمزه الفقى11168

منه هللا عرفه عبد الوهاب محمد الراوى11169

منى احمد محمود حسن11170

مها محمد جمعه محمد جمعه المصرى11171

مها محمود محمد محمود مساعد بلبع11172

مى احمد احمد الغنام11173

مً تامر رشاد ابراهٌم اسماعٌل11174

مى حمدى دروٌش مضطفى11175

مى رمضان ابراهٌم محمد البرعصى11176

مى رمضان حمودة مصطفى شعبان11177

مى سامى محمد بدوى عطٌه11178

مٌار ٌاسر عبد الفتاح فرفور11179

ندا امجد عبدهللا امٌن11180

ندى رمضان على محمد على11181

ندى عادل محمد فتحى المسٌرى11182

ندى محمود محمد عبدالباعث11183

ندى ٌاسر عبدالمنعم السٌد شرف11184

نعمه عبد الاله حمٌده سلٌمان11185

نهال عطا هللا محمد عطا هللا العزازى11186

نهى خالد عبد العظٌم ابراهٌم محمد11187

نور وحٌد محمد برغش11188

نورا محمد شعبان شعبان شلب11189ً

نورهان السٌد عبد الغفار ابو خطوه11190

نورهان سامً محمد شوقى صالح11191

نورهان سعد محمد احمد المرلى11192

نورهان  محمد صبحً بدوى حمودة11193

11194

نٌره محمد محمد حسن عبده عبد 

الرازق

هاجر مدحت فوزى محمد هالل11195

هاٌدي الدسوقً احمد نصر الكشك11196ً

هاٌدى صالح السنوسى الدامى ٌونس11197

هاٌدى مصطفى محمد عبدالعزٌز حاتم11198

11199

هبة هللا حسن عطٌة عبد المجٌد على 

عوده

هبة بهجت أحمد عبد اللطٌف القرش11200

هبه عبدالعزٌز محفوظ عبدالعزٌز11201

هدٌر سامى مسعد اسماعٌل سعٌد11202

هشام حنفى طه حنفى غرٌب11203

هنادى محمد فتح هللا  عبدالسٌد الجمل11204

هند رمضان فرج مصباح11205

هٌام محمد فرج سعٌد محمد11206

ٌارا صبرى عوض عبد الزٌن شرشر11207

ٌاسمٌن مسعود جمعة ٌوسف كرٌم11208

ٌوسف رجب شعبان محمد منصور11209

أمل نبٌل محمد الصاوي الدٌب11210

غغغغحسٌن خالد عبدالنبى عبدالغنى11211

ا صالح على رابح11212 غغغغغراٌن

غغغغغغxغزٌاد الفاضلً جمعة الفاضل11214ً

غغغغغغساره احمد عبد القادر معروف11215

11216
xغساره محسن إبراهٌم عبد العزٌز بدوي

غغ
غ

غ
غ

غ

غغغغغغغغشٌماء محمد سعد محمد11217

11218

صبري  عبد السالم  محمود صبري 

غغغغغغغمحمد

غطه رفعت برهامى عبدالجواد غبور11219

غغغغغغعبد الرحمن  محمد محمد محمد النقٌب11220



نحو وصرفعلم نفس النموأصول التربية
خطوط عربية 

وإمالء
مهارات لغوية

-فيزياء )علوم

(كيمياء
حقوق اإلنسانبيولوجى

رقم 

الجلوس

النتٌجةالنتٌجةالنتٌجةالنتٌجةالنتٌجةالنتٌجةالنتٌجةالنتٌجةاسم الطالب

غغغغعالء رجب على محمد الشاٌط11221

غغغغغغمحمد رجب ابوزٌد محمد11223

محمد عطٌة السٌد الشٌمى11224

غغغغغغغمحمد غنٌم محمد غنٌم محمد سلٌم11225

غxمحمد فوزى عبد الحمٌد  عشبه11226

غغغغغغمحمود صالح انور كامل محمد11227

اٌة احمد عبد السالم احمد زٌدان11228

11229

سلمى عبدالعزٌز ابراهٌم عبدالعزٌز 

الخولى

مٌاده صالح زكى ختعن11230

سمٌة خالد عبد الغنى محمود عٌاد11231

احمد محمد عبد الحمٌد عبد الكرٌم البس11232

محمد عبد هللا فتح هللا المغربى11233

محمد عبد الحلٌم محمود المغربى11234

هند سعٌد محمد محمود حسانٌن11235

حنٌن نتعً محمد صقر11236














