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 المجموعة
6A   

     الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات الدرجة

   16    محمد رمضان ابراهيم مرشدى 13-06-795

   16.5    محمد رمضان توفيق محمود حسب هللا 13-06-796

   16.5    عبدالرحمن ابوالعزممحمد رؤوف محمد  13-06-797

   16    محمد سامى زكريا ابوقمر 13-06-798

   15.5    محمد سعد عبده على ابراهيم 13-06-799

   16    محمد سعيد محمد عبيد ابومضاوي 13-06-801

   13    محمد صبحى محمد مبارك جاد هللا 13-06-804

   10    محمد صبرى ناجى محمد 13-06-805

   11.5    محمد صالح محمد على السيد الفرام 13-06-806

   17    محمد صالح محمد محمد خليل 13-06-807

   8  ) معادله ( محمد ضياء الدين طاهر القاضى  13-06-808

   14.5    محمد طارق محمد عبدالرحمن الزيادى 13-06-809

   17.5  ) معادله ( محمد طارق محمد عيد 13-06-810

   15.5    محمد طارق مصطفى سليمان عبدالهادى 13-06-811

   17    محمد عادل عبدالستار ابوالحديد 13-06-813

   15.5    محمد عادل فاروق محمد عنانى 13-06-814

   16.5  ) معادله ( محمد عادل مصطفى كامل الحكيم  13-06-815

   17.5  ) معادله ( محمد عاطف خلف حسنين 13-06-816

   16    محمد عاطف محمد حسن عبدهللا 13-06-817

   10.5    محمد عبدالغنى محمد محمد طعيمه 13-06-820

   14.5    محمد عبدالفتاح على محمد 13-06-821

   16    محمد عبدهللا عيسى حامد الحوشى 13-06-822

   14.5    محمد عبدهللا محمد السباعى سليمان 13-06-823

   13    محمد عبدالمقصود عبدالمنعم عبدالونيس 13-06-824

   11.5    محمد عبدالمنعم فتحى الهلب 13-06-825

   16.5    محمد عبدالموجود عبدالرحمن فرج 13-06-826

   15.5    محمد عبدالنبى محمد محمد خلف هللا 13-06-827

   13    محمد عبدالوهاب عبدالزين عبدالكريم عطيه 13-06-828

   10.5    محمد عبدالوهاب على عبدالوهاب  13-06-829

   15.5    محمد عربى محمود سالم 13-06-830



   14.5    محمد عزمى امين سالمه 13-06-831

   14.5    محمد عزمى حمود الرميحى 13-06-832

   13    محمد عصام عبده عبدالقادر منصور 13-06-833

   13.5    عوض محمد فرج محمد على 13-06-834

   13.5  ) معادله ( محمد عمرو السيد ابو قوره  13-06-835

   14.5    محمد غانم محمد محمد الرمادي 13-06-837

   15.5    محمد فتحى عبدالعليم على ابراهيم البنا 13-06-839

   16.5    محمد فوزى عبدالعزيز محمد الشمسى 13-06-840

   17.5    محمد ابراهيم ابراهيم صالح محمد 13-06-842

   15.5    محمد محمد ابراهيم نعيم البنا 13-06-843

   15.5    محمد محمد عمر ابوخشبه 13-06-846

   17.5    محمد محمود جمعه محمود القراجى 13-06-847

   17    محمد محمود رجب عبدالغنى 13-06-848

   17  ) معادله ( محمد محمود عبدالعزيز ناجى  13-06-849

   13.5    محمد مسعد سراج الدين عبدالقادر 13-06-850

   13.5    محمد مصباح خليفه فضل الفاضلى 13-06-851

   17.5  ) معادله ( محمد مصطفى عبدالمنعم صقر 13-06-852

   15    محمد مصطفى محمد احمد االعرج 13-06-853

   15    محمد ممدوح محمد هالل 13-06-854

   16.5  ) معادله ( محمد ناصر عبدالباسط حافظ  13-06-855

   10.5    محمد نبيل محمد حشاد 13-06-857

   14.5    محمد نبيل محمد مصباح محمد هيبه 13-06-858

   12    محمد هشام احمد محمد سعد 13-06-860

   17    زباديمحمد هشام رزق  13-06-861

   17,5  ) معادله ( محمد هشام سعد محمد كوزو  13-06-863

   17.5    محمد هشام على حسن حسنى 13-06-864

   16.5    محمد هشام محمود محمد فضل 13-06-865

   17  ) معادله ( محمد وائل محمد الشافعى 13-06-866

   13  معادله ()  محمد يوسف عبدالمحسن يوسف حماد  13-06-867

   17    محمود ابراهيم السيد السيد 13-06-868

   16.5    محمود ابراهيم كمال السيد الطلخاوى 13-06-869

   11    محمود ابراهيم محمود ابراهيم 13-06-870

   12.5    محمود ابراهيم مكى ابراهيم زعفان 13-06-871

   13    محمود احمد ابوالفتوح عبدالرازق 13-06-872

   16.5    محمود احمد محمد الخالل 13-06-873



   16    محمود احمد محمد رجب شلبى 13-06-874

   14.5    محمود رزق محمد محمد موسى 13-06-876

   16    محمود سرور عبدالقادر سرور 13-06-877

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 90   محمد حمدى عطا هللا  1039ب
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