
 (5حضور ) Midterm (40) االسم م

 3 38 إبراهيم أحمد كامل إبراهيم الجندي 1

 5 40 أحمد حاتم محمد فرج سعد شاهين 2

 1 37 أحمد عالء أمين عبد العزيز  3

 4 40 أحمد محمد أحمد أحمد الحالج 4

 4 40 أحمد محمد محمد السيد جنيدي 5

 4 40 أحمد محمود أحمد الغرباوي 6

 3 39 أحمد وفيق محمد عبد السميع عسكر 7

 2 35 إسالم شعبان فتحي محمد 8

 2 34 أشرف حمدي أمين إمام الهواري 9

 5 40 إلهام مصطفى محمد صالح 10

 5 36 آية أسامة إسماعيل إبراهيم المشد 11

 5 40 أية السيد محمد السعيد الموجي 12

 5 40 آية عاطف مصطفى عمر المناوي 13

 3 38 إيهاب ثروت علي أحمد بدر 14

 5 40 دينا أحمد حامد البدوي رفاعي حجر  15

 5 36 ريم ماهر عبد الجواد عبده درغام 16

 4 40 سلمى سيد أحمد عبد الحميد محمد 17

 4 40 سلمى شيخ العرب أحمد فتحي 18

 3 31 سندس عوض عبد السالم مجد أبو السعد 19

 3 40 عبد الرحمن علي إبراهيم علي رزق 20

 0 غـ عبد الرحمن محمد كامل عقل علي دسوقي 21

 1 38 علي محمد علي محمد علي سالم 22

 4 38 عمر عبد الحليم أحمد محمد شندي 23

 2 40 عمر محمد بدير أبو صيرة 24

 3 40 عمرو بدر الدين عبد الحميد محمد  25

 0 غـ كريم نهاد محمد محمد مجاهد 26

 2 40 محمد إبراهيم محمد إبراهيم بركات 27

 2 40 محمد إسماعيل محمود محمد الخولي 28



 3 40 محمد طارق عبد الحليم عبد ربه 29

 3 38 محمد عبد العظيم عبد الرؤف بديوي 30

 4 40 محمد فوزي المرسي أبو صالح 31

 3 38 محمد وليد محمد عبد اللطيف بدير 32

 5 40 منة هللا سعد صديق حسنين زيدان 33

 3 40 مهند مجدي عبد الحميد الحلواني 34

 5 40 نجالء ناصر جالل عبد القادر 35

 5 40 نسرين محمد صديق أحمد السيد  36

 5 38 نوران حمدي محمد الرفاعي 37

 5 39 نورهان أشرف علي الصديق العشماوي 38

 5 38 هاجر فهمي يوسف فهمي عبد الواحد 39

 4 40 هدير محمد زايد سالم 40

 3 37 هشام محمد علي أبو شامة 41

 5 35 هند ماهر عبد الجواد عبده درغام 42

 0 غـ ياسمين عصام محمد أبو عتمان 43

 غير مدرج بالقوائم

 1 40 صالح مدحت صالح السيد 44
 

 

 التكرار الدرجة

 

31 1 

34 1 

35 2 

36 2 

37 2 

38 8 

39 2 

40 23 

 38.6 المتوسط
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