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 المجموعة
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   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 الدرجة

 14.5 100   اسراء محمد عصام الدين عبدالمنعم على  13-06-164

 17.5 100   اسراء محمد عطيه محمد عطيه 13-06-165

 14.5 96   اسراء محمد محمد احمد الدمنهورى 13-06-166

 13.5 90   اسراء محمود جابر فرغلى 13-06-167

 17.5 100   اسراء محمود محمد مكاوى محمود 13-06-168

 12 90   اسراء مدحت طلعت فؤاد يوسف 13-06-169

 16.5 100   اسراء مصطفى سيد محمد محمود 13-06-170

 12.5 93   ناصر عبدالمنعم سعد غباشى اسراء 13-06-171

 15.5 96   اسماء السيد الشربينى ابراهيم 13-06-172

 16.5 93   اسماء جمال عبدالحميد عثمان 13-06-173

 13.5 90   اسماء جمال عطيه عبدالونيس عطيان 13-06-174

 17 100   اسماء جمعه شريف دخيل 13-06-175

 15.5 93   محمد االبحراسماء حامد السيد  13-06-176

 17 96 ) معادله ( اسماء حامد محمد عبدالسالم الشربينى  13-06-177

 13 93   اسماء حامد محمود عبدالحليم خليل 13-06-178

 15 93   اسماء حسن البرنس حسن بدار 13-06-179

 14.5 100   اسماء سامى فتحى حسين عبدالخالق 13-06-180

 13 93   السيد ابراهيم ابو سليماسماء سعد  13-06-181

 14.5 100   اسماء سمير شعبان صفار 13-06-182

 16 96   اسماء صالح على حسن جعدر 13-06-183

 17.5 96   اسماء عبدالغنى عبدالحميد محمد ابوزيد 13-06-185

 16.5 100   اسماء عبدالفتاح بسيونى بدر 13-06-186

 14 100   اسماء عبداللطيف صالح عبداللطيف  13-06-187

 11.5 90   اسماء فتحى محمد على عنب 13-06-189

 13.5 90   اسماء محمد حسين جاد هللا 13-06-190

 14.5 93   اسماء محمود توفيق محمود حسب هللا 13-06-193

 11 90   اسماء محمود عبدالبر عبدالغنى صالح 13-06-194

 12.5 90   اسماعيل محمد عبدالرحمن يوسف 13-06-195

 15.5 100   اسالم احمد عباس السيد احمد 13-06-197

 14 96   اسالم احمد عبدالمجيد الفيل 13-06-198

 17 100   اسالم احمد على صالح بالل 13-06-199

 16.5 100   اسالم احمد محمد ابراهيم خليفه 13-06-200

 17 100   احمد شرف ونساسالم زكريا  13-06-201



 17.5 100 ) معادله ( اسالم علوانى محمد هيبه  13-06-202

 17.5 100   اسالم محمد على جبر 13-06-203

 15.5 96   اسالم وجيه كمال سعد 13-06-204

 16.5 100   اصيله محمد سباق حسين سباق 13-06-207

 17.5 100   البراء احمد عبادى احمد عطيه  13-06-208

 14.5 96   الروميساء عبدالحميد محمود السقا 13-06-209

 15.5 100   السيد ياسر خيرى احمد محمد 13-06-210

 14.5 90   الشيماء احمد حسن ابواليزيد شلتوت 13-06-211

13-06-212 
الشيماء اشرف عبدالمقصود عبدالمقصود 

 17.5 100   طايل

 15 96   عبدهللاالشيماء اشرف محمد  13-06-213

 10.5 90   الشيماء عبدالعزيز كمال هندى 13-06-214

 16 93   الشيماء فتحى محمد محمد جانب 13-06-215

 14.5 93   الشيماء منصور عبدهللا عبدالمقصود 13-06-216

 17.5 100   الفت اشرف سعدالدين محمد شلبى 13-06-217

 القاسم عبدهللا على اسعيفان  13-06-218
) فلسطينى 

) 93 11.5 

 منقطع  منقطع   المعتزباهلل محمد نصر محمود سبع 13-06-219

 14.5 90   امال عالء الدين عبدهللا محمد الحالج 13-06-220

 17.5 100   امال محمد حامد على ابراهيم 13-06-221

 17.5 100   امانى ايهاب محمد كامل النجار 13-06-222

 17 96   عبداللطيف حسين رحومهامانى رفعت  13-06-223

 14.5 90   امانى على سليمان خميس 13-06-225

 17 100   امانى محمد الصغير حسن عارف 13-06-226

 13.5 90   امل رزق فتحى سالم 13-06-229

 14 90   امل عبداللطيف ذكى محمد 13-06-230

 17 93 ) معادله ( امل عسران رجب الحاجرى  13-06-231

 17.5 100   امنه ابوبكر احمد شحاته محمد 13-06-232

 13 86   امنيه احمد عبده سويدان 13-06-233

 17.5 100   امنيه احمد محمود ابراهيم شرف 13-06-234

 16.5 100   امنيه على مبروك زهران 13-06-235

 16.5 96   امنيه محمد عبدالحميد ابوشعره 13-06-236

 13 90   ناجى ابو الفتح عبدالواحد علىامنيه  13-06-237

 14 90   امنيه يسرى سليمان محمد ابراهيم  13-06-238

 17.5 100   اميره احمد سيد احمد محمود 13-06-239

 16 96   اميره السيد حماده قنديل 13-06-240

 15.5 100   اميره على العربى سعدهللا 13-06-241

          

 


