
 

 

 قائمة بأسماء الطالب
 ( واآلالت الكهربية( شعبة ) هندسة القوى  األولىالفرقه ) 

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     11 3 آيه سمير السعيد اسماعيل عبدهللا 1

     3 3 آيه عوض عبدالحميد محمد الشواف 2

     19 3 سعيد ابراهيم علىآيه محمد  3

     14 3 ابراهيم السعيد عبدالرازق محمد الزقازيقى 4

     Zero  ابراهيم جمال ابراهيم فريد على 5

     6 2 ابراهيم عادل يوسف جمعه سالم 6

     5 4 ابراهيم محمد ابراهيم محمد بشار 7

     4  ابراهيم محمد عباس انيس حسن 8

       ابراهيم عبدالسالم الحنفىابراهيم مخلص  9

     20 5 احمد ابراهيم الباز محمود الشربينى 10

     5  احمد ابراهيم مصطفى احمد 11

     11 4 احمد احمد رمضان الروضى 12

     -1-  احمد اشرف عبدهللا محمد الخولى 13

     10  احمد اإلمام عبدالفتاح طلبه غباشى 14

     7 2 المحمدى على زيداحمد الحسين  15

     17 3 احمد الصاوى محمد الصاوى 16

     8  احمد خالد صبحى محمد 17

     5 5 احمد خالد عبدالشافى طه اإلتربى 18

     8  احمد رجب سليمان ابراهيم 19

     10  احمد رضا برهام عبدالفتاح عبدالخالق 20

     4  احمد رفعت محمد محمد الجمال 21

     12 2 احمد زيدان حسن محمود محمد 22

     15 4 احمد سالم يوسف محمود حسن 23

     -1-  احمد سرور محمد السيد محمد شوربه 24

     20 2 احمد سعيد عبدالعاطى ابوالفتوح سالم 25

     10 5 احمد سمير محمد الغنام 26

     4 3 احمد شكرى زكريا السيد حسن 27

     2  انور سعد احمد عياداحمد صالح  28

     -1- 3 احمد صالح طلبه احمد 29

       احمد عادل احمد حسن حبيب 30

     11 4 احمد عادل رمضان احمد الحبشى 31

     20 4 احمد عاطف رزق سليمان 32

     15 2 احمد عبدالحميد اسماعيل الدسوقى 33

     9 2 احمد عبدالرؤوف السيد على 34

     13 2 احمد عبدالرحمن احمد متولى 35

       احمد عبدالعظيم عبدالحليم عبدالفتاح 36

     5  احمد عبداللطيف حسنى عوض احمد 37

 

  

 ( 1)  فصل 



 

 قائمة بأسماء الطالب
 ( شعبة ) هندسة القوى واآلالت الكهربية (األولىالفرقه )

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     14  احمد عزمى فتحى الحسينى اإلمام 1

     20 4 احمد عصام البسطويسى عيد البسطويسى 2

     5  احمد على السعيد الشيخ 3

     10  احمد على عبدالفتاح محمود مصطفى الخضرجى 4

     4 2 احمد عماد رزق السيد الشرقاوى 5

     14 2 ابوخليل الذكى شقيراحمد عونى  6

     3 4 احمد فايز اإلمام زياده اإلمام 7

     7  احمد ماهر عبدالسميع زايد 8

     5 4 احمد محسن فهمى حسن عطيه 9

     Zero  احمد محمد بهجت الشافعى 10

     17  احمد محمد جاد اإلمام يوسف 11

     6  احمد محمد عبدالملك مصطفى 12

     13  احمد محمود محمد الغلبان 13

     13 3 احمد محمود نصر عبدالحميد مطر 14

     4  احمد مستجير سعيد المتولى 15

     -1-  احمد مصطفى مصطفى البحيرى 16

     10  احمد نبيل احمد بكر حسن 17

     10 3 احمد نجاح ابراهيم ابراهيم الشيخ 18

     13  عبداللطيفاسامه عبدالفتاح محمد  19

     9  اسامه مرسى محمد احمد النشار 20

     3 3 اسراء عبدالغفار كامل عبدالغفار غانم 21

       اسالم احمد السعيد مصلحى مصطفى 22

     12 3 اسالم السيد السيد على اسماعيل 23

     13  اسالم حسن جابر مرسى الجيار 24

     13 2 السيد راشداسالم رشاد عبدالقادر  25

       اسالم عابد رياض شاهين 26

     8 3 اسالم محمد السيد فوده عطوه 27

     4  اسماء مهنى احمد عبدالعزيز 28

     2  افرايم اسامه نصر عطيه يوسف 29

     3 3 السعيد عبدالغنى عبدالسميع عبدالغنى 30

       السيد المرغنى موسى غالى 31

     20  رمضان الهنداوى السيد السيد 32

       السيد عبدالعزيز السيد محمد 33

     6 4 المعتزباهلل عبدالسالم محمد الغباشى 34

     9 3 ايمان احمد كمال عبدالمقصود 35

       ايمان طه األحمدى احمد 36

     2  ايمان عادل فتحى عبدالعزيز 37

 9              4اشرف ايمن ابراهيم الدسوقي     38

 

 

 ( 2)  فصل 



 قائمة بأسماء الطالب
 ( شعبة ) هندسة القوى واآلالت الكهربية (األولىالفرقه )

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     11  ايمان محمد ابراهيم محمد العبد 1

     3 5 باسل خالد ابراهيم فرحات 2

     20 4 محسن رمضان ابوزيدبدير  3

     4  جمال الدين احمد محمود محمود السلمتى 4

     -1-  جمال نجيب فريد عوض هللا الجندى 5

     2 3 حازم طه احمد عبدالدايم 6

     20 2 حازم عماد محمد عبداللطيف عبدهللا البلتاجى 7

       حسام ابراهيم فؤاد الحملى 8

     2  مصطفى السيد حجازى فضلحسام الدين  9

       حسام عبدهللا السيد محمود عثمان 10

       حسام محمد فوزى متولى سند 11

     13 4 حسن السيد سالم حسن 12

     2  حسن صبرى عبدالرحيم سالمه 13

     5  حسن فرج محمد الحسنين الشربينى 14

     7 2 حسن مجدى عبدالعزيز الدرينى اسماعيل 15

     10  حسن محمد عبده محمد جبر ندا 16

       خالد احمد فتحى محمد احمد الشافعى 17

       خالد احمد محمد حجازى رمضان 18

     2 4 خالد فاروق محمد ابراهيم السنباطى 19

     13  خالد مجدى عبدهللا رضوان جندى 20

     6  خالد ممدوح محمد الموجى 21

     20 5 فؤاد عبدالحميد الشبراوىدينا  22

     3 4 رحاب حاتم السعيد السعيد البقلى 23

     9  رحمه احمد عبدالحى الديسطى 24

     10 4 رحمه سعيد فتحى سليمان 25

       رزق عبدالمحسن عبدالباقى رزق 26

       رزق محمد محمد غازى هاللى 27

     8  روان رضا جاب هللا النفيلى 28

     9 3 روال ايهاب محمد محمد 29

     20 5 زهراء على التابعى محمد فتيح 30

     5 4 سامى سمير ابراهيم احمد 31

       شذا عالءالدين عامر صقر 32

     18  شريف مجدى عوض محمد عوض 33

     9 5 صالح عادل فتحى محمود شهبوب 34

     Zero  ضياءالدين راتب بدير ابراهيم عجيله 35

     16 5 طارق احمد محمد السيد 36

 zeroبهاء عبد الفتاح محمد سعد الدين          37

 

 

 

 

 ( 3)  فصل 



 

 قائمة بأسماء الطالب
 ( شعبة ) هندسة القوى واآلالت الكهربية (األولىالفرقه )

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     15 5 احمد محمد محمد سيد احمد عاصم 1

     2 2 عاطف الشربينى حامد السعيد الخوالنى 2

     12  عايده السيد محمد محمود الدومانى 3

     2  عبدالباقى عبدالمنعم احمد محمد 4

     2 3 عبدالحليم ايمن عبدالحليم حسن بدوى 5

       عبدالحليم محمود عبدالحليم ابراهيم المنشاوى 6

       عبدالرحمن احمد شوقى محمد طلبه 7

     2 2 عبدالرحمن اسامه حسن السعيد الصياد 8

     8 2 عبدالرحمن اشرف ابراهيم المتبولى 9

       عبدالرحمن السيد شعبان حسن الفيومى 10

     9 3 عبدالرحمن السيد على حامد البطراوى 11

     10 3 عبدالعزيزعبدالرحمن رمضان عبدالرحيم  12

       عبدالرحمن سالم محمد سالم احمد الشال 13

     Zero  عبدالرحمن عادل عبدالحميد احمد السمرى 14

     3  عبدالرحمن عادل عبدالشكور محمد حسين 15

     Zero  عبدالرحمن عادل منصور احمد المسلمانى 16

     Zero 2 عبدالرحمن عاطف عبدالسالم الجوجرى 17

       ابوالنجا عبدالرحمن عبدالحميد محمد عبدالحميد 18

     2 2 عبدالرحمن عبدالعظيم الدسوقى السيد طاحون 19

     2 2 عبدالرحمن فكرى عبدهللا سمان الدشناوى 20

     18 3 عبدالرحمن محمد السعيد السيد صالح 21

       عبدالرحمن محمد محمود محمود الصايغ 22

     Zero 2 عبدالرحمن محمود على سليمان ابوغزاله 23

       عبدالسالم محمد عبدالسالم محمد 24

     7 3 عبدالعال السيد عبدالعال المندوه 25

     12 3 عبدالعزيز السيد عبدالعزيز محمد 26

     Zero  عبدالقادر رضا رمضان رمضان السيد 27

       فرجعبدهللا احمد ابراهيم عبدالفتاح  28

     Zero  عبدهللا احمد عبدهللا الصديق 29

     Zero 2 عبدهللا احمد عبدالوهاب عبدهللا قنديل 30

     12 2 عبدهللا حسين احمد آدم 31

       عبدهللا حمدى محمد على الجويلى 32

     Zero 3 عبدهللا عالءالدين عبدالعظيم المرسى 33

     -1- 2 اسماعيل فرحاتعبدهللا فتحى عبدهللا  34

       عبدهللا محمد السيد محمد زيدان 35

       عبدهللا محمد محمد ياسين احمد خفاجه 36

 2عبد الرحمن السيد محمد علي                  37

 

 

 ( 4)  فصل 



 

 قائمة بأسماء الطالب
 ( شعبة ) هندسة القوى واآلالت الكهربية (األولىالفرقه )

 2018 – 2017الجامعى للعام 

 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     -1- 2 عبدهللا محمود عبده محمد الباز 1

     14 3 عبدهللا نزيه عبدالوهاب الزالقى 2

       عبدالمجيد محمود عبدالسميع محمود شهاب 3

     15 2 عزت عاصم عبدالعزيز ابراهيم الراعى 4

     2  حمدعصام انور احمد  5

     2 3 عصام عادل عبدالنبى الشال 6

       عالء مسعد طلعت مسعود النجار 7

     Zero  على حسن احمد المالح 8

     Zero  على سليمان على عبدالحافظ 9

     14  على عبدالفتاح الدسوقى على شاهين 10

       على محمد طه محمد غراب 11

     2  عمار ياسر كامل باز 12

     2  عمر طارق محمود محمد عوف 13

     5  عمر عبدالسالم محمد نجله 14

     Zero  عمر عهدى حامد ابوملوه 15

     6 2 عمر محمد محمد على 16

     12  عمرو احمد محمد محمد اإلتربى 17

       عمرو اسامه محمد عبدالجواد الجمل 18

       عمرو اسعد مصطفى احمد صالح 19

     6 2 عمرو عبدالجواد عباس عبدالجواد دراز 20

     8 2 عمرو محمد محمد محمد حسن 21

     3  غنيم احمد غنيم رمضان محمد 22

       فاتن عالءالدين السيد بريك 23

     9  فادى فايز فوزى ابوحجر 24

     10 5 فاطمه ابراهيم ابراهيم الدسوقى 25

     Zero 3 الشربينى امين محمدكريم امين  26

     8 2 كريم محمد السيد الكنانى 27

     Zero  لؤى احمد محمد مصطفى المرشدى 28

       مؤمن رجب محمد احمد 29

     Zero  ماجده ناصر احمد عطا مصطفى النفرى 30

     9 2 مايكل عادل عطيه باسيلى 31

     4  مجدى اشرف محمد عبدالرحمن عماره 32

     17  محسن محمد عبدالمحسن عبدالغنى 33

     6  محمد ابراهيم عبدالعزيز الدسوقى سليم 34

     20  محمد ابراهيم محمد ابراهيم حجازى 35

     7 2 محمد احمد ابراهيم شعبان ابراهيم 36

 

  

 ( 5)  فصل 



 قائمة بأسماء الطالب
 واآلالت الكهربية (( شعبة ) هندسة القوى األولىالفرقه )

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     3  محمد احمد الدسوقى على سليمان العطار 1

     14  محمد احمد الشحات احمد االختيار 2

       محمد احمد امين مصطفى اللبودى 3

       محمد احمد سعد اإلمبابى 4

     6 2 محمد ابراهيممحمد احمد  5

     10  محمد احمد محمود فرج داود 6

       محمد احمد ممدوح محمد عماره 7

       محمد احمد هالل القمع 8

     2  محمد السيد ابراهيم السيد 9

     11 3 محمد السيد الطنطاوى رفاعى 10

       محمد السيد متولى الشبراوى سعدالدين 11

       المحمدى مصطفى كامل الغمراوىمحمد  12

     2  محمد ثروت ابراهيم احمد 13

     3  محمد ثروت احمد السيد سيف 14

     7  محمد جمال احمد محمد على الصياد 15

       محمد جمال صبحى محمد 16

     5  محمد حمدى حسين الغريب سالم 17

       محمد حمدى عوض عطيه 18

     2 2 طه محمدين عبدالفتاح محمد خالد 19

     11  محمد خالد على عباس عبده 20

     13  محمد ربيع هالل الحواط 21

     20 3 محمد سعد محمد عزالدين محمد 22

     6  محمد شاكر احمد حسن غنيم 23

     3  محمد صابر احمد محمد العيوطى 24

     7  محمد صبرى على عبده 25

     17  محمد المغازى السيد رضوان محمد صالح 26

     2  محمد طارق محمد متولى الديب 27

     8 3 محمد عادل ابراهيم ابراهيم 28

     2  محمد عادل عاطف زكى 29

     10  محمد عبدالحميد عبدالحميد احمد 30

     4  محمد عبدالغنى محمود النجار 31

     10 2 محمد عبدهللا مصطفى حسن ابوسالمه 32

       محمد عبدالهادى حداد مصطفى على 33

     3 2 محمد عصام احمد الصاوى 34

     3  محمد عصام حامد على ابوالفرح 35

     8  محمد عطاهللا محمد احمد النشار 36

 

 

 

 

 ( 6)  فصل 



 قائمة بأسماء الطالب
 ( شعبة ) هندسة القوى واآلالت الكهربية (األولىالفرقه )

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     -1-  محمد على على جمعه المليجى 1

     2  محمد عماد صبحى هالل 2

       محمد عمادالدين احمد عثمان 3

     7  محمد فخرى عثمان محمد 4

       محمد ماهر ابراهيم الدسوقى 5

     7  محمد ماهر شحاته حسن 6

       محمد متولى شريف سليم ابراهيم 7

     12 3 محمد مجدى عبدالفتاح حامد محمد 8

     3  محمد محمد مصطفى احمد حسن 9

     3  محمد مرزوق عبدالغنى حسن عطيه 10

     11 3 محمد مصطفى شفيق حجازى 11

     -1-  محمد منصور عبدالعزيز محمد على 12

     8 3 محمد المرسى البنامحمد نبيل  13

     3  محمد ياسر محمد فكرى شندى 14

     20 3 محمد يسرى سعد ابراهيم طلبه 15

     8  محمود ابراهيم السيد محمد السيد 16

     9 3 محمود احمد السيد محمد الشربينى 17

     2  محمود احمد سامى احمد بدر 18

     3  محمود اشرف محمد محمد المهدى 19

     2 3 محمود السعيد عبدالمنعم سيد احمد شحاته 20

     12 5 محمود ايمن محمد جوده عبدالحق 21

     20 4 محمود جمال يوسف يوسف عبيد 22

     3  محمود حماده ابراهيم احمد العطار 23

       محمود حماده محمود ابراهيم جعفر 24

     8 2 محمود سامى السيد عبدالوهاب 25

     Zero  محمود سمير محمد عبدالعزيز السيد 26

       محمود شاكر جاد على 27

     13 5 محمود عبدالرحمن قاسم حسين الشافعى 28

     2  محمود عبدالغفار محمد فرج الكنانى 29

     10 3 محمود عبدالغنى عبدهللا الغيطانى 30

     4 2 محمود على مصطفى مصطفى ابراهيم كبشه 31

     9 4 محمود محمد ابراهيم السيد ابراهيم 32

     Zero  محمود محمد الحسينى فهمى الحسينى 33

     13 5 محمود محمد سالمه محمد 34

     Zero 3 محمود محمد محمد ابوالعطا الصانع 35

     16 5 محمود محمد محمود عبدالمنعم زياده 36

 

 

 

 

 ( 7)  فصل 



 الطالب قائمة بأسماء
 ( شعبة ) هندسة القوى واآلالت الكهربية (األولىالفرقه )

 2018 – 2017للعام الجامعى 

 

     Q1=5 Mid=20 االســــــــــــم م
     13 4 محمود محمد نادر محمود العدل المغربى 1

     19 5 محمود مصطفى ابراهيم عبدهللا الموجى 2

     2  محمود مصطفى محمد ابراهيم عبده 3

     8 2 محمود وجدى احمد عبدهللا على ندا 4

       مدحت عبدالحميد ابراهيم البيسى 5

     11 4 مراد عبدالجابر عبدالحليم سليمان على 6

     9 2 مراد محمد محمد مصطفى سكر 7

       مريم محمود السيد شندى 8

     6  مصطفى احمد عبدالقادر الشربينى 9

     8 2 محمد احمد حمودهمصطفى احمد  10

     5 3 مصطفى اسماعيل عبدالباقى عبده الحفنى  11

       مصطفى اوسامه محمد عبدالفتاح 12

     6 4 مصطفى حماده رمزى محمود سالمه 13

     2  مصطفى عادل فتحى سبع 14
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