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 النىعيتالبراهج  –كليه الهندسه  –جاهعت الونصىرة 
 

 

 

 

7257103

 هندست البناء والتشييد اللجنه الفرعيه لبرناهج

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب أ.د/ هشام عرفات علي  -1

 رئيس قسم الهندسة اإلنشائية  أ.د/ احمد محمود يوسف -2

 هندسة األشغال العامة رئيس قسم هشام خليل االتربيد/ م.أ. -3

 رئيس قسم الهندسة المعمارية أ.د/ لميس سعد الدين الجيزاوي -4

 أستاذ بقسم الرياضيات والفيزياء الهندسية هللا حامد دمحم حامد عطاأ.د/  -5

 المدير التنفيذي للبرنامج ا.م.د/ فكري عبده سالم                                                      -6

 رئيس قسم هندسة الري والهيدروليكا ثروت عيد عطوه سرحانا.م.د/  -7

 نائب المدير التنفيذي للبرنامج فخر الدين الشيخ د/ آثر دمحم -8

 مدير عام الكلية م/ مديحة دمحم اسماعيل -9

  

 علي قام بالسكرتارية: أ/ رشا احمد ابراهيم

 

 

 

 

هندست البناء  الفرعيه لبرناهج اللجنه هحضر اجتواع

 والتشييد

 27/5/2018الوىافق االحدالونعقدة يىم   (  59جلسه  رقن )
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 (111الطالب المحولين من الكلية )ثانوية عامة( للمستوي )

 

 لة الميدحا المؤهل الدراسي االسم م

 مستجد ثانوية عامة اسالم دمحم ابراهيم دمحم محفوظ 0

 مستجد ثانوية عامة كريم ناصر سالمه عباس عبد المجيد 2

 مستجد ثانوية عامة دمحم باسم دمحم عبد الحك رضوان 2

 مستجد ثانوية عامة دمحم هشام حسن ابراهيم 4

 مستجد ثانوية عامة معتز خالد محي الدين ناصر 8

 مستجد ثانوية عامة عمر عصام محمود عبد المنعم الصاوي 1

 مستجد ثانوية عامة اسامه عالء الدين احمد عبد هللا الرفاعي 4

 مستجد ثانوية عامة سيف عبد الناصر عبد الستار حافظ الشربيني 5

 مستجد ثانوية عامة اسالم ناصر جمال الدين عبده فرج 6

 مستجد انوية عامةث عمر طارق عطوه دمحم المسيري 01

 مستجد ثانوية عامة ايهاب وحيد محمود محمود درغام 00



Page 9 of 3 
 

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن ابراهيم علي ابراهيم 02

 مستجد ثانوية عامة وليد دمحم عبد الحميد الغمري سبع 02

 مستجد ثانوية عامة مصطفي نبيل عبد العظيم العرابي 04

 مستجد ثانوية عامة براهيم الزياديعبد العزيز ابراهيم احمد ا 08

 مستجد ثانوية عامة شادي دمحم عبد الحميد الغمري سبع 01

 مستجد ثانوية عامة مصطفي محمود مصطفي كيره 04

 مستجد ثانوية عامة ماهر ابراهيم الحسنين ابراهيم 05

 مستجد ثانوية عامة احمد اسامه ظريف ابو سمرة 06

 مستجد ثانوية عامة يد العرابيعمر محمود سعد عبد الحم 21

 مستجد ثانوية عامة احمد عماد شرف علي 20

 مستجد ثانوية عامة منير احمد عبد الباسط دمحم المتبولي 22

 مستجد ثانوية عامة عالء جمال طيمور توفيك 22

 مستجد ثانوية عامة دمحم مصطفي التهامي مصطفي الشوبكي 24

 مستجد ثانوية عامة المحالويخالد محروس عبد الحليم يوسف  28

 مستجد ثانوية عامة دمحم ممدوح دمحم عثمان جبل 21

 مستجد ثانوية عامة معاذ دمحم محمود الزناتي العدل 24

 مستجد ثانوية عامة دمحم سامي ابو الفتوح احمد ابو الفتوح 25

 مستجد ثانوية عامة عمر دمحم حسين حافظ 26

 مستجد ثانوية عامة شموتيمهند دمحم دمحم ابراهيم ال 21

 مستجد ثانوية عامة احمد دمحم صبري دمحم مصطفي 20

 مستجد ثانوية عامة توفيك مصطفي توفيك دمحم العجمي 22

 مستجد ثانوية عامة يوسف احمد يحي عوض 22

 مستجد ثانوية عامة يوسف دمحم السيد احمد السعدني 24

 مستجد امةثانوية ع عمرو السعيد سالمه ابو الفتوح 28

 مستجد ثانوية عامة ساره احمد عصمت عبد الظاهر دمحم خضر 21

 مستجد ثانوية عامة احمد مختار دمحم مختار النجار 24

 مستجد ثانوية عامة حنان مجدي دمحم السيد عبد هللا 25

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن مجدي السيد احمد الشربيني 26

 مستجد ثانوية عامة البربريعبد الرحمن ايهاب العربي  41

 مستجد ثانوية عامة محمود احمد محمود احمد الجندي 40
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 مستجد معادلة سلمي مجدي دمحم ابو عمر 42

 مستجد معادلة ناريمان عامر حسن احمد 42

 مستجد معادلة منة هللا دمحم احمد علي يوسف 44

 مستجد ثانوية عامة اندرو عاطف حبيب متريوس 48

 مستجد ثانوية عامة ز الدين عباس عبد الدايم احمدعباس ع 41

 مستجد ثانوية عامة يوسف دمحم عبد الهادي خفاجي 44

 مستجد ثانوية عامة صبري حمدي دمحم عوض 45

 مستجد ثانوية عامة محمود يسري سمير عبد الحكيم الجوهري 46

 مستجد ثانوية عامة طارق عادل احمد ابراهيم سراج 81

 مستجد ثانوية عامة م دمحم الشحات دمحم نصاردمحم حسا 80

 مستجد ثانوية عامة رائد اشرف السيد ابراهيم عبد الرازق 82

 مستجد ثانوية عامة عمرو احمد ثابت علي الجندي 82

 مستجد ثانوية عامة علي العربي السيد علي عبد البالي ممبل الشربيني 84

 جدمست ثانوية عامة هشام احمد احمد العوضي 88

 مستجد ثانوية عامة عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن دمحم 81

 مستجد ثانوية عامة كريم علي منصور علي صحصاح 84

 مستجد ثانوية عامة معاذ رفعت مصطفي احمد ابو النجا 85

 مستجد ثانوية عامة عبد هللا دمحم ظاهر السيد المتولي 86

 مستجد امةثانوية ع احمد دمحم عبد الحميد دمحم مرسي 11

 مستجد ثانوية عامة مصطفي محمود الحسانين سالطين 10

 مستجد معادلة دمحم محيي عبد المنعم محيي شحاته 12

 مستجد معادلة احمد محمود رشاد عبد الخالك 12

 مستجد ثانوية عامة زياد دمحم عماد الدين احمد سليط 14

 جدمست ثانوية عامة شريف الحسين دمحم دمحم الهنداوي 18

 مستجد ثانوية عامة مصطفي مجدي السيد احمد خضر 11

 مستجد ثانوية عامة توفيك محمود توفيك  المنير 14

 مستجد ثانوية عامة محمود دمحم جالل محمود الغازي 15

 مستجد ثانوية عامة السخاوي دمحم مصطفي حلمي مصطفي 16

 مستجد معادلة عمر حسام عبد المطلب دمحم 41
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 مستجد معادلة لد حسين احمدمصطفي خا 40

 مستجد ثانوية عامة خالد عبد الباسط دمحم سليمان 42

 مستجد معادلة دمحم ابراهيم السعيد دمحم ابراهيم 42

 مستجد معادلة حسن علي حسن احمد مصطفي الخليجي 44
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