
1/12/2012إختبارات اليوم األول السبث الموافق   

   باااًا 10الساعة  (1)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
علًعبدالرحمن علً   1 

 2 دعاء قرنً محمد فرج
 3 فؤاد رفعت فؤاد

 4 جاكلٌن زٌن العابدٌن علً
 5 رٌهام هشام محمد الغمري

 

   باااًا 10:30الساعة  (2)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 محمود حمادة أحمد أحمد

 2 أشرف فوزي  إبراهٌم عفٌفً
 3 حسٌن محمد عبدالحمٌد

 4 هشام لطفً قطب محمد السٌد
 5 سارة عبدالرحمن محمود

 

   باااًا 11:00الساعة  (3)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 رانا عادل محمد أحمد

 2 أشرف رجب عبد الظاهر
 3 والء بدوي أحمد حسٌن أحمد

 4 سمٌه مصطفً شكري محمد عمران
 5 عال فؤاد قطب

 

 

 



 

   باااًا 11:30الساعة  (4)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 أمانى عبدالعظٌم مبروك
 2 مصطفً غرٌب عبد ربه
 3 أمانً اسحق نجٌب غبور
 4 فٌفٌان عادل فوزي عٌاد
 5 عفت أحمد محمد السٌد

 

   ظهاًا 12:00الساعة  (5)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 شٌماء محمد طلبه

 2 لمٌاء ربٌع عبد الهادي
 3 محمود محمد عبدالغنً حسن

 4 فاطمة محمد شعبان
 5 أحمد مصطفً ربٌع

 

   ظهاًا 12:30الساعة  (6)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 ٌسمٌن علً عبدالرحمن إبراهٌم

 2 شٌماء رجب أٌوب
 3 صباح أحمد محمد أحمد

 4 مها  حسٌن عبدالسمٌع محمد
 5 مرثا فكري غبلاير مٌخائٌل

 

 

 



 

   ظهاًا 1:00الساعة  (7)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 أمٌرة مٌشٌل كامل نصٌف

 2 مروة جمعة قاسم عبد الجواد
 3 أسماء عادل محمود

 4 مارٌنا عبده سلٌمان سلٌم
 5 مروة محمد علً فرج 

 

   ظهاًا 1:30الساعة  (8)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 هدٌر عبدالهادي عبدالعظٌم

 2 رشا حسٌن عبدالحمٌد
 3 رٌهام رمضان حسنً عبدالرحمن

 4 منال شعبان محمد إسماعٌل 
 5 أحمد عصام إبراهٌم أبو غرٌبه

 

   ظهاًا 2:00الساعة  (9)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 ربٌع عٌد كامل ٌحً

 2 ناهد محمود الجالً رزق
 3 أحمد رمضان زكً  عبدالمنعم

 4 محمد محمود ٌوسف
 5 محمود محمد كٌالنً علً

 

 

 



 

   ظهاًا 2:30الساعة  (9)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 نارٌمان عبده خلٌل حسٌن
 2 أحمد إسماعٌل عبد الظاهر

 3 مروة محمود محمد عبد الفضٌل
 4 هشام محمد عبدالمنعم محمود

 5 فاطمة علً عبدهللا محمود

 

  ععهاًا 3:00الساعة  (10)أسماء المتقدمين المجموعة 

 م األسم
 1 مٌنا مجدي فهٌم

 2 مصطفً رزق أحمد محمد
 3 سارة عشري سٌد محمد

 4 سارة سٌد أحمد
 5 ولٌد محمد محمد عثمان

 

 

 

 

 

 


