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   14/4/2018-1/4/2018 إلى -من الفترة
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 المجموعة
5A 

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 الدرجة

 10  ) معادله ( عبير عالء على عبدهللا 12-05-700 

 13.5    عزه حسن حسن حسن زغلول 12-05-701 

 13    محمود محمود يونس قاقاعصام  12-05-702 

 13    على اشرف على بسيونى ابراهيم 12-05-703 

 15.5    على جمال احمد ابراهيم 12-05-704 

 16.5  ) معادله ( على شريف احمد فؤاد شعبان  12-05-706 

 15.5  ) معادله ( على مجدى على الطبيب  12-05-707 

 16    عياد على محمد مقبل محمد احمد 12-05-708 

 14.5    على محمود محمد المعداوى 12-05-709 

 15    علياء على حسن محمد 12-05-710 

 15    علياء على دغيدى دغيدى 12-05-711 

 12    علياء فتحي عيد صيام 12-05-712 

 13.5    عماد السيد عبدالسالم عبدالجواد ابوالحسين 12-05-714 

 16.5  ) معادله (  فتى عمراحمد محمد 12-05-716 

 12  ) معادله ( عمر اشرف حميد الدين محمد 12-05-717 

 14    عمرالسيد عبدالسالم على الخولى 12-05-718 

 17  ) معادله ( عمر حسام الدين محمد نعيم 12-05-720 

 16    عمر رضا محمد احمد على السيد 12-05-721 

 14  معادله ()  عمر سامح احمد امام 12-05-722 

 14.5    عمر سامى على ابراهيم احمد 12-05-723 

 15    عمر طارق احمد زيدان ابوالمكارم 12-05-724 

 15    عمر طه على السيد الجارحى 12-05-725 

 17.5    عمر عادل محمد انور حسن خليفه 12-05-726 

 12.5    عمر عبدالحميد احمد العبد 12-05-727 

 14.5    عمر فتحى على عبدالقوى 12-05-729 

 16.5  ) معادله ( عمر محمد جمال عمر محمد 12-05-731 

 16    عمر محمود احمد مختار الجندى 12-05-732 

 14  ) معادله ( عمر محى الدين صالح الدين شكرى 12-05-733 

 15.5    عمر ممدوح محمود احمد محمد بندق 12-05-734 

 15.5  ) معادله ( نادر عبدالمنعم فصيحعمر  12-05-735 



 15    عمرو ابراهيم ابراهيم هاللى 12-05-736 

 14.5    عمرو ابراهيم فتوح قطب غازى 12-05-737 

 16.5  ) معادله ( عمرو احمد سعد الديب 12-05-738 

 17    عمرو احمد عبدالحق عبدهللا شحاته 12-05-739 

 15    حسن امانعمرو امين طلعت  12-05-740 

 14.5  ) معادله ( عمرو جمال احمد عيد 12-05-741 

 13.5    عمرو حامد محمد مصطفى خضر 12-05-742 

 12    عمرو سعد توفيق طليس 12-05-743 

 12    عمرو محمد عبدالحميد محمد الجوهرى 12-05-744 

 15.5    عمرو محمد محمد احمد رجب 12-05-745 

 15    عمرو منصور منصور منصور فرج 12-05-746 

 12.5    عال عماد محمد محمد ابراهيم 12-05-748 

 14    عالء مبارك محمد احمد عطيه 12-05-750 

 14.5    غاده سمير بسيونى قنديل 12-05-751 

 16.5  ) معادله ( فادى نبيل روفائيل ابراهيم 12-05-752 

 12    ابراهيم عبدالعاطىفاطمه احمد السيد  12-05-753 

 14.5    فاطمه احمد محمد محمد صقر 12-05-754 

 12    فاطمه جابر حسن محمد رضوان 12-05-755 

 11.5    فاطمه جمعه يسن يسن ابوشبانة 12-05-756 

 17.5    فاطمه سامى عبدالنبى راغب محمد 12-05-757 

 13    فاطمه عبدالناصر عبدالمعطى احمد 12-05-758 

 11.5    فاطمه عصام عبدالمعطى محمد عبدهللا 12-05-759 

 11.5    فاطمه فرج اسماعيل حسين 12-05-760 

 12    فاطمه محمود السيد محمد نايل 12-05-761 

 13    فاطمه منصور يوسف حميده 12-05-762 

 11.5    فاطمه الزهراء محمداحمد متولى ابراهيم 12-05-763 

 17.5  ) معادله ( فرح اشرف جالل البيلى 12-05-765 

 17  ) معادله ( فرح حلمى محمد صدقى برغش 12-05-766 

 17.5    فرح صبرى حسنى عبدالحميد حبيب 12-05-767 

 12-05-768 
فرح محمد حسينى محمود صالح الدين 

 13.5    حشيش

 17.5  ) معادله ( فلاير ايهاب على عبد السالم ماضى 12-05-769 

 14.5    فؤاد مصطفى عبدالصمد ابراهيم ودن 12-05-770 

 13    فوزيه محمد عبد العزيز جوده جاد 12-05-771 

 12    فيبى فايز لبيب عطاهللا غطاس 12-05-772 



 14.5    فيبى فيكتور كيرلس منصور ميخائيل 12-05-773 

 16    فيروز محمد ابراهيم محمد عبدالرحيم 12-05-774 

 11    فيروز محمداحمد الفخرانى 12-05-775 

 15.5    كرستين فرنسيس رزق امير 12-05-777 

 13.5    كريم ابراهيم محمد السعيد ابراهيم النباصى 12-05-778 

 17    كريم ابوزيد فتحى اسماعيل التراس 12-05-779 

 14.5    كريم احمد عبدالجواد حامد 12-05-780 

 17.5  ) معادله ( اسامى على بيومى كريم 12-05-781 

 16  ) معادله ( كريم طارق سعيد ابوالسعود 12-05-782 

 12    كريم عبدالرازق بساط حسن بالل 12-05-783 

 15.5    كريم عبداللطيف احمد محمد احمد 12-05-784 

 11  ) معادله ( كريم عصام عبدالونيس محمد 12-05-785 

 16.5  ) معادله ( موريس ابراهيم كريم ماجد 12-05-786 

 16    كريم مجدى عبدالحليم خليفه 12-05-787 

         

 


