
 

 الفرقة الثالثة
 هندسة االلكترونيات و االتصاالت

(7102 - 7102لعام الجامعى)ا  
 الدور األول

 Mid االســــــــــــم   

20 

Report 

5 
Quiz 

5 
Total 

30 

Section (1) 

    20 آالء اسامه عثمان جمعه عباده 0111100001 مستجد تخلف 0

عبدالغفار عيسىآن محمد احمد  0111101000 مستجد تقدير 1  13    

    13 آيه جالل محمد محمد سالمه 0111101101 مستجد تقدير 0

    11 آيه سعد محمد الطويل 0111100001 مستجد تقدير 4

    17 آيه صبح على عبدالسالم على الشحات 0111100041 مستجد تقدير 1

    18 آيه عالء شحاته محمد التهامى 0111111011 مستجد تقدير 0

    17 آيه محمد حامد على 0111101000 مستجد تقدير 0

    غ ابراهيم حسن ابراهيم محمد حسين 10100011 باق 1

    غ ابراهيم محمد صالح السيد طرباى 0111101014 مستجد تقدير 0

    13 احالم على مشتى ابراهيم مشتى 0111101001 مستجد تخلف 01

الحسينى صبحى على بخيتاحمد  0111101011 مستجد تخلف 00  10    

    16 احمد السعيد احمد السعيد نعمان 0111100101 مستجد تخلف 01

    12 احمد السيد ابراهيم العدل 0111100000 مستجد تخلف 00

    20 احمد انور محمد البيلى 11401010 باق 04

    10 احمد ايهاب السيد الحناوى 0111101140 مستجد تخلف 01

    12 احمد جمال محمد ابومصطفى الردينى 0111101001 مستجد تقدير 00

    غ احمد ربيع زكى عبدالقادر احمد 10044014 باق 00

    19 احمد رضا ابراهيم الدسوقى يوسف 0111100104 مستجد تخلف 01

    16 احمد طلبه خليل الهدبى 0111101014 مستجد تقدير 00

    16 احمد عبدالوهاب عبدالرؤف احمد 10104010 مستجد تقدير 11

    20 احمد عمر عبدالسالم عمر الحداد 0111101010 مستجد تقدير 10

    20 احمد محمد احمد عبدهللا 0111100011 مستجد تخلف 11

    18 احمد محمد صالح محمد على السليط 0111101100 مستجد تخلف 10

عبدالحميد مصطفى صالحاحمد محمد  0111101110 مستجد تخلف 14  20    

    20 احمد محمد محمد حشيش 0111101001 مستجد تقدير 11

    19 احمد هشام زكى الخولى 0111101011 مستجد تقدير 10

    17 اسراء ابراهيم عبدالفتاح عبدالحميد 0111101000 مستجد تقدير 10

    19 اسراء احمد ابراهيم احمد 0111111001 مستجد تقدير 11

    12 اسراء احمد محمد حسنى اإلمام السعيد 0111100014 مستجد تقدير 10

Section (2) 

    11 اسراء طارق محمد محمود عابد 0111101440 مستجد تخلف 0

    16 اسراء عبدالجواد فتوح عبدالجواد 0111100101 مستجد تقدير 1

    16 اسراء هانى محمد ابوالليف 0111101110 مستجد تقدير 0

    16 اسالم هانئ السيد الشال 0111111001 مستجد تقدير 4

    16 اسماء عالء على محمد اإلمام 0111101001 مستجد تخلف 1

    19 السيد عوض عبدالخالق عبدالمجيد 0111100001 مستجد تقدير 0

    20 امانى عبدالخالق فتحى مجاوى 0111101111 مستجد تقدير 0

    17 امنيه محسن على العوضى 0111111004 مستجد تقدير 1

    20 امنيه ياسر فتحى على صالح 0111111000 مستجد تقدير 0

    20 اميره عبدالحميد مستجير ابراهيم عمر 0111100110 مستجد تقدير 01

    20 اياد محمد عادل محمود احمد البراشى 0111101001 مستجد تقدير 00



    18 ايمان فوزى محمد على السعيد اإلمام 0111101411 مستجد تقدير 01

    20 ايمان محمد عبدالرحمن يوسف 0111101110 مستجد تقدير 00

    20 ايمان محمود محمد احمد درويش 0111110100 مستجد تقدير 04

    20 ايناس مجدى حلمى العوضى طراد 0111100101 مستجد تقدير 01

    16 ايهاب عبدالنبى زكريا عماره 0111101100 مستجد تخلف 00

    غ بسمه طلعت محمد درويش 10000110 باق 00

    16 بسنت عبدالعزيز عبدالعزيز العراقى محمد 0111101100 مستجد تقدير 01

    16 بالل عمرو عبدهللا بن سالم الرفاعى 0111101400 مستجد تقدير 00

حسن زكريا حسنجمال  0111100011 مستجد تخلف 11  16    

    17 خالد السيد يسرى عباس 0111101014 مستجد تقدير 10

    20 خالد جمال حامد العفيفى 0111100000 مستجد تقدير 11

    17 خالد مصطفى محمود ابوالعنين 0111100001 مستجد تقدير 10

    19 دعاء اكرم الكيالنى 10000111 وافد مستجد تقدير 14

    غ دعاء صابر السيد محمد ابوطالب 10100011 باق 11

    17 دعاء محمد فؤاد القصبى 0111101011 مستجد تقدير 10

    18 دينا عادل عمادالدين محمد ايوب 0111101101 مستجد تقدير 10

    20 رغده محمد عمادالدين السعيد عثمان 0111101400 مستجد تقدير 11

    19 روان مصطفى حسن عبدالفتاح حسن 0111110100 مستجد تقدير 10

Section (3) 

    19 ريهام وليد محمد عطيه القشالن 0111100011 مستجد تقدير 0

    17 زياد احمد محمد صابر عيطه 0111101100 مستجد تقدير 1

    10 زينب عبدهللا محمد محمد العرابى 10001100 مستجد تخلف 0

السيد سعد عبدالحميد العراقىسعد  0111101000 مستجد تقدير 4  20    

    20 سلوى عادل السيد محمد عبداللطيف الجوهرى 0111101001 مستجد تخلف 1

    17 شذا عبدالحكم مندور مشعل 0111100001 مستجد تخلف 0

    20 شروق رأفت مختار ابوعماشه 0111101101 مستجد تقدير 0

متولى شريف محمد محمد 0111100100 مستجد تقدير 1  18    

    20 شيرين المتولى جمعه محمد 0111100004 مستجد تقدير 0

    14 شيماء ابراهيم المتولى مصلحى المسلمانى 0111100110 مستجد تقدير 01

    20 شيماء محمد آدم عبدالحميد محمد 0111111000 مستجد تقدير 00

    14 عبدالرحمن محمد طه محمد عماره 10000001 مستجد تخلف 01

    19 عبدهللا ابراهيم السيد ابراهيم عوض هللا 0111101100 مستجد تقدير 00

    17 على ايمن السيد محمد صقر 0111101004 مستجد تقدير 04

    17 على طارق حسن حسنين 0111101104 مستجد تقدير 01

    20 على عمرو عبدالمنعم محمد البغدادى 0111101110 مستجد تقدير 00

    20 عمر خالد محمد عبدالرسول محمد 0111101010 مستجد تخلف 00

    غ كريم على حسن صابر 0111101101 مستجد تخلف 01

    15 كريم محمود عبدالفتاح عبده قنديل 0111100111 مستجد تخلف 00

    18 مؤمن امام مبروك مصطفى حسين 0111101114 مستجد تخلف 11

    13 محمد ابراهيم عطيه عطيه البيلى 0111101010 مستجد تخلف 10

    17 محمد جمال السيد محمد البيومى 0111100140 مستجد تخلف 11

    20 محمد جمال محمد الشافعى هاجر 0111101100 مستجد تقدير 10

    20 محمد سامح احمد محمد 0111101411 مستجد تقدير 14

عبدالعظيم راغب نيلمحمد شاكر  0111101400 مستجد تقدير 11  20    

    18 محمد طاهر السيد عبدالعزيز شرف الدين 0111101401 مستجد تقدير 10

    13 محمد عاطف عبدالستار يوسف 0111100000 مستجد تخلف 10

    16 محمد عبدالهادى عبدالعزيز ابوزيد 0111101110 مستجد تخلف 11

يوسف ريحان محمد فتحى احمد 0111100000 مستجد تقدير 10  19    

Section (4) 



    20 محمد فتحى عبدالهادى راغب السيد 0111101100 مستجد تقدير 0

    10 محمد ماهر رمضان غزى 10110141 مستجد تخلف 1

    8 محمد محب مختار حجازى حسن 0111100011 مستجد تقدير 0

    13 محمد محمد محمد عقل سعد 0111111401 مستجد تخلف 4

    12 محمد محمود عبدالستار عبدالغنى 11404111 مستجد تخلف 1

    20 محمد نبيل عبداللطيف محمود الشعراوى 0111101401 مستجد تقدير 0

    10 محمود رضا سمير السعيد حسين 0111100011 مستجد تخلف 0

    19 محمود محمد مصطفى محمد البغدادى 0111101011 مستجد تقدير 1

تقديرمستجد  0     17 مروه احمد زكى السيد ابوالنور احمد 0111111001 

    20 مروه السيد منصور عبدالعزيز 0111101000 مستجد تقدير 01

    20 مروه محمد المتولى حسين حجازى 0111101400 مستجد تقدير 00

    18 مريم محمد عبدالستار الفقى 0111101100 مستجد تقدير 01

    10 مصطفى السعيد احمد محمد حسن 11010011 مستجد تخلف 00

    11 منةهللا محمد محمد عبدهللا سالمه 0111100010 مستجد تخلف 04

    19 نداء عبدالباسط محمود محمد 0111100100 مستجد تقدير 01

    18 ندى محمد منير شندى حسن خضر 0111100100 مستجد تخلف 00

هشام محمد فرج عالمندى  0111100011 مستجد تخلف 00  19    

    17 نسمه ياسر على ابوالوفا 0111100010 مستجد تقدير 01

    16 هاجر محمد بدير راشد العربى 10000014 باق 00

    20 هانى فوزى ميخائيل توفيق الجمل 0111101111 مستجد تقدير 11

    20 هبه حافظ احمد على عزام 0111110141 مستجد تقدير 10

    19 هشام رضا محمد صبرى ابراهيم يوسف 0111100010 مستجد تقدير 11

    غ هشام محمد صالح الدين حامد ابراهيم جاد 04440141 باق 10

    17 وسام جمال سمير عبدالعزيز حجازى 0111101400 مستجد تقدير 14

    13 وليد صالح محمد السيد الحنبلى 0111100000 مستجد تخلف 11

تقديرمستجد  10     20 وليد محمد ابوخليل عوض الحداد 0111101001 

    9 ياسمين صالح محمود احمد متولى 0111101401 مستجد تقدير 10

    17 يحى ممدوح عوضين ابوالجود 10110001 مستجد تقدير 11

 


