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 المجموعة
2A 

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
17.5 

 15.5    اسماء عرفه عبدالرازق خيرهللا 12-05-183 

 16    اسماء على السيد على رمضان 12-05-184 

 16.5    اسماء على حماده محمود سويدان 12-05-185 

 11.5    اسماء فايز عبدالنبى عبدالعزيز القالوى 12-05-186 

 12    اسماء محمد ابراهيم الجندى 12-05-187 

 12.5    اسماء محمد احمد القاضى 12-05-188 

 17    اسماء محمد السعيد عوض عطيه 12-05-189 

 15    اسماء محمد حسن ابراهيم سرور 12-05-190 

 16    اسماء محمد حسن عبدالرازق 12-05-191 

 14    اسماء محمد سعد خميس القراجي 12-05-192 

 13    اسماء محمد على دريس 12-05-193 

 17    اسماء محمد محمد شرف 12-05-194 

 14    اسماء محمد مصطفى مصطفى الزيبق 12-05-195 

 16.5    اسماء محمود ابراهيم مصباح 12-05-197 

 13.5    اسماء محمود السيد العقارى 12-05-198 

 15    اسماء محمود عبدالحليم فيود 12-05-199 

 14.5    اسماء محمود مصطفى حماد 12-05-200 

 13.5    اسماء هانىء على احمد عيسى 12-05-201 

 13.5    السماحىاشرف على محمد  12-05-203 

 14    اكرم محمد عبدالحفيظ عراقى 12-05-204 

 16.5    الزهراء على محمد محمد ندا 12-05-206 

 13.5    الزهراء محمد عبدالعزيز الرامى 12-05-207 

 15    السيد السعيد احمد محمد نعيم 12-05-209 

 14.5    السيد خميس عبدربه محمد الرشيدى 12-05-210 

 11.5    الشيماء شوقي عبدالمجيد سعد حسانين 12-05-211 

 11.5    الشيماء عبدالعزيز عبدالعزيز ابوريه 12-05-212 

 11    الشيماء محمد محمد خضر 12-05-214 

 14    الهام حسنى على ابراهيم النجار 12-05-215 



 14    الهام محمد محمد الطيب قريطم 12-05-216 

 11.5    امال ايمن رمضان عبدالسالم فرج 12-05-217 

 16    امال حمدى محمد مبروك فرج 12-05-218 

 12.5    امانى ابراهيم احمد الصاوى 12-05-219 

 13    امانى احمد محمود عوف 12-05-220 

 14.5    امانى حسام الدين زكريا محمد 12-05-221 

 13.5    اماني رجب صالح محمد الشعراوى 12-05-222 

 10    امانى عبدالفضيل عبدهللا احمد امين 12-05-223 

 15.5    امانى عوض احمد عبدالعاطى عالم 12-05-224 

 15    امانى محمد احمد محمد العجمى 12-05-225 

 14.5    امل جمال الدين عبدالحميد عبدالسالم 12-05-227 

 10    امل حمدى محمد محمد غنيه 12-05-228 

 16.5    امل محمد احمد محمد المغربى 12-05-229 

 16.5    امل مدحت سعيد محمد غازى 12-05-230 

 13    امنيه احمد ابراهيم مصطفى التحفة 12-05-231 

 16    امنيه احمد مبروك ابوحسين 12-05-232 

 12.5    امنيه انور احمد خضر 12-05-233 

 15.5    حسن امنيه رافت محمود محمد 12-05-234 

 14.5    امنيه زكريا ابوهارون احمد احمد 12-05-235 

 13    امنيه سعد زكي محمود ابوغنيم 12-05-236 

 10    امنيه محمد زكريا محمد 12-05-237 

 16.5    امنيه محمد محمد غازى بركات 12-05-238 

 13.5    امنيه محمد محمود شوقى 12-05-239 

 15    محمود احمد ابوالحسن امنيه 12-05-240 

 15.5    امنيه ممدوح محمد عمار 12-05-241 

 15.5    امير عادل عبدالعاطى عبدالحميد الشربينى 12-05-242 

 16.5    امير ماهر عزيز زكى عبدهللا 12-05-243 

 12    اميره ابراهيم بدوى ابراهيم 12-05-244 

 14    احمداميره بدرى صابر ابراهيم  12-05-247 

 15.5    اميره جمال هاشم علي بيومي 12-05-248 

 17.5  ) معادله ( اميره خالد محمد ابوالفتح صباح 12-05-250 

 15.5    اميره خالدنصرهللا اسماعيل سعد 12-05-251 

 16    اميره سمير عبدالمجيد عبدالسالم 12-05-252 

 14.5    عليبهاميره عبدالعظيم حنفى محمد  12-05-253 

 15.5    اميره عز محمد محمود ابراهيم 12-05-254 



 16    اميره على حامد ابوقمر  12-05-255 

 15.5    اميره قدرى عبدالرحمن بردان 12-05-256 

 11.5    اميره محمد السيد محمد البنا 12-05-257 

 16    اميره محمد خليل ابراهيم ماضى 12-05-258 

 12    اميره محمود درويش محمد ابراهيم نوفل 12-05-259 

 15    اميره يوسف محمد زياده 12-05-260 

 15    اميمه حسين عوض قبيصى 12-05-261 

 13.5    اميمه عبدالعزيز احمد على 12-05-262 

 13.5  ) معادله ( امين حسين امين عالم 12-05-263 

 13.5    امينه جالل احمد محمد 12-05-264 

 12    امينه مصطفى محمد كامل عبدالرحمن ناصف 12-05-265 

 14.5    انجى على عباس صبحى عطا 12-05-266 

 15    انجى عياد يعقوب شحاته 12-05-267 

 16    انجى محمداحمداحمد محمد  12-05-268 

 13    اندرو فوزى عطاهللا جيد 12-05-269 

          
 

 رئيس الوحدة 
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