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الطالب اسمالطالب كودم

  1  800124821   6.52.536الحفني فهمي محمود السيد احمد

  2  800122850   86619حسان محمود باسم احمد

  3  800100643   554على محمد نبيه شوقى احمد

  4  800124914   719_9العشرى المحجوب احمد محجوب مصطفى احمد

  5  800137085   108.5718محمود احمد ابراهيم اسراء

  6  800125906   107819مأمون ابراهيم مفرح اسالم

  7  800136913   98719محمد طه محمد اسماء

  8  800137088   108720العرابي محمد ابراهيم محمد ايه

  9  800124996   109.5820جرجس اسكندر نبيه اشرف تيموثى

  10  800127069   99816العبادى مصطفى حسن اسامه حسن

  11  800114568   8.59419عمر عوض علي كرم خالد

  12  800122698   106.5820النشوقاتى السيد حازم زياد

  13  800122678   1010819ابراهيم الحق عبد سامى محمود زياد

  14  800126906   109.5820غنيم احمد احمد سمر

  15  800125131   7.59720الباز محمد ايهاب شريف

  16  800122485   109.5820السعود أبو حمزة حسنى شريف

  17  800137280   109520على بدير هللا عبد رضا هللا عبد

  18  800122613   9.59.5720طلبة حسن ثروت على

  19  800122855   7.59.5316بكر ابو طارق محمد عمر

  20  800122547   38620سكر طلعت هشام عمر

  21  800114416   107816عامر السيد ابراهيم عزت كريم

  22  800139384   217__فقيه احمد موسى مالك

  23  800136460   109818احمد شاهين السيد محمد

  24  800117328   8.59.5615عثمان عطيه محمد السيد محمد

  25  800122566   106.5818النجار عزت جمال محمد

  26  800127260   7.58816يوسف محمد ابراهيم سمير محمد

  27  800124851   109.5819حبش يونس يونس شريف محمد

  28  800136466   109819صالح المنعم عبد الدين صالح محمد

  29  800122612   55618النحاس رشاد محمد طارق محمد

  30  800126893   109811السيد على هللا عبد محمد

  31  800099845   79819الحليم عبد الفتاح عبد على محمد

  32  800115663   31813الزناتى حامد صبرى محمد منير محمد

  33  800122688   109.5820الصباغ السيد محمد ياسر محمد

  34  800136375   109.5720الشافعى مصطفى محمد محمد هللا عبد محمود

  35  800136938   611_8.5منصور كمال عزت محمود

  36  800136503   106620ارز مروان احمد محرم مصطفي

  37  800136471   8.55.5811قنديل توفيق عقل محمد نصر

  38  800125831   2__حيدر حيدر وائل الدين نور

  39  800122504   98.5817محمد أحمد عادل يوسف
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الطالب اسمالطالب كودم

9954يوسف الوهاب عبد جمال ابراهيم

  1  800122679   108.5820هالل علي هللا عوض علي ابراهيم

  2  800136343   1010820حسنين احمد محمود الحسينى محمد ابراهيم

  3  800136308   107619ابراهيم محمود ابراهيم احمد

  4  800122475   78620المجد أبو بهجت العليم عبد بهجت احمد

  5  800100705   86.5717محفوظ ابراهيم حمدى احمد

  6  800136340   87820بدوى محمود السيد صبرى احمد

  7  800124740   108820عوضين احمد محمد عادل احمد

  8  800122761   108.5820المسيرى سالم ابراهيم احمد عزت احمد

  9  800136876   8.56.5710الجمل حسين الرحمن عبد على احمد

  10  800124924   6.58516السيد الحى عبد فتحى احمد

  11  800122674   88819العال أبو محمد الحفنى محمد احمد

  12  800126895   98.551النصر أبو محمد العال عبد محمد احمد

  13  800124902   77610الدسوقى عبده محمد محمد اسامه

  14  80015108   65.5813الرحيم عبد الجواد عبد محمود اسالم

  15  800125187   7438حسن بكر محمود رامى حسام

  16  800122790   102.5818عوض عبده عطوة عادل حسام

  17  800124832   88818الحصرى السيد على محمود حسين

  18  800114659   97520طلبه سليمان محمد الباسط عبد خالد

  19  800125100   7.57.5818حسين محمد محمد خالد

  20  800127154   7.57.5517معوض احمد محمد ابراهيم رائد

  21  800124854   11.5516المتولى السيد محمد سعيد

  22  800122488   79.5820المتولى فتحى محمد االسالم سيف

  23  800122675   108819الشربينى صالح حسين صالح

  24  800114318   6.58.5817احمد الدايم عبد عباس الدين عز عباس

  25  800125159   88619ابراهيم السعيد محمود اشرف الرحمن عبد

  26  800124894*   1010820البديع عبد عاطف الرحمن عبد

  27  800124741   78820البيلى احمد الدين عماد الرحمن عبد

  28  800125698   87.5817غازي محمود احمد نبيل الرحمن عبد

  29  800124844   108719العجمى احمد الفتاح عبد على

  30  80012353   6.56.5517عميره متولي محمد المتولي طارق محمد عمر
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الطالب اسمالطالب كودم

  31  800122650   0__الجمل الجواد عبد محمد اسامه عمرو

  32  800137083   98812العنين ابو الشربينى ابراهيم محمد كريم

  33  800137341   87.5820دهيم صابر الكيالنى احمد لبنى

  34  800122551   419_10قنديل محمد المتولى ابراهيم محمد

  35  800136372   316_10على احمد ابراهيم احمد محمد

  36  800122487   88820عقل أحمد محمد احمد محمد

  37  800122867   107514المتولى السعيد اسامه محمد

  38  800136367   77820االشقر السميع عبد حسن اسامه محمد

  39  800122821   77316العزيز عبد حسن محمد اشرف محمد

  40  800100132   011__طمان ابراهيم ابراهيم حازم محمد

226عبدالوهاب بكر حلمى محمد

  41  800136653   7.59819سليمان حامد حامد محمد

  42  800122616   107.5816الهادى عبد ابراهيم عزت طارق محمد

  43  800125130   108820عطيه السالم عبد طالل محمد

  44  800136591   89.5820سالمة رمضان الحميد عبد طلعت محمد

  45  800122809   1010720على محمد رأفت عالء محمد

  46  800136822   8.58720حسن عطيه حمدي عماد محمد

  47  800122856   8855احمد حسين الشبراوى محمود محمد

  48  800124899   88819الدكرورى شعبان الدسوقى محمود

  49  800122483   79712محمد الموافى الموافى محمود

  50  800122602   7.57.5619العمرى المنعم عبد طارق محمود

  51  800124911   108718العزب ابراهيم محمود طارق محمود

  52  800136833   720_10محمد احمد العزيز عبد محمود

  53  800137104   9.58.5712محمد البكري محمد مصطفي محمود

  54  800122554   78617الرازق عبد محمد وائل محمود

  55  800127513   108820المرسي احمد محمود ابراهيم مصطفي

  56  800115511   810820خيوه احمد حسين خالد مصطفي

  57  800100125   7.57.5319القللى لطفى اللطيف عبد الهادى عبد يوسف
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: المحاضر اسم 1 فصل - 3 المجموعة

الطالب اسمالطالب كودم

  1  800124926   109.5720شريف عوض اشرف ابراهيم

  2  800122802   87714العنين أبو موسى أشرف احمد

  3  800125458   92.5612الهنداوى اسماعيل ابراهيم ابراهيم احمد

  4  800122694   109720الحميد عبد احمد ابراهيم احمد

  5  800114283   26_8منصور علي منصور اكرم احمد

  6  800122712   109818النقيب حسن جالل حسن احمد

  7  800124966   109817السعدنى هللا عبد طه احمد

  8  800125878   1010720خلف محمد محمد عادل احمد

  9  800124742   6.59.5616عتابى العزيز عبد على العزيز عبد احمد

  10  800122705   109.5719الهندى محمد عصام احمد

  11  800125517   99.5820الشافعى رشاد حسن محمد احمد

  12  800122680   109.5620الطوخى محمد الحميد عبد محمد احمد

  13  800122684   106720ريه ابو السالم عبد محمد احمد

  14  800122847   109.5613الفتاح عبد حمدى كامل مصطفى احمد

  15  800122567   99520العمريطى صابر محمد ممدوح احمد

  16  800122751   8.58.5517.5العاجز رزق فرج اسراء

  17  800122783   109.5820صادق محمد كمال اسراء

  18  800125917   109.5819اللطيف عبد السميع عبد جيهاد اسماء

  19  800124796   1010819الحديدى مختار ياسر امير

  20  800125699   68820ابراهيم محمد احمد رضا ايمن

  21  800122486   1010720العشماوى الهادى عبد أمين عاطف ايمن

  22  800122797   1010820نصر السيد الفتاح عبد منصور ايه

  23  800136887   55718شندى سالم حسن محمود ترنيم

  24  800125060   87520ابراهيم زيد ابو حسن حازم

  25  800136448   109.5820شلبى السيد محمد احمد خالد

  26  800114160   6.57.5715احمد المقصود عبد جمال جمال خالد

  27  800124817   89.5820العاطى عبد حامد احمد خلود

  28  800124736   109.5820التالوى الحميد عبد عصمت هشام زياد

  29  800126818   9.59.5718العطار السيد سامى مصباح سامى

  30  800122763   88.5819السيد محمد سويلم سمير سيف

  31  800122673   107820القناوى راضى السيد محمود شروق

  32  800125904   4.54.5613شقير حسين فائق ضياء

  33  800122615   107718الرازق عبد محمد حسن عاصم

  34  800124861   1010820المتعال عبد محمد احمد الرحمن عبد

  35  800127526   89.5820البدويهي رفعت طه الرحمن عبد

  36  800122707   88.5311حسن احمد يس المنعم عبد محمد الرحمن عبد

  37  800122702   79.5711الدسوقى ابراهيم على ابراهيم على

  38  800125749   9.59.5820العراقى موسى الدين عماد

  39  800122610   99.5720السالم عبد السالم عبد ياسر عمر

  40  800124872   1010620شاهين محمد احمد عهود

  41  800124834   89.5816محمد الرحمن عبد فايز غاده

  42  800122717   99719القطان فتحى يوسف فتحى

  43  800125691   316__الوفا ابو اللطيف عبد احمد كريم
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  44  800125057   99620السيد جبر محمد محمد كريم

  45  800125879   109.5820احمد سليمان نصر احمد لوجينا

  46  800122886   109.5720العزب على على السيد محمد

  47  800099925   5.58.5718.5حجازي الهادي عبد ايمن محمد

  48  800136301   8.58.5820الحمادى العزيز عبد احمد خالد محمد

  49  800125477   109.5818المقصود عبد احمد قاسم خالد محمد

  50  800122837   88.5819شطا محمد محمد رجب محمد

  51  800124833   109.5819بدر السالم عبد رضا محمد

  52  800136294   720_9.5قطايه محمد شوقى عزمى محمد

  53  800136358   109.5719الشافعى القناوى محمد فؤاد محمد

  54  800122699   108.5819المنعم عبد يوسف محمد محمد

  55  800124900   89715صابر رياض فراج ابو محمود

  56  800122787   109718عطيه محمد السيد توفيق محمود

  57  800122812   109.5820سليمان السيد الباقى عبد عالء محمود

  58  800124830   88.5619المتولى طلبه محمد محمود

  59  800126631   1010820ليلة ابو ابراهيم محسن هللا منة

  60  800137090   109.5820على محمد السيد حمدى مها

Quiz1الطالب اسمالطالب كودم

Quiz 

2

Abbsen

ce

Mid-

Term

  61  800122807   108618محمد احمد محمد مهاب

  62  800124913   1010620المهدى عباس السالم عبد اشرف ندى

  63  800125002   7.58.5313الشناوى على السيد احمد نور

  64  800122801   89.5819مكيه ابراهيم محمد محمد محسن نور

  65  800122608   67718النبى عبد مرسى احمد هشام

  66  800124993   99.5819بيومى محمد السيد محمد يوسف
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