جامعة الفيوم كــلية الهــندسة

الفرقة

اولى
مدنى

ثانية مدنى
اولى حاسبات
ثانية حاسبات

اولى ميكانيكا

ثانية ميكانيكا

ثالثة ميكانيكا

اولى مدنى
ثانية ميكانيكا

ثانية مدنى

ثانية مدنى
رابعة قوى

نتائج امتحانات تخلفات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 7102/7102
االسم
المادة
باق -ابراهيم السيد عبدالعظيم عبدالعليم
باق – -محمد عيد امين محمد
احمد رمضان عويس عبدالمقصود
اسالم سيد توفيق احمد عبدالنبى
شيماء اسماعيل مصطفى مهدى محمد
طارق محمود شعبان محمد
عيد عبدالحليم عبدالمعبود شعبان
فادى غبريال غطاس غبريال حنا
فاطمه حسن عبدالوهاب محمود
محمود السيد محمود السيد
محمود صالح عبدالباق-ى عبدالمعطى
دهينه
محمود طه سنوسى طه
محمود عمر السيد عمار
محمود عمر عبدالعليم ابو بكر
محمود كارم عبدالحميد عبدالمقصود
مصطفى عويس جوده عبدالله
مصطفى عيد امين محمد
نورا سعيد مصطفى صادق
هند 000الرسم الهندسى
هشام محمد هاشم متولى
من اعدادى
وليد محمد عبدالباق-ى احمد
525= 00+55
اسالم محمد عبدالعزيز حسن
كريم مختار على عبد اللطيف
محمد عزت يوسف محمود
هاله نجم الدين محمود عبد العزيز
اسماء سيد عبدالعزيز فرج
امير حجاج يوسف حسن احمد
بسمه شربينى احمد رشوان
زياد نبيل حسين محمود حسين
شريهان محمد عبدالحليم عبدالمجيد
مصطفى منصور السيد عبدالحميد
باق -اميرة احمد شعبان احمد
محمد جمعه ذكى روبى
باق -محمد زكريا عبد الناصر حسان
احمد حسين عبدالعظيم محمد
عبدالرحمن حسين محمد محمد عشرى
محمد مرزوق فهمى محمد
محمود احمد شوقى مصطفى السيد
محمود زين العابدين يونس على
محمود عبدالله عيسى عبد الله
حسام حمدى اسماعيل عبدالرحمن
البرمجة وتطبيقات
الحاسب اآللى من اعدادى باق -حسام حمدى قاسم بريك
500= 50+50
باق -ربيع النايض عبدالسالم كيالنى
احمد السيد محمود محمد
امير كمال عبد التواب محمد
مدن  505تحليل
وميكانيكا االنشاءات 5أ جمال رجب سنوسى محمد
عالء محمد عبد العاطى نصر
من الفرقة االولى
محمود مصطفى محمد حسين
550=500+50
محمد عشرى بكرى محمد
كهق  005تحكم آلى
من الثالثة
ضياء الدين ربيع بريك سالم
525= 05+50
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05
20
00
00
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00
05
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غ
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50
50
55
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05
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00
05
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52
55
55
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55
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55
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القائم بأعمال عميد الكلية
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الفرقة

نتائج امتحانات تخلفات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 7102/7102
المادة

اولى مدنى
حساب التفاضل
والتكامل  5من اعدادى
اولى حاسبات

500= 50+50

اولى عمارة

اولى ميكانيكا

ثانية مدنى

ميك  500ديناميكا
االجسام الجاسئة
من الفرقة االولى
500= 50+50

ثانية ميكانيكا

رابعة مدنى

رابعة مدنى
رابعة قوى
رابعة قوى
ثانية ميكانيكا

مدن  002ميكانيكا
التربة
من الفرقة الثالثة
200= 520+50

خرسانة مسلحة 5أ
من الفرقة الثالثة
500= 00+00
اآلت كهربية 2
من الفرقة الثالثة
200= 550+50
قياسات كهربية من ثالثة
525= 05+50

الدرجة
55
52
50
55
55
55
55
05
55

االسم
احمد عادل محمد جوده
احمد محمد احمد مرداش
اسراء يوسف عبدالله طنطاوى
شريف ربيع سعد عبدالهادى
كريم رجب سيد احمد
محمد رمضان هاشم احمد
محمد صالح مصطفى عبدالله
محمود طارق محمد احمد
نورهان ابراهيم كمال عيسى
اسامه محمد عبدالتواب رمضان
احمد توبه امام عثمان حسان
احمد محمد توفيق شعبان
احمد محمود احمد صالح
عبدالرحمن حماد مصطفى محمود صالح
عمر سعيد احمد محمد سعيد
اسماء سيد عبدالعزيز فرج
رمضان ناصر على رمضان
شريهان محمد عبدالحليم عبدالمجيد
هشام ناصر عبدالعظيم احمد
من الخارج  -ربيع رجب ربيع محمد
احمد محمد عبدالعظيم محمد
جمال رجب سنوسى محمد
خالد محمد يوسف محمود
رمضان عطوه سيد احمد
على محمد حسن محمد
فؤاد عالء فؤاد اسماعيل الشيخ
كريم خالد سمير عبد الباقى
محمد ابراهيم عبدالحميد عبدالتواب
محمد ولى الدين قرنى محمد عبدالتواب
محمود محمد فتحى ذكى
محمود مصطفى محمد حسين
باق -حسام حمدى قاسم بريك
عبدالرحمن حمدى محمد عبدالقوى
محمد كمال كامل معوض
محمد مجدى حامد عويس
اوغسطينوس سليمان عوض الله سليمان
جهاد ابراهيم فهيم محمد
محمد ثابت عبدالحليم حسين
محمد رمضان احمد حسين
محمد على محمد عبد الحليم
محمد مصطفى محمود غفارى
ياسر احمد عجمى عبدالتواب
زين العابدين غريب محمود السيد محمد
محمد جابر قطب حسنين
باق -هيثم لطفى عياد حسب الله
عبدالله محمد بكرى محمود
عمرو مجدى امين احمد
محمد عزت محمد ضرار

55
2
55
55
50
25
00
50
55
50
20
00
02
00
00
50
55
55
05
52
05
55
52
50
00
55
55
55
505
55
52
555
50
55
50
55
500
550
552
00

شعبان على محمد على

55

مريم شوقى رمزى ميخائيل

عمليات تصنيع  5من اولى

525= 00+55
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فرقة

المادة

اولى مدنى

ميك 005االستاتيكا
من الفرقة اعدادى
500= 50+50
ثانية مدنى
اولى عمارة
اولى ميكانيكا
ثانية ميكانيكا

ثانية مدنى

فيز 502
االهتزازات
والبصريات
والفيزياء
الحديثة والتطبيقية
من الفرقة االولى
500= 50+50

ثانية حاسبات
ثانية ميكانيكا
ثالثة ميكانيكا
رابعة
صناعية

رابعة عمارة

بحوث عمليات من
الفرقة الثالثة

الدرجة
55
55
50
55
50
25
02
50
50
00
50
55
55
52
50
50
55
50
55
55
25
50
05
50
02
50
غ
55
55
55
55
52
50
50
05
55
50
55
00
55
55
00
05
05
505

االسم
ابراهيم حماد على عبدالمجيد
احمد عبدالرحمن محمد عبدالعليم
احمد محمد موسى احمد
السيد طلعت يوسف عبدالله محمد
خالد صادق رمضان صادق احمد
ساره رفعت سيد محمود
صابر حمدى فهمى عبدالقوى
عبدالله عمر حافظ عبدالغفار
على محمد محمد عبدالعليم
فادى غبريال غطاس غبريال حنا
محمد عاطف عبدالله جوده
محمود طارق محمد احمد
محمود عبدالله عبدالرحمن سيد
باق -مصطفى محمود السيد عبدالحليم
شيماء محمد شاكر عبد التواب
يوسف رامى ميخائيل يعقوب
زياد محمد السيد محمد حسن حرحش
طه عبدالعال عبدالمعطى طلبه
محمد احمد سيد محمود
مصطفى جوده محمود خليفه
من الخارج ربيع رجب ربيع محمد
جورج اكرم حسب الله شحاته
احمد حسين عبد الرحمن عبدالحافض
احمد عبدالحميد محمدعبد الحميد
اسراء محمد حسنى احمد عرفه
اسالم احمد محمد احمد
جمال احمد سيد عبد العزيز
حسام السيد عمر الفاروق احمد
حسام عبدالفتاح عبدالعظيم عبدالرحمن
رمضان عطوه سيد احمد
عبدالرحمن محمدعبدالباق-ى امام
فادى عادل حبيب سامى
محمد ربيع عبدالتواب شعبان
محمد ماهر تايب عبد المطلب
محمود السيد حسن السيد قنديل
محمود محمد عيد حمد
مينا ميالد كامل جرجس
عمر رائد احمد عبدالحليم النجار
باق -احمد السيدعبدالونيس جنيدى
باق -اميرة احمد شعبان احمد
باق -ربيع النايض عبدالسالم كيالنى
عبدالرحمن صالح محمد شعبان
محمد حمدى عبدالستار جمعه
محمود احمد قطب عبد اللطيف
احمد حمد مصرى محمد

550= 500+50

محمود محمد ابراهيم بسيونى

505

عمر 000مقرر
اختيارى 5
من الفرقة الثالثة
500= 00+00

اسراء محسن توفيق محمد الخولى
اسماء جمال محمد محمد
رحاب ناصر عبد العزيز عبدالحفيظ
عز الدين حسين احمد محمد
محمد شحات على عبد العزيز

02
55
55
05
55
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جامعة الفيوم كــلية الهــندسة

فرقة
اولى مدنى
ثانية ميكانيكا

ثانية مدنى

ثانية مدنى
ثالثة
مدنى
رابعة
مدنى
ثانية مدنى
ثانية ميكانيكا

ثالثة مدنى

رابعة مدنى

رابعة مدنى
ثالثة ميكانيكا
ثالثة ميكانيكا
ثالثة ميكانيكا

ثالثة مدنى
ثانية مدنى

االسم
المادة
خواص المادة من اعدادى اسراء يوسف عبدالله طنطاوى
500= 50+50
ماركو ايمن نجيب يوسف
احمد محمود عبدالعليم محمد
عبدالرحمن سعيد احمد محمد
كريم مختار على عبداللطيف
محمد ربيع مبروك عبد الرحمن
محمد سعيد عبدالله محمود
مدن  500رسم مدنى
محمد عبدالمجيد عبدالعزيز عبدالجواد
من الفرقة االولى (الئحة
جديدة)
محمد عبدالنبى عبدالعال عويس
550= 50+50
محمود حجاج شحاته عبدالنبى
باق -محمد محمود محمد عبدالرحمن سليمان
باق -محمد احمد عبدالغنى عبدالتواب
باق -معتز محمد محمد فريد فرحات
احمد عمرو عادل عبداللطيف
محمد على محمد عبدالحليم
حساب التفاضل والتكامل  IIIمحمود محمد فتحى ذكى
والجبر الخطى من االولى باق -احمد عشرى حسان يوسف
500= 50+50
محمد كمال كامل معوض
هانى انور عبدالله موسى
احمد نادى حسين عبدالعليم
السيدعويس عبدالسالم عبدالعليم
باق -طه محسن عبدالرحيم محمود
عالء سعيد عبدالتواب عبدالعليم
عمر ابو الخير رمضان عويس
مدن  205تحليل وميكانيكا
محمد محمود عبدالفتاح محمود
االنشاءات 2أ
محمد مطلوب محمد احمد
من الفرقة الثانية
باق -محمد منعم توفيق حسين
550= 500+50
باق -محمد نبيل زكريا محمد
مريم عبدالسميع لطفى ابو سريع
مهند عبدالتواب جاد رزق
مينا كمال وليم شهات
ياسر محمد سيد ابراهيم
احمد سمير معوض صادق
شروق شعبان عيد قاسم
عبدالرحمن محمد عبدالجليل ياسين
عيد صالح سعيد مطاوع
مدن  005منشاءات
محمد ثابت عبدالحليم حسين
معدنية أ
محمد رشدى احمد محمد
من الفرقة الثالثة
محمد عثمان حسن عثمان
500= 00+00
محمد محمد على عبدالحليم
مينا يوسف امين عوض
ياسر احمد عجمى عبدالتواب
من الخارج -زكريا يحيى زكريا عبد الحميد
مدن  005تحليل وميكانيكا باق -محمد عطيه كمال الدين مصطفى
االنشاءات 0أ من ثالثة

500= 00+00
كينماتيكا وديناميكا اآلالت
من الفرقة الثانية
525= 00+55
علم المواد 2من ثانية

525= 00+55
الديناميكا الحرارية2من ثانية

525= 00+55
ميكانيكا  2من االولى
550= 500+50
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الدرجة
55
55
55
05
غ
05
55
55
50
55
55
05
50
55
05
500
55
55
50
525
50
55
55
55
55
55
55
55
55
55
50
55
05
50
55
52
55
غ
50
50
55
50
55
55
غع

محمود رمضان فهمى عبدالفتاح

55
55

احمد عزالدين احمد عزالدين
احمد محمد عبدالرؤؤف نبوى

05

اسالم سيد احمد على

05

محمد مصطفى على محمد

50
ايقاف قيد

باق -محمد مصطفى سيد عبدالباقى
من الخارج -جمعة السيد بيومى السيد
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جامعة الفيوم كــلية الهــندسة

الفرقة
اولى مدنى

المادة
مبادى الديناميكا الحرارية من
اعدادى

اولى عمارة

525= 00+55

ثانية مدنى

مدن  502جيولوجيا
هندسية من الفرقة االولى
500= 00+00

اولى مدنى

كيمياء هندسية من اعدادى
500= 50+50

رابعة مدنى

مدن  005تصميمات
أعمال الرى 5
من الفرقة الثالثة
550= 500+50

ثالثة مدنى

مدن  255اقتصاد هندسى
وتمويل من ثانية
500= 00+00

ثالثة مدنى
ثالثة مدنى
ثانية مدنى
ثانية مدنى
ثالثة مدنى
رابعة صناعية

مدن  202تكنولوجيا
الخرسانة من الفرقة الثانية
550= 50+50
مهارات العرض واالتصال من
اولى

50= 00+20
ريض505رياضيات 2أ
من االولى
500= 00+00
رياضيات 2أ من اولى

525= 55+50

رابعة عمارة

ريض 005رياضيات 5أ من
الفرقة اعدادى

ثالثة عمارة

505= 525+50

ثانية عمارة
ثانية عمارة
رابعة عمارة

رابعة صناعية

ريض 555الريضيات
واالحصاء
من الفرقة االولى
525= 05+50

هنص 205اهتزازات
ميكانيكية
من الفرقة الثالثة
500= 50+50
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الدرجة
50
55

االسم
محمد عاطف عبدالله جوده
باق -حسين حسنى سعد سكران عبدالسميع
عبدالرحمن سعيد احمد محمد
مايكل سامى اسحق مينا
محمد احمد محمد فهيم ابراهيم
محمد عبدالنبى عبدالعال عويس
محمد ماهر تايب عبدالمطلب
محمود خالد معوض محمود
وليد انور نمر عويان
خالد صادق رمضان صادق احمد
طارق محمود شعبان محمد
اسامه حمدى حسين محمد
اشرف ناصر شحات على حسان
جمال سيد مرسى خليل
محمد جابر قطب حسنين
محمد رمضان احمد حسين
محمد عثمان حسن عثمان
محمود سيد ابراهيم عبداللطيف
مينا يوسف امين عوض
احمد محمد نجيب رزق عبدالعال
مصطفى كمال على محمد خلف
مصطفى محمود عبدالقوى محمود
مهند عبدالتواب جاد زرق
محمد ممدوح عبد الحليم عبدالقادر
مينا كمال وليم شهات
من الخارج – احمد محمد احمد على
اندرو اشرف بشرى اندراوس

50
55
50
50
55
55
50
55
55
55
55
55
05
05
50
55
50
55
05
05
50
522
50
ايقاف قيد
05
52

من الخارج احمد عالم راضى روبى
من الخارج وليد ربيع محمد شلبى
باق -محمد اسماعيل على محمد (نعليم صناعى)
من الخارج احمد زغلول ابراهيم حسان

ايقاف قيد
50
50
غ
500

عمرو وحيد محمود احمد

محمد جمال عبد الستار ابراهيم

55
525
غ
55
05
55
غ
50
05
50
05
05
50
05
50
02

اسماء جمال محمد محمد
يحى شعيب ابراهيم ابو النور
رفيده جمال خيرى بدوى عبدالباقى
مؤمن مجدى عبدالتواب محمد عثمان
محمد على محمد محمود
محمود محمد عباس عبد الله شلبى
باق -رمضان محمد صابر محمد
ندا حسين جمعه حسين ابو طالب
احمد اسماعيل حسن على
احمد حمد مصرى محمد
احمد خالد احمد عبدالجواد عبيد
احمد يوسف موسى بطران
بكرى محمد قرنى احمد
خالد محمد احمد محمود
ساره فؤاد عطا حليم
محمد مصطفى يس
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جامعة الفيوم كــلية الهــندسة

الفرقة
ثانية
حاسبات
ثانية قوى

نتائج امتحانات تخلفات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 7102/7102
المادة

االسم
مينا رؤؤف عزيز اسحق معوض

هندسة ميكانيكة 5من االولى

550= 50+50

عمر عاصم عبدالعظيم محمود

ثانية
اتصاالت

هندسة ميكانيكة من االولى
525= 55+50

ثالثة قوى
ثالثة
اتصاالت

كهع 252هندسة ميكانيكة 2
من الفرقة الثانية
550= 500+50

رئيس الكنترول

الدرجة
05
525
55

باق -عبدالرحمن احمد عبدالعزيز محمد

00
55

باق -اسامه محمد نادر عبدالستار حسنين
عيشة محمود محمد عيسى

وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب

القائم بأعمال عميد الكلية

جامعة الفيوم كــلية الهــندسة

الفرقة
ثانية حاسبات

نتائج امتحانات تخلفات الفصل الدراسى االول للعام الجامعى 7102/7102

المادة
هندسة مدنية من االولى

ثانية قوى

550= 50+50

ثالثة عمارة

عمر 200التخطيط العمرانى 5
من الثانية

ثانية قوى
ثانية اتصاالت
ثالثة قوى

كهع 500هندسة الحاسبات
والبرمجيات من الفرقة االولى
525= 05+50

ثانية قوى
ثانية اتصاالت

550= 500+50

ثالثة قوى
ثالثة قوى
ثالثة اتصاالت

دوائر كهربائية 2من ثانية
200= 550+50
توليد القوى الكهربية من ثانية
525= 55+50

رياضيات 0أ من ثانية
525= 55+50

كهت 205هندسة الحاسبات 5أ
من الفرقة الثانية
500= 50+50

ثالثة اتصاالت
ثالثة صناعية
رابعة صناعية
ثانية ميكانيكا
ثانية ميكانيكا

عبدالله احمد عبدالحليم صميده

تصميم منطقى والمشغل الدقيق من ثانية

550= 500+50

هنص 205ديناميكا حرارية
من الثانية
تصميم منتج من ثالثة
500= 00+00

الديناميكا الحرارية 5من اولى
525= 00+55

تمج 555الرسم الميكانيكى
بمساعدة الحاسب من اولى

500
500
500
غ

باق -مؤمن محمود محمد محمد

كهع 502دوائر كهربية 5
من اولى

ثالثة قوى

االسم
عبدالله قطب عبدالعاطى على
عبدالرحمن محمد احمد بهجت ابراهيم
عمر عاصم عبدالعظيم محمود

الدرجة

باق -على ممدوح احمد فريد حامد
باق -عمر حمدى فتحى حسين هالل
احمد محمود عبدالفضيل سليمان
هدى عبدالجواد عبدالحميد عبدالجواد
باق -محمد حسن محمد حسن
باق -يوسف احمد حسن فتح الله

باق -اسماء احمد محمد حسن
باق -محمد ماجد فهمى يوسف عيسوى
باق -اسامه محمد نادر عبدالستار حسنين
ياسمين امين عبدالمجيد مرسى

00
55
52
00
50
50
550
505
00
505
520

باق -من الخارج – احمد على على حسين

50

محمود شعبان احمد حسين

55

احمد رجب محمد محمد
الزهراء رمضان عويس عيسى
محمد عادل محمود غفارى
مصطفى عبدالله على مخلوف

50
55
52
55

مى رمضان يوسف محمد

500

باق -عبدالكريم عطية عيد عبدالنبى

غ

محمود محمد ابراهيم بسيونى

55
50
00

جورج اكرم حسب الله شحاته
باق -محمد عادل محمد صالح

500

باق -احمد محمد معوض سيف

550= 50+00

رابعة اتصاالت

كهت 005موجات
كهرومغناطيسية5أ من ثالثة
525= 55+50

ثانية عمارة

مدن555نظريات االنشاءات
من الفرقة االولى
525= 05+50

ثانية عمارة

عمر 505االنشاء المعمارى
والمواد 5أ من اولى

احمد جمال السيد السيد

525

هشام رفعت رشوان محمد محمد

550

سيف الدين خالد عبدالرحيم بكرى
مؤمن مجدى عبدالتواب محمد عثمان
محمد على محمد محمود

55
00
55
55

محمود محمد عباس عبد الله شلبى

525= 50+50

ثالثة مدنى

مدن  200ميكانيكا الموائع أ
من الفرقة الثانية

رئيس الكنترول

ايقاف قيد

من الخارج – احمد محمد احمد على
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