
Midterm(10)الطالب إسمالجلوس رقمم

10ابراهيم حسن ابراهيم مسعد ابو شمه118001

8احمد ايهاب سعيد البنا218002

9.5احمد صابر شوقى صابر احمد318003

10احمد عبد القادر سيد احمد على زعيتر418004

10احمد عصام عبد السالم ابراهيم النجار518005

10احمد قطب محمد عثمان رسول618006

8.5احمد مبروك سعيد النجار718007

10احمد محمد محمود البولينى818008

10احمد هشام توفيق القلتاوى918009

9.5اسراء السيد السيد السيد عرفات1018010

9.5اسراء حمدى عبد العزيز عوض سليمان1118011

8.5اسراء عبد الرحمن انور على عفش1218012

10اسماء عبد هللا حسنى ابراهيم جعبوب1318013

10الحسين صالح عبد المحسن عبد الكريم1418014

9.5امنية خالد شحاته فراج1518015

9اميرة جميل اسماعيل عالم1618016

9اميرة عبد المنعم بسيونى احمد بسيونى1718017

9اميرة عشرى عبد هللا محمد سليمان1818018

9اميرة يحيى محمد عبد الرحمن1918019

9ايمان ابراهيم خليل حسن الخراشى2018020

7.5ايمان اشرف عباس عبد هللا عماره2118021

9ايمن فؤاد احمد حسين زغلول2218022

10ايه وائل محمد السعيد بعيص2318023

10باسل عادل عبد الحليم صوان2418024

10جهاد ايهاب مختار على ابو زهو2518025

10جهاد حسين خميس ابو الوفا2618026

10حبيبة طارق توفيق الدقاق2718027

9.5حسن سيف النصر محمد حسن القزق2818028

9.5دعاء ناجى عبد السالم اسكندر2918029

8.5رضوى عادل محمد فتح هللا غطاس3018030

                                                                                   10رنا ابراهيم حسن عبد القادر3118031

10روان عادل صالح على الجمال3218032

9زياد صالح مهدى سعد3318033

9.5سلمى محمد سعيد عبود سليم3418034

9سماح مؤمن سعد الجمال3518035

9.5سهيلة سمير سعد حسن محمد3618036

10سيلفى اشرف فاروق فهمى3718037

9.5شهاب محمد محمود الخراشى3818038

6شهد ماهر السيد عبد السالم بندق3918039

8.5طارق قطب محمد عثمان رسول4018040
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10عمر فتحى فتحى حسين خليفة4118041

9عمر هشام فاروق عبد الكريم4218042

8.5غادة احمد ابراهيم محمد على زايد4318043

غفيبى مجدى داوود سعد حبيب4418044

9.5كيرلس ماهر حليم السبكى4518045

9.5لميس احمد يونس رجب عقده4618046

10محمد اسامه عبد الحميد نوير4718047

9.1محمد اشرف شحاته السيد دياب4818048

10محمد اشرف شعبان البنوانى4918049

9محمد السعيد محمد الصاوى5018050

10محمد حسام السعيد محمد دسوقى5118051

4.5محمد رمضان عبد المجيد حسن بدر الدين5218052

10محمد شريف  محمد النقراشى5318053

10محمد عبد الحميد ناجى القالوى5418054

9محمد عيد مكين مصطفى5518055

10محمد فؤاد على محمد عالم5618056

9.5محمد وحيد عبد الفتاح الخويسكى5718057

10محمود محمد احمد المسلمانى5818058

9.5محمود مصطفى السيد بلبع مساعد بلبع5918059

10مختار على مختار عيد6018060

10مريم صبرى عبد العزيز عبد الحليم الحفناوى6118061

8.5مريم محمد على اسماعيل الخولى6218062

9منة هللا احمد محمد بعجر6318063

10منة هللا حامد نجيب االشلم6418064

10منة هللا محمود رشاد ابراهيم العيسوى6518065

10مها مجدى شعبان عبد اللطيف فتح الباب6618066

8.5ميار احمد محمد مختار عزام6718067

10ميار نبيل احمد محمد بكر6818068

8.5نادية محمد مصطفى حسنى الرومى6918069

10ندى حسام ثروت نعيم7018070

8.5ندى محمد عبد الجواد عاشور7118071

9ندى منصور محمد منصور7218072

9.5نغم فتحى احمد حمزة حسون7318073

10نيرة مسعود عطية فراج غانم7418074

10هاجر ايمن حسنى الحمامى7518075

8.5هيام عصام محمد الخوالقة7618076

7.5وليد احمد سيد احمد احمد شلبى7718077

10يمنى اسامه محمد السيد الجمل7818078

10يوسف عطيه عبد العاطى عبد الكريم7918079


