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 الرياضياتأسماء طالب التخلفات الذين أرسلوا أبحاثهم إلى كنترول الفرقة الثانية عام شعبة 
 )فرصة أولى(ونتيجة أبحاثهم 

 تخلفات مادة الجبر الخطى

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة الطالب

  1 صفاء حمدى عبد الفتاح السخاوى 31972

  2 منار نصر أمين سعدون 31998

 تخلفات مادة تيار متردد

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة الطالب

  1 ندا عزت شعبان الشاذلي الطباخ 32002

  2 محمود حامد محمد علي عبداللة 31990

  3 نور الدين عبد الفتاح عبد الوهاب الصعيدى 32003

  4 احمد عبدالاله سعد عبدالعزيز 31943

 2تخلفات مادة تحليل رياضى 

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة الطالب

  1 محمد بشير نصر احمد عوض 31981

  2 محمود حامد محمد علي 31990

  3 منار نصر أمين سعدون 31998

  4 احمد عبدالباسط عبدالعاطي محمد دسوقي 31942

  5 ايمان علي عزوز رخا 31958

  6 محمد عبده عبدالحميد أحمد 31984

  7 مصطفى فوده عبد الوهاب محمد 31994

  8 مصطفى ماهر مصطفى عبدالرازق 31995

  9 أحمد مصطفي كمال عبده سالم 31944

  10 جهاد رافت فؤاد حافظ 31963

  11 رمضان مصطفي احمد صالح 31941

x 31992 12 محمود عبد الحليم السيد عبدالعال 

x 32003 13 نور الدين عبد الفتاح عبد الوهاب الصعيدى 

x 31977 14 عمار جمعه حميدة عبدالغني حنفي 

  15 عبدهللا شحاتة عبد النبى قاسم 31974

  16 محمد علي ابوالمجد السد 31988



                                 الرياضيات   شعبة كنترول الفرقة الثانية عام            
 

 رئيس الكنترول                                                                     
 / محمد المغاورى أ.م.د   

 

  17 عبد الحميدأية محمد خميس محمد  31962

  18 أحمد مصطفى كمال عبده سالم 31944

x 31952 19 الحسينى نشأت عبد المنعم عبد العزيز 

  20 جهاد رأفت فؤاد حافظ 31963

  21 ساره أشرف عل محمد الفحام 31970

  22 مصطفى عبدالشافى محمد صالح 31993

x 32002 23 ندا عزت شعبان الشاذل الطباخ 

 تخلفات مادة تكنولوجيا التعليم

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة الطالب

  1 أحمد صالح رمضان مصطفى 31941

  2 حسين سالم اسماعيل على 31964

  3 صفاء حمدى عبد الفتاح السخاوى 31972

  4 محمد بشير نصر أحمد عوض 31981

  5 مى أحمد عبد المعز السيد 32001

  6 وفاء محمد فوزى أبو يوسف 32007

  7 يارا محمد عبد الحميد الشاعر 32008

  8 محمد مؤمن محمد إبراهيم البنا 32012

  9 أسامة موسى محمد موسى طاهر 40211

 تخلفات مادة ديناميكا

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة الطالب

  1 احمد احمد شعبان الخشيبى 32015

  2 احمد مصطفى كمال عبده 31944

 مادة معادالت تفاضلية

 م اسم الطالب رقم الجلوس حالة الطالب

  1 ايمان مهدى عبد هللا رزق 31959

  2 اية مـحمد خميس مـحمد عبد الحميد 31962

  3 رفيدا عماد محمد أحمد رجب 31969

  4 محمود طلعت نجاح محمد حسان 31991

  5 سعد فتحى سعد إبراهيم عيد عمارة 32011

  6 نهلة رزق إبراهيم السيد رزق 40280
 


