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 إعالن المقررات االختيارية

                        الذين تم اختيارهم للمقرر االختيارى بالفصل الدراسىالفرقة الثالثة كشف بأسماء طالب 

2021 - 2020    فى العام الجامعى    

 

المادة التى تم 

 اختيارها

 

 التخصص

 

 االسم

 

 م

 P 1 ادهم احمد امين الرفاعى الدسوقى الحاسباتهـ .  التقليدية اللغات

 2 اسالم جمعه اسماعيل محمد الضلعى الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 3 اكرم محمد علي عبد العاطى النشار الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 4 باتريك عاطف رياض زخاري الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 5 ) سحب ملف ( خالد احمد شلبى محمد الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 6 زياد هشام حسن محمود محمد ادم الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 7 طارق سعيد عبد المحسن عبد المعطي الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 8 عبد الرحمن احمد ابراهيم محمود السماحي الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 9 عبد الرحمن احمد حسن محمد خفاجة الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 10 عبد الرحمن احمد محمد حسن رضوان الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 11 عبد الرحمن احمد مرسى محمد مرسى جعفر الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 12 عبد الرحمن السيد احمد حامد الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 13 عمر طارق صابر فتوح رامون الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 14 محمد طارق محمد عبد الحميد محمد الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 15 محمد عادل محمود ابراهيم جعفر الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 16 محمد عبده عبد العزيز عبده شعبان الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 17 مروان مجدى عبد البديع عبد النبى الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 P 18 مروان محمد محمد محمد راشد الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 19 للمرة الثانية EXT ابراهيم قورهمحمد عالء الدين محمود  الحاسباتهـ .  اللغات التقليدية

 R 20 احمد عالء الدين محمد احمد مصطفى الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 21 ارسانى اشرف منير برسوم غالي الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 22 االء عبد المنعم محمد عشيبه الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 23 انس حسن علي حسن حسين الحاسباتهـ .  وتصميم نظم التحكمنظرية 

 24 باسم هشام صالح عبد ربه الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 25 تقى محمد شبل محمد سالم الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 26 ساندرا ايمن رفعت عطا هللا فرج الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 P 27 سيف محمد عبد العزيز أحمد فرج الصعيدى الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 28 شريف خالد خليفه عامر خليفه الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 P 29 محمد على مصطفى مسعود ابراهيم الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 30 محمود مصطفى محمد المسيرى الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم

 31 نادين محمد ابراهيم ابوالعال الحاسباتهـ .  نظرية وتصميم نظم التحكم
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