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   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
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 الغياب
 الدرجة

 16.5    انس احمد عبدالمجيد الفيل 12-05-270 

 13.5    انطون صبحى منصور قلته 12-05-271 

 16    انهار سعد حسن رزق حجاج 12-05-272 

 14    االء ابراهيم عبدهللا محرم 12-05-273 

 12.5    االء احمد فؤاد محمد عبدالرحمن 12-05-274 

 17    االء امجد محمد سمير واصل 12-05-275 

 14.5    االء امين محمد السعيد مصطفى الدقاق 12-05-276 

 13.5  ) معادله ( سامح نبوىاالء ايمن  12-05-277 

 16    االء حسن محمد عبدالمطلب 12-05-278 

 16.5    االء حمدى احمد الواقدى 12-05-279 

 14    االء خالد محمد اسماعيل درة 12-05-280 

 17    االء خميس مصطفى سعد العمراوى 12-05-281 

 16.5    االء رشدى السيد صبحى حسين الجريتلى 12-05-282 

 15    االء صالح احمد محمد عبدالمجيد 12-05-283 

 16    االء عادل العزب يوسف 12-05-284 

 14.5    االء عاطف السعيد عبدالجواد شهاوى 12-05-285 

 10    االء عبدالفتاح محمد امام 12-05-287 

 7  ) معادله ( االء عماد الدين كامل مرسى 12-05-288 

 12.5    االء عالء الدين لطفى محمد  12-05-289 

 13.5    االء محمد محمد الغزالى 12-05-290 

 15    االء محمد محمد شخلب 12-05-291 

 13.5    االء محمود عبده الرفاعى قطب 12-05-292 

 14.5    االء محمود محمد حامد البستاوى 12-05-293 

 13.5    شراقياالء محمود محمد عبدالجليل  12-05-294 

 15.5    ايات سعد عبده عمر السيد 12-05-296 

 13.5    ايتن شريف مصطفى رمضان صادق 12-05-298 

 12.5    ايثار هانى محمد عبداللطيف 12-05-299 

 16.5    ايسل محمد احمد على مصطفى 12-05-300 

 14.5    ايفا سوريان توفيق ابراهيم 12-05-301 

 16    ايفون عاطف مرزوق مساك 12-05-302 



 13.5    ايمان ابو زيد ابو زيد ابراهيم 12-05-303 

 15.5    ايمان احمد ابراهيم حسين زكى 12-05-304 

 13    ايمان احمد عبدالحميد عبدالنبى 12-05-305 

 12    ايمان احمد عبدالعظيم ابوعلفه 12-05-306 

 15.5    فرغلىايمان السيد جابر حسن  12-05-307 

 17    ايمان السيد محمد حسن رشيد 12-05-308 

 11    ايمان جمال محمد سعفان 12-05-309 

 14    ايمان جمال منصور طه عثمان 12-05-310 

 17    ايمان حامد عبدالوهاب محمد ابوالسعود 12-05-311 

 16    ايمان حسن احمد سليمان ابوسليمان 12-05-312 

 15.5    ايمان خميس محمد على ابوحطب 12-05-313 

 15    ايمان سعيد ابواليزيد حامد محمد 12-05-315 

 16.5    ايمان صبحى مبروك العلقامى 12-05-316 

 17    ايمان صالح امام عرابى قناوى 12-05-317 

 16    ايمان صالح خميس عبدالسالم 12-05-318 

 15.5    جمعه الصبيحىايمان صميده  12-05-319 

 17    ايمان عادل محمود محمود شمس 12-05-320 

 17    ايمان عبدالجواد موسى ابوقمر 12-05-321 

 16    ايمان عبدالفتاح محمد مجاهد العادلى 12-05-322 

 12    ايمان عصام جمعه ناصف 12-05-323 

 12    ايمان عطيه اسماعيل محمد سليم 12-05-324 

 16.5    ايمان على سعد على ونيس 12-05-325 

 15    ايمان على مصطفى ابوالمجد الشيخ 12-05-326 

 15    ايمان عوض يحى عكه 12-05-327 

 16.5    ايمان فرج عبدالرحيم ابراهيم اللقانى 12-05-328 

 17    ايمان محروس خفاجى ابوالعال 12-05-329 

 17.5    احمد نصار ايمان محمد عثمان 12-05-330 

 15.5    ايمان محمد مرشدى ابراهيم ابوالخير 12-05-331 

 15.5    ايمان محمد مصطفي اسماعيل محمد 12-05-332 

 16    ايمن زغلول عبدالوهاب ابوزيد 12-05-333 

 17    ايمن محمد عبدالمنعم محمد صالح 12-05-335 

 12.5    ايمن مهدى مهدى محمد زحير 12-05-336 

 14.5  ) معادله ( ايناس خالد حامد على الدين 12-05-337 

 14    ايناس عبدهللا حسن هجرس 12-05-338 

 16    ايناس فتح هللا حسين حسين الدقماق 12-05-339 

 16    ايه ابراهيم على احمد عاشور 12-05-340 



 12.5    ايه احمد عبدالرحمن خطاب 12-05-342 

 17.5    ايه احمد محمد سليمان محمدين 12-05-343 

 14    ايه اسالم عبدالعظيم امين 12-05-344 

 17.5    ايه السيد شعبان عبده مصطفى الشبكشى 12-05-345 

 17.5    ايه حسن السيد عبدالعزيز 12-05-346 

 12.5    ايه خلف احمد هريدى 12-05-347 

 17.5    ايه رفعت زكى عبدالباعث 12-05-348 

 13    ايه رفعت عبد الرازق محمد الفار  12-05-349 

 14    ايه سعد سعدالدين محمد ابوزيد 12-05-350 

 17    ايه سمير زاهر عبدالجواد 12-05-351 

 14.5    ايه صالح الدين حسين محمد حسين 12-05-352 

 13    ايه عادل محمد ابراهيم الشريف 12-05-353 

 16    سارة أحمد إبراهيم حسين زكى  12-05-534

 16    أية فرج عبد الرحيم إبراهيم اللقانى  12-05-360

 17    دعاء محمد عثمان أحمد نصار 12-05-457

 

 


