
Applied Industrial Hygiene (PHR555) 
Mid-Term Marks - Spring 2018/2019 

# ID Name MT 

 16 أحمد سمير محمد السيد السمبختى 5106010 1

 30 أحمد محمد سامى أحمد محمود منسى 5108428 2

 21 أحمد مجدى إبراهيم أحمد 5109018 3

 31 محمود سالم عبد العال أبو شوشة 5109263 4

 19 نسمه مصطفى عبد العال عبد الرحمن 5110062 5

 26 على عبدهاحمد محمود محمد  5111022 6

 28 بولس سعيد زكرى بقطر 5111099 7

 26 فاتن فؤاد عبد الرازق البرلسي 5111221 8

 33 محمود عالء الدين سعد  الدرشابى 5111285 9

 19 هناء عبد هللا السيد  الخوالقة 5111385 10

 14 حنان جمعة احمد مرسى البشه 5111415 11

 18 شادى على حسن محمد حسن 5111478 12

 21 ابرار عبد القادر حميده غازى ابو زيد  5112002 13

 23 اسالم طارق طه محمد حسنين 5112048 14

 18 أمنية فتح هللا محمد فتح هللا عبد هللا 5112068 10

 26 محمد ابراهيم محمد مسعد ابراهيم 5112291 11

 18 محمد رأفت احمد السيد احمد عمر 5112298 12

 21 ق امين  سليماند الخالزينب عب 5113143 13

 35 ميار  سعد خليفة عبد المولي  ابراهيم 5113320 14

 30 نرفانا نبيل امين  خليل 5113336 15

 19 امينة  فؤاد محمد سيد  احمد   خضير 5113415 16

 27 فداء يحيى الوصيف السيد  صقر 5113424 17

 18 مريم زكريا محي  الدين محمد  شلومه 5113430 18

 28 انس احمد محمد المالح 5113437 19

 32 ابتهال عبد هللا الصياد 5114001 20

 39 ابتهال فهمى فهمى محمد شكر 5114002 21

 35 ابو بكر  محمد محمود سليمان  شهيب 5114005 22

 26 احمد ابراهيم مجدى على سليمان محمد 5114006 23

 28 احمد السيد كامل نصير 5114007 24

 28 احمد امين محمود سليمان ابو حى 5114008 25

 39 احمد جمال معوض حسين معوض 5114009 26

 21 احمد حسن محمد على ابو زيد 5114010 27

 32 احمد خالد سعد ابراهيم 5114012 28

 35 احمد سامى مبروك عبد القوى 5114015 29

 35 احمد صالح فتحى عبد الظاهر  سيف 5114019 30

 31 ارق ابراهيم عبد المعطي العزبد طاحم 5114020 31

 28 احمد طالل عبد الحليم عبد العاطى 5114021 32



 36 احمد عبد الحميد محمود  نصر 5114022 33

 34 احمد كامل السعيد السنهورى 5114027 34

 27 احمد محمد احمد كمال السيد عبد المطلب 5114028 35

 32 الغليضاحمد محمد رجاء سرور احمد    5114029 36

 29 احمد محمد مسعود عبد ربه ضيف هللا 5114034 37

 40 اسراء زين العابدين محمد مصطفى 5114042 38

 31 اسراء فوزى خميس عبد العزيز  5114044 39

 20 اسالم سعد صبحى احمد ابراهيم 5114046 40

 20 اسالم متولى خميس ابراهيم شلبى 5114047 41

 39 د محمد عبادهابو اليزي اسماء احمد 5114048 42

 31 اسماء احمد حسن 5114049 43

 40 اسماء خالد عبد العاطى شهاب 5114053 44

 38 اسماء رضا زكى خميس المنصورى 5114054 45

 38 اسماء  سعد ابراهيم  مغيره 5114055 46

 40 أفنان ماهر على محمد 5114059 47

 23 ابو العطا االء ابراهيم احمدعبد العظيم 5114060 48

 38 االء احمد احمد صوابى على 5114061 49

 37 االء احمد حنفى محمود شمه 5114062 50

 32 أالء إسماعيل السيد عاشور 5114063 51

 40 جمال عبد العزيز احمد  للواالء   5114064 52

 40 االء حسن حسن حسن ابو عاصى 5114065 53

 39 العالاالء محمد إبراهيم عبد  5114069 54

 34 االء محمد عطيه األشمونى 5114070 55

 32 االء محمد موسى منصور 5114071 56

 39 الشيماء عادل محمود الشريف  قريطم 5114073 57

 40 امانى ممدوح بسيونى عبده عبد الباقى 5114075 58

 40 امنيه  سمير عبد الستار سيد احمد   5114079 59

 28 لود فليفل عاقوامنيه يحى محم 5114080 60

 36 امير جرجس حلمى برتال خليل 5114081 61

 34 اميره حمدى رشاد سلطان 5114082 62

 37 اميرة على عبده مصطفى  عبد النبى 5114083 63

 35 ايالن صابر عطا جرس 5114086 64

 33 ايمان ابراهيم على   عبد الشيخ 5114087 65

 38 يم السماحىايمان السيد محمد ابراه 5114088 66

 37 ايمان جمال عبد الغفار شعبان 5114089 67

 26 ايمان حمدى احمد القرش 5114090 68

 35 ايمان ميرزا اسحق بك ميرزا 5114093 69

 40 ايمان  هشام سرحان حسن شريدح 5114094 70

 36 ايه اشرف حسن على هيبه 5114095 71



 39 ايه ربيع حميده شعيب عمار 5114097 72

 40 ايه سعيد عطا عبد الحميد  عطا 5114098 73

 32 ايه كمال حامد حامد جبريل 5114099 74

 39 ايه  محمد حسن عبده عرنوس 5114100 75

 38 ايه محمد زكريا ابراهيم  عبد السالم 5114101 76

 38 ايه مصباح حسين محمد ابو المجد 5114103 77

 23 يم البنااحمد صالح عبد العظيم ابراه 5114104 78

 35 باسم  عبد المسيح سامى فهمى 5114105 79

 35 احمد عالء الدين صالح الدين  بتول   5114106 80

 22 بسنت محمد محمد الوكيل 5114109 81

 26 بالل جمال محمد المدنى على دسوقى 5114110 82

 30 بالل عصام بخيت خالد 5114111 83

 31 شاهين تسنيم فواز عبد الحليم 5114115 84

 35 ثريا السيد لبيب عبد المجيد  شاهين 5114116 85

 31 جهاد احمد محمد ثابت 5114117 86

 22 حازم حسن عبد العزيز  امام 5114121 87

 36 حسام حسن محمد محمد خطاب 5114122 88

 35 حسام محمد جعفر محمد جعفر 5114124 89

 34 خالد عز العرب على لهيطه 5114130 90

 38 خلود محمد فاروق مرسى مصطفى   5114132 91

 37 داليا حمدى محمد محمد الجمسي 5114134 92

 32 داليا رفعت  حسن على قاسم 5114135 93

 40 دميانه  نبيل بشرى  يسى 5114137 94

 31 دينا ابراهيم عبد العزيز محمد مراد 5114138 95

 38 دينا احمد شوقى محمد  عزيز 5114139 96

 39 دينا احمد فؤاد محمد حسين الفرلى 5114140 97

 38 دينا انور دسوقى عبد الحليم سالم 5114141 98

 34 دينا حسام حمدى محمد الدرينى 5114142 99

 38 دينا ضياء الدين زكريا ابراهيم عطية 5114143 100

 35 رانا  حسام محمد  رجب 5114148 101

 38 مهرانا محمد محمد حسن  سال 5114149 102

 35 راندا  اشرف عبد المنعم محمد يحيى 5114150 103

 30 صالح الدين محمد سالم  صبحرانيا   5114152 104

 31 رانيا عاطف محمد عبد الرحمن حبكه 5114153 105

 40 رشا السيد ابراهيم السيد محمد الطيب 5114155 106

 27 رضا رمضان عبد البديع صادق 5114156 107

 35 روان اسامة حسين محمد  خليل 5114163 108

 26 روان  أشرف سعد زغلول  مكى 5114164 109

 40 روان اشرف عبد القادر قنديل 5114165 110



 38 روان خالد عبد الحميد محمد  عبد ربه 5114166 111

 38 خيرى عبد الرحمن محمد  خليفهروان   5114167 112

 39 يوسف روان رضا شوقى عبد الخالق 5114168 113

 39 روان ياسر سعيد محمد على 5114170 114

 37 ريم احمد محمد فتحى حسن فتحى 5114171 115

 38 ريم خليفه احمد عبدهللا القن 5114172 116

 38 ريم سامى رمضان محمد ابو العنيين 5114173 117

 32 زياد  مهيب محمد محمد  وهدان 5114176 118

 40 ى منشتحزينب جابر شاذل 5114177 119

 36 يوسف محمد السيد  سليمانزينب   5114180 120

 40 سارة  ماهر محمد السيد  الشرقاوى 5114182 121

 37 سارة محمد فوزى محمد صالح 5114183 122

 35 ساره محمود محمد حسن حسنين 5114184 123

 22 خليل عبد المعز حسين  محمدسارة   5114186 124

 30 ز جمعه عبد العزيز د العزيسارة عب 5114188 125

 40 سالم مصطفى محجوب  السقعان 5114189 126

 26 ساندرا كامل كمال  غبلاير 5114191 127

 36 ساندى منصور شنوده جوهر منصور 5114192 128

 39 ساهر اشرف خضر السيد محمود 5114193 129

 29 سحر محمد عبد العزيز سرور 5114194 130

 37 ادل عبد العزيز حسنى عسلم 5114196 131

 35 سلمى على محمد حسن صفار 5114197 132

 37 سلمى محمد عاطف مصطفى الشوبكى 5114198 133

 29 سلمى  ياسر عبد المنعم احمد  حسن 5114199 134

 32 سماح محمد منصور  على 5114200 135

 22 سماح يوسف عبد الرازق يوسف جاد 5114201 136

 34 ء الدين على  جاب هللاعال سمر 5114202 137

 39 سمر محمد عويضه على عويضه 5114204 138

 36 سها طارق السيد ابراهيم رواق هندى 5114205 139

 38 سهام جمال محمد القبيصى خالف 5114206 140

 36 سهيله لطفى محمد  عبد الرحيم موسى 5114207 141

 34 سهيله عالء حسن نوفل 5114208 142

 39 شادن محمد احمد محمد الروينى 5114209 143

 37 شروق حسام يوسف ابراهيم 5114211 144

 37 شروق عامر كمال على أبو حالوه 5114212 145

 38 شريف طارق عصمت عبد الحميد بشاره 5114214 146

 31 شيرين  محمد محمد أنور  النعناعى 5114215 147

 35 بشهيناز محمد عبد الهادى  هدي 5114217 148

 34 شيماء اشرف السيد يوسف 5114220 149



 27 صالح مصطفى محمد محمد مصطفى  شاهين 5114222 150

 30 عبد الرحمن ايمن جابر عبده  فرغلى 5114226 151

 36 عبد الرحمن عزت فريد البيلى 5114228 152

 30 عبد الرحمن محمد احمد اسماعيل ابراهيم 5114231 153

 29 محمد احمد  المسيرى لرحمنعبد ا 5114232 154

 33 عبد المؤمن  كمال يوسف محمد  5114236 155

 40 عبدهللا احمد حسن عوض رمضان 5114237 156

 31 على جمال عزام 5114239 157

 36 علياء عبد اللطيف محمد حرحش 5114241 158

 35 عمر احمد السيد احمد مزروعه 5114242 159

 39 للطيفعمر حازم جالل محمد عبد ا 5114243 160

 35 عمر عبد العزيز عبد السالم  البيسى 5114244 161

 40 عمر على محمد على عثمان 5114245 162

 34 عمرو السيد محمد غازي 5114248 163

 36 حازم حسن السيد احمد عيسىعمرو   5114249 164

 33 عمرو ناصر ابراهيم عبد اللطيف عيسى 5114251 165

 34 فاطمه الزهراء  احمد محمد احمد على   5114253 166

 33 فايزة عصام عطيه عبد العظيم 5114256 167

 27 فرح حسن أدهم  البيومى 5114257 168

 29 فرح  حسين محمد سامى  بالل 5114258 169

 35 فرح معتز حسن على الخوجه 5114259 170

 35 كارولين عزت اميل عياد 5114261 171

 21 كريم  محمد خيري محمد حمد 5114263 172

 34 كالرا  اشرف رمسيس بولس  رزق هللا 5114264 173

 38 لبنى  محمد سعد أحمد  راشد 5114266 174

 36 لبنى وليد محمد محمود علم الدين 5114267 175

 36 لجينه حسام الدين بسيونى محمد عيسى 5114268 176

 31 عبد السيد  مادونا  اشرف فوزى 5114271 177

 31 مارى هانى منير حنا ميخائيل 5114273 178

 28 محمد ابراهيم الدسوقى محمود  رمضان 5114275 179

 27 محمد احمد ابو المجد بخيت أحمد 5114277 180

 34 محمد احمد مصطفى عطا على 5114278 181

 17 محمد السعيد محمود شلبى 5114279 182

 32 حمود صفوت حسن  محمد امل م 5114280 183

 32 محمد جمال عبد التواب حنفى 5114281 184

 32 محمد جمال عبد الفتاح حسانين شرشوب 5114282 185

 32 محمد رمزى  فوزى عبد العزيز منيسى 5114285 186

 32 محمد عاطف حماد احمد طعيمة 5114294 187

 34 محمد عبد العال محمد محمد على 5114295 188



 36 محمود عبد الفتاح  العشرىمحمد   5114304 189

 38 محمد  محمود محمد عطيه  سعيد 5114305 190

 38 محمد مصطفى خليل مصطفى محمد 5114307 191

 37 محمد مصطفى محمد مصطفى  محمد 5114308 192

 21 محمد يسرى محمد عبد السالم  زهران 5114310 193

 36 محمود خالد كمال  الحلوجى 5114311 194

 35 محمود عبد السالم محمد عبد السالم   5114312 195

 33 محمود عبد الهادى عبد المجيد  5114314 196

 38 محمود  كامل  كامل عثمان  الديب 5114315 197

 32 محمود محمد يوسف محمد الكالف 5114317 198

 26 محمود نصر اسماعيل كامل دحروج 5114319 199

 38 أحمد عبد المنعم  الشرقاوى مروه سيد 5114321 200

 40 مروين  صالح فراج خضراوى محمد 5114323 201

 39 مريم ضياء الدين أنور عوض موسى 5114325 202

 36 مريم على ابراهيم على عبد الرازق 5114326 203

 36 مريم مجدى جاد سالمه 5114327 204

 22 مشيئه حاتم ابراهيم خليفه ابراهيم 5114328 205

 31 مصطفى  ابراهيم محمد احمد  مرسى 5114329 206

 38 مصطفى  محمد حسين محمود  سلطان 5114331 207

 19 مصطفى ممدوح حسن 5114333 208

 35 فايز ناجى الجهمىمنه هللا   5114337 209

 30 منه هللا محمد امام نور الدين على 5114338 210

 40 منى  مصطفى محمد شهاوى  رسالن 5114341 211

 38 مونيكا ممدوح عياد جورجى 5114342 212

 37 مى اشرف صالح عبد العزيز المناوى 5114343 213

 33 مى محمد السيد ابراهيم الجعفرى 5114345 214

 29 مى  محمد صالح محمد  عبد الحميد 5114346 215

 32 ميار عبد الرحمن عبد هللا السيد حجازى 5114348 216

 28 احمد صبحى محمد شلبى ميرنا 5114351 217

 27 ميرنا امام علي علي  زغميرو 5114352 218

 39 ميرنا حسام الدين محمد عبد المنعم  5114353 219

 33 ميرنا  محمد احمد محمد شعبان 5114354 220

 34 نادر اسامه سليمان  قسطندى 5114358 221

 40 نادية  طلعت سعد سليمان  سعد 5114360 222

 29 نانسى مصطفى خيرى احمد منتصر 5114362 223

 29 ناهد  سعيد حميده سعيد ضيف هللا 5114363 224

 36 احمد ابراهيم ابراهيم  المرزوقىندى   5114366 225

 35 ندى اشرف محمد توفيق حسن عمار 5114367 226

 36 ندى طارق محمد محروس حماده 5114368 227



 39 ندى عصام عفيفى االيمام 5114369 228

 39 ندى على عبد الفتاح  محمد 5114370 229

 38 ندى عماد مصطفى سعد  مصطفى 5114371 230

 30 ندى ماهر على على العطار 5114372 231

 28 ندى   محمد محمود احمد محمد المعناوى 5114373 232

 39 ندى مصطفى فتح هللا عبد المطلب  الديب 5114374 233

 39 حمد عبدهللا عمرندى ممدوح ا 5114375 234

 30 نسمه  نبيل عبد الباعث محمد الصيحى 5114376 235

 37 نغم أسامة كمال محمد الزنفلى 5114377 236

 35 نهال امين مصطفى  الشريف 5114378 237

 32 نهال نصر احمد محمد الكسار 5114380 238

 30 نهله عادل ابراهيم المرسى القسطاوى 5114381 239

 38 نهله هشام ركابى عبد القادر احمد 5114382 240

 27 نورا عبد المجيد اسماعيل رمضان   5114386 241

 38 نوران رافت احمد ابراهيم على 5114387 242

 35 نوران  محمد احمد محمد محمود  5114388 243

 31 نوران محمد طلعت محمود رشاد   5114391 244

 31 ىنوران هندى انور مكين هند 5114392 245

 33 نورهان توفيق محمد توفيق عبد العال 5114394 246

 39 نورهان جمال عبد الفتاح حسانين 5114395 247

 35 نورهان فارس ابراهيم سعد خليل النحاس 5114397 248

 37 نورهان مصطفى مفتاح توتو 5114398 249

 31 نورهان ناصر سليمان الطنطاوى احمد 5114399 250

 37 يللى سامح جورجى عبد المسيحن 5114400 251

 35 هاجر توفيق عبد المنعم عبد الخالق 5114401 252

 31 هاجر عصام نظمى محمد محمود 5114403 253

 37 هبه هللا  ايمن محمود  محمد 5114406 254

 18 هبه نجيب عبد اللطيف غراب 5114407 255

 39 هدير عبد العاطى مسعود عبد اللطيف   5114408 256

 23 همسه طلعت ابراهيم محمد 5114412 257

 37 هند ناصر محمود احمد الحوفى 5114414 258

 34 وسام محمد نصر درويش 5114415 259

 40 وفاء  صالح بربرى  حسان 5114416 260

 35 يارا ايهاب السيد محمد  ابو ندا 5114418 261

 36 يارا بطور احمد بطور موسى 5114419 262

 36 يارا شوقى حسين احمد المجايرى 5114420 263

 39 ياسمين احمد رجب سعد محمد 5114423 264

 29 ياسمين عدلى السيد على حسان 5114425 265

 39 ياسمين محمد سرور محمد عبد الجليل 5114427 266



 32 ياسمين محمد عبد الجابر محمد حسن 5114428 267

 37 لزوكهياسمين هشام عبد السالم على ا 5114429 268

 31 يمنى  سالمه رجب سالمه 5114431 269

 24 يمنى محمود محمد عبد الغنى  مهينة 5114432 270

 40 يوسف اسماعيل عبد السالم حسن  5114434 271

 28 يوسف زياد محمد عادل سعيد شرارة 5114436 272

 37 يوسف  عاطف ابراهيم  محمود 5114437 273

 40 قس يوسف يوسفيوسف لوكاس ال 5114438 274

 38 يوسف محمد رافت عبد الفتاح دغيدى 5114439 275

 40 دعاءحسين حسن 5114444 276

 33 عمرو عبد المعز عبدهللا  الشريف 5114449 278

 37 ميرنا محمد اسماعيل اسماعيل بخيت 5114454 279

 35 امنيه صالح الدين عبد الفتاح محمد  5114457 280

 36 سامه السيد السيد زغلولايه ا 5114465 281

 18 اميرة حازم حامد مكاوى 5114472 282

 22 ماريهان احمد عالء الدين محمد صالح  5114492 283

 37 اشرف ادم على محمد  الليثى 5114501 284

 39 احمد محمد فؤاد الشبشيرى 5114601 285

 39 امنيه صالح احمد احمد جسرها 5114602 286

 40 يد صفوت عبد الفضيل عبيدتغر 5114603 287

 34 خلود صالح طه الصعيدى 5114604 288

 39 دينا السيد محمود محمد 5114605 289

 40 رضوى محمد عبد الحليم حميده جلغاف 5114606 290

 39 زينب وصفى محمد ابراهيم الجمال 5114607 291

 40 سالمة محمد حمزه عبد هللا 5114608 292

 34 احمد محمد محمد حسن طوبارسلمى  5114609 293

 40 عال رمضان توفيق طاهر 5114610 294

 40 هاله أحمد محمد أحمد ابو الحسن 5114611 295

 40 هدير احمد السيد احمد ابراهيم 5114612 296

 40 يارا مدحت محمود عبد الباقى 5114613 297

 23 احمد عبد الحميد عبد هللا عبد الحميد  5115021 298

 Absent عبد الرحمن على عبد الغنى ابراهيم  5115217 299

 28 مريم هشام اسماعيل الفيل 5115336 300

 17 معاذ  مجدى ابراهيم حداد التريجى 5115342 301

 27 نسرين  رزق محمود رزق  محمد 5115406 302

 15 سامي يونان يوسف  سيدهميوسف   5115450 303

 25 ى  سالماحمد جمال خليل عل 5115458 304

 17 احمد خميس صبرى على  حريشة 5115501 305

 12 عبد الرحمن اسماعيل ابو اليزيد بدر 5115512 306



 32 محمد احمد طه النجار 5115517 307

 32 هدى  حسن حسن حسن  زغلول 5115522 308

 23 شذا السيد لطفي عباس محيسن 5116213 309

 25 محمد جمال احمد بخاطره 5116301 310

 16 محمد عادل محمد مقلد 5116305 311

 19 محمد منصور زكى عبد العليم روميه 5116316 312

 25 محمد وليد عبد المعطى  عبدالحميد 5116317 313

 30 ميرنا كمال محمد محمد خميس 5116359 314

 22 ياسر رزق عبد الرازق العزب سيرس 5116427 315

 29 الم احمد  عبد اللطيفاسالم محمود عبد الس 5116501 316

 38 فايزه ميمي ابو السعود حسين  ابو السعود 5116511 317

 


