
درجات رصد كشف
2018-2019  األول دارسي فصل

 الئحة) المعلومات و االتصاالت هندسة  برنامج
2014)

 ( MATH208 ) متصلة غير رياضيات  المقرر 

 أعمال
فصل

 نهاية
الفصل

5050

7العزيز عبد عباس احمد ابراهيم احمد 1800114455

19محمد صديق السيد احمد 2800125289

12العشرى احمد المتولى المتولى احمد 3800114669

10على عوض فوزى امجد احمد 4800114378

6حسن اسماعيل محمد خالد احمد 5800099864

7عبده محمد عبده رضا احمد 6800114425

9عصر احمد سيد يوسف احمد سمير احمد 7800125526

8حسنين ابراهيم محمد سمير احمد 8800125518

حسن السيد زكريا شكرى احمد 9800138163
19السيد الباز محمد صالح احمد 10800117352

20بدوى العدل محمد صالح احمد 11800124918

4+20عباس عقل مسعد طارق احمد 12800125903

13الظريف مصطفى محمد عاطف احمد 13800125392

9خليل ابراهيم عيد احمد 14800116524

10رياض ابراهيم محمد احمد 15800125940

13حسن رمضان احمد محمد احمد 16800114410

سرحان على السيد محمد احمد 17800115535
1+16حسين محمود محمود احمد 18800126618

20المتعال عبد احمد السالم عبد مختار احمد 19800125322

الحديدى محمد ناجى احمد 20800114279
12الشافعى احمد محمد هشام احمد 21800125345

2على عطيه العظيم عبد ود احمد 22800114400

12عليوة بحيرى اشرف اسامه 23800125952

9العزب الفتاح عبد القادر عبد اسامه 24800125166

18العلوى عبدالغنى الوفا ابو السيد اسراء 25800125368

 التعليم لشئون الكلية وكيل بعمل القائمالعلمى القسم رئيسالكنترول رئيس
والطالب

مهدى محمد ابراهيم جمال محمد/  د.أ
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10الدسوقى جمعة احمد اسالم 26800125015

2+13جوده محمد بكر محمد سامى اسالم 27800125537

11فرحات عطيه على محمد اكرم 28800114371

19الوهاب عبد الوهاب عبد عاطف االء 29800114407

15يحي السيد اشرف السيد 30800125395

9احمد السيد المدثر السيد 31800114448

20البنداري الفتوح ابو يونس ايهاب الشيماء 32800125326

17السيد محمد سعد اشرف انس 33800125090

8امين هللا عبد امين الدين عماد ايهاب 34800114263

2+17رزق طاهر طارق باسم 35800114505

19السيد العال عبد مصطفى تسنيم 36800114299

9محمد ابراهيم حسين جمال 37800114440

13خليل جبران جرجس سامى جون 38800114298

11الحلواني حسين محمود السيد حازم 39800125344

14احمد حافظ النبوى حافظ حازم 40800125489

2+19الخضرى محمد السعيد الدين حسام 41800125712

2+12حسنين محمد لطفى جمال الدين حسام 42800125523

10كمال محمد جالء حسام 43800125347

2+12االلفى المنعم عبد هشام محمد حسام 44800125849

12احمد سيد عبده محمد محمد حسن 45800125151

13جاد محمد فتحى سامى حنان 46800103337

16سبع ابو السيد حلمي احمد اسامه ريم 47800114154

24موسي صالح عزت ريم 48800125219

2+14حسن احمد حسن زياد 49800114208

10احمد محمود عبدالرحمن الدين عالء سراج 50800116525

 التعليم لشئون الكلية وكيل بعمل القائمالعلمى القسم رئيسالكنترول رئيس
والطالب
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19الرفاعى احمد محمد سعيد 51800125325

16الباز حامد على فهيم سلمى 52800122482

18الغمراوى احمد محمد منتصر سلمى 53800114557

ابوالسعد مجد عبدالسالم عوض سندس 54800114691
18سليمان عبدالعزيز ماجد سهيلة 55800116528

8الدسوقى السيد عبدالوهاب اشرف شادى 56800114755

14الباز احمد محمود شروق 57800114616

2+10حجازى احمد الفتاح عبد اشرف شريف 58800139348

10الجواد عبد صالح محمد صالح 59800115872

3+19بدره محمد طاهر مجدي طاهر 60800125351

6النجار الجليل عبد السيد الرحمن عبد 61800125759

10البادى السيد محمد عادل الرحمن عبد 62800114399

12السعيد اللطيف عبد عاطف الرحمن عبد 63800114409

64800125529

 محمد على محمد المنعم عبد الرحمن عبد 
2+15الشيخ

9مسعود احمد رزق الغنى عبد رزق الغنى عبد 65800114443

16محمد القادر عبد ابراهيم القادر عبد 66800125336

17هالل محمد محمد احمد هللا عبد 67800125555

9طه السعيد هللا عبد محمد هللا عبد 68800114437

15السعيد السيد حلمى صبرى عبير 69800125376

15بدر هللا عبد السيد على عثمان 70800114820

2+20فرحات محمد صالح عال 71800124928

15خليفة عرفات هشام على 72800122476

8سالمة احمد محمد احمد عمر 73800125255

7شهيب عبدهللا السيد عثمان عمر 74800100326

11يوسف ابو محمد عطاء عمر 75800125963

 التعليم لشئون الكلية وكيل بعمل القائمالعلمى القسم رئيسالكنترول رئيس
والطالب
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9على محمد محمد مختار عمر 76800125713

2+18دياب حسانين محمد طارق عمرو 77800116526

2+17شبانة اسماعيل حامد نبيل عمرو 78800125197

4+18محمود امام السيد هشام عمرو 79800139346

16ابراهيم محمد يونس ياسر عمرو 80800114349

8سليمان حسن اشرف كريم 81800115713

13السعيد سعيد الرؤف عبد كريم 82800125225

2+10مجاهد محمد محمد نهاد كريم 83800117324

2+12العيسوى صالح مصطفى السيد ممدوح ماجد 84800114262

10عناره عبدالقادر محيى محمود مجدى 85800114701

2+18عياد عبدالحليم محمد ابراهيم محمد 86800125042

9الرسول عبد الحسن ابو محمد 87800125338

2+15على رمضان احمد محمد 88800125375

16الهادى عبد عطوه احمد محمد 89800125539

14محمود محمد احمد محمد 90800125139

2+14المغاوري مصطفي احمد محمد 91800125276

عماره محمد ممدوح احمد محمد 92800125340
9رجب الحميد عبد اشرف محمد 93800117322

15محمد الوهاب عبد اشرف محمد 94800117320

18سالم ابوغازى احمد السيد محمد 95800125551

10مختار السعيد السيد محمد 96800114199

12احمد سيد العزازى ايمن محمد 97800125266

12محرز عبدالجواد ايهاب محمد 98800125383

حجازى البدراوى عطية جمال محمد 99800103338
ثره احمد حسن محمد 100800117325
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2+21اغا محمد ابراهيم حسن حمدى محمد 101800114596
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8عباس محمد حمدى محمد 102800114403

11الشيخ الحليم عبد خالد محمد 103800114398

15رزقه ابو احمد الفتاح عبد محمد خالد محمد 104800114351

8قرع على يونس خالد محمد 105800114405

6وحش محمود النجدى زكريا محمد 106800117318

حسن محمد سعد محمد 107800125330
جبر عبدالقادر صالح محمد 108800102753
12على رمضان محمد عبدالمعبود محمد 109800125369

2+9سالم احمد محمد عصام محمد 110800114374

11على محمد السعيد على محمد 111800114385

2عثمان احمد الدين عماد محمد 112800138933

فياض السيد اسماعيل فياض محمد 113800114174
14المقصود عبد العاطي عبد هاني محمد 114800125148

7الداودى السيد محمد هشام محمد 115800114369

10ابراهيم محمد احمد ياسر محمد 116800114474

ابراهيم احمد ابراهيم اسماعيل محمود 117800125152
2+22شعير على دسوقى محمود 118800125386

11فايد محمد الكريم عبد محمود 119800117317

5عالم العزيز عبد محمد على محمود 120800125931

11محمد احمد فطين محمود 121800125380

2+7جنيدى السيد محمد محمد محمود 122800114141

2+4هللا عبد السعيد مصطفى محمود 123800125797

12سالم عباس عبده احمد مروان 124800125364

8طوبار راغب المتولى ايمن مصطفى 125800124919
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16ابوالمعاطى سيد الخالق عبد مصطفى 126800125082

2على محمد العظيم عبد اسامه مهاب 127800115401

19سلطان السيد عنتر السيد مى 128800114763

10سالمة عطية السعيد ميرنا 129800139195

16احمد الرزاق عبد محمود كمال ميرنا 130800114402
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عطيه جرجس مجدى مينا 131800114431
16الحوتى محمد محمد حسن نادين 132800114758

2+23برت خيرى اشرف ناردين 133800114790

8الباز على انور الدين عماد ناريمان 134800125394

11سالم جاد على السعيد ندا 135800116546

10عبده السيد القادر عبد ندا 136800125342

11بطين شلبى صالح ندى 137800116095

13البيلى احمد محمد ندى 138800115416

21طه السعيد عفيفى نهلة 139800114602

15الجاعوص عبدالقادر ابراهيم ابراهيم نوران 140800115710

15الهادى عبد عبده وجية اشرف نوران 141800114603

9الرفاعى محمد حمدى نوران 142800100444

10عوف عبدالفتاح محمد نبيل نوران 143800125387

17محمد حسين عبدهللا محمد نورهان 144800125742

2+11عجيز محمود فريد عصام نيره 145800125528

11عمر حمزة السعيد فرج هادى 146800125702

18عمرو السيد محمد هبة 147800114546

15محمد جمعة الدسوقى شعبان هدى 148800115419

2+14الحديدى محمد محمود صالح محمد هدير 149800125353

16باز محمد فاروق محمد همس 150800114774
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22داود االحمدى محمد الدرينى العزيز عبد هند 151800115425

17بركات يوسف كامل محمد محمد هند 152800114295

23جوليه ابو احمد فوزى عزت وفاء 153800125393

2+22حجر رفاعى بدوى حامد احمد يوسف 154800114587

2+10خليل يوسف حسين يوسف 155800125157

7شندى محمد احمد الحليم عبد يوسف 156800114214
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