
من الخارج مقيد ٢٠٨١٢٠١١١٠١٣٧٥ احمد محمد احمد عباس ١٠

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٥٦٥ احمد صالح محمد عبد الواحد عبد اهللا ٨

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤٢٠١٦٢٣ احمد عادل فتحى مجاهد مصطفى ٩

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠٠٠٦٨ احمد اهاب حاتم على العنانى ٦

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠١٢٦٥ احمد سمير السيد اسماعيل الشلفه ٧

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٣٥ احمد اشرف السيد محمد زكى قاسم ٤

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠٠٠٦٥ احمد المتولى المتولى احمد العشرى ٥

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٥٩ احمد ابو الفتوح مصطفى الحيانى ٢

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠٠٠٤٩ احمد احمد نجاح محمد ٣

م
باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٢٧٩ احمد ابراهيم مصطفى كامل ابراهيم ١

األولى الفصل الدراسي األول
الحالة الدراسیة حالة القید الكود اسم الطالب

-: المقرر الدراسي

-: الفرقة/المستوى -: الفصل الدراسى

٢٥ -: إجمالى الطلبة سكشن ٢ -: السكشن

العام األكادیمى
٦٣ : اجمالى عدد الطلبة

٦٣ -: إجمالى الطلبة المجموعة ١ -: المجموعة

الھندسة
جامعة الزقازیق

نظام شئون الطالب

كشف توزیع الطالب على المجموعات وقاعات الدرس - السكاشن
الھندسة الصناعیة -: القسم / الشعبة ٢٠١٨-٢٠١٧ -:

 صفحة ١من ١ 
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تاریخ الطباعة



باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥٢٠١٥٤١ محمد كمال محمد غنيم ١٠

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤٢٠١٧٤٧ محمد نبيل عبداهللا متولى ١١

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥٢٠٠٥٩٢ سندس عوض عبد السالم مجد ابو السعد ٨

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤٢٠١٧٤٢ محمد عبده على عبدالجليل ٩

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٤٧٧ رنا خالد محمد على ٦

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥٢٠١٤٥٣ سماء اسامه صبري محمد ٧

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٢٨٦ اسماء محمد مصطفى حسن رضوان ٤

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٢٩٩ الزهراء السيد حسين محمد ٥

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤٢٠١٦٣٤ احمد محمود مسعد ابوالجود ٢

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٢٥٢ اسراء فتحي السيد ابراهيم ٣

م
مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥٢٠١٣٥٧ احمد بالل حسين على ١

األولى الفصل الدراسي األول
الحالة الدراسیة حالة القید الكود اسم الطالب

-: المقرر الدراسي

-: الفرقة/المستوى -: الفصل الدراسى

١٢ -: إجمالى الطلبة سكشن ١ -: السكشن

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٤٣٠ زياد على محمد الشبراوى يوسف زهو ٢٤

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٩١ سامح محمد حسن حسن عوض ٢٥

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٧٥١ رافت محمود السيد محمد سالم ٢٢

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠١٤٤٥ رمضان شحته ابوهاشم ابراهيم ٢٣

من الخارج مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠٠٤٣٥ خالد محمد عبدالفتاح عبدالسميع ٢٠

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٣٧٨ خالد محمد علي محمد ريه ٢١

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٠١ حسام احمد محمود عبدالحميد ١٨

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤١٢ حسن محمد احمد محمد سرحان ١٩

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠١٦٦٦ بهاء محمد حامد عبدالهادى ١٦

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٨٣٨ تامر اسماعيل خليل سليمان السيد ١٧

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤١٧ باسم محمد متولى عصفور ١٤

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠١٤٢٠ بسنت محمود حازم محمد امين صالح ١٥

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٦٧ اسالم خالد حامد شرباش ١٢

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٨٠ اسالم محمد كمال الدين محمد امام دياب ١٣

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٤٢٤ احمد محمد محمود حسين عطيه حسين ١١

 صفحة ١من ١ 
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مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٦٩ مروان مسعد عبدالحميد امبابى ٢٤

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٣٩ مينا سعيد نعام فهيم ٢٥

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٦٢٥ محمد محمود محمد عبد الحميد يوسف ٢٢

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠١٢٤٣ محمود رفعت عبد الحليم على على شلبى ٢٣

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٩٨ محمد عرفات محسوب مسعد ٢٠

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٤٦ محمد محمد رضا كردي عبدالعال ٢١

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠١٣١٧ محمد عاطف فهمى خليل ١٨

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠١١٧ محمد عبدالناصر جمال عبدالعزيز ١٩

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٦٤٨ محمد رمضان المنجد شعبان احمد ابو 
الحسين

١٦

من الخارج مقيد ٢٠٨١٢٠٠٥١٠٠٠١٥ محمد سعيد محمد عبدالفتاح ١٧

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٥٦ محمد اسماعيل محمد اسماعيل ١٤

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٤٣٧ محمد حمدى محمد السيد عطيه ١٥

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٢٩٢ محمد ابراهيم محمد عبد العزيز ١٢

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠١٧٢٣ محمد احمد محمد احمد على العوضى ١٣

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٧١٠ محمد ابراهيم فؤاد عبده حفنى ١٠

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠٠٧٤٢ محمد ابراهيم محمد ابراهيم شلبى ١١

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧١٨ ماركو هاني فهمي ابراهيم ٨

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٦٩٦ مجدى محمود محيى عبد القادر عناره ٩

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٦٧١ عماد النبوى ابراهيم محمد ٦

من الخارج مقيد ٢٠٨١٢٠١٤١٠٠٦٨٦ كامل محمد فهمى خليل ٧

مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٦٠ عبدالرحمن عماد السيد مصطفى الضوى ٤

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠١٢٥٧ علي محمد علي حسن مرعى ٥

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٥١٠٠٢٨٧ شهاب الدين احمد محمد احمد ٢

من الخارج مقيد ٢٠٨١٢٠١٣١٠٠٥٧٥ صالح على صالح على ابو هبه ٣

م
مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٩٢ سعد اشرف عبدالرحمن عبداهللا فرج ١

األولى الفصل الدراسي األول
الحالة الدراسیة حالة القید الكود اسم الطالب

السكشن

-: المقرر الدراسي

-: الفرقة/المستوى -: الفصل الدراسى

باقي مقيد ٢٠٨١٢٠١٤٢٠١٧٦٤ نادر احمد اسماعيل احمد ١٢

٢٦ -: إجمالى الطلبة سكشن ٣ -:

 صفحة ١من ١ 

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
 ٢٠١٧/١١/٢٠ 

تاریخ الطباعة



مستجد مقيد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٠٩ هدير ابراهيم محمد مندور ٢٦

 صفحة ١من ١ 

المـــصـــدر قـاعـدة بـــیـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداریـــــة 
 ٢٠١٧/١١/٢٠ 

تاریخ الطباعة


