
Group 1

NameMid Term ( 20 )

10.5مصطفى عبدهللا الدسوقى عبيد

10محمد احمد يوسف السعيد

14وليد محمد السعيد محمود العسيلى

9.5سلمى مصطفى عبد الحكيم

9.5اسالم محمد عبد العزيز محمود

13.5النادى محمود حسن محمد

8.5عمر حسنين ماهر حسنين

9احمد كريم عبد العليم راشد

9نهى ابراهيم زين الدين

11.5عبدهللا حمدى غازى محمد

11على محمد على محمد سالم

9باهى مصطفى ابراهيم محمد

10باسل عادل محمد سالم

15عبدالرحمن عادل باشا

14المعتصم باهلل عبد الجليل

16محمد حسام النجار

16هشام عبد اللطيف عبد اللطيف

8.5رشا مجدى الحنيدى حسن

10.5محمد احمد سامى 

3امانى حسن ابراهيم موسى

17هشام طارق انور على

14ندى عبدة محمد عبد العال

11احمد حمدى سليمان 

11.5احمد ناجى محمد الحديدى

12.5خالد زاهر السعيد

12احمد ياسر عبد الرزاق شعبان

9احمد جمال على احمد السباخى

11محمد اسامة سيد محمد موسى

6ايه ناصر عز الدين محمد

18احمد محمد عبد الحميد محمد غازى

11السيد محمد السيد احمد موسى

10.5اسامة رضا رضوان حسين

13احمد جمال محمد عبد النبى

18عبدهللا محمد محمد عبد العزيز ابونار 

18احمد عماد الدين سعد الصباغ

13محمد عاطف فهمى خليل

12خالد فهمى فهمى الشرباصى

9عمر ممدوح عبد المعطى ماجد

14.5خالد جمال حسن محمد

9اشرقت امين فرج

10امير محمد نشات

12هدير محمود زايد سالم

12.5هيثم عادل عمر

7يوسف طلعت الغنام

6عمر عثمان السعيد عبدهللا شهيب

11.5عصام نبيل محمد حسنين عمر 

13.5منى عبد الفتاح



Group 2

NameMid Term

11.5مصطفى محمود نوفل

20علياء عماد الدين احمد زغلول

18.5سارة محمد المقدم

14.5ايه اسامة اسماعيل المشد

10.5روان احمد رفعت داود

11.5عبد الرحمن ساهر محمد

1احمد عبد الرسول فرج محمد

13فاطمه محمد عبد الحكيم 

5.5محمد احمد عبد البديع ابراهيم

10.5احمد خالد عبد المجيد

16.5عبدهللا محمد فوزى الجزار

11عمر ياسر محمد محفوظ

16محمد حسام الدين صبرى محمد

15عمر اشرف محمود الفراش

11.5خالد محمد على محمد ريه

11.5نورا اسامة محمد عمر

9أنس الحسينى طه الجارحى

6.5محمد أشرف عبد المنعم الخالوى

5محمد رمضان رمضان

12نوران محمد محمد جاد

12.5اسامة عبد الفتاح خليل السيد

10ياسمين حسن السيد مسلم

16وفاء السعيد وديع محمد

14ياسمين نبيل الشربينى فرج

13.5مريم خالد محمد شلبى

12.5هانيا هشام حامد حسن

20محمد عبده محمد

10وليد نبيل محمد نعمان

6خالد جمعة ابوزيد عبد المقصود

11محمد باسم محمد لطفى

7احمد محمود مصطفى عبدهللا
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