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 المجموعة
6B 

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 الدرجة17.5

 17    محمود سعد كامل محمد غرا 13-06-878

 12.5    محمود عادل احمد نصار 13-06-880

 10    عبدالحميد محمود محمد تركىمحمود  13-06-882

 17.5    محمود عبدالقادر عبدهللا على حماد 13-06-883

 16.5    محمود عبدالمنعم محمود عماره 13-06-884

 17    محمود على احمد الغندور 13-06-885

 16.5    محمود مبروك منصور عبدالسيد 13-06-886

 16    محمود محمد السيد القمحاوى 13-06-887

 16    محمود محمد عبدالعظيم محمد سالم 13-06-888

13-06-892 ----------------------------------      

 16.5    مدحت رزق صالح رزق 13-06-893

 16.5  ) معادله ( مرام عبدالهادى محمود عبدالهادى بدره 13-06-894

 16.5    مروه ابراهيم عطيه ابراهيم عنانى 13-06-896

 16.5    مروه ابراهيم كمال سلطان 13-06-897

 16    مروه احمد محمد بكر 13-06-898

 16.5    مروه حسين عباس حسين الحويط 13-06-899

 13.5    مروه فتح هللا خليل محمد 13-06-900

 16    مروه محمود ابوضيف محمد 13-06-901

 17.5    مريام جمال دانيال زكى جرجس 13-06-902

 13.5    مريم احمد ابوالفتح عبدالحميد النمر 13-06-903

 16.5  ) معادله ( مريم احمد عبدالعزيز العبادى 13-06-904

 16  ) معادله ( مريم احمد ممدوح عبدالحميد صبره 13-06-905

13-06-906 -----------------------------------------      

 14    عبدالحميد فرحاتمريم السيد محمد  13-06-907

 15.5  ) معادله ( مريم رافت حسن عبدالوهاب  13-06-908

 14.5    مريم سامى عبدالنبى راغب محمد 13-06-909

 12    مريم ماجد رشدى اسكندر 13-06-910

 11.5  ) معادله ( مريم محسن السيد المهدى  13-06-911

 17.5  ) معادله ( مريم مجدى محمد الشيخ 13-06-912

 17.5  ) معادله ( مرهان وحيد محمد نوح محمود 13-06-913

 16.5  ) معادله ( مصطفى اشرف مصطفى عبدالعليم عبده 13-06-914

 16.5    مصطفى السيد السيد حواله 13-06-915

 16    مصطفى السيد سعد حسن جاب هللا 13-06-916



 7.5    مصطفى جمعه غازى ابو وردة 13-06-917

 16    مصطفى جميل عزت جميل 13-06-918

 17    مصطفى سمير محمد عبدالمنعم ابوعلو 13-06-919

 17    مصطفى شحاته مصطفى عبدالفتاح مصطفى 13-06-920

 15.5    مصطفى صابر عبدالعزيز ابراهيم 13-06-921

 17.5    مصطفى طارق صدقى صالح محمد 13-06-922

 لم يحضر    السيد القمحاويمصطفى عبدالغنى  13-06-923

 15.5    مصطفى عبدالمنعم محمود السقا 13-06-925

 15.5    مصطفى عبدالناصر عوض عبدهللا 13-06-926

 16.5    مصطفى عزت محمد ابراهيم النشار 13-06-927

 17    مصطفى فرج مصطفى عبيد فرج 13-06-928

 16.5    مصطفى محسن حامد الرصد 13-06-930

 17.5    مصطفى محمد عبدالحليم بسطويسى 13-06-931

 16.5    مصطفى محمد عوض جادو 13-06-932

 16.5    مصطفى محمد محمد على ابراهيم 13-06-933

 16.5    مصطفى محمد محمود الطوابه 13-06-934

 15.5    مصطفى محمود عوض عبدالمجيد هندى 13-06-935

 16.5    ابو ركبهمصطفى مرعى مصطفى  13-06-936

 13.5    منار سمير عبدالمطلب حامد قريطم 13-06-937

 13    منار طلعت فوزى احمد على 13-06-938

 14    منار ناصر فتح هللا غانم 13-06-939

 17    منال السيد عبده عبده بندق 13-06-940

 14    منال عادل محمد مختار محمد سيف الدين 13-06-941

 15    منال عيسى عبدالحليم عبدهللا 13-06-942

 15.5    منه هللا حسن عبدالعزيز امام 13-06-943

 15.5    منه هللا حسين احمد خلف 13-06-944

 14    منه هللا رشاد عبدالسالم عبدالحميد الخراشى 13-06-945

 11    منه هللا عبدالحميد على نعيم 13-06-946

 12.5    عبدالرحيم الجمال منه هللا عماد محمد 13-06-947

 17    منه هللا مرسى محمد مرسى شتا 13-06-948

 16    منى احمد محمود احمد عبدالغفار 13-06-949

 17.5    منى زكريا محمد ابراهيم مصرى 13-06-950

 16.5    منى سويلم على محمد سويلم 13-06-951

 15    منى عباس محمد عرابى 13-06-952

 16    منى عثمان محمد ابراهيم عثمان 13-06-953

         

 


