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 المجموعة
3B 

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 الدرجة

 16 92   خالد عبدالرحمن ابراهيم عبدالرحمن غالى 12-05-438 

 15 84   عبدهللا زغلولخالد عبدهللا  12-05-439 

 12 100   خالد محمدالسيد حسين 12-05-440 

 16.5 84   معادل -خالد محمود مصطفى محمود  12-05-441 

 17.5 100   خالد مسعد اسماعيل شرف 12-05-442 

 17.5 100   خالد مسعد محمد عرفه السقا 12-05-443 

 17 100   محمدخشوع احمد عالءالدين صالح الدين  12-05-444 

 14.5 84   خلود اسماعيل اسماعيل الشامى 12-05-445 

 15.5 100 ) معادله ( دارين عماد عزيز عزت محمود خضر 12-05-446 

 13 92   داليا احمد عبدالتواب مكى 12-05-447 

 15.5 100   داليا سمير محمد الدسوقى 12-05-448 

 16.5 100   داليا على عبدالعظيم احمد 12-05-449 

 15 100   داليا محمد فتحى السيد احمد 12-05-450 

 14 100   داليا هاشم حمدى بريقع 12-05-451 

 17.5 100   دانيا شريف زكى محمد سيد قطب 12-05-452 

 14 92   دعاء عبدالرحمن شحاته حسين عبدالعال 12-05-453 

 17 100   دعاء عبدهللا محمد عبداللهمحمد 12-05-454 

 16 100   دعاء عطيه بسيونى بدر 12-05-455 

 16.5 100   دعاء على عبدالرحمن عبدالمنعم قنديل 12-05-456 

 حولت   حولت    حولت  دعاء محمد عثمان احمد نصار 12-05-457 

 14 84   دعاء ممدوح السيدالسيد 12-05-458 

 16 92   دعاء ياسر عوض السيد عبدالعال 12-05-459 

 15 92   دالل عبدالعزيز عبدالعليم محمد خليف 12-05-460 

 12 100   دينا اشرف محمد قنديل 12-05-461 

 15 92   دينا جمال الدين مؤمن احمد رفاعى 12-05-462 

 16.5 100 ) معادله ( دينا جالل على على 12-05-463 

 15 76 ) معادله ( دينا حسنى عطيه هللا خلف هللا  12-05-464 

 13 92   دينا سالمه عبدالفتاح ابوفاطمه 12-05-465 

 12 84   دينا صفوت صليب شنوده 12-05-466 

 12.5 76   دينا صالح عبد الحميد محمود االحول 12-05-467 



 15 92   دينا عبدهللا عبدالعزيز تاج الدين 12-05-468 

 16.5 100 ) معادله ( دينا محمدالسيد ربيع  12-05-469 

 14 76 ) معادله ( دينا محمد محمود حسن ابوزيد  12-05-470 

 15 84   دينا محمد ممدوح محمد مقلد 12-05-471 

 17 100   دينا ممدوح رمضان محمد سليمان 12-05-472 

 14 76   رؤى خليفه عباس حامد 12-05-473 

 11.5 84   رائد رجب ابراهيم مبروك 12-05-474 

 17.5 100   احمد محمد محمد عبدالرحيمرامى  12-05-475 

 16 92 ) معادله ( رامه احمد محمد مغازى عبدالمجيد  12-05-476 

 13.5 76   رانا محمد مصطفى عبداللطيف عامر 12-05-477 

 11 76   رانيا خالداحمد مفرح 12-05-478 

 14.5 84   رانيا رفعت حامد احمد محمد عرب 12-05-479 

 16 92   رانيا عبدالفتاح يوسف منيسى 12-05-480 

 16 100   رانيا محمداحمد محمد احمد يوسف 12-05-481 

 16.5 100   رانيا محمد عوض محمد خليفه 12-05-482 

 17 100   رباب هاشم محمد مرشدى نعينع 12-05-483 

 13 84   رجاء احمد على حافظ عماره 12-05-484 

 14.5 92 ) معادله ( رحمه اشرف جمعه عبدالجواد  12-05-486 

 16.5 100   رحمه السيد عبدالحي السيد شرف 12-05-487 

 17 92   رحمه عبدالمنعم عبدالرشيد محمد قريطم 12-05-488 

 16 92   رضا سعيد رمضان قطب 12-05-489 

 14 84   رضوى حسنين محمد عبدالجليل محمد 12-05-490 

 13.5 76   رضوى على مصطفى محمود البرماوى 12-05-491 

 16 100   رضوى ممدوح صالح ابوالنور 12-05-492 

 16 100   رغداء عبدالعزيز محمد احمد عثمان الحداد 12-05-493 

 15 100   رغده اشرف على ابوطويله 12-05-494 

 14 92   رقيه سعيد السيد السيد البهنساوى 12-05-495 

 16 92   رمضان على محمد على حبور 12-05-496 

 13.5 92   رنا خميس على جبر 12-05-498 

 15.5 100   رندا رجب عبدهللا عبدالنبى بلتاجى 12-05-500 

 14.5 84   رنين عادل عبدالتواب محمود 12-05-501 

 17 100 ) معادله ( روان حسن على عبدالونيس 12-05-502 

 15.5 100   خليفه مصطفيروان خليفه علي  12-05-503 

 16.5 92   روان سامح السيد جابر محمد 12-05-504 

 17 100   روان فوزي احمد ابراهيم الشامي 12-05-505 

 15 100   روان محمد احمد الجايح 12-05-506 



 12-05-507 
روان محمد عصام الدين قناوى ابوالحمد 

 17.5 100   عبدهللا

 11.5 84   غانم السيداحمدرودى محمد  12-05-508 

 17 100   روضه محمد وصفى عبدالفتاح الشافعى 12-05-509 

 14 92   رويدا احمد السيد محمود النعماني 12-05-510 

 15.5 100   رويدا احمد على عباس 12-05-511 

 16.5 100   رويدا سعدابراهيم حبيبة 12-05-512 

 8 76   مصطفىرويدا طلعت عبدالعزيز  12-05-513 

 17 100 ) معادله ( ريم احمد محمد مصطفى ضبش 12-05-514 

 15.5 92   ريم عبدالقادر ياقوت عبدالقادر 12-05-515 

 16 100   ريم فهمى محمد رشاد اسماعيل 12-05-516 

 14 76   ريم ماهر محمد حسن رحيم 12-05-517 

 16.5 100   ريهام احمد محمد رمضان مؤمن 12-05-518 

 15.5 92   ريهام عبد الفتاح يوسف منيسى 12-05-522

 


