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 املقبولني الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

م0202/0200للعام اجلامعى   ( هجاودو يناويح جاتوا)  فى برنامج  

 النسبة المئوٌة اسم الطالب م

 01.99 هدٌر محمد حلمى مطاوع  .1

 46.54 ناصر بخٌت قلد ىمت  .2

 43.43 شرف محمود بهلولاحمد ا  .3

 49.43  معنملا دبع احمد ابو عمره احمد  .4

 43.46 اسامه عبد المحسن محمد حسنى حامد  .5

 43.24 شٌرٌن حمدى عبد الحمٌد جبالً   .6

 42.00 سمٌة احمد محمد ابراهٌم   .7

 41.74 عماد محسن احمد محمد   .4

 41.61 صالح الدٌن عصام محمد عبد الفتاح   .0

 41.54 علٌاء عبد اللطٌف احمد عباس   .19

 41.15 حسٌن رفعت عبد الحمٌد محمود   .11

 49.56 خالد محمد ماهر محمد  .12

 49.19 راندا احمد حامد احمد  .13

 70.56 سابع صابرٌن ممدوح ٌاقوت  .14

 70.21  دومحم امانى محمد عبد العظٌم  .15

 70.99 عز الدٌن فٌصل على بكرى  .16

 74.45 امٌره ادهم فهمى عبد الحمٌد  .17

 74.75 هاله هشام محمود مزٌد  .14

 74.61 ناهد علٌو محمد احمد  .10

 74.47 بركسام جمال سمٌر شاكر  .29

 74.49 مطاوع احمد ابراهٌمالشافى  عبد  .21

 74.43 ساندرا جوزٌف عبد المسٌح زخارى  .22

 74.43 محمد حمدى عبد الحمٌد ابراهٌم  .23

 74.14 احمد رجب عوض احمد  .24

 77.42 جابر محمدحبٌبه محمد   .25

 77.74 حمد محمد محمد عسافامٌار   .26

 77.60 الحمد محمود الحمٌد ابو خالد عبد  .27

 77.54 احمد عصام فرغل مصطفى  .24

 77.51 منار شرٌف محمود عبد العال  .20

 77.21 الكرٌم محمد براهٌم عبدا مهساا  .39
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 76.04 ىاحمد احمد عبد الشاف ىامان  .31

 76.74 الدٌن احمد الاله عز الزهراء عبد  .32

 76.67 المؤمن قدرى محمد ٌونس عبد  .33

 76.60 هللا الرحمن ٌاسر محمد عبد عبد  .34

 76.54 مٌنا اٌوب مرٌد حكٌم  .35

 76.22 حسام اشرف عبد الجواد احمد  .36

 76.15  ًلغرف دمحم فرشأ نذام  .37

 75.59 حسٌبه احمد الرازق ابو محمد عبد  .34

 75.74 الدٌن طارق خلف احمد نور  .30

 75.56 احمد زكرٌا جابر محمود  .49

 75.40 ٌوسف شعبان عبد هللا محمد  .41

 75.35 اسماء غرٌب محمد علً  .42

 75.21 اسراء اشرف محمد مصطفى  .43

 74.43 سماعٌلاعلى السٌد محمود   .44

 74.70 صالح خٌرى عبد العال حسن محمد  .45

 74.46 سمر حسن محمود بدوي  .46

 74.26 ٌولٌانا عادل رضا مساك  .47

 74.99 على محمد على احمد  .44

 73.00 حسٌن احمد ىمحمد مهن  .40

 73.06 ىمصطفى عادل صادق عبد الراض  .59

 73.60 الهادى محمدمحمد حفظى عبد   .51

 73.64 الرازق عطٌه نوره عطٌه عبد  .52

 73.40 احمد ىرفعت حمد ىحمد  .53

 73.10 خالد عبد الشافى قبٌصى محمد  .54

 73.94 اروى كمال جابر محمد  .55

 72.75 باسم محمد احمد عبد العال  .56

 72.71 انتصار ممدوح على حسن  .57

 72.64 منار سرحان عبد الحفٌظ على  .54

 72.42 خٌرالدٌن محمد عبدالرحٌمفاطمه   .50

 72.26 ماجد موسى توفٌق رزق هللا  .69
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 72.13 احمدى احمد نبٌل عل  .61

 72.13 عبد الشافى محمد عبد الشافى محمد  .62

 71.42 نورهان ناصر احمد محمد  .63

 79.41 مهاب محروس محمد احمد  .64

 71.59 عادل خٌرى عبد العال حسن محمد  .65

 71.35 مٌنا صبرى نصٌف موسى  .66

 71.97 شٌماء صالح خلف عبد الرحمن  .67

 71.99 محمد محمود عبد الموجود حسن  .64

 79.07 دالٌا عبد العظٌم عبد الاله احمد  .60

 79.46 الاله محمد على احمدعبد   .79

 79.70 توماس جرجس عبده سعٌد  .71

 79.60 عبد العال حامد عبد العال ىالحامد  .72

 79.76 مصطفى طارق محمود السٌد  .73

 79.61 الرحمن احمد ناصر محمود عبد  .74

 79.51 عبد الفتاح ىمحمد حنف هرحم  .75

 79.36 رحمه فرٌد سٌد طلب  .76

 79.97 رؤى اشرف جالل محمد  .77

 79.93 احمد السٌد عبد االه احمد  .74

 79.99 محمد احمد جاد هللا عبد اللطٌف  .70

 60.06 مصعب محمد حارس احمد  .49

 60.03 العال احمد حسام محمد فاضل عبد  .41

 60.43 االء محمد احمد عبد المجٌد محمد  .42

 60.42 شروق محمد على احمد  .43

 60.41 دعاء ممدوح حسان ابراهٌم  .44

 60.70 الفتاح عبد الرؤف حسٌنمحمد عبد   .45

 60.75 علٌاء  السٌد  فتحى  ابو المجد  .46

 60.61 ٌارا عاصم المصرى اسماعٌل   .47

 60.53 ندى ابراهٌم خلف ابراهٌم  .44

 60.51 الحمٌد مصطفى احمد محمود عبد  .40

 60.40 محمد السٌد محمد سلٌم  .09
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 60.42 اسراء خالد فتحى محمد  .01

ممدوح عساف احمد هفاطم  .02  60.24 

 60.24 ضٌاء اشرف نور الدٌن عبد اللطٌف  .03

المغٌث محمد محمد اشرف عبد  .04  60.10 

 60.94 حسام احمد عالم محمد  .05

المنعم محمد الدٌن عبدعمر عصام   .06  60.93 

حافظى احمد حافظ أحمد ناج  .07  64.00 

 64.03 اٌاد اسماعٌل محمود اسماعٌل  .04

العزٌز الفضل عبد ٌاسمٌن محمد ابو  .00  64.02 

 64.09 فلٌمون فؤاد فروق بطرس  .199

 64.42 شٌرٌن اسامه ابو زٌد علً  .191

المغٌث محمد عمرو هاشم عبد  .192  64.76 

كلٌب فخرىكٌرلس عادل   .193  64.69 

 64.35 عبد الرحمن فرج السٌد ابو زٌد  .194

فؤاد احمد احمد هجود  .195  64.32 

مل خلف حمدان رواىا  .196  64.21 

 64.93 احمد محمد محمود علً  .197

 67.00 زٌاد عاصم على محمد  .194

ىمحمد عل ىمحمد عل  .190  67.04 

 67.46 دالٌا مدكور عباس حسٌن  .119

 67.54 بشوى عدلى لوٌس صلٌب  .111

 67.43 عمر بدوى محمد محمود  .112

هللا احمد عباس احمد عبد  .113  67.49 

  


