
كشف رصد درجات

فصل دارسي الثانى 2017-2018
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 ( BME491 ) المقرر  علم السميات والصحة العامة 

أعمال فصل

25

1 80014018 آالء إبراهيم عراقى على عراقى  25

2 800103315 آالء محمد فتحى السعيد الشندى  24.5

3 70022342 آمال محمد عبد الفتاح أحمد  23

4 70026288 آية هللا أيمن حسين حسين  24.5

5 800100586 آيه خالد فتحى محمود محمد  25

6 70026429 آيه عبد المنعم محمد الدرينى  25

7 70021801 أحمد السعيد محمد الديب  18

8 80012572 أحمد جمال السعيد صابر أحمد  23.5

9 80013169 أحمد خالد أحمد فهمى نوفل  22.5

10 80004764 أحمد عادل مصطفى محمد  غ

11 800117208 أحمد عبدالوهاب حامد الزهار  24

12 70026471 أحمد محب محمد احمد  25

13 80013180 أحمد محمد القياس عبد المقصود عكيل  24

14 70021816 أحمد محمد جوده بدران صالح  23

15 70026314 أحمد محمد منصور محمد على  22

16 80013094 أحمد مصطفى صدقى عبد هللا  20

17 70026728 أحمد نشأت عبد المنعم صوفان  24

18 70025985 أحمد وجيه عبد الرحيم محمد  25

19 80014932 أسماء محمد أحمد عبد المقصود صالح  23.5

20 70026179 أندرو أسعد باسيلي أسعد  24.5

21 80012564 أيمن حسن جمعه أبو الفتوح الحماقى  22.5

22 80012545 إسراء رفيق عنتر شعبان  24

23 70026176 إسراء محمود محمد عبد الوهاب جمعه  24

24 80012856 إسالم عطيه عبد العزيز عبد هللا  23

25 80012855 إسالم محمد عبد القادر يوسف أحمد  22.5
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26 80012836 السيد محمد السيد محمد الشربينى  15

27 80012552 الشيماء حسن محمد الصعيدى  25

28 80015303 بسنت شاكر أحمد العدل الغندور  23.5

29 70026174 تسنيم سعد عباده محمد هالل  25

30 70021793 جهاد أكرم أحمد الغرباوى على  25

31 80012834 خالد محمد صالح الحلو  22

32 80013072 خالد محمد محمد غانم  25

33 80012842 خلود عصام مصطفى نصار  25

34 80014921 خميس محمد أحمد عبد الرحيم  18

35 70021792 دعاء أحمد عرفة عبده إبراهيم  25

36 80014227 رامز عدنان طالب  19.5

37 70026942 رانا أشرف نصر حسن السايح  25

38 70026177 ريم يسري علي زين العابدين  25

39 70026725 سارة محمد فوزى ابراهيم زكى  24

40 70026170 ساره رضوان عبد العزيز رضوان  25

41 70026309 ساره عالء رجب الدسوقي  24.5

42 80012850 ساره عالء محمد مصطفى  25

43 70026089 سالى محمد سعد محمد صالح الحديدى  24

44 70026337 سما محمد محمد زكى محمد محمود  25

45 800114230 سمر عوض عوض رفاعى  24

46 80012574 سمير محمد على محمد  17

47 70026687 سوزى السيد محمد احمد  24

48 70026388 شروق عبد المحسن السعيد عبد المحسن  25

49 70021898 شروق محمد محمود هاشم المنير  24

50 80012847 شيرين إبراهيم محمد زكى معوض  23.5
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51 80013069 عالء يسرى وهيب يوسف مطر  23

52 80013183 عمر فيصل السيد إسماعيل سرور  25

53 80013081 عمر محمد محمود هانى  22

54 70026472 فاطمة خالد أحمد عبد الفتاح  24

55 80013190 فتحى أيمن إبراهيم الدسوقى قضا  18

56 80014800 فيليب كريم شفيق إسكندر يوسف  25

57 80013186 كريم أحمد محمد لطفى مصطفى  22

58 800103331 كريم عالء عبدالعزيزعبدالرحمن بدران  24

59 800127064 ماجد يحى عبدالعاطى يونس  21
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60 80013086 محمد أحمد عبد الحميد عبد اللطيف  25

61 80013078 محمد إبراهيم أبو الفتوح المنزالوى  24

62 70026689 محمد إبراهيم محمود العشماوي  24.5

63 80012563 محمد السيد السيد محمد السعيد  22

64 70021800 محمد السيد محمد السيد البسطويسى  24

65 70026496 محمد حسن عبد الحكيم علي  20

66 70025908 محمد سالم أحمد علي  24

67 80015371 محمد عابد عبد الغفار محمد  25

68 70021797 محمد عادل فهمى عوض عبد القادر  24.5

69 70021975 محمد عوض محمدين اإلمام النشاوي  20

70 70021911 محمد مجدي المرسي عبد الغني  18

71 70021925 محمد محمد عيد السواح  24

72 70021909 محمد محمود أحمد الدسوقي الرديني  19

73 80013083 محمد محمود حسين أحمد رزق  22.5

74 70021790 محمد مدحت عبد الوهاب محمود شاهين  18

75 80012973 محمد يسرى عبده طه الجمل  15
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76 70021919 محمود صبحي محمد عبد القادر  17

77 70021872 محمود محمد سعد عبد الحميد عوض  21.5

78 80014964 محمود محمد محمود سعد  24

79 80012560 محمود محمد محمود عمر المنسى  23.5

80 80012557 محمود مصطفى محمود إبراهيم إسماعيل  23

81 80012578 مصطفى السعودى فتوح أحمد الرفاعى  22.5

82 80012832 مصطفى حجازى عواد سيد أحمد  22

83 80012555 منال محسن محمد عطيه سعيد  22.5

84 70021794 منة هللا هشام مختار السنباطي  22

85 80014922 منصور السيد منصور عثمان  23.5

86 70026034 منه هللا ناجي عبد المحسن حسن  24

87 80014020 منى ثروت محمد عبد الحليم  25

88 800100363 مها فاروق فتحى فؤاد بركات  24

89 70022340 مي عبد العزيز عبده المنجي  25

90 70026392 ندى اشرف دسوقى محمد  25

91 70026169 ندي محمد السعيد الغرباوي  25

92 70022209 ندي محمد ياقوت عبد العزيز  24

93 80012558 نورا موسى فتحى السيد يونس  23.5
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94 70026090 نوران احمد حافظ هليل  25

95 70021120 نورهان ابراهيم السعيد محمد االمشاطي  25

96 80012546 نورهان عادل مأمون حسن  24

97 70026036 نورهان مصطفى علي إبراهيم الزمر  25

98 70021799 هاله حمدي فهمي دياب  23

99 70021917 هاميس محروس فهيم هليل  24

100 70026987 هبه إبراهيم زكريا أبو المعاطي عوض  25
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101 80012841 هبه حلمى عطيه صابر  23

102 70026201 هدي حمادة الشربيني الشربيني  25

103 80013075 هشام مصطفى على عبدالنبى الغازى  23

104 70021924 وليد علي محمد محمد علي  17
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