
الشعبةالمجموع االعتباريدرجة االنجليزيالمجموع الكلياالسمم

انتظام387.0040.50427.50االء احمد السايح السايح1

انتظام389.4136.85426.26عبد الرازق مصطفى محمود2

انتظام368.0049.00417.00مريم اشرف عبد الرازق محمد الجابري3

انتظام370.0046.00416.00زياد عالء الدين مصطفى4

انتظام344.0047.00391.00زياد احمد العزب االمين احمد5

انتظام348.0042.00390.00سماح فواد محمد احمد6

انتظام342.0047.00389.00منة هللا مصطفى احمد عبد العال7

انتظام343.0042.00385.00فادى رشدى بخيت غبلاير8

انتظام346.0037.00383.00رنا جمال محمود عبد الفضيل9

انتظام331.0047.00378.00طارق ممدوح فتحي حسين10

انتظام331.0047.00378.00محمد ابراهيم حسين احمد11

انتظام328.0047.00375.00مصطفى محمد بدوي مغازي12

انتظام328.0046.00374.00محمد عبد الخالق فتحى كلحى13

انتظام333.0039.00372.00بسمه مصطفى عبد السيد محمد على14

انتظام324.0048.00372.00محمود مصطفى على سالم15

انتظام324.5047.00371.50صابرين سيد رضا عبد الموجود16

انتظام329.0042.00371.00ابراهيم محمد ابراهيم احمد17

انتظام325.0046.00371.00ادهم نصر الدين محمد صالح حسن18

انتظام332.0039.00371.00االء محمود عبد السميع ابو زيد19

انتظام324.0047.00371.00بسمله طارق مصطفى عبد المقصود20

انتظام323.0047.00370.00ايمان طارق احمد عبد الراضى21

انتظام325.0045.00370.00ايمان ناصر عبد الغنى احمد22

انتظام331.0039.00370.00سها محمد محجوب محمد23

انتظام330.0040.00370.00كريم عاطف عبد المنعم محمد24

انتظام332.0038.00370.00هناء محمد محمود عبيد25

انتظام321.0049.00370.00وئام محمد عبده محمد26

انتظام319.0050.00369.00عبد الرحمن ابو هريره محمد احمد27

انتظام321.0048.00369.00فاطمة الزهراء محمد رزق عبادي28

انتظام321.0047.00368.00لمياء عبد الحميد محمد حسين29

انتظام320.0048.00368.00مريم احمد جاد هللا زكى30

انتظام319.0048.00367.00حاتم سمير عبد الرحمن حقار31

انتظام327.0040.00367.00يحى محمود محمد حسين32

انتظام321.0045.00366.00شهد احمد مصطفى محمد ابو القاسم33

انتظام318.0048.00366.00عبد هللا مدحت سيد مرسي34

بيان بالطالب المتقدمين لإللتحاق للقبول بشعبة اللغة االنجليزية العام الجامعي 

2021-2022



الشعبةالمجموع االعتباريدرجة االنجليزيالمجموع الكلياالسمم

بيان بالطالب المتقدمين لإللتحاق للقبول بشعبة اللغة االنجليزية العام الجامعي 

2021-2022

انتظام324.0041.50365.50ايه حمدى فتحى حسن35

انتظام326.0039.00365.00صالح محمد احمد عبده36

انتظام317.0048.00365.00مجدى امام حسن عبد العاطى37

انتظام326.0039.00365.00محمد السيد احمد محمد38

انتظام327.0037.00364.00ساره عالء الدين عوض على39

انتظام329.0035.00364.00غادة محي الدين محمد40

انتظام323.0041.00364.00فاطمه مصطفى محمد نور41

انتظام328.0036.00364.00محمد محمود محمد محمود42

انتظام314.0050.00364.00محمد نور الدين حامد على43

انتظام318.0045.00363.00ايمان محمد احمد محمد44

انتظام322.0041.00363.00رضوى مصطفى الحسن النور45

انتظام317.0046.00363.00عبد هللا بالل جمال عبده46

انتظام319.0044.00363.00فاطمة جسن محمد عبد العظيم47

انتظام315.0048.00363.00ناصر محمود فتحى ابراهيم48

انتظام317.0045.00362.00الحسن احمد مصطفى مصري49

انتظام320.0042.00362.00محمد عامر ابراهيم سعيد50

انتظام325.0037.00362.00نوال عبد المحسن محمد على51

انتظام319.0043.00362.00نيره ابراهيم حسن خليل52

انتظام315.0046.00361.00احمد محمد توفيق احمد53

انتظام318.0043.00361.00اسالم بسطاوي سيد موسى54

انتظام315.0046.00361.00االء سامي صبري محمد55

انتظام318.0043.00361.00شهد محمد سعد زغلول رمضان56

انتظام316.0045.00361.00عبد الرحمن رمضان بكر نصر هللا57

انتظام326.0035.00361.00عبد الكريم محمد صالح علي58

انتظام321.0040.00361.00ماريو فؤاد دانيال حنا59

انتظام319.0041.00360.00ابراهيم محسن ابراهيم علي60

انتظام320.0040.00360.00اسراء رمضان عبد العظيم ابراهيم61

انتظام313.0047.00360.00اسماء يوسف حسين احمد62

انتظام322.0038.00360.00اية مصطفى حسن احمد63

انتظام313.0047.00360.00عبد هللا محمد شكري عبد الجليل64

انتظام321.0039.00360.00فاطمة علي صديق ناجي65

انتظام314.0046.00360.00محمد مجدى عبد العظيم شاذلى66

انتظام317.0043.00360.00محمد محمود فرج محمد67

انتظام315.0045.00360.00منار اسامة جالل الدين محمد68
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انتساب317.0043.00360.00منة هللا قرشي حسن محمد69

انتظام313.0047.00360.00هايدي محمد ابراهيم احمد70

انتظام312.0047.00359.00علي حسن محمد مكاوي71

انتظام315.0044.00359.00عمر صالح عبد المقصود شاهين72

انتظام315.0043.00358.00احمد حسام محمد زكي73

انتظام312.0046.00358.00حازم محمد موسى دياب 74

انتظام321.0037.00358.00ياسمين جمال حسين على75

انتظام320.0037.00357.00احمد محسب عبد اللطيف محمد76

انتظام309.0048.00357.00احمد ناصر عبد العال نمر77

انتظام318.0039.00357.00رنيم عبد الستار محمد زيور عابدين78

انتظام313.0044.00357.00طيف نصر الدين قاسم محمد79

انتظام310.0046.00356.00المعتصم باهلل طه فتح هللا خليل80

انتظام313.0043.00356.00كريمة محمد حسن ابراهيم81

انتظام308.0048.00356.00محمد عبد الكريم بدرى احمد الرفاعى82

انتظام312.0044.00356.00هاجر جمال عبد العظيم جسب هللا83

انتظام318.0037.00355.00اية محمود نجار سليم84

انتظام309.0046.00355.00حسن حمدي حسن عبده85

انتظام306.0049.00355.00حور ابراهيم محمد شمس الدين86

انتظام315.0040.00355.00سها محمد ابراهيم محمود87

انتظام315.0040.00355.00عبد الرحمن سيد عبد الفتاح احمد88

انتظام312.0042.00354.00ايمان عبد هللا سيد عبد هللا89

انتظام313.0041.00354.00حسن اشرف حسن زكير90

انتظام309.0045.00354.00عبد الكريم ناصر على كرار91

انتظام311.5042.50354.00محمد عبد هللا محمود االنور92

انتظام312.0042.00354.00مصطفى اسامة حسن عمر93

انتظام316.0038.00354.00هنادى عبد هللا احمد مصطفى94

انتظام312.0041.50353.50زهرة عالء محمود ادم95

انتظام309.0044.00353.00زينب علي محمد صالح حسن96

انتظام310.0043.00353.00هبه سيد مصطفى بشير97

انتظام307.0045.00352.00بدر احمد بدر محمد98

انتظام310.0042.00352.00دينا محمد احمد ابو الحسن99

انتظام313.0039.00352.00زياد ناصر محمد حسن100

انتظام317.0035.00352.00ساره عبد الظاهر سيد احمد ابراهيم101

انتظام302.0050.00352.00عبد الرحمن نشأت احمد دمرداش102
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انتظام305.0046.00351.00اسامه محمد عبد الرحمن صالح103

انتظام311.0040.00351.00جرجس طلعت جرجس سامى104

انتظام303.5047.50351.00جيالن مادح ميشيل صابر105

انتظام307.0044.00351.00سوسن احمد سعد الدين احمد106

انتظام312.0039.00351.00طارق محمد ريان عارف107

انتظام304.0047.00351.00محمد هانى احمد فوزى108

انتظام311.0040.00351.00منه هللا حسين عطيه عبد السالم109

انتظام308.0043.00351.00مهيتاب محمد الطيب عبد القادر110

انتظام312.0039.00351.00يسرا نبيل منصور تياج111

انتظام307.0043.00350.00رؤى عماد مصطفى حامد112

انتظام304.0046.00350.00سيف الدين اشرف سيد حامد113

انتظام304.0046.00350.00مارك رمزي خليل جرجس114

انتظام304.0046.00350.00محمد احمد محمد خير115

انتظام304.0046.00350.00محمد عبد الهادى حمدان حنفى116

انتظام314.0036.00350.00منار رجب عبد الرسول احمد117

انتظام314.0035.00349.00حاتم محمد فرج يوسف118

انتظام301.0048.00349.00حسين اشرف حسن عبد الفتاح119

انتظام302.0047.00349.00شوقى حسين شوقى حامد120

انتظام305.0044.00349.00عبد الرحمن احمد عبد المجيد ابو طالب121

انتظام314.0035.00349.00عبير عبد العال حامد حسنين122

انتظام309.0040.00349.00عال خالد محمد اسماعيل123

انتظام308.0041.00349.00عمر عبد الجليل حسن محمد124

انتظام305.0044.00349.00عمر مصطفى عبد الوهاب على125

انتظام314.0035.00349.00نورهان شكري عبد الخالق محمد رفاعي126

انتظام314.0035.00349.00هاجر هاني مصطفى احمد127

انتظام301.0047.00348.00احمد ابراهيم عبد الفتاح عبد اللطيف128

انتظام307.0041.00348.00امنة جابر محمد عبد هللا129

انتظام305.0043.00348.00رانيا جمال عبد الحكيم احمد130

انتظام310.0038.00348.00صفوة عز الدين محمد على131

انتظام307.0041.00348.00ضحى عبد الباسط احمد حسانين132

انتظام300.0048.00348.00عبد الرحمن محمد عبد الرحيم احمد133

انتظام308.0040.00348.00محمود سيد موسى عبد العزيز134

انتظام305.0043.00348.00مروان عاطف عبد الحميد عشماوى135

انتظام302.0046.00348.00مصطفى اسماعيل حسين فؤاد136
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انتظام304.0044.00348.00مصطفى النجار احمد السعدى137

انتظام308.0039.00347.00روان سعيد محمد محمود138

انتظام302.0045.00347.00عبد الرحمن النوبى وهب هللا مرغنى139

انتظام301.0046.00347.00عبد الرحمن حافظ عثمان بدوي140

انتظام309.0038.00347.00عمر عبد الفتاح محمد احمد141

انتظام297.0050.00347.00ماجد السيد ماجد السيد الزغبي142

انتظام303.0044.00347.00مارتينا عصام شحاتة سيفين143

انتظام300.0047.00347.00محمد مصطفى بسطاوى ابراهيم144

انتظام300.5046.50347.00محمود كمال محمود على145

انتظام296.5050.00346.50احمد محى كريم محمد146

انتظام299.0047.00346.00اسماء عبد المجيد ابراهيم عبد هللا147

انتظام298.0048.00346.00الحسين اسامه عباس قاسم148

انتظام304.0042.00346.00ايمان احمد محمد حسين149

انتظام310.0036.00346.00شيماء صالح سعد بشاري150

انتظام300.0046.00346.00عمر محمد عبد الحكيم توفيق151

انتظام298.0048.00346.00فاطمه جابر احمد احمد152

انتظام305.0041.00346.00كيرلس سامى انور الياس153

انتظام297.0049.00346.00مادونا يوسف مراد واقيم154

انتظام296.0050.00346.00محمد عبد االه فوذى عارف155

انتظام298.0048.00346.00محمود احمد محمد عبد العزيز عبد النعيم156

انتظام302.0044.00346.00مينا اسامة صبحي دانيال157

انتظام299.0047.00346.00ندا ابراهيم عوض محمود158

انتظام300.0045.00345.00احمد محمد عبد الحميد محمد159

انتظام300.0045.00345.00احمد هشام محمد شوقى160

انتظام301.0044.00345.00اسراء مختار ابو الفضل محمود161

انتظام299.0046.00345.00حازم احمد حازم يوسف162

انتظام298.0047.00345.00سامى عبد الناصر محمد مرسى163

انتظام298.0047.00345.00فاطمة محمد فتحي محمد164

انتظام304.0041.00345.00كرستين صموائيل رمزي عطا هللا165

انتظام301.0044.00345.00مارينا عماد صبحى شرقاوى166

انتظام298.0047.00345.00مودة نبيل عباس167

انتظام302.0043.00345.00ندا خالد عبد اللطيف احمد168

انتظام301.0043.00344.00امنية احمد محمد احمد169

انتظام296.0048.00344.00ثروت رمضان محمد عبد الاله170
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انتظام298.0046.00344.00زينب اشرف محمد صالح سعيد171

انتظام300.0044.00344.00سلمى على ابو المجد محمود172

انتظام307.0037.00344.00عبد هللا زكريا رمضان ابراهيم173

انتظام305.0039.00344.00عبد هللا محمد عبد الرحمن احمد عمران174

انتظام303.0041.00344.00مارفي عادل زرعي شفيق175

انتظام298.0046.00344.00محمد صالح مصطفى احمد176

انتظام297.0047.00344.00محمد محمود محمد محمد177

انتظام303.0041.00344.00محمد يسري عبد الجابر سليم178

انتظام297.0047.00344.00مصطفى احمد محمد عبده179

انتظام297.0047.00344.00مينا ابراهيم حسنى روفائيل180

انتظام296.0048.00344.00هند محمود عثمان محمود181

انتظام300.0044.00344.00وعد احمد فتحى سليمان182

انتظام300.0044.00344.00ياسر مصطفى محمد سليمان183

انتظام302.0042.00344.00يسراء حسين يوسف طه184

انتظام303.0040.50343.50ابو زيد اسماعيل ابو زيد185

انتظام296.0047.00343.00ابراهيم االدهم عبد الرحيم186

انتظام295.0048.00343.00احمد شوكت صالح عبد الوهاب187

انتظام297.0046.00343.00المصطفى طه ناصر احمد188

انتظام304.0039.00343.00بسملة ناصر صالح محمد189

انتظام307.0036.00343.00رنا القذافى محمد محمود190

انتظام300.0043.00343.00زياد عادل بسطاوى احمد191

انتظام298.0045.00343.00سيف ممدوح محمد كمال عبد الظاهر192

انتظام301.0042.00343.00شهد الحسينى متولى يوسف193

انتظام308.0035.00343.00شيماء عادل ياسين محمد194

انتظام299.0044.00343.00ضحى شاذلي الصغير احمد195

انتظام303.0040.00343.00عبد الرحمن مسعد احمد خليل196

انتظام296.0047.00343.00عبد الرحمن مصطفى عبد الرسول محمد197

انتظام302.0041.00343.00كيرلس جرجس حليم دميان198

انتظام297.0046.00343.00محمد احمد فهمى المصرى199

انتظام303.0040.00343.00محمد محمود حسن اسماعيل200

انتظام306.0037.00343.00مروة محمود السيد الحسيني201

انتظام301.0042.00343.00مصطفى محمود سالمه سليم202

انتظام301.0042.00343.00مهرائيل عصمت سامى اسكندر203

انتظام296.0047.00343.00ندى على عبد الغفار عبد العال204
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انتظام299.5043.00342.50محمد عبد الغفار سيد محمد205

انتظام301.0041.00342.00الزهراء فخري امين محمد206

انتظام300.0042.00342.00بسمة محمود سيد احمد النوبي207

انتظام300.0042.00342.00جورج عاطف ميالد غالي208

انتظام296.0046.00342.00حسناء جبريل عزب سعيد209

انتظام297.0045.00342.00زياد ابو الحسن محمد احمد210

انتظام298.0044.00342.00ساره سعيد بباوى جرجس211

انتساب293.0049.00342.00سلسبيل عنتر صالح سيد212

انتظام297.0045.00342.00عبد الرحمن حسين محمد محمود213

انتظام296.0046.00342.00فادى اشرف ميخائيل بطرس214

انتظام299.0043.00342.00فارس كمال الدين حسين محمود215

انتظام298.0044.00342.00مصطفى احمد ابراهيم الدسوقي حسين216

انتظام298.0044.00342.00منار محمد كامل217

انتظام299.0042.00341.00احمد هشام احمد يونس218

انتظام298.0043.00341.00اسراء عباده حمزه حفنى219

انتظام302.0039.00341.00اسماعيل احمد عبد البارى عاقب220

انتظام300.0041.00341.00حسن كمال حسن احمد221

انتظام302.0039.00341.00رحاب اسعد جاد الرب ابراهيم222

انتظام294.5046.50341.00روان عبد الناصر ابراهيم اسماعيل223

انتظام302.0039.00341.00زينب منتصر يحيى ابو الفضل224

انتظام304.0037.00341.00سراج سيد حسب هللا عبد الغنى225

انتظام298.0043.00341.00عمرو طارق عبد الحميد بدري226

انتظام300.0041.00341.00ماروال ايمن عياد يوسف227

انتظام297.0044.00341.00مروان مصطفى يوسف محمود228

انتظام300.0041.00341.00منه هللا حسن محمد عسران229

انتساب294.0046.00340.00احمد مصطفى ابراهيم زيدان230

انتظام300.0040.00340.00امنية احمد حسن محمد231

انتساب295.0045.00340.00ايمن شاذلي حسن ركابي232

انتظام299.0041.00340.00داليا خالد حسان على233

انتظام298.0042.00340.00دوالجي رفعت مفدي عدلي234

انتظام301.0039.00340.00عائشة محمد عبد الرازق عبد الرحمن235

انتظام303.0037.00340.00فاطمه محمد حافظ ابو الوفا236

انتظام297.0043.00340.00محمود احمد ابراهيم محمد237

انتظام298.0042.00340.00محمود رمضان محمد عمر238
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انتظام297.0043.00340.00يوسف محمد طلحه حسين239

انتظام299.0040.00339.00ابو المجد هاشم ابو المجد هاشم240

انتظام295.0044.00339.00ادهم احمد ضياء الدين محمد بيومى241

انتظام299.0040.00339.00باسنتى هانى شورى حمدون242

انتظام299.0040.00339.00رحاب محمد محمود حسين243

انتظام299.0040.00339.00عطا محمود عطا عثمان244

انتظام294.0045.00339.00عمر عبد العزيز عوض حسين245

انتظام298.0041.00339.00كرستين محارب شنودة عوض246

انتظام299.0040.00339.00كريم احمد موسى محمد247

انتظام296.0043.00339.00محمد محمود احمد محمد248

انتظام298.0041.00339.00محمد مصطفى يوسف محمد249

انتظام296.0043.00339.00محمود محسم عاطف محمود250

انتظام297.0042.00339.00نانسى محمد عشرى مصطفى251

انتساب289.5049.00338.50زينب اشرف محمد عبد الرجال252

انتظام297.0041.00338.00ابراهيم عبد السالم فتحى عبد الرحمن253

انتظام300.0038.00338.00ايه هشام عبد الخالق بشير254

انتظام297.0041.00338.00جهاد اشرف حباشي ابو الوفا255

انتظام299.0039.00338.00حبيبة مجاهد عبد الباقي مكي256

انتظام303.0035.00338.00سارة الحسين عبد السميع السيد257

انتساب290.0048.00338.00ساره عصام محمود مرسى258

انتظام293.0045.00338.00علي محمد بدر مغازي259

انتظام297.0041.00338.00عمار خالد سعد رضوان260

انتظام297.0041.00338.00كيرلس شوقى سعيد توفيق261

انتظام298.0040.00338.00مريم هانى عدلى توفيق262

انتظام302.0036.00338.00مصطفى عبد الستار مجلى محمد263

انتظام296.0042.00338.00منار مومن ابو بكر احمد264

انتظام299.0039.00338.00مينا مخلص شفيق عبد السيد265

انتظام298.0040.00338.00نيرمين شنوده يوسف سرجيوس266

انتظام296.0041.00337.00احمد محمد حلمى محمد267

انتساب294.0043.00337.00اسماء احمد على احمد268

انتظام297.0040.00337.00مارينا عصمت عويضه ثالوت269

انتظام300.0036.00336.00احمد على محمد على270

انتساب291.0045.00336.00اسراء محمد على محمد سر الختم271

انتساب291.0045.00336.00اندور عيسى نصيف ابراهيم272
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انتظام290.0046.00336.00حاتم رمضان منزلي273

انتظام293.0043.00336.00زياد احمد حسن محمد274

انتظام296.0040.00336.00فاطمة عبد الحميد عبد الراضي امام275

انتساب291.0045.00336.00محمد حسان محمد ابراهيم276

انتساب288.0048.00336.00محمد شعبان الطاهر حسين277

انتظام297.0039.00336.00منة هللا محمد عبد المؤمن محمد278

انتظام296.0040.00336.00منه هللا احمد حسن محمد279

انتساب293.0043.00336.00يوسف اميل فهمى سدره280

انتساب293.0042.00335.00اسراء ناصر محمد عبد الجليل281

انتظام291.0044.00335.00احمد مبارك محمد الصغير282

انتظام296.0039.00335.00اية محمود كامل محمد283

انتساب292.0043.00335.00بسنت محمد محمود ابو الحسن284

انتظام298.0037.00335.00جويس سمير بطرس قديس285

انتظام298.0037.00335.00روان احمد محدمد عطا هللا286

انتظام291.0044.00335.00زياد محمد كامل محمد287

انتساب292.0043.00335.00قديس الح رزق صمور288

انتساب291.0044.00335.00محمد النوبى احمد رزق289

انتظام289.0046.00335.00محمد محمود طه محمد290

انتظام294.0041.00335.00محمد مرسى حسن حسين291

انتظام299.0036.00335.00مريم هاني رؤوف فاخوري292

انتظام298.0037.00335.00منار فتحى السيد عمر293

انتساب286.5048.00334.50خديجه حجاج محمد احمد294

انتظام290.0044.00334.00احمد بهاء الدين احمد محمود295

انتظام297.0037.00334.00احمد ياسر مخاوف محمد296

انتظام295.0039.00334.00اسالم سعد احمد احمد نجم297

انتظام289.0045.00334.00اكرم شمعون اسحق حبشى298

انتساب289.0045.00334.00الحسين محمود عبد الرحيم ابراهيم299

انتساب288.0046.00334.00سلمى محمد سالم عبد الالهي300

انتظام295.0039.00334.00شهد محمد عبد الخالق ابو الوفا301

انتظام297.0037.00334.00صفاء محمود فؤاد محمد302

انتظام297.0037.00334.00علياء ابراهيم سنوسي سليم303

انتساب288.0045.00333.00االء بدرى عبد الطاهر محمد على304

انتظام289.0044.00333.00ايه صابر بسطاوى جبريل 305

انتظام296.0037.00333.00فادى سامح لطيف يعقوب306
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انتظام296.0037.00333.00محمد حسين محمود جاد307

انتساب287.0046.00333.00ياس محمد احمد عبد الرحمن 308

انتظام289.0043.00332.00ابراهيم عامر عبد الرحيم احمد309

انتظام297.0035.00332.00بسمه احمد عبد المريد حمزه310

انتساب286.0046.00332.00بسنت حسن سليمان حسن311

انتظام286.0046.00332.00عبد هللا محمد عبد الرحيم نوح312

انتظام289.0043.00332.00على اسامه فتحى عوض313

انتساب289.0043.00332.00على ناصر عبد القادر احمد314

انتظام286.0046.00332.00محمد علي محمد علي315

انتظام296.0035.00331.00امنيه يوسف ابو الحسن مصطفى316

انتظام291.0040.00331.00بيتر رومانى فايز ثابه317

انتظام286.0045.00331.00ريناتى يوسف عبد العزيز يوسف318

انتساب288.0043.00331.00سارة حسام سيد محمد319

انتظام293.0038.00331.00سلسبيل سعيد محمد سعيد320

انتظام285.0046.00331.00شدا بغدادى محمد محمد321

انتساب291.0040.00331.00شرين عبد الناصر عباس السمان322

انتساب288.0043.00331.00هاجر جمال الدين محمد محى الدين323

انتظام281.0049.00330.00احمد عادل احمد محمد324

انتساب290.0040.00330.00سلمى عثمان محمد عيد325

انتظام288.0042.00330.00سيف سيد يونس رجب326

انتظام289.0041.00330.00كريم اسامه محمود حسين327

انتظام286.0044.00330.00محمد سعدى محمد امبابى328

انتظام292.0038.00330.00منى على سيد خليل329

انتظام289.0041.00330.00يوسف عبد الغالي يوسف ابو الحجاج330

انتظام285.0044.00329.00احمد حسين محمد حسين331

انتساب283.0046.00329.00احمد حلمى عرفات محمد332

انتظام286.0043.00329.00دعاء حسن قاسم محمد333

انتساب294.0035.00329.00شاهيناز محمود عاشور عبد القادر334

انتساب293.0036.00329.00عمر ابراهيم محمد عبد الحليم335

انتساب287.0042.00329.00ميرنا اشرف لبيب صادق336

انتظام284.0045.00329.00هند شعبان محمود صالح337

انتساب287.0042.00329.00هيام احمد عبد المطلب احمد الجنزوري338

انتساب287.0041.00328.00اسماعيل اشرف محمد ربيع339

انتظام285.0043.00328.00راضى عماد حسن محمد340
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انتظام285.0043.00328.00على ناصر قرنى احمد341

انتظام288.0040.00328.00علي ايمن حسين علي342

انتساب293.0035.00328.00فاطمة الزهراء الحسن بحر محمد343

انتساب286.0042.00328.00مريم علي حجاج محمد344

انتظام285.0043.00328.00مصطفى عبد الرازق محمد محمود345

انتظام287.0040.00327.00احمد حسين احمد حسين346

انتظام283.0044.00327.00كريم على صالح احمد347

انتظام282.0045.00327.00مرنا وجيه ناجى نجيب348

انتظام287.0040.00327.00نور عبد الرؤوف محمد نور349

انتساب282.0045.00327.00هاجر ايهاب حسن احمد350

انتساب284.0042.00326.00اسراء حسين صالح حسين351

انتساب284.0042.00326.00جرجس رومانى ابراهيم اسطاس352

انتظام281.0045.00326.00رنا محمد علي محمد353

انتظام288.0038.00326.00ماريو فواد راشد محارب354

انتظام284.0042.00326.00مايكل هانى نادر حلمى355

انتظام284.0042.00326.00محمد عبد هللا محمود عوض هللا356

انتظام286.0040.00326.00مروان شعبان احمد على357

انتظام280.0046.00326.00هاني صبري شنودة معوض358

انتساب282.0044.00326.00ياسر عبد الراضي محمود محمد359

انتساب282.0044.00326.00يوستينا نصر سامى جرجس360

انتساب282.0044.00326.00يوسف محمد عبد الستار حسين361

انتظام279.0046.00325.00االء محمد حربى عبد القادر362

انتساب285.0040.00325.00على عثمان عبد المجيد عبد هللا363

انتساب278.0047.00325.00محمد اسامه محمد احمد364

انتظام282.0043.00325.00محمد اشرف عبد الحميد حسن365

انتساب287.0038.00325.00محمد عبد الحكيم سعد احمد366

انتظام287.0038.00325.00محمد محروس محمد حمد هللا367

انتظام280.0044.00324.00الحسن ابراهيم عبد الرازق368

انتظام283.0041.00324.00زياد عبد هللا مصطفى نصر الدين369

انتظام284.0040.00324.00زياد محسن عبد السالم رسالن370

انتساب278.0046.00324.00سهيلة شعبان حسب هللا حمد371

انتساب280.0043.00323.00الحسن محجوب محمد علي372

انتساب278.0045.00323.00دنيا محمود فرج عبد الدايم373

انتظام282.0041.00323.00رغد مصطفى محمد عبد العال374
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انتساب281.0042.00323.00عبد العزيز حسن محمد احمد375

انتساب278.0045.00323.00فاطمة احمد محمود احمد376

انتساب283.0040.00323.00مروه شعبان محمد ضوى377

انتساب281.0042.00323.00منار ياسر سيد حسين378

انتساب286.0037.00323.00نورهان محسن محمد سليمان379

انتساب285.0037.00322.00احمد حامد علي حسين380

انتظام287.0035.00322.00حمدى رمضان محمد على381

انتساب279.0043.00322.00سيمون اسعد نجيب فرج هللا382

انتساب278.0044.00322.00كريم عادل عبد الصادق ادم383

انتظام283.0039.00322.00محمد احمد محجوب محمد384

انتظام279.0043.00322.00محمود احمد محمد ابراهيم385

انتظام282.0040.00322.00منه هللا عبد الناصر قناوى محمد386

انتساب274.0048.00322.00وائل مساعد نجار احمد387

انتساب279.0042.00321.00باسل صفوت عبد اللطيف عطيه388

انتساب277.0044.00321.00بوال رأفت عبد هللا توما389

انتساب275.0046.00321.00محمد حسين رزق محمود390

انتظام283.0038.00321.00محمد عبده حسن احمد391

انتساب279.0042.00321.00هدرا موريس نصر رزيق392

انتساب275.0045.00320.00بدر فتحي محمد حامد393

انتساب280.0040.00320.00عبد الرحمن احمد محمد عرابى394

انتساب284.0036.00320.00محمد محمود عبادى محمود395

انتساب277.0043.00320.00محمد يحيى محمد دمرداش396

انتساب277.0043.00320.00مودة عبد العزيز محمد يعقوب397

انتساب272.0047.00319.00احمد زينو تهامى محمود398

انتساب280.0039.00319.00اسراء حسين حامد399

انتساب279.0040.00319.00اسراء زكريا ابازيد عبد الدايم400

انتظام284.0035.00319.00اسالم عبد الحميد سليمان عبد الدايم401

انتساب280.0039.00319.00عبد الرحمن محمد عبد العال محمد402

انتساب274.0045.00319.00لقاء على حسن سيد403

انتظام281.0038.00319.00محمد انور حسبو مغاذى404

انتساب277.0042.00319.00مصطفى ايمن عبد العليم خلف405

انتساب277.0042.00319.00مصطفى محمد مصطفى محمد406

انتساب275.0044.00319.00منار محمد خليل حسن407

انتساب278.0041.00319.00نورهان محمد البدري السيد408
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انتظام280.0038.00318.00االء جمال فتحي ابراهيم409

انتساب275.0043.00318.00االء عبد العال على احمد410

انتساب274.0044.00318.00رشا رفاعى امين محمد411

انتساب275.0043.00318.00عبد الرحمن علي عيسى412

انتساب275.0043.00318.00مصطفى نصر محمد مصطفى413

انتساب278.0040.00318.00هشام عبد الجليل عبد الوهاب زيدان414

انتساب271.0046.00317.00ابانوب ايليا انيس415

انتساب270.0047.00317.00احمد محمد مصطفى عبد المطلب416

انتساب280.0037.00317.00روان سامي عبد القوي بدوي417

انتساب275.0042.00317.00ضحى سمير صالح الدين محمد418

انتساب279.0038.00317.00عبد الرحمن احمد محمد الياس419

انتساب277.0040.00317.00عز الدين صابر عز الدين محمد420

انتساب274.0043.00317.00علي محمد نعيم احمد421

انتساب271.0046.00317.00كامل عبد الرحيم كامل طه422

انتساب276.0041.00317.00محمد احمد حجازى محمد423

انتساب271.0046.00317.00نورهان حربى عبد العال متولى424

انتساب273.0043.00316.00ابراهيم احمد عبد العظيم ابراهيم425

انتساب273.0043.00316.00احمد محمد سيد احمد محمد426

انتساب273.0043.00316.00روان مصطفى محمد مدنى427

انتساب270.0046.00316.00شمس خالد عبد الرحيم محمود428

انتساب272.0044.00316.00عبد الرحمن علي فتحي ركابي429

انتظام281.0035.00316.00على خالد عبده السعدى430

انتساب280.0036.00316.00عمرو احمد الدسوقى حسانين431

انتساب270.0046.00316.00مارك عادل ورثى ناشد432

انتساب275.0041.00316.00محمد عبد الرؤوف السيد احمد433

انتساب274.0042.00316.00محمد محى الدين عبد هللا ابراهيم434

انتساب274.0042.00316.00محمد محى الدين عبد هللا ابراهيم435

انتساب275.0041.00316.00محمد مصطفى احمد بدر436

انتساب272.0044.00316.00محمود حسين محمود ابو الحسن437

انتساب270.0046.00316.00نوران عمرو محمود عبد الكافى438

انتساب273.0042.00315.00ابرام هنرى كمال زكى439

انتساب272.0043.00315.00اريج خالد محمود حسين440

انتساب277.0038.00315.00اميرة محمد صالح احمد441

انتساب279.0036.00315.00خديجه عادل عبد الرحمن ارباب442
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انتساب272.0043.00315.00سما محمد عبد الظاهر فتحي443

انتساب277.0038.00315.00عال عماد عيد احمد444

انتساب278.0036.00314.00رهف ابو العباس رمضان ابراهيم445

انتساب275.0039.00314.00ريهام شكري عبد الفتاح عبد هللا446

انتساب272.0042.00314.00سمر محمد عبد الفتح عمر447

انتساب269.0045.00314.00سيف خالد سعد مصطفى448

انتساب270.0044.00314.00عبد الرحمن عامر محمد احمد449

انتساب273.0041.00314.00عبد الرحمن عبد الباسط بدرى بكرى450

انتساب271.0043.00314.00عال على معوض خليل451

انتساب269.0045.00314.00ميسره حسيب على تمساح452

انتساب270.0043.50313.50فاطمه حسن حسين مرسى453

انتساب272.0041.00313.00احمد محمد حفني محمود454

انتساب268.0045.00313.00بيشوى ارميس قالده عبيد455

انتساب273.0040.00313.00شهد احمد مصطفى محمد ابراهيم456

انتساب275.0038.00313.00محمد ماهر عبد الرحيم محمد457

انتساب269.0044.00313.00منزر احمد ثروت عيد458

انتساب276.5036.00312.50سهيله احمد عبد هللا محمد459

انتساب275.0037.00312.00طه عبد الرحيم شفيق مرسى460

انتساب266.0046.00312.00محمود ناصر السيد محمد461

انتساب265.0046.00311.00حازم محمد عبد الفتاح جميل462

انتساب268.0043.00311.00رويدا امجد حسين محمود463

انتساب268.0043.00311.00ساره ابراهيم الدسوقى عيد ضيفى464

انتساب272.0039.00311.00كيرلس عصام طانيوس عبد المسيح465

انتساب276.0035.00311.00كيرمينا ميالد ذكي شكر هللا466

انتساب262.0049.00311.00مازن رضا عبد الصادق ثابت467

انتساب271.0040.00311.00مهند عبد الحميد محمود عبد العظيم468

انتساب272.0039.00311.00مي عامر سيد محمد469

انتظام268.0043.00311.00ياسمين ياسر محمود احمد470

انتساب273.5037.00310.50محمد جابر شاذلى منشتج471

انتساب271.0039.00310.00االء محمود يوسف سعيد472

انتساب264.0046.00310.00رضوى بدر الدين احمد محمود473

انتساب270.0040.00310.00سيلفيا روماني نجيب مسعود474

انتساب273.0037.00310.00مازن جمال سيد عابدين475

انتساب275.0035.00310.00محمد سعيد عبد الغنى منصور476



الشعبةالمجموع االعتباريدرجة االنجليزيالمجموع الكلياالسمم

بيان بالطالب المتقدمين لإللتحاق للقبول بشعبة اللغة االنجليزية العام الجامعي 

2021-2022

انتساب271.0039.00310.00محمود نبيل احمد محمد477

انتساب263.0047.00310.00نجالء فهمى عبد الحميد حسن478

انتساب265.0044.00309.00ادهم محمد حمدان محمود479

انتساب265.0044.00309.00اسراء محمد محمد محمد480

انتساب274.0035.00309.00اميرة حسن متولي علي481

انتساب265.5043.50309.00ايه محمود محمد محمد482

انتساب271.0038.00309.00حمدي احمد يوسف كمالي483

انتساب271.0038.00309.00خلود جامع احمد عثمان484

انتساب272.0037.00309.00سيف هللا محمود خلف هللا هاشم485

انتساب266.0043.00309.00عبد هللا حسن نصر الدين محمود486

انتساب271.0038.00309.00ليلى عبود حسن احمد487

انتساب272.0037.00309.00محمد حسن محمود حسن488

انتساب273.0035.00308.00اية ابراهيم محمد امين489

انتساب264.0044.00308.00حسن حمدى حسن احمد490

انتساب266.0042.00308.00داليا محمد يونس محمد491

انتساب263.0045.00308.00عبد الرحمن منصور بدري492

انتساب263.0045.00308.00عبد الرحمن منصور بدري ابراهيم493

انتساب263.0045.00308.00كريم يكن رشاد دهب494

انتساب270.0038.00308.00محمد اشرف حسين عمر495

انتساب264.0044.00308.00محمد طارق محمد رفعت496

انتساب270.0038.00308.00مروان احمد نبيل سعد الدين497

انتساب264.0043.00307.00احمد بكرى يوسف عرابى498

انتساب264.0043.00307.00اندرو امير رضاني دميان499

انتساب269.0038.00307.00جهاد محمود احمد عبد المطلب500

انتساب269.0038.00307.00لورانس سمير وصفى قديس501

انتساب265.0042.00307.00محمد احمد حسن السيد502

انتساب266.0041.00307.00مريم ثروت عشم هللا زكى503

انتساب259.0047.00306.00احمد سيد محمود حامد504

انتساب264.0042.00306.00سيد محمد سيد حسين505

انتساب267.0039.00306.00شهد حسن عبد المنعم احمد506

انتساب265.0041.00306.00مودة محمد عبده االمير507

انتساب263.0042.00305.00انطون ايليا فاروق صليب508

انتساب267.0038.00305.00ايه عبد المحسن محمد احمد509

انتساب262.0043.00305.00توماس روم بولس منصور510
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انتساب267.0038.00305.00حسناء حمدي فراج مرغني511

انتساب262.0043.00305.00عبد الرحمن جمال محمد محمد512

انتساب259.0046.00305.00محمد احمد محمود ابراهيم513

انتساب265.0040.00305.00محمودعبد هللا ابو الحسن عمر514

انتساب261.0044.00305.00منار احمد جاد الكريم محمد515

انتساب262.0042.00304.00احمد محمد سيد عبد هللا516

انتساب265.0039.00304.00ضحى ياسر سيد محمد517

انتساب267.0037.00304.00محمد خالد محمد خليل518

انتساب264.0040.00304.00محمود خالد مصطفى ابراهيم519

انتساب264.0040.00304.00منة هللا فتحي سعيد حسن520

انتساب265.0038.00303.00مارتينا عاطف لبيب اسكندر521

انتساب262.0041.00303.00محمد محمود عبد الكريم محمد522

انتساب264.0039.00303.00مصطفى كمال سعيد عبد المجيد523

انتساب265.0038.00303.00منة هللا علي محمود نوبي524

انتساب261.0041.00302.00انطون عماد حلمى محروس525

انتساب266.0036.00302.00محمد حسنى محمود محمد526

انتساب264.0036.00300.00انس عصام دهب صالح527

انتساب263.0037.00300.00ايمان عبد العظيم متولي محمد528

انتساب260.5039.50300.00ساره محمد منصور محمد529

انتساب265.0035.00300.00عبد الرحمن سيد محمد علي530

انتساب262.0037.00299.00بسنت نبيل حمادة علي531

انتساب262.0036.00298.00عبد الرحمن احمد حامد عبد الحميد532

انتساب261.0037.00298.00محمد المنتصر باهلل محمد ادريس533

انتساب258.0039.00297.00اروى سعيد عبد المنطلب احمد534

انتساب258.0035.00293.00سارة احمد عبد الخالق محمد535


