
2017-2016 فصل دارسي  األول 
 برنامج ھندسة البناء والتشیید المقرر  تقییم

 ( NSTE106 ) المشروعات

االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 22 12 ابراھیم عبد الحمید ابراھیم محمود180012786

 22 12 ابراھیم محمد محمد عزمي رجب270021107

 25 17 احمد اشرف الشرایحي بدوي علوان31883

 27 14 احمد جاب هللا عبد العظیم بدر الجوھري41803

 22 12 احمد جمال عثمان النجار52251

 22 15 احمد جمال فتحي محمد البیلي یوسف680017043

 27 14 احمد حسن حسن ابو النجا770025842

 21 12 احمد سامح صبري عبد هللا خلیفھ870021114

 21 15 احمد صالح نصحي حرب91908

 27 14 احمد طارق محمد محمد على رمضان1070021445

 27 13 احمد عادل طھ علي الشامي1170026038

 22 12 احمد عبد اللطیف احمد علي سعید121885

 28 17 احمد ماھر محمد الششتاوي عبد الرازق131890

 23 12 احمد محمد السعید مصطفى نور الدین1480012477

 26 16 احمد محمد على احمد ابوالسید1570025933

 21 12 احمد محمود عبد المؤمن مصطفي1670021117

 21 12 احمد مسعد عبد الستار محمد العشري1770021113

 22 12 احمد ناجي منصور محمود1870021108

 30 19 احمد یاسر عبد العال عبد العزیز عبد العال1970021684

 20 16 اسالم احمد محمد احمد علي صبح2070021109

 21 12 اشرف اسامھ السید المرسي ابو ستیتھ211797

 14 12 ایمن حمدى عوض بدر2280012466

 22 13 بیتر عماد طلعت عوض2370021449

 21 14 حامد ابراھیم حامد علي سعفان241939

 23 13 حسن السید البدوي حسن ابو الوفا بدران2570021434

 26 14 حسن سامي احمد حسانین261907

 22 12 حسن محمد حسن االلفي271887

 23 12 خالد محمد محمد مصطفي الموافي2870021116

 18 14 رامي محمود مسعد الغرباوي291791

 25 14 رجب السید رجب السید3080012299



2017-2016 فصل دارسي  األول 
 برنامج ھندسة البناء والتشیید المقرر  تقییم

 ( NSTE106 ) المشروعات

االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 30 20 رنا احمد شاكر شاھین311892

 20 12 زیاد محمد محمد سعد حافظ3280012789

 30 18 سامي محمد حامد محمد رجب332211

 23 12 سیف احمد محمد السید القطري3470025914

 30 18 شریف عادل عبد الخالق سید احمد351894

 27 17 صالح احمد السعید السید البحیري361960

 23 12 عبد الرحمن السید محمد عزب بالل3780013592

 19 12 عبد الرحمن علي ابراھیم خضر سلیمان3870021446

 22 14 عبد الرحمن فكري السید المرسي3970021106

 29 13 عالء عماد خالد عبد الحلیم حموده4070025841

 30 16 علیاء رضا احمد حموده الشافعي4170021099

 28 17 عمر عالء رجب شوشھ422210

 27 15 عمر محمد رزق رزق سعده4370022319

 30 17 عمر محمد علي بكر441891

 عمرو محمد على شتلھ4580012484

 20 12 عمرو محمداحمد محمد عامر461866

 26 13 محمد احمد حامد عبد المقصود ابو موسي4770021435

 30 19 محمد اسامھ عبدالسمیع موافي4870026037

 23 16 محمد السید احمد محمد عبدالعال4970022303

 20 12 محمد السید الھادي دراج502106

 22 15 محمد السید مناع عقل علي5170026868

 30 16 محمد حسن على عبد الھادى على یوسف5270021671

 25 17 محمد عادل محمد العباسي531792

 30 18 محمد عامر عبد الحمید احمد عبد هللا5470021098

 28 13 محمد عباس عبد الفتاح محمود عباس5570021118

 29 14 محمد عزمي رمضان محمود5670021444

 24 16 محمد مجدى محمد السمانى5770018359

 25 16 محمد مجدي نصر محمد عیسي5870021100

 26 15 محمد یحیي زكریا حموده5970021104

 21 12 محمود محمد المحمدي محمد602079



2017-2016 فصل دارسي  األول 
 برنامج ھندسة البناء والتشیید المقرر  تقییم

 ( NSTE106 ) المشروعات

االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 15 13 محمود محمد على السید ابو حبیش6180012892

 22 12 مصطفي السعید احمد محمد الكیالني621794

 22 13 مصطفي حسین محمد كمال ابراھیم6370021103

 16 12 معاذ محمود احمد الطنطاوي نصیر641989

 25 15 نبیل مجدي محمد البشیر6570021101

 25 16 ھناء محمد الغزالي عوض محمد661848


