
                                                            كنترول الفرقة الثانية عام                             

 ثاني )فرصة أولى(الفصل الدراسي ال الفيزياءنتيجة شعبة                                             

 رئيس الكنرتول

 أ .م.د/ محمد املغاوري

 

كيمياء 
 عضوية

إشراف 
 تربوي

 ديناميكا
معادالت 
 تفاضلية 

فيزياء 
 حيوية 

تيار 
 متردد

تكنولوجيا 
 التعليم

 استاتيكا
بصريات 
 فيزيائية

رقم 
 الجلوس

 م اسم الطالب 

          1 ابراهيم محمد ابراهيم عبدهللا طعيمه 20351

          2 ىاحمد رجب محمد محمد الدسوق 20352

          3 اسراء سعد بسيوني محمد 20353

          4 اسراء محمد سعيد احمد جاد الرب 20354

          5 اسراء محمود عبدالستارعلى حنتيرة 20355

          6 اسراء يسرى عبد الرحمن على ابو زيد 20356

          7 سماء ابراهيم ابراهيم زيدانا 20357

          8 اسماء عاطف يسرى محمود صابر 20358

          9 اسماء محمد سعيد السيد محمد زيدان 20359

          10 اسماعيل محمد اسماعيل تركى 20360

 11 السيد يوسف السيد الننى 20361 غ غ غ غ غ غ غ غ غ

          12 امل عبد العزيز عوض عبد العزيز 20362

          13 امنيه رمزى عبدالجليل عبدالونيس يونس 20363

          14 اميرة ياسر محمد مسعود عالم 20364

          15 اية محمد صالح الدين عبد الباسط الرشيدى 20365

          16 ايه مبروك محمد بسيونى 20366

          17 بسام عبد الحميد السنوسي حامد 20367

          18 بسنت محمد سعد محمد عبد الخالق 20368

          19 تسنيم أحمد عبدالمالك عبدالحميد 20369

          20 حنان فتحي محمد محمد شتا 20370

          21 رحاب كمال ابراهيم عبد الغنى  رفاعى 20371

          22 رزق عصران عبدالحليم محمد على 20372

          23 رمضان حسنى احمد إسماعيل الشاطر 20373

          24 روان أحمد محمد حسن البوليني 20374

          25 ساره عبدالمنعم السيد عمرالديب 20375
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          26 عمار عوض محمود عوض النجار 20376

          27 عمر محمد صالح عوض يوسف 20377

          28 فاطمة احمد محمود عبد الفتاح بركات 20378

          29 محمد رضا محمد عبد اللطيف عبد الهادي 20379

          30 محمد شرعان محمد صابر شرعان 20380

          31 لشاذليمحمد علي سعيد على ا 20381

          32 محمد عيد اسماعيل يوسف محمد 20382

          33 محمد محمد عطا محمد قاسم 20383

          34 محمود محمد على ابو ليله 20384

          35 مروة عبدالسالم محمد عبدالسالم 20385

          36 فرج شعبان حسن الراعى مروه 20386

          37 مى احمد حموده ابراهيم النجار 20387

          38 نعمه احمد محمد عبد المجيد دراز 20388

          39 نورهان اشرف عبد الرازق محمد خلف هللا 20389

          40 خضر نورهان السيد ابراهيم محمد 20390

          41 نورهان جمال محمد لبيب سويدان 20391

×          42 نيرة على محمود على عاصى 20392

          43 هاجر سالم السيد محمد النجار 20393

          44 هاجر قاسم محمد قاسم سليمان 20394

          45 دى راضى عبد المعطى السيدهاي 20395

          46 هدي نبيل نشأت عبدالفتاح الشرقاوى 20396

          47 ورده جمعه احمد حسن الحماوى 20397

  غ   غ غ    48 احمد منصور سعيد حسن مشرف 20398

×  × ×  غ  ×   49 ايمان صالح السيد عبدالرزاق 20399

 غ    غ غ غ  50 ريم محمود عبدالعزيز محمود السلماوي 20400 غ


