
                                      
           

 

   

 يرنامج الهندسة الطبية والحيوية   كلية الهندسه   

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 

 

 000يتشرف برنامج الهندسة الطبية و الحيوية ان يعلن لسيادتكم قائمة بأوائل المستوي 

طالب االوائل مرتبين ترتيبا تنازليا حسب المعدل  00) ال  حسب المعدل التراكمي

 التراكمي(

 ألف مبروك لألوائل 

 

 الترتيب المعدل التراكمى الساعات المكتسبة اسم الطالب كود الطالب م

 ولاأل 1 00 كريم محمد إبراهيم حامد صقر 088021008 1

 1 00 عبدالمنعم على عبدالغنى حميده 088021202 2

 1 00 إسراء عبدالوهاب عبده محمد المرسى 088021103 3

 1 00 محمود أمين عوض الحسينى محمد 088021000 1

 الثاني 3900 00 محمد إبراهيم محمد البدويهى 088021202 1

 3900 00 مصطفى مدحت عبدالوهاب السعيد 088021000 0

 3900 00 حبيبه سمير السيد اليمنى 088021180 0

 3900 00 مريم عادل محمد مصطفى العزاوى 088021200 0

 3900 00 خالد أيمن اسماعيل محمد 088020080 0

 الثالث 3902 00 محمود السيد عبدالسالم عبد المنعم 088021208 08

 3902 00 محمد ربيع عوض جاب هللا 088021200 00

 3902 00 نهال نادر فؤاد محمد 088021011 02

 3902 00 إيمان حمدى محمود صابر الديسطى 088021000 03

 3902 00 خالد خالد عبدالعظيم خالد 088020080 01
 

 

 



                                      
           

 

   

 يرنامج الهندسة الطبية والحيوية   كلية الهندسه   
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 000يتشرف برنامج الهندسة الطبية و الحيوية ان يعلن لسيادتكم قائمة بأوائل المستوي 

طالب االوائل مرتبين ترتيبا تنازليا حسب المعدل  00) ال  حسب المعدل التراكمي

 التراكمي(

 ألف مبروك لألوائل 

 

 اسم الطالب م
الساعات 

 المكتسبة

المعدل 

 التراكمى

 التقدير

 العام

التقدير 

 المكافئ

 رتيبتال

 االول ممتاز +A 1 10 ليلى حامد عبد الرحمن حامد 0

 الثاني ممتاز -A 3901 01 محمد سيف حسنى على السيد 2

 الثالث ممتاز -A 3900 12 آالء فتحى مختار بركات حماده 3

 الرابع ممتاز -A 390 10 على ناصر المرسى غانم 1

 ممتاز -A 390 11 ناديه عزمى عبد الحق بركات 1

 الخامس ممتاز -A 3900 01 عبدهللا على يس محمد عوض 0

 ممتاز -A 3900 11 عبدالرحمن محمد عبد العظيم عبد الحميد عبد العال 0

 السادس ممتاز -A 3900 10 عبدهللا محمد رفعت محمد الحسينى نصار 0

 السابع ممتاز -A 3900 11 عبدالرحمن محمد المتولى محمد الخواجه 0

 الثامن ممتاز -A 3900 11 محمد الشوربجىبيان محمد الشبراوى  08
 

 

 

 



                                      
           

 

   

 يرنامج الهندسة الطبية والحيوية   كلية الهندسه   
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 000يتشرف برنامج الهندسة الطبية و الحيوية ان يعلن لسيادتكم قائمة بأوائل المستوي 

طالب االوائل مرتبين ترتيبا تنازليا حسب المعدل  00) ال  حسب المعدل التراكمي

 التراكمي(

 ألف مبروك لألوائل 

 

 اسم الطالب م
الساعات 

 المكتسبة

المعدل 

 التراكمى

التقدير 

 العام

التقدير 

 المكافئ

 ممتاز +A 1 01 فردوس على فهمى فرج الشكماك 0

 ممتاز -A 3900 02 منة هللا هالل فريد عبدالعاطى 2

 ممتاز -A 3900 02 إسراء عبدالفتاح عبدالفتاح إبراهيم الجميعى 3

 ممتاز -A 3900 02 كريم سامى سليمان محمد 1

 ممتاز -A 3902 02 لطفى حجازى السيدبسمة ممدوح  1

 ممتاز -A 3900 02 تسنيم سمير محمد شحاته السيد 0

 ممتاز -A 3900 02 دنيا رمضان محمد خالد على 0

 ممتاز -A 3900 02 هشام السيد السيد النحاس 0

 ممتاز -A 3901 02 سلمى السيد عبدالحى رخا 0

 ممتاز -A 3900 02 شادى حسين محمد حسين 08
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 000يتشرف برنامج الهندسة الطبية و الحيوية ان يعلن لسيادتكم قائمة بأوائل المستوي 

طالب االوائل مرتبين ترتيبا تنازليا حسب المعدل  00) ال  حسب المعدل التراكمي

 التراكمي(

 ألف مبروك لألوائل 

 

 اسم الطالب م
الساعات 

 المكتسبة

المعدل 

 التراكمى

التقدير 

 العام

التقدير 

 المكافئ

 ممتاز -A 3900 020 محمد محسن محمد محمد الشافعى 0

 ممتاز -A 3900 020 خالد عبد الرازق إبراهيم معوض إبراهيم 2

 ممتاز -A 3901 020 الحسين محمد مصباح حسن عبد ربه 3

 ممتاز -A 3901 020 إسالم أحمد محمد بدير يوسف 1

 ممتاز -A 390 033 إسراء رفيق عنتر شعبان 1

 ممتاز -A 3901 020 مريم عبد الحليم السيد عمر 0

 ممتاز -A 3901 020 أحمد مبروك مبروك إبراهيم مقلد 0

 ممتاز -A 3902 020 أسماء محمد محمود محمد خريبه 0

 ممتاز -A 3900 020 منه هللا محمد إبراهيم الحسانين الشهيدى 0

 ممتاز -A 3901 033 نورهان عادل مأمون حسن 08
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 000يتشرف برنامج الهندسة الطبية و الحيوية ان يعلن لسيادتكم قائمة بأوائل المستوي 

طالب االوائل مرتبين ترتيبا تنازليا حسب المعدل  00) ال  حسب المعدل التراكمي

 التراكمي(

 ألف مبروك لألوائل 

 

 اسم الطالب كود الطالب م
الساعات 

 المكتسبة

المعدل 

 التراكمى

 التقدير

 العام

التقدير 

 المكافئ

 ممتاز -A 3900 001 دعاء أحمد عرفة عبده إبراهيم 08820002 0

 ممتاز -A 3900 003 ندى اشرف دسوقى محمد 08820302 2

 ممتاز -A 3901 000 أحمد علي محمد عبد اللطيف زرد 08820008 3

 ممتاز -A 390 003 آيه عبد المنعم محمد الدرينى 08820120 1

 ممتاز -A 3901 003 ندي محمد ياقوت عبد العزيز 08822280 1

 ممتاز -A 3900 000 تسنيم سعد عباده محمد هالل 08820001 0

 ممتاز -A 390 000 نورا محمد سعد الدين عماره 08820000 0

 ممتاز -A 390 003 أحمد محمد القياس عبد المقصود عكيل 08803008 0

 ممتاز -A 390 000 إسكندر يوسففيليب كريم شفيق  08801088 0

 ممتاز -A 3900 000 الشيماء حسن محمد الصعيدى 08802112 08

                                      

 


