
 
   

 

 كشف رصد درجات

 

فصل دارسي  2018-2019 
 األول

الهندسة الطبية   برنامج 
 والحيوية

تحليل  المقرر   
  ( PDE281 ) اجهادات

 
 االسم الكود م

 Mid-Term 

20 

   آالء محمد حسن محمد سرحان  800116113 1

 14 آيه ايهاب محمد السعيد عثمان الالزق  800116114 2

 15 أحمد ابراهيم احمد عبدالعزيز هيبة  800125316 3

 11 أحمد احمد شفيق جاد  800125160 4

 13 أحمد اسامه شعبان محمد الجمل  800125890 5

 8 أحمد اشرف محمد ابراهيم الشموتى  800114348 6

 9 أحمد السيد عبد العزيز المتولى حجاز  800114094 7

 13 عبدهللا حمادأحمد السيد   800125703 8

 15 أحمد ربيع ابراهيم العدوى  800114786 9

 11 أحمد رزق احمد على  800116444 10

   أحمد شوقى متولى أحمد جبر  800103322 11

 10 أحمد صبرى محمد اسماعيل  800126792 12

 12 أحمد عبد العظيم عبد العظيم ابراهيم  800115487 13

 12 أحمد على محمد زياده  800115721 14

 11 أحمد عماد شرف علي  800114526 15

 9 أحمد محمد حسين احمد  800125189 16

 4 أحمد محمد عبداللطيف اسماعيل نور  800125859 17

 10 أحمد محمد عبدهللا أحمد النحاس  800127551 18

 3 أحمد نبيل امين ابراهيم  800116438 19

 5 أحمد ياسر احمد الشربينى  800114086 20

 6 أشرقت محمد السعيد عبده حماد  800114438 21

 13 أمانى بدير ابراهيم محمد صالح  800114360 22

 11 أمنيه محمد احمد عبد اللطيف  800116376 23

24 800125181 
أيمن المهدى محمد محمد على ابو  

 13 الرجال

 12 عبدالخالق عميرهأيمن وائل عبدالعليم   800116646 25

26 800103320 
إسراء أحمد رشاد محمد السيد نعمة  

   هللا

27 800114102 
إسراء احمد عبد الحكم ابووداعه  

 16 بدوى

 10 إسراء حمدى ملطاش همام سنه  800116117 28

 20 إسراء سمير محمد شحاته السيد  800114358 29

   إسالم حامد محمد البدوى  80016464 30

 11 إيمان أيمن ابوالمعاطى البردويل  800127084 31

 15 إيمان عبد البديع احمد محمود على  800116049 32

 12 إيناس اشرف سعد البسيونى  800116098 33

 12 الفت محمد عبد الرحيم محمد  800115725 34



 10 بهاء الدين وليد فؤاد عافيه  800126945 35

36 800114103 
الشبراوى محمد بيان محمد  

 17 الشوربجى

 2 حبيب محمد احمد محمد احمد  800116429 37

   حسام إبراهيم محمد فهمى جاويش  800101825 38

 13 حسن محمد حسن احمد قيراط  800114620 39

40 800125860 
حسين ناصر الشربينى ابراهيم  

   الغندور

 10 خالد السيد اسماعيل احمد  800125182 41

 15 ريم عادل احمد محمد المظلوم  800115741 42

 10 زياد توفيق العدل السعيد العدل  800114375 43

 13 ساره السيد السيد ابراهيم  800114099 44

 13 سلمى محمد حمدى عبد المنعم سلطان  800115503 45

 12 سماء حمدى السيد فرج  800114143 46

 11 عبدالعزيز جمعهسيف الدين محمد   800114144 47

48 800125165 
شريف حسين عبداللطيف محمد  

 10 الحبيبى

 8 صالح محمد عبد الباسط محمد  800116358 49

50 800114145 
عبدالحميد سميح عبد السالم ابراهيم  

 13 عرفه

51 800116645 
عبدالرحمن سامى حمزه محمد نور  

 10 الدويك

52 800114088 
المتولى محمد عبدالرحمن محمد  

 13 الخواجه

53 800115802 
عبدالرحمن محمد عبد العظيم عبد  

 13 الحميد عبد العال

 13 عبدهللا سعد ربيع  800116481 54

   عبدهللا على يس محمد عوض  800114090 55

56 800114106 
عبدهللا محمد رفعت محمد الحسينى  

   نصار

 12 احمد طه على محمد العراقى  800114084 57

 13 على ناصر المرسى غانم  800115800 58

 13 عمار محمد رزق السيد حسنين  800125889 59

 15 عمر سامح مصطفى محمد ابو الوفا  800114085 60

 3 عمر هشام سالم طه سالم  800114811 61

 9 عمرو عادل بركات إبراهيم  800100179 62

 11 العزيز عسكرعمرو محمد عبد   800114105 63

 10 قوت القلوب عبدالحافظ السعيد الباز  800125895 64

 4 كريم عبده على عبده عبيد  800115500 65

66 800114107 
كريم محمد سيد احمد محمد  

 18 الحواوشى

 15 كريم مصطفى عبدالغنى محمد احمد  800125046 67

 10 كمال عطوان الشحات عطوان  800126787 68

 19 ليلى حامد عبد الرحمن حامد  800114101 69

 10 مازن احمد زكى الدين النجار  800101270 70

 10 ماهر محمد ماهرمحمد  800114110 71

 14 محمد أحمد ابراهيم عطيه  800115585 72

 9 محمد أحمد محمد احمد السيد سرحان  800125194 73

 12 محمد أشرف السيد ابراهيم  800114104 74

 12 محمد أشرف جالل الهندى  800100621 75



 2 محمد السيد احمد السيد  70026259 76

   محمد السيد محمد ابراهيم اغا  800115732 77

 3 محمد السيد محمد البطراوى  800125193 78

 11 محمد المتولى محمد عبدالوهاب  800125845 79

80 800125887 
محمد المحمدى مصطفى كامل  

 16 الغمراوى

 13 محمد حمدى عطيه محمد السيد  800114226 81

82 800099941 
محمد شهبور عبد الحميد عبد الحليم  

   على

 11 محمد عبد الباسط على احمد  800116596 83

 12 محمد عبدالهادى حداد مصطفى على  800125897 84

85 800115584 
محمد عالء محمود محمود محمد  

 14 الشين

 9 محمد عماد محمد محمد موسى  800115496 86

   محمد ماجد محمد رشاد بدوى  800115722 87

 11 محمد متولى شريف سليم ابراهيم  800125899 88

 14 محمد محمد مصطفى محمد مصطفى  800125509 89

90 800114804 
محمد وسام الدين مصطفى عبد المنعم  

 15 منصور

 12 محمود احمد محمد حسن حجازى  800115727 91

92 800115748 
محمود اشرف محمود احمد عبد  

 13 العزيز

 17 محمود حماده محمود جعفر  800125888 93

 19 محمود حمدى راشد عبدالواحد  800127070 94

 14 محمود خضر محمد يوسف قيبع  800114147 95

 8 محمود مجدى محمود محمد محمود  800125191 96

 8 مدحت عبدالحميد ابراهيم البيسى  800125478 97

 12 مريم هشام بدر الدين ابراهيم المشد  800115808 98

 9 مصطفى احمد العدوى احمد  800125898 99

 2 مصطفى اسامه مصطفى على صبح  800126757 100

 7 مصطفى سامى عبدالهادى السيد  800103318 101

 15 مصطفى السيد شبانهمصطفى محمود   800114734 102

 10 معتز عادل عثمان محمد حلوه  800115489 103

 11 منار صالح جبر الشبراوى  800115819 104

   ميرنا طه عبد العظيم حسين  800115720 105

 16 ميرنا محمد صالح المتولي خضر  800114643 106

 13 نادين هشام عبد الغفار الهوارى محمد  800114365 107

 13 ناديه عزمى عبد الحق بركات  800115820 108

 14 ندى محمد حسن عمر على  800116084 109

 12 نرمين فتوح على عبده ابراهيم  800116363 110

 13 نور محمد عبد العزيز السيد احمد  800114100 111

 11 نورا فرج عبدالعزيز محمد خليفة  800100601 112

 14 نورهان محسن سعد غازى العدل  800114142 113

 2 هادى محمد محمد على هليل  800115423 114

115 800116426 
هبه عالء الدين عبد الحميد محمود  

 6 عابد

 12 هبه محمد محمود عطيه الزهيرى  800115809 116

 13 هدى ابراهيم احمد عبد ربه طه  800114132 117

 15 حسن هدير احمد محمد ادم  800115804 118



 15 هدير نصر الدين فاروق ذكى محمد  800115734 119

 13 هديل محمد السيد دياب  800125858 120

 11 هند حازم السيد صالح صالح النجار  800115738 121

 7 يارا ماهر عبد الحميد حامد حسانين  800115724 122

 12 يمنى حاتم عثمان عز الدين  800115826 123

 12 يمنى طارق ابراهيم ابو هاشم محمد  800115801 124

 12 يوسف سعيد سعد البيلى  800114228 125

 


