
درجات رصد كشف

2017-2018  الثانى دارسي فصل

والحيوية الطبية الهندسة  برنامج
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 ( CSE152 ) البيانات

 أعمال

فصل

24

1 800115739   حماده بركات مختار فتحى آالء 19

2 800116113   سرحان محمد حسن محمد آالء 16

3 800100331   المعاطى أبو سعد المعاطى أبو آٌه

4 800116114   الالزق عثمان السعٌد محمد اٌهاب آٌه 20

5 800114083   المكاوى موسى جمعه سعد آٌه 19

6 800115900   المتولى عباس كمال طارق آٌه

7 800126789   منا احمد محمد عادل آٌه 23

8 800125158   السٌد حسٌن مصباح آٌه 19

9 800114209   حجازى ابوالمعاطى بدٌر احمد أحمد

10 800125160   جاد شفٌق احمد أحمد 18

11 800125890   الجمل محمد شعبان اسامه أحمد 21

12 800114348   الشموتى ابراهٌم محمد اشرف أحمد 15

13 800114094   حجاز المتولى العزٌز عبد السٌد أحمد 14

14 800125703   حماد عبدهللا السٌد أحمد 19

15 800115901   الدٌن شهاب الباز على السٌد أحمد 12

16 800114786   العدوى ابراهٌم ربٌع أحمد 22

17 800116444   على احمد رزق أحمد 17

18 800126792   اسماعٌل محمد صبرى أحمد 18

19 800114626   المهدى على السٌد طارق أحمد

20 800100396   الطوٌل عبدالعزٌز ابراهٌم عادل أحمد 9

21 800099747   إسماعٌل عبدالعال على أحمد 15

22 800115721   زٌاده محمد على أحمد 16

23 70021902   إبراهٌم الفتوح أبو محمد أحمد 14

24 800125189   احمد حسٌن محمد أحمد 19

25 800125481   السٌد سعد محمد أحمد

26 800125859   نور اسماعٌل عبداللطٌف محمد أحمد 19

27 800127551   النحاس أحمد عبدهللا محمد أحمد 17

28 800114444   على حافظ مصطفى أحمد 15

29 800116438   ابراهٌم امٌن نبٌل أحمد 12

30 800114086   الشربٌنى احمد ٌاسر أحمد 16
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31 800115524   العجمى السٌد السعٌد أسماء

32 800114201   البدوٌهى على طلعت حسن أشرقت 20

33 800114438   حماد عبده السعٌد محمد أشرقت 14

34 800114360   صالح محمد ابراهٌم بدٌر أمانى 21

35 800116376   اللطٌف عبد احمد محمد أمنٌه 18

36 800125181   الرجال ابو على محمد محمد المهدى أٌمن 17

37 800103320   هللا نعمة السٌد محمد رشاد أحمد إسراء 14

38 800114102   بدوى ابووداعه الحكم عبد احمد إسراء 20

39 800116117   سنه همام ملطاش حمدى إسراء 20

40 800114358   السٌد شحاته محمد سمٌر إسراء 20

41 800126753   عوض سعد محمد إسالم 19

42 800116049   على محمود احمد البدٌع عبد إٌمان 23

43 800116098   البسٌونى سعد اشرف إٌناس 17

44 80012354   محمد السعٌد الهادي عبد السعٌد

45 800115725   محمد الرحٌم عبد محمد الفت 19

46 800125196   الهناوى حسن فاضل محمد بسنت 17

47 800126945   عافٌه فؤاد ولٌد الدٌن بهاء 21

48 800114103   الشوربجى محمد الشبراوى محمد بٌان 22

49 800116429   احمد محمد احمد محمد حبٌب

50 800101825   جاوٌش فهمى محمد إبراهٌم حسام

51 800125177   على البدراوى مصباح حسام 14

52 800114620   قٌراط احمد حسن محمد حسن 18

53 800125860   الغندور ابراهٌم الشربٌنى ناصر حسٌن 20

54 800125182   احمد اسماعٌل السٌد خالد 18

55 800115741   المظلوم محمد احمد عادل رٌم 18

56 800114375   العدل السعٌد العدل توفٌق زٌاد 17

57 800125861   صٌام السٌد عبدالرازق أحمد ساره 21

58 800114099   ابراهٌم السٌد السٌد ساره 23

59 800115503   سلطان المنعم عبد حمدى محمد سلمى 22

60 800114143   فرج السٌد حمدى سماء 18
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61 800115798   عثمان على السٌد شفٌق حاتم سوزان 11

62 800127155

  المجٌد عبد اللطٌف عبد محمد الدٌن سٌف  

العٌوطى 17

63 800114144   جمعه عبدالعزٌز محمد الدٌن سٌف 18

64 800100103   عثمان محمد محمود فوزى محمد شروق 16

65 800125165   الحبٌبى محمد عبداللطٌف حسٌن شرٌف 15

66 800116358   محمد الباسط عبد محمد صالح 13

67 80013187   الدٌسطى مصطفى صالح مصطفى صالح 15

68 800100199   نبوى فتحى لبٌب طارق 16

69 800101828   سمك مصطفى محمد عزت محمد إسماعٌل عادل

70 800125184   حامد عبدالحمٌد سمٌر عبدالحمٌد 20

71 800125178   محمد حمدان حسن عبدالرحمن 15

72 800116645   الدوٌك نور محمد حمزه سامى عبدالرحمن 17

73 800114088   الخواجه محمد المتولى محمد عبدالرحمن 22

74 800115802

  عبد الحمٌد عبد العظٌم عبد محمد عبدالرحمن  

العال 23

75 80013605   موسى مصطفى محمد محمد عبدالرحمن 18

76 800116481   ربٌع سعد عبدهللا 15

77 800114106   نصار الحسٌنى محمد رفعت محمد عبدهللا 14

78 80013677   الجمال فهمً عبدالمنعم محمد عبدالمنعم 9

79 800114084   طه احمد العراقى محمد على 18

80 800115800   غانم المرسى ناصر على 22

81 800125889   حسنٌن السٌد رزق محمد عمار 20

82 800114085   الوفا ابو محمد مصطفى سامح عمر 19

83 800114089   اسماعٌل محمود عماد عمرو 12

84 800125945   محمد سرحان محسن عمرو 14

85 800114105   عسكر العزٌز عبد محمد عمرو 16

86 800100321   الشٌوى موسى الحسٌنى الناصر عبد غادة

87 800125900   عبدالرحٌم محمد حلمى محسوب فاطمة 13

88 800114591   المكاوى العزٌز عبد محب فٌروز 13

89 800125895   الباز السعٌد عبدالحافظ القلوب قوت 19

90 800115500   عبٌد عبده على عبده كرٌم 4
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91 800114107   الحواوشى محمد احمد سٌد محمد كرٌم 15

92 800125046   احمد محمد عبدالغنى مصطفى كرٌم 21

93 800126787   عطوان الشحات عطوان كمال 13

94 70026396   عشماوى الرحمن عبد محمد لٌنا 16

95 800127064   ٌونس عبدالعاطى ٌحى ماجد 8

96 800101270   النجار الدٌن زكى احمد مازن 11

97 800114110   ماهرمحمد محمد ماهر 15

98 800115585   عطٌه ابراهٌم أحمد محمد 14

99 800125194   سرحان السٌد احمد محمد أحمد محمد 13

100 800114104   ابراهٌم السٌد أشرف محمد 13

101 800115461   خلٌفه محمد إبراهٌم محمد

102 800115732   اغا ابراهٌم محمد السٌد محمد

103 800125845   عبدالوهاب محمد المتولى محمد 20

104 800125887   الغمراوى كامل مصطفى المحمدى محمد 19

105 70021905   مرسً كامل جمال محمد

106 800114226   السٌد محمد عطٌه حمدى محمد 21

107 800127072   عطا أحمد خٌر محمد 11

108 800114350   محمد العدل سعٌد محمد 9

109 800116596   احمد على الباسط عبد محمد 18

110 800125897   على مصطفى حداد عبدالهادى محمد 21

111 800115584   الشٌن محمد محمود محمود عالء محمد 17

112 800115722   بدوى رشاد محمد ماجد محمد 14

113 800125899   ابراهٌم سلٌم شرٌف متولى محمد 12

114 800125509   مصطفى محمد مصطفى محمد محمد 15

115 800114804   منصور المنعم عبد مصطفى الدٌن وسام محمد 21

116 800115727   حجازى حسن محمد احمد محمود 18

117 800115748   العزٌز عبد احمد محمود اشرف محمود 17

118 800125188   محمود توفٌق محمد الصدٌق محمود 13

119 800125888   جعفر محمود حماده محمود 19

120 800127070   عبدالواحد راشد حمدى محمود 19

الكنترول رئيس العلمى القسم رئيس والطالب التعليم لشئون الكلية وكيل

Prof: Hisham Arafat

28/03/2018 الطالب شئون الدارة الهٌثم ابن نظام

م الكود االسم



درجات رصد كشف

2017-2018  الثانى دارسي فصل

والحيوية الطبية الهندسة  برنامج

  وهياكل الخوارزميات  المقرر  

 ( CSE152 ) البيانات

 أعمال

فصل

24

121 800114147   قٌبع ٌوسف محمد خضر محمود 19

122 800100721   الطباخ السعود أبو السعٌد محمد فتحى محمود 13

123 800125191   محمود محمد محمود مجدى محمود 15

124 800125478   البٌسى ابراهٌم عبدالحمٌد مدحت 11

125 800115808   المشد ابراهٌم الدٌن بدر هشام مرٌم 15

126 800125898   احمد العدوى احمد مصطفى 20

127 800126757   صبح على مصطفى اسامه مصطفى 5

128 800103318   السٌد عبدالهادى سامى مصطفى 17

129 800114734   شبانه السٌد مصطفى محمود مصطفى 22

130 800115819   الشبراوى جبر صالح منار 22

131 800115735   حسن محمد المقصود عبد محمد مها 20

132 80013068   الدق محمد محمد مهند 20

133 800115720   حسٌن العظٌم عبد طه مٌرنا 18

134 800114643   خضر المتولً صالح محمد مٌرنا 21

135 800114365   محمد الهوارى الغفار عبد هشام نادٌن 19

136 800115820   بركات الحق عبد عزمى نادٌه 20

137 800125920   عمر حسن السٌد حسن نجالء 21

138 800103324   سعٌد عبدالخالق مصطفى محمد ندا 11

139 800116363   ابراهٌم عبده على فتوح نرمٌن 14

140 800114100   احمد السٌد العزٌز عبد محمد نور 16

141 70021120   االمشاطً محمد السعٌد ابراهٌم نورهان

142 800114142   العدل غازى سعد محسن نورهان 23

143 800115423   هلٌل على محمد محمد هادى

144 800116426   عابد محمود الحمٌد عبد الدٌن عالء هبه 12

145 800115809   الزهٌرى عطٌه محمود محمد هبه 14

146 800114132   طه ربه عبد احمد ابراهٌم هدى 20

147 800115804   حسن ادم محمد احمد هدٌر 21

148 800100446   شرف السٌد محمد محمود هدٌر

149 800115734   محمد ذكى فاروق الدٌن نصر هدٌر 19

150 800125858   دٌاب السٌد محمد هدٌل 21
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151 800115738   النجار صالح صالح السٌد حازم هند 18

152 800114133   الشاذلى احمد محمد احمد وعد 18

153 800115826   الدٌن عز عثمان حاتم ٌمنى 20

154 800115801   محمد هاشم ابو ابراهٌم طارق ٌمنى 21

155 800114228   البٌلى سعد سعٌد ٌوسف 19
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