
كشف رصد درجات

فصل دارسي األول 2019-2020

هندسة البناء والتشييد  برنامج

  ي
 
3المقرر  تحليل انشائ  ( NSTE3 ) 

1 800115917   ي
ي عفيف 

احمد اسامه العوض  3

2 800125056   احمد السباعي حسن السباعي 7

3 800117239 احمد السعيد بركات السعيد بركات 

4 800116241 احمد جمال احمد راشد الجمل  6

5 800115796   ي
احمد جمعه ابراهيم البسيون  5

6 800114497 احمد حسام صالح عبد القادر  0

7 800114638 ي الناقر 
احمد رضا المرسي مصطف  4

8 800122645 احمد رضا دمحم فوده  10

9 800117236 احمد عبد الرؤف حسي   احمد بدوي  4

10 800124729 احمد عبد الرحمن عباس ابو المجد  6

11 800124742   احمد عبد العزيز عىل عبد العزيز عتانى 10

12 800114257 احمد عبد اللطيف محمود موسي ابراهيم  1

13 800115667 احمد عىل عبد الواحد عرفان الوكيل  13

14 800115448 ي حجازي 
احمد عىلي رشاد مصطف  14

15 800114249   احمد عىلي زين العابدين عىلي 12

16 800114243 احمد عماد الدين السيد دمحم  3

17 800122746 احمد كمال حلمي عبد السالم صبح  4

18 800115781 احمد دمحم العزازى دمحم عىل النجار 

19 800122656 ي طه عبد المجيد بدير 
احمد مصطف  8

20 800114162   اسامه حسن محمود حسن عىلي

21 800115681 ارساء احمد السيد حسن  1

22 800122751 ارساء فرج رزق العاجز  1

23 800122663   ي
اسالم احمد السعيد مصلحي مصطف  5

24 800122668   اسالم عابد رياض شاهي   12

25 800122661 اسماء احمد محمود السيد زاهر  5

26 800114159   السيد ابو الحسن الجوهري الرفاعي 8

27 800124824   ي موسي غالي
السيد المرغن  7

28 800125704 ي احمد 
انفال احمد مسعود مصطف  12

29 800114619   ايمان محمود عمر عبد الهادي عىلي 4

30 800124959 باسم المحمدي رمضان حسن  3
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كشف رصد درجات

فصل دارسي األول 2019-2020

هندسة البناء والتشييد  برنامج

  ي
 
3المقرر  تحليل انشائ  ( NSTE3 ) 

31 800114285 جهاد دمحم عىلي ابو الناس  19

32 800114576 ف الدين  حسام الدين نارص رمضان رسر 7

33 800124788 حسام عبد هللا السيد محمود عثمان  13

34 800122754 حسن عبده السيد السيد عبد العال  8

35 800114184   حسي   طارق حسي   عنتر 7

36 800122665   خالد احمد فتحي دمحم احمد الشافعي 4

37 800125062 خالد احمد دمحم حجازي رمضان  8

38 800114160 خالد جمال جمال عبد المقصود احمد 

39 800114158 خالد حسن عبد الدايم دمحم العزب  11

40 800114659 خالد عبد الباسط دمحم سليمان طلبه  18

41 800122651   خالد دمحم حسن حسن موسي 10

42 800127074   ي خالد مسعد منصور معاطي التوتنحى 8

43 800114493 ف السيد ابراهيم عبد الرازق  رائد ارسر 16

44 800136363 ربيع احمد منت  احمد  4

45 800122648 روان هشام حسي   السيد  14

46 800127517   ري  هام احمد احمد سالم حسن الطرانيسي

47 800114153   ف دمحم ابراهيم السنباطي زياد ارسر 16

48 800114563 زياد دمحم عماد الدين احمد سليط  7

49 800114315   ساره احمد عصمت عبد الظاهر دمحم خض  14

50 800114765 سلمي مجدي دمحم ابو عمر  6

51 800114585   ي
بين  سيف عبد النارص عبد الستار حافظ الشر 8

52 800114645 يف الحسي   دمحم دمحم الهنداوي  رسر 13

53 800114617 شيماء احمد عبد هللا احمد بكر  20

54 800114318 عباس عز الدين عباس عبد الدايم احمد  12

55 800114495 عبد الرحمن ابراهيم عىلي ابراهيم  12

56 800125000 عبد الرحمن احمد رمضان عبد السالم  16

57 800124823 ي دمحم طلبه 
ر
عبد الرحمن احمد شوق 10

58 800124875 عبد الرحمن سالم دمحم سالم احمد الشال  14

59 800115450   ي
عبد الرحمن شبانه فتح هللا مصطف  16

60 800127526   عبد الرحمن طه رفعت البدوي  هي 12
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هندسة البناء والتشييد  برنامج
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3المقرر  تحليل انشائ  ( NSTE3 ) 

61 800122647   عبد الرحمن عادل السيد السيد الخولي 0

62 800122605 عبد الرحمن عبد الحميد دمحم عبد الحميد ابو النجا  15

63 800122658 عبد الرحمن عثمان دمحم عثمان ابراهيم زويته  11

64 800122670 عبد الرحمن عماد السيد احمد سويدان  12

65 800137043 عبد الرحمن عيس احمد دمحم راجح  10

66 800117235 عبد هللا عبد المطلب ابراهيم السيد السيد صبيع 

67 800114308   عبد هللا دمحم ظاهر السيد المتولي 9

68 800116082 عبد هللا محمود دمحم مقبل قنديل  8

69 800122757 ي الطحان 
ي عبد الراض 

ر
عصام شوق 1

70 800114304 عمر عصام محمود عبد المنعم الصاوي  10

71 800122635 ي احمد صالح 
عمرو اسعد مصطف  6

72 800122649   ي توفيق موسي
فادي هان  15

73 800124802 فارس دمحم السيد حامد احمد  5

74 800122758 فريد دمحم فريد الشيوي  14

75 800122652   كريم احمد عبد اللطيف عبد السميع عيسي 8

76 800114504 كريم عىلي منصور عىلي صحصاح  10

77 800114709 مازن احمد عزمي عكاشه  6

78 800122660 مازن خالد السيد دمحم النمر  7

79 800122662 مايكل حليم رياض حليم ابراهيم  8

80 800125035 ي ابراهيم 
مجدي ماهر مصطف  12

81 800122752   ي دمحم ابراهيم السعيد دمحم العزنى 6

82 800114246    بالل عىلي
دمحم احمد حسي   1

83 800101648   دمحم احمد شاكر شاهي   1

84 800137349 دمحم احمد ممدوح دمحم عمارة  10

85 800127270 دمحم احمد هالل القمع  1

86 800114625 دمحم حساني   دمحم حساني   البيطار  0

87 800122641   دمحم طارق عبد الوهاب دمحم عىلي 4

88 800117242 دمحم طارق عبده عطيه 

89 800122659   ي دمحم عبد الحكيم السبسنى 3

90 800122747 دمحم عبد الرازق حمدي السيد مشعل  6
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دمحم جمال ابراهيم دمحم مهدى/ د .أ

كشف رصد درجات

فصل دارسي األول 2019-2020

هندسة البناء والتشييد  برنامج

  ي
 
3المقرر  تحليل انشائ  ( NSTE3 ) 

91 800114175 دمحم عالء الدين عصمت رضوان  14

92 800114250   دمحم عىلي زين العابدين عىلي 16

93 800122643 دمحم عىلي عبد الحليم عبد القادر  8

94 800122750 دمحم عىلي محمود عبد الحميد عبد الرازق  10

95 800136822 دمحم عماد حمدي عطيه حسن  8

96 800124828 دمحم فرحات البسطويسي ابراهيم  12

97 800115678 دمحم دمحم دمحم عبد العال ابراهيم  16

98 800114692 ي شحاته  دمحم محن  الدين عبد المنعم محن  5

99 800114541 دمحم هشام حسن ابراهيم  4

100 800122657 دمحم وليد عبد الحميد عثمان  12

101 800122669 دمحم يارس رضوان ابراهيم  8

102 800122760 محمود السيد رزق البغدادي جمعه  6

103 800136833 محمود عبد العزيز احمد دمحم  12

104 800115669 بين  عثمان دمحم  محمود دمحم الشر 16

105 800115670 يف  ئ حلمي رسر محمود هان  4

106 800126940 ي السيد احمد 
مراد ممدوح مصطف  6

107 800124896 مريم كمال فتحي ابراهيم سليمان  9

108 800124885 مريم محمود السيد شندي  12

109 800124754 مصطف  ابراهيم دمحم ابراهيم عمارة  11

110 800115511 ي خالد حسي   احمد خيوه 
مصطف  10

111 800114157 منة هللا دمحم شوكت الصياد  9

112 800114807 ناريمان عامر حسن احمد عامر  20

113 800114260 ي  نجم الدين عبده عبده البيومي الخضت  5

114 800122654   ي
ندي خالد احمد دمحم الكيالن  8

115 800115676 نرمي   مجدى عبد العزيز عبد هللا الرشيدى  16

116 800117223 هارون مروان هارون الخطاب  4

117 800114314   ي
هشام احمد احمد العوض  14

118 800114286 هشام ربيع عبد الواحد المحمدي السيد  4

119 800114256 يوسف محمود دمحم يوسف الجندي  9
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