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 المجموعة
8A 

 الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

 16.5    وليد عاطف وجيه ابووالى محمود شريف 12-05-1224 

 16    وليد مبروك فتح سعد 12-05-1225 

 14.5    وهيبه محمود سعد على الهجين 12-05-1226 

 13.5    يارا ايهاب محمود محمد محمود 12-05-1227 

 17.5    يارا خالد محمد احمد محمد ادم 12-05-1228 

 15.5  ) معادله ( يارا على عاطف محمد على العطار 12-05-1229 

 16    يارا محمد سعد فتح هللا االشمونى 12-05-1230 

 15  ) معادله ( ياسمين ابراهيم حمدان ابراهيم 12-05-1231 

 13    ياسمين ابراهيم زهران محمد على 12-05-1232 

 15  ) معادله ( ياسمين احمد سعد احمد ابراهيم المرشدى 12-05-1233 

 16.5    ياسمين احمد فتحي محمد مخلوف 12-05-1234 

 15.5    الشريفياسمين جالل جمال  12-05-1235 

 16.5  ) معادله ( ياسمين حسام على ورده 12-05-1236 

 16    ياسمين مجدى حسن محمد ايفي 12-05-1238 

 14.5  ) معادله ( ياسمين محمد سعد ابوحالوة 12-05-1239 

 12    ياسمين محمود ابراهيم عبدالجواد 12-05-1240 

 16.5    ابوالعنينياسمين نادر محمد حافظ  12-05-1241 

 17  ) معادله ( يحيى مجدى محمود دغيدى 12-05-1242 

 17    يحيى محمد حسن السيد 12-05-1243 

 14    يسرا عبدالفتاح محمد المرشدى 12-05-1244 

 17    يسرا كمال الدين محمد مصليحى 12-05-1245 

 13    يسرا مجدى محمد عمارة 12-05-1246 

 16.5    يمنى سعيد محمد محمد مدره 12-05-1247 

 14.5    يمنى عبدالحميدالسيد عبدالحميد 12-05-1248 

 13.5    يمنى محمد رشاد خليفه حامد 12-05-1249 

 16  ) معادله ( يمنى محمد محمد فخرالدين 12-05-1250 

 11.5    يمنى ياسر عبدالقوي سالم يوسف 12-05-1251 

 16    محمد رشاد عبدالغنىيمنى يسرى  12-05-1252 



 14    يوسف شادى عماد برسوم 12-05-1253 

 17    يوسف محمود شاكر عبدالعليم عبدالعظيم 12-05-1254 

 16    يوسف ممدوح عبدالرحمن على النجار 12-05-1255 

 رامين محمد رشدى قطب  12-05-1259 
 
2012/2011   15.5 

 محمود محمد محمود الشال  12-05-1266 
 
2012/2011   17 

 احمد وائل محمد الحفناوى 12-05-1267 
معادله  

2011   16 

 9    االء مصطفى اسماعيل محمد عطوه  12-05-1268 

 14.5    نورهان متولى محمد احمد  12-05-1269 

 8.5    دينا طارق سعيد ابراهيم الخضراوى 12-05-1270 

 12  ) معادله ( احمد محمد عادل زكريا 12-05-1273 

 13  ) معادله ( محمد احمد مصطفى السيد 12-05-1274 

 13  ) معادله ( محمد مجدى محمد حلمى محمد مصطفى 12-05-1275 

 9    عبد العزيز صبرى حسن الدرديرى 12-05-1276 

 15.5    رنا حازم سعدالسيد  12-05-1277 

 12  ) معادله ( عريان وهبةميرنا ماهر  12-05-1278 

 14.5    احمد رأفت نجيب عبدالحكيم  12-05-1279 

 15    ياسمين عبد الرحمن احمد ابوزيد 12-05-1280 

 10  ) معادله ( صالح محمد يسرى صالح محمد الهوارى 12-05-1281 

 12  ) معادله ( منتصر سيد عتريس محمد 12-05-1282 

 16    محمود العالمساره محمود  12-05-1283 

 _________  _______ نادين ناصرالدين ابراهيم وهبه  12-05-1284 

 11.5  ) سورى ( عبدالقادر محمد زهير الشهابى 12-05-1288 

 14    محمد كمال عبدالعليم مطر 12-05-1289 

 14    امنه ابراهيم السيد فرحات 12-05-1290 

 محمد عمر بيرو 12-05-1291 
) موريشيوسى 

 لم يحضر   ( 

 13.5  ) فلسطينى ( احمد محمد قاسم طعيمة 12-05-1292 

 11  ) كندى ( مرين ادن 12-05-1294 

 12.5  ) سورى ( احمد محمد خير السقا مينى 12-05-1295 

 15.5  ) فلسطينى ( حازم اورهان حسن الخطيب  12-05-1297 

 14    محمد المصرىعبدالرحمن صبرى احمد  12-05-1298 

 11.5  ) اردنى ( حازم عبدالحميد يحى الرواشدة 12-05-1299 



 10.5  ) فلسطينى ( محمود عبد المعطى خيرى الجاروشة 12-05-1301 

 يوسف محمد سالم 12-05-1302 
) موريتانيا 

)  13 

 14  ) اردنى ( احمد باسل فيصل عبيدات 12-05-1307 

 10  ) سورى ( صبا احمد صالح البر  12-05-1309 

 12  ) فلسطينى ( يزن نعمان عبدو عبدهللا 12-05-1310 

 لم يحضر  ) فلسطينى ( احمد تيسير محمد دياب  12-05-1311 

 12  ) فلسطينى ( محمد رمضان محمدابو الجبين  12-05-1312 

 9.5  ) اردنى ( مصطفى محمود مصطفى عبدالكريم 12-05-1313 

 15  ) فلسطينى ( يزن عزالدين خليل عادى عطاونة 12-05-1314 

 14.5  ) فلسطينى ( عبداللطيف رائد عبداللطيف عبدهللا 12-05-1315 

 11.5  ) فلسطينى ( سامى رياض محمد جابر  12-05-1317 

 11  ) اردنى ( حازم ماهر محمد عبدالقادر 12-05-1319 

 12.5  ) اردنى ( ابوعجميةمحمد احمد خليل  12-05-1321 

 12  ) اردنى ( ابراهيم محمد عيسى عياصرة 12-05-1324 

 14  ) فلسطينى ( احمد ابراهيم على الهور  12-05-1325 

 لم يحضر  ) فلسطينى ( ايهاب احمد مصطفى الخطيب 12-05-1327 

 15.5  ) فلسطينى ( اسالم نايف احمد اسكافى  12-05-1328 

 13  ) فلسطينى ( احمد عزام محمد عزمى ابومنشار 12-05-1329 

 14  ) فلسطينى ( محمد صفوان محمد ناصرالدين 12-05-1330 

 17.5    مريم خالد محمد احمد محمد ادم 12-05-978 
 


