
                                          رياضيات  ال شعبة كنترول الفرقة الثانية عام                                             
 

 رئيس الكنترول                                                                                                                                    
 / محمد المغاورى أ.م. د

 

 )فرصة أولى( الرياضياتنتيجة الفصل الدراسى الثانى للفرقة الثانية عام شعبة 

تحليل 
 2رياضى 

اإلشراف 
 التربوى

 4فيزياء 

معادالت 
 تفاضلية

 جبر خطى ديناميكا
تكنولوجيا 

 التعليم
بصريات  م اسم الطالب رقم الجلوس

 فيزيائية
تيار 
 متردد

         1 حمد ابراهيم وريدهابراهيم ا 20161

         2 احمد اشرف فتحى عبدالغنى 20162

         3 احمد السيد احمد السيد سالم 20163

x         4 احمد حمدى محمد أبوشوشة 20164

         5 احمد خالد سعيد على زهران 20165

         6 لفتاح قطب سالمهاحمد سمير عبدا 20166

         7 احمد عاطف محمد سماط 20167

x         8 احمد عطا علي أحمد 20168

         9 احمد عالء عبدهللا حسين الصاحى 20169

         10 احمد محمد السيد على الطويل 20170

         11 ق محمد عبد الرازقاحمد محمد عبد الراز 20171

         12 احمد محمد عبدالوهاب متولي الحداد 20172

    غ     13 احمد ناجح عبدالجيد مرزوق 20173

         14 اسراء محمد محمود محمد عطيه 20174

         15 إسالم رحيم عبد القادر رحيم 20175
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x         16 اسالم عبدالرؤف فهيم عبدالرؤف نصار 20176

         17 اسماء حمدى محمد حجازى 20177

         18 اسماعيل عبده محمد محمد محمد شتا 20178

         19 اشرف جورج نبيل ابراهيم 20179

         20 السيد سعيد محمد عبدالسالم 20180

x         21 آية محمود عبد الهادى  عبدالحميد عبد النبى 20181

         22 ايمان رضا محمد عبدالفتاح هنداوى 20182

x         23 ايمان رمضان محمود سعيد 20183

         24 ايه اشرف عبدالمنعم  السيد بدوى 20184

         25 منجود الزقيطي ايه زكريا 20185

         26 ايه شحاته عبد هللا عبد المجيد بدر 20186

         27 بسنت مصطفي ذكى ابراهيم سلمان 20187

x         28 توفيق فاضل توفيق عبدالجواد الصياد 20188

         29 حسام ايمن عبدالسالم خليل بدر 20189

x         30 حسن مصطفى محمد صالح حسن 20190

x         31 حنان عبدالمقصود حسن حمودة 20191
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         32 رحمة مؤمن عبد المقصود احمد سعفان 20192

x         33 رضوى سعد محمود محمد عبده 20193

         34 روان ماجد محمد اللقانى 20194

x         35 رودينا رضا عبدالحميد عبدالحميد عريفه 20195

         36 ريهام رشاد رحيم السيد رحيم 20196

         37 زياد عطية السعيد محمد الشايب 20197

x         38 زينب عبدالرحمن محفوظ الشباسى 20198

         39 عبده ابو زيدساره نادى  20199

         40 سعد سماره سعد احمد نصار 20200

         41 سعيد عادل عبد العزيز الصافي عبد العليم 20201

x         42 سعيد عبدالغنى سعيد عبدالغنى 20202

 غ        43 سيف السيد عبد العظيم السيد سويدان 20203

         44 شهد جمال محمد نصر اغا 20205

         45 شيماء صبحى عبدالفتاح محمد محمد 20206

         46 شيماء محمد فتحى عبدالشهيد ابوريه 20207

         47 عبد الرحمن محمد معوض محمود احمد 20208
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         48 كيم عبدالوكيل عبدهللاعبد الكريم محمد عبدالح 20209

         49 عبدالرحمن جمال حلمى عبدالمعطى عباسى 20210

         50 عبده احمد عبدالنبي مصطفى قطب 20211

         51 عالء عبد الحميد عيد مصطفى 20212

         52 علياء محمود على داود 20213

         53 عماد احمد السيد حامد شرنوبى 20214

         54 عمرو السيد السيد فرفور 20215

 55 عوض شعبان عبدالعزيزالسيد هالل 20216 غ غ غ غ غ غ غ غ

         56 كريم جابر فتوح محمد جاد 20217

         57 كمال محمد حسين حسن سالم 20218

         58 كوكب عرفان محمد عبدالرحمن يونس 20219

         59 محمد إبراهيم الصافى ابراهيم أبو إسماعيل 20220

         60 محمد احمد عبد الحميد محمد جمل 20221

         61 محمد الحسين عمران محمد عمران 20222

x         62 محمد جمعه محمد محمد عوض هللا 20223

 63 محمد خالد احمد عبد اللطيف شاهين 20224 غ غ غ غ غ غ غ غ
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         64 محمد رشدى شحاته سعد حامد 20225

         65 محمد رضا محمود عبد السالم 20226

         66 محمد سالمه احمد عبد المجيد ابراهيم 20227

         67 محمد شحاته سعد محمد الشيخ 20228

         68 محمد شريف مصطفى علي 20229

x         69 محمد عادل محمد محمود العقاري 20230

         70 محمد فرج محمد علي منور 20231

        20232 
محمد محمود عبد الحكيم عبد الونيس 

 البحيرى
71 

         72 محمود حموده بسيوني بسيونى التحفة 20233

         73 محمود محمد دسوقى عبدالعزيز الجيزاوى 20234

         74 محمود محمد عبد الجواد محمد على 20235

         75 محمود مصطفي محمود السمخراطي 20236

    غ     76 مريم أحمد عبد الحميد محمد الجمال 20237

         77 مريم احمد محمد عبد هللا ابو حميد 20238

x         78 مريم ايهاب حسين حامد مرسي 20239

         79 مريم عبدالعليم محمد متولي قنديل 20240
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         80 نعيممصطفي السيد زكريا  20241

x         81 مصطفى عبد السميع عبد السميع طلبه احمد 20242

         82 مصطفي محمد محمد علي اللباني 20243

         83 منار بشير عبد العزيز عبد العاطي 20244

         84 مها عالء صابر عبد الحميد مبارك 20245

x         85 مياده رمضان السيد سعد 20246

x         86 ناهد على ابراهيم محمد 20247

         87 ندا محمود احمد سليمان 20248

         88 ندى شوقى زكى محمد مقلد 20249

x         89 ندى صالح محمد عبده الحصري 20250

         90 ين محمد محمد عبدالجليلنرم 20251

x     غ    91 هاجر السيد السيد كامل عمار 20252

         92 هاجر جابر محمد أحمد يونس 20253

x         93 هاجر محمد الشحات محمد حسين 20254

x         94 هاله صدقى محمد زيدان ابوشعيشع 20255

x         95 هاله ناصرمختارمحمد خميس 20256



                                          رياضيات  ال شعبة كنترول الفرقة الثانية عام                                             
 

 رئيس الكنترول                                                                                                                                    
 / محمد المغاورى أ.م. د

 

تحليل 
 2رياضى 

اإلشراف 
 التربوى

 4فيزياء 

معادالت 
 تفاضلية

 جبر خطى ديناميكا
تكنولوجيا 

 التعليم
بصريات  م اسم الطالب رقم الجلوس

 فيزيائية
تيار 
 متردد

         96 هايدى عبدالسالم صالح عبدالاله 20257

x         97 هبه عبد السالم عوض نصير 20258

         98 وفاء نصر عطيه محمود قريطم 20259

x         99 والء اشرف سعد على عطاهللا 20260

  غ غ غ غ غ غ  100 احمد السيد احمد البهنسى 20261

  غ    غ   101 اسامه محمد فتحي عبدالعظيم درويش موسى 20262

  غ غ غ غ غ غ  102 اسالم احمد عبدالعال عبدالحميد 20263

x غ غ x غ   غ  103 جالل محمد السعيد الشنديدي 20264

x     غ غ   104 زينب اكرم طه غانم 20265

  غ غ غ غ غ غ  105 طاهر محمد كامل المسيرى 20266

  غ غ غ غ غ غ  106 عبد الرحمن مجدى عبد الحميد عميرة 20267

  غ غ  غ غ  107 محمد هشام محمد نجيب محمد الطاهر ضوه 20268 غ

x غ غ   غ غ غ  108 محمود حامد رضوان مسعود 20269

  غ غ غ  غ   109 المالك محمود مفتاحمحمود عبد 20270

  غ غ غ غ غ   110 مصطفي جابر عبدالجليل خميس 20271

  غ غ غ غ غ غ  111 هادى حمدى سليمان الحوفى 20272
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  غ غ   غ   112 هيثم أحمد علي حسين 20273

x         113 احمد جمعه ابوالعال محمد بدر 20274

 غ غ غ غ  غ   114 محمد صالح ابراهيم عيسىزينب  20275

         115 محمد فخرى عبدالعزيز محمود يوسف 20276

     غ غ   116 هاجر محمد عبد المنعم حبيب 20277
 


