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 حالة الطالب 

عائشة حسن محمد  عبد المقصود  1

 الحوفى

مهارات يدوية و 

 فنية

 ناجح ثالثة-31313

 ناجح ثالثة-31111 تكنولوجيا التعليم سعد عليرفيدة رضا  1

 ناجح ثالثة-31303 حرارة  امنية رافت حسن علي 3

 ناجح ثالثة-31133 حرارة  محمود سمير محمد محمد  4

 ناجح ثالثة-31111 حرارة  مصطفي عبد الخالق ابو اليزيد 5

عائشه حسن محمد عبدالمقصود  6

  الحوفي 

 ناجح ثالثة-31313 حرارة

 ناجح ثالثة-31303 بصريات  امنية رافت حسن علي 3

 ناجح ثالثة-31114 بصريات  سحر شريف سعد سالم 0

إسالم أيمن محمد عبد الودود أبو  3

  السعود

 ناجح ثالثة-31334 بصريات

 ناجح رابعة-41589 بصريات لمياء رمضان عبد المقصود سالم 11

فى  تحليليةهندسة   محمد السيد عبدهللا عبدالحليم 11

 الفراغ

 ناجح ثالثة

فى  هندسة تحليلية  احمد مراد عبدالغفار الفقي  11

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31313

فى  هندسة تحليلية  اسالم محمد رجب ابراهيم 13

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31313

إيمان محمد رسالن سليمان قاسم 14

  

فى  هندسة تحليلية

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31115

فى  هندسة تحليلية  رجاء ربيع دياب ناصر  15

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31103

فى  هندسة تحليلية  رحمة أحمد محمود البنا 16

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31135

فى  هندسة تحليلية  سميرة السيد مسعد نصار 13

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31131

عواطف رمضان محمود عوض  10

  رمضان 

فى  هندسة تحليلية

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31131

فى  هندسة تحليلية  مريم مدحت سعد الشبراوي  13

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31113

فى  هندسة تحليلية  مصطفى أحمد البسيوني صالح 11

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31110



فى  هندسة تحليلية  مصطفى عبده سعيد ابوعيانة 11

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31111

فى  هندسة تحليلية  ال محمد يوسف مندا ج 11

 الفراغ

 ناجح ثالثة-31144

ياسمين رضا عبد الحليم ابراهيم  13

  الوحش 

فى  هندسة تحليلية

 الفراغ

 ناجح رابعة-41531

الدين و قضايا  ندى محمد شعبان الحداد 14

 العصر

 راسب ثالثة-31333

الدين و قضايا  ايمان صالح سليم مسعود 15

 العصر

 ناجح ثالثة-31113

الدين و قضايا  أسماء محمود عبدالاله على 16

 العصر

 ناجح ثالثة-31353

الدين و قضايا  نورهان محمد شعبان محمد 13

 العصر

 ناجح ثالثة-31101

 ناجح ثالثة-31333 الفقاريات أميرة منصور أبراهيم عبيد 10

 


