
أعمال الفصل
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42 ابراهيم صالح السعيد على البياع1800168504
44 احمد احمد السيد محمد ابراهيم2800138977
31 احمد اسامه ظريف نصر احمد ابو سمرة3800115438
24 احمد اكرم منصور علي منصور4800114283
48 احمد السعيد السعيد ابراهيم بدوى5800136377
50 احمد السعيد عبد اللطيف السعيد عجوه6800136380
31 احمد الشافعي عطيه عبد الدايم7800116521
40 احمد امين الشبراوى محمد عطيه مشمش8800099920
35 احمد ايهاب احمد شوقى زياده9800136284
46 احمد جمال عبد الفتاح عبد الغنى10800136304
25 احمد حسام حمدى غيث11800124772
49 احمد حسين ابراهيم محمد الحداد12800136909
33 احمد خالد على خالد13800140446
34 احمد خالد محمد محمد خشان14800138122
50 احمد عابد حسن حسن عمر15800136860
48 احمد عالء حامد حسن16800136235
42 احمد عماد الدين عبد العظيم احمد فوده17800140312
45 احمد محمد ابراهيم فايد18800166642
36 احمد محمد احمد الدمهوجي19800136347
47 احمد محمد رضا السيد احمد ابو الوفا20800136297
48 احمد محمد عبد ربه عبد اللطيف رشيد21800143501
42 احمد محمد فتحي معروف22800139035
47 احمد محمد فكرى احمد مصطفى احمد23800137865
43 احمد محمد فوزى عبد القادر منتصر24800136333
34 احمد محمد محمد جبر السيد منصور25800115674
36 احمد ممدوح محمد صابر العمريطى26800122567
44 احمد هاني احمد محمد صادق27800136829
13 احمد هشام عبد العليم الزاهى28800124897
35 احمد يوسف يوسف أحمد هالل29800122479
29 اسامه عالء الدين احمد عبد هللا الرفاعي30800114635
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أعمال الفصل
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33 اسراء محمد مصطفى الصاوى31800136945
46 اسالم ايمن منصور عبد القادر32800136287
33 اسالم حامد عبد الحميد عبد هللا قدوس33800122614
50 اسماء محمد طه محمد34800136913
34 اكرم عبد االله حزام العليمى35800139131
29 االء احمد فاروق احمد36800137762
47 السعيد احمد باز محمد37800136511
14 السعيد مصطفى السعيد مصطفى السيد احمد38800166758
50 السيد اشرف السيد محمد متولى39800138052
41 السيد طارق يوسف الهاللي40800136325
49 السيد ياسر محمد السيد احمد41800138054
49 امير حمدينو على على على42800136853
42 اميرة السيد فكرى يوسف عبد الجواد43800140354
44 بسمله ابراهيم عبد الرحمن ابراهيم يونس44800136804
50 بسمه ابراهيم فتحي بركات جمال الدين45800136819
15 بهاء الدين عبدالكريم على ديب46800116718
7 حازم ايهاب محمد عبد العزيز الخميسى47800137131
39 حازم حسن ابو زيد ابراهيم48800125060
47 حسام الدين عماد الشربينى عبد الفتاح49800136857
36 حسام عوض محمدين االمام50800136452
44 حسام فواز محمود علي الصياد51800136384
6 حسن عبد هللا يوسف السيد السوالمي5280012319
41 حنين عبد المنعم حامد عبد المنعم53800136689
29 خالد احمد محمود الحديدى54800139139
35 خالد عيد محمد فتحي احمد النوارجي55800137915
30 خالد محمد حسن سليمان56800136307
41 خالد نبيل عبد الغنى رضوان57800138117
24 دينا محمد على ابو الليل58800139189
50 رامى محمد احمد محمد احمد على59800136851
28 رضا عبد الناصر عبد الستار السيد عطيه60800136961

نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب ٢٣/١١/٢٠١٩ ٨:١٧

االسمالكودم

كشف رصد درجات
2019-2020 فصل دارسي األول

رئيس الكنترول                    رئيس القسم العلمى           وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب     
                                                                     أ.د / محمد جمال ابراهيم محمد مهدى

هندسة البناء والتشييد برنامج 
( NSTE1 ) (1) المقرر  تحليل انشائي



أعمال الفصل
٥٠

37 رمزى جاب هللا الباز ابراهيم الباز61800136465
40 زياد جمال عبد الموجود محمد مرسي62800136905
37 زياد محمود فريد الشحات63800136519
33 زياد وليد نصر نصر قابيل64800139528
45 سارة محمود حسين حسنين65800136454
50 سعد ايمن سعد ابراهيم على عبد الجواد66800138972
38 سلسبيل على العيسوى عبد العزيزالحبيبى67800136305
35 سلمى حسين ابراهيم قابيل68800136850
27 سيف الدين زينهم معوض يوسف عبد هللا69800136451
31 سيف الدين محمد عبد المجيد السعدنى70800122834
42 شريف اشرف عبد الحليم محمد عطا71800127528
50 شريف ناصر عبد السالم السيد السعدنى72800137949
50 صالح ابو المجد السعيد ابراهيم بدوي73800136681
46 صالح الدين ربيع صالح عيد على74800136859
28 طارق احمد محمد عبد السميع75800136348
40 طارق محمد يحيي الباز الدسوقي76800136672
42 عبد الرحمن السعيد هالل جاد77800136856
40 عبد الرحمن ايمن فتحى امين78800138061
50 عبد الرحمن جمال احمد محمد المتولى79800137830
47 عبد الرحمن لبيب لبيب لبيب البدرى80800137825
28 عبد الرحمن محمد عوض بدوى81800136992
45 عبد الرحمن محمد لطفى على بدوى82800138021
45 عبد هللا عصام غيث السيد الشبلي83800143503
50 عبد هللا عماد محمد ابو القاسم يوسف السيد84800136458
50 عبد هللا محمد الشحات ابو القمصان شريف85800137898
37 عبد هللا محمود المتولي عبد هللا غزي86800139038
38 عبد هللا مدحت علي حسن قاسم87800137892
37 عبدالحافظ نبيه عبدالحافظ حافظ عبده88800168555
10 عز الدين عوض حمزه السيد89800137303
29 عالء جمال طيمور توفيق90800114333
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38 على اشرف على فؤاد المغازى91800136875
24 عمار ياسر انور ابراهيم92800168477
46 عمر عبد الحق عبد الغنى محمد اليمانى93800136459
34 عمر عبد الفتاح عبد القادر محمد94800136442
15 عمرو احمد ثابت علي الجندي95800114589
50 عمرو عبد الخالق محمد مرتضى96800137031
22 عمرو عبد السالم عبد الحميد ابراهيم نور الدين97800114419
43 عمرو محمد ثروت عبد الغني محمد عبد العزيز98800136902
35 عمرو محمد عبد السالم السيد99800137839
39 عمرو محمد فتحي نعيم حسن100800136816
28 عمرو مصطفى محمود محمود على101800124898
50 عيد عبد العزيز محمد البسه102800136873
45 غادة حمدى عبدالعظيم محمد حسن103800166555
43 غاده اشرف محمد رفعت104800139228
15 فارس عبد القادر الراشدي105800117221
29 فرح هشام محمود السيد البحيري106800136752
33 فهر ابراهيم احمد صالح سيد احمد107800138034
29 كريم احمد بدير عبد الخالق الكومي108800114420
42 كريم احمد محمد السعيد المزاحي109800136522
10 كريم رمضان محمد عوض11080012330
30 كريم طارق عبد العزيز محمد عبد الرحمن111800136312
35 كريم فهمى رمضان فهمى112800136346
35 كريم محمود محمد محمود جبريل113800136270
41 كمال احمد كمال سليمان المدبولى114800139383
28 كمال محمد احمد فتحي قنصوه115800114259
6 مارفي فؤاد شلبي سعد حنا1161864
50 مازن محمد مصطفى ابراهيم على117800136447
25 محسن ممدوح محمد عبد السالم شعالن118800114244
34 محمد ابراهيم المتولى محمد قنديل119800122551
30 محمد ابراهيم عبد العظيم محمد120800127252
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43 محمد احمد التهامى عبد اللطيف121800136457
37 محمد احمد عبدالباقى على على122800168495
44 محمد اشرف فاروق رسالن123800136351
17 محمد اشرف محمود عبد السالم124800122545
15 محمد البسيوني محمد عطوه125800136330
45 محمد السعيد عبد الحميد السعيد126800136323
37 محمد السيد سالم على127800166756
37 محمد السيد محمد احمد128800168499
30 محمد المتولى مقبل عبد الباقى129800122848
47 محمد ايمن ابراهيم عبد العزيز130800136291
44 محمد ايمن عبد الحليم عبداللطيف سالم131800137902
49 محمد ثروت عثمان محمد محمد شلبي132800136735
15 محمد جالل احمد حامد السيد133800124888
16 محمد جمال محمد عبده احمد134800136281
38 محمد حاتم السيد محمود رزق135800138030
34 محمد حسام محمد عاطف الشبراوي136800137111
41 محمد حسن السيد عبد الهادي ناصر137800136855
27 محمد حسين فايز شريف يوسف138800136349
44 محمد حماده فاضل عشيش139800139064
44 محمد حمدى احمد غالى140800166647
45 محمد حمدى عبدالمعطى عبدالفتاح عبدالرازق141800168471
17 محمد خالد محمد عبد الرسول142800139057
41 محمد رجب محمد المصلحى143800140452
29 محمد رضا محمد ابراهيم144800136639
11 محمد سرور احمد محمد جبر145800136871
42 محمد سمير ابراهيم محمد يوسف146800127260
39 محمد طارق يسرى السيد خليفه147800136455
18 محمد عادل ابراهيم احمد السعيد الحناوي148800099968
40 محمد عبد هللا احمد حماد حمزه149800136472
28 محمد على ابراهيم محمد ابراهيم150800166705
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33 محمد عماد مصطفى العطار151800136277
41 محمد فراج السيد سيد احمد النجار152800136921
15 محمد كمال شوقى الحفنى153800125735
40 محمد ماجد عبد العليم ابراهيم بركات154800136854
47 محمد محمد محمود محمد ابو النيل155800137024
37 محمد محمود احمد محمد الشافعي156800137049
34 محمد محمود عبد المقصود رجب157800138026
50 محمد مصطفى احمد مصطفى احمد158800137819
36 محمد ممدوح محمد عثمان جبل159800114718
11 محمد هاشم الحماقى عبد الباقى عبد النبى160800139326
45 محمد هشام محمد حسن الشربينى161800166755
43 محمود ابو فراج رياض صابر162800124900
39 محمود احمد خليل خليل يوسف الحكيم163800137837
31 محمود احمد عز الدين عبد الغفار164800127073
44 محمود الدسوقى شعبان الدكرورى165800124899
39 محمود طارق محمود محمد166800136989
41 محمود عبد العزيز توفيق محمد167800136972
31 محمود مجدى صادق عرفات168800124818
47 محمود محمد محمود السيد زاهر169800136445
50 مصطفى احمد ابراهيم احمد170800136461
19 مصطفى احمد شكرى محمد الدسوقى171800101064
44 مصطفى فراج ابو الفضل جاد الحق172800138973
27 مصطفى وائل احمد رمضان الزالط173800136462
37 مصطفي نادر محمد نبيه حبيب174800137851
50 معاذ عامر عبد الحميد احمد عبد هللا175800136702
48 منة هللا محمد دسوقى السعيد الترياقى176800136883
38 منى احمد عبدالعظيم الصادق177800168557
43 منى نبيل عبد العال محمد178800136300
50 مهاب اشرف محمد السيد محمد179800136463
39 مهند احمد سعيد محمد العيسوي180800136717
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33 ندى عبد المجيد شعيشع محمد شعيشع181800140400
50 نورهان احمد على محمد ابراهيم182800136886
50 هبه صالح محمد ابراهيم بدر183800136849
31 هدير محسن حلمى يوسف184800137788
49 وائل السيد سرور عبد العزيز مصطفى خليل185800136379
48 وليد محمود على على شاهين186800136290
30 ياسر ابراهيم مصطفى البربرى187800136852
42 ياسر عبد الغفار بدير محمد عديسه188800136310
48 ياسر محمد محمود محمد الشربينى189800136881
44 ياسمين قدري السيد اسماعيل190800139231
37 يحيي محمد عبد الهادي خفاجي191800136727
45 يوسف اشرف احمد السعيد نصار192800136453
34 يوسف امين يوسف امين عجينة193800136528
24 يوسف حامد االمام السعيد قويطه194800115668
44 يوسف حسان سعد السيد الطورينى195800138950
43 يوسف طارق محمد محمود العربي196800138969
50 يوسف محمد ابراهيم الحسانين الشهيدي197800136319
38 يوسف محمد حسن محمد حسنين198800139048
41 يوسف محمد عبد الرازق قنديل199800136302
35 يوسف محمد يوسف امين سميسم200800166868
40 يوسف وليد محمد الفار201800139332
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