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 المجموعة
4B 

 الدرجة    اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم

 12    سمر محمد محمد قبيصي 12-05-607 

 13.5    سمير احمد رضا يوسف احمد سعد 12-05-608 

 11.5    سميه سعد بدير الشنوانى 12-05-609 

 15.5    سميه شريف جبريل عبدالرازق 12-05-610 

 13    سميه على عبدالناصر على 12-05-611 

 15    سميه نعمان كامل رجب الكتامى 12-05-612 

 11.5    سناء صبحى عطيه عبدهللا النجار 12-05-613 

 14.5  ) معادله ( العوانىسندس جمال محمد انور محمد  12-05-614 

 14.5    سهام زكى عبدالهادى على فودة 12-05-615 

 15.5    سوسن سمير سعد زغلول القاضى ابراهيم 12-05-618 

 15.5    سوسن عادل عوض ابراهيم االدكاوى 12-05-619 

 15    سومه احمد احمد رجب 12-05-620 

 15.5    كميلشاهنده محمد عبدالقادر محمد  12-05-621 

 16.5    شروق اشرف السيد على سليمان 12-05-622 

 13    شروق حمدى على محمد نايل 12-05-623 

 14.5    شروق رفيق عبدالرحمن ابوالنصر حمد 12-05-624 

 14.5    شروق عبدالسالم محمد احمد شحاته 12-05-625 

 15.5    شروق فرغلى سعد الشرقاوى 12-05-626 



 15    شروق محمد احمد عبدالغنى جبر 12-05-628 

 14    شروق محمد السيد محمود ابراهيم 12-05-629 

 14    شريف احمد عبدالحميد محمد شاهين 12-05-631 

 15    شريف اشرف ابوالعز االتربى 12-05-632 

 15    شريفه محمد شعبان محمود كريم 12-05-635 

 13    فتحى الخواجهشرين رضا  12-05-636 

 15  ) معادله ( شهد هشام على الرجال 12-05-637 

 16    شيرى سمير يوسف نفتالى 12-05-638 

 15    شيرين صبحى حلمى عبدالحميد 12-05-640 

 15    شيرين على عبدالعزيز ابوالعينين 12-05-641 

 15,5    شيماء احمد الرفاعي محمد هواش 12-05-642 

 11    شيماء اسامه سعد خميس 12-05-643 

 13    شيماءاسماعيل محمد محمود حميد 12-05-644 

 12.5    شيماء السيد احمد السيد 12-05-645 

 13    شيماء جمال محمد على 12-05-646 

 16.5    شيماء رجب طلبه قطب خضر 12-05-647 

 14.5    شيماء سامى عبدالحكم محمد العشرى 12-05-648 

 14.5    شيماء سعد محمد شلبى الفيشاوى 12-05-649 

 15  ) معادله ( شيماء سالمه حسن محمد  12-05-650 

 16    شيماء عادل فريج فتح هللا 12-05-651 

 14.5    شيماء عبدالغفار عبدالحليم الصفطاوي 12-05-652 

 14    شيماء عبدالمنعم محمد عبدالمنعم حسين 12-05-653 

 13    شيماء عمر مصطفي محمد الجماس 12-05-654 



 15.5    شيماء مجدي عبدالسميع امين 12-05-655 

 13.5    شيماء محمد حسن على سويلم 12-05-656 

 15    شيماء محمد محمد على بريك 12-05-657 

 15    شيماء مرسى احمد مرسى البرقى 12-05-658 

 16    يوسف السيدشيماء مصطفى محمد  12-05-659 

 14    صابرين محمد زهران السيد 12-05-660 

 13.5    صبرى على ابراهيم ابراهيم 12-05-661 

 12.5    صفاء عيد عبده محمد محمد حجازي 12-05-662 

 14.5    صموئيل جمال سامى وليم حنا 12-05-663 

 13.5    ضحى غريب سعيد احمد 12-05-665 

 16.5  ) معادله ( طارق محروس احمد توتو  12-05-666 

 14.5    طلعت عبدالكريم سالم الشيخ صالح 12-05-667 

 14.5    طه يوسف مسعود محمد قريطم 12-05-668 

 16    عاطف اسماعيل فهمى خميس 12-05-669 

 13.5    عايده عادل بسخرون عوض فرج 12-05-670 

 11.5    عبدالباقى السيد جمعهعبدالباقى محمد  12-05-671 

 11.5    عبدالخالق عبدالفتاح عبدالخالق جبر 12-05-672 

 13.5    عبدالرحمن احمد كمال محمد ابراهيم 12-05-673 

 15    عبدالرحمن السعيد محمد عبدالجليل هباله 12-05-674 

 14    عبدالرحمن السيد ارنى السيد مصطفى الحداد 12-05-675 

 11    عبدالرحمن حسين رياض سويدان 12-05-676 

 17.5    عبدالرحمن حلمى عبدالرحمن مرسى الغرباوى 12-05-677 

 13  ) معادله ( سعد خضر عبدالرحمن صالح الدين 12-05-680 



 14.5    عبدالرحمن عبدالموجود عبدالرحمن فرج 12-05-681  

 14    عبدالرحمن قطب عبدالفتاح ابراهيم 12-05-682 

 14  ) معادله ( عبدالرحمن محمود غريب ابراهيم 12-05-684 

 15    عبدالعزيز شاكر محمد محمد 12-05-686 

 16    عبدالفتاح محمد الشحات عبدالفتاح بكرى 12-05-688 

 12    عبدالقادر السيد عبدالقادر السيد عالم 12-05-689 

 14.5    عبدهللا احمد عبود على قريطم 12-05-690 

 15.5    عبدهللا عادل جيوشى عطيه 12-05-692 

 14    عبدهللا محمد عبدهللا سليمان عطا 12-05-694 

 15    عبدهللا محمود عبدهللا الناقة 12-05-695 

 14.5    عبدهللا هشام محمد زكى مرعى 12-05-696 

 15.5    عبدالمنعم بالل محمود محمد حسان 12-05-697 

 16    عبير احمد حسين السيد حسين 12-05-698 

 15    عبير رمضان ابراهيم على الزير 12-05-699 


