
 

 الفرقة الثالثة
 هندسة القوي الكهربية

(7102 - 7102لعام الجامعى)ا  
 الدور األول

 Mid االســــــــــــم    

20 
over sec  

Section (1) 

    12 آيه عوض عطاهللا محمد 0111100001 مستجد تقدير 0

    13 آيه محمود سالمه محمد 0111100101 مستجد تقدير 0

    11 آيه منير عبدالرحمن عبدالحميد بندق 0111100101 مستجد تقدير 3

    غ ابراهيم اشرف عبدالعال ابراهيم جمعه 09034711 باق 4

    13 ابراهيم رمضان شحاته على 0111100171 مستجد تقدير 1

    12 ابراهيم فكرى محمود طه 09041107 مستجد تقدير 9

محمد اإلتربىابراهيم محمد محمد  00034147 مستجد تخلف 0  18    

    13 ابراهيم محمود ابراهيم عبدالجواد 0111100073 مستجد تقدير 7

    13 احمد ابراهيم عبدالمنعم على ابراهيم 0111100701 مستجد تقدير 1

    14 احمد ابراهيم محمد سليمان سليمان 0111103011 مستجد تخلف 01

محمد حزه احمد ابوالمعاطى 0111100313 مستجد تقدير 00  13    

    13 احمد احمد سعد النفاض 0111100109 مستجد تقدير 00

    13 احمد اسامه السيد احمد محمد الشريف 0111100174 مستجد تقدير 03

    16 احمد اشرف نظمى احمد حسن 0111100139 مستجد تقدير 04

    14 احمد اكرم راضى البندارى 0111100100 مستجد تقدير 01

    17 احمد السيد عبداللطيف العيسوى 0111100001 مستجد تقدير 09

    13 احمد السيد على الشافعى 0111100017 مستجد تقدير 00

    19 احمد الشربينى منصور الباز صالح 0111100013 مستجد تقدير 07

    14 احمد ايهاب اليمانى ابوالشبايك 0111100071 مستجد تقدير 01

    16 احمد ايوب حلمى ايوب قنديل 09031190 مستجد تقدير 01

    غ احمد بسيونى نصر بسيونى علم 0111100194 مستجد تخلف 00

   4 20 احمد حسن عبداللطيف عبدالقادر الشين 0111100971 مستجد تقدير 00

    18 احمد حسين السيد محمد المليجى 0111100034 مستجد تقدير 03

   2 20 احمد حلمى جاد جمعه ابوزيد 0111100979 مستجد تقدير 04

    10 احمد حمدى يحيى البقساوى 0111100070 مستجد تقدير 01

   2 20 احمد رأفت احمد ابوزيد 0111100710 مستجد تقدير 09

    غ احمد راغب محمد احمد غزاله 0111103097 مستجد تخلف 00

جوهراحمد رجب رمضان  0111100041 مستجد تقدير 07  20    

    13 احمد رجب عبده امام خميس 0111101174 مستجد تقدير 01

    18 احمد رفعت محمود السيد رضوان 0111103300 مستجد تقدير 31

    11 احمد سامح ابراهيم سالمه 04903400 مستجد تخلف 30

    12 احمد سامى احمد السيد 0111100101 مستجد تقدير 30

    19 احمد سمير احمد عبدالعظيم جردوح 0111100114 مستجد تقدير 33

    17 احمد سمير المحمدى الشربينى الصايغ 0111103031 مستجد تقدير 34

    14 احمد سمير عبدالعليم السعيد الدسوقى 0111100141 مستجد تقدير 31

    18 احمد شاكر طه محمد صبيحه 0111100740 مستجد تقدير 39

Section (2) 

   3 20 احمد صابر توفيق السيد مطاوع 0111131410 مستجد تقدير 0

    غ احمد طه احمد اسماعيل كامل 01001170 باق 0

   1 20 احمد عاطف عبدالمنعم العدل خريبه 0111103113 مستجد تقدير 3

    12 احمد عبدالحميد احمد ابوعاصى 0111100090 مستجد تخلف 4

    10 احمد عبدالرازق احمد عبدالرازق عويضه 0111100009 مستجد تخلف 1



    16 احمد عبدالرحمن عبدالهادى السيد 0111100040 مستجد تقدير 9

    10 احمد عبدالظاهر السيد عبدهللا السعيد الحارون 0111103390 مستجد تقدير 0

    10 احمد عبدالعزيز محمد عبدالقادر 00077909 مستجد تخلف 7

    14 احمد عبدالغفار السعيد محمد الحديدى 0111100113 مستجد تقدير 1

    14 احمد عبدالقادر عبدالعزيز محمود خضر 0111100111 مستجد تخلف 01

    19 احمد عبداللطيف ابراهيم الحديدى 0111100403 مستجد تقدير 00

    14 احمد عزمى احمد احمد عال 0111103174 مستجد تقدير 00

    5 احمد عصام رجب حسن محمد 0111100131 مستجد تقدير 03

   3 20 احمد عطوه السيد عطوه 0111100041 مستجد تقدير 04

    16 احمد عفيفى محمد عفيفى 0111100110 مستجد تقدير 01

    14 احمد على ابراهيم متولى 0111100001 مستجد تقدير 09

زيداناحمد على عبدالجليل محمد  0111100041 مستجد تقدير 00  15    

    19 احمد عماد محمد الزغبى عبدهللا 0111100030 مستجد تقدير 07

    15 احمد عوض محمد العنانى عبده 09109004 باق 01

    12 احمد فايز محمد السيد عيسى 0111100710 مستجد تخلف 01

    16 احمد محمد الطاهرى رمضان 0111100191 مستجد تقدير 00

    13 احمد محمد ربيع محمد محرز 0111100790 مستجد تقدير 00

    16 احمد محمد عبدالوهاب ابوصالح الشاذلى 0111100130 مستجد تقدير 03

    12 احمد محمد محمد السعيد حامد ابراهيم 0111101100 مستجد تخلف 04

    18 احمد محمد محمد سعدينه 0111100001 مستجد تخلف 01

    14 احمد محمد محمد على البيه 0111100709 مستجد تقدير 09

    18 احمد محمود السيد حسن مصطفى 0111100743 مستجد تقدير 00

    11 احمد مسعد عوض عبدالهادى السيد 0111131410 مستجد تقدير 07

    19 احمد مصطفى مصطفى السويدى 09397419 مستجد تخلف 01

ممدوح السيد محمد احمد عبدهللااحمد  0111100111 مستجد تقدير 31  17    

    11 اسامه محمد عرفات يوسف المتولى السلكاوى 0111100040 مستجد تقدير 30

    13 اسراء اشرف محمد الحنفى 0111101143 مستجد تقدير 30

    15 اسالم السيد الشبراوى السيد 0111103003 مستجد تقدير 33

عاطف محمد عبدالرؤوف اسالم 0111100111 مستجد تقدير 34  15    

    18 اسالم فايز محمود احمد الناغى 0111100731 مستجد تقدير 31

    16 اسالم مجدى السيد محمد على رمضان 0111131440 مستجد تخلف 39

Section (3) 

  10 1 20 اسالم محمد ابوبكر السيد عريبه 0111103110 مستجد تقدير 0

  10  14 اسالم نجيب عبداللطيف ابراهيم 0111100191 مستجد تقدير 0

  0  14 اسماء صالح السعيد الديسطى 0111100900 مستجد تخلف 3

  9  17 اشرف حسن على عبدربه خليل 0111100109 مستجد تقدير 4

  10  20 اشرف صابر ابراهيم ابراهيم الغزاوى 09397103 مستجد تقدير 1

عبده حسين مديناشرف عصام  0111103013 مستجد تقدير 9  18  7  

  8  11 السيد جمال رجب شبانه 0111100991 مستجد تخلف 0

  5  12 السيد حمدى الششتاوى فرج 0111100000 مستجد تقدير 7

  10  15 السيد محمد محمود الوصيف 04010104 مستجد تقدير 1

  10  19 امجد ايهاب محمد محمد هالل 0111101191 مستجد تقدير 01

  9 2 20 امل حسن عبدالحميد رودس 0111103304 مستجد تقدير 00

  7  14 امير عبدالقادر عبدالغفار عبده 0111103303 مستجد تقدير 00

  10  19 انس محمد ابراهيم موسى 0111100117 مستجد تخلف 03

  10  20 ايمان السيد احمد سليمان 0111100031 مستجد تقدير 04

  8  غ ايمان مصطفى محمد دياب 0111101110 مستجد تخلف 01

  10  15 ايمن سعيد عبدالفتاح احمد الشاذلى 0111100910 مستجد تقدير 09

  9  19 ايمن محمد احمد عنتر سليمان 0111103011 مستجد تقدير 00

  9  19 بسام على عبده ابوجمعه 0111101919 مستجد تقدير 07



 مش عارف سكشنة ) كاتب سكشن 0(

  9  غ بالل عبدالحكم محمد عباس 09100119 مستجد تقدير 01

  7  15 بالل عبدالحميد عبدربه محمد غازى 09397911 مستجد تقدير 01

  10  12 بالل ود شعبان اسماعيل 03707710 مستجد تخلف 00

  9 1 20 تقى فيصل متولى السباعى على 0111100901 مستجد تقدير 00

  9  20 جمال ابراهيم مصطفى ابراهيم السيد 0111101910 مستجد تخلف 03

  7  16 جهاد محمد محمد على ابراهيم دياب 0111107910 مستجد تقدير 04

  10  12 حامد محمد جوده عبده على 0111100340 مستجد تقدير 01

  6  16 حسام حسن ابراهيم السيد 0111100701 مستجد تقدير 09

  10  11 حسام حسن العدل حسن رمضان 0111100903 مستجد تقدير 00

  10  14 حسام محمد فتحى السعيد العدل 0111101193 مستجد تخلف 07

  5  12 حسن محمد عبدالرحمن الكاشف 09397991 مستجد تخلف 01

  0  غ حسين جمعه حسين احمد عبده 00413331 باق 31

حمودهحمدى احمد زكريا  0111100014 مستجد تقدير 30  14  7  

  0  غ خالد السيد عبدالحليم العشرى 09100119 مستجد تقدير 30

  9  18 خالد صابر السعيد السيد عبدالوهاب 0111100300 مستجد تقدير 33

  0  غ خالد عبدالحميد اإلمام قويطه 03741431 باق 34

الجوهريم  غشاش خالد وهدان محمد العدل مندور 0111100904 مستجد تقدير 31  10  

Section (4) 

  7 2 20 دعاء عصام احمد دسوقى 0111100930 مستجد تقدير 0

  9  15 دنيا صالح عوض امين 0111100710 مستجد تقدير 0

  9  14 دينا على عبدالفتاح محمد 0111100177 مستجد تقدير 3

  9  17 رانيا جمال عبدالحميد السيد 0111100173 مستجد تقدير 4

  9 2 20 ربا اسماعيل احمد حسن يسن 0111100901 مستجد تقدير 1

  9  20 رحاب احمد عبدالحفيظ ابراهيم 0111100901 مستجد تقدير 9

  9  15 رحاب محمد احمد الشحات الغلبه 0111100039 مستجد تقدير 0

  5  17 رمضان وفيق محمود حنيفه 0111100340 مستجد تقدير 7

  8  15 رندا قدرى كامل المندوه عماره 0111103330 مستجد تقدير 1

  9  16 روجينا ربيع عبدالحميد مصطفى غراب 0111100030 مستجد تقدير 01

  9  13 رياض ابراهيم احمد عبدالعال 0111101107 مستجد تقدير 00

  0  غ ريمون ميخائيل عبدهللا عوض 09034100 باق 00

خالد عبدالغفار صالح عبدهللاساره  0111100701 مستجد تقدير 03  20 2 10  

  9  18 ساره صالح عبدالسميع احمد صالح 0111103131 مستجد تقدير 04

  7  15 سامى ممدوح مختار محمد ابراهيم 0111131309 مستجد تقدير 01

  9  19 سماح جمعه عبدالمقصود الحسينى 0111101000 مستجد تخلف 09

  6  غ شيرين رضا عبدالرحيم شحاته 0111100703 مستجد تقدير 00

  6  19 صبرى سامى صبرى المتولى المرسى 0111101000 مستجد تقدير 07

  5  14 صبرى عبدالنبى عطيه احمد حماد 09391110 مستجد تخلف 01

  10  15 طارق ابراهيم السعيد الشوبكى 09034340 مستجد تقدير 01

سالم وفيق محمد سالمعبدالحميد  0111100171 مستجد تقدير 00   9  غ 

  7  14 عبدالرؤف ايمن عبدالرؤف الغزالى 0111100090 مستجد تخلف 00

  7  14 عبدالرحمن احمد صالح عبدالعزيز الردينى 0111100390 مستجد تقدير 03

  0  غ عبدالرحمن الشربينى زهران زهران 09903014 باق بعذر 04

انور طاهر محمد مقالشعبدالرحمن  09040143 مستجد تخلف 01  11  0  

  7  12 عبدالرحمن جمال مصطفى محمد خلف 0111100010 مستجد تخلف 09

  4  12 عبدالرحمن حسين مصطفى ابراهيم ابوالعز 0111100141 مستجد تخلف 00

  10  12 عبدالرحمن خميس محمد ابراهيم مكاوى 09903937 مستجد تقدير 07

  7  14 عبدالرحمن سعد حسين خليل 0111100317 مستجد تقدير 01

  10  17 عبدالرحمن شريف محمد يحى الجزار 0111100910 مستجد تقدير 31

  0  غ عبدالرحمن محمد منير حامد محمد العطار 00309001 باق 30



  10  غ عبدالرحمن محمود عطوه درويش 0111100301 مستجد تقدير 30

محمد عبدالموجودعبدهللا حسن محمود  09040114 باق 33  12  0  

  3  غ عبدهللا سالمه المرسى ابوالمعاطى الباشا 09034113 مستجد تقدير 34

  10  18 عبدهللا عادل السيد محمد 0111103000 مستجد تقدير 31

Section (5) 

  01  18 عبدهللا محمد امين بالل 0111101991 مستجد تقدير 0

  3  18 عبدالهادى خميس عبدالهادى زيدان 0111101910 مستجد تقدير 0

  01  12 عبير محمد على محمد هجرس 0111100001 مستجد تقدير 3

  9  19 عالء احمد ابراهيم عبدالحميد خفاجى 0111103101 مستجد تقدير 4

  01  14 عالء خالد موسى الثومه 0111100794 مستجد تخلف 1

عبدالمحسنعالء عزت فؤاد  00034107 مستجد تخلف 9   3  غشاش 

  1  15 عالءالدين اشرف حسن الرفاعى السيد 0111100111 مستجد تقدير 0

  01  17 على ربيع ابراهيم مسعد فوده 0111103017 مستجد تقدير 7

  8  10 على عبدالقادر احمد القلعى 0111100000 مستجد تخلف 1

الديسطىعلى كمال محمد احمد  0111103007 مستجد تقدير 01  17  01  

  01  5 على مصطفى طه البيلى على 0111100910 مستجد تقدير 00

  6  13 علياء السيد محمد السعيد احمد 0111101913 مستجد تقدير 00

  01  16 عماد حمدى ابراهيم اسماعيل كساب 0111100719 مستجد تقدير 03

  01  18 عمادالدين حامد مسعد سعد 0111100099 مستجد تقدير 04

  01  19 عمار ياسر اسماعيل حسين حسين 0111100731 مستجد تقدير 01

  01  15 عمر احمد محمد عبدالعزيز 0111100709 مستجد تقدير 09

  3  11 عمر انور محمد عبدالحميد عمر 0111100447 مستجد تقدير 00

  1  14 عمر حسن محمد السيد الجناينى 0111103101 مستجد تخلف 07

  01 3 20 عمر لبيب لبيب السيد حميد 0111100743 مستجد تقدير 01

  01 4 20 عمرو عبدالرحمن عثمان عزالدين 0111100170 مستجد تقدير 01

  6  19 عمرو على عبدالعزيز على الخطيب 00034119 مستجد تقدير 00

  9  17 عمرو محمد السيد العشرى 0111100101 مستجد تقدير 00

  01  18 عمرو محمود عبده على السيد الرفاعى 0111103001 مستجد تقدير 03

  01  14 عوض خالد عالءالدين محمد 0111100713 مستجد تخلف 04

  01  16 فارس ابراهيم عبدالخالق ابراهيم سالمه 0111103171 مستجد تقدير 01

  01  16 فاطمه المهدى فاروق حسن 0111101010 مستجد تقدير 09

تقديرمستجد  00   01  12 فهمى احمد محمود احمد موافى 0111100131 

  01  5 كريم احمد عبدالعاطى محمد عبدالهادى 0111100171 مستجد تقدير 07

  01  12 كيرلس توفيق شفيق توفيق عوض هللا 09114034 مستجد تخلف 01

  01  غشاش ماجد مهاب الطنطاوى الطنطاوى خضر 09033971 مستجد تقدير 31

  8  14 محمد ابراهيم جمعه القصبى عوض 0111103077 مستجد تقدير 30

  9  14 محمد احمد ابراهيم ابراهيم عريف 0111100104 مستجد تخلف 30

  01  20 محمد احمد فاروق احمد شعيب 0111100730 مستجد تقدير 33

  01  غ محمد احمد محمد ابراهيم عبده 09900900 مستجد تقدير 34

  1  غ محمد احمد مصطفى احمد 03704101 باق 31

Section (6) 

  10 2 20 محمد اسامه احمد ابراهيم عطيه 0111103133 مستجد تقدير 0

  0  13 محمد اسامه محمد السعيد 0111103347 مستجد تقدير 0

  4  14 محمد اشرف احمد حسن شامخ 0111100111 مستجد تخلف 3

السعيد متولى حسنمحمد  0111100179 مستجد تخلف 4  16  9  

  10  15 محمد السيد عباس محمد السيد 0111101007 مستجد تقدير 1

  2  19 محمد السيد محمد احمد على عبدهللا 0111103301 مستجد تقدير 9

  0  غ محمد المغاورى عبدالواحد مسعد سعفان 00040110 باق 0

عبدالوهابمحمد جمال عبدالملك  0111100100 مستجد تقدير 7  15  8  



  9  12 محمد جمال محمد على 0111103097 مستجد تقدير 1

  10  16 محمد خالد خلف خلف منصور 0111100109 مستجد تقدير 01

  10  14 محمد رزق عبدالعليم قاسم 09397000 مستجد تقدير 00

  7  غ محمد سراج فتحى محمد المليجى 00031100 مستجد تخلف 00

تخلفمستجد  03   9  14 محمد سمير عزالرجال محمد عشرى 09033744 

  9  15 محمد صالح محمد امام الخزرجى 03743403 مستجد تقدير 04

  0  غ محمد صالح يسن ابراهيم مرعى 0111103019 مستجد تخلف 01

  4  14 محمد عادل عباس عبده عيسى 09130301 مستجد تقدير 09

  6  18 محمد عباس محمد ابوعبدهللا محمود 0111103107 مستجد تقدير 00

  10  20 محمد عبدالتواب السيد عبدالحى الزرقانى 0111101040 مستجد تقدير 07

  2  غ محمد عبدالخالق محمد حامد غنيم 00031137 مستجد تقدير 01

  10  غ محمد عبدالرحمن عبدالغفار نبهان 0111100344 مستجد تقدير 01

  10  18 محمد عبدالعزيز سليمان خميس سليمان 0111100191 مستجد تقدير 00

  8  14 محمد عبدهللا محمد على الجندى 0111100740 مستجد تخلف 00

  0  غ محمد عبدالمطلب ابراهيم عبدالمطلب هاشم 0111107100 باق 03

  6  16 محمد عبدالمعز عبدالحافظ على المتولى 0111100010 مستجد تقدير 04

  10  16 محمد عبدالنافع عبدالمطلب عبدالحميد صالح 0111100074 مستجد تقدير 01

  10  غ محمد عزت محمد محمد فرج ابوزاهر 0111103199 مستجد تقدير 09

  10  غ محمد عالء عوضين عبدالرحمن عوضين 0111100110 مستجد تقدير 00

  10  20 محمد على عيسى محمد السيد 0111100747 مستجد تقدير 07

  10 1 20 محمد عماد حسن حسين الغزالى 0111100010 مستجد تقدير 01

  5  16 محمد عماد مكرم محمد احمد محفوظ 0111103017 مستجد تقدير 31

  10  18 محمد عيد السيد احمد خطاب 09101741 مستجد تقدير 30

  10  17 محمد كامل يوسف على حمزه 0111100140 مستجد تقدير 30

  10  15 محمد ماهر احمد البرعى 0111101041 مستجد تقدير 33

  10  11 محمد محمود الشربينى يوسف 0111101110 مستجد تخلف 34

  5  12 محمد محمود مصطفى فايد 09114377 مستجد تخلف 31

Section (7) 

  01  17 محمد مصطفى محمود محمد 09344419 مستجد تخلف 0

  8  15 محمد ناجى حسين محمد سنبل 0111100110 مستجد تقدير 0

  1  غ محمد نبيل بكر عبدالشافى الشعراوى 01170110 مستجد تخلف 3

  1  غ محمد نجاح الدسوقى احمد 03719010 باق 4

  01  17 محمد نجيب محمد محفوظ محمد احمد 0111103033 مستجد تقدير 1

نحلهمحمد يسرى السادات مسعد  0111103014 مستجد تقدير 9  15  01  

  8  16 محمد يسرى القصبى حسانين على 09034004 مستجد تقدير 0

  3  غشاش محمود احمد النبوى ابوالوفا 0111100739 مستجد تقدير 7

  01  17 محمود احمد محمد سويلم احمد 0111111300 مستجد تقدير 1

  8  15 محمود السيد محمد الحشاش 0111100700 مستجد تقدير 01

  7  17 محمود ايمن سليمان مجاهد ورده 0111100107 مستجد تخلف 00

  01  18 محمود جالل محمد عبداللطيف 0111100103 مستجد تقدير 00

  6  17 محمود رأفت يوسف مصطفى على 09139003 مستجد تخلف 03

  01  20 محمود رمضان الصباحى حسن الصعيدى 0111100011 مستجد تقدير 04

تقديرمستجد  01   01  18 محمود رياض عبدالهادى مصطفى شروش 0111100799 

  7  10 محمود طارق صبحى محمد عبدهللا 0111100173 مستجد تخلف 09

  8  18 محمود طارق مسعد السالمونى 0111100079 مستجد تقدير 00

  01  18 محمود عادل احمد محمد عبدالغنى 0111103110 مستجد تقدير 07

تخلفمستجد  01   9  16 محمود عبدالستار محمد محمد البطل 0111100009 

  6  18 محمود فتحى عبدالقادر السيد الدنون 0111100709 مستجد تخلف 01

  3  غ محمود فرج محمد ابراهيم فياض 0111100714 مستجد تخلف 00

  6  17 محمود كرم محمد على رضوان 0111100411 مستجد تقدير 00



  1  غ محمود مجدى محمود الشامى 03737410 باق 03

  1  غ محمود محمد حامد عبده جزر 00311910 باق 04

  9  15 محمود محمد محمود نجم 04019101 مستجد تخلف 01

  9  15 محمود محيى الدين محمود محمد عبدالمعطى 0111100713 مستجد تقدير 09

ابوالنجامحمود مصطفى السيد  0111100091 مستجد تقدير 00  13  7  

  01  17 محمود مصطفى حامد مقبل 0111103010 مستجد تقدير 07

  01  20 محمود مصطفى عبدالحليم الكفافى 0111103010 مستجد تقدير 01

  1  13 محمود منير محمود محمد مجاهد 03714311 باق 31

  01  16 مدحت جهاد محمد عبدالبارى الغندور 0111100730 مستجد تقدير 30

  6  16 مدين غندور يوسف محمد على 0111101001 مستجد تقدير 30

  01  17 مريم احمد عبدالرحيم الدماصى 0111103003 مستجد تقدير 33

  01 4 20 مريهان اسامه السيد الحسينى جمعه 0111100000 مستجد تقدير 34

  01  15 مصطفى احمد محمد الغرباوى 04010110 مستجد تقدير 31

Section (8) 

  8  غشاش مصطفى حسين ابوالفتوح المتولى البيلى 09034703 مستجد تخلف 0

  6  17 مصطفى صبرى خطاب على خطاب 0111100731 مستجد تقدير 0

  3  غ مصطفى عبدالفتاح عبدالوهاب احمد 0111100911 مستجد تقدير 3

  01  16 مصطفى عبدهللا مصطفى صالح 0111100010 مستجد تقدير 4

  9 1 20 مصطفى محمد عبدالعاطى التليس 0111100730 مستجد تخلف 1

  4  غشاش مصطفى محمد محمد محمد عمر 0111103104 مستجد تقدير 9

  1  18 مصطفى محمد محمود المسيرى 0111100011 مستجد تقدير 0

  3 1 20 مصطفى محمود السيد مصطفى كشك 0111100901 مستجد تقدير 7

تقديرمستجد  1   8  20 مصطفى ناصرالدين مصطفى عبدالجواد 0111100714 

  6  18 معاذ عادل عبدربه عبدالعزيز 0111101031 مستجد تقدير 01

  01  15 معتز سعد محمد الشبراوى محمد 0111100101 مستجد تقدير 00

  1  غ معتز عيسى عوض محمد السجان 00001447 باق 00

  1  17 منةهللا محمد احمد جعفر 09103034 مستجد تخلف 03

  01  15 منى محمود السيد عبدالهادى 0111100030 مستجد تقدير 04

  1  غ ميسره احمد ماهر البدراوى 07990013 باق 01

  01  20 نجالء الشربينى العشماوى الشربيينى العشماوى 0111100711 مستجد تقدير 09

جمال احمد مختارنجوى محمود  0111103141 مستجد تقدير 00  20 2 01  

  01  19 نورا على مصطفى على مصطفى صقر 0111111307 مستجد تقدير 07

  7  14 نورهان فتحى السيد السيد حنفى 0111100070 مستجد تخلف 01

  6 1 20 نيرمين احمد محمد عبدالرازق 0111100071 مستجد تقدير 01

عبدالعاطى شكورهاجر صالح  0111100000 مستجد تقدير 00  19  01  

  1  غ هانى صالح بدر محمد بدر 09034114 باق 00

  01  18 هبه اشرف حسين شتا 0111100310 مستجد تقدير 03

  01  12 هدير عماد لطفى حسن عبدالعال 09034711 مستجد تقدير 04

  8  18 هشام احمد عبداللطيف حجازى 0111100010 مستجد تقدير 01

تقديرمستجد  09   01  20 هشام السيد عبدالرحمن محمد صقر 0111100301 

  01  17 هشام رجب نجيب السيد على 03710090 مستجد تقدير 00

  01  20 هشام سامى عبدالحميد نجيب 0111100741 مستجد تقدير 07

  01  غشاش هشام مصباح بدر حسين الشبراوى 0111100740 مستجد تقدير 01

  6  غشاش هيثم مصطفى عبدالستار محمد القلموشى 0111100000 مستجد تخلف 31

  01  17 وداد السيد رمزى مصطفى 0111100799 مستجد تقدير 30

  01  15 والء عبدالعال عبدالجواد عبدالجواد 0111100110 مستجد تقدير 30

  6  18 ياسر عبدالفتاح محمد عيسى 09031000 مستجد تخلف 33

  01 3 20 يوسف ابراهيم عبدالغفار محمد بدران 0111103011 مستجد تقدير 34

  9  16 يوسف محمد محمود احمد الجوهرى 0111100000 مستجد تخلف 31


