
Midterm(30)االسم م

23آیة ناصر عز الدین محمد1

30أحمد إبراھیم إبراھیم عبد القادر الجاعوص2

24أحمد السعید أحمد حسن3

أحمد ثروت أحمد محمد سعود4

14أحمد حمدي سلیمان سالم5

22أحمد حمدي محمد حسن أبو المعاطي6

27أحمد سعد محمد السید سید أحمد7

10أحمد صالح شكري صالح8

أحمد عبد الرسول فرج محمد9

24أحمد عبد هللا محمد احمد عبد هللا10

11أحمد عزت محمد عبد العزیز11

أحمد عصاد عادل أحمد البیطار12

30أحمد عماد رشاد حامد عرفات13

19أحمد محمد السید علي سرحان14

23أحمد محمد نصر المرسي15

22أحمد نادر محمد عبد الكریم16

28أریج أیمن محمد ھالل17

25أسامة حامد عبد الشافي حامد18

20إسراء أحمد عبد السمیع أحمد19

28إسراء شعبان صبري مجاھد العجمي20

20إسالم أحمد محمد فتحي أحمد عجوه21

5آالء أیمن طھ متولي22

24أمجد السید الملیجي عبد الرازق أبو النجا23

12أمیرة محمد عبد الفتاح محمد الغمري24

28آیة أحمد مصطفى خلیل محمد أرفلي25

19إیھاب عصام عوض عوض الدسوقي26

15باسل مصطفى شفیق بركات العجواني27

27حسناء أحمد بدوي أحمد محمد عبد المتعال28

30خالد السید أبو الفتوح محمد الشباسي29

17خالد حمدي السعید العوضي30

مقرر: لطرق الكمیة لضبط الجودة

Quantitative Methods for Quality Control (UNC446)

الفصل الدراسي األول 2017/2018



Midterm(30)االسم م

3رنا مصطفى الحسیني محمد الشربیني31

30رندا محمود محمد أبو المعاطي32

22شیري یحیى محمود حسن33

17عبد الرحمن حمزة عبد السالم34

16عبد الرحمن محمد محمود محمد عبده35

13عبد هللا محمد فوزي الجزار36

علي عثمان عبد الحكیم السید37

17عمر عبد المنعم صبحي محمد إسماعیل38

6عمر عثمان السید عبد هللا شھیب39

30عمرو مجدي محمد محمد عیسى40

25عمرو محمد عاطف یوسف عیسى41

27كریم حامد محمد وجیھ شعبان سلیم42

10كریم ھاني محمد أبو عش43

28محمد أحمد محمد عبد هللا النموري44

30محمد الجوھري حامد الجوھري محمد45

18محمد جمال صبحي محمد46

30محمد حمدي عبد اللطیف عبد الغني47

محمد رزق أحمد معوض اإلمام48

22محمد شحاتھ محمود أبو مصطفى49

محمود عصام محمد عبد السالم العدل50

ممدوح فرج السعید محمد شھاب51

30منار أحمد ھشام عبد المحسن حموده الجمال52

30مي محمد عبد السالم السید داود53

30میاده النبوي عبده النبوي54

30مینا إبراھیم ماھر نجیب كیرلس55

28نورا أسامھ محمد عمر بالط56

30ھدیر فرید مصطفى یونس57

25وفاء السعید ودیع محمد عبد البر58

26یارا أیمن جالل الزھار59

2إسالم محمد علي نبیھ الشرقاوي

17طارق بكر محمد البیومي
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