
م منط -1 تصم
الفصل الدرا الص 

2020/2021

د المراجعة قي

تصميم منطقي-1اسم المقرر:

النتيجةاسم الطالبرقم اكاديمي

63محمد اشرف حسن محمد عبد هللا190292
57محمد صالح بيومى عبدهللا190340
44محمد عادل حامد على القناوي190343
58محمد محمود عبدالحميد البدرى190370
50محمد مصطفى محمد ودن190376
70هدى سمير محمد بدوى190481
50احمد محمد مصطفى احمد هشهش190523
55السيد محمد السيد الصباحى شبل السعدنى190530
رلعبدهللا نبيل عبداللـه عدوى خليل190542
57عبدالرحمن سامى السيد سابق190546
63على رمضان شبل ضوه190558
50على عمرو على وهبه190560
52محمد السيد عبدالغنى السيد مصطفى190571
غمحمد راشد عبدالتواب عبدالمقصود اسحاق190578
51محمد رمضان انور حباس190580
غمحمد عبدالعزيز عبدالعزيز رند190589
50محمود جمال حامد عامرالصعيدى190608
50محمود عبدالحميد أمين  السيد صبيح190609
50مينا الشحات رزق فرج هللا190622
50ابراهيم محمود ابراهيم الغرباوي200003
رلابراهيم سعيد محمد محمد خضر200009
34ابراهيم هشام بدران محمد محمد200014
54احمد اسامه محمود المشطاوى200017
59احمد السيد عبدالمعطى السيد200022
55احمد السيد محمد طايل200023
52احمد السيد نصر محمد الشافعى200024
61احمد جمال فتحى شحاته فوده200027
39احمد خالد احمد الشربينى عبدالغنى200031
55احمد رمضان الهنداوى السيد الهنداوى200037
50احمد سامى راشد عبد العزيز جعفر200041
54احمد سالمه حسن عبدربه200042
78احمد سالمه ناجى خلف200043
54احمد شريف فتحى أبوالنجا200047
50احمد طارق محمد عبد اللطيف االسود200056
50احمد عادل احمد محمد200059
76احمد عبد الحليم محمد رفعت شيحه200061
60احمد عبد العزيز عبد المنعم عبد الهادى عسل200062
56احمد عبدهللا عبدالمؤمن بدر200063
65احمد عطيه حمزه العريان200064
56احمد عمرو مصطفى كمال عبد المنعم عمر200066
70احمد فايز احمد العزب يونس200067
65احمد فايز انور درويش200068
54احمد فوزى سيف الدين عبد المجيد زهران200071
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62احمد كمال جابر حماد200072
65احمد محروس محروس الجزيرى200074
66احمد محمد ابراهيم التراس200075
60احمد محمد أبوالمكارم عبدالفتاح سيد احمد200080
66احمد محمد سالم محمد ابوعيده200083
71احمد محمد عبد المؤمن محمد200087
41احمد محمد محمد سالم الوكيل200092
68احمد محيى الدين عبد الرحمن الشيخ عبد الباقى نجم200096
57احمد مصطفى احمد حسنين عامر200098
70اسالم رأفت سعيد شحاته200130
68اسالم عبدالمنعم يحيى جمعه200133
رلاسماء احمد رزق عبد القادر الجميعي200136
63اسماعيل جمال محمد محمد200145
65اياد خالد محمد بدوى200182
59ايمان حلمى عبد الفتاح محمد الخضرى200183
63ايمان سعيد محمد محمود طعيمه200185
61ايمان مصطفى احمد البدرى200189
69إسماعيل فوزى الششتاوى أحمد مطاط200197
71جبريل عبدالعزيز عبدالحليم سرور200214
64جهاد عبدهللا عبدالعزيز محرز200218
61حسام رمضان عبدالحميد الغرباوى200230
50حسام مختار صالح الشنوانى200233
65حفصه محمد عبدالمعطى فتوح200239
62خالد حمدى ابوالمكارم الخطيب200244
50خالد محمد احمد عبد هللا الدعبس200247
رلخلود حمدى عبد الحميد محمد عبد الحميد200250
59زياد مصطفى حسن سلطان200303
53شريف نادر محمد طوالن200351
81عبد الرحمن احمد ابوالمجد خفاجى200362
51عبد هللا ابراهيم معوض عبده الشرقاوى200369
50عبد هللا عراقي فتحي الشافعي الفقى200371
50عبد الناصر محمود شوقى صابر زياده200374
61عبدالرحمن سميح لطفى جاد هللا200382
42عبدالرحمن صبحى عبدالقادر عمر200385
76عبدالرحمن مصطفى السيد احمد الخولى200400
62عبدالرحمن هانى فتحى سالم200402
40عبدهللا مصيلحى عبدهللا مصيلحى200417
51عبدالونيس السيد عبدالونيس عبدالغنى200419
50عبدالوهاب بدر محمود الليثى200421
64عدى الحسين فوده مصباح200424
44على سعد محمود أبوموسى200432
رلعلى سعيد على بيومى دره200433
50على محمد على قطب عطيه200436
50على محمد محمد علي الجوهرى200437
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60عمار ياسر عبدالفتاح محمد قاسم200443
65عمر جمال النادى العمروسى200453
52عمر حمدى عبدالباقى عزب الشموتى200454
83فتحى خالد مصطفى شعله200476
71كريم محمد فتحى السعيد حجازى200495
51مازن الحسينى محمد الحسينى محمد200505
66محمد ابراهيم عبدالصادق محمود يوسف200507
50محمد ابراهيم محمد محمود عبدالقادر200509
58محمد اشرف محمد إبراهيم الفخرانى200525
63محمد حسن محمد شلبي200540
50محمد حمدي عبدالعليم احمد الشيشيني200545
60محمد صالح عبدالسالم محمود عامر200566
رلمحمد عبدالعزيز مليجى الحصرى200590
37محمد عالء حميد محمود200594
66محمد مجاهد محمد الكورانى200604
55محمد ممدوح احمد عبدالعزيز همام200623
62محمود ابراهيم عبداللطيف حافظ200634
71محمود رضا محمد وهبه محمد200644
73محمود عبدهللا محمد غزاله200656
19مروان رضا احمد مراد200673
53مسعد النبوى مسعد النبوى200687
78مصطفى سمير محمد على سليم200694
53مصطفى عادل مبارك الخولى200696
50مصطفى عبدهللا حافظ ابراهيم200699
32مصطفى فهمى عبدالعزيز عيش200701
51مصطفى قدرى السيد محمد الشريف200702
غمصطفى محمد سعيد شرشر200706
63منار عبدالستار محمود احمد سوسة200725
55منه هللا صبحى عبدالستار سالم200729
62مؤمن كامل ابوالمجد خليفه حموده200743
70نادر محمد حامد قنصوه200749
60نجيب مجدى نجيب جرجس200756
59نورالدين اشرف محمد محمد عطيه200774
76ياسمين على حمدى بيبرس200802
51يمنى سعيد سليمان نصار200813
80يوسف محمد صبرى قرطام200837
56يوسف محمد صفاء الدين سيد على200838
60عمرو ممدوح محمد بيومي 200406
42محمد محمد علي المليجي200609
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