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   24/2/2019-11/2/2019 إلى -من الفترة
رقم 

 المجموعة
2B   

   اسم الطالـــــــــــــــــــب الجلوس رقم
نسبة 

 الغياب
 مالحظات الدرجة

   17.5 100   اميره رمضان عطيه ابوسالم 13-06-242

   11.5 86   فتيانىاميره سعد خميس  13-06-243

   16 100   اميره عبدالباسط هريدى الزهرى 13-06-244

   15.5 96   اميره فكرى محمد عبدالغنى سليمان 13-06-245

   14.5 90   اميره ماجد عبدالسالم احمد عكاشه 13-06-246

   14.5 86   اميره محمد عبدالفتاح العبد 13-06-247

   14.5 93   محمد حجازى اميره محمد عبده 13-06-248

   16 90   اميره محمد يوسف نويصر 13-06-249

   17 100   اميره ممدوح زكريا عبدربه القونى 13-06-250

 اندرو بهجت مكرم تامر سعيد 13-06-251
حول إلى 

5A     

   13 90 ) معادله ( انس هشام محمد حافظ هندى 13-06-253

   17 96   محمد الصعيدىانوار طه اسماعيل  13-06-254

   15 100   االء احمد محمد الحسينى 13-06-255

   15 100   االء اسامه عبدالمنعم احمد نبيه الجندى 13-06-256

   17 100   االء اشرف شحاته السيدشتله 13-06-257

   12 86   االء جمال سليمان محمد الوداد 13-06-258

   17.5 100   اليمنىاالء حافظ السيد  13-06-259

   17 96   االء حامد عبدالهادى العبد 13-06-260

   17 100   االء رجائى رمزى محمد 13-06-261

   17 100   االء سالم عبدالهادى السيد الطلخاوى 13-06-262

   17 96   االء عادل فتحى عباس 13-06-265

   17.5 100   االء عادل محمد عاطف محمد سالمه 13-06-266

   17 100 ) معادله ( االء عبدالحكيم احمد عبداللطيف  13-06-267

   17 100   االء عبدالحليم ابراهيم احمد العشرى 13-06-268

   15.5 100   االء عبدالعزيز راشد شلبى 13-06-269

   13.5 93 ) معادله ( االء عبدالقادر عبدهللا مطر  13-06-270

   16 96   عبدالمنعم احمد مرزوقاالء  13-06-271

   17.5 100   االء عبدالمولى عبدالاله بسيونى 13-06-272

   16 100   االء على رفعت قرقوره 13-06-273

   13 90   االء كامل عيد ابورفاعى 13-06-274

   12 86   االء محمد محمود ابراهيم عمر 13-06-275



   15.5 100   محمود االء محمود محمد عبدهللا 13-06-276

   16.5 96   االء محمود محمود عمر ابوشبانه 13-06-277

   17 100   االء مصطفى عبدالعاطى حجازى 13-06-278

   13.5 83   االء وليد يوسف احمد 13-06-279

      4Bحولت إلى  ) سوريه ( االء عائشه حامد عبدالقادر العابدين 13-06-280

   16 93 ) عراقى ( اوس عبدالرحمن صطام  13-06-281

   15.5 96   اياد حسن عبدالقادر فالح 13-06-282

   17.5 100   ايمان ابراهيم على ابراهيم 13-06-283

   13.5 90   ايمان امجد محمد سمير واصل 13-06-284

   13 86   ايمان السيد متولى عبدالاله الحكيمى 13-06-286

   15 86   المصيلحى ابراهيم داود ايمان 13-06-288

   17 100   ايمان جمال عبدهللا درويش 13-06-289

   17.5 100   ايمان سامى موسان حسن 13-06-290

   16.5 96   ايمان سعيد محمد محمد السنهورى 13-06-291

   17 100   ايمان عاشور حسن خليل 13-06-292

   12 90   الزناتى ايمان عبدالقوى عبدالجليل 13-06-294

   16.5 100   ايمان عبدالمنعم عبده مصطفى نوير 13-06-295

   16.5 93   ايمان عبدالموجود فؤاد مصطفى زايد 13-06-296

   16 90   ايمان عزت عرفه خاطر ناصف  13-06-297

   17.5 100   ايمان عصام حامد حسن الحوفى 13-06-298

   13.5 93   هللا عبدالهادى عطيهايمان نسيم فتح  13-06-299

   12.5 86   ايمان هنداوى عبدالمنعم ابوالنضر 13-06-300

   12.5 86   ايمن اشرف عبدالواحد خطاب  13-06-301

   11.5 90   ايمن حسن حامد منصور حسين 13-06-302

   14.5 96   ايناس احمد عمار السيد محمد 13-06-304

   14.5 86   محمد الشهاويايناس صبرى  13-06-305

   17 96   ايناس على فاروق حجازي 13-06-306

   14.5 96   ايه اسامه ابراهيم سالمه 13-06-307

   17 100   ايه اشرف محمد صهوان 13-06-308

   15.5 96   ايه اشرف مظلوم شحاته 13-06-309

   15.5 96   ايه امين يوسف امين ابراهيم 13-06-310

   16 96   ايه ايمن سعد محمد 13-06-311

   17 100   ايه بشرى عبدالمطلب احمد 13-06-312

   14 93   ايه جمال عبدالناصر احمد محمد 13-06-313

   17.5 100   ايه حسام الدين محمد السيد احمد 13-06-314

   16.5 100   ايه حسن محمود محمود عطيه حبيب 13-06-315

   15.5 90   ايه رافت محمد محمد مرعى 13-06-316

 


