
 

 

تخاذ إلقرإر( 3-: إختيارىمقررل   Med Term Examدرجات   أ.د./ مفرح سالم    )تكنولوجيا معمومات وإ 
 1027-1028 إألولإلفصل  –هندسة إلحاسبات ونظم إلتحكم  إلرإبعة إلفرقة

ما [ودعوإتى لهم بالتقدم دإئ  -ولهم خالص شكرى وتقديرى   -( 10] ألف مبروك لمحاصمين عمى إلدرجة إلنهائية )  
لجميع إلطالب وإحدة ثم تم إضافة درجة -3تم إعادة جمع وتنسيب درجات طالب إلنموذج  -بعد أن قام إلطالب بمرإجعة كرإسات إإلجابة  

بإضافة إلدرجة .. وتكون رصيد له فى إلمجموع إلكمى ألعمال إلسنة @  تعنى أن هذإ إلطالب لم يستفيد  
 

 درجة

02 

 االضـــى
 درجة 

02 

 االضـــى
 رجةد 

02 
 االضـــى

 @         انًصرٖ  يصطفٗ آالء  02   عثدانكريى يذًد ادًد تاضم  16  سالم محمد محمود محمود محمد 18

 عهٗ عثدانًُعى يذًد آيال  13  ْيكم اتراْيى عثدانًُعى تطيًّ  12  الشين احمد مصطفى محمد  12

 @   اضًاعيم   عثاش دًدٖ آيّ  02  ذًدي انطعيد ثرٔت جغريد  3  شتا على عبدالتواب هاشم محمد 6

 آية عاطف عثدانعظيى انثشثيشٗ  18  عثدانردًٍ  دايد دطٍ جٓاد  02  البقرى عبدالعاطى هشام محمد  9

 اضًاعيم يذًد ادًد اتراْيى  18  عهٗ يذًد انطيد اضعد دًدٖ  11  الشربينى محمود جميل محمود  4

 ادًد اتراْيى جًيم اتراْيى  19  انعدنٗ يذًد انعدنٗ دُاٌ  12  شلبى عبد الباقى محمد محمود  9

 خهيفّ اتراْيى يذًٕد اتراْيى  6  يذًد عثدهللا يذًد رضا  15  عبدالوهاب موسى مصطفى محمود  13

 راشد عثدانًطهة اتراْيى ادًد  18  انثريشٗ عثدانعسيس ضًعاٌ زيُة 19  @   الجندى محمود نبيل محمود  02

 انُجار انطيد ادًد انطيد ادًد  8  اتٕانفحٕح ادًد دًدٖ ضايخ  6  @      عماره على احمد حممدو  02

 ضرداٌ يذًد يذًد انطيد ادًد  8  @     تالل عثدانثاضط يذًد ضهٕاٌ  20  عبدالحميد محمد مصطفى ممدوح  16

 انجًيعٗ زكٗ ادًد ايًٍ ادًد  8  @       رزق اتٕزيد يذًٕد ضًيرِ  20  @       سعدالدين عاطف منةهللا  02

 يذًد انُثٕٖ رأفث ادًد  10  يذًد جًعّ يذًد انديٍ ضيف  12  زهرى عبدالرحمن زهرى منى  6

 @   طانة عهٗ ادًد ريسٖ ادًد  02  جراد انطعيد يذًد فرج شيًاء  02   الدمرداش اكرم محمد مها 10

 ضانى عثدانًجيد طهعث ادًد  15  عثدانْٕاب ضىقا ادًد ضذٗ  11  صبره حسين محمد عادل مهاب  19

   عثدانجهيم عهٗ عثدانٓادٖ ادًد  غائة  خيرِ عثدِ عثدِ صاتر عثدانردًٍ 14  ابوالسعد عرفات ياسر ميرنا  17

 يذًد انًٓدٖ فرج فايس ادًد  10  يذًٕد يذًد يذًد عثدانردًٍ  02  عبدالقادر عبدالرحمن محمد ناصر 18

 ياْر صثذٗ هللا فحخ ادًد  12  دطيٍ دًداٌ جًال عثدهللا  18  عبدهللا ابوالعنين السيد نانسى  16

 غاَى يذًد دطُٗ ياْر ادًد  8  عطيّ عثدانطحار عثدانُاصر عثير 7  الشاوى السيد حسن ندى  18

 رٖانًطي اتراْيى يذًد ادًد  0  درغاو       رجة اشرف عهٗ 14  عبدالعال حسن رمضان نرمين  18

 انشافعٗ ادًد يذًد ادًد  02  انجًم انًغأرٖ عثدانظاْر عهٗ  10   حلمى محمود حسونه نسمه  02

 أدًد يذًد عثدِ أتٕ انغيط  5  حسن السيد محمد على  13  موسى عبدالهادى عادل نعمت  7

 ريعاتٕض يٕضف يذًد ادًد  12  اسماعيل جوهر مجدى عمار  10  يوسف محمد على محمد نهله  15

 ضٕيهى ادًد يذًٕد ادًد  0  رمضان احمد محمد احمد عمر  9  المنباوى فرج محمد حسام نهى  02

 َٕفم عثدانْٕاب يذًٕد ادًد  19  حسين عبدالعظيم محمد عمرو  10    محمد قزازى عاطف نورالدين 18

 انشرقأٖ دًدٖ َادر دادً  13  القبانى عبدالمنعم محمد عمرو  11  عبدالخالق محمد سمير نورهان  16

 @      شثاَّ ضعد يذًٕد اضايّ  02  ربيع احمد اشرف محمد فاطمه  18  على اإلمام السيد هاجر  11

 عٕض   نطفٗ عثدانجهيم اضراء  1  عبدالرحمن سالم صبرى قاسم  13  @   الطنطاوى سعد سمير هاجر  02

 @  دسِ كايم يذًد اضايّ اضالو  02  عبدالمجيد ىالحسين مرسى كريم  4  عبدالعزيز محمد عاطف هاله  13

 انعراقٗ ادًد طّ يذًد اضالو  02  سليمان حامد مصطفى ماجد  11  السعيد المنشاوى الحسين هبه  6

 انشٕتكٗ يقثم يصطفٗ اضًاء  10  يوسف على طه مصطفى ماجد  17  هدى سميرعبده خليل الدحدوح 5

 ايُية أضاية يذًد انًرشدٖ  7  ماجدة عبد الرحيم إسماعيل  غائة  خليفه فهيم عبدالعليم السيد يارا  غائة

 انثذرأٖ انطيد اييٍ اييرِ  9  @        السعيد عباس احمد محمد  02  حيان احمد محمد ياسر  14

 صثخ دطاَيٍ عست اييُّ  0  محمد أحمد عبدالحميد عبدالجواد غائة  ابراهيم محمد عاطف يسرا  14

 انشٕاف    يٕضف يٕضف اَص  18   عبدالسالم زكى حاتم محمد 18  يوسف محمود محمد يمنى  9

 عثدانردًٍ اتراْيى يذًد ايًاٌ  16   احمد يوسف رمضان محمد 6  مروان على احمد يوستينا  10

 غاَى انطيد يذًد ايًاٌ  8  عبدالوهاب فوزى سعد محمد  13  سمعان سامى وجيه يوسف  6

 @    عسازٖ يذًد رشدٖ ايُاش  20  السبكى عبدالحميد طاهر محمد  9     

 دطٍ إَر دطٍ ادًد تاضم  18    ابوالجود ابراهيم عادل محمد  4    

         

 

 

 


