
 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

1

أحمد رمضان عبدالفتاح جاب هللا

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.46 387

CVE 516 2دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C+ 2.46 372

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

62.96

159

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%79.50:النسبة المئوية200:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

التحليل اإلنشائى بالمصفوفات، هندسة الرياح والزالزل، لم يتحقق: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

.المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

5.92

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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خالد ماهر مصطفى النبوى شاهين

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.24 384

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.82 392

PRE520 3إقتصاد هندسى A- 3.7 390

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B- 2.82 377

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.40

343

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%85.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.58

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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ميادة فخرى محمد عطية

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 508 1تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B- 2.76 376

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A- 3.94 394

CVE 512 3طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.82 392

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.06

322

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%80.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.22

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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أمل فؤاد إبراهيم مرسى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 501 1التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 3100

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل C+ 2.54 373

CVE 512 3طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.94 394

CVE 508 4تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B+ 3.46 387

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.49

354

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%88.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.94

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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هدى إبراهيم محمد محمد محمد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 396

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 399

CVE 508 3تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B 3 380

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل C+ 2.54 373

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.39

348

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%87.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.54

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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إيناس حامد محمد كامل شلتوت

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 396

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 398

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.88 393

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل B- 2.76 376

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.66

363

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%90.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.64

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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محمد عبدالحكيم توفيق عمارة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C+ 2.38 371

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.82 392

CVE 508 3تصميم االطارات المعدنية الجاسئة A 4 398

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.62 389

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.46

350

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%87.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.82

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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أسامة محمود على صالح

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

PRE520 1إقتصاد هندسى B 3 380

CVE 557 2هندسة التشييد B- 2.94 379

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B- 2.76 376

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.93

315

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%78.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.70

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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أحمد هانى عبدالفتاح خطاب

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

PRE520 1إقتصاد هندسى A- 3.7 390

CVE 511 2تفكك وتحمل الخرسانة B+ 3.3 385

CVE 512 3طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 395

CVE 557 4هندسة التشييد B 3.24 384

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.56

354

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%88.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.24

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

10

محمود عزت القطب سالم سالم

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 557 1هندسة التشييد C+ 2.46 372

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.82 392

CVE 511 3تفكك وتحمل الخرسانة B+ 3.38 386

PRE520 4إقتصاد هندسى A 4 399

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.42

349

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%87.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.66

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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أحمد أشرف علوى عبدالحليم

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 398

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 3100

CVE 514 3هندسة الرياح والزالزل A- 3.76 391

CVE 508 4تصميم االطارات المعدنية الجاسئة A- 3.82 392

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.90

381

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%95.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

15.58

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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عماد عبدالحليم محمد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت B 3.18 383

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل C- 1.76 361

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.06 381

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات C 2.12 367

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.53

292

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%73.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.12

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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أحمد صبحى على صقر

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.94 394

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل B- 2.88 378

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 395

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B+ 3.3 385

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.53

352

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%88.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.12

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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أحمد خالد عبدالهادى فاضل

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 501 1التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 399

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة A 4 397

CVE 508 3تصميم االطارات المعدنية الجاسئة A 4 398

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 397

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

124.00

391

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%97.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

16.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية
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يوسف وحيد الجارحى حسب النبى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 397

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 399

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.76 391

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل B 3.12 382

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.72

369

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%92.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.88

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

16

نرمين صالح السيد حتاتة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.88 393

PRE520 2إقتصاد هندسى B- 2.7 375

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات C+ 2.38 371

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة A- 3.94 394

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.23

333

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%83.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.90

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

17

محمد حسنى محمود أبوبكر

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 501 1التحليل اإلنشائى بالمصفوفات F 0 30

CVE 516 2دراسـة الموقـع وفحـص التربـة F 0 30

CVE 509 3ضبط وتأكيد الجودة F 0 30

CVE 510 4أألنواع الخاصة للخرسانة F 0 30

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

120.00

0

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%0.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

األنواع الخاصة لخرسانة، دراسة الموقع وفحص التربة، التحليل: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة.  اإلنشائى بالمصفوفات، ضبط وتوكيد الجودة

0.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

18

محمود محمد إبراهيم عوض

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 508 1تصميم االطارات المعدنية الجاسئة C 2 365

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.82 392

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B- 2.7 375

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 397

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.13

329

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%82.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.52

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

19

محمد معتمد محمد شلبى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3.18 383

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل C 2.18 368

CVE 512 3طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.62 389

CVE 557 4هندسة التشييد C+ 2.62 374

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.90

314

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%78.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.60

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

20

محمود محمود عبدالمعطى سيف الدين

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 395

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل C 2.12 367

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.88 393

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 399

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.50

354

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%88.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

21

خالد خيرى عبدالقادر جمعة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة B+ 3.38 386

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت B 3 380

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة F 0 344

CVE 508 4تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B 3.06 381

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.36

291

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%72.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

9.44

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

22

أحمد السيد على مصطفى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 508 1تصميم االطارات المعدنية الجاسئة F 0 348

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.18 383

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة D+ 1.46 357

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.54 388

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.05

276

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%69.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

8.18

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

23

عبدالرحمن مصطفى إسماعيل

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.18 383

CVE 508 2تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B 3.12 382

CVE 512 3طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.54 388

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C+ 2.3 370

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.04

323

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%80.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.14

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

24

محمد محمد أحمد الحاج على

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 396

CVE 508 2تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B+ 3.54 388

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة B+ 3.38 386

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 397

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.73

367

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%91.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.92

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

25

إبراهيم شحاتة أحمد حماد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3.18 383

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 398

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة B+ 3.38 386

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 395

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.64

362

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%90.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.56

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

26

وفيق على إبراهيم وهبه

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.82 392

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة A 4 397

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3.06 381

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات C 2 365

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.22

335

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%83.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.88

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

27

محمد ناجى محمد السيد أبوالروس

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.18 383

CVE 516 2دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B+ 3.3 385

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B 3 380

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.7 390

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.30

338

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%84.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.18

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

28

كريم متولى عبدالخالق سالمة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.82 392

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.94 394

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.7 390

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 397

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.87

373

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%93.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

15.46

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

29

إسالم عبدالمجيد بخيت

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B+ 3.3 385

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 397

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 397

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل C+ 2.46 372

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.44

351

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%87.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.76

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

30

محمد أبواليزيد على عبدالجواد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.7 390

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B+ 3.54 388

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.06 381

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 396

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.58

355

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%88.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.30

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

31

عبدالرحمن محمد إبراهيم عبداللطيف

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B- 2.7 375

CVE 508 2تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B 3.12 382

PRE520 3إقتصاد هندسى B- 2.7 375

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.88 393

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.10

325

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%81.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.40

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

32

مصطفى عبده عبدهللا شارب

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 501 1التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B 3.18 383

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.7 390

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة B 3 380

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل D 1 350

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.72

303

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%75.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.88

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

33

إبراهيم حسنى عبدالفتاح عبده

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B- 2.88 378

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 397

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.76 391

CVE 517 4تحسيـــن خـــواص التــربـــة C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.09

326

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%81.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.34

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

34

مؤمن فاضل محمد صادق أحمد عجبله

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.88 393

CVE 508 2تصميم االطارات المعدنية الجاسئة A- 3.7 390

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.82 392

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A- 3.7 390

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.78

365

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%91.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

15.10

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

35

غادة عبدالمحسن محمد حسين

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.88 393

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A- 3.94 394

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3 380

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 395

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.71

362

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%90.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.82

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

36

محمود حمدى عبدالرحمن سالم

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت A 4 398

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.82 392

CVE 557 3هندسة التشييد B 3.24 384

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.82 392

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.72

366

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%91.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.88

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

37

حسين محمود حسين عيد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 511 1تفكك وتحمل الخرسانة B+ 3.3 385

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B 3.24 384

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B+ 3.46 387

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.7 390

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.43

346

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%86.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.70

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

38

محمد عبدالحكيم بكرى بصل

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 508 1تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B 3.24 384

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.54 388

CVE 514 3هندسة الرياح والزالزل C- 1.7 360

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة F 0 348

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.12

280

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%70.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

8.48

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

39

أحمد كمال عبدالعظيم دهب

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.38 386

CVE 511 2تفكك وتحمل الخرسانة A- 3.7 390

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات C- 1.94 364

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل D 1 350

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.51

290

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%72.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.02

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

40

عمر صالح محمد شتلة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 511 1تفكك وتحمل الخرسانة B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

33.00

80

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%80.00:النسبة المئوية100:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

طرق ترميم وتدعيم المنشآت، التحليل اإلنشائى بالمصفوفات، هندسة: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى-  الرياح والزالزل

3.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

41

أحمد محمد باسم أحمد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت B 3.12 382

CVE 517 2تحسيـــن خـــواص التــربـــة C- 1.82 362

PRE520 3إقتصاد هندسى B+ 3.54 388

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C+ 2.38 371

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.72

303

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%75.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.86

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

42

جمال طارق أحمد األحمدى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B+ 3.38 386

PRE520 2إقتصاد هندسى A 4 399

CVE 512 3طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.62 389

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة A- 3.82 392

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.71

366

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%91.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.82

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

43

أحمد حلمى أحمد السقا

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة B+ 3.46 387

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل C- 1.7 360

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3.12 382

CVE 501 4التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A- 3.94 394

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.06

323

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%80.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.22

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

44

أحمد عبدالستار السيد شهاب

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة A- 3.7 390

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B+ 3.46 387

CVE 510 3أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.82 392

CVE 514 4هندسة الرياح والزالزل B- 2.82 377

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.45

346

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%86.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.80

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

45

محمود أيمن سعد محمد عوض

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C+ 2.3 370

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة B+ 3.3 385

CVE 508 3تصميم االطارات المعدنية الجاسئة C 2.24 369

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.46 387

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.83

311

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%77.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.30

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

46

إسالم محمد عباس محمد الفولى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.54 388

CVE 514 2هندسة الرياح والزالزل C 2.06 366

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B+ 3.46 387

CVE 516 4دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C 2 365

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.77

306

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%76.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.06

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

47

هديل أحمد البدرى أحمد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.7 390

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.76 391

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3.06 381

CVE 508 4تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B- 2.7 375

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.31

337

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%84.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.22

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

48

محمد أحمد إبراهيم مزيد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 512 1طرق تدعيم وترميم المنشآت B 3 380

CVE 510 2أألنواع الخاصة للخرسانة B 3 380

CVE 516 3دراسـة الموقـع وفحـص التربـة D 1.24 354

CVE 557 4هندسة التشييد F 0 346

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

121.81

260

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%65.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

7.24

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

49

أحمد محمد رضوان الفقى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 524 1أعمال تجميع المياه C+ 2.46 372

CVE 533 2دراسة عملية المرور على الطرق F 0 30

CVE 519 3تنقية مياه الشرب F 0 30

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

121.37

152

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%38.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

5.46

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

50

حسام جمال إبراهيم شيحة

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 533 1دراسة عملية المرور على الطرق F 0 30

CVE 509 2ضبط وتأكيد الجودة F 0 30

CVE 528 3المواد البيتومينية F 0 30

CVE 524 4أعمال تجميع المياه F 0 30

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

120.00

0

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%0.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

0.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

51

محمود محمد عبدالرءوف السيد حجازى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة C+ 2.38 371

CVE 540 2نظم المعلومات األرضية C- 1.7 360

CVE 533 3دراسة عملية المرور على الطرق A 4 398

CVE 527 4الخواص الهندسية للتربة الالزمة لتصميم الطرق B+ 3.38 386

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.87

315

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%78.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.46

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

52

عبدالعزيز سامح محمد عبدالعزيز

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة B 3 380

CVE 527 2الخواص الهندسية للتربة الالزمة لتصميم الطرق A- 3.7 390

CVE 533 3دراسة عملية المرور على الطرق A- 3.76 391

CVE 540 4نظم المعلومات األرضية F 0 30

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.62

261

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%65.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.46

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

53

مصطفى محمد عبدالسميع شومان

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 540 1نظم المعلومات األرضية F 0 344

CVE 527 2الخواص الهندسية للتربة الالزمة لتصميم الطرق A- 3.82 392

CVE 533 3دراسة عملية المرور على الطرق A- 3.76 391

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة C- 1.88 363

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.37

290

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%72.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

9.46

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

54

محمد جمال محمد عبدالعزيز الزغبى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 527 1الخواص الهندسية للتربة الالزمة لتصميم الطرق A- 3.82 392

CVE 533 2دراسة عملية المرور على الطرق A 4 396

CVE 540 3نظم المعلومات األرضية A- 3.7 390

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة A- 3.88 393

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.85

371

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%92.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

15.40

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

55

أحمد ماهر عبدالغفار الصيفى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 533 1دراسة عملية المرور على الطرق B+ 3.54 388

CVE 509 2ضبط وتأكيد الجودة C 2 365

PRE520 3إقتصاد هندسى A 4 395

CVE 527 4الخواص الهندسية للتربة الالزمة لتصميم الطرق B 3.18 383

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.18

331

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%82.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.72

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

56

إبراهيم رضا إبراهيم سرور

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 519 1تنقية مياه الشرب C+ 2.54 373

CVE 509 2ضبط وتأكيد الجودة C- 1.7 360

CVE 524 3أعمال تجميع المياه A 4 395

PRE520 4إقتصاد هندسى C+ 2.3 370

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.64

298

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%74.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.54

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

57

محمد إبراهيم مصطفى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 524 1أعمال تجميع المياه A 4 3100

CVE 519 2تنقية مياه الشرب A- 3.76 391

PRE520 3إقتصاد هندسى A 4 399

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة A 4 395

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.94

385

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%96.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

15.76

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

58

محمد أحمد عبدالحق أحدمد عثمان

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 524 1أعمال تجميع المياه A 4 3100

PRE520 2إقتصاد هندسى B 3 380

CVE 509 3ضبط وتأكيد الجودة B- 2.7 375

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

93.23

255

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%85.00:النسبة المئوية300:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تنقية مياه الشرب،  لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مادة

.مواد الدبلوم مرة أخرى

9.70

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

59

سامر محمد يسرى الخولى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 519 1تنقية مياه الشرب F 0 343

CVE 524 2أعمال تجميع المياه B+ 3.54 388

CVE 509 3ضبط وتأكيد الجودة C+ 2.38 371

CVE 531 4المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق C+ 2.3 370

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.06

272

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%68.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

8.22

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

60

عبدهللا كمال فؤاد قنديل

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 547 1نظم تحديد المواقع C+ 2.62 374

CVE 509 2ضبط وتأكيد الجودة A- 3.88 393

CVE 533 3دراسة عملية المرور على الطرق A 4 398

CVE 531 4المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق A- 3.88 393

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.60

358

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%89.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.38

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

61

أيمن سامى عبدالفتاح منير

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة B+ 3.54 388

CVE 533 2دراسة عملية المرور على الطرق A 4 395

CVE 531 3المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق B+ 3.38 386

CVE 547 4نظم تحديد المواقع C 2.18 368

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.28

337

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%84.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.10

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

62

محمود أحمد أبوالحسن

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة B 3 380

CVE 547 2نظم تحديد المواقع B 3.24 384

CVE 533 3دراسة عملية المرور على الطرق B+ 3.62 389

CVE 531 4المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق A 4 395

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.47

348

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%87.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.86

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

63

إيمان حمدى محمد الدرديرى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 524 1أعمال تجميع المياه C- 1.94 364

CVE 519 2تنقية مياه الشرب C- 1.94 364

CVE 531 3المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق C+ 2.62 374

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة C+ 2.3 370

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.20

272

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%68.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

8.80

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

64

أحمد عبدالحميد أحمد الصعيدى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 533 1دراسة عملية المرور على الطرق F 0 30

CVE 524 2أعمال تجميع المياه F 0 30

CVE 509 3ضبط وتأكيد الجودة F 0 30

CVE 519 4تنقية مياه الشرب F 0 30

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

120.00

0

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%0.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تنقية مياه الشرب،أعمال تجميع المياه، ضبط وتوكيد الجودة، دراسة: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى-  عملية المرور على الطرق

0.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

65

ميادة أمجد عبدالعظيم المهدى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 541 1أساسيات االستشعار من بعد F 0 345

CVE 547 2نظم تحديد المواقع C 2 365

CVE 531 3المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق F 0 30

CVE 519 4تنقية مياه الشرب F 0 314

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

120.50

124

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%31.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

2.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

66

أحمد السيد مليجى نصار

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة A- 3.82 392

CVE 533 2دراسة عملية المرور على الطرق A- 3.82 392

CVE 545 3المساحة التصويرية الطبوغرافية A 4 395

CVE 547 4نظم تحديد المواقع B 3.24 384

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.72

363

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%90.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.88

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

67

محمود محمد سلطان

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 524 1أعمال تجميع المياه F 0 335

CVE 533 2دراسة عملية المرور على الطرق B 3.06 381

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

61.53

116

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%58.00:النسبة المئوية200:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

لم يتحقق-  تنقية مياه الشرب، المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

.المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

3.06

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة موارد مائيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

68

سوزان سيد عطية

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 524 1أعمال تجميع المياه B 3.06 381

CVE 509 2ضبط وتأكيد الجودة C 2.12 367

CVE 531 3المعدات المستخدمة فى إنشاء الطرق B+ 3.54 388

CVE 519 4تنقية مياه الشرب C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.61

296

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%74.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.42

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

69

شرين عاطف سيد يونس

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 552 1منشات هيدروليكية C- 1.7 360

PRE520 2إقتصاد هندسى A- 3.7 390

CVE 551 3هندسة الموارد المائية B- 2.76 376

CVE 564 4انتقال الرسابة A- 3.76 391

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.98

317

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%79.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.92

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

70

مى بسيونى بسيونى أبوالسعود

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 564 1انتقال الرسابة A 4 396

CVE 552 2منشات هيدروليكية F 0 344

CVE 551 3هندسة الموارد المائية C- 1.82 362

PRE520 4إقتصاد هندسى A- 3.7 390

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.38

292

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%73.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

9.52

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

71

أحمد محمود على محمد عبدالباقى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 552 1منشات هيدروليكية B- 2.7 375

PRE520 2إقتصاد هندسى B+ 3.62 389

CVE 551 3هندسة الموارد المائية B- 2.82 377

CVE 564 4انتقال الرسابة A 4 395

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.29

336

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%84.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.14

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

72

مروة محمد مصطفى حسين عبدالمعطى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

PRE520 1إقتصاد هندسى A- 3.7 390

CVE 552 2منشات هيدروليكية B 3 380

CVE 564 3انتقال الرسابة B+ 3.38 386

CVE 551 4هندسة الموارد المائية A- 3.88 393

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.49

349

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%87.25:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

13.96

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

73

أحمد عمران هدية يوسف أحمد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

PRE520 1إقتصاد هندسى B 3 380

CVE 564 2انتقال الرسابة A 4 398

CVE 552 3منشات هيدروليكية A- 3.82 392

CVE 551 4هندسة الموارد المائية B+ 3.3 385

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.53

355

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%88.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.12

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

74

أسماء عبدالنبى محمد همازين

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

PRE520 1إقتصاد هندسى C 2 365

CVE 564 2انتقال الرسابة A- 3.88 393

CVE 551 3هندسة الموارد المائية B 3.18 383

CVE 552 4منشات هيدروليكية B+ 3.46 387

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.13

328

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%82.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

12.52

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

75

منى محمد محمود التالوى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 564 1انتقال الرسابة A 4 396

PRE520 2إقتصاد هندسى A 4 399

CVE 552 3منشات هيدروليكية B+ 3.3 385

CVE 551 4هندسة الموارد المائية B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

123.58

360

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%90.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

14.30

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

76

إيمان محمد خيرت أحمد الطنبداوى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 552 1منشات هيدروليكية F 0 330

PRE520 2إقتصاد هندسى A- 3.7 390

CVE 564 3انتقال الرسابة B+ 3.54 388

CVE 551 4هندسة الموارد المائية C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.24

268

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%67.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

8.94

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

77

محمد شوقى محمد نصر

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 564 1انتقال الرسابة F 0 30

CVE 520 2معالجة مياه الصرف الصحي F 0 30

CVE 551 3هندسة الموارد المائية F 0 30

CVE 552 4منشات هيدروليكية F 0 30

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

120.00

0

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%0.00:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

إنتقال الرواسب، منشآت هيدروليكية، إقتصاد هندسى، هندسة الموارد: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى- المائية 

0.00

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

78

راندة فرج محمد على

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

PRE520 1إقتصاد هندسى A 4 396

CVE 551 2هندسة الموارد المائية A- 3.82 392

CVE 564 3انتقال الرسابة B+ 3.46 387

CVE 552 4منشات هيدروليكية F 0 320

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.82

295

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%73.75:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.28

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية رى وهيدروليكادبلوم

قسم  الهندسة المدنية

79

محمد سمير محمد زناتى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 551 1هندسة الموارد المائية B- 2.94 379

CVE 552 2منشات هيدروليكية B- 2.7 375

PRE520 3إقتصاد هندسى C- 1.7 360

CVE 564 4انتقال الرسابة A 4 396

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

122.84

310

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%77.50:النسبة المئوية400:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.34

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2001

عالء إبراهيم متولى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 508 1تصميم االطارات المعدنية الجاسئة C 2 365

CVE 557 2هندسة التشييد C- 1.82 362

CVE 555 3مبادئ هندسة البيئة المائية B 3.06 381

CVE 547 4نظم تحديد المواقع B- 2.88 378

CVE 533 5دراسة عملية المرور على الطرق B 3 380

CVE 599 6المشروع B+ 3.46 387

CVE 516 7دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C+ 2.46 372

CVE 512 8طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.38 386

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

242.76

611

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%76.38:النسبة المئوية800:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب وله الحق فى دراسة مواد الماجستير

22.06

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2002

إسراء أحمد صالح سليم

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة A 4 395

CVE 516 2دراسـة الموقـع وفحـص التربـة C- 1.76 361

CVE 509 3ضبط وتأكيد الجودة F 0 30

CVE 557 4هندسة التشييد D 1.24 354

CVE 511 5تفكك وتحمل الخرسانة F 0 30

CVE 512 6طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.94 394

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

181.82

304

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%50.67:النسبة المئوية600:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

10.94

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2003

سمر محمد المنشاوى الجمال

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 508 1تصميم االطارات المعدنية الجاسئة C 2.24 369

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A 4 397

CVE 511 3تفكك وتحمل الخرسانة B 3.06 381

CVE 509 4ضبط وتأكيد الجودة B 3 380

CVE 514 5هندسة الرياح والزالزل C- 1.7 360

CVE 512 6طرق تدعيم وترميم المنشآت C+ 2.54 373

CVE 510 7أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.06 381

CVE 599 8المشروع C- 1.7 360

CVE 516 9دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B- 2.7 375

CVE 557 10هندسة التشييد C- 1.7 360

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

302.57

736

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%73.60:النسبة المئوية1000:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب ويمنح درجة الدبلوم

25.70

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2004

محمد محفوظ عبدالرحيم عبدالقادر

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 516 1دراسـة الموقـع وفحـص التربـة F 0 30

CVE 512 2طرق تدعيم وترميم المنشآت B 3.12 382

CVE 501 3التحليل اإلنشائى بالمصفوفات F 0 30

CVE 517 4تحسيـــن خـــواص التــربـــة F 0 30

CVE 511 5تفكك وتحمل الخرسانة B+ 3.3 385

PRE520 6إقتصاد هندسى F 0 30

CVE 509 7ضبط وتأكيد الجودة C- 1.7 360

CVE 510 8أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.7 390

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

241.48

317

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%39.63:النسبة المئوية800:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

.لم يتحقق المعدل المطلوب وعليه اإلستكمال من مواد الدبلوم مرة أخرى

11.82

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2005

أحمد محمدى أبوالفتوح محمود

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 510 1أألنواع الخاصة للخرسانة B- 2.76 376

CVE 557 2هندسة التشييد F 0 30

CVE 599 3المشروع F 0 30

CVE 512 4طرق تدعيم وترميم المنشآت B+ 3.46 387

CVE 511 5تفكك وتحمل الخرسانة B- 2.76 376

PRE520 6إقتصاد هندسى F 0 30

CVE 516 7دراسـة الموقـع وفحـص التربـة F 0 30

CVE 509 8ضبط وتأكيد الجودة B+ 3.62 389

CVE 517 9تحسيـــن خـــواص التــربـــة F 0 30

CVE 514 10هندسة الرياح والزالزل C 2 365

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

301.46

393

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%39.30:النسبة المئوية1000:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

. مواد ويمكنه نقل التسجيل إلى للماجستير4تم تحقيق المعدل المطلوب فى 

14.60

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة التشييددبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2006

محمد جمال محمد مزيد

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 599 1المشروع B 3 380

CVE 501 2التحليل اإلنشائى بالمصفوفات A- 3.88 393

PRE520 3إقتصاد هندسى A- 3.7 390

CVE 518 4هندســة األعمــال الترابيـــة B- 2.82 377

CVE 512 5طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.76 391

CVE 509 6ضبط وتأكيد الجودة B 3.06 381

CVE 510 7أألنواع الخاصة للخرسانة B 3.12 382

CVE 511 8تفكك وتحمل الخرسانة B 3.12 382

CVE 516 9دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B+ 3.62 389

CVE 508 10تصميم االطارات المعدنية الجاسئة C- 1.76 361

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

303.18

826

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%82.60:النسبة المئوية1000:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب ويمنح درجة الدبلوم

31.84

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة الطرق والمطاراتدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2007

سارة محمود مليجى شومان

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة A- 3.7 390

CVE 599 2المشروع B+ 3.46 387

CVE 547 3نظم تحديد المواقع B- 2.88 378

CVE 537 4المساحة الجيوديسية الطبيعية B 3.06 381

CVE 533 5دراسة عملية المرور على الطرق B 3 380

CVE 528 6المواد البيتومينية B- 2.88 378

CVE 527 7الخواص الهندسية للتربة الالزمة لتصميم الطرق B 3.18 383

CVE 525 8تخطيط مشروعات الهندسة الصحية A 4 395

CVE 519 9تنقية مياه الشرب C+ 2.38 371

CVE 555 10مبادئ هندسة البيئة المائية B 3.06 381

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

303.16

824

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%82.40:النسبة المئوية1000:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم تحقيق المعدل المطلوب ويمنح درجة الدبلوم

31.60

اإلدارة العامة للدرسات العليا



 

 جامعة المنوفية

كلية الهندسة بشبين الكوم

2015-12014:نتيجة الفصل الدراسى  :العام الجامعى

:التخصص:الدرجة العلمية هندسة المنشآت الخرسانيةدبلوم

قسم  الهندسة المدنية

2008

أمنية طه أحمد أحمد غازى

Semester Final Results 

Student Nam

Student ID 

Semester Academic 1 2014-2015

No Course ID Course Title Grade Points CreditsMarks

CVE 509 1ضبط وتأكيد الجودة B 3.18 383

CVE 508 2تصميم االطارات المعدنية الجاسئة B 3.24 384

CVE 599 3المشروع B- 2.7 375

CVE 510 4أألنواع الخاصة للخرسانة A- 3.94 394

CVE 516 5دراسـة الموقـع وفحـص التربـة B 3 380

CVE 511 6تفكك وتحمل الخرسانة B+ 3.3 385

CVE 512 7طرق تدعيم وترميم المنشآت A- 3.82 392

CVE 501 8التحليل اإلنشائى بالمصفوفات B 3 380

رئيس لجنة النظام والمراقبة

عبدالمحسن محمد قناوى/د. أ

عميد الكليةوكيل كلية الهندسة للدراسات العليا

عزة محمد عزت الشين/د. أأشرف صالح الدين زين الدين/د. أ

243.27

673

:(GPA)متوسط النقاط:مجموع النقاط:إجمالى عدد الساعات المسجلة

%84.13:النسبة المئوية800:النهاية العظمى:مجموع الدرجات

تم- هندسة الرياح والزالزل،إقتصاد هندسى، تحسين خواص التربة: عذر مقبول عن دخول اإلمتحان فى مواد

. مواد ويمكنه نقل التسجيل إلى للماجستير4تحقيق المعدل المطلوب فى 

26.18

اإلدارة العامة للدرسات العليا


