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 رابعة قوى  

 122كهق 
 االت التيار المتردد

 تخلف من الفرقة الثالثة
 الفصل الدراسي األول  

 
 احمد محمد عبدالغني حسان

 

.............................. 

 
 رابعة حاسبات

 
 ر اختياري مقر 2- -كهح 

 تصميم نظم

 ايمان محمود رشوان راشد
 عاصم حسام محمود توفيق عبدالغفار

 

.............................. 

 
 
 

 رابعة مدني 

 

 604مدن 

 هندسة الطرق والمطارات 

 

 

 (قديمة)احمد زغلول ابراهيم حسان 

 (قديمة)عبدالرحمن سالمة محمد حسنين 

 (قديمة)محمد عشرى بكرى 

 (قديمة)ام عبد الشافي على محمد عص
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 604مدن 

 هندسة الطرق والمطارات

 ض احمد حسين عبدالرحمن عبد الحاف

 احمد عادل محمد جوده 

 احمد محمد محمود ابو مصطفى 

 اسالم مصطفى محمد محمد 

 أسماء حسانين عبد الباسط

 عبدالرحمن ميزار عبدالعزيز

 عالء أمير ابراهيم 

 فهد ممدوح حسين 

 محمد احمد حسين حسن الوكيل 

 محمد سنوسي حسن عبدهللا 

 محمد ظريف جمعه حسن ابو طالب 

 مود عبدالجليل محمد عبدالجليل مح

 محمود السيد حسن السيد قنديل
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 االســــــــــــــــــــــــــــم المادة القسم  التاريخ
 التوقيع
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 رابعة مدني 

 222مدن 
 ب 0خرسانة مسلحة 

  محمد عبدالجليل محمود عبدالجليل 

.............................. 

 

 

 أساسات604مدن 

 فصل دراسي أول 

 الحارث  السيد محمد السيد ابو

 عبدالرحمن سعيد احمد محمد 

 محمد رجب صالح محمد 

 محمود السيد حسن السيد قنديل 

 مصطفى محمود السيد عبدالحليم

 نوح محمد محمد يحيى
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 أساسات604مدن 

 ثان دراسي فصل

 

 رمضان فتحى عثمان محمد على

 

................................ 

 

 أساسات604مدن 

 فصل دراسي ثان

 (الئحة قديمة)

 احمد محمد عبدالتواب على 

 عبدالرحمن سالمة محمد حسانين

 

................................ 

................................ 

 

 614مدن 

 6مقرر اختياري

 (الئحة قديمة)

 فصل دراسي أول

 

 احمد زغلول إبراهيم حسان 

 

 

................................ 
 

 xx6مدن 

 3اريمقرر اختي

 المنشآت

 أول فصل دراسي

  طارق عادل عبد الواحد عبد المولى 

 

................................ 
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 رابعة مدني 

 

 603مدن 

 مقدمة في العناصر

 المحددة 

 هاحمد عادل محمد جود

 احمد متولى عبدالفتاح متولى 

 اسامه جمال محمد عبدالهادى 

 السيد طلعت يوسف عبدهللا محمد

 فراج رمضان محمد احمد

 محمد رجب صالح محمد
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تصميمات أعمال  126مدن 
تخلف من  ( الئحة قديمة) الري

الفرقة الثالثة الفصل الدراسي 
 األول

 
 محمد ممدوح أحمد قطب

 

.............................. 

 

  604مدن 

 4يمات أعمال الري تصم

 

 احمد حسين عبدالرحمن عبدالحافض

 اسالم مصطفى محمد محمد

 عالء أمير إبراهيم ابو سيف ابو زيد

 فهد ممدوح حسين عبدالجليل
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  616مدن 

 4مقرر اختياري

 (الئحة قديمة)

 فصل دراسي ثان

 

 أحمد محمد عبدالتواب على 

 

................................ 

 
 رابعة ميكانيكا

شعبة الهندسة 
 الصناعية

 

 641تمج 

هندسة الروبوت واستخدام 

 الحاسب فى التصنيع

 

 سليمان  عرابىمحمود عبدهللا

 

................................ 


