
الدرجة العلمیة: ماجیستیر فى العلوم الھندسیة

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
احمد محمد صابر محمد 1003 1

احمد یحیى عبد العزیز حسن 1004 2

اسامھ ابراھیم محمد مسعد 1005 3

امل فوزى مجاھد جاب هللا 1007 4

ایمان اسامة عبدالمنعم علي خشبة 1008 5

رشا السید السید البراوي 1009 6

غادة محمد عبدالھادى جمیعة 1012 7

محمد السید ابو فندود اسماعیل 1013 8

محمد وصفي عبد الحمید قناوي 1014 9

مھاب عبدالمجید زكي محمد 1015 10

ابراھیم ابراھیم حسین محمد 1676 11

یاسر صبحي حسن الغندور 1677 12

عدد الطلبة:ـ  12

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة الموادالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
احمد ابراھیم محمد ابراھیم بركات 1017 1

اسماء عزت فتوح جاد 1019 2

ایة عبداللطیف علي السید 1020 3

جھاد أحمد حمدي محمد قاسم 1021 4

رفیده طھ یاسین علي فیشاوي 1022 5

ریھام عبدالمعطي محمد طعیمھ 1023 6

عمرو ابوالخیر نبیھ محمد 1024 7

ھالھ السید احمد بیومي محمد 1030 8

ھبة هللا كمال محمد محمد 1031 9

أیة محمد محمد محمد 1678 10

محمد مصطفي محمد محمد البحراوي 1679 11

محمد ھشام عبدالمنعم  على شلبى 1680 12

نرمین صالح احمد امین 1681 13

عدد الطلبة:ـ  13

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة البیئةالفرقة: 

اسم الشھادة: ماجیستیر فى العلوم الھندسیة

صفحة 1من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد  صالح  أحمد  محمد السنطاوى 1032 1

إیمان  خیري محمد محمد 1035 2

احمد  عبد القادر محمد فرید عبد القادر 1041 3

احمد محمد شعبان زینھم 1046 4

اسماء محمد عبد الحمید فاید 1049 5

اسماعیل محمد عبد العزیز  عیطة 1050 6

الشیماء احمد محمد ابراھیم 1051 7

ایھ عبد الحمید محمد محمد 1055 8

حازم احمد محمود جادهللا 1058 9

دعاء حسن محمد صیام 1064 10

دعاء محمد محمد علي 1065 11

دینا احمد غریب یوسف 1066 12

دینا عبدالحسیب زیاد سلیمان شتیة 1067 13

رحاب متولي طھ حسن 1068 14

ریھام  محمد حامد الغول 1069 15

سمر مصطفى جودة الجمال 1070 16

عبد الحلیم أحمد عبد الحلیم زامل 1072 17

عبد الرحمن سلیمان عبد هللا علي 1073 18

عمرو یاسر عبدالرازق عطیھ 1080 19

كریم مصطفى حسن محمد 1082 20

محمد ابراھیم محمود محمد 1087 21

محمد اسامھ مرسي محمد 1090 22

محمد السید البدوي محمود حافظ 1092 23

محمد فؤاد بساطي الزنفلي 1096 24

محمود  عصام السید محمد نصار 1099 25

محمود محمد عبدالعظیم خلیل 1102 26

مروه عبدالرحیم محمد عبدالمعطي عالم 1104 27

مروه محمد عبدالعزیز عبدالحمید 1105 28

مصطفي حسانین محمود السید حماد 1106 29

منار محمد مھدى احمد 1108 30

نھال على محمد حمزة 1111 31

نورھان طلعت كامل شھنھ 1113 32

اسامة مصطفي محمد فتحي محمد 1682 33

دعاء محمد أحمد السید 1683 34

سالي صبري ابراھیم حسن 1684 35

والء جمال فتحي علي 1685 36

عدد الطلبة:ـ  36

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة وادارة التشییدالفرقة: 

صفحة 2من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
ابراھیم حسن محمود احمد 1118 1

احمد عبدالسالم احمد محمد 1119 2

اسامھ نادر السید حجاب 1124 3

محمد أشرف طھ علیوه 1133 4

ھبھ حسن عبده محمد 1142 5

ابراھیم احمد حلمي السید احمد 1686 6

عدد الطلبة:ـ  6

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة الطرق والمطاراتالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
احمد نبیل محمد سالمھ احمد 1144 1

عدد الطلبة:ـ  1

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: الھندسة المساحیةالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد  عمر على على 1146 1

أحمد جاب هللا عبدالنبي جاب هللا 1147 2

أحمد رزق محمد محمد عبدهللا 1149 3

أحمد محمود أحمد الجوجري 1152 4

أسماء صبحى حمید عامر 1153 5

أمل عطیة محمد عطیة 1154 6

ابو بكر السید على عبدة 1157 7

احمد المحمدي یوسف محمد 1164 8

احمد حسن عزب حسن البلبیسي 1168 9

احمد سمیر حسن عبد المنصف 1170 10

احمد صالح السید احمد 1171 11

احمد عادل حسانین حسن 1172 12

احمد عبدالرحیم سلیم محمد 1177 13

احمد عزت احمد ابو عیش 1179 14

اسامھ احمد احمد احمد داود 1185 15

اسالم احمد ابراھیم احمد 1186 16

اسالم ربیع أبو العال ابراھیم 1187 17

اسماء جمال صدیق بشر 1189 18

السعید جوده محمد السعید عبده 1192 19

السید محمد یوسف أحمد 1195 20

امینھ  احمد ماھر سید احمد عبد الرحمن 1196 21

ایھ سامح منصور عامر 1198 22

باسم عید عطیة محمود 1201 23

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: الھندسة االنشائیةالفرقة: 

صفحة 3من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



بسمھ عوض هللا السید حسن عاشور 1205 24

جھاد عبدهللا رشاد عبد العظیم 1206 25

حازم رضا مصلحي  علي عثمان شعبان 1208 26

خالد عدلي مالك محمد 1211 27

خالد فوزى قطب سلیم 1213 28

دعاء حسام الدین لطفى عبدالھادى 1215 29

دینا عاطف صبحى میخائیل 1216 30

رامي محمد البیلي احمد 1217 31

رانیا رفعت محمد احمد الصعیدى 1219 32

سالى السید عبد المجید حسن 1223 33

شحاتة شوقى شحاتة عطیة 1228 34

صھیب  السعید السعید أبوسرور 1229 35

طارق السید  محمد موسي 1231 36

عادل بدر رمضان ابراھیم 1233 37

عبدالرحمن السید عبدهللا السید 1241 38

عبدالستار الكحالوى عبدالستار اسماعیل 1243 39

عبداللطیف مسعود رجب دسوقي 1244 40

عبدهللا علیوه عبدهللا المسلمي 1245 41

عمرو احمد العوضي احمد 1249 42

عمرو مجدي احمد محمد سعد 1251 43

فاطمة الزھراء  عبد الحمید  علي  سالم 1255 44

لمیس اسامة احمد الغلمي 1259 45

محمد  عبدالكریم السید عبداللطیف 1260 46

محمد أحمد سلیمان جبر 1261 47

محمد احمد احمد محمد عبدالحمید 1263 48

محمد صابر محمد السید 1273 49

محمد عبدالحسیب زیاد سلیمان شتیة 1276 50

محمد عبدالمتعال محمد ابوالفتوح محمد 1279 51

محمد فتحي محمد ریاض 1283 52

محمد ماھر رزق عبدالرازق 1285 53

محمد محسن ابراھیم عثمان 1286 54

محمد محمود فتوحھ الجیار 1288 55

محمد مصطفى مصطفى خلیل 1289 56

محمود فتحي عقل غریب 1300 57

مراد ماھر اسكندر مسیحة 1305 58

مصطفي  عبد الحي  مصطفي  السید 1307 59

ممدوح  محمد  احمد  علي 1310 60

نوریھان عماد حامد حاتم 1320 61

ھبھ رزق حسن مصطفي 1323 62

ھینار مجدى محمد الولیلى 1328 63

یاسمین محمود احمد رشید 1333 64

ابوزید ابوھاشم ابراھیم ابوزید 1687 65

بسمھ السید ھالل محمد ھالل 1688 66

محمد احمد عبد الرؤف احمد 1689 67

صفحة 4من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مروه السید عرفات عطیھ یوسف 1690 68

ھشام كمال محمد سلیمان 1691 69

عدد الطلبة:ـ  69

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
احمد نشأت عبد المنصف ابو العزم 1335 1

امیره صابر عبد العلیم ابراھیم 1338 2

ایمان جمال عبد الغني فھمي 1339 3

ایمان محمد السید محمد 1340 4

رانا فایز محمد طنطاوي حسن 1341 5

ریحانھ عبداللطیف ابراھیم غلوش 1342 6

ریھام محمد محمد ابراھیم 1343 7

زینب ابراھیم سالمة حسین 1344 8

سلمي سمیر عبد المجید حسن 1345 9

سلمى على السید محمد نوفل 1346 10

شیماء محمد احمد الفاري 1348 11

عبیـر محـمد بـدر عثـمان 1349 12

ندى ابراھیم عبدالعزیز جوھر 1351 13

نرمین حسانین محمـد حسانین 1352 14

ھدیر حمدي علوان احمد حشیش 1353 15

یاسمین محب المسلمى على 1355 16

احمد عبد الرحیم عبد الحمید ابراھیم 1692 17

لمیاء مدحت ابراھیم الشبراوي 1693 18

محمد ابراھیم عبدالفتاح محمد 1694 19

محمد عبدهللا حسن عبدهللا 1695 20

محمود احمد محمد حمدي انور 1696 21

ولید احمد فؤاد محمد 1697 22

یاسر جمال سعید منسي 1698 23

عدد الطلبة:ـ  23

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة المیاه والمنشآت المائیھالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد  أشرف محمد عطیة الكاشف 1356 1

أحمد محمد ابراھیم عبدالرحیم 1358 2

أحمد محمد حسام الدین أحمد فھمي 1359 3

إیمان السید محمد أحمد 1360 4

ابراھیم عوض هللا ابراھیم عوض هللا 1362 5

احمد السید محمد عامر 1364 6

احمد الشبراوي حسینى مصطفى 1365 7

احمد عبد المولى محمود عوض 1368 8

احمد عبدالعزیز عوض محمد ابوالنجا 1369 9

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة القوى المیكانیكیةالفرقة: 

صفحة 5من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



احمد محمد اسماعیل محمد 1370 10

احمد محمد حسن حسین 1371 11

استبرق ناظم عوید القریشي 1372 12

اسماء عبد هللا السید 1374 13

ایمان محمد محمد محمد ابو العز 1375 14

باسم نبیل محمد السید 1377 15

زینب احمد سعد احمد عطیھ 1378 16

ساره طارق محمد منیر 1379 17

سید احمد عبد السمیع حسن محمود 1380 18

شیماء سید نعیم الجندي 1382 19

عالء عبد المنعم لطیف العمیري 1383 20

عماد اسماعیل على محمد 1385 21

عمرو جمعھ حسن محمد 1386 22

فاطمة عبدالمرضي قاسم عواد 1387 23

محمد ابراھیم حسني فضلول بھلول 1388 24

محمد السید حسین بدوي 1389 25

محمد جمال محمد محمد على راضي 1390 26

محمد سلیمان السید سلیمان 1393 27

محمد علي السید محمد علي السید 1396 28

محمد على جودة أحمد السنباوى 1397 29

محمد على محمد على 1398 30

محمد كمال عبدالعزیز عبدالسالم 1400 31

محمد محمد شامل عبد الحمید 1403 32

محمد مدحت علي سلیم عیاد 1404 33

محمود محسن عبدالمجید ابراھیم 1408 34

منار محمد محمد عسل 1411 35

ناصر محمد عبد الرحمن الجمیل 1413 36

نھلھ محمد عبدالجلیل السید 1414 37

ھیثم سعد بكري حموده 1416 38

یاسر محمد فتحي سعد على 1417 39

اكرم محمد حسن جبران 1666 40

بالل طھ عبد المجید محمد 1699 41

محمد عبد العظیم على عفیفي الھابط 1700 42

محمود احمد مصطفي محمد 1701 43

عدد الطلبة:ـ  43

صفحة 6من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
دالیا عبد الغنى  حجازى مصطفى 1421 1

سارة  محمد عبد المعز متولي 1423 2

عمرو احمد عبدالسالم السید 1424 3

عمرو احمد عواد محمد 1425 4

لوتس ناصر محمود محمد مصطفى 1426 5

مصطفى  محمد عبدالحلیم محمد 1429 6

نسرین حمدى عبدهللا عیسى 1432 7

ھیام محمد صابر السید ابراھیم 1434 8

وفاء رمضان متولي عبد الفتاح 1436 9

عدد الطلبة:ـ  9

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة التصمیم المیكانیكى و االنتاجالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد عاطف محمد  غالى 1437 1

احمد بدوي عبد الغفار حسن 1438 2

اسماء محمد جالل السید 1441 3

رضوى صدیق محمد محمد الحضري 1444 4

مؤمن بھاء الدین محمد ربیع الخشاب 1448 5

مؤمن عبد المنعم سید  أحمد 1449 6

نورا حسن بركات زكي 1450 7

وفاء  فتحي  عبد الفضیل  السید 1451 8

عدد الطلبة:ـ  8

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: الھندسة الصناعیةالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد عز الرجال إبراھیم  الحملى 1452 1

أحمد فرج عطیھ سید أحمد 1453 2

أسماء مسلم سلیم موسى 1454 3

ابراھیم زكریا ابراھیم  موسى 1456 4

ابراھیم محمد صالح الدین محمد حسین 1457 5

احمد ابراھیم محمد عماره 1458 6

احمد السعید مرسى محمد 1459 7

اسراء السید مصطفى منصور 1464 8

اسراء ثروت سلیمان محمد 1465 9

اسماء رضا  حافظ حافظ مرسي 1467 10

اسماء شعبان محمود عدوى 1468 11

االء عزت محمد صابر لیلھ 1469 12

امانى ناصر محمد مصطفى 1472 13

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة االلكترونیات واالتصاالت الكھربیةالفرقة: 

صفحة 7من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



امیرة حمدي سلیمان عطیھ 1473 14

ایمان مصطفي عبدالعزیز سلیم 1475 15

ایھ محمد السید محمد ثروت 1476 16

جیھان محمد حسن سید أحمد 1477 17

حسام أحمد محمد ھیاكل 1478 18

خالد  ابراھیم زكریا  ابراھیم الزقم 1479 19

دالیا  علي ابراھیم حمام 1480 20

دالیا محمود محمد السید 1481 21

رامى ناصر عبدالجلیل عبدالمقصود 1482 22

رحاب السید مصطفي عامر السید 1483 23

رغده ابو ھاشم  عبدالمعطى سبع 1484 24

سامح خالد عیسي ابوالسعود 1486 25

سلمى عبدهللا محمد عبدهللا 1487 26

شیماء سیف الدین  عبد الفتاح علیوه 1493 27

عبدالرحمن محمد امال الدین احمد زیدان 1494 28

عبیر عبد الرحمن عبد الحمید العتال 1495 29

فاطمھ اشرف عبد السالم ابو العنین 1498 30

فدوى اسماعیل عوض هللا عیسوي النمر 1499 31

كریم اشرف عبده محمد 1500 32

مجدي جالل محمد بیومي 1503 33

محمد  محمود حسن عبد الفتاح 1504 34

محمد إبراھیم السید ابراھیم عبدهللا مشاقھ 1506 35

محمد حسن السید حسن متولي 1507 36

محمد ریسان حیال الدراجي 1510 37

محمد صالح عبدة دسوقى 1511 38

محمد عبد هللا محمد عبد الرحمن 1513 39

محمد قطب جوده محمد 1514 40

محمود السید حامد سلیم 1516 41

مروة حمدى احمد بصل 1517 42

مروه محمد علي عبد الرحمن 1518 43

مروه محمود احمد طریة 1519 44

منار مجدى محمد أحمد 1522 45

منى مصطفى محمد أمین النادى 1524 46

مھاب السید عبد المقصود البھیدي 1525 47

نبیلھ عادل محمد عمر عثمان 1528 48

ندي محمد ابراھیم الحر 1529 49

نھاد  رسمى عبدالفتاح محمود 1530 50

نھى السعید السید عبد الرحمن ابو الدعاس 1532 51

نوران عبدالمنعم جاد احمد 1533 52

ھبھ محمد مصطفي علي اسماعیل 1535 53

یاسمین محمد محمد عفیفي 1537 54

امل عبد الحمید محمد خلیل 1702 55

سالي حامد كاظم . 1703 56

عدد الطلبة:ـ  56

صفحة 8من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
ابتسام فوزي عبدالعلیم السید 1538 1

احمد عبد الباسط عبد القادر احمد 1539 2

احمد عبدالغفار محمد فرج 1540 3

احمد محمود محمد عبدالفتاح 1541 4

اسامھ طاھر متولي ادریس 1542 5

اسالم عبد السالم محمد ابراھیم 1543 6

اماني طھ سعد محمد بدوي 1545 7

امانى محمد على محمد 1546 8

انوار عبد اللطیف محمد عبد اللطیف 1547 9

رانیا السید البدوي السید محمد 1550 10

رحاب محمد وحید احمد 1551 11

روناء محمد عبدهللا جاد 1552 12

سناء حسین مصلحى محمد 1554 13

شیماء جمال عبد الفتاح محمد العدل 1555 14

شیماء رجب علي حسن 1556 15

عطا  عبد الجلیل عطا  موسى 1557 16

عمرو  مجدى  محمد على 1558 17

كریمة  السید عبدالمعطى محمد 1559 18

محمود عبد الرحمن  محمد فاید 1560 19

محمود علي احمد العدوي 1562 20

ھبھ عبد الحمید محمد جاد علي 1563 21

وفاء طلبھ البیومي احمد 1565 22

عدد الطلبة:ـ  22

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة الحاسبات والمنظوماتالفرقة: 

صفحة 9من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد جمال ابراھیم جبر 1567 1

أشرف إبراھیم عطاهللا حسین 1568 2

احمد  سعید محمد بالل 1571 3

احمد  شوقى  صبحى  محمد 1572 4

اسالم سامي عبدالغني محمد 1580 5

اسماء مجدي فتح هللا اسماعیل 1583 6

امیره سامى احمد غنیمى 1585 7

ایمان ابراھیم على محمد 1587 8

ایمان شعبان عبدالجواد مرسى 1588 9

جنا إسماعیل السید عبدالھادي 1591 10

جیھان محمد عبد المجید ابراھیم 1592 11

حسن  محمد عبد الباقى  محمد 1593 12

حمدي محمد  احمد  محمد 1594 13

خالد  محمد  احمد   ابراھیم 1595 14

دینا السعید على متولي 1596 15

ساره مصطفى السید شرف 1600 16

سماح ابراھیم احمد ابو بدوي 1602 17

عالء محمد نسیم عطیھ 1609 18

عمر سلیمان ابراھیم سلیمان 1610 19

عمرو قاسم عبدالعزیز ابوھاشم 1612 20

محمد حسین عبدالسمیع ابراھیم 1616 21

محمد خلیل حماد سالمان 1617 22

محمد عبد اللطیف مصطفي عبد اللطیف موسي 1618 23

محمد عمر سالم حمد 1619 24

محمد مصطفى امین ھالل الزیات 1622 25

محمد نصر محمد احمد 1623 26

محمود طارق ابراھیم الدمرداش 1624 27

محمود عید محمد عبده 1625 28

محمود ممتاز محمود محمد 1626 29

مروة  عبده یوسف محمد 1627 30

مھا احمد جوده محمد 1631 31

مھا جوده عبدالحمید منتصر 1632 32

نھى  محمد طھ محمد 1634 33

ھانى محمد محمد دیب 1635 34

احمد ھشام عبد الكریم جمعھ 1704 35

عدد الطلبة:ـ  35

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: ھندسة القوى واالالت الكھربیةالفرقة: 

صفحة 10من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة



مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
أحمد السید المتولى  تاج 1639 1

أروي  ممدوح  محمد محمد محمد  خلیل 1640 2

آالء  محمود محمد رومیة 1641 3

إیمان عماد الدین محمد أحمد 1642 4

آیھ عبد المنعم عبد اهللا الشایب 1643 5

اسامھ جالل فخري علي 1645 6

االء ابراھیم محمد الشبراوى ابراھیم 1646 7

ایھ محمد الصادق ابراھیم خلیل 1648 8

حسن مصطفى حسن عفیفي 1650 9

حسنى عبد البدیع السید عبد الفتاح 1651 10

خدیجة على سعد على 1652 11

رحمھ ابویحیي محمد محمد 1653 12

رنا حازم متولى عطیة 1654 13

ساھر فوزى محمد شكر 1656 14

غریب محمد غریب اسماعیل 1658 15

فاطمة حسین محمد حسانین 1659 16

محمد جمال علي محمد 1660 17

محمد عادل محمود محمد 1661 18

مراد حنین رمزي  عبد الملك 1663 19

منیرة محمد عبد الھادى السید 1664 20

نورھان أحمد إبراھیم محمد 1665 21

عدد الطلبة:ـ  21

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: الدراسات المعماریةالفرقة: 

مالحظات انصراف حضور اسم الطالب رقم الجلوس م
محمد عبد المنعم عبدهللا  الدالى 1675 1

عدد الطلبة:ـ  1

دور أول :دور امتحانالفصل الدراسي: الفصل الدراسي الثاني

القسم/الشعبة: فیزیاء ھندسیةالفرقة: 

إجمالى عدد الطلبة:ـ  355

صفحة 11من 11تاریخ الطباعة 2016/06/09

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة

الھندسة جامعة الزقازیق

العام األكادیمى:ـ  2015-2016 منظام الدراسات العلیا

أرقام الجلوس للطلبة


