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 الغياب
 مالحظات الدرجة17.5

   17    منى عوف عوف خطاب حسوب 13-06-954

   17    ابراهيم القسطاوىمنى محمد بسيونى  13-06-955

   15    منى محمد مصطفى الفاضلى 13-06-956

   16.5    منى وجيه على الشيخ 13-06-958

   17  ) سورى ( مهاب احمد زهورى الزهورى 13-06-960

   17    مهاب طارق على حسن سعيد 13-06-961

   17.5  معادله ()  مهند عالء الدين محمد عبدالقادر الرفاعى  13-06-962

   17.5    مهند محمد ناصر عبدالحميد محمد شعبان 13-06-963

   17    مونيكا ماجد ميخائيل اسكندر 13-06-964

   17.5    مؤمن رمضان خميس عوض 13-06-965

   13    مى احمد عوض محمود بدر 13-06-966

   14.5    مى جابر محمد عيسى 13-06-967

   14.5    سامح حسين بندارىمى  13-06-968

   15.5    مى طه جابر باشه 13-06-970

   15.5    مى عاطف عبدالسميع عبدالغنى دياب 13-06-971

   14.5    مى عبدالمنعم متولى احمد الطيبانى 13-06-972

   15    مى مصطفى زكى احمد االقداحى 13-06-974

   16.5    مى مفرح عبدالفتاح بيبرس 13-06-975

   12.5    مى مهدى محمود محمد  13-06-976

   17.5    مياده عبدالباسط محمد عبدالرحيم احمد 13-06-977

   13    ميار احمد محمد ابوالدهب 13-06-978

   15    ميار حسام الدين محمد عبده حسن 13-06-979

   15    ميار على محمد احمد عبدالعال 13-06-980

   16.5    ميار مصطفى جابر عبدهللا رزق 13-06-981

   14.5    ميرنا احمد محمود يوسف 13-06-982

   16.5    ميرنا اشرف احمد عميره 13-06-983

   14.5    ميرنا ايمن احمد غزال 13-06-984

   15    ميرنا محمد عبدالحميد محمود بدوى 13-06-985

   15    ميريت شوقى حلمى سعد ندا 13-06-986

   17    ميسون رابح محمد رضوان عبدالغنى 13-06-987

   14.5    ميسون محمود رافت سامح محمد اسماعيل 13-06-988

   17.5    مينا داود علم فرهود سالمه 13-06-989



   15    مينا سعد عبدالمسيح عجايبى 13-06-990

   17  ) معادله ( ناتالى عادل صموئيل يوسف  13-06-992

   17    ناجى احمد السيد الكوراني 13-06-993

   17.5    نادر احمد حامد الدمياطي 13-06-994

   17.5    نادر شوقى منصور على منصور 13-06-995

   15    نادر عادل محمد عباس عامر  13-06-996

   17.5    نادى ابراهيم ابراهيم قلموش 13-06-997

   17.5  ) معادله ( الجوينىنانسى هشام فؤاد  13-06-999

   12.5    ناهد نصر جميل دربك  13-06-1000

   16  ) معادله ( نبيله مدحت محمد عبدالرحمن الصنياوى 13-06-1001

   A3حولت   ) سوريه ( نجاح خلدون بيتمانى  13-06-1002

   13    ندا عبدالسالم محمد عثمان 13-06-1003

   12.5    ابراهيم حافظ البحيرى ندا محمد نجيب 13-06-1004

   14.5    ندى ايمن محمد الجوهرى يونس 13-06-1006

   14.5    ندى سعيد فؤاد فهمى مخائيل  13-06-1007

   14    ندى سليمان السعيد باشا 13-06-1008

   17.5    ندى عادل محمد خضر 13-06-1009

   17.5    ندى محمد امين عبدالقوى ابراهيم 13-06-1011

   17.5  ) معادله ( ندى محمد عبدالفضيل رجب 13-06-1012

   15    ندى محمد فاروق نوار 13-06-1013

   16    ندى محمد لبيب الفرنوانى 13-06-1014

   13    ندى نشات مليجى الدباوى 13-06-1015

   15    ندى نصر عبدالبارى مطاوع 13-06-1016

   15    عبدالرحيم عبدالفتاح محمودندى هشام  13-06-1017

   14.5    نرمين حسن محمد ابويوسف 13-06-1018

   16  ) معادله ( نرمين محمد سامى محمد حلمى عفيفى 13-06-1019

   17.5    نرمين يحيى رمضان محمد عبداللطيف 13-06-1020

   13.5    نسمه امجد محمد خاطر 13-06-1021

   16.5    محمد سامح محمد رسالن السقانسمه  13-06-1022

   10.5    نهاد عبدهللا محمد عابدين الزقم 13-06-1023

   13.5    نهاد عبدالمجيد عبدالاله عباده 13-06-1024

   12.5    نهاد عصام عبدالمنعم رفاعى طه 13-06-1025

   15    نهال احمد حموده العرنبى المسلمانى 13-06-1026

   11.5    نهال عامر عامر محمد غازى 13-06-1027

   12.5    نهال محمد خميس عبدهللا 13-06-1028

   9.5    نهال محمود بخيت محمد حسن 13-06-1029

 ادهم رابح محمد رضوان عبد الغنى 13-06-120
محول من 
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