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رقم 

 المجموعة
8B 

 الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

 15  ) اردنى ( احمد جمال احمد عبدالنبى  12-05-1331 

 14.5  ) فلسطينى  محمد احمد سليم ابوحمدة 12-05-1333 

 14  ) فلسطينى  ابراهيم موسى برهوم محمد 12-05-1334 

 16  ) فلسطينيه  براءه محمد رزق البيوك 12-05-1339 

 14.5  ) فلسطينى  خليل ابراهيم خليل ابو حميد  12-05-1340 

 15.5  ) فلسطينى  احمد مسعود ربيع سكافى 12-05-1341 

 15  ) فلسطينى  عبدالرحمن كارم صادق سنقرط 12-05-1342 

 12.5  ) فلسطينى  فضل فضل جمعه القطاطى 12-05-1344 

 12  ) فلسطينى  محمد انور على ابو نمر 12-05-1345 

 16.5  ) فلسطينى  احمد بالل محمد فايز شرباتى  12-05-1348 

 14  ) فلسطينى  حمزه عزام محمد طوقان 12-05-1349 

 13  ) فلسطينى  معاويه سميح عبدهللا شروف 12-05-1351 

 13.5  ) فلسطينى  على محمد ابراهيم زعرب 12-05-1352 

 13.5  ) بحرنيه ( دانه على منصور نعمة 12-05-1353 

 9.5  ) بحرنيه ( زينب يوسف احمد 12-05-1354 

 14  ) بحرنيه ( سوسن ياسين عبدهللا 12-05-1355 

 14.5  ) معادله ( فاطمه رضا السعيد جمعة 12-05-1356 

 9.5  ) ليبيى ( عبد المطلب مختار عبد الوهاب الدزيرى 12-05-1358 

 14.5  ) اردنى ( على منذر ذيب فواز 12-05-1359 

 11.5  ) معادله ( شروق اشرف محمد ابراهيم 12-05-1360 

 16  ) معادله ( دعاء حسنى محمد العراقى 12-05-1361 

 9  سورى ()  عمار محمد صادق ابو وطفه  12-05-1362 

 13  ) فلسطينيه  رشا احمد عبدالمعطى طة 12-05-1363 

 12.5  ) بحرنيه ( بسمه على منصور على نعمة 12-05-1365 

 15.5  ) اردنى ( بشار تيسير على درادكة 12-05-1366 

 15  ) سورى ( ايهم جمال االبراهيم 12-05-1370 

 13  ) معادله ( احمد السيد بكرى محمد عبدالتواب 12-05-1375 

 13.5  ) معادله ( أنا كريمه عادل عبدالصبور على 12-05-1376 

 13.5    محمد عمر على سليمان 12-05-1379 

 15.5    احمد اشرف عطيه محمد عبدالرحيم 12-05-1380 



 13.5    يسر احمد عبد النبى محمود سيد احمد 12-05-1381 

 16    الحميد ابراهيم شاهينابراهيم محمود عبد   م 11-04-9

 15    احمد اسماعيل برهامى خلف م 11-04-14

 14.5    احمد على محمود الزرقانى م 11-04-63

 15    احمد محمد صالح الدين عبده شعبان م 11-04-82

 9    احمد محمد مصطفى محمد مندور م 11-04-92

 11.5    اسراء عبدالمنعم فتحى محمد م 11-04-135

 11.5    ايمان حسن زكريا محمد  م 11-04-266

 13.5    ايمان عبدالفتاح عبد ربه شندى نوار م 11-04-276

 14.5    ايه ابراهيم رجب ابراهيم عبدهللا م 11-04-291

 9    ايه عادل محمود ابراهيم على م 11-04-301

 10    ايهاب عبد المجيد حلمى الفخرانى م 11-04-323

 16.5    بولس فايز بولس جرجس م 11-04-345

 9    تقى عبداللطيف محمد عبداللطيف  م 11-04-355

 9.5    دينا حمدى السيد مجاهد غنيم م 11-04-417

 15    دينا خالد جابر احمد اسماعيل م 11-04-418

 10    رضوى كمال جاب هللا  م 11-04-447

 11.5    ساره صالح عبد المنعم متولى علوان م 11-04-501

 11    سلمى محمد رمضان العجوانى  م 11-04-534

 13.5    سميه سامى مصطفى محمد شحاتة م 11-04-561

 9    شروق محمد عبد الغنى مصطفى م 11-04-581

 14.5    عبد الرحمن ماجد السيد عبد العظيم العبساوى م 11-04-627

 15    عبدالرحمن محمد فهمى محمد عفيفى م 11-04-631

 11.5    عبد المنعم ناصر اسماعيل يوسف م 11-04-642

 15    محمد اكرام عدلى محمد عدلى عبدهللا م 11-04-770

 10    محمد سعد على محمد جوهر م 11-04-791

 7    محمد عادل محمد مصطفى الجمل م 11-04-803

 9.5    محمد عبدالرحيم على باشا م 11-04-808

 16    محمود ابراهيم محمد جادهللا شعلهمحمد  م 11-04-835

 14.5    محمود بهاء عبدالحميد امين الشيخ م 11-04-852

 16.5    مصطفى محمد السيد محمد عبد المجيد  م 11-04-892

 15    مصطفى محمد صالح الدين السيد عالم م 11-04-893

 14    نهى حافظ الصافى دياب النشار م 11-04-993

 11    وحيد سالم عبدالعاطى على  م 11-04-1093

 12.5    والء منصور نصر منصور ابو نجيلة م 11-04-1105



 14.5    ياسمينا محمد السيد عبدالرحمن احمد م 11-04-1123

 11    ريم شعبان عبدالمقصود عبدالعاطى م 11-04-1154

 14.5    محمد فوزى خضرى بدر عبد البر م 11-04-1184

 11.5  ) سورى ( عبد هللا ياسر عبد الرحمن عزاوى م 11-04-1209

 12  ) اردنيه ( جمان رشاد عبدالمعطى ابوراس م 11-04-1210

 15  ) سورى ( محمد رضوان جمعه العبد هللا  م 11-04-1217

 14  ) سورى ( محمد ياسر عبد العليم العمورى م 11-04-1226

 13    محمد خضر ايمان عمر ابراهيم  م 10-04-32

 11    امنيه ايمن محمد عزت  م 09-04-163

 13.5    ندى طارق ابراهيم مصطفى الفضلى  م.م 9-04-835

 15    نهاد عبدالحليم عبدالحليم فرج الزيات  م.م 9-04-853

 لم تحضر    نيره سعيد حسين موسى  م 1027

 لم تحضر    والء السيد محمد احمد محمد  م 40

 14    انجي اسامه عبدالقادر محرم م 236

 لم تحضر    أحمد رجب الجوهري 4م 

 14    عمرو السعيد بسيونى شيحة  682م

 لم تحضر    مى مسعد عبد النبى عطا جلو   811م

 12.5    احمد محمد حسن علي شتا 63م

 لم تحضر    حسام محمد عبد الغنى عبد العال 15م
 


