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 جـبيعـة انـًـُـٍـب

 كـهـٍة اَداة         

 

 

 نجُة تُسٍق طالة انفرقة األونى

 (0218/0219) انجبيعً انعبو

 

 

 عًٍد انكهٍة                                              ٍى وانطالة       وكٍم انكهٍة نشئىٌ انتعه                   

 

 

 

 أ. د/ يحًد َىر اندٌٍ انسبعبوي                           د/ انسٍد بهبء جالل دروٌش                 أ.                      

 

 07العدد:               إنتظامشعبة:              المكتباتقسم:          
 

 

 ركم الزغبة  الدرجة املؤهلة اضم الطالب و

 2 114 طارق حمدي عبد الغنى دضىقى 1

 4 11415 خلىد محمد عيس ى سكزيا 2

 2 115 أباهىب يىثام بىلظ هزميىا 3

 1 115 جالكلين جىرج حلمى ضعيد 4

 4 115 ه خالد يىضف عبد الحميدأمير  5

 8 11515 ضاره عشت على أحمد 6

 1 11515 كزيم شعبان عبد الجىاد شعزاوي  7

 2 116 إيمان محمىد يطزي محمد 8

 1 117 مزيم أمين خلف أمين 9

 4 11815 أحمد فاروق محمد حطن 11

 3 119 عبدالزحمن محمد عبد الجيد على 11

 2 119 حطن ثىحيد أهىر عباص 12

 2 122 خلىد جمال عبد املجيد محمد 13

 2 12215 ملياء ضعيد محمىد عبد الىهاب 14

 2 12215 شيماء مخلىف محمد أحمد 15

 1 12415 أيمن محمىد على أحمد 16

 1 12415 حىان أيمن محمد عبد الىهاب 17

 1 12415 صفاء محمد بيىمى حطاهين 18

 4 12415 أضماء رفعت عبد الطتار منهى 19

 5 12415 وائل يحى ضيد همام 21

 2 125 ديىا محمد عبدهللا حافظ 21

 3 126 هىرهان جمال محمىد حطين  22
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 3 12615 محمد ممدوح حلمى محمد 23

 3 127 عبدهللا أحمد عباص عبدالتىاب 24

 2 127 مصطفى فزغل عبد الحفيظ ضيد 25

 5 12715 مزوه أحمد عبدالزحمن حطن 26

 1 12715 مىد محمددعاء بهاء مح 27

 4 128 شذا عادل بكزي حطين 28

 1 12815 مزوه عبد الىبى إبزاهيم ضيد 29

 1 129 أميره خالد سهزي عبده 31

 1 12915 وطيم حاثم عبد الحميد كيالوى 31

 2 12915 أضماء رمضان حىفى عبدالىبى 32

 9 13115 فاديه ضامى فىسي هاشد 33

 3 13115 الشيماء خليفه مزاد خليفه 34

 2 131 أمىيه أضامه محمد رجائى 35

 1 13115 شيماء رجب عبد العشيش أحمد 36

 1 13115 أيه فيصل عبد الحميد محمىد 37

 2 13115 ماري محطن بشير بشزي  38

 3 132 أسهار فيصل محى أمين 39

 1 132 هدي أحمد عبدالبصير 41

 8 13215 مزيان ضامى ضعد حبيب 41

 2 13215 إبزاهيم حطب الىبى علىشيماء  42

 2 133 محمد إبزاهيم محمد إبزاهيم 43

 1 133 أروي صالح سيز محمد 44

 5 133 ضاره عبد العليم فزج ضليمان 45

 2 13315 أحمد عصام الدين محمد صديق 46

 3 13415 راهيا أشزف محمىد كامل 47

 4 135 ضحى مصطفى خالد فهمى 48
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 1 135 عيلإيمان عمز ضيد إضما 49 

 2 13515 هيره محمىد خلف شحاثه 51

 5 13515 هيره جمال محمد عبد الىهاب 51

 5 13515 عبد الزحمن محمد كمال عبدالعشيش 52

 2 13515 محمىد محمد صالح محمد 53

 2 136 أضماء عاطف رمضان ضليم 54

 4 136 فزحه محمد أحمد هزاص 55

 7 13615 هيام سين عبد الحميد عثمان 56

مزيم محمد جمال الدين عبد  57

 الزحمن

13615 1 

 3 138 ماريىا هادي عبىده هاشد 58

 2 139 بزضىم روماوى حبيب حطب هللا 59

 4 141 ريمىهده صفىت رمشي فهيم 61

 4 141 محمد خالد محمىد محمد 61

 الزحمنعبدالزحمن أشزف عبد 62

  محمد

14115 2 

 1 142 محمىد محمد محمىد فزجاوى 63

 3 14215 وائل حماده فاروق محمد 64

 1 14315 ياضمين جمعه رجب محمد 65

 1 14315 شيماء مصطفى عباص محمد 66

 2 14415 هىرهان عادل سكى ضىريال 67

 1 14615 أيه أضامه محمد على   68

 1 14815 إيمان محمد محمد خيري على 69

 1 153 شزوق حمشه عبدهللا محمد 71


