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هندسة البناء والتشييد  برنامج

 ( NARE105 ) المقرر  تنسيق مواقع 

 10:56 19/12/2019نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب 

م الكود االسم أعمال فصل نهاية الفصل المجموع مالحظات

50 50 100

1 800114126 ابراهيم محمد محمود محمود خلف  43

2 800100647 احمد اشرف عبد الحفيظ عبد الفتاح  39

3 800099884 احمد بهاء عبد هللا محمد  36

4 800100001 احمد رجب السيد الشيخ  48

5 800100127 احمد عماد الدين احمد البيلي  49

6 800100706 احمد محمد على شعبان العشرى القطرى  48

7 800099761 احمد محمد محمد ابراهيم  43

8 800101706 احمد محمد وفقى السيد السبع  49

9 80015726 احمد ممدوح احمد عبد العال علي خلف  41

10 800100404 اسراء عبد العزيز عبد المغنى الشربينى  48

11 800099850 اسالم عزت الغريب عبد المؤمن مصطفي  48

12 70026081 اسماء احمد ابراهيم الحديدى  40

13 800100650 امجد محمد اشرف عبد الرحمن محمد ادريس  41

14 800100135 ايه مصطفى احمد نصير  50

15 800100068 بانسيه محمد امين مصطفى اللبودى  49

16 800100171 حازم عبد الخالق حمدى عبد الحميد السبع  40

17 800114568 خالد كرم علي عوض عمر  46

18 800115883 خالد محمد محمود نصر الدين عبد هللا  45

19 800100405 سراج الدين عاطف سراج شاهين الديباوى  46

20 800114485 عبد الرحمن يونس مدين السيد يونس  41

21 800100294 عبد هللا عبد الهادى حامد عبد الهادى  46

22 800099993 على محمد محمد عبد هللا محمد غانم  46

23 800099966 علي سامي حسن توفيق حسن  41

24 800099913 عمر مجدى محمد عبد المطلب العيوطى  44

25 800100517 عمر مصطفى بدوى محمد الشعراوى  48

26 800100237 فاطمه الزهراء محمد حسن عثمان الجندى  48

27 800099911 كامل فادى فاروق عبد المسيح ويصا دوس  50

28 800114163 كريم وحيد ابراهيم امين سالم  50

29 800100169 محمد احمد عبد الحى عثمان  41

30 800100136 محمد احمد محمد احمد عرفات  50

رئيس الكنترول رئيس القسم العلمى وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

محمد جمال ابراهيم محمد مهدى/ د .أ

كشف رصد درجات

فصل دارسي األول 2019-2020

هندسة البناء والتشييد  برنامج

 ( NARE105 ) المقرر  تنسيق مواقع 



 10:56 19/12/2019نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب 

م الكود االسم أعمال فصل نهاية الفصل المجموع مالحظات

50 50 100

31 70025921 محمد اسامة احمد على على سليم  39 20

32 800100084 محمد بكر عطية احمد  40 19

33 800100081 محمد ضياء الدين المحمدى محمد بيبرس  43 20

34 800114127 محمد عبد الرحيم الدسوقي الدسوقي عبد ربه  48 18

35 800100121 محمد عبد العزيز على عبد العزيز عتابى  39 18

36 800099780 محمد عماد فهمى اسماعيل  41 19

37 800099832 محمد هشام السيد امين حسونه  49 20

38 800100114 محمد ياسر مصطفى محمد حوطر  38 19

39 800114461 محمود شعبان عبد السميع السيد سعد هللا  50 20

40 70021659 محمود محمد عبد الحميد العسال  45 19

41 800115670 محمود هانئ حلمي شريف  41 19

42 800101033 مصطفى اشرف مصطفى ابراهيم ميره  50 20

43 800100130 مصطفى تيمور السعيد محمد خليل  46 20

44 800099842 ندا عثمان جوهر حامد حالوه  50 20

45 800100125 يوسف عبد الهادى عبد اللطيف لطفى القللى  38 18
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