
2017-2016 فصل دارسي  األول 
 برنامج ھندسة البناء والتشیید المقرر  ھندسة جیو تقنیة

 ( NSTE 16 ) 3

االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 20 12 ابراھیم عبد الحمید ابراھیم محمود180012786

 30 12 ابراھیم محمد محمد عزمي رجب270021107

 30 18 احمد حسن حسن ابو النجا370025842

 30 16 احمد طارق محمد محمد على رمضان470021445

 28 12 احمد عادل طھ علي الشامي570026038

 30 12 احمد عبد اللطیف احمد علي سعید61885

 30 18 احمد فتحي احمد محمد البھوتي770021735

 25 18 احمد ماھر محمد الششتاوي عبد الرازق81890

 25 12 احمد محمد السید عثمان محمد970021448

 30 18 احمد محمد على احمد ابوالسید1070025933

 20 15 احمد محمود عبد المؤمن مصطفي1170021117

 20 12 احمد مسعد عبد الستار محمد العشري1270021113

 15 16 احمد ناجي منصور محمود1370021108

 25 20 احمد یاسر عبد العال عبد العزیز عبد العال1470021684

 15 15 اسالم احمد محمد احمد علي صبح1570021109

 30 20 ایھ امین احمد رضوان162243

 20 16 باسم ایمن قدري زیدان1780004719

 25 16 حامد ابراھیم حامد علي سعفان181939

 30 15 حسام حسن علي محمد الھالوي1970021193

 30 15 حسن السید البدوي حسن ابو الوفا بدران2070021434

 25 12 حسن سامي احمد حسانین211907

 25 12 حسن كمال محمد كمال دوبان2280013196

 28 12 حسن محمد حسن االلفي231887

 30 20 حسن محمد عبد القوي عتمان2470021755

 25 14 خالد شكري مصطفي عبد الوھاب2570022098

 30 18 رامي عماد الدین حسن عبد الغني جبر الشرقاوي262311

 30 20 رامي محمود مسعد الغرباوي271791

 30 20 رنا احمد شاكر شاھین281892

 20 14 زیاد محمد محمد سعد حافظ2980012789

 20 14 سامي محمد حامد محمد رجب302211



2017-2016 فصل دارسي  األول 
 برنامج ھندسة البناء والتشیید المقرر  ھندسة جیو تقنیة

 ( NSTE 16 ) 3

االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 30 20 شریف عادل عبد الخالق سید احمد311894

 20 12 صالح احمد السعید السید البحیري321960

 30 20 صالح محمد محمود سالم331903

 25 12 عبد الحلیم ابراھیم عالء الدین متولي داود3470021112

 25 18 علیاء رضا احمد حموده الشافعي3570021099

 25 14 عمر اشرف ابو العز طھ3670022295

 30 20 عمر عالء رجب شوشھ372210

 30 20 عمر محمد علي بكر381891

 30 16 محمد احمد حامد عبد المقصود ابو موسي3970021435

 15 15 محمد احمد محمد عبد الحمید المرسي4070021192

 30 20 محمد اسامھ عبدالسمیع موافي4170026037

 20 16 محمد السید احمد محمد عبدالعال4270022303

 20 16 محمد حسن على عبد الھادى على یوسف4370021671

 20 12 محمد طارق محمد اسماعیل الجمال441851

 20 15 محمد عادل عبد العزیز مصطفي القاضي4570022068

 30 20 محمد عامر عبد الحمید احمد عبد هللا4670021098

 30 15 محمد عزمي رمضان محمود4770021444

 30 16 محمد مجدى محمد السمانى4870018359

 20 12 محمد مجدي نصر محمد عیسي4970021100

 25 16 محمد یحیي زكریا حموده5070021104

 25 16 محمود محمد احمد خلف5170022223

 30 20 مریم طلعت ابراھیم عبدهللا ابو النعاس5270022197

 25 18 مصطفي السعید احمد محمد الكیالني531794

 30 20 منار احمد محمد علي الدسوقي541954

 15 18 نبیل مجدي محمد البشیر5570021101

 30 20 نوال احمد رمضان شلبي عیاد5670026232

 30 20 ھدي محمد شوقي ابراھیم الدسوقي عبد الفتاح571893

 20 12 وائل احمد عبد اللطیف ابو الوفا582281


