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 المجموعة
7A   

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
الدرجة 

(17.5) 
 مالحظات

   14 84   مها عالءالدين عبدالسالم عماره محمد 12-05-1053 

   16.5 84   مهاب محمد يونس محمد ناصر 12-05-1054 

   16 84 ) معادله ( مهاب محمود عبدالعزيز خالف 12-05-1055 

   16 92   مهتاب مصطفى خميس ابراهيم 12-05-1056 

   12 84   مهند محمد المأمون كامل محمد عبدالعزيز 12-05-1057 

   14.5 76   نورالدينمؤمن تاج الدين عبدالرازق  12-05-1058 

   16 84   مؤمن عبدالسالم مرغنى عثمان النيل 12-05-1059 

   17 100 ) معادله ( مونيكا رومانى ويصا لوقا يوسف 12-05-1060 

   17.5 100   مونيكا ميالد وديع فرج 12-05-1061 

   16 92   مى ابراهيم يوسف ابراهيم زعلوك 12-05-1062 

   15 84   احمد فؤاد عبدالوهاب السيد عرفهمى  12-05-1063 

   12 76   مى تركى صقر يونس 12-05-1064 

   13.5 92   مى ثروت محمود عبدالقوى شرشر 12-05-1065 

   16.5 100   مى صالح الدين عبدالوهاب عيسى 12-05-1067 

   17 100   مى عدلى عبدالمتعال محمد 12-05-1068 

   14 84   على عبدالعزيز حلة مى على 12-05-1069 

   17 92   مى محسن محمد مرشدى البيضا 12-05-1070 

   15.5 100   ميار مجدى مصطفى فهمى ابراهيم 12-05-1072 

   16.5 100 ) معادله ( ميران عادل فوزى محمود الجوهرى 12-05-1073 

   15 100   ميراهام احمد جمالمحمود ابوزيتحار 12-05-1074 

   17 100   ميرنا احمد محمد احمد غنيم 12-05-1075 

   16.5 100   ميرنا السعيد عبدالفتاح علي حسن الوكيل 12-05-1076 

   17.5 100   ميرنا عادل سامى جندى سيحه 12-05-1077 

   17.5 100 ) معادله ( ميرنا مصطفى ناصف حسام الدين 12-05-1079 

   13.5 84   لويس جريسميرنا ميشيل  12-05-1080 

   14.5 92   ميريت ثروت جادهللا الياس 12-05-1081 

   16.5 92   مينا ابراهيم ناشد يوسف جرجس 12-05-1082 

   16 100   مينا حليم يوسف عبيد 12-05-1083 

   17 100   مينا فؤاد فهيم جرجس سولاير 12-05-1084 

   17 100 معادله ( ) مينا هانى كحيل سولاير 12-05-1086 



   12.5 84   ناتالى سليم الياس كنعان 12-05-1087 

   13 76   نادر سليمان محمد شيش 12-05-1089 

   15 92   نادين ابراهيم احمد عبدالمعطى غنيم 12-05-1090 

   16 92   نادين عادل محمد ابراهيم سالمه 12-05-1091 

   15.5 92   عبدالمقصود فرجناديه عبدالهادي  12-05-1092 

   15 84   ناديه نبيل سعد حامد ريحان 12-05-1093 

   14.5 100   نانا عبدالفتاح محمد ابراهيم الجبالى 12-05-1094 

   17 100   نانسى محمد ممدوح السيد الكشكى 12-05-1095 

   16 92   نجالء على ابراهيم محمد زيدان 12-05-1096 

   15 84   نجوان احمد شحاته محمد غنيم 12-05-1097 

   16.5 92 ) معادله ( نجوى على سامى صومع 12-05-1098 

   9 84   ندا عبدالحكيم محمد سالم عيسى 12-05-1099 

   14.5 92   ندى احمد احمد متولى ابوالنجا 12-05-1100 

   14.5 92   ندى احمد ممدوح طاهر 12-05-1101 

   16 84   ندى احمد ياقوت احمد األلفى 12-05-1102 

   11.5 76   ندى السيد حسانين مرسى 12-05-1103 

   14 84   ندى سالمه محمد سالمه اللقانى 12-05-1106 

   17.5 100   ندى طارق حسن سليمان حسن 12-05-1107 

   13.5 76   ندى فخرى محمد فريد حجاج 12-05-1110 

   13.5 76   مبارك عبدالنبى على ندى محمد 12-05-1111 

   15 100   ندى ممدوح على حسن ابوشادى 12-05-1112 

   15 76   ندى هيمن محب الدين جوده 12-05-1113 

   14.5 100   نردين عمرو احمد فؤاد احمد موسى 12-05-1114 

   14.5 100   نرفين عبدالحميد محمد عبدالرءوف اللقانى 12-05-1115 

   14 84 ) معادله ( نرمين ناصر الدين ابراهيم وهبه 12-05-1116 

   14.5 76   نسرين عبدالجواد ياسين حسن 12-05-1117 

   16.5 100   نسرين محمد عبداللطيف اسماعيل 12-05-1118 

   16.5 92   نشوى مجدى حسن زيتون 12-05-1119 

   15.5 84   نسمه سامى محمد السيد الحفناوى 12-05-1120 

   16.5 100 ) معادله ( نسمه محمود محمد ابراهيم  12-05-1121 

   10 84   نضال ابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن 12-05-1122 

   14 92   نعمات رشدى سعد باشه 12-05-1123 

   14.5 92   نعمه صبحى ابراهيم محمود الديب 12-05-1124 

   16.5 100   زغلول ابراهيمنعمه السيد سعد  12-05-1125 

   15.5 92   نغم محمد احمد سعد بسيونى 12-05-1126 

   17.5 100   نهال سامى محمد احمد العكازى 12-05-1128 



   17 100   نهال عبدالعزيز احمد عرفه حيدر 12-05-1129 

   15.5 92   نهله جمال محمد علي 12-05-1130 

   17 100   مريرنهله محمد عوض  12-05-1131 

   14.5 92 ) معادله ( نهى احمد على خاطر  12-05-1132 

   14.5 76   نهى أيمن محمود العبد 12-05-1133 

   14.5 84   نهى خالد بسيونى احمد ابوزيد 12-05-1134 

   13.5 76   نهى طلحه ابوبكر صالح حميده 12-05-1135 

   15.5 92   البصراطىنهى عصام احمد صابر  12-05-1136 

   14 84   نهي ماهر عبدالحي عبدهللا مرسي 12-05-1137 

   9.5 76 ) معادله ( نور طه عبد العظيم ماضى 12-05-1138 

   12.5 84   نور هشام اسماعيل على عبدهللا 12-05-1139 

   11.5 76   نورا عاطف أنور زقزوق 12-05-1140 

 13 92   الدين إبراهيم وهبةنادين ناصر  12-05-1284

منقولة من 

8A 
 


