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Midterm mark (40) ID م اإلسم 

 1 نسمه مصطفى عبد العال عبد الرحمن 5110062 17

 2 محمد  نوح احمد مصطفى 5111279 26

 3 مروان  السيد رمضان خليل   الزهرى 5111291 23

 4 حنان جمعة احمد مرسى البشه 5111415 29

 5 احمد هشام عبد الحميد عبد العظيم 5112031 30

Absent 5112124  الناصر احمد زقزوقخالد  عبد  6 

 7 سارة شفيق عبد العزيز ابو زيد 5112174 31

 8 احمد عصام عبد العزيز ابوضاحى 5113019 31

 9 باهى خطاب ابراهيم طاليه 5113083 33

 10 مازن احمد فتحى راشد محمد 5113245 24

 11 هند محمد السيد محمد السعيد 5113372 31

الوصيف السيد  صقرفداء يحيى  5113424 36  12 

Absent 5114033 13 احمد محمد محمد على 

 14 االء  نصر صالح  عبد الال 5114072 12

 15 ايه محمد فتح هللا السيد شويل 5114102 34

 16 هاجر سعيد أحمد خليل النحراوى 5114402 25

 17 محمد ابراهيم مصطفى زهران 5114490 31

الوهاب حسين عيادرنا حسين عبد  5114558 26  18 

 19 احمد حمدى محمد خليل  حراز 5115016 35

 20 احمد محمد عبد هللا عبدهللا زين الدين 5115027 38

 21 اسراء عالء الدين محمد احمد جوده 5115043 29

Absent 5115050 22 اكرم يس على على  حموده 

 23 ايه احمد محمد  حسين 5115073 35

عبد الكريم محمد دغيمايه  5115084 36  24 

 25 ايه محمد محمد على النجار 5115092 38

 26 حنان  يحيى عبدهللا عبدهللا  زين الدين 5115118 34

راندا شعبان على البليهى  5115136 33  27 

 28 عبد الرحمن  محمود مشحوت فراج امين 5115221 36

 29 عبد الكريم رمضان عبد الكريم هليل  5115223 29

 30 عبد هللا خميس محمود محمد  مكاوى 5115226 31

 31 على  محمد على  بسيونى 5115237 33

 32 عمر  عثمان  فاروق 5115245 25

 33 فادى صفوت حلمى نصرى زايد الجيار 5115252 24

 34 محمد شريف قاسم زكى 5115298 35

 35 محمود مصطفى محمد احمد زيتون 5115320 20

 36 مروة حامد احمد احمد  يوسف 5115327 33
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 37 منى محمد مصطفى على  االشمونى 5115360 25

 38 ندا محمد عبده حسين محمد 5115391 35

 39 نها  صبرى محمد  غنيم 5115407 27

 40 نور الدين ياسر صبحى عنبر عاشور 5115410 33

 41 نيره بكر سعد عبد الغنى السماك 5115420 31

 42 هاله رضا شاكر محمد 5115423 27

Absent 5115450 43 يوسف  سامي يونان يوسف  سيدهم 

 44 عمرو على محمد على عيد ريشه 5115472 32

 45 مها سميح مختار محمد  الديب 5115482 28

 46 روجيه  يوحنا مفيد  يوسف 5115508 22

 47 عمر محمد احمد شعبان محمد 5115514 19

 48 محمد عبد الحكيم محمد احمد بدر 5115518 16

 49 أمنيه محمد عبدالقادر محمد شحاته 5116065 36

 50 انجى اكرم فرج اسعد فرج غطاس 5116072 36

 51 تقى عالء الدين احمد ابراهيم 5116120 27

 52 حسام الدين  محمد سعد محمود على سعد 5116132 19

 53 خالد محمد على محمد بدر الدين 5116135 26

Absent 5116258  السيد محمد سعيد زيدانعمر خالد  54 

 55 لبنى نور احمد نور الدين بخيت 5116285 39

 56 محمد خيري غانم المصري 5116304 24

 57 محمد عادل محمد مقلد 5116305 20

 58 محمود عبدالحميد أحمد سليم زيتون 5116321 23

 59 محمود عبد المعطى احمد محمود سالم 5116322 26

 60 محمود عبد المنعم عبد الحميد محمود   5116323 25

 61 مصطفي محمد كامل الجاويش 5116342 23

 62 نور الهدى محمود سالم ابو العال محمد 5116388 38

 63 احمد عماد الدين احمد سالم  عمر 5116437 35

 64 ايمان محمود خضر حسين شاهين 5116440 34

مرسى محمدحمزه صالح الدين حمزه  5116441 32  65 

 66 رفيده احمد محمود على 5116442 33

 67 سلمى حاتم كمال الدين بدر الدين  محمد 5116443 22

 68 شيماء اسامه احمد  عبد المقصود 5116444 34

 69 عالم عبد العال عالم على 5116447 24

 70 دينا احمد محمد احمد على 5116452 35

مسعود ابراهيم مسعودمريم ابراهيم  5116453 33  71 

 72 نورهان محمد محمود عبد الرحمن القاضى 5116514 27



 

 


