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 Midterm االســــــــــــم 

20 

 11 ابراهيم محمد عز الرجال عبد الغنى  1

 12 احمد ابوعلم احمد عوض  2

 14 احمد اسماعيل ابوالفتوح شطا  3

 8 مسلم ابو المعاطى علىاحمد السيد ابو   4

 غ احمد رجب جودة محمد النعمنانى  5

 16 احمد رمضان ابراهيم عطية  6

 12 احمد رمضان السيد السيد  7

 14 احمد سامى محمد رجب الداودى  8

 19 احمد طارىء عبد الرحيم محمد صحصاح  9

 16 احمد طه عبد الغنى حامد الناغى  10

 12 محمد احمد عبد العليم حامد  11

 15 احمد عبد المعبود محمد رمضان على  12

 10 احمد عصام عادل احمد البيطار  13

 12 احمد على السعيد الشيخ  14

 12 احمد محمد ابراهيم الدسوقى ابو المجد  15

 15 احمد محمد البدراوى شحاتة محمد  16

 غ احمد محمد عبدالواحد عبدالرازق  17

 14 الدين حالوة احمد محمد على سعد  18

 غ احمد محمد معاطى عوض عطية  19

 17 احمد محمد نصر محمد العدوى  20

 19 احمد مصطفى ابراهيم حماد صيام  21

 15 اسامه اشرف السعيد محمد خليل  22

 19 اسالم احمد ماهر خطاب على  23

 18 اسالم سامى محمد بكر محمد جوده  24

 19 تقى الديناسالم على الشربينى احمد   25

 12 اسالم عوض محمد محمد  26

 9 اشرف فؤاد محمد رجب رزق  27

 20 االء ابراهيم محمد محمد اسماعيل  28

 20 االء طه مصطفى محمد البيلى  29

 18 االء عصام عبد الغنى عبد الخالق  30

 10 السيد سعد عرفة السعيد  31

 12 السيد كامل السيد فوده مطاوع  32

 16 السيد محمود حسين ابراهيم  33

 14 انس ابراهيم محمد عبدالعزيز  34

 17 اياد عبد هللا الدسوقى فتوح عبد الحميد  35

 18 اية خالد على عبدالوهاب العطار  36

 19 ايمان صالح محمد موسى  37

 17 ايمن احمد مسعد طلبة خضر  38

 14 ايهاب فؤاد معوض عبد التواب  39



 11 عبد المنعم عاطف عبد المنعم الحلوانىحسام   40

 17 حسن عربى فخرى قطب  41

 19 خاطر متولى خاطر متولى عرفه  42

 15 خالد ايهاب فتحى ابو العدب  43

 20 خالد حسن احمد المرشدى  44

 17 خالد صابر محمد عبده بدر  45

 14 خلود خيرى ابو اليازيد منصور  46

 10 وطفة دنيا احمد محمد وهبة  47

 14 دينا عمرو عبد الجليل القليبى ابو العال  48

 19 رجب احمد على ابراهيم امام  49

 20 رحمة محمد عبد الرحمن محمد على حمودة  50

 غ رضوى اسماعيل حسن اسماعيل  51

 20 رنا نبيل عبد البارى عبد الباقى  52

 20 رندا ياسر يوسف على يوسف  53

 20 روان احمد محمد سيف الدين عبد الحى   54

 15 روضة ناصر عبد العزيز ابراهيم سيد احمد  55

 10 ريان خالد عثمان سعيد خيرى  56

 20 زياد محمد عبد هللا عيسى  57

 17 سامى نصر فريد منصور متولى  58

 18 سعيد ناصر سعيد ناصر  59

 19 سلمى امير سالم السيد سليمان  60

 11 شروق احمد محمد عوض سيد احمد  61

 19 صبرى السعيد صبرى زكى  62

 15 ضياء يوسف السيد المكروى  63

 8 طاهر مصطفى طاهر على حسن فرحات  64

 17 عادل نشأت احمد ابراهيم المشد  65

 13 عبد الحميد مجدى عبد الحميد حامد السيد  66

 17 عبد الرحمن احمد صالح الدين ابراهيم  67

 غ عبد الرحمن عاطف عبد الرحمن الطنطاوى  68

 16 عبد الرحمن عماد طه طه مراد  69

 20 عبد الرحمن يونس سالم يونس  70

 17 عبد هللا محمود عبد القادر محمد عبد القادر  71

 16 عبدالعزيز احمد محمد شتية  72

 20 على ابراهيم عوض هللا هالل  73

 20 زغلولعلياء عماد الدين احمد   74

 20 عليه جمعه يوسف جمعه بدوى  75

 12 عماد الدين احمد عبد الحليم محمود  76

 غ عمار عادل عبد العزيز محمد السيد  77

 20 عمر عبد العزيز ابراهيم ابو زيد مشالى  78

 16 عمر محمد على محمد سنبل  79

 20 عمرو احمد مصطفى كمال السيد محمد  80

 16 اسماعيل الديسطىعمرو جمال   81

 20 عمرو فايز عباس محمد شرف  82

 6 فاطمة احمد عبد القادر الحسينى  83

 16 فاطمة مصطفى الوردانى ابو المعاطى  84

 16 كريم رضا محمد المتولى البساطى  85



 18 كريم معتز قدرى السعيد منصور  86

 غ كريمة محمد احمد البيومى رزق  87

 13 اللطيف على عمر لبنى محمد عبد  88

 16 لميس طارق وحيد جاد محمد  89

 20 محمد ابراهيم محمد على فايد  90

 18 محمد ابو الفتوح ابو مسلم ابو الفتوح  91

 18 محمد احمد على البغدادى  92

 غ محمد احمد فؤاد حسن  93

 20 محمد احمد محمد سليمان الزامك  94

 20 العزيزمحمد احمد محمد محجوب عبد   95

 16 محمد اسامه فتحى عبد المقصود  96

 16 محمد اسعد اسماعيل على عبد هللا  97

 غ محمد السيد محمد ابوسعدة  98

 19 محمد حاتم محمد فرج سعد شاهين  99

 17 محمد حسنى مصطفى عبد العال  100

 18 محمد طارق فكرى حسين رجب  101

 16 محمد عادل رجب الباز  102

 12 محمد عاصم محمد عصمت فهمى  103

 19 محمد عبد الحميد عبد المجيد ابراهيم  104

 17 محمد عواد همام عواد ابراهيم  105

 18 محمد فتحى عزت السعيد  106

 18 محمد مجاهد مجاهد حسين احمد الجمل  107

 18 محمد مجدى محمد بدراوى عبد هللا  108

 20 محمد مصطفى مختار رجب الغالى  109

 6 محمد ناجى حسنى محمد  110

 11 محمد هشام محمد حامد  111

 17 محمد ياسر عبد الرحمن عبد الحميد  112

 15 محمد يحيى محمود الصادق  113

 10 محمود اسامة مصطفى كامل المنوفى  114

 18 محمود جمال محمد علي  115

 20 محمود عبد الغنى عبد الغنى ابو مندور  116

 9 محمود محمد جالل محمود محمد الغازى  117

 13 محمود ياسر محمود محمد محمود عجيز  118

 18 مروان احمد عبد الحميد محمد ابراهيم  119

 19 مروان خالد محمد عبدالعال  120

 6 مروان عادل محمود الداوودى ابراهيم  121

 20 مصطفى عبد هللا كمال النجار  122

 13 ابراهيم محمد عبد العزيزمصطفى مروان   123

 19 منه هللا على عبدالفتاح عبدالخالق  124

 غ مهاب محمد محمد ابراهيم المكاوى  125

 20 ميار اسامة محمد السعيد مصطفى  126

 20 ميرال حسام محمد السيد  127

 20 ميرنا السعيد عطية سالمة  128

 11 ميرنا طارق ابوبكر ابوالسعود  129

 20 ميرنا طارق الدرينى الدرينى الساعى  130

 12 نادر محمد السيد سالمة  131



 15 ندى سمير حامد ابو المجد دويدار  132

 20 ندى عبده محمد عبد العال ابراهيم  133

 20 ندى مصطفى السعيد نافع الخولى  134

 18 نورهان محمود السيد محمد بسطويسى  135

 19 نيازى نبيل محمود محمد  136

 12 نيرة سامى السيد محمد الظريف  137

 18 هاجر محمد عبد المنعم السعيد صالح  138

 18 هويدا حسن الشربينى الشربينى  139

 18 وجيه احمد وجيه السعيد احمد  140

 16 ياسمين محمد ابراهيم محمد  141

 19 ياسمين مصطفى محمود على البحراوى  142

 13 رضوي اسماعيل حسن شهاب  ؟؟

 11 عمرو أمين عطا الخولي ؟؟

 15 أحمد عبدالهادي محمد محمد ؟؟

 مدرس المادة

 

 د. ايهاب عبدالحي


