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

 ( PHYS011 ) 1

االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 30 20 ابراھیم احمد ابراھیم علي محمود1800114413

 28 11 احمد اسامھ العوضي عفیفي2800115917

 20 0 احمد اسامھ ظریف نصر احمد ابو سمرة3800115438

 30 20 احمد اسماعیل محمد اسماعیل حسن4800114621

 29 11 احمد اكرم منصور علي منصور5800114283

 30 8 احمد السید ابراھیم محمود6800114242

 26 8 احمد جمال احمد راشد الجمل7800116241

 26 11 احمد جمعھ ابراھیم البسیوني8800115796

 30 10 احمد خالد عطیھ خالد9800114161

 25 8 احمد خلیل صفي الدین عبد هللا خلیل10800114247

 30 13 احمد رضا المرسي مصطفي الناقر11800114638

 24 10 احمد رضا صالح ابراھیم عطیھ12800114663

 29 16 احمد سمیر ابراھیم السید الصیاد13800114777

 29 13 احمد عبد اللطیف محمود موسي ابراھیم14800114257

 26 9 احمد على عبد الواحد عرفان الوكیل15800115667

 30 20 احمد علي رشاد مصطفي حجازي16800115448

 30 14 احمد علي زین العابدین علي17800114249

 30 15 احمد عماد الدین السید محمد18800114243

 30 20 احمد عماد شرف علي19800114526

 25 7 احمد محمد جمال سعد علي مغازي الالوندي20800114418

 23 7 احمد محمد صبري محمد مصطفي21800114607

 30 20 احمد محمد عبد الحمید محمد مرسي22800114313

 8 0 احمد محمد عبد العلیم معین المتولي23800116092

 30 17 احمد محمد عطا الحنفي الباز24800116542

 26 8 احمد محمد محمد جبر السید منصور25800115674

 30 12 احمد محمود رشاد عبد الخالق26800114693

 13 0 احمد محمود شعبان محمد27800114708

 25 10 احمد مختار محمد مختار النجار28800114498

 29 12 احمد مصطفي عبد الجلیل السعید عاصي29800114156

 24 11 احمد ھشام عبد السالم اسماعیل الجندي30800114554
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االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 28 14 احمد ھشام محمود عبد الرحمن عبد الحلیم31800114284

 29 14 اسامھ حسن محمود حسن علي32800114162

 30 14 اسامھ ربیع الشربیني علي33800114631

 29 11 اسامھ عالء الدین احمد عبد هللا الرفاعي34800114635

 27 0 اسامھ محمد عبد الحمید ابو العزم35800115680

 27 12 اسامھ نادر عبد العزیز محمد مصطفي36800116428

 30 12 اسراء احمد السید حسن37800115681

 30 19 اسالم السعید حسین عالیھ38800115522

 30 15 اسالم السید عبد المولي السید باز39800114252

 24 10 اسالم محمد ابراھیم محمد محفوظ40800114330

 30 20 اسالم ناصر جمال الدین عبده فرج41800114494

 30 20 اكرم محب موسي علي عطا42800114421

 28 8 السید ابو الحسن الجوھري الرفاعي43800114159

 السید محمود السید محمد مطر44800116544

 26 14 اندرو عاطف حبیب متریوس45800114463

 28 13 انس احمد احمد طھ46800100527

 30 20 ایمان محمود عمر عبد الھادي علي47800114619

 22 9 ایھاب وحید محمود محمود درغام48800114499

 28 16 باھر احمد حمدي عید عباس49800114164

 0 0 تمام عبد الحفیظ كنعان50800114818

 26 12 توفیق مصطفي توفیق محمد العجمي51800114536

 30 20 جھاد محمد علي ابو الناس52800114285

 27 2 حازم علي المھدي الوصیف عبد الال53800114632

 30 19 حازم محمد ابراھیم عبد الغني54800114601

 30 20 حازم محمد عبد الفتاح زھرة55800114258

 23 7 حسام الدین السعید محمد الخضري56800116517

 30 20 حسام الدین ناصر رمضان شرف الدین57800114576

 30 20 حسام محمد محمد عبد المجید58800114282

 30 20 حسن علي حسن احمد مصطفي الخلیجي59800115505

 30 13 حسین طارق حسین عنتر60800114184
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االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 30 20 حنان مجدي محمد السید عبد هللا61800114544

 30 20 خالد ابراھیم متولي ابراھیم العواد62800114166

 30 11 خالد اشرف محمد محمد عبد الوھاب63800114248

 26 16 خالد جمال جمال عبد المقصود احمد64800114160

 27 16 خالد حسن عبد الدایم محمد العزب65800114158

 25 16 خالد عبد الباسط محمد سلیمان طلبھ66800114659

 30 17 خالد مجدي توفیق ابراھیم التوابتي67800114415

 27 7 خالد محروس عبد الحلیم یوسف المحالوي68800114329

 30 20 رائد اشرف السید ابراھیم عبد الرازق69800114493

 26 14 زیاد اشرف محمد ابراھیم السنباطي70800114153

 30 16 زیاد محمد عماد الدین احمد سلیط71800114563

 30 20 ساره احمد عصمت عبد الظاھر محمد خضر72800114315

 28 15 سلمي فھیم علي حامد الباز73800114633

 30 9 سلمي مجدي محمد ابو عمر74800114765

 30 17 سید یاسر محمد منصور المتولي75800114561

 29 4 سیف ابراھیم السید محمد الزیادى76800115661

 30 20 سیف عبد الناصر عبد الستار حافظ الشربیني77800114585

 30 19 شادي محمد عبد الحمید الغمري سبع78800114325

 29 10 شریف الحسین محمد محمد الھنداوي79800114645

 22 14 شریف عادل احمد عبد المحسن زید80800100495

 29 9 صبري حمدي محمد عوض81800114634

 30 20 طارق عادل احمد ابراھیم سراج82800114311

 30 17 عباس عز الدین عباس عبد الدایم احمد83800114318

 30 16 عبد الرحمن ابراھیم علي ابراھیم84800114495

 20 6 عبد الرحمن احمد سعد موافى85800115774

 30 20 عبد الرحمن اشرف فتحي ابراھیم سلیمان86800114251

 29 16 عبد الرحمن اشرف وجدي علي العفیفي87800114287

 21 0 عبد الرحمن ایھاب العربي البربري88800114710

 30 20 عبد الرحمن شبانھ فتح هللا مصطفي89800115450

 20 9 عبد الرحمن فتحى مقبل محمد صبح90800115623
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االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل

30

 30 20 عبد الرحمن مجدي السید احمد الشربیني91800114331

 18 7 عبد الرحمن محمد محمد مجاھد92800114253

 25 12 عبد الرحمن مصطفي عبد الرحمن محمد93800115437

 27 0 عبد العزیز ابراھیم احمد ابراھیم الزیادي94800114523

 30 17 عبد العزیز عادل عبد العزیز القاضي95800114182

 30 15 عبد هللا محمد ظاھر السید المتولي96800114308

 29 12 عبد هللا محمود محمد مقبل قندیل97800116082

 23 5 عالء جمال طیمور توفیق98800114333

 23 5 علي العربي السید علي عبد الباقي مقبل الشربیني99800114641

 30 13 علي الملیجي علي الملیجي100800099767

 26 8 علي حامد فھیم مخیمر سعید101800114245

 0 0 علي ھشام موسي احمد بالبل102800103286

 0 0 عمر ابراھیم عبد هللا المرسي السید103800114155

 13 7 عمر ابراھیم علي السید سید احمد104800114178

 22 2 عمر ایمن محمد السحل105800115622

 25 11 عمر حسام عبد المطلب محمد زاید106800116036

 22 7 عمر سلیمان عبد الوھاب السید شعیشع107800114171

 30 18 عمر صالح محمد صالح الحجار108800114584

 15 0 عمر طارق عطوه محمد المسیري109800114794

 29 15 عمر عبدالمقصود عبد المقصود ابراھیم110800114580

 27 11 عمر عصام محمود عبد المنعم الصاوي111800114304

 8 0 عمر محمد حسین حافظ112800114531

 30 20 عمر محمود سعد عبد الحمید العرابي113800114305

 26 3 عمر مدحت رشدي توفیق محمد114800114254

 25 12 عمرو احمد ثابت علي الجندي115800114589

 30 20 عمرو السعید سالمھ ابو الفتوح116800114396

 17 9 عمرو توفیق على مصطفى عبد الاله117800115830

 23 6 عمرو خالد طاھر خلیل رزق118800114677

 18 0 عمرو عبد السالم عبد الحمید ابراھیم نور الدین119800114419

 13 7 فؤاد محمد فتحي سالم السید غالي120800115506
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االسمالكودم
منتصف الفصل

20
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 23 8 كریم احمد بدیر عبد الخالق الكومي121800114420

 29 20 كریم اشرف ابراھیم الدسوقي12270022069

 21 8 كریم رمضان محمد عوض12380012330

 20 2 كریم عزت ابراھیم السید عامر124800114416

 28 10 كریم علي منصور علي صحصاح125800114504

 19 0 كمال محمد احمد فتحي قنصوه126800114259

 مؤمن محمد السعید محمد قیبع127800100649

 19 7 مازن احمد عزمي عكاشھ128800114709

 30 14 ماھر ابراھیم الحسنین ابراھیم129800114530

 30 15 محسن احمد عبد الغفار برھام علي نزھا130800114534

 21 1 محسن ممدوح محمد عبد السالم شعالن131800114244

 30 20 محمد ابراھیم السعید محمد ابراھیم132800115499

 19 14 محمد ابراھیم عبد الحمید عبد الحمید133800115795

 30 17 محمد احمد حسین بالل علي134800114246

 30 16 محمد احمد عبد الرازق احمد135800100120

 30 16 محمد احمد عرفة علي136800114188

 26 12 محمد احمد محمد محمد مجاھد137800114167

 30 12 محمد احمد محمد نصر138800114414

 23 0 محمد اشرف محمد حامد ابراھیم139800116574

 30 19 محمد باسم محمد عبد الحق رضوان140800114528

 16 3 محمد بكر عبد الخالق ابراھیم علي141800114690

 23 3 محمد جالل عبد الخالق جالل عالء الدین142800100528

 29 16 محمد حسام محمد الشحات محمد نصار143800114650

 26 13 محمد حسانین محمد حسانین البیطار144800114625

 28 11 محمد حسن محمد البدوي145800114165

 29 8 محمد حماده محمود الدیداموني146800114255

 30 18 محمد خالد عید عوض عید147800114183

 30 20 محمد خالد محمد عبد الرحمن نصر هللا148800115447

 30 20 محمد سامي ابو الفتوح احمد ابو الفتوح149800114324

 28 15 محمد طارق رزق رزق درویش150800114179
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االسمالكودم
منتصف الفصل

20

أعمال فصل
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 28 10 محمد عادل محمد محمد احمد غنایم151800114288

 15 5 محمد عادل محمود طلبھ بدوي152800114169

 26 0 محمد عبد الحمید المتولي عبد الحمید العدل153800116531

 30 20 محمد عبد الرؤف حنفى عبد الرؤف154800099778

 30 18 محمد عرفھ عسران سلیمان155800114502

 30 18 محمد عالء الدین عصمت رضوان156800114175

 30 20 محمد علي زین العابدین علي157800114250

 30 19 محمد محمد شریف شھاب عبد الحمید1581937

 16 12 محمد محمد فتحي عثمان زویتھ159800114289

 30 18 محمد محمد محمد عبد العال ابراھیم160800115678

 28 5 محمد محمود فوزي عبد السالم161800114417

 26 10 محمد محیى الدین عبد المنعم محیي شحاتھ162800114692

 30 20 محمد مصطفي التھامي مصطفي الشوبكي163800114294

 30 18 محمد مصطفي حلمي مصطفي السخاوي164800115504

 26 10 محمد ممدوح محمد عثمان جبل165800114718

 22 0 محمد منیر محمد صبرى حامد الزناتى166800115663

 27 12 محمد ھشام حسن ابراھیم167800114541

 28 16 محمود احمد محمود احمد الجندي168800115436

 29 17 محمود رضا محمد الشبراوي السید عبد العال169800114412

 30 16 محمود محمد الشربینى عثمان محمد170800115669

 27 11 محمود ھانئ حلمي شریف171800115670

 28 14 محمود یسري سمیر عبد الحكیم الجوھري172800114605

 22 15 مصطفى صالح الدین السید محمد الشب173800115777

 26 17 مصطفي خالد حسین احمد خیوه174800115511

 25 0 مصطفي محمود الحسانین سالطین175800115443

 30 16 مصطفي محمود مصطفي كیره176800114488

 30 19 مصطفي نبیل عبد العظیم العرابي177800114321

 30 19 معاذ محمد محمود الزناتي العدل178800114533

 30 20 معتز خالد محي الدین ناصر179800114307

 30 12 منة هللا محمد احمد علي یوسف180800114814
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20
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 30 20 منة هللا محمد شوكت الصیاد181800114157

 0 0 منیر احمد عبد الباسط محمد المتبولي182800114328

 24 10 مھاب عصام عبد المنعم احمد اسماعیل183800114823

 29 18 مھند محمد محمد ابراھیم الشموتي184800114660

 30 20 ناریمان عامر حسن احمد عامر185800114807

 23 8 نجم الدین عبده عبده البیومي الخضیري186800114260

 30 20 نرمین مجدى عبد العزیز عبد هللا الرشیدى187800115676

 30 20 ھشام احمد احمد العوضي188800114314

 29 15 ھشام ربیع عبد الواحد المحمدي السید189800114286

 30 16 ولید محمد عبد الحمید الغمري سبع190800114301

 30 20 یوسف احمد یحیي عوض191800114624

 27 5 یوسف حامد االمام السعید قویطھ192800115668

 30 16 یوسف محمد السید احمد السعدني193800114468

 30 18 یوسف محمد عبد الھادي خفاجي194800114310

 30 16 یوسف محمود محمد یوسف الجندي195800114256


