
الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

1فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

ابتهال محمد رأفت عبدالفتاح محمد محمد1
مستجدناصر

مستجداسراء اسماعيل السيد احمد حجازى2
باقي لإلعادةاسراء السعيد جوده حسن3
مستجداسراء السيد ابو الوفا عبدالغنى العلوي4
باقي لإلعادةاسراء جمال احمد محمد حرب5
مستجداسراء ربيع عبدالغنى عرندس6
مستجداسراء سامي علي إبراهيم عيسى7
مستجداسراء صبرى عبدالحميد ابراهيم سليمان8
مستجداسراء عالء محمد السيد عربان9
مستجداسراء على عبدهللا على10
مستجداسراء فتحي السيد ابراهيم11
مستجداسراء مجدى السيد غريب شريف12
مستجداسراء محمد عبدالغنى محمد شحاته13
مستجداسراء ياسر رمزى احمد على القشاط14
مستجداسماء ابراهيم محمد سيداحمد15
مستجداسماء على البيومى عبدالعليم بيومى16
مستجداسماء محمد مصطفى حسن رضوان17
مستجداسماء محمود زكي محمود18
مستجداسماء محمود فتحى عبدهللا ابراهيم19
مستجداسماء مستور يوسف سالم مستور20
مستجدآالء احمد محمود سليم رضوان21
مستجداالء حسن فوزى محمد الشامى22
مستجداالء عبدالموجود عبدالحليم محمد الزهيرى23
مستجداالء محمد منسي عبدالجليل24
باقي لإلعادةاالء محمود عبداللطيف مصطفي25
مستجداالء هشام عبدالعاطى نصر الدين26
مستجدالزهراء السيد حسين محمد27
مستجدالشيماء يحيى جوده غنيم28
مستجدامانى بدير ابراهيم محمد صالح29
مستجدامانى محمد احمد محمد30
مستجداميرة حسام عبدالجواد احمد احمد31
مستجداميره حسن حسن ابراهيم الزعبالوى32
مستجداميره طارىء عبدالهادى محمد على33
باقي لإلعادةانجى سعد عزيز سعد34
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2فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةانجى محمد السيد محمد ابراهيم1
مستجدايمان احمد محمد محمود2
مستجدايمان سمير سالم عيد حماد3
مستجدايمان عبدالمنعم فريد شرف احمد4
باقي لإلعادةايمان عبدالسالم عبدالمعز عبدالسالم5
مستجدايمان عرفات عطوة محمد فرج6
مستجدايمان عصام جوده عبدالعليم7
مستجدايمان محمد عبدالجيد حسن العدوى8
باقي لإلعادةايمان محمد على احمد على9
مستجدايمان محمد كامل محمد خليل10
مستجدايمان محمود عمر عبدالهادى على11
مستجدايمان هشام محمد بهاء الدين عبدالهادى12
باقي لإلعادةآيه أبوحجاج عيد جمعة13
مستجدايه احمد احمد عبدالمعطى هويدي14
مستجدايه احمد سعيد حسن درويش15
مستجدايه أحمد محمد غندورغندور16
مستجدأية إسماعيل محمد على جبر17
مستجدايه اكرم السيد احمد عبدالرحمن ابو العمايم18
مستجدآيه جمال محمد حسونه19
مستجدايه حلمى محمد احمد اليمانى20
مستجدايه صبرى عبدالعظيم محمد سلطان21
باقي لإلعادةاية صالح محمد متولي22
باقي لإلعادةايه عادل محمد احمد منا23
مستجدايه عامر احمد على عامر24
مستجدايه عبدالنبى محمد على25
مستجدايه عثمان محمد فتحى داود عطيه26
باقي لإلعادةايه محمد احمد محمدعبدالصمد27
مستجدايه محيى عبدالحى حسن28
مستجدايه ياسر ابراهيم عبدالفتاح29
باقي لإلعادةبدرشاه حسين محمد احمد30
باقي لإلعادةبسمة طارق حسن علي31
مستجدبسمه ماهر جمال عبدالرؤف32
باقي لإلعادةتسنيم اسامه السيد بركات33
مستجدتغريد السيد محمد محمود القصاص34
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3فصل رقم 
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مستجدتقى طارق عبدالمنعم درويش1
مستجدجليله على شحاته على2
مستجدحنان اشرف متولى حسن3
مستجدحنان مصطفى محمد عبدالفتاح بدوي4
مستجدخلود حسين محمد مصطفى5
مستجدخلود رضا عطية فرج6
مستجددارين حسام محمد السيد الزهوى7
مستجدداليا وجيه عبدهللا مصطفى8
مستجددعاء احمد حافظ منصور9
باقي لإلعادةدعاء بدوي عبدالصمد سيد10
مستجددعاء محمد محمد عبدالرووف11
مستجددينا جمال محمد حسين12
مستجددينا عبدالحميد الجارحى محمد13
مستجددينا عبدالعظيم السيد عبدالحميد14
مستجدرانا عبدالناصر احمد محمد على الدهشان15
مستجدراندا حمدى محمد فتح هللا16
مستجدرجاء محمد رضوان محمد يوسف17
مستجدرضا جمال ابراهيم عطيه18
مستجدرضوى احمد حسين احمد كمال19
مستجدرضوى امجد محمود عبدالعزيز مرسى20
مستجدرضوى خالد السعيد خالد محمد شرعان21
مستجدرضوى محمد ثابت محمود22
مستجدرضوى محمد على على الحلو23
مستجدرنا خالد محمد على24
باقي لإلعادةرؤى سعيد عبدالحميد سليمان25
مستجدريم اسامه احمد حلمى السيد ابوسبع26
مستجدريم ماجد إبراهيم طه ابراهيم27
مستجدريهام عالء فتحى الخزامى ابراهيم28
مستجدساره احمد محمد عبدالحافظ عبدالدايم29
مستجدساره امين حسن غنيم30
مستجدساره توفيق يس توفيق عباس31
مستجدسارة حسن عبدالشكور محمد عبدالهادى32
مستجدساره محمد عدلى شاذلى عدلى33
مستجدساره ناجى محمود عبدالعزيز34
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4فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدسلمى فهمى الشبراوى فهمى1
مستجدسلمى محمد سليم صادق محمد2
مستجدسلمى محمد عبدالسميع محمد العقاد3
مستجدسما محمد عبدالرحيم عبدالحافظ صيام4
مستجدسماء احمد محمود عبدالوهاب بغدادى5
باقي لإلعادةسماء اسامة صبري محمد6
باقي لإلعادةسماء حسينى عبدالكريم السيد7
مستجدسماح عبدالحليم عبدالعزيز ابراهيم المكاوى8
مستجدسميه حسام على حسن حمدان كسبه9
مستجدسهر احمد محمد فرج زيان10
مستجدسهيله سامي مصطفى السيد محمد11
باقي لإلعادةشروق اشرف ماهرمحمد عبدالعليم جوده12
مستجدشيماء رضا محمد احمد مقبول13
مستجدشيماء عبدالمنعم محمد عبدالحميد14
مستجدشيماء مجدى عماد ابراهيم الزميتي15
مستجدعائشه عاطف عبدالعزيز مصطفى16
مستجدعال حماده عبدالعال السيد تهامى مراد17
باقي لإلعادةعال محمد قناية18
مستجدعلياء شحته جالل عبدالقادر السيد19
مستجدفاتن محمد رمضان احمد عفيفي20
مستجدفاطمه جمال سمير محمد الكاشف21
مستجدفاطمه خالد احمد اسماعيل22
باقي لإلعادةفاطمه رضا ابراهيم سالم23
باقي لإلعادةفاطمة صالح محمد ابراهيم صالح24
مستجدفاطمه عصام عبدالمعطى دسوقى عبدالمعطى25
باقي لإلعادةفاطمة محمد احمد محمد ابراهيم26
مستجدفوزية ياسر إبراهيم الصاوي27
مستجدفيروز محمد حسين مصطفى جاد28
مستجدكاميليا علوى خميس حامد ابراهيم29
باقي لإلعادةلولوه على سعود عبدالعزيز صالح30
مستجدمادونا سمير لويس حنا31
مستجدماريا عادل ذكى عريان32
مستجدماريان عزت عبدالمالك حنا33
مستجدماهينار ممدوح عبدالمنعم محمد على34
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5فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمايسة محمد عنتر أحمد محمد1
باقي لإلعادةمروه خالد عبدالحميد السيد الوكيل2
مستجدمروه على عبدالمنعم على نويرة3
مستجدمروه محمد حلمى عبدالشافى4
مستجدمروه محمد عبدالعزيز مهدى خير هللا5
باقي لإلعادةمريم احمد السيد محمد حسن6
مستجدمريم احمد عبدهللا سالم السيد7
مستجدمريم جالل سرور جرجس8
مستجدمريم حسن رمضان احمد الديبه9
باقي لإلعادةمريم علي عبدالعظيم مرسي10
باقي لإلعادةمريم محمد محمود عبدالوهاب11
باقي لإلعادةمريم هشام احمد عامر12
مستجدمنار على سعد عبدالمطلب مصطفى13
مستجدمنال السيد محمد حسين محمود14
مستجدمنه هللا احمد عبدهللا عبدالقادر15
مستجدمنه هللا محمد حلمى عدلى عمر16
مستجدمنى على مصطفى متولى17
مستجدميار ايمن عبدالخالق موسى محمد18
مستجدميرنا ايهاب بغدادى حنا مطر19
مستجدنادين ايمن محمد نبيه أحمد20
مستجدنادين محمد عبدالسميع فتحى متولى21
باقي لإلعادةنانسى احمد ماهر احمد22
باقي لإلعادةندا السعيد على جاد سالم23
مستجدندا محمد محمد مصطفى نصر24
مستجدندى ابراهيم عبدالرحمن السيد حسن هده25
مستجدندى عصام محمود سامى مرسى محمد26
مستجدندى محمد حسن عمر على27
مستجدندى محمد حسين محمود عوده28
مستجدنرمين اشرف محمود هالل على الصعيدى29
باقي لإلعادةنشوي محمد عبدالرحمن صقر30
باقي لإلعادةنعمة لطفى عبدالمنعم عبدالقادر31
مستجدنورا حامد محمد محمود مسلمى32
مستجدنوران ايمن محمد حسن بدر33
باقي لإلعادةنورما سليمان كامل قوقورى34
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6فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدنورهان حسن عبدالعزيز حسن عبدربه1
مستجدنورهان حمادة محمد محمد2
مستجدنورهان خالد السيد عبدالحميد3
مستجدنورهان محمد ابراهيم العيداروسى4
باقي لإلعادةنورهان محمد عبدهللا عبدالمقصود حسان5
مستجدنورهان محمد محمد احمد احمد العرينى6
مستجدنورهان محمد محمد الرفاعى البيومى7
مستجدنيرة ياسر عبدالفتاح محمد حسانين8
مستجدها ميس هشام محمود عبدالعظيم9
مستجدهاجر سامى محمد فتحى محمد10
مستجدهاجر عبدالحافظ ابراهيم حفنى السيد11
باقي لإلعادةهاجر عالء عبدالعزيز حسن12
باقي لإلعادةهاجر محمد محمود محمود عبدالعال13
مستجدهاله عبدالمعز محمود العوضي14
مستجدهانم عبدالمنتصر محمد السيد15
مستجدهبه عيد رشاد عبدالعاطى دسوقى16
مستجدهبه كمال محمد محيى الدين السيد17
باقي لإلعادةهدى أحمد علي أحمد الطبالوي18
باقي لإلعادةهدى عبدهللا محمد عاطف العطار19
مستجدهدير اشرف ابراهيم فرحات شاهين20
مستجدهديل محمد سليمان عبدهللا21
مستجدهناء ابراهيم احمد ابراهيم22
مستجدهند اكرم السيد عثمان الجندي23
مستجدهند عبدالعاطى عزب هنداوى24
مستجدهند محمد محمود محمد صالح25
باقي لإلعادةهيام جمال عبدالسالم نصرهللا26
مستجدورده سليمان ابراهيم شحاته27
مستجدياسمين السيد عبدالواحد السيد28
مستجدياسمين خالد فاروق احمد زكى29
باقي لإلعادةياسمين عليان محمد عليان على30
مستجدياسمين كمال السيد حسين قرمه31
مستجدياسمينا هانى محمد المرسى على32
مستجديمنى محمد حافظ عطيه حالوه33
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باقي لإلعادةابانوب اميل حشمت سعيد1
مستجدابانوب سمير راغب روفائيل2
باقي لإلعادةابانوب عماد رشدى رزق3
مستجدابراهيم احمد ابراهيم على محمود4
مستجدابراهيم اسماعيل محمد عبدهللا5
مستجدابراهيم السيد ابراهيم عبداللطيف6
باقي لإلعادةابراهيم السيد حسن عبدالغنى7
مستجدابراهيم حسن ابراهيم محمد شهاب8
مستجدابراهيم حسينى عبدهللا على حسن9
مستجدابراهيم سامى فتحى عبدالقادر10
مستجدابراهيم سعد ابراهيم على احمد11
مستجدابراهيم سليمان السيد جاد12
مستجدابراهيم صابر عبدالمعطى متولى عثمان13
مستجدابراهيم صبحى ابراهيم نصر14
باقي لإلعادةابراهيم طلعت محمد عبدالهادى عبدالقادر15
مستجدابراهيم عبدالحكيم عبدالسالم ابراهيم محمد16
مستجدابراهيم عبدالرحمن ابراهيم متولى دهشان17
مستجدابراهيم عصام ابراهيم محمد السيد18
مستجدابراهيم فتحي ابراهيم السيد علوان19
مستجدابراهيم مجدى السيد غيث20
مستجدابراهيم مجدى عبدالنور غطاس21
مستجدابراهيم محمد ابراهيم عبدالرحمن22
مستجدابراهيم محمد احمد البدوى محمد عثمان23
مستجدابراهيم محمد السيد عبدالعال24
باقي لإلعادةابراهيم محمد شاكر ابراهيم سليمان25
مستجدابراهيم محمد عبدالواحد عطيه عبدربه26
مستجدابراهيم محمد محمود بخاطره على27
مستجدابراهيم محمد مصطفى العساس28
باقي لإلعادةابراهيم محمود ابراهيم يونس29
باقي لإلعادةابراهيم محمود عبدالفتاح محمود شامة30
مستجدابراهيم مصطفى ابراهيم السيد الجمل31
مستجدابراهيم مصطفى محمد كامل الحوام32
مستجدابراهيم وائل عبدالرؤف عبدالكريم33
مستجدابو بكر محمد محمود سالم سالم34
مستجداحمد ابراهيم السيد ابراهيم35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

7فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد ابراهيم السيد محمد36
مستجداحمد ابراهيم السيد محمود إبراهيم37
مستجدأحمد ابراهيم حسيني مصطفى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

8فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد ابراهيم عبدالقادر حسن فالح1
مستجداحمد ابراهيم عبدالرحمن احمد2
باقي لإلعادةاحمد ابراهيم كامل علي السقا3
مستجداحمد ابراهيم محمد حافظ متولى4
مستجداحمد ابراهيم محمد حسين االلفى5
مستجدأحمد ابو الفتوح مصطفى الحيانى6
مستجداحمد ابو سته ابراهيم محمد7
مستجداحمد ابومسلم محمد جيره هللا السيد8
مستجداحمد احمد عبدالرحمن عبدالحميد9
مستجداحمد احمد محمد الشربينى منصور10
مستجداحمد اسامه احمد غانم11
باقي لإلعادةاحمد اسعد احمد شامخ12
مستجداحمد اسماعيل محمد اسماعيل13
مستجداحمد اسماعيل محمد حسن عامر14
مستجداحمد اشرف السيد محمد زكى قاسم15
مستجداحمد اشرف خليل على تمراز16
مستجداحمد اشرف عبدالوهاب محمد17
باقي لإلعادةاحمد اشرف محمد محمد البيومى18
باقي لإلعادةاحمد اشرف مصطفى محمد ابو العال19
مستجداحمد اكرم منصور على منصور20
مستجداحمد التهامى محمداالنور التهامى21
باقي لإلعادةاحمد السعيد السيد ابراهيم22
مستجداحمد السعيد فتوح حسانين23
باقي لإلعادةاحمد السيد احمد جمعه سالم24
مستجداحمد السيد احمد عبدالعظيم السيد25
مستجداحمد السيد السيد حسن العقاد26
مستجداحمد السيد امين امين صبور27
مستجداحمد السيد عبدالحميد عبدالعظيم28
مستجداحمد السيد عبدالرحمن احمد29
باقي لإلعادةاحمد السيد عبده عوض30
مستجداحمد السيد محمد احمد محمد31
مستجداحمد السيد محمد عبدالرحيم عطوة32
مستجدأحمد السيد محمد عبدالفتاح33
مستجداحمد السيد محمد فرحات السيد34
مستجداحمد السيد محمود السيد العشرى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

8فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد السيد محمود عطوه عبدالقادر36
باقي لإلعادةاحمد المتولى منصور المتولى شحاته37
مستجداحمد الهادى محيى عبدالحميد الغرباوى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

9فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد الهادى مصطفى الهادى الدرندلى1
مستجداحمد الهادي موسى فضل2
مستجداحمد امجد احمد عبدالعزيز السالوى3
مستجداحمد امين شمس الدين امين محروس4
مستجداحمد ايمن عبدالعال محمدحسانين5
باقي لإلعادةاحمد بالل حسين على6
مستجداحمد بليغ حمدى على بربر7
مستجداحمد توفيق عبدالسميع عبدالحليم عبدالباقى8
مستجداحمد ثابت يوسف عبده9
باقي لإلعادةاحمد جاد المولى الصديق محمد10
مستجداحمد جالل عبدالرحيم عبدالمطلب11
مستجداحمد جمال عبدالحميد عطيه12
مستجداحمد جمال عبدالسميع محمد13
مستجداحمد جمال عبدالشافى ابراهيم عبدالال14
باقي لإلعادةاحمد جمال عبدالحميد السيد15
باقي لإلعادةاحمد جمال يوسف السيد16
مستجداحمد حاتم عبدالفتاح صبرى محمد17
مستجداحمد حازم عزازى دسوقى18
مستجداحمد حامد عبداللطيف عبدهللا محمد شلبى19
مستجداحمد حجازي سالم حجازي20
مستجداحمد حسام احمد عبدالكريم الشورى21
باقي لإلعادةاحمد حسام الدين محمد السعيد22
باقي لإلعادةاحمد حسام الدين محمد حسنى محمد امام23
مستجداحمد حسام الدين محى الدين خير24
مستجداحمد حسان احمد موسى الشيوى25
باقي لإلعادةاحمد حسن كمال الهادى26
باقي لإلعادةاحمد حسن منصور حسن27
مستجداحمد حسني السيد احمد28
مستجداحمد حسين حسن صالح29
مستجداحمد حسين شرف عبدالعزيز ناصف30
باقي لإلعادةاحمد حلمى عزت حلمى31
مستجداحمد حمدى خليفه عامر32
مستجداحمد حمدى سالمه احمد33
مستجداحمد حمدى عبدالعظيم متولى سليمان34
مستجداحمد حمدي متولي محمد احمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

9فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد حمدى محمد خليل محمد البدوى36
مستجداحمد حمدى محمد عبدالرحمن37
مستجداحمد حمدى محمد فتحى عبدالفتاح38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

10فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد خالد احمد عبدالسالم عامر1
باقي لإلعادةاحمد خالد احمد فاروق عصر2
مستجداحمد خالد بيومى العربى عبدالفتاح3
باقي لإلعادةأحمد خالد حامد محمد الظاهر4
باقي لإلعادةاحمد خالد زكريا محمد سالم5
مستجداحمد خالد عبدهللا محمد6
مستجداحمد خالد فاروق محمود7
مستجداحمد خالد محمد محمد شراره8
باقي لإلعادةاحمد خليل احمد محمد ابراهيم9
مستجدأحمد رأفت محمد أنور عيسى10
باقي لإلعادةاحمد ربيع سليم احمد سليم11
مستجداحمد رجب عبدالرحيم شلبى12
مستجداحمد رجب محمد يونس13
مستجداحمد رجب محمود عبدالمجيد باشا14
مستجداحمد رشدي يوسف مهدي السيد15
مستجداحمد رضا المرسى مصطفى الناقر16
مستجداحمد رضا ثابت محمد محمدين17
مستجداحمد رضا صالح ابراهيم عطية18
مستجداحمد رضا محمد عاشور19
مستجداحمد رضا محمد محمد حسين20
مستجداحمد رضا محمد محمد سالم21
مستجداحمد رمضان ابراهيم عطيه22
مستجداحمد رمضان احمد سعد عاشور23
مستجداحمد رمضان السيد السيد24
باقي لإلعادةاحمد رمضان عبدالفتاح عوض هللا25
مستجداحمد زكي على ابراهيم26
مستجدأحمد سامح أحمد محمد عزت الحمراوى27
مستجداحمد سامح عبدالجليل السيد محجوب28
مستجداحمد سامى احمد مصطفى غنايم29
مستجداحمد سامى حامد محمد محمد حماد30
مستجداحمد سامى محمد حسن عبدالفتاح31
مستجداحمد سامى محمد محمد بدوى32
مستجداحمد سعودى احمد محمد33
مستجداحمد سعيد السيد عبده علي34
مستجداحمد سعيد السيد الشين35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

10فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد سعيد عبدالحميد محمد متولى36
مستجداحمد سعيد عبدالمعز السيد37
باقي لإلعادةاحمد سعيد فؤاد هاشم38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

11فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةاحمد سالمه محمد عطيه متولى1
باقي لإلعادةاحمد سمير حسن على جنادى2
مستجداحمد سمير رشاد حامد3
باقي لإلعادةاحمد سمير عبدهللا عبدهللا موسى4
باقي لإلعادةاحمد شحته حبيب سليمان حبيش5
مستجداحمد شريف حلمى على محمد6
مستجداحمد شريف عبدالوهاب ماهر عبدالوهاب7
مستجداحمد شوقى ابراهيم محمد عبدربه8
مستجداحمد صبحى عبدالهادى محمد9
باقي لإلعادةاحمد صديق حسني صديق محمد10
باقي لإلعادةاحمد صفوت الشريف محمد احمد على11
مستجداحمد صالح الدين عبدالكريم سالم12
مستجداحمد صالح الدين محمدى محمد13
باقي لإلعادةاحمد صالح عبدهللا اسماعيل14
مستجداحمد صالح محمد عبدالحميد محمد15
مستجداحمد صالح محمود محمد ابراهيم16
مستجداحمد ضياء الدين محمد محمد سليم بكر17
مستجداحمد طارق سيد احمد عبدالفتاح18
مستجداحمد طارق عبدهللا عبدالمنعم صيام19
باقي لإلعادةاحمد طارق عثمان توفيق20
مستجداحمد طالل محمد احمد21
مستجداحمد طه جاد عبدالحميد جاد22
مستجداحمد عادل احمد محمد جاب هللا23
مستجداحمد عادل سليمان محمد24
باقي لإلعادةاحمد عادل عبدالوهاب عبدالرحيم الغنام25
مستجداحمد عاطف حسنى طنطاوى البنا26
مستجداحمد عاطف عبدالرازق نصر27
مستجداحمد عاطف عبدالحميد هنداوى28
مستجداحمد عبدالحميد احمد محمد الشايب29
مستجداحمد عبدالرؤف عبداللطيف احمد30
مستجداحمد عبدالعظيم عبدالعظيم عبدالفتاح سليمان31
مستجداحمد عبدالفتاح ابو الفتوح فرج32
مستجداحمد عبدالقادر على حسن غازى33
مستجداحمد عبداللطيف محمود موسى ابراهيم34
مستجداحمد عبدهللا احمد عبدهللا عياد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

11فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد عبدهللا عزت محمود السيد36
مستجداحمد عبدالمنعم إبراهيم عبدالعزيز الشربيني37
مستجداحمد عبدالمنعم كيالنى قطب38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

12فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد عبدالمولى عبدالشافى اسماعيل1
باقي لإلعادةاحمد عبدالحق عبدالحق ابراهيم2
مستجداحمد عبدالحميد عبدالحميد محمد3
مستجداحمد عبدالحميد عبدالفتاح ابراهيم4
مستجداحمد عبدالحميد عبدالمجيد محمد سليمان5
باقي لإلعادةاحمد عبدالحميد عبدالمعطى عبدالحميد6
باقي لإلعادةاحمد عبدالرازق السيد دسوقى7
مستجداحمد عبدالرحمن سعيد السيد يوسف8
مستجداحمد عبدالرحمن محمود السيد9
مستجداحمد عبدالرشيد محمد عبدالخالق10
مستجداحمد عبدالعظيم عبدالمنعم محمد عبيد11
باقي لإلعادةاحمد عبدالفتاح احمد محمد سالم12
باقي لإلعادةاحمد عبدهللا محمد حسن عيسي13
مستجداحمد عبدالمنعم الشبراوى االنور محمد14
باقي لإلعادةاحمد عصام ابراهيم محمد محمد مصطفى15

احمد عصام الدين محمد ابو الفضل16
مستجدعبدالرحمن

مستجداحمد عصام حسنى امين17
مستجداحمد عصام عبدالنبي يوسف مرسي18
باقي لإلعادةاحمد عصام عطية احمد19
مستجداحمد عطية محمد احمد20
مستجداحمد عالء فريد فرحات21
مستجداحمد عالء منصور سعد الفقى22
مستجداحمد عالء منصور محمد عويس23
مستجداحمد على السيد عطوه حميده24
مستجداحمد على السيد محمد25
مستجداحمد على حسنى السيد26
مستجداحمد على زين العابدين على27
مستجداحمد على عبدالواحد عرفان الوكيل28
باقي لإلعادةاحمد على فتحى ابراهيم29
مستجداحمد عماد الدين السيد محمد30
مستجداحمد عماد عبدهللا محمد31
مستجداحمد عماد عبدالمنعم حسن السيد32
مستجداحمد عماد محمد احمد33
باقي لإلعادةاحمد عمر حسن عامر34
باقي لإلعادةاحمد عمر عبدالوهاب محمد محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

12فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةاحمد عنتر فياض امين العوضى36
باقي لإلعادةاحمد عيد ابراهيم خليل37
مستجداحمد عيد رمضان عوض البيلى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

13فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد عيد سعد محمد العزازى1
مستجداحمد فتحى السيد محمد2
باقي لإلعادةاحمد فرج بخيت راضى النجدى3
مستجداحمد فريد ابراهيم خليل ابراهيم4
مستجداحمد فريد حافظ محمد حسين5
باقي لإلعادةاحمد فكرى احمد صالح محمد6
باقي لإلعادةاحمد فكري فاضل عبدالعزيز7
مستجداحمد لطفى عبدالمعطى عطيه8
مستجداحمد لطفي محمد نعيم محمد علي9
مستجداحمد ماهر رمضان سويلم10
باقي لإلعادةاحمد ماهر عبدالعظيم على عقل11
باقي لإلعادةاحمد مجدى احمد حمدان12
مستجداحمد مجدى السيد احمد ديب13
مستجداحمد مجدى رزق محمد على14
مستجداحمد مجدى عباس عقل مباشر15
باقي لإلعادةاحمد محسن احمد ابراهيم16
مستجداحمد محسن السيد عطيه المحالوي17
مستجداحمد محسن محفوظ محمد سيد احمد18
باقي لإلعادةاحمد محمد ابراهيم السيد19
مستجداحمد محمد ابراهيم المكاوى نصر الشاذلى20
باقي لإلعادةاحمد محمد ابراهيم عبدالمقصود عبدالرحمن21
مستجداحمد محمد ابراهيم على22
باقي لإلعادةاحمد محمد ابراهيم عليوة23
مستجداحمد محمد احمد السيد24
مستجداحمد محمد احمد محمد25
مستجداحمد محمد احمد محمد سيد احمد26
مستجداحمد محمد احمد مصطفى احمد27
مستجداحمد محمد اسماعيل عبدالمعبود28
مستجداحمد محمد الرافعي محمد على المكباتى29
مستجداحمد محمد السيد ابو المجد خليل30
مستجداحمد محمد السيد حسن عمر31
مستجداحمد محمد السيد عبدالشافي32
مستجداحمد محمد السيد متولي33
مستجداحمد محمد السيد محمد عبدالعال34
مستجداحمد محمد السيد مصطفى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

13فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد محمد السيد مصيلحى السيد36
مستجداحمد محمد الشحات حسن هالل ابراهيم37
مستجداحمد محمد الشحات محمود ابراهيم38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

14فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد محمد العربى السيد حسن1
مستجداحمد محمد المتولى ابراهيم السيد سالم2
باقي لإلعادةأحمد محمد جمال إبراهيم3
مستجداحمد محمد جودة سليم السحار4
مستجداحمد محمد جودة الشين5
باقي لإلعادةاحمد محمد حسانين داود6
مستجداحمد محمد حسن حسين سالم7
مستجداحمد محمد حسين على8
باقي لإلعادةاحمد محمد حسين عواد عافية9
مستجداحمد محمد رضا جودة على حسانين10
باقي لإلعادةاحمد محمد زغلول احمد حسن11
مستجداحمد محمد سامى محمد العراقى سالم12
مستجداحمد محمد سليمان محمد نجيب13
باقي لإلعادةاحمد محمد سمير محمد بهى عبده سعيد14
مستجداحمد محمد سيد احمد محمد الطباخ15
مستجداحمد محمد طاهر نصر رمضان16
مستجداحمد محمد طلبه عبداللطيف17
باقي لإلعادةاحمد محمد عادل حسن حسين سالم18
مستجداحمد محمد عبدالخالق محمد19
مستجداحمد محمد عبدالعاطى عبدالخالق عبدالهادى20
مستجداحمد محمد عبدالغفار السيد21
مستجداحمد محمد عبدهللا احمد اسماعيل22
باقي لإلعادةاحمد محمد عبدالجواد السيد عبدهللا23
مستجداحمد محمد عبدالمنعم على نويرة24
باقي لإلعادةاحمد محمد عبدالوهاب على25
باقي لإلعادةاحمد محمد عربى عثمان على حسن26
مستجداحمد محمد عطيه طلبه حبيش27
مستجداحمد محمد على محمد محمد القليوبى28
باقي لإلعادةاحمد محمد على محمود الهنداوى29
مستجداحمد محمد فاروق محمد مرسي30
مستجداحمد محمد فتحي عبدالجواد محمد31
باقي لإلعادةاحمد محمد فتحى عثمان32
مستجداحمد محمد فهمى عبدالعال33
مستجداحمد محمد فوزى عطيه34
باقي لإلعادةاحمد محمد قطب على احمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

14فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد محمد لطفى ابراهيم صقر36
مستجداحمد محمد محمد السيد37
مستجداحمد محمد محمد سعد الدين ابراهيم38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

15فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد محمد محمد عطية السيد1
مستجداحمد محمد محمد ممدوح الدسوقى2
مستجداحمد محمد محمود عبدالعزيزعبدالحليم3
باقي لإلعادةاحمد محمد مصطفى كمال4
باقي لإلعادةاحمد محمد معاطى عوض عطيه5
مستجداحمد محمد موسى محمد السيد6
باقي لإلعادةاحمد محمد يوسف امين عطيه مصطفى7
مستجداحمد محمد يوسف محمد يوسف8
مستجداحمد محمود ابو يحيي محمد داؤد9
مستجداحمد محمود السيد السيد حمزة10
باقي لإلعادةاحمد محمود امام محمد علي11
باقي لإلعادةاحمد محمود توفيق عيسي عزام12
باقي لإلعادةاحمد محمود حسن أمين الفرماوي13
مستجداحمد محمود حمدى عبداللطيف14
مستجداحمد محمود سليمان اسماعيل15
مستجداحمد محمود عبدالعظيم على محمد16
مستجداحمد محمود عبدالسالم عبدالنبى17
مستجداحمد محمود على غريب18
مستجداحمد محمود محمد سعيد19
مستجداحمد محمود محمد محمد عبدهللا20
مستجداحمد مدحت احمد سيف الدين عطيه21
باقي لإلعادةاحمد مصطفى احمد عبدالعزيز22
مستجداحمد مصطفى حسن احمد مصطفى23
مستجداحمد مصطفى حسن السيد24
مستجداحمد مصطفى عبده امام25
مستجداحمد مصطفى على زين العابدين مصطفى26
مستجداحمد مصطفى على محمد كشك27
مستجداحمد مصطفى محمد عبدالمنعم خليل28
مستجداحمد مظهر قيس عبدهللا29
مستجداحمد مكاوى عبدالنبى عرفه ايوب30
باقي لإلعادةاحمد ملفى المطيرى31
مستجداحمد منصور نجيب على32
باقي لإلعادةاحمد مهدى عبدالقادر حسين33
مستجداحمد ناصر عيد حبيب عيد34
مستجداحمد ناصر محى محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

15فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد نبيل يحى احمد عبدالرحمن36
مستجداحمد نسيم الطنطاوى الطنطاوى النمنم37
باقي لإلعادةاحمد نصر متولى محمد38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

16فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداحمد نصر محمد ابراهيم يوسف1
مستجداحمد نصر محمد حجازى يوسف2
مستجداحمد هشام احمد عبدالسميع الناغى3
مستجداحمد هشام احمد محمد دياب4
مستجداحمد هشام محمد سالمه5
مستجداحمد هشام محمود عبدالرحمن عبدالحليم6
باقي لإلعادةاحمد هالل السيد عفيفى7
مستجداحمد هيثم عبدالمنعم محمود القال8
مستجداحمد وائل محمد جمال الدين شاهين9
مستجداحمد وجيه السعيد االمام10
مستجدأحمد وجيه سليم عبدالحميد محمد11
باقي لإلعادةاحمد وجيه عبدالسالم شعبان عبدالعال12
مستجداحمد وجيه عبدالفتاح عبدالوهاب13
مستجدأحمد ياسر احمد عبدالعظيم14
باقي لإلعادةاحمد ياسر عطيه عبدالحميد الجعفرى15
باقي لإلعادةاحمد يحيي غريب ابراهيم16
باقي لإلعادةاحمد يحيى محمد عوض هللا17
مستجداحمد يسن عباس الزنكلوني18
باقي لإلعادةادهم حامد السيد حامد19
مستجدادهم عبدالسميع ابراهيم البلبيسى20
مستجدادهم محمد السيد بالل21
مستجداسامه ابراهيم الليثى محمد22
مستجداسامة ابراهيم عبدالقادر حسن فالح23
مستجداسامه احمد خليل عبدالحميد24
مستجداسامه احمد عبدالمقصود السيد25
مستجداسامه اشرف سعيد اسماعيل26
مستجداسامه السيد احمد برعى27
مستجداسامه الشحات اسماعيل محمد28
باقي لإلعادةاسامه الصاوى حسن سليمان29
مستجداسامه جاد محمود حسين30
مستجداسامه رامى محمد كمال محمد السيسى31
مستجداسامه زين السيد عوض سليط32
باقي لإلعادةاسامه طارق كمال احمد جاب هللا33
مستجداسامه عبدالسالم عبدالفتاح محمد عفيفى34
مستجداسامه محمد عبدالمجيد الدمرداش على35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

16فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداسامه محمد محمد معوض ابراهيم36
مستجداسامه نبيل السعيد ابراهيم حسن الغنام37
مستجداسالم ابراهيم السيد ابراهيم فوده38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

17فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداسالم احمد البدوى حامد الجلدى1
مستجداسالم احمد فؤاد متولى حسن سالمة2
مستجداسالم اشرف جابر عطيه البهوتى3
مستجداسالم اشرف حلمى رمضان4
مستجداسالم اشرف مكاوى محمود مكاوى5
مستجداسالم السيد الديداموني عطا6
مستجداسالم السيد الزين الزين مبروك7
مستجداسالم السيد توفيق عواد محمد8
مستجداسالم ايمن السيد السيد ابراهيم صقر9
باقي لإلعادةاسالم أيمن عبدالمنعم عبدهللا10
مستجداسالم جمال الدين حمدى سرحان11
باقي لإلعادةاسالم جوده انور السيد عطيه12
مستجداسالم خالد حامد شرباش13
مستجداسالم خالد عبدالحميد السيد البنا14
مستجداسالم سامى محمد بكر محمد جوده15
مستجداسالم طارق عبدالمنعم عبدالحميد16
مستجداسالم طه حسانين حسن17
مستجداسالم عادل حسينى عطيه احمد18
مستجداسالم عبدالرحمن محمد عباس نصر19
مستجداسالم عصام يوسف حسن محمد20
مستجداسالم عالء الدين عبدالعال السيد21
مستجداسالم فايق سعد على احمد22
مستجداسالم فرج حجاج فرج الجزار23
باقي لإلعادةاسالم كارم محمود مصباح24
باقي لإلعادةاسالم مجدى رزق عبدالخالق عبدالكريم25
مستجداسالم محمد احمد حسن هيكل26
مستجداسالم محمد سالم محمود محمد27
مستجداسالم محمد سليمان مصطفى عبدهللا28
مستجداسالم محمد كمال الدين محمد امام دياب29
مستجداسالم محمد محمود محمد نجم30
مستجداسالم ناجى عبدالمولى الصاوى31
مستجداسالم نصر بالل احمد قويطة32
مستجداسماعيل ابراهيم محمد السيد حسين33
مستجداسماعيل عيد غريب محمد34
مستجداشرف السيد عبدالقادر محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

17فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداشرف ايمن احمد السيد مصطفى36
باقي لإلعادةاشرف عبدالعظيم ابراهيم محمد37
باقي لإلعادةاشرف محمد محمد على38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

18فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةاكيل اويج اكول1
مستجدالدسوقى عبدالحميد الدسوقى العش2
مستجدالسعيد اشرف السعيد رمضان بدير3
مستجدالسعيد عبدهللا السعيد الطنطاوى4
مستجدالسيد ابراهيم محمد الشيخ5
مستجدالسيد اشرف السيد علي منصور6
مستجدالسيد السيد عبدهللا سعد فنا7
باقي لإلعادةالسيد خالد السيد المغازى8
باقي لإلعادةالسيد طارق السيد حافظ عبدالستار9
باقي لإلعادةالسيد عبدالفتاح حسن محمد محمد سالم10
مستجدالسيد على احمد السيد11
مستجدالسيد علي اسماعيل علي خميس12
باقي لإلعادةالسيد فتحى السيد عرفه13
باقي لإلعادةالسيد محمد ابراهيم محمد14
مستجدالسيد محمد السيد سليم15
مستجدالسيد محمد حسن على احمد16
باقي لإلعادةالسيد محمد شوقى السيد ابراهيم17
مستجدالسيد محمد عبداللطيف السيد فرج18
باقي لإلعادةالسيد محمد فكرى عبدالعزيز19
مستجدالسيد هشام السيد الشحات20
مستجدالسيد ياسر السيد عثمان21
مستجدامام عيداروس على الحفنى محمد22
مستجدامجد عبدهللا عطوه عبدالحليم عطوه هيكل23
مستجدامجد محمد كمال محمد الشيال24
مستجدامير السيد صابر عطيه25
مستجدامير انس االمير فايد مصطفى فايد26
مستجدامير صابر ميخائيل صليب27
مستجدامين محمد امين حسين28
مستجداندرو بولس زكى عبدالسيد29
مستجداندرو وجيه يعقوب ابراهيم يعقوب30
مستجدانس حماده احمد السيد محمد31
مستجدانس عماد عز الدين محمد السعدونى32
مستجدانطونيوس اشرف شوقى جندى33
مستجدانطونيوس جوزيف عجايبى ابسخرون34
مستجدانور يحيى السيد عبدالنبى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

18فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجداياد احمد محمد رشاد المنشاوى36
مستجدايمن سعيد عبدالنبى محمد37
مستجدايمن عادل يحى ابراهيم بربر38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

19فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدايمن محمد ابراهيم عبدالفتاح سعدون1
مستجدايمن محمد السيد عبدالرحمن2
مستجدايمن محمد عبدالمنعم محمد نافع3
مستجدايمن يوسف اسماعيل محمد الجمال4
مستجدايهاب احمد محمد حامد موسى5
باقي لإلعادةإيهاب أيمن عبدالعزيز شحاتة6
مستجدايهاب رفعت محمد السيد الشيخ7
مستجدايهاب عبدهللا سعيد حامد8
مستجدايهاب نعمان عبدالتواب نعمان9
مستجدايهاب وائل على احمد على كثير10
مستجدباسل احمد محمد رشاد على11
مستجدباسل طارق محمود حسن حسين12
مستجدباسم امجد محمد حمدى خورشيد13
مستجدباسم عباده احمد عباده الخولي14
مستجدباسم محسن عبدالعزيز محمد راشد15
باقي لإلعادةباسم محمد اسامه احمد الشناوى16
مستجدباهى احمد محمد السعيد عبدهللا بدوى17
باقي لإلعادةبسام رشاد عبدالمجيد18
مستجدبكر هشام عبدالرحمن بيومى19
مستجدبالل خالد فؤاد حسن حسانين20
مستجدبالل محمد عبداللطيف سالم21
مستجدبوال سميح منسى اسكندر22
مستجدبيتر عاطف بديع شكر مليكه23
مستجدبيشوى عاطف فوزى عبدالسيد24
باقي لإلعادةتامر اسماعيل خليل سليمان السيد25
باقي لإلعادةتر روت دول ريت26
باقي لإلعادةتركى سلطان الهيبى الهاجرى27
مستجدتكال يسرى محب معوض منصور28
باقي لإلعادةتوفيق السيد توفيق احمد29
مستجدتوفيق حلمي توفيق على عيسوى30
مستجدتوفيق سمير توفيق عبدالقدوس حنا31
مستجدتوفيق على توفيق على الدسوقى32
مستجدتوماس مكرم سليمان متري33
مستجدثروت ايمن ثروت متولي34
باقي لإلعادةجبر شريف جبر مندوه الدويك35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

19فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدجرجس زكريا فكرى جرجس36
مستجدجمال ابراهيم ابراهيم الدسوقى االمام37
مستجدجمال محمد جمال عبدهللا38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

20فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدجمال ناجح ناجى ابو نعمه1
مستجدجميل محمد احمد مصطفى درويش2
مستجدجوده متولى جوده اسماعيل الصعيدى3
مستجدجوزيف سمير شفيق ايوب4
مستجدجون سميرعطاهللا يوسف صليب النجار5
باقي لإلعادةجون ميور ماوين طول6
باقي لإلعادةحاتم اسامه عبده محمد منصور7
مستجدحاتم محمد محمد كمال احمد عباس8
مستجدحازم حافظ النبوى حافظ احمد9
باقي لإلعادةحازم عبدالستار عبدالحميد10
باقي لإلعادةحذيفة حافظ عطية عطية عطية11
مستجدحسام ابراهيم محمد امين عبدالكريم12
باقي لإلعادةحسام احمد حسن محمد13
مستجدحسام احمد رشاد السيد احمد14
باقي لإلعادةحسام احمد عز الدين ابراهيم15
مستجدحسام احمد محمد يوسف معالي16
مستجدحسام احمد محمود عبدالحميد17
مستجدحسام اشرف درويش حسانين18
مستجدحسام الدين جمال لطفى محمد حسنين19
باقي لإلعادةحسام الدين مصطفى عوض محمد زيدان20
مستجدحسام جالل حسن الصاوى21
مستجدحسام حسن محمد على ابراهيم22
مستجدحسام خالد على محمد عريشه23
مستجدحسام سعيد محمد طلبه عجوه24
باقي لإلعادةحسام عبدالغنى ضعيف25
باقي لإلعادةحسام مصطفى ابراهيم السيد العياط26
مستجدحسام موسى محمد عصمت محمد خاطر27
مستجدحسن احمد حسن السيد على28
مستجدحسن احمد على ابراهيم غمرى29
باقي لإلعادةحسن جابر فرحات مصطفي30
مستجدحسن حمدى حسين امين الشايب31
باقي لإلعادةحسن عبدالكريم عبدالعاطى محمد32
مستجدحسن كامل حسن محمد الطنطاوي33
مستجدحسن محمد احمد الزين شحاته34
مستجدحسن محمد احمد محمد سرحان35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

20فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدحسن محمد حسن السيد حسن36
مستجدحسن محمد حسن على37
مستجدحسن محمد وهيدى حسانين38

1/10/20169:15:33تاريخ الطباعةنسخة غير مراجعة89 / 34صفحة 
55تقرير:http://misweb.zu.edu.eg/zagweb/mainar.htmنظام الجامعة االلكتروني بجامعة الزقازيق

PrintAr http://misweb.zu.edu.eg/zagweb4/PrintAr.aspx

of 89 34 01/10/2016 09:15 ص



الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

21فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدحسن مهدي على عطيه1
مستجدحسنى أبوالضرضار حسنى ابراهيم2
باقي لإلعادةحسنى بشير حسنى محمد3
مستجدحسنى محمد كمال عبدالمنعم سالمه4
مستجدحسين احمد عبدالمنصف محمود عبدالفتاح5
مستجدحسين جمال عبدالعزيز سالمه6
مستجدحسين حازم حسين امين الشايب7
مستجدحسين حمدى عطيه محمد طاحون8
مستجدحسين سعد االتربى االتربى الصباغ9
مستجدحسين عبدالناصر حسن عبدالدايم10
باقي لإلعادةحسين على حسين فيحان11
باقي لإلعادةحسين عيسى امين عبدالغنى الهوارى12
باقي لإلعادةحسين محمد محمد خليل عبدالكريم13
مستجدحماده السيد ابو العزم السيد احمد14
مستجدحماده رضا ابراهيم محمد15
مستجدحمدى جمال رشاد السيد حسن شريف16
مستجدحمدى عبدالوهاب ابو بكر محمد خير هللا17
باقي لإلعادةحمزة محمد ابراهيم محمد18
مستجدخاطر متولى خاطر متولى عرفه19
مستجدخالد احمد السعيد عاشور الشحات20
مستجدخالد احمد السيد متولى21
مستجدخالد احمد حسن احمد االبزاري22

خالد احمد عبداللطيف على محمد احمد23
مستجدالطويل

مستجدخالد احمد نجيب على ابو النور24
مستجدخالد اسامة عبدالحميد عبدالواحد25
مستجدخالد اسامه محمد ابراهيم على26
مستجدخالد اشرف محمد محمد عبدالوهاب27
مستجدخالد ذكى ابراهيم ذكى28
مستجدخالد زهران محمد الذكى29
مستجدخالد صابر محمد عبدالحق النقيطى30
باقي لإلعادةخالد عاطف على محمد برهام31
مستجدخالد عبدالسميع كريم عبدالعزيز الشرقاوى32
باقي لإلعادةخالد لؤى ابوالعباس عبدالحليم شهوان33
مستجدخالد متولى جوده محمد الطاهر34
باقي لإلعادةخالد متولى عبدهللا حالوة35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

21فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدخالد محمد خلف همام36
مستجدخالد محمد صابر محمد عبدالرازق37
باقي لإلعادةخالد محمد عبدالباقى عبدالحليم38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

22فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدخالد محمد محمد عثمان علي1
مستجدخالد محمد منصور محمد شورب2
مستجدخالد محمود محمد محمود جبر3
باقي لإلعادةخالد محمود محمود احمد الجزار4
مستجدخالد مسعد محمد مصطفي5
مستجدخالد ناصر سيد احمد السعيد مطر6
مستجدخالد هالل عبدهللا عمر الحشودى7
مستجدخالد وحيد سليمان حسن عدوى8
مستجدخالد محمد السيد محمد9
باقي لإلعادةخليفة منذر خليفة محمد الفوزان10
باقي لإلعادةخيرى رابح محمود احمد11
مستجدخيرى مؤمن عبدالعزيز عبدهللا قابيل12
باقي لإلعادةدينق كوات وول اكيج13
مستجدراجى رفيق ظريف بشاره14
باقي لإلعادةراضى محمد سالم محمد سالم15
مستجدرامى ناصر فرج ملك16
مستجدرامى نبيل سالمه يوسف17
مستجدرزق صابر عمار صابر المتولى الشاعر18
مستجدرضا عالء الدين عبدالعال عبدالرحيم19
باقي لإلعادةرضا منير شوقى شاكر20
مستجدرفيق ماهر عبدالسميع حسن21
مستجدرمضان السيد محمد غانم محمد22
باقي لإلعادةرمضان شحته ابوهاشم ابراهيم23
مستجدرمضان هانى رمضان ابراهيم عبدهللا24
مستجدزياد ايمن عرفه عبداللطيف25
مستجدزياد صابر رفاعى قناوى26
مستجدزياد عاطف رشاد احمد رميح27
باقي لإلعادةزياد عالء الدين محمد الجبرى28
مستجدزياد عمرو محمد محمود بركه29
مستجدزياد محمد نبيل ابراهيم30
مستجدزياد نشأت جوده مفرح31
مستجدزين العابدين الطاهر محمد التهامي32
مستجدسالم عزب سالم مصطفى الطوخى33
مستجدسامح السيد السيد أحمد الشافعي34
مستجدسامح محمد حسن حسن عوض35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

22فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةساهر سامح حلمى زكى36
باقي لإلعادةسراج عالء الدين عبدالرحمن محمود احمد37
باقي لإلعادةسرمد فرزات بشير درويش38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

23فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدسعد اشرف عبدالرحمن عبدهللا فرج1
باقي لإلعادةسعد طارق حسن محمود2
مستجدسعد طه محمد مهدى3
باقي لإلعادةسعد على عطوه ناصف4
مستجدسعيد عبدالمنعم محمد كمال الدين عطيه سعده5
مستجدسعيد محمد رضا السعيدعلى البسيوني6
مستجدسعيد محمدى محمد محمدى محمد جمل7
باقي لإلعادةسلمان ياسر احمد السيد حالوه8
مستجدسليمان اسماعيل سليمان عكيلة9
مستجدسليمان يسري سليمان محمد10
باقي لإلعادةسمير محمد على محمد11
باقي لإلعادةسمير مسعد عبدالباقى السيد حسن12
مستجدسيد ياسر محمد منصور المتولى13
باقي لإلعادةسيف اإلسالم ثابت عبدالرحيم تابت14
مستجدسيف الدين احمد محمد عبدالسميع حسن15
مستجدشادى ايمن محمد صالح طه عمر16
باقي لإلعادةشادى حامد احمد محمد يوسف17
مستجدشادى سعيد عطا محمد سيد احمد18
مستجدشادى عبدالناصر محمد السيد حسن19
مستجدشريف ابو العال سالم ابو العال سالم20
باقي لإلعادةشريف احمد محمد عطية محمد21
مستجدشريف احمد محمد كمال عبدالمنعم ادريس22
مستجدشريف اشرف غريب احمد محمد رضوان23
مستجدشريف السيد شريف السيد شريف24
باقي لإلعادةشريف عطية حسن محمد25
مستجدشهاب احمد اسماعيل عبدالفتاح26
مستجدشهاب خليل محمد خليل27
مستجدشهاب سعيد عطا محمد سيد احمد28
مستجدشهاب عبدالحكيم عبدالباقي محمد العسال29
مستجدشوقى مصباح ابراهيم حسن30
مستجدصالح محمد عثمان صالح عيد31
مستجدصبحى محمود السيد سليمان32
مستجدصبرى أحمد عبدالرحمن صبرى محمد خليل33
مستجدصبرى السعيد صبرى زكى34
مستجدصبرى محمد عبدالعزيز صبرى جادو35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

23فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدصالح كمال محمد السيد موسى36
باقي لإلعادةصالح محمد حامد عبدالعال37
مستجدصالح محمود محمد ابوطالب شعبان38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

24فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدصموئيل لويز يونان منصور1
مستجدضياء الدين صالح السيد حسن المهدى2
مستجدضياء حسين محمد خليل3
مستجدضياء طلعت محمد احمد ابراهيم4
باقي لإلعادةطارق احمد انور عطيه ابراهيم5
مستجدطارق احمد عبدالجليل شحاته الجيزاوى6
مستجدطارق اسامة منصور محمد السيد7
مستجدطارق جاب هللا محمد الحسينى جاب هللا8
باقي لإلعادةطارق كمال الدين عبدالسميع عبدالرحمن9
مستجدطارق محمد اشرف احمد مصطفى10
مستجدطارق محمد منير توفيق السيد11
باقي لإلعادةطارق محمود حسن احمد العرايشى12
باقي لإلعادةطارق هشام اسماعيل على عطيه القلش13
مستجدطارق هشام محمد الشحات عبدهللا خوخه14
مستجدطاهر مجدى طاهر محمد بدره15
مستجدعادل حسن مرسى محمد موسي16
باقي لإلعادةعادل عرفه ابو زيد بركات عيد17
مستجدعادل محمد سعد احمد18
مستجدعادل ممدوح حافظ حسن العجمى19
مستجدعاصم عاطف عبدالغني فرج20
مستجدعاطف عالء محمد شوقى على21
مستجدعبدالحميد عصام عبدالحميد الشربينى حمام22
مستجدعبدالحميد محمد محمود عبدالرحيم قلقيلة23
مستجدعبدالرحمن احمد ربيع مصطفى الغزالى24
مستجدعبدالرحمن احمد عبدهللا محمد السيد25
مستجدعبدالرحمن احمد فاروق محمود القصاص26
مستجدعبدالرحمن السيد السيد السيد ابوالروس27
مستجدعبدالرحمن السيد جوده عبدالفتاح28
مستجدعبدالرحمن جمال سليم السيد29
مستجدعبدالرحمن جمعه على محمد على30
مستجدعبدالرحمن خالد ابراهيم امام محمد31
مستجدعبدالرحمن ربيع حسن محمد32
مستجدعبدالرحمن رضا محمد سامى طه33
مستجدعبدالرحمن شبانه فتح هللا مصطفى عيسى34
مستجدعبدالرحمن عصام محمد عبدالعزيز35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

24فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعبدالرحمن على جابر على سليم36
مستجدعبدالرحمن عماد الشحات السيد ابو السعود37
مستجدعبدالرحمن عمرو محمد مصطفى يونس38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

25فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعبدالرحمن فتحى السيد اسماعيل1
مستجدعبدالرحمن مجدى عبدالرحمن عطيه درويش2
مستجدعبدالرحمن محمد صالح عبدالعزيز عبدالفتاح3

عبدالرحمن محمد عواد مصطفى عواد4
مستجدمصطفى

مستجدعبدالرحمن محمد محمود عبدالعزيز5
مستجدعبدالرحمن محمد مهدى امام6
مستجدعبدالرحمن محمود السيد عطيه عطوه7
مستجدعبدالرحمن محمود أمين عبدالعال8
مستجدعبدالرحمن محمود سامى سعداوى ابراهيم9
مستجدعبدالرحمن محمود صالح جمعه10
مستجدعبدالرحمن محمود فتحى السيد على11

عبدالرحمن مصطفى اسماعيل محمد احمد12
مستجدالحبيشى

عبدالرحمن ممدوح محمد محمد علي13
مستجدالدخاخني

مستجدعبدالرحمن منير بخيت محمد قاسم مرعي14
مستجدعبدالشفيع ماهر عبدالشفيع عواد على15
مستجدعبدالعزيز مصطفى عبدالسالم مصطفى16

عبدالغنى مدحت عبدالغنى عبدالمقصود17
مستجدوهدان

مستجدعبداللطيف جمال عبداللطيف عزب شحاته18
مستجدعبدهللا احمد على هللا ابو مضلم19
مستجدعبدهللا احمد محمد البدرى محمد الغمرى20
مستجدعبدهللا اشرف نجيب السيد علوان21
مستجدعبدهللا السيد شوقى الذكرى اسماعيل22
مستجدعبدهللا حمادة مصطفى على حمادة23
مستجدعبدهللا راضى متولى حافظ العيسوى24
مستجدعبدهللا رجب عبدالمنعم حافظ25
مستجدعبدهللا سعد الدين ابراهيم شعبان26
مستجدعبدهللا سعيد احمد إسماعيل27
مستجدعبدهللا صابر سليمان سليمان النشاص28
مستجدعبدهللا عادل محمد مصلحي29
مستجدعبدهللا عاطف عبدهللا سليمان30
مستجدعبدهللا عبدالفتاح السيد سيد احمد31
مستجدعبدهللا عبدالفتاح حسن حسن النجار32
مستجدعبدهللا على عبدهللا محمد33
مستجدعبدهللا فايز عبدالرشيد محمد34
مستجدعبدهللا محمد احمد عبدالقادر المهدى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

25فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعبدهللا محمد السعيد سالم على باشا36
مستجدعبدهللا محمد عبدهللا مصطفى37
مستجدعبدهللا محمد عبدالرحيم احمد الدوى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

26فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعبدهللا محمد محمد رزق حسن1
مستجدعبدهللا محمود حلمى عبدهللا عنتر2
مستجدعبدهللا محمود عبدالبارى عبدهللا وهبه3
مستجدعبدهللا محمود محمد مقبل قنديل4
مستجدعبدالمطلب محمود السيد محمد سليمان5
مستجدعبدالمنعم ايمن عبدالمنعم محمد الشاعر6
مستجدعبدالهادى فريد فوزى عبدالهادى7
باقي لإلعادةعبدالحميد السيد أحمد الصاوى ابراهيم8
باقي لإلعادةعبدالحميد السيد عبدالحميد محمد9
مستجدعبدالرحمن احمد جابر على محمد10
باقي لإلعادةعبدالرحمن احمد شبانة السيد11
باقي لإلعادةعبدالرحمن احمد على احمد على12
باقي لإلعادةعبدالرحمن اسامه احمد علي طه13
مستجدعبدالرحمن السيد ابراهيم محمد درويش14
باقي لإلعادةعبدالرحمن ايمن حسن صابر15
مستجدعبدالرحمن رشاد محمد فوزى محمد زكى16
مستجدعبدالرحمن سعيد محمد ابراهيم بياض17
مستجدعبدالرحمن سمير على احمد على18
مستجدعبدالرحمن عاطف احمد محمد سالم19
مستجدعبدالرحمن عطية سليم شحاتة الغمرى20
باقي لإلعادةعبدالرحمن على عبده بيومى21
مستجدعبدالرحمن عماد السيد مصطفى الضوى22
باقي لإلعادةعبدالرحمن عماد محمد صالح الدين خضر23
مستجدعبدالرحمن فتحى حلمى محمد محمود24
مستجدعبدالرحمن مجدى عبدالرحيم برعى25
باقي لإلعادةعبدالرحمن محمد السيد محمد حسن26
باقي لإلعادةعبدالرحمن محمد السيد مصطفى27
مستجدعبدالرحمن محمد السيد مهدى28
مستجدعبدالرحمن محمد رأفت عبدالسالم حجازى29
باقي لإلعادةعبدالرحمن محمد محمود محمد30
باقي لإلعادةعبدالرحمن ود احمد السيد المصالحي31
باقي لإلعادةعبدالرحمن وليد شوقي محمود بدر32
مستجدعبدالعزيز عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالفتاح33
مستجدعبدالعزيز محمد عبدالعزيز محمود34
مستجدعبدالكريم احمد محمد عثمان35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

26فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةعبداللطيف محمد عبداللطيف محمد نجيب36
باقي لإلعادةعبدهللا احمد خليل بسيونى37
باقي لإلعادةعبدهللا احمد عبدالرحمن يوسف38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

27فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةعبدهللا احمد محمد السيد سرحان1
باقي لإلعادةعبدهللا السيد دسوقى عبدهللا فرج2
باقي لإلعادةعبدهللا السيد محمد عبدهللا جايل قصه3
باقي لإلعادةعبدهللا جمال سعيد السيد الدالل4
مستجدعبدهللا خليل عبدالوهاب علي خليل5
باقي لإلعادةعبدهللا عبدربه احمد ناصر6
مستجدعبدهللا عالء عطيه محمد البخشونجى7
باقي لإلعادةعبدهللا قطب عبدهللا محمد عبدهللا8
باقي لإلعادةعبدهللا محمد سامى عبدهللا عطيه يوسف9
باقي لإلعادةعبدهللا محمد عبدهللا محمد على10
مستجدعبدالمنعم رضا عبدالمنعم يوسف11
باقي لإلعادةعبدالمنعم صالح عبدالمنعم عبدالحميد منصور12
باقي لإلعادةعبدالمنعم محمد عبدالمنعم نجم عقل13
مستجدعثمان عثمان صالح فاضل14
مستجدعصام الدين السعيد السيد محمود15
مستجدعصام الدين عوض عبدالرحمن ابراهيم16
مستجدعصام محمد حسن حسين17
مستجدعصام محمد عليوه ابراهيم18
مستجدعصام ياسر السيد عبدالمنعم19
مستجدعالء السيد موسى عويس20
مستجدعالء حسانين عبدالفتاح ابراهيم حسانين21
مستجدعالء محمد حسن محمد السيد يونس22
مستجدعالء محمد محمد محفوظ23
مستجدعالء موسى احمد محمد منصور24
مستجدعالء نبوى محمد محمد السيد25
مستجدعلى احمد عبدالرحمن على عليوه26
مستجدعلى احمد على احمد27
باقي لإلعادةعلي احمد مصطفي الجبلي28
باقي لإلعادةعلى السيد ابوالسعود مسعود29
مستجدعلى السيد على حسن30
مستجدعلي امين الشافعي منصور31
باقي لإلعادةعلى حلمى على غنام حسن32
مستجدعلى سعيد على ابراهيم سعد33
مستجدعلى عادل على محمد السيد عفيفي34
مستجدعلى عبدالمعبود محمدالبغدادى محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

27فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعلى عبدالحميد محمد محمد احمد36
باقي لإلعادةعلى عبدالرحمن ابراهيم العزب على37
مستجدعلي عدوي علي اسماعيل38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

28فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةعلى عيد على محمد عبدالعزيز1
مستجدعلي فتحي علي علي داود2
باقي لإلعادةعلى لطفى محمد نسيم محمد امين السيد3
باقي لإلعادةعلى محمد حسن على نافع4
مستجدعلى نبيل على السيد عوض5
مستجدعلى ياسر مرتضى احمد الشامي6
مستجدعماد حمدى احمد عبدالمنعم جودة7
مستجدعماد عبدالفتاح محمد عبدالعال محمد8
مستجدعماد على عواد عبدهللا جهاد9
مستجدعمار اسامه احمد عبدهللا بسيونى10
مستجدعمار شاكر محمود مصطفى رمضان11
مستجدعمر ابو بكر محيى الدين احمد عامر12
مستجدعمر أحمد السيد فودة13
مستجدعمر احمد محمد جمعه عبدالشافى14
مستجدعمر احمد محمد شحاتة حسن15
باقي لإلعادةعمر أحمد محمد على16
مستجدعمر احمد مصطفى محمد حمد17
مستجدعمر اسامه عبدالحليم محمد مهنا18
مستجدعمر اسامه فوزى مرسى محمد19
باقي لإلعادةعمر اشرف سيد احمد محمد20
مستجدعمر اشرف عبدالمنعم محمود شريف21
باقي لإلعادةعمر اشرف محمد عطا22
مستجدعمر السيد محمد صبرى عطيه23
مستجدعمر ايمن محمد السحل24
مستجدعمر جمال محمود منصور25
مستجدعمر حسام نبوى غنيم26
مستجدعمر خالد عبدالمجيد عفيفى27
مستجدعمر خالد فتحى فاوى عبدالمعطى28
مستجدعمر ربيع زيدان عبدربه29
مستجدعمر سليمان السيد سليمان30
باقي لإلعادةعمر سمير عبدالعليم محمد31
باقي لإلعادةعمر سمير نبوي محمد على32
مستجدعمر شحاته محمد سيد احمد ابو زهره33
مستجدعمر صديق عمر سيد احمد الشهابى34
مستجدعمر صالح سالم منصور محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

28فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعمر طارق عبدالرشيد حسين36
مستجدعمر طارق عبدهللا عبدالعزيز37
مستجدعمر طه عبدالقادر عبدالرحيم38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

29فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعمر عبدالرءوف عبدالوهاب عمر خطاب1
مستجدعمر عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالرحمن2
باقي لإلعادةعمر عبدالرحمن ابراهيم العزب على3
مستجدعمر عبدالهادي احمد صالح4
مستجدعمر عالء الدين قطب اسماعيل5
مستجدعمر عماد زكريا أنور عوض6
مستجدعمر عيد خليل دهمش7
مستجدعمر فتحى على عطيه الطوخى8
مستجدعمر فتحى فتحى عمرعبدالحي9
مستجدعمر لطفي احمد محمد10
مستجدعمر مجدي محمود الزيات11
مستجدعمر محمد حسن حسن هالل شعيب12
مستجدعمر محمد رجب حافظ حسن13
مستجدعمر محمد عبدالعزيز محفوظ النجار14
مستجدعمر محمد عوض محمد فرج15
مستجدعمر محمد عيسى قطب16
باقي لإلعادةعمر محمد محمد حسنى حسن17
مستجدعمر محمود احمد على محمد18
مستجدعمر مدحت محمد اسماعيل على19
باقي لإلعادةعمر معروف عبدالقادر20
مستجدعمر ناصر عمر عبداللطيف21
مستجدعمرو احمد احمد المعصراوى22
مستجدعمرو احمد سعيد فتحى فرج23
مستجدعمرو احمد محمد النبوى احمد سويدان24
مستجدعمرو احمد محمود عبدالواحد الزيات25
مستجدعمرو أشرف عبدالعزيز الخشنية26
مستجدعمرو السعيد عزت عماره27
مستجدعمرو جابر السيد محمد السيد المسلمى28
مستجدعمرو جمال احمد الطنطاوى29
مستجدعمرو حسنى عبدالرحيم العوضى30
مستجدعمرو خالد حسين الشوربجى حسين31
مستجدعمرو عبدالخالق حسن عبدالعزيز32
باقي لإلعادةعمرو عبدالفتاح السيد عبدالفتاح سليمان33
باقي لإلعادةعمرو عبدالمعبود احمد احمد عطيه34
مستجدعمرو عزام محمد رمضان محمد السيد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

29فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعمرو على عبدالرحيم العدوى الصحصاح36
باقي لإلعادةعمرو فتحى محمد فهمى امام سعيد37
مستجدعمرو محمود عبدالشافى موسى موسى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

30فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدعمرو ناجي عطية عبدالحميد عطية1
مستجدعمرو هانى عبدالرحمن جوده زياده2
باقي لإلعادةعمرو هشام عبدالباسط قابيل3
باقي لإلعادةغفران مصطفى على الحوفى4
مستجدغنيم محمد فهمى غنيم محمد الجندى5
مستجدفادى حماية جرجس حماية6
مستجدفادى طه عوض بسيونى7
مستجدفادى عادل عوض عبدالمالك8
مستجدفارس محمد منصور محمود بدوى9
مستجدفاروق ايمن فاروق السعيد يوسف البربرى10
باقي لإلعادةفاروق محمد احمد حسن منصور11
مستجدفتحى ربيع عبدالحليم عبدالرحمن12
باقي لإلعادةفريد محمد فريد الشيوى13
مستجدفكرى عصام فكرى احمد محمد14
باقي لإلعادةفؤاد السعيد محمود محمد حسنين15
مستجدفؤاد طارق فؤاد محمد مرسي16
مستجدفؤاد محمد عزمى طلعت محمد الشامى17
مستجدكرم شهاب شمس الدين على محمد18
مستجدكرم عزيز كرم عزيز حنا19
مستجدكريم اسماعيل محمد اسماعيل شرعان20
باقي لإلعادةكريم اشرف احمد عبدالجواد السيد21
مستجدكريم اشرف محمد رشاد مصطفى22
مستجدكريم الهامى احمد فؤاد محمد محمود23
مستجدكريم سامى ابراهيم محمدابراهيم24
باقي لإلعادةكريم سليمان عبدالمولى محمد25
مستجدكريم ضياء احمد عبدهللا عمرو26
باقي لإلعادةكريم عادل نجم محمد عطيه27
مستجدكريم عبدالسالم السيد متولى متولى28
مستجدكريم عبدالمنعم احمد النجار29
مستجدكريم عبدهللا فتحى عبدهللا يحى30
مستجدكريم عبده على على دسوقى31
باقي لإلعادةكريم محمد حسين محمد عبدربه32
مستجدكريم محمد محمد جاد33
مستجدكريم نبيل احمد صالح34
مستجدكريم نبيل عطيه سيد احمد سيد احمد نوح35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

30فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةكريم هشام مصطفى حسن36
مستجدكمال السيد هشام امين حسانين37
باقي لإلعادةكوما موت كيت ثياب38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

31فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدكيرلس ايمن جرجس ايوب اسطاسى1
مستجدكيرلس عماد صابر رزق هللا2
مستجدكيرلس نعيم يوسف نصر رزق هللا3
مستجدماجد جمال محمد حسن الحايس4
مستجدماجد محمد محمد محمد5
مستجدماركو هاني فهمي ابراهيم6
باقي لإلعادةمازن محمد سعيد السيد محمد7
مستجدمايكل موريس عبدالملك مرقص8
مستجدمبارك محمد منصور مبارك صالح9
مستجدمجدى احمد عبدهللا عمر الحشودى10
مستجدمجدى محمد عبدالحميد محمد حسان11
مستجدمحب عماد ديمتري يعقوب12
مستجدمحروس محمد محروس عبدالصمد13
مستجدمحمد ابراهيم ابوبكر صديق السيد14
مستجدمحمد ابراهيم احمد عزب ابراهيم15
مستجدمحمد ابراهيم احمد محمد16
مستجدمحمد ابراهيم ذكى ابراهيم17
مستجدمحمد ابراهيم سالمة احمد النجار18
مستجدمحمد ابراهيم عبدالحميد الشحات19
مستجدمحمد ابراهيم عبدالحميد عبدالحميد20
مستجدمحمد ابراهيم عبدالسيد محمد السيد21
باقي لإلعادةمحمد ابراهيم عبداللطيف ابراهيم22
مستجدمحمد ابراهيم عزت سليم23
مستجدمحمد ابراهيم محمد رمضان ابراهيم24
باقي لإلعادةمحمد ابراهيم محمد عبدالعزيز25
باقي لإلعادةمحمد إبراهيم محمد محمود عبدالسالم26
مستجدمحمد ابو بكر محمد الحسينى قطب27
باقي لإلعادةمحمد ابوبكر الشبراوى محمد28
مستجدمحمد احمد ابراهيم الدسوقى احمد صيدح29
مستجدمحمد احمد ابراهيم محمد الحر30
مستجدمحمد احمد ابوهاشم ابوهاشم31
مستجدمحمد احمد احمد البرى شاهين32
مستجدمحمد احمد احمد سليمان عنان33
مستجدمحمد احمد السيد محمد السيد34
مستجدمحمد احمد السيد محمود35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

31فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد احمد رمضان عبدالسالم محمد36
مستجدمحمد احمد شحاته محمد خليل37
باقي لإلعادةمحمد احمد عادل الجرجاوى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

32فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد احمد عبدالسميع محمود شديد1
مستجدمحمد احمد عبدالعظيم عبدالجواد2
مستجدمحمد احمد عبدالمنعم محمد طرخان3
مستجدمحمد احمد عبدالنبي سعيد4
مستجدمحمد احمد عرفه على5
مستجدمحمد احمد عطيه محمد6

محمد احمد عماد الدين السيد محمد7
مستجدعبدالعاطى

باقي لإلعادةمحمد أحمد فؤاد محمد8
مستجدمحمد احمد متولى محمد9
باقي لإلعادةمحمد احمد محمد أحمد على العوضى10
باقي لإلعادةمحمد احمد محمد سليمان الزامك11
مستجدمحمد احمد محمد شعبان12
باقي لإلعادةمحمد احمد محمد عبدالسميع عبدالهادى13
مستجدمحمد احمد محمد عز الرجال14
مستجدمحمد احمد محمد محمد حسين15
مستجدمحمد احمد محمد محمود عبدالحميد16

محمد احمد محمود احمد مصطفى ابو طالب17
مستجدالجندي

مستجدمحمد احمد محمود السيد18
باقي لإلعادةمحمد احمد مسعد ابو السعود19
مستجدمحمد احمد نبيل عبدهللا احمد البهنساوى20
مستجدمحمد أحمد وصفي محمد إبراهيم21
مستجدمحمد احمد ياسين عبدالعال عليوه22
باقي لإلعادةمحمد اسامة احمد محمد23
مستجدمحمد اسماعيل عبدالعزيز حسين24
مستجدمحمد اسماعيل محمد اسماعيل25
باقي لإلعادةمحمد أشرف السيد محمد علي26
مستجدمحمد اشرف حسن شعبان27
مستجدمحمد اشرف حسن محمد على28
باقي لإلعادةمحمد اشرف عبدالعزيز كفافى29
مستجدمحمد اشرف عثمان السيد السنباطى30
مستجدمحمد اشرف محمد السيد31
باقي لإلعادةمحمد اشرف محمد عبدالحليم ربيع32
مستجدمحمد اشرف محمد محمد خليل33
مستجدمحمد السعيد احمد السيد العوضى34
مستجدمحمد السعيد عبدالغفار السيد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

32فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد السعيد محمد جبريل36
مستجدمحمد السعيد محمد على شحاته37
مستجدمحمد السيد ابو سريع متولى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

33فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد السيد احمد حامد على يوسف1
مستجدمحمد السيد احمد محمد القرناوي2
مستجدمحمد السيد الشبراوي السيد3
مستجدمحمد السيد جودة الكامل4
مستجدمحمد السيد حافظ عبدالكريم احمد5
مستجدمحمد السيد سليم عبدالمقصود6
باقي لإلعادةمحمد السيد صالح اسماعيل صالح7
مستجدمحمد السيد عبدالعاطى احمد8
مستجدمحمد السيد عبدالحميد احمد9
باقي لإلعادةمحمد السيد عبدالعزيز السيد10
مستجدمحمد السيد على ابراهيم11
مستجدمحمد السيد على السيد احمد قابيل12
مستجدمحمد السيد على مسلم سالم13
مستجدمحمد السيد عيد السيد قرمه14
باقي لإلعادةمحمد السيد محفوظ عبدالهادي البنا15
مستجدمحمد السيد محمد السيد الطيب16
مستجدمحمد السيد محمد السيد صفن17
مستجدمحمد السيد محمد شبانه18
مستجدمحمد السيد محمد عبدالعزيز19
مستجدمحمد السيد محمد عبدالفتاح20
مستجدمحمد السيد محمد محمد احمد21
مستجدمحمد السيد محمود محمد عجمى22
مستجدمحمد الشوادفى محمد سالمه23
باقي لإلعادةمحمد القذافي حسن حمزة24
مستجدمحمد أمين عمر كامل25
مستجدمحمد ايمن ابراهيم العزب26
مستجدمحمد ايمن السعيد السيد عبدالغنى27
مستجدمحمد ايمن حافظ منصور28
مستجدمحمد ايمن محمد فريد29
مستجدمحمد ايهاب محمد محمد محمد االلفي30
مستجدمحمد ايوب احمد السيد ايوب31
مستجدمحمد بدرالدين احمد ابوالعال العايدى32
مستجدمحمد بهاء الدين احمد احمد عمر33
مستجدمحمد ثابت عوض العوضى34
باقي لإلعادةمحمد ثروت محمد عبده امبابى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

33فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد جابر عبدالمحفوظ السيد36
مستجدمحمد جابر محمود عبدالحميد37
مستجدمحمد جالل صالح منصور العقده38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

34فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد جمال السيد صالح محمد األصور1
مستجدمحمد جمال عبدالحفيظ محمد مصطفى2
مستجدمحمد جمال عطيه ابراهيم3
مستجدمحمد جمال فوزى راغب العكل4
مستجدمحمد جمال فوزى محمد صقر5
مستجدمحمد جمال محمد المتولى العدل6
باقي لإلعادةمحمد جمال محمد مصطفى7
مستجدمحمد جمعه السعيد السيد يونس8
باقي لإلعادةمحمد جمعه جمعه ابراهيم القلش9
مستجدمحمد جمعة فهمي محمد منصور10
مستجدمحمد جميل محمد احمد السيد11
مستجدمحمد حامد مهدى غريب السيد12
مستجدمحمد حسام الدين محمد العوضى ابراهيم13
باقي لإلعادةمحمد حسام صالح رجب شحاتة14
مستجدمحمد حسن سعيد حمد15
مستجدمحمد حسن عبدالعظيم عبدالعزيز على16
مستجدمحمد حسن عبدالفتاح احمد17
باقي لإلعادةمحمد حسن عبدهللا طاحون18
مستجدمحمد حسن عبدالمجيد محمد حسن19
مستجدمحمد حسن محمد شلبى20
مستجدمحمد حسن محمد على عطيه21
باقي لإلعادةمحمد حسنى عبدالعظيم محمد سليمان22
باقي لإلعادةمحمد حسين زكى حسين عويس23
باقي لإلعادةمحمد حسين فتحى محمد طاش24
مستجدمحمد حسين محمد محمد حسين25
مستجدمحمد حماده عبدالحميد محمد السيد26
مستجدمحمد حماده محمد عبدالحميد27
مستجدمحمد حمدى احمد محمود السيد28
باقي لإلعادةمحمد حمدى على احمد29
مستجدمحمد حمدى محب محمد سعد30
باقي لإلعادةمحمد حمدى محمد السيد عطيه31
مستجدمحمد حمدى محمود عبدالسميع الخولى32
مستجدمحمد خالد احمد زيدان غانم33
مستجدمحمد خالد رجب عزب34
مستجدمحمد خالد عبدالمحسن السيد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

34فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد خالد عثمان محمد محمد نصر36
باقي لإلعادةمحمد خالد محمد السيد محمد37
مستجدمحمد خالد محمد حسين عبدهللا سعد38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

35فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد خالد محمد عوض هللا المتولى الباز1
مستجدمحمد خالد محمد فريد احمد2
باقي لإلعادةمحمد رائد عبدالغفار حسن3
مستجدمحمد رزق عبدهللا رزق4
باقي لإلعادةمحمد رشاد محمد فوزى محمد زكى5
باقي لإلعادةمحمد رشدى الهادى محمد سلطان6
مستجدمحمد رضا ابراهيم رشوان7
مستجدمحمد رضا احمد محمد8
مستجدمحمد رضا السيد احمد محمد9
مستجدمحمد رضا محمد عبدالخالق ربيع10
مستجدمحمد رضا مصطفى ابراهيم11
باقي لإلعادةمحمد رمضان توكل علوان12
باقي لإلعادةمحمد رمضان عبدالستار محمد عبدالعظيم13
باقي لإلعادةمحمد رياض عبده السيد احمد14
مستجدمحمد سابق عيسى عبدهللا15
مستجدمحمد سامح عبدالسالم محمد عبدالرازق16
مستجدمحمد سعد جمعه محمد حسن17
مستجدمحمد سعد عبدالعزيز السيد18
باقي لإلعادةمحمد سعد محمد عبدالقادر19
باقي لإلعادةمحمد سعد محمد محمد محجوب20
مستجدمحمد سعيد الدمرداش السباعى21
مستجدمحمد سعيد جمعه عليوه22
مستجدمحمد سعيد حسن عبدالفتاح محمد23
باقي لإلعادةمحمد سعيد عبداللطيف عبدالصادق24
مستجدمحمد سعيد محمد أبوسريع25
مستجدمحمد سعيد محمد احمد26
مستجدمحمد سعيد محمد طلبة على27
مستجدمحمد سالمه عمر عبدالسالم الطوانسى28
باقي لإلعادةمحمد سلمان عطاء هللا عطاهللا29
مستجدمحمد سمير احمد محمود عبدالرازق30
مستجدمحمد سمير عبدهللا احمد عطوه31
مستجدمحمد سمير محمد ابراهيم عماره32
باقي لإلعادةمحمد سمير محمد احمد33

محمد سيف االسالم اسامه احمد فواد السيد34
مستجدهالل

مستجدمحمد شاكر السيد احمد محمد سمعان35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

35فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد شحاتة عبدالغني احمد الحضري36
مستجدمحمد شحته عبدالكريم حسن مقبل37
مستجدمحمد شعبان احمد على38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

36فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد شعبان السيد عبدالعزيز1
باقي لإلعادةمحمد شهاوي محمد شحاتة2
باقي لإلعادةمحمد صابر السيد محمد صابر3
باقي لإلعادةمحمد صابر عبدالفتاح عبدالمتجلي4
باقي لإلعادةمحمد صابر محمود احمد عبدالقادر5
مستجدمحمد صباح عليوه صباح حسن6
مستجدمحمد صبحى فتحى عبدالهادى7
باقي لإلعادةمحمد صبحى متولى محمد8
مستجدمحمد صبرى ابو السعود السيد غبن9
مستجدمحمد صبرى محمد البيومى قابيل10
باقي لإلعادةمحمد صبرى محمد الصاوى11
مستجدمحمد صفوت احمد السيد صالح12
باقي لإلعادةمحمد صالح احمد حسين على13
مستجدمحمد صالح الدين على ابراهيم14
باقي لإلعادةمحمد صالح السيد مصطفى15
مستجدمحمد صالح بدوي عوضى16
مستجدمحمد صالح عباس عبداللطيف17
باقي لإلعادةمحمد صالح عبدالستار محمود صيام18
مستجدمحمد صالح عبداللطيف محمد19
مستجدمحمد صالح عيداروس سالم20
باقي لإلعادةمحمد صالح محمد السيد21
مستجدمحمد ضياء سعيد عبدالعزيز عبدالجواد22
باقي لإلعادةمحمد طارق احمد عادل محمد فهمى عيسى23
مستجدمحمد طارق حلمى حافظ ناصر24
مستجدمحمد طارق عبدالمنعم محمد25
باقي لإلعادةمحمد طارق عبدالعاطى عبدالحميد26
مستجدمحمد طارق عبدالفتاح محمود27
باقي لإلعادةمحمد طارق عبدالنبى محمد شديد28
باقي لإلعادةمحمد طارق محمد على الزرقانى29
باقي لإلعادةمحمد طارق محمود عبدالمجيد احمد30
باقي لإلعادةمحمد طه محمد عوض عبدهللا31
مستجدمحمد عابد السيد عبدالحليم32
باقي لإلعادةمحمد عادل احمد عوض33
مستجدمحمد عادل عبدالحليم محمد عبدالكريم34
باقي لإلعادةمحمد عادل عبداللطيف رجب35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

36فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد عادل على سالم36
مستجدمحمد عادل محمد البندارى دسوقى37
مستجدمحمد عادل محمد محمد38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

37فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد عادل محمد مرسى1
باقي لإلعادةمحمد عاشور محمد محمد احمد2
مستجدمحمد عاصم محمد عباس عبدالهادى3
مستجدمحمد عاطف قمحاوى عبدالحميد4
مستجدمحمد عاطف محمد محمد5
مستجدمحمد عاطف هالل نايل حمودة6
مستجدمحمد عباس طلبه عباس فرج7
مستجدمحمد عبدالحكيم محمد عبدالكريم السيد احمد8
مستجدمحمد عبدالحليم على محمد بدر9
مستجدمحمد عبدالحميد اسماعيل محمد المنسى10
مستجدمحمد عبدالحميد محمد على محمد غيث11
مستجدمحمد عبدالحميد محمد نصار12
مستجدمحمد عبدالرحمن عرفه احمد بر13
مستجدمحمد عبدالرحمن محمد محمد14
مستجدمحمد عبدالستار محمد محمد على15
مستجدمحمد عبدالسميع محمدعبدالسميع عبدالوهاب16
مستجدمحمد عبدالعزيز عبدالمنعم السيد ابوشلش17
مستجدمحمد عبدالعزيز محمود محمد حامد18
مستجدمحمد عبدالعظيم محمد السيد الشرقاوى19

محمد عبدالعظيم محمد الهادي عيداروس20
مستجداحمد

مستجدمحمد عبدالفتاح الشبراوى عبدالفتاح سيد احمد21
مستجدمحمد عبدالفتاح عبدالفتاح محمود22
مستجدمحمد عبدالكريم عبدالعزيز عبدالعاطى احمد23
مستجدمحمد عبداللطيف رشاد محمد على عبيد24
مستجدمحمد عبدهللا احمد عبدهللا ربيع25
مستجدمحمد عبدهللا السيد محمد26
مستجدمحمد عبدالمعبود محمد رمضان على27
مستجدمحمد عبدالمنعم عبدالرؤف محمد عبدالرؤف28
مستجدمحمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم29
باقي لإلعادةمحمد عبدالبديع اسماعيل عطية30
مستجدمحمد عبدالحافظ عبدالرحمن محمد31
مستجدمحمد عبدالحميد حسن عبدالحليم حسن32
مستجدمحمد عبدالخالق منصور محمد عبدالغنى33
باقي لإلعادةمحمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن محمد34
مستجدمحمد عبدالرحمن محمد عيسى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

37فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمد عبدالرؤف اسماعيل محمد الدالى36
مستجدمحمد عبدالستار محمد محمد حسن37
باقي لإلعادةمحمد عبدالشافي ابراهيم محمد38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

38فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد عبدالعزيز محمد احمد القزاز1
باقي لإلعادةمحمد عبدالعزيز محمد حسن2
باقي لإلعادةمحمد عبدالعظيم السيد محمد ميدان3
باقي لإلعادةمحمد عبدالعظيم علي عبدالعظيم حسن4
مستجدمحمد عبداللطيف السيد عبداللطيف5
مستجدمحمد عبدهللا جودة عبدالفتاح الطحاوى6
مستجدمحمد عبدهللا عبدالغفار ابراهيم7
باقي لإلعادةمحمد عبدالناصر عبدالرحمن غنيم8
مستجدمحمد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب9
مستجدمحمد عبده احمد دسوقى10
مستجدمحمد عرفات محسوب مسعد11
مستجدمحمد عرفه عسران سليمان12
مستجدمحمد عزمى شوقى محمد قطايه13
مستجدمحمد عزت على على عقل14
مستجدمحمد عزت فوزى احمد الحنفي15
مستجدمحمد عزت محمد محمد حمادة16
مستجدمحمد عزيز على عبدالعزيز على17
مستجدمحمد عصام عبدالمنعم صالح علي18
مستجدمحمد عصام محمد ربيع حفني19
مستجدمحمد عصام محمد عبدالمعطي20
مستجدمحمد عصام محمد محمد علي21
مستجدمحمد عصمت حسن زكى عبدالقادر22
مستجدمحمد عطية بسيونى محمد23
مستجدمحمد عطية محمد الهادي24
باقي لإلعادةمحمد عالء الدين عبدالحميد محمد احمد25
مستجدمحمد عالء عبدالعليم السعيد عطيه السحيمى26
مستجدمحمد عالء محمد ابراهيم محمد المراكبي27
مستجدمحمد عالء محمد علي28
مستجدمحمد عالء يوسف عبده على29
مستجدمحمد على بدوى رشاد30
مستجدمحمد علي عبدالوهاب عبدالصمد31
مستجدمحمد على عبدالمنعم الزنفلي32
مستجدمحمد علي عطية علي33
مستجدمحمد على محمد احمد34
مستجدمحمد على محمد محمد عرابى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

38فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد على محمد محمود على شتيه36
مستجدمحمد على محمود عبدالحميد عبدالرازق37
مستجدمحمد عماد الدين عباس الطاهر38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

39فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد عماد عبدالفتاح عبدالرؤف قاسم1
مستجدمحمد عماد محمد أحمد عليوه2
مستجدمحمد عمر ابراهيم غنيمى3
مستجدمحمد عمر محمد اسماعيل4
باقي لإلعادةمحمد عنتر سيد احمد على5
مستجدمحمد عنتر محمد عايش السواح6
مستجدمحمد عواد همام عواد ابراهيم7
باقي لإلعادةمحمد عيد عبدالعظيم احمد خليل8
مستجدمحمد غريب صابر جبرالسيد9
مستجدمحمد فايز محمد زهدي ابراهيم10
باقي لإلعادةمحمد فتحى حسن خضرى11
مستجدمحمد فتحى عبدالحميد على الدسوقى12
باقي لإلعادةمحمد فتحى عبدالعزيز سالمه شحاته13
مستجدمحمد فرج عبدالمنصف اسماعيل ندا14
مستجدمحمد فريد حموده محمد سليمان15
باقي لإلعادةمحمد فكرى عبدالحميد احمد هاللى16
مستجدمحمد فكرى محمد محمد البرملى17
باقي لإلعادةمحمد فهمي عبدالقادر الدراوي18
مستجدمحمد فؤاد محمد عثمان19
مستجدمحمد فوزى ناصف الدسوقى خليفة20
مستجدمحمد قطب قطب محمد21
مستجدمحمد لملوم أبو الخير رمضان22
مستجدمحمد لؤى ابو العباس عبدالحليم شهوان23
مستجدمحمد ماجدى عبداللطيف محمد نوفل24
مستجدمحمد ماهر عبدالصادق عبدالمقصود25
مستجدمحمد متولى ابراهيم متولى26
مستجدمحمد مجدى حسن اسماعيل27
مستجدمحمد مجدى عبدالوهاب محمد خاطر28
مستجدمحمد مجدى فوزى رمضان29
مستجدمحمد محسن حسن على شريف30
باقي لإلعادةمحمد محمد إبراهيم علي سالمه31
مستجدمحمد محمد السيد محمد عبدالمنعم32
باقي لإلعادةمحمد محمد حافظ محمود السيد33
باقي لإلعادةمحمد محمد حسن ابراهيم34
مستجدمحمد محمد رضا كردي عبدالعال35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

39فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد محمد شحاته عبدالرحيم36
مستجدمحمد محمد صالح احمدعبدالستار37
باقي لإلعادةمحمد محمود الحسينى محمد سيد احمد38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

40فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد محمود رفعت احمد محمود1
مستجدمحمد محمود زكى ابراهيم شنب2
مستجدمحمد محمود عبدالعال احمد ندا3
مستجدمحمد محمود عبدالبديع حسن4
مستجدمحمد محمود فهمى ابراهيم علي5
مستجدمحمد محمود فوزى عبدالسالم6
مستجدمحمد محمود لطفى محمد فارس7
باقي لإلعادةمحمد محمود محمد حسام الدين حسين8
مستجدمحمد محمود محمد عطية عجوه9
مستجدمحمد محمود محمد مصطفى محمد10
باقي لإلعادةمحمد مختار منصور عبدالمجيد منصور11
مستجدمحمد مدحت احمد الدمرداش عبداللطيف12
مستجدمحمد مسعد ابراهيم سيد موسى13
مستجدمحمد مسعد عبدالنبي حسين حموده14
مستجدمحمد مصطفى احمد محمد أبو شارب15
مستجدمحمد مصطفى احمد يوسف جمعه16
مستجدمحمد مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل17

محمد مصطفى عبدالغنى عبدالعزيز على18
مستجدالسيسي

مستجدمحمد مصطفى غانم محمد حسن19
باقي لإلعادةمحمد مصطفى قطب عبدالمقصود20
مستجدمحمد مصطفى محمد السيد السيد مصطفى21
مستجدمحمد مصطفى محمد عبدالمطلب المتاعيشى22
مستجدمحمد مصطفي محمود حمدي مصطفى النادي23
مستجدمحمد ممدوح محمد مصطفى24
مستجدمحمد منصور احمد حسين25
مستجدمحمد موسى عبداللطيف موسى26
مستجدمحمد ناصر اسماعيل محمود27
مستجدمحمد ناصر السيد احمد ابراهيم28
مستجدمحمد ناصر النبهانى محمود شحاته الشربينى29
مستجدمحمد ناصر عبدالحميد مصطفى30
باقي لإلعادةمحمد ناصر عمران هاشم31
باقي لإلعادةمحمد نبيل احمد عبدالهادى محمد هوانه32
مستجدمحمد نبيل عبدالمحسن عطيه محمود33
مستجدمحمد نبيل عصمت السنجرى34
مستجدمحمد نبيل محمد توفيق حسن35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

40فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد نبيل محى الدين محمد مصطفى36
مستجدمحمد نصر عطيه عبدالصادق37
مستجدمحمد نور عبدالصادق السيد مصطفى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

41فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمد هانى السعيد موسى جاد هللا1
مستجدمحمد هشام كمال محمد المسلمي2
مستجدمحمد هشام محمد جالل جاويش3
مستجدمحمد هالل سعد الدين احمد الغمراوى4
مستجدمحمد وحيد عطيه عبدالحميد5
باقي لإلعادةمحمد ياسر ابراهيم حسين الملط6
مستجدمحمد ياسر حسين عبدالسالم7
مستجدمحمد ياسر سعد عبدهللا8
مستجدمحمد ياسر محمد فهمى محمد9
مستجدمحمد ياسر يحيى المخزنجى10
باقي لإلعادةمحمد يسرى عباده احمد وهبه11
مستجدمحمد يسرى لطفى محمود سعد12
مستجدمحمد يسرى محمد مصطفى قطايا13
باقي لإلعادةمحمود ابراهيم احمد ابراهيم14
مستجدمحمود ابراهيم احمد ابراهيم15
مستجدمحمود ابراهيم احمد وهبه16
مستجدمحمود ابراهيم طلبه ابراهيم محمد17
مستجدمحمود ابراهيم محمد احمد خليفه18
باقي لإلعادةمحمود ابراهيم محمد محمد عرفه19
باقي لإلعادةمحمود احمد زكى مراد مرجان20
مستجدمحمود احمد عبدهللا السيد فتوح21
باقي لإلعادةمحمود احمد عبدالجواد محمد الدخاخنى22
مستجدمحمود احمد عبدالحميد فوزى23
مستجدمحمود احمد عزب عزب مرسى24
مستجدمحمود احمد كردى عبدالعال همام25
مستجدمحمود احمد محمد حسن احمد26
باقي لإلعادةمحمود احمد محمد عبدالرحمن ابراهيم27
باقي لإلعادةمحمود احمد محمد عطيه محمد28
باقي لإلعادةمحمود أحمد محمد محمد سيد أحمد29
مستجدمحمود احمد محمد محمود جيره هللا30
مستجدمحمود احمد نبيل عبدالحميد مصلحى31
مستجدمحمود اسامه محمود المرغنى فرج32
باقي لإلعادةمحمود اسماعيل السيد عبدالعزيز عطيه33
مستجدمحمود اشرف على محمد على اسماعيل34
مستجدمحمود اشرف محمد غنيمى حمزه35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

41فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمود السعيد محمد حسن شرف36
مستجدمحمود السيد رزق البغدادى جمعه37
مستجدمحمود السيد عبدالعظيم الديداموني38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

42فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمود السيد عبدالمعطى ابو النجا1
مستجدمحمود السيد متولى رزق2
مستجدمحمود السيد محمد حسن3
مستجدمحمود السيد نصر السيد شعبان4
مستجدمحمود امين على العوضى على5
مستجدمحمود جمال محمد سعيد عبدالعزيز6
باقي لإلعادةمحمود جمال محمد عبدالقادر7
مستجدمحمود جمعه ابراهيم حامد8
باقي لإلعادةمحمود جميل سعد عبدالمقصود9
مستجدمحمود حافظ صبحى حافظ10
باقي لإلعادةمحمود حامد محمد السيد11
مستجدمحمود حسن محمد السيد خضير12
مستجدمحمود حمدى محمود بسيونى13
مستجدمحمود خالد سعيد احمد مصطفى14
مستجدمحمود خالد عبدهللا محمد على15
باقي لإلعادةمحمود رافت محمد بكرى محمد16
مستجدمحمود رضا حسين فهمى17
مستجدمحمود رضا عباس عبدالشافى الشيخ18
مستجدمحمود رضا محمد شتيوى19
مستجدمحمود رضوان طلعت محمد امين20
باقي لإلعادةمحمود رفعت عبدالحليم على على شلبى21
مستجدمحمود رفعت محمد امين متولى السباعى22
باقي لإلعادةمحمود سالم سالم على23
مستجدمحمود سعد محمد شهدي24
مستجدمحمود سعيد محمود محمد عبدهللا الجزار25
مستجدمحمود سمير احمد زغلول ابراهيم26
مستجدمحمود شوقى شاهين العدوى27
مستجدمحمود صابر ابراهيم عبدالرحمن28
باقي لإلعادةمحمود صالح محمد صالح على29
مستجدمحمود صفا متولى احمد مشيرف30
مستجدمحمود ضياء الدين السعيد عطيه خليل31
مستجدمحمود طارق على حسن سنبل32
مستجدمحمود طارق محمود احمد محمد33
مستجدمحمود عاطف محمد ابوشوشة محمد34
باقي لإلعادةمحمود عاكف محمد أمين35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

42فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمود عبدالحميد الشحات عبدالحميد36
مستجدمحمود عبدالفتاح عبدهللا السيد محمد37
مستجدمحمود عبدالمطلب محمد عبدالمطلب الواعى38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

43فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمحمود عبدالرحمن مختار عبدالرحمن1
باقي لإلعادةمحمود عبدالعزيز عبدالرؤف عبدالعزيز2
باقي لإلعادةمحمود عبدالمجيد عبدالغنى الحسينى نصار3
باقي لإلعادةمحمود عزت السيد عبدالعال4
مستجدمحمود عزت عفيفي عبدالقادر5
مستجدمحمود عزت محمد على قاعود6
مستجدمحمود عساف عبدالحميد محمد حسن7
باقي لإلعادةمحمود علي احمد حسن8
مستجدمحمود على محمود عبدالعزيز االبيض9
باقي لإلعادةمحمود فرحات عبودة مصلحى سعيد10
مستجدمحمود فطين احمد محمد11
مستجدمحمود فكرى عبدالمطلب ابراهيم12
مستجدمحمود فوزى حسنى غريب13
مستجدمحمود كمال محمد االعصر14
مستجدمحمود ماهر رمضان احمد نصر15
مستجدمحمود مجدى سعد حسين عبدالقادر16
مستجدمحمود محمد ابراهيم سالم17
باقي لإلعادةمحمود محمد احمد فريد عناني18
باقي لإلعادةمحمود محمد احمد محمد نصار19
مستجدمحمود محمد السيد عبده20
مستجدمحمود محمد العربى منصور احمد21
مستجدمحمود محمد الهادى مصطفى22
مستجدمحمود محمد خيرى محمود عبدالوهاب23
مستجدمحمود محمد سالم سويلم24
مستجدمحمود محمد سليم دسوقى25
باقي لإلعادةمحمود محمد شعبان ابراهيم26
باقي لإلعادةمحمود محمد صالح محمد27
مستجدمحمود محمد عاشور متولى عاشور28
باقي لإلعادةمحمود محمد عباس عبدالعظيم29
مستجدمحمود محمد عبدالمنعم السيد30
مستجدمحمود محمد عبدالعزيز حسنين31
باقي لإلعادةمحمود محمد عبدالغنى على32
باقي لإلعادةمحمود محمد فتحى عبدربه33
مستجدمحمود محمد فتحى غريب علوان34
باقي لإلعادةمحمود محمد محمد عبدالكريم محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

43فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمود محمد محمد محمد مصلوح36
باقي لإلعادةمحمود محمد محمود احمد37
مستجدمحمود محمد محمود اسماعيل ابو عامر38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

44فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمحمود محمد محمود بدوي عطيه1
مستجدمحمود محمد محمود طه محمد2
باقي لإلعادةمحمود محمد محمود عبدالرحمن3
باقي لإلعادةمحمود محمد محمود محمد4
مستجدمحمود محمد محمود محمد سليمان5
باقي لإلعادةمحمود محمدى محمد السيد جاد هللا6
باقي لإلعادةمحمود مصطفى عبدالمنعم محمود رزق7
مستجدمحمود مصطفى محمد محمد غراب8
باقي لإلعادةمحمود مصطفى محمدي احمد مصطفى9
مستجدمحمود مصطفى محمود عبدالفتاح باشا10
مستجدمحمود معوض السباعى محمد عبدهللا11
مستجدمحمود ممدوح المرسى عبدهللا12
مستجدمحمود منير محمد السيد الهمشري13
مستجدمحمود ناجى حسين محمد العايدى14
مستجدمحمود ناصر مصباح عبدالمعطى15
مستجدمحمود نشأت احمد متولى محمد شريف16
مستجدمحمود هانى نظمى السيد17
مستجدمحمود وائل يوسف محمد عبدالحميد18
مستجدمحمود ياسر نصر السيد19
مستجدمحمود يوسف يوسف احمد20
مستجدمحيى الدين محسن محمد الهادى السيد21
مستجدمحيى الدين محمد السيد زكى بركات22
مستجدمدحت سمير مدحت منير محمد رمضان23
باقي لإلعادةمرتضى محمد السيد عبدالعظيم24
مستجدمروان احمد عبده عباس سالم25
مستجدمروان احمد محمد جمعه محمد26
مستجدمروان مسعد عبدالحميد امبابى27
مستجدمروان مصطفى عبدالحميد زكي28
مستجدمصبح ميمو شوقي محمد29
مستجدمصطفى ابراهيم السيد ابراهيم عسكوره30
باقي لإلعادةمصطفى ابراهيم عبدالفتاح محمد على31
مستجدمصطفى احمد احمد السيد على32
مستجدمصطفى احمد حسنى فهمى33
مستجدمصطفى احمد عبدهللا شاطر خليل34
مستجدمصطفى احمد محمد الشاعر35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

44فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمصطفى احمد محمد عبدالقادر36
مستجدمصطفى اسماعيل عبدالعال عبدالعال غنيم37
مستجدمصطفى اشرف احمد عبدهللا الماحي38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

45فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةمصطفى اشرف مصطفى صالح1
مستجدمصطفى السيد مصطفى كمال ابراهيم2
مستجدمصطفى بكر عبدهللا حسن سليم3
مستجدمصطفى جمال السيد حسين جزر4
باقي لإلعادةمصطفى جمال خليفة سعد5
مستجدمصطفى جمال عبدالمعطى حسن عبدالمعطى6
مستجدمصطفى جمال فريد عرفان على7
باقي لإلعادةمصطفى حامد جودة محمد8
مستجدمصطفى حلمى محمد سامى محمد كامل9
مستجدمصطفى حماده السيد محمد السيد10
باقي لإلعادةمصطفى خالد ابراهيم احمد11

مصطفى خضر المغاورى عبدالحميد12
مستجدالتمرجي

مستجدمصطفى رجب احمد الغزالى13
باقي لإلعادةمصطفى رجب احمد مصطفى14
مستجدمصطفى سليمان جمعه الشعراوى15
باقي لإلعادةمصطفى سمير السيد احمد امين16
مستجدمصطفى سمير فوزي سعيد شتات17
باقي لإلعادةمصطفى شكرى عبدالخالق الشين18
باقي لإلعادةمصطفي طارق فتحي البيه19
مستجدمصطفى طلعت محمد عطاهللا20
مستجدمصطفى عاطف عطيه عرابى21
مستجدمصطفى عاطف محمود محمد22
مستجدمصطفي عبدالجواد منوفي أحمد العبد23
مستجدمصطفى عبدالحميد عبدالحكيم محمد24
مستجدمصطفى عبدالرحمن حافظ ابراهيم مصطفى25
مستجدمصطفى عبدهللا عنانى غالى السيد26
باقي لإلعادةمصطفى عبدالحليم على محمد كوكه27
مستجدمصطفى غنيم السيد غنيم على28
مستجدمصطفى فؤاد أبو العنين إبراهيم29
مستجدمصطفى مجدى ابراهيم محمد ابراهيم30
مستجدمصطفى مجدى ابراهيم محمود31

مصطفى مجدى عبدالعظيم عبدالمقصود32
مستجدحجاب

مستجدمصطفى مجدى عبدالرحمن احمد مرسى33
مستجدمصطفى محسن محمد ابراهيم الخولى34
مستجدمصطفى محمد ابراهيم عبدالوهاب شلبى35

1/10/20169:15:34تاريخ الطباعةنسخة غير مراجعة89 / 83صفحة 
55تقرير:http://misweb.zu.edu.eg/zagweb/mainar.htmنظام الجامعة االلكتروني بجامعة الزقازيق

PrintAr http://misweb.zu.edu.eg/zagweb4/PrintAr.aspx

of 89 83 01/10/2016 09:15 ص



الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

45فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمصطفى محمد السيد حسن الجندى36
مستجدمصطفى محمد حفنى شاهين37
مستجدمصطفى محمد رفعت محمد تهامي سالم38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

46فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمصطفى محمد عبدالمنعم محمدعطيه1
مستجدمصطفى محمد عبده محمد2
مستجدمصطفى محمد عمر يوسف عمر3
مستجدمصطفى محمد محمد ابراهيم رضوان4
مستجدمصطفى محمد محمد موسى5
مستجدمصطفى محمد محمود عبدالرحمن بكرى6
مستجدمصطفى محمد مصطفى عبدالعزيز7
مستجدمصطفى محمد مصطفى محمد احمد8
مستجدمصطفى محمود احمد مصطفى9
باقي لإلعادةمصطفى محمود السيد محمد10
مستجدمصطفى محمود حسن على11
مستجدمصطفى محمود غريب بنداري12
مستجدمصطفى مدحت محمد بسيوني ابراهيم13
مستجدمصطفى نجاتى مصطفى السيد14
مستجدمصطفى هانى ابراهيم ابراهيم15
باقي لإلعادةمصطفى هشام السيد عبدالسالم16
مستجدمصطفى ياسر فاضل محمد17
مستجدمصطفى ياسر مصطفى عبدالحليم عمره18
مستجدمعاذ عاطف محمد نبوى عريبة19
مستجدمعاذ عبدهللا السيد على عبدهللا20
مستجدمعاذ محمد محمود احمد رميح21
مستجدمعتز جمال علي محمد22
مستجدمعتز حسين محمد عبدهللا البسطويسي23
مستجدمعتز سعد جمعه الشحات دياب24
مستجدمعتز محمد محمد احمد اسماعيل عطيه25
مستجدمعتز محمود عبدالعزيز احمد حسن26
مستجدمهند صالح منصور عيد27
مستجدموسى مجدى عبدالعزيز موسى28
مستجدمؤمن احمد حلمى على29
مستجدمؤمن حسين حسانين محمد30
باقي لإلعادةمؤمن محمد عبدالمؤمن احمد31

مؤمن ياسر زين العابدين عثمان عبدهللا32
مستجدالحفناوى

باقي لإلعادةميشيل أشرف فاروق نسيم عقداوى33
مستجدميشيل صفوت عبدالمسيح ميخائيل34
باقي لإلعادةمينا اسامة عيسي زكى35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

46فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدمينا سعيد نعام فهيم36
مستجدمينا ميشيل عبدالمالك مرقص37
مستجدناجى فؤاد جرجس حنا زغلول38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

47فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجدنادر عماد الدين على احمد على1
مستجدنادر فاروق عبدالقادر على2
مستجدنادر نظمى محمد سليمان دبور3
باقي لإلعادةناصر محروس عبدالفتاح عبدالمقصود4
مستجدنبيل احمد نبيل على عرفه5
مستجدنبيل السعودى عبدالحليم ابراهيم6
مستجدنبيل جمال محمد سليمان7
مستجدنبيل عادل محمد طه القلش8
مستجدنجم رشاد نجم محمود نجم9
مستجدنمير هشام عبدالوهاب محمد محمد غانم10
باقي لإلعادةنور الدين محمد ابراهيم توفيق11
مستجدنور عالء الدين على محمد ريان12
مستجدنور محمد امين احمد ثابت امين13
مستجدنور وحيد احمد ابراهيم عبدالرحمن14
مستجدهانى فوزى السيد عبدالجواد15
مستجدهانى محمد محمد لطفى محمد ابو صالح16
مستجدهانى محمود احمد حسن على17
مستجدهشام محمد رشاد محمد متولى النحاس18
مستجدهشام محمد محمد شتية سالم19
مستجدهشام محمود فؤاد ابو هيبه المليجى20
مستجدهيثم السيد محمد محمد غريب21
مستجدوائل حسن محمد رجب احمد22
باقي لإلعادةوسام على محمد على زيد23
مستجدوسيم محمد عبداللطيف ابراهيم24
مستجدوضاح ثروت توفيق محمد25
مستجدوفيق رمضان مسعد عبدالحليم البربرى26
مستجدوليد جمال فايز عبدالعال27
باقي لإلعادةوليد محمد السيد ابراهيم عباس28
مستجدياسر محمد الشبراوى احمد29
مستجدياسر مصطفى محمود المتولى البيومى30
باقي لإلعادةياسين عمرو عبدالوهاب محمد حسن الكاشف31
مستجديحى ثابت رمضان دكرورى32
مستجديحيى خالد عبدالفتاح خرخاش33
مستجديوحنا فوزى صبحى صليب عوض34
مستجديوسف ابراهيم عبدالرحيم محمد35
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

47فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

باقي لإلعادةيوسف احمد علي ليله36
مستجديوسف أشرف محمد نصر رفاعى37
مستجديوسف السيد يوسف خليل محمد38
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الشعبة : عامجامعة الزقازيق
الفرقة : اإلعدادية بكالوريوسكلية الهندسة

2017-2016العام الدراسي : الئحة هندسة الزقازيق الرابعة
كشوف الفصول الدراسية

48فصل رقم 
مالحظاتحالة الطالباسم الطالبمسلسل

مستجديوسف حسام محمد طلعت سالم1
باقي لإلعادةيوسف رشاد بشرى يوسف2
مستجديوسف سعيد عبدالفتاح بدوى3
مستجديوسف سمير محمد عفيفى عامر4
باقي لإلعادةيوسف شعبان محمود محمد5
مستجديوسف عصام الدين ابو السعود سيد احمد6
مستجديوسف فتحى يوسف متولى7
مستجديوسف متولى يوسف محمد البرهامى8
مستجديوسف محمد السعيد عبدالمطلب عبدالرازق9
مستجديوسف محمد عبدالهادي عبدالوهاب10
مستجديوسف محمود محمد يوسف الجندى11
مستجديوسف محمود يوسف عمر الدليل12
باقي لإلعادةيوسف هشام عبدالسميع الدمرداش متولى13
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