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 )الئحة جديدة(
 

 اسـم الطالـب

االحصاء 

الهندسي

22300 

هيدروليكا 

المضخات 

والقنوات 

المكشوقه

22303 

اسس 

القياس 

والتحكم 

22302 

الطاقة 

المتجدده

22300 

3 2   

حسن محمود مكي عبدالكريم  احمد -2/8    راسب  

احمد عماد الدين السيد عبدالحميد دمحم  -2/03   غ   

احمد دمحم علي دمحم الشاذلي  -2/01   غ   

اسراء رجب عبدالمنعم يمني  -2/00   غ   

اسماء احمد عبدالرحمن علي السقا  -2/02   غ   

االء يوسف فرج هللا يوسف صدقة  -2/02  غ  غ غ 

حسن صالح حسن محكد حسين عبدالعاطي  -2/03   غ   

حسن فتحي عبدالستار دمحم  -2/00   غ   

رنا نصر السيد موسي العساسي  -2/22   غ   

روان سعيد دمحم احمد السيد  -2/28   غ   

روان عمرو احمد السيد احمد -2/22      

روان دمحم سليمان حسين السيد -2/12   غ   

رودس اشرف احمد حسين دمحم -2/10   غ   

عبدالحمن حمدي صالح الدين دمحم مامون  -2/80   غ   

عبدالرحمن رمضان عبدالعزيز دمحم حسن -2/83   غ   

عبدالرحمن دمحم محمود بيومي محمود -2/82   غ   
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فاطمه دمحم محمود عبيد مبروك  -2/22    راسب  

دمحم احمد دمحم السيد بسيوني  -2/020   غ   

دمحم حازم كمال الدين امرهللا -2/023   غ   

دمحم حمدي فرحان غانم سنهورى  -2/022   غ   

دمحم اسماعيل عبدالغفار الهواري  -2/021   غ   

دمحم علي ابراهيم مصطفي صحصاح -2/000   غ   

دمحم دمحم قباري اسماعيل جالي -2/002   غ   

محمود احمد مهدي دمحم احمد  -2/002   غ   

مروان ياسر فاروق عباس منصور  -2/001   غ   

مصطفي حمادة سعيد دمحمين عبدالجواد -2/030   غ   

مصطفي دمحم احمد حمدان  -2/030   غ   

ميشيل استيفانوس اسحاق بطرس جاد -2/001   غ   

نورالدين هشام دمحم رجب -2/022   غ   

 

 

 

 

 

 

 


