
 ECE252- انظمة تحكم الي  تقرير اعداد الطالب فى مقرر

الهندسة الطبية والحيوية

الفصل الدراسي الثانى   2017-2018

محاضرة - 1المجموعة 
كلية الهندسة

اسم الطالبكود الطالبم

آيه حسنى جابر حامد محمد صقر  800101422  1  

آيه سعد جمعه موسى المكاوى  800114083  2  

أحمد احمد السيد عبد الحميد عبد العال  800115452  3  

أحمد صبحى عبد الشافى على الجندى  800100188  4  

أحمد صبرى عطا هللا العيارى  800100098  5  

أحمد طارق محمود طلعت  800100377  6  

أحمد محمد أبو الفتوح إبراهيم  70021902  7  

أحمد محمد محمد حسين شعالن  800100718  8  

أيمن إيمان محمد الحصى  800099743  9  

إسراء عبدالفتاح عبدالفتاح إبراهيم الجميعى  800101133  10  

إنجى عاطف صالح الدين الدسوقى الشلقانى  800101269  11  

بسمة ممدوح لطفى حجازى السيد  800100355  12  

تسنيم اشرف يوسف النحراوى  800114717  13  

تسنيم سمير محمد شحاته السيد  800100104  14  

حسام أسامة عبدالطيف اإلمام  800103410  15  

حنين هشام محمد شحاته  800100995  16  

خالد عصمت عبد الحى محمد الطحان  800115445  17  

روان محمد السعيد عبدهللا  800101378  18  

روان محمد عبدالمعطى عبدالمعطى المحالوى  800101381  19  

سلمى أحمد حسن الجميلى  800100732  20  

سمر عوض عوض رفاعى  800114230  21  

شادى حسين محمد حسين  800100183  22  

شروق محمد فوزى محمود محمد عثمان  800100103  23  

عبدالرحمن إبراهيم رزق إبراهيم أحمد  800101362  24  

عبدالرحمن يوسف إبراهيم عبد القادر الجاعوص  800099956  25  

عبدهللا جمال عبد الحميد العراقى  800115426  26  

عبدالمنعم محمد عبدالمنعم فهمي الجمال  80013677  27  

عصام الدين إبراهيم محمد عثمان  800100193  28  

عفاف أحمد لطفى السيد مرعى  800100345  29  

على ماجد على على العفيفى  800100048  30  

 ECE252- انظمة تحكم الي  تقرير اعداد الطالب فى مقرر

الهندسة الطبية والحيوية

الفصل الدراسي الثانى   2017-2018

محاضرة - 1المجموعة 
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عمر خالد صبرى عرفة إبراهيم الكومى  800100604  31  

عمرو حسن على على بطة  800100140  32  
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عمرو عالء الدين ابراهيم الغندور  800125168  33  

عمرو محسن سرحان محمد  800125945  34  

فؤاد عادل فؤاد العتبانى  800099951  35  

فاطمة محمد عرفه مصطفى  800114813  36  

فردوس على فهمى فرج الشكماك  800114470  37  

فيروز محب عبد العزيز المكاوى  800114591  38  

كريم سامى سليمان محمد  800100110  39  

كريم عالء عبدالعزيزعبدالرحمن بدران  800103331  40  

محمد إبراهيم جادالرب عواض  800101135  41  

محمد جمال سعد محمد  800101267  42  

محمد جمال كامل مرسي  70021905  43  

محمد عادل ابو الفتوح السواح  800115428  44  

محمد عصام محمود حلمى محمد رخا  800099971  45  

محمد على محمد الشربينى محمود السيد  800100218  46  

محمد عماد عبدالحميد محمد الجندى  800100644  47  

محمد مراد محمد فوزى الحسينى  800100374  48  

محمد مصطفى محمد سيد أحمد سالم  800100219  49  

محمود السيد محمدين أبوشامة  800101264  50  

محمود جمعه عبد الرحيم فرحات  800115449  51  

محمود عبد المنعم محمد زيدان  800114135  52  

محمود محمد على على  800100101  53  

مصطفى عاطف عبد العاطى شالطة  800100102  54  

معتز مصطفى عبد الصمد حافظ مزروع  800114137  55  

منة هللا أسامة السيد دويدار  800099977  56  

ميار محمد محمود عبدالعزيز  800100646  57  

ناريمان حمدى حسن إبراهيم محمد أغا  800099974  58  

ندى أحمد محمود السيد البدراوى  800100715  59  

ندى وائل على على بانوب  800100716  60  
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نوران عصام سعد عبدالحميد العرابى  800099972  61  

هادى محمد محمد على هليل  800115423  62  

هايدى نبيل محمد السيد خليل  800100216  63  

هشام السيد السيد النحاس  800100353  64  

يسري محسن طه حسنين أحمد  800100049  65  
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محاضرة - 2المجموعة 
كلية الهندسة

اسم الطالبكود الطالبم

أحمد رزق مصباح رزق يوسف  800103321  1  

أحمد رضا حسن أحمد  800101980  2  

أحمد عادل فؤاد على  800100109  3  

أحمد عماد احمد عبيدو  800115414  4  

أحمد عماد الدين محمد اسماعيل خضر  800115420  5  

أحمد محمود حامد إبراهيم  70021937  6  

أحمد محمود طاهر محمود الدسوقى  800100710  7  

أشرف السعدى إبراهيم العزب  800099926  8  

أمال عماد محمد الغرباوى  800100046  9  

أميرة محمد السيد حسن محمد  800102788  10  

أميره محمود محمد ابراهيم  800115424  11  

أنس يسرى محمد محمد عيد العرابى  800101644  12  

إياد احمد محمد فتحى عبد اللطيف البغدادى  800114344  13  

السيد على الشهاوى محمد خالد  800115421  14  

حاتم السيد مسعود خليفه  800115451  15  

حسام السيد العربى محمد الماكن  800101338  16  

خالد عصام عبده البغدادى شرف  80016680  17  

دنيا رمضان محمد خالد على  800100111  18  

سارة نبيل محمد عبدالرحيم  800101380  19  

ساره عاطف مصطفى ابراهيم العاملى  800115890  20  

سلمى أشرف حسن حسن زيدان  800100731  21  

سلمى السيد عبدالحى رخا  800100979  22  

طارق لبيب فتحى نبوى  800100199  23  

طارق محمد سليمان حبش  800115418  24  

عبدالحليم محمد عبد الحليم االشرم  800115444  25  

عبدالحميد ناصر عبد الحميد على بهرام  800114682  26  

عبدهللا صبح عيد محمد عيد  800114136  27  

عبدهللا فكرى طه ابراهيم البسيونى  800114194  28  

عبدهللا مصطفى عبد هللا سليم  800115455  29  

عماد حمدى فريد عبدهللا  800114752  30  
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اسم الطالبكود الطالبم

عمر عادل محمد حمدى محمود أبوعوف  800100992  31  

عمرو عبد العزيز عبد القادر عبد هللا  800115907  32  

كريم عبدالهادى لطفى أحمد  800101249  33  

كريم محمد عبد هللا متولى  800115441  34  

كريم محمد فاروق شعبان مصطفى  800100713  35  
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لينا محمد عبد الرحمن عشماوى  70026396  36  

مجدى محمد اسماعيل محمد شعير  800100619  37  

محمد أحمد السعيد احمد مجاهد  800115531  38  

محمد أحمد محمد حسين عبدالرازق  800101014  39  

محمد سالم أحمد علي  70025908  40  

محمد شهبور عبد الحميد عبد الحليم على  800099941  41  

محمد صبحى الوردانى حسين  800101369  42  

محمد عاطف عبدالعزيز عبدالغفار  800101862  43  

محمد عماد محمد إبراهيم صيام  800100213  44  

محمد وجيه محمد حسن المنزالوى  800114340  45  

محمود محمد ابراهيم عوض جبر  70021904  46  

محمود محمد محمد عثمان رضوان  800103317  47  

مصطفى عبدهللا محمد سليمان  800099746  48  

منة هللا مجدى فريد إبراهيم ابو المجد  800099978  49  

منة هللا هالل فريد عبدالعاطى  800101300  50  

ميرنا على محمود بدوى شطا  800101618  51  

ميرنا محمود أمين مصطفى طيره  800100186  52  

مينا ماجد الشحات نجيب  800100145  53  

ندى محمود عبدالكريم زايد  800100645  54  

هند رضا عبدالحميد عبدالحميد الباز  800101418  55  

يمنى ممدوح صالح إبراهيم إبراهيم جمعه  800100944  56  

يوسف وليد محمود محمود مختار  800100220  57  
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