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  1  800114413   2005175532  محمود علي ابراهيم احمد ابراهيم

  2  800114242   2005164530  محمود ابراهيم السيد احمد

  3  800124729   3005165531  المجد ابو عباس الرحمن عبد احمد

  4  800115667   2005175532  الوكيل عرفان الواحد عبد على احمد

  5  800114249   3005175532  علي العابدين زين علي احمد

  6  800114243   300585523  محمد السيد الدين عماد احمد

  7  800122746   3005165531  صبح السالم عبد حلمي كمال احمد

  8  800114313   3005175532  مرسي محمد الحميد عبد محمد احمد

  9  800114693   2005125527  الخالق عبد رشاد محمود احمد

  10  800125077   200485522  المليجي علي محمد محمود احمد

  11  800122748   200575522  الغايشه محمد حسن هشام احمد

  12  800115681   300595524  حسن السيد احمد اسراء

  13  800122663   3005155530  مصطفي مصلحي السعيد احمد اسالم

  14  800122668   3005145529  شاهين رياض عابد اسالم

  15  800117240   3002145526  المجيد عبد محمد السيد محمد اسالم

  16  800114494   3005155530  فرج عبده الدين جمال ناصر اسالم

  17  800122661   2005145529  زاهر السيد محمود احمد اسماء

  18  800114421   3005125527  عطا علي موسي محب اكرم

  19  800114159   3005145529  الرفاعي الجوهري الحسن ابو السيد

  20  800125704   3005175532  احمد مصطفي مسعود احمد انفال

  21  800114619   3005155530  علي الهادي عبد عمر محمود ايمان

  22  800115532   4005155530  علي محمد محمد محمد ايهاب

  23  800114285   3005155530  الناس ابو علي محمد جهاد

  24  800114258   3005175532  زهرة الفتاح عبد محمد حازم

  25  800114544   3005175532  البسيوني هللا عبد السيد محمد مجدي حنان

  26  800114111   2005155530  خليفه محمد محمد ناصر حنين

  27  800122665   3005145529  الشافعي احمد محمد فتحي احمد خالد

  28  800114248   3005175532  الوهاب عبد محمد محمد اشرف خالد

  29  800114415   3005175532  التوابتي ابراهيم توفيق مجدي خالد

  30  800122648   3005175532  السيد حسين هشام روان
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  31  800127517   3005165531  الطرانيسي حسن سالم احمد احمد ريهام

  32  800114315   3005175532  خضر محمد الظاهر عبد عصمت احمد ساره

  33  800114765   3005165531  عمر ابو محمد مجدي سلمي

  34  800099766   3005155530  العزيز عبد رمضان محمد شاهر

  35  800114617   3005205535  بكر احمد هللا عبد احمد شيماء

  36  800114311   3005175532  سراج ابراهيم احمد عادل طارق

  37  800114495   3004164529  ابراهيم علي ابراهيم الرحمن عبد

  38  800124875   3005175532  الشال احمد سالم محمد سالم الرحمن عبد

  39  800114308   3005165531  المتولي السيد ظاهر محمد هللا عبد

  40  800116082   2002115523  قنديل مقبل محمد محمود هللا عبد

  41  800117243   200585523  محمود علي خالد علي

  42  800114304   3005155530  الصاوي المنعم عبد محمود عصام عمر

  43  800114305   3005155530  العرابي الحميد عبد سعد محمود عمر

  44  800124825   5514غ2004  الزناتي محمد مصطفي عمر

  45  800114396   3005175532  الفتوح ابو سالمه السعيد عمرو

  46  800122758   2005175532  الشيوي فريد محمد فريد

  47  800114530   2005164530  ابراهيم الحسنين ابراهيم ماهر

  48  800125035   300395522  ابراهيم مصطفي ماهر مجدي

  49  800115499   3005115526  ابراهيم محمد السعيد ابراهيم محمد

  50  800136334   2004175531  حسان محمد ابراهيم محمد

  51  800114414   3005145529  نصر محمد احمد محمد

  52  800114528   3005115526  رضوان الحق عبد محمد باسم محمد

  53  800114324   3005175532  الفتوح ابو احمد الفتوح ابو سامي محمد

  54  800114179   2005155530  درويش رزق رزق طارق محمد

  55  800114250   3005175532  علي العابدين زين علي محمد

  56  800122646   3005175532  نور يوسف فارح محمد

  57  800114294   3005175532  الشوبكي مصطفي التهامي مصطفي محمد

  58  800122760   3005175532  جمعه البغدادي رزق السيد محمود

  59  800114412   3005165531  العال عبد السيد الشبراوي محمد رضا محمود

  60  800115669   3005145529  محمد عثمان الشربينى محمد محمود
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  61  800117237   2002145526  توفيق العزيز عبد محمد محمود

  62  80016742   2004174530  النجدى احمد ابراهيم مصطفى محمود

  63  800126940   2005145529  احمد السيد مصطفي ممدوح مراد

  64  800124896   3005175532  سليمان ابراهيم فتحي كمال مريم

  65  800124885   3005175532  شندي السيد محمود مريم

  66  800127513   2005175532  المرسي احمد محمود ابراهيم مصطفي

  67  800115511   2004155529  خيوه احمد حسين خالد مصطفي

  68  800114321   3005155530  العرابي العظيم عبد نبيل مصطفي

  69  800114533   3005175532  العدل الزناتي محمود محمد معاذ

  70  800114307   3005175532  ناصر الدين محي خالد معتز

  71  800114157   3005155530  الصياد شوكت محمد هللا منة

  72  800114823   2005164530  اسماعيل احمد المنعم عبد عصام مهاب

  73  800122654   3005165531  الكيالني محمد احمد خالد ندي

  74  800115676   3005155530  الرشيدى هللا عبد العزيز عبد مجدى نرمين

  75  800122666   3005155530  سالمه احمد اسماعيل عوض نهال

  76  800100533   2005125527  الرحل محمد المندوه فكرى هبه

  77  800114286   2005155530  السيد المحمدي الواحد عبد ربيع هشام
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  1  800125056   2005135528  السباعي حسن السباعي احمد

  2  800136382   2005155530  سعيد حسين احمد ثروت احمد

  3  800116241   2004135527  الجمل راشد احمد جمال احمد

  4  800115796   2004155529  البسيوني ابراهيم جمعه احمد

  5  800100643   5515غ1005  على محمد نبيه شوقى احمد

  6  800101848   1004135527  الشين الهادى عبد المغاورى عادل احمد

  7  800117236   2002155527  بدوي احمد حسين الرؤف عبد احمد

  8  800114257   2005155530  ابراهيم موسي محمود اللطيف عبد احمد

  9  800115448   2004175531  حجازي مصطفي رشاد علي احمد

  10  800101802   3005105525  الدين شرف السيد السيد فتحي احمد

  11  800116542   2005155530  الباز الحنفي عطا محمد احمد

  12  800114498   200555520  النجار مختار محمد مختار احمد

  13  800114156   2005124526  عاصي السعيد الجليل عبد مصطفي احمد

  14  800114162   3513غ2005  علي حسن محمود حسن اسامه

  15  800114631   2005155530  علي الشربيني ربيع اسامه

  16  800122751   2004135527  العاجز رزق فرج اسراء

  17  800114330   200574521  محفوض محمد ابراهيم محمد اسالم

  18  800114463   200475521  متريوس حبيب عاطف اندرو

  19  800122664   3005135528  القلفاط المرشدي محمد ايمن

  20  800114536   1000123520  العجمي محمد توفيق مصطفي توفيق

  21  800122642   3005175532  الشافعي العزيز عبد سمير حازم

  22  800124788   2000145524  عثمان محمود السيد هللا عبد حسام

  23  800122655   2005175532  محمد الموجود عبد محمد حسام

  24  80013587   300332513  المتولي احمد حسن حسام حسن

  25  800122754   3005135528  العال عبد السيد السيد عبده حسن

  26  800114160   5515غ2005  احمد المقصود عبد جمال جمال خالد

  27  800114158   2005145529  العزب محمد الدايم عبد حسن خالد

  28  800114329   2005145529  المحالوي يوسف الحليم عبد محروس خالد

  29  800127074   2005135528  التوتنجي معاطي منصور مسعد خالد

  30  800114153   2005145529  السنباطي ابراهيم محمد اشرف زياد
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  31  800114563   3005165531  سليط احمد الدين عماد محمد زياد

  32  800100405   300445518  الديباوى شاهين سراج عاطف الدين سراج

  33  800114561   2004105524  المتولي منصور محمد ياسر سيد

  34  800100495   2000105520  زيد المحسن عبد احمد عادل شريف

  35  800114634   2003135526  عوض محمد حمدي صبري

  36  800124823   2001145525  طلبه محمد شوقي احمد الرحمن عبد

  37  800114251   2005135528  سليمان ابراهيم فتحي اشرف الرحمن عبد

  38  800114287   2003175530  العفيفي علي وجدي اشرف الرحمن عبد

  39  800115450   2005145529  مصطفي هللا فتح شبانه الرحمن عبد

  40  800122647   2004135527  الخولي السيد السيد عادل الرحمن عبد

  41  800115623   2005165531  صبح محمد مقبل فتحى الرحمن عبد

  42  800124826   200585523  فرج الفتاح عبد ابراهيم احمد هللا عبد

  43  800100117   3005155530  السالم عبد محمد مسعد صفوت هللا عبد

  44  800117235   2005145529  صبيع السيد السيد ابراهيم المطلب عبد هللا عبد

  45  800143507   2005135528  عالم ابراهيم على احمد حازم عبدالرحمن

  46  800114641   200595524  الشربيني مقبل الباقي عبد علي السيد العربي على

  47  800114245   2005155530  سعيد مخيمر فهيم حامد علي

  48  800100060   3005155530  ابراهيم صبرى محمد ابراهيم عمر

  49  800115622   1005155530  السحل محمد ايمن عمر

  50  800116036   2003105523  زايد محمد المطلب عبد حسام عمر

  51  800114584   2005125527  الحجار صالح محمد صالح عمر

  52  800114580   3005135528  ابراهيم المقصود عبد المقصود عبد عمر

  53  800114254   2004115525  محمد توفيق رشدي مدحت عمر

  54  800122640   2005175532  حامد القادر عبد يسري عمر

  55  800122749   2004145528  السيد الجواد عبد احمد اشرف كريم

  56  800114504   3005135528  صحصاح علي منصور علي كريم

  57  800122660   2005115526  النمر محمد السيد خالد مازن

  58  800114246   200485522  علي بالل حسين احمد محمد

  59  800100120   2003105523  احمد الرازق عبد احمد محمد

  60  800116574   2005145529  ابراهيم حامد محمد اشرف محمد
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  61  800122619   2005175532  الدين سعد الشبراوي متولي السيد محمد

  62  800114625   2002144525  البيطار حسانين محمد حسانين محمد

  63  800114165   200585523  البدوي محمد حسن محمد

  64  800122641   2005155530  علي محمد الوهاب عبد طارق محمد

  65  800122659   2005135528  السبسبي الحكيم عبد محمد

  66  800122747   2003135526  مشعل السيد حمدي الرازق عبد محمد

  67  800100552   3002155527  فرغل سليمان احمد مصطفى محمد

  68  800115504   2005165531  السخاوي مصطفي حلمي مصطفي محمد

  69  800114586   2004105524  الفرحاتى على السيد هشام محمد

  70  800114541   2005155530  ابراهيم حسن هشام محمد

  71  800115777   2004113523  الشب محمد السيد الدين صالح مصطفى

  72  800100431   3005145529  المجيد عبد حسين السعيد مصطفي

  73  800114488   2005145529  كيره مصطفي محمود مصطفي

  74  800114814   2005175532  يوسف علي احمد محمد هللا منة

  75  800117223   2005165531  الخطاب هارون مروان هارون

  76  800114468   2002145526  السعدني احمد السيد محمد يوسف

  77  800114310   3005174531  خفاجي الهادي عبد محمد يوسف
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  1  800115917   200385521  عفيفي العوضي اسامه احمد

  2  800114621   3005165531  حسن اسماعيل محمد اسماعيل احمد

  3  800117239   224غ1000  بركات السعيد بركات السعيد احمد

  4  800114638   2005175532  الناقر مصطفي المرسي رضا احمد

  5  800122645   2005125527  فوده محمد رضا احمد

  6  800114777   2005135528  الصياد السيد ابراهيم سمير احمد

  7  2679   123غ2000  شرارة صديق ابراهيم محمد احمد

  8  800114418   2005165531  الالوندي مغازي علي سعد جمال محمد احمد

  9  800116092   2005145529  المتولي معين العليم عبد محمد احمد

  10  800122656   3005145529  بدير المجيد عبد طه مصطفي احمد

  11  800124824   2005134527  غالي موسي المرغني السيد

  12  800124959   2005125527  حسن رمضان المحمدي باسم

  13  800115505   3005175532  الخليجي مصطفي احمد حسن علي حسن

  14  800125062   3005165531  رمضان حجازي محمد احمد خالد

  15  800114659   3005145529  طلبه سليمان محمد الباسط عبد خالد

  16  800114493   3005175532  الرازق عبد ابراهيم السيد اشرف رائد

  17  800136363   200215513  احمد منير احمد ربيع

  18  80015698   2005145529  عوف الفتاح عبد محمد عادل سعيد

  19  800114585   3005135528  الشربيني حافظ الستار عبد الناصر عبد سيف

  20  800114645   3005165531  الهنداوي محمد محمد الحسين شريف

  21  800114318   3004145528  احمد الدايم عبد عباس الدين عز عباس

  22  800125000   3003164528  السالم عبد رمضان احمد الرحمن عبد

  23  800100051   200052512  اسماعيل محمد يحيي ايمن الرحمن عبد

  24  800125047   2004144527  القادر عبد الرحمن عبد صبري الرحمن عبد

  25  800127526   2005175532  البدويهي رفعت طه الرحمن عبد

  26  800122658   2005175532  زويته ابراهيم عثمان محمد عثمان الرحمن عبد

  27  800122670   2005175532  سويدان احمد السيد عماد الرحمن عبد

  28  800137043   2003154527  راجح محمد احمد عيسى الرحمن عبد

  29  800125103   2004144527  الجويلي علي محمد حمدي هللا عبد

  30  800122757   200334515  الطحان الراضي عبد شوقي عصام
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  31  800139112   2005145529  عمرو محمد محمد عمر

  32  800122635   3005145529  صالح احمد مصطفي اسعد عمرو

  33  800115830   1005174531  الاله عبد مصطفى على توفيق عمرو

  34  800124802   2005105525  احمد حامد السيد محمد فارس

  35  800122652   2005175532  عيسي السميع عبد اللطيف عبد احمد كريم

  36  800114319   2005125527  المجيد عبد عباس سالمه ناصر كريم

  37  800122662   3005125527  ابراهيم حليم رياض حليم مايكل

  38  800122752   2005135528  العزبي محمد السعيد ابراهيم محمد

  39  800126984   100475521  احمد متولى احمد محمد

  40  800114167   1005135528  مجاهد محمد محمد احمد محمد

  41  800137349   200595524  عمارة محمد ممدوح احمد محمد

  42  800127270   2004155529  القمع هالل احمد محمد

  43  800100438   5515غ2005  الدروى على محفوظ خلف محمد

  44  800117242   224غ2000  عطيه عبده طارق محمد

  45  800114175   3005175532  رضوان عصمت الدين عالء محمد

  46  800122643   200595524  القادر عبد الحليم عبد علي محمد

  47  800122750   3005115526  الرازق عبد الحميد عبد محمود علي محمد

  48  800136822   2005135528  حسن عطيه حمدي عماد محمد

  49  800124828   200265518  ابراهيم البسطويسي فرحات محمد

  50  800115678   3004195533  ابراهيم العال عبد محمد محمد محمد

  51  800114692   2005115526  شحاته محيي المنعم عبد الدين محيى محمد

  52  800100648   5515غ3005  عمران محمد ممدوح محمد

  53  800136833   2000145524  محمد احمد العزيز عبد محمود

  54  800115670   3004145528  شريف حلمي هانئ محمود

  55  800114807   3004175531  عامر احمد حسن عامر ناريمان

  56  800114260   2005135528  الخضيري البيومي عبده عبده الدين نجم

  57  800114314   3005175532  العوضي احمد احمد هشام

  58  800114624   3005155530  عوض يحيي احمد يوسف

3003133524عكاشة عزمي احمد مازن60

5:34 2/10/2019نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب 

 NSTE18 - 1معدنية منشات مقرر فى الطالب اعداد تقرير
والتشييد البناء هندسة

األول الدراسي الفصل   2019-2020
غنام العزيز عبد نبيه عادل محمد محمد:  المحاضر اسم محاضرة - 3 المجموعة



م

الطالب اسمالطالب كود
level

Quiz/5

Mid 

term/

20

 حضور

Lectur

e/ 5Sec /5

Total/

35

  1  800114284   2005125527  الحليم عبد الرحمن عبد محمود هشام احمد

  2  800115522   2005164530  عاليه حسين السعيد اسالم

  3  800114164   2004113321  عباس عيد حمدي احمد باهر

  4  800114601   2005175532  الغني عبد ابراهيم محمد حازم

  5  800114282   3005175532  المجيد عبد محمد محمد حسام

  6  800114184   2005165531  عنتر حسين طارق حسين

  7  800114166   3005155530  العواد ابراهيم متولي ابراهيم خالد

  8  800122651   2004155529  موسي حسن حسن محمد خالد

  9  800100115   5510غ2000  عجور السيد السعيد المرسي السعيد الرحمن عبد

  10  800114182   3005145529  القاضي العزيز عبد عادل العزيز عبد

  11  800122649   3005165531  موسي توفيق هاني فادي

  12  800114255   2004145528  الديداموني محمود حماده محمد

  13  800114183   3005105525  عيد عوض عيد خالد محمد

  14  800127525   2005105525  الهجرسى محمد محمود سمير محمد

  15  800116531   200085518  العدل الحميد عبد المتولي الحميد عبد محمد

  16  80013336   228غ2004  الغني عبد محمد جمال الحميد عبد محمد

  17  800114502   3005105525  سليمان عسران عرفه محمد

  18  800116518   200045514  العيسوى ابراهيم ابراهيم محمود

  19  800114605   3005174531  الجوهري الحكيم عبد سمير يسري محمود

  20  800124754   1003165529  عمارة ابراهيم محمد ابراهيم مصطفى

0124521الغمري الحميد عبد محمد شادي21
0154524الغمري الحميد عبد محمد وليد22
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