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  1    محمد حامد العلٌم عبد احمد   100 11

  2    الفتاح عبد محمد احمد احمد اسراء   000 19

  3    رزق رجب محمد فؤاد اشرف   100 4

  4    البٌلى محمد مصطفى طه االء   100 13

  5    بالش البسٌونى البسٌونى جابر السٌد   000 19.5

  6    على مصطفى كامل مصطفى امنٌه   000 14

  7    رجب محمد حامد محمد امٌر   000 19

  8    غانم السٌد اللطٌف عبد انجى   000 19

  9    الحمٌد عبد فتوح الدسوقى هللا عبد اٌاد   100 12

  10    الدسوقى جمعة احمد اٌناس   000 12

  11    السٌد ابو احمد على محمد اٌه   000 14.5

  12    عٌسى ابو السٌد مصطفى اٌه   000 18

  13    نعناع اسماعٌل محمد محمد اٌهاب   000 12.5

  14    راضى محمد توكل محمد باهر   000

  15    البدوى محمد امٌن حمدى   000 11

  16    بدران السعٌد السٌد خالد   000 7

  17    احمد سٌد عوض محمد البسٌونى دالٌا   000 10

  18    امام ابراهٌم على احمد رجب   000 0

  19    شهبه احمد الحمٌد عبد محمد رحمة   000 16

  20    الغالى محمد حمزة عماد روان   000 12

  21    احمد سٌد ابراهٌم العزٌز عبد ناصر روضة   100 15

  22    السٌد عوض عثمان اٌهاب زٌاد   000 16

  23    شومان مصطفى عبده ثروت زٌنب   000 13

  24    محمود محمد ٌاسر ساره   000 19

  25    عوض رجب عوض شٌرٌهان   000 19

  26    محمد الدٌن شهاب حامد مجدى شٌماء   000 20

  27    حبٌب محمود الرحمن عبد احمد الرحمن عبد   100 8

  28    اللباد عطٌة عطٌة فاٌز هللا عبد   000 13.5

  29    العوضى اسماعٌل سعد مصطفى عمار   000 15.5
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  30    محمد السٌد كمال مصطفى احمد عمرو   100 7.5
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  31    المنشاوى محمد حسن لبنى   000 19

  32    سند مترٌوس حبٌب عاطف مارك   000 18

  33    الفار شفٌق محمود صدقى محمد محمود مازن   000 8.5

  34    خلٌل الجلٌل عبد احمد محمد   000 11.5

  35    حمودة حسن رزق صبرى اشرف محمد   000 14

  36    اسماعٌل محمد اشرف محمد   000 8.5

  37    الفتاح عبد الغفار عبد السعٌد محمد   000 7.5

  38    النجا ابو محمود فؤاد السٌد محمد   000 6

  39    السٌد عوض عثمان اٌهاب محمد   000 19

  40    البحراوى متولى محمد راتب محمد   100 3

  41    السعٌد عزت فتحى محمد   100 2

  42    حسان محمد السٌد مأمون محمد   100 16.5

  43    الحمٌد عبد الرحمن عبد ٌاسر محمد   100 9

  44    سوٌلم محمود عثمان محمود   000 4

  45    عالم العزٌز عبد محمد على محمود   100 6

  46    ابراهٌم محمد الحمٌد عبد احمد مروان   100 4

  47    الحنفى محمد مسعد توفٌق مروان   000 8

  48    السعٌد محمد عمر تامر مرٌم   000 14.5

  49    الخٌر ابو ابراهٌم لطفى على هللا منه   000 18

  50    حسن محمود حسن نٌازى مهند   100 2

  51    الخولى حسن السٌد احمد مٌار   000 18.5

  52    الخٌر ابو محمود محمد خالد مٌار   000 20

  53    ذكرى ابو فهمى عصمت محمد عاصم مٌار   000 15

  54    سالمة عطٌة السعٌد مٌرنا   100 4

  55    عبدهللا محمد محمد اشرف نادر   100 12

  56    محمد الخالق عبد شامل ندى   100 5

  57    الجواد عبد السعٌد محمد نسمة   000 12

  58    غنٌم سالم توفٌق عالء نوران   000 15
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  59    الفقى شكرى سعٌد فٌصل نوران   000 20

  60    صادق كامل محمد نوران   000 19
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  61    محمد محمود نبٌل نٌازى   100 14

  62    الدٌن بهى على عادل هبة   000 13.5

  63    ستٌت احمد فتحى محمد هدٌل   000 20

  64    الشرقاوى زهران احمد همس   000 13.5

  65    الغنى عبد محمد المحسن عبد ربٌع ٌحٌى   000 10.5

  66    موافى احمد محمد مدحت ٌحٌى   000 11.5

  67    عبدالحمٌد عبدالمحسن جمال ٌوسف   000
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  1    ابراهٌم السالم عبد الحسٌنً انور احمد   100 12

  2    متولى ٌونس محمد خالد احمد   000 15.5

  3    الناغى حامد الغنى عبد طه احمد   100 17

  4    الدٌب محمد محمد الهادى عبد احمد   100 14.5

  5    شعبان على ماهر احمد   000 17

  6    السٌد رٌاض نهاد محمد احمد   100 11.5

  7    السٌد محمد الشافعى السعٌد اسالم   000 12

  8    محمد محمد عوض اسالم   100 13

  9    شرٌشر اسماعٌل محمد اسماعٌل   100 9

  10    اشرف محمد احمد اشرف   000 4

  11    الخالق عبد الغنى عبد عصام االء   100 17

  12    النجار امٌن جمال انس   100 7

  13    المعطى عبد على احمد اٌه   000 16

  14    شره االمام الحى عبد اسامه حاتم   000 9
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  15    حجاج القادر عبد المجٌد عبد والء حسام   000 12.5

  16    حسن حسان حسٌن اشرف حسٌن   000 1

  17    حسٌن محمد المجٌد عبد حسٌن   000 17

  18    اسماعٌل حسن اسماعٌل رضوى   100 17

  19    الشافعى ابراهٌم العزٌز عبد المنعم عبد سلوى   000 20

  20    جمعة السمٌع عبد عماد سمٌة   000 8

  21    فرحات حسن على طاهر مصطفى طاهر   100 10.5

  22    المشد ابراهٌم احمد نشأت عادل   000 5

  23    احمد الرؤف عبد محمد الرؤف عبد   100

  24    نعمان السٌد طارق الرحمن عبد   100 11.5

  25    سالم محمد الرحمن عبد مجدى الرحمن عبد   000 12

  26    كراوٌة على طه محمد الرحمن عبد   000 9

  27    الجوهرى حامد هشام محمد الرحمن عبد   000 16.5

  28    نعمان وجٌه محمد الرحمن عبد   100 7.5

  29    احمد عبده جابر هانى الرحمن عبد   100 0

  30    ٌسن محرم حامد المنعم عبد   000 18
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  31    فرج على المنعم عبد على المنعم عبد   000

  32    العزٌز عبد محمد عصام عالء   100 6

  33    محمد المعبود عبد العابدٌن زٌن على   000 8.5

  34    الخطرى محمد على فهمى على   100 6

  35    محمود الحلٌم عبد احمد الدٌن عماد   100 12.5

  36    احمد السٌد منصور عثمان عمر   100 11

  37    احمد حماد السٌد مجدى عمر   000 5

  38    مصطفى احمد ابراهٌم عفت عمرو   000 7.5

  39    محمد احمد مصطفى عمرو   100 5

  40    الحسٌنى القادر عبد احمد فاطمة   100 12

  41    بطرس مٌخائٌل مالك كٌرلس   100 6

  42   المغنى معوض على صبرى محمد مجدى   000 3.5
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  43    محمد حسن احمد محمد   000 6

  44    عساسة عبدالحمٌد احمد محمد   000 9.5

  45    عرٌف احمد احمد عنتر احمد محمد   000 9.5

  46    العزٌز عبد محجوب محمد احمد محمد   100 18.5

  47    الرحمن عبد احمد فؤاد اٌمن محمد   000 13

  48    موافى السٌد الناصر عبد جمال محمد   100 5

  49    هللا نعمة ابراهٌم جمعه محمد   100 10.5

  50    سعٌد على مصطفى رجب محمد   000 1

  51    شاهٌن العزٌز عبد سعد محمد   100 0

  52    الحدٌدى المنعم عبد شرٌف محمد   100 13.5

  53    عفٌفً ابراهٌم العوضً شعبان محمد   100 4

  54    صالح محمد على محمد   100 10

  55    الغورى احمد محمد عمرو محمد   100 9

  56    السامولى محمود مالك محمد   000 12

  57    البرعى على مناع محمد   000 16

  58    الفتوح ابو الفتوح ابو هانئ محمد   100 8.5

  59    محمد عوض السٌد ابراهٌم محمود   100 4

  60    التمامى مصطفى محمود احمد محمود   000 10

م الطالب اسم المستوى mid-term 20

  61    الغنى عبد الفتاح عبد البلتاجى محمود   000 9.5

  62    البالط مرسى اللطٌف عبد سعد محمود   100 7.5

  63    العدل السالم عبد محمد عصام محمود   200 10.5

  64    شعٌشع ابو محمد الباقى عبد محمد محمود   100 15

  65    الشحات حسن محمود ٌاسر محمود   000 7

  66    كمال مصطفى السٌد مصطفى   100 7

  67    الشرقاوي السٌد خالد محمد مصطفى   000 16

  68    شهاب محمد السعٌد فرج ممدوح   100 0

  69    سالمة السٌد محمد نادر   100 1

  70    صالح السعٌد المنعم عبد محمد هاجر   100 19

  71    العزٌز عبد الرازق عبد السٌد هدي   000 7

18/03/2019نظام ابن الهٌثم الدارة شئون الطالب 



  72    السٌد احمد السٌد اكرم وجٌه   000 16

  73    توفٌق اإلمام ناجح محمد 7




