
 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
Total “30” رقم الجلوس اسم الطالب الحالة الدراسية  

  8601 ابراهيم احمد سليمان متولى مستجد  25
  8602 ابراهيم السيد الصادق عبدالرحمن مستجد  22
  8603 ابراهيم جمال السيد حسن عوف مستجد  17
  8604 ابراهيم سعد ابراهيم سيد احمد مستجد  20

  8605 ابراهيم شعبان مرسى محمد الخارج   -
  8606 ابراهيم محمد عبدالجيد عبدالجواد مستجد  21
  8607 ابوبكر السيد عبدالمجيد محمد باقي  -

  8608 احمد ابراهيم احمد مختارالهنداوى مستجد  25
  8609 احمد ابراهيم عمر على االعصر مستجد  16

  8610 احمد ابراهيم محمد عبدالسالم مستجد  23

  8611 احمد احمد نافع عمران باقي  7

  8612 احمد اسماعيل عبدالمجيد رخا باقي  19

  8613 احمد البربري حسن عطيه مستجد  10
  8614 احمد السيد عبده محمد مستجد  27
  8615 احمد السيد محمد ابراهيم مستجد  23

  8616 احمد ايمن محمد احمد رمضان مستجد  15

  8617 احمد جمال احمد عبده العريان مستجد  16
  8618 حامد محمد ابراهيم محمد احمد مستجد  18
  8619 احمد حجازى محمد محمد خضر مستجد  20

  8620 احمد حسام عبداللطيف محمد الطوخي مستجد  26

  8621 احمد حسين زكى حسين االفندى مستجد  21

  8622 احمد حسينى محمد فهمى على مستجد  26
  8623 احمد خالد عبدالعزيز محمد مستجد  23

  8624 قى انور عبدالعاطىاحمد دسو مستجد  19

  8625 احمد رجب عبدالحميد ابو العطا مستجد  23

  8626 احمد رفعت ابو ورده على مستجد  17

  8627 احمد رمضان السيد عبدالفتاح مستجد  18

  8628 احمد سعيد محمود مهدى مستجد  25

  8629 احمد سمير شعبان عطيه محمد مستجد  15
  8630 داحمد سيد السيد احمد عي مستجد  17
  8631 احمد شعبان صابر عباس مستجد  16

  8632 احمد صالح رشاد على مستجد  22
  8633 احمد صالح السيد محمد السيد مستجد  21

  8634 احمد عادل احمد حسنين عزب مستجد  18

  8635 احمد عادل محمد عبدالرحيم مستجد  28

  8636 احمد عاطف سعد حسن عباس مستجد  20

  8637 عبدالنبى عبدالحميد احمد عاطف مستجد  17



 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
  8638 احمد عاطف عبده ابو زيد مستجد  23

  8639 احمد عبدالحليم احمد على خاطر مستجد  17

  8640 احمد عبدالحميد عبدالعزيز عبدالحميد الخارج  -

  8641 احمد عبدالكريم عبدالحق عبدالكريم مستجد  22

  8642 احمد عبدالمجيب يونس محمد مستجد  17

  8643 حمد عبدالمنعم احمد السيدا الخارج  -

  8644 احمد عبدالنبى السيد عزب مستجد  27

  8645 احمد عثمان سالم سليمان مستجد  23

  8646 احمد عزت عبدالقادر احمد عطيه مستجد  24

  8647 احمد عطاهللا محمد احمد النشار مستجد  14

  8648 احمد عالء حامد محمد جابر مستجد  15
  8649 سن عبدالعزيز فياضاحمد على ح مستجد  24
  8650 احمد على سليمان ابراهيم عطا مستجد  11

  8651 احمد على محمد حمزه الشين مستجد  20

  8652 احمد فايز حسينى حسينى باقي  -

  8653 احمد مجدى عبدالعزيز عبدالشافى مستجد  19

  8654 احمد محمد ابراهيم محمد مستجد  17

يز عبدهللا احمد محمد عاطف عبدالعز مستجد  26
 قابيل

8655  

  8656 احمد محمد عرفا ابراهيم عطيه على مستجد  25

  8657 احمد محمد على على محمد مستجد  20

  8658 احمد محمد محمد امين الجمال مستجد  25

  8659 احمد محمد مصطفى صالح عبدالعال مستجد  15

  8660 احمد ممدوح احمد محمود صالح باقي  -
  8661 د غريب مصطفىاحمد نبيل محم مستجد  7

  8662 احمد نصر محمود احمد مستجد  17

  8663 احمد هانى السيد عبدالسالم محمد مستجد  11

  8664 احمد هشام اسماعيل محمد مستجد  10

  8665 احمد وائل منصور عبدالقادر محمد مستجد  12

  8666 ادهم هيثم مكرم السيد مستجد  22
  8667 اسامه شعبان محمد احمد مستجد  17

  8668 اسالم ابراهيم عبدالرحمن على مستجد  18

  8669 اسالم احمد حسن محمد السيد مستجد  10

  8670 اسالم حامد حسين محمد حسين مستجد  18

  8671 اسالم حسن عبدالفتاح الدسوقى صقر مستجد  15

  8672 اسالم عاطف عبدالحميد عطيه مستجد  18



 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
  8673 اسالم عالء ابوعتاب شبانه عكاشه مستجد  11

  8674 اسالم محمد على السيد مستجد  13

  8675 اشرف محمد السيد عبدالرحمن فراج مستجد  17

  8676 السعيد منصور حامد متولي مستجد  8

  8677 السيد رضا السيد محمد عبدالفتاح مستجد  11

  8678 السيد محمد شحاته ابراهيم الخارج   -

  8679 السيد محمد على محمد باقي  -
  8680 سيد ممدوح عبدالبارى مصطفىال الخارج   -

  8681 امنيه ناصر محمود سيد احمد نور الدين مستجد  23

  8682 امنيه وحيد محمد موسى احمد مستجد  17

  8683 امير مغاورى عبدالمجيد السيد مستجد  16

  8684 ايمان خالد الشحات خالد بدر الخارج  -

  8685 ايمن احمد السيد هاشم االشقر مستجد  21

  8686 ايمن متولى محمد محمد ستجدم  11

  8687 ايناس اسامه محمد جبريل مستجد  18
  8688 ايهاب محمد توفيق برعى موسى مستجد  22

  8689 ايهاب محمد جاد محمود احمد الخارج   -

  8690 ايهاب محمود محمد محمود قنديل مستجد  20

  8691 باسل احمد عبدالعال محمد محمد مستجد  11

  8692 سمير احمد احمدالسودهباسل  مستجد  22

  8693 باسم مدحت السيد عبدالقادر مستجد  18

  8694 بسمه رضا ابراهيم مصطفى مستجد  22

  8695 بوال عوض سليمان حنا مستجد  23

  8696 جمال حسنى جوده عبدالواحد اللبودي مستجد  12

  8697 جورج الهامى يوسف يعقوب لطيف مستجد  22

  8698 لخالق فرجحامد محمود عبدا مستجد  19

  8699 حسن جمال عبدالحليم رضوان مستجد  23

  8700 حسن زين العابدين لطفى عبدالرحمن مستجد  16

  8701 حسن محمد حسن منصور المعاملي مستجد  18

  8702 حسنى حسنى محمد السيد الغرباوى مستجد  15

  8703 حسين خالد على امين مستجد  17

  8704 و طالبخالد احمد محمد احمد اب مستجد  17

  8705 خالد جمال سالم عبدهللا مستجد  20
  8706 خالد محمد الشافعى محمد مستجد  25



 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
  8707 خالد محمد عبده ابراهيم الشبلى مستجد  21

  8708 خالد ممدوح ابوبكر جاد الحق مستجد  12

  8709 خلود خالد حسين البهنساوي مستجد  19

  8710 داليا جمال عبدالحميد الشين مستجد  23

  8711 زياد محمد نبيل عطا هللا قاسم مستجد  23

  8712 سامح السيد السعيد فتح الباب مستجد  7

  8713 سعد حمدي سعد غراب مستجد  16

  8714 سعيد محمد علي حسن العشري مستجد  20

  8715 سالمه سالمه عبدالموجود سليم مستجد  23

  8716 سلمي سعيد حسن محمد حسن سمره مستجد  24

  8717 شاهر احمد ابراهيم عبدالعزيز امين مستجد  14

  8718 شريف سالمه سيد عبدالحميد مستجد  18

  8719 صالح محمد مسلم جبالى مستجد  19

  8720 طارق احمد عبدالعزيز محمد الخارج  -

  8721 طارق شريف عبدالجليل جاد احمد مستجد  26

  8722 طارق مصطفى محمد الصاوى مستجد  25

  8723 طه بليغ محمد طه محمد جمعه مستجد  27

  8724 طه عالء طه مسعود مستجد  20

  8725 عادل محمود ابراهيم محمود باقي  -

  8726 عامر غبد الحكيم عامر باقي  -

  8727 عبداالخر احمد عبدهللا حسان مستجد  21

  8728 عبدالحكيم محمد عبدالرحمن السيد مستجد  24
  8729 اسماعيلعبدالرحمن طلعت اسماعيل  مستجد  15

  8730 عبدالرحمن عاطف السيد عبدالرحمن مستجد  25

عبدالرحمن عالء الدين عبدالجليل السيد  مستجد  15
 دياب

8731  

  8732 عبدالرحمن على فهمى الجوهرى مستجد  19

  8733 عبدالرحمن محسن عبدالعظيم مختار مستجد  9

محمد  عبدالرحمن مصطفى محمد عزت مستجد  23
 الرفاعى

8734  

  8735 عبدالرحمن مصطفى منيسى عيد مستجد  17
  8736 عبدالعزيز على جمعه محمد ابراهيم مستجد  15

  8737 عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالفتاح باقي  -

  8738 عبدهللا السيد جاب هللا حسين مستجد  10

  8739 عبدهللا سامى سليمان عبدالرحمن زياده مستجد  11



 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
  8740 هللا عطيهعبدهللا صالح عبد مستجد  21

  8741 عبدهللا مسعد عبدهللا عبدالمنعم مستجد  26

  8742 عبدالمنعم نصر الدين عبدالمنعم السيد  مستجد  16

  8743 عطيه الشوينى عطيه محمد مستجد  15

  8744 عالء عبدالعليم عبدالعزيز سيداالهل مستجد  13
  8745 عالء متولى السيد ابوزيد مستجد  4

  8746 على نصر شدادعلى ماهر  مستجد  8

  8747 عماد عصام الدين محمدى عبدالرحمن مستجد  9

  8748 عماد عالء الدين مصطفى عبده مستجد  16

  8749 عمار محمد محمد احمد مصطفى بربر مستجد  21

  8750 عمر محمود فؤاد محمد مستجد  22
  8751 عمرو اشرف محمد جودت عبدالمنعم مستجد  20

  8752 سماعيلعمرو محمد احمد ا باقي  -

  8753 عمرو محمد مهدى محمد مهدي مستجد  19

  8754 غاده السيد حسين محمد مستجد  23

  8755 فريد فرج ابراهيم فرج باقي  -

  8756 فؤاد ممدوح فؤاد محمد مستجد  15

  8757 كريم احمد الرفاعى محمد سالمه مستجد  16
  8758 كريم محمود سيد احمد السيد محمد دهمش مستجد  25

  8759 لؤى صالح احمد احمد عبدالرحمن مستجد  20

  8760 ماجد احمد حسن حسين الطنانى مستجد  17

  8761 ماجد صبرى غالى صليب مستجد  9

  8762 ماركو وجيه متى يوسف مستجد  20
  8763 مجدى حسين شكرى محمد احمد مستجد  19
  8764 محمد ابوزيد محمد عطيه محمد باشا مستجد  26

  8765 مد حسن عبدالجوادمحمد اح مستجد  27

  8766 محمد احمد عبدالحميد عنتر باقي  -
  8767 محمد احمد عطيه احمد صابر مستجد  21

  8768 محمد احمد محمد ابراهيم مراد مستجد  20

  8769 محمد احمد محمد عثمان مستجد  16

  8770 محمد السيد محمد امين مستجد  10

  8771 محمد السيد محمد حامد مستجد  9

  8772 محمد السيد محمد قمحاوى موسى تجدمس  20

  8773 محمد ثروت حلمى محمد فخر مستجد  4

  8774 محمد ثروت محمد السيد حسين بندق مستجد  10

  8775 محمد جمال عبدالحميد الشين مستجد  22



 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
  8776 محمد جمال على عزازى مستجد  18

  8777 محمد حسام الدين توفيق امين باقي  -

  8778 توح حسن جادمحمد حسن ف مستجد  6

  8779 محمد حسين عبدالحميد حسن مستجد  15
  8780 محمد حسيني محمد ابراهيم مستجد  28

  8781 محمد حمدى السيد محمد سويلم مستجد  13

  8782 محمد حمدي انتصار محمد احمد مستجد  15

  8783 محمد خالد عبدالشكور محمد على مستجد  15

  8784 محمد ربيع نصر سمرى مستجد محول  -

  8785 محمد سعد محمد خيربك هالل مستجد  16

  8786 محمد صبحي عبدالمقصود عبدالفتاح  مستجد  16

  8787 محمد صبحي نصر السيد مستجد  11

  8788 محمد عاطف السيد عسكر الخارج   -

  8789 محمد عبدالرحيم عبدهللا عبدالرحيم مستجد  9

  8790 محمد عبدالسالم محمد محمد عمر جندى مستجد  18

  8791 محمد عبدهللا حامد احمد مستجد  17

  8792 محمد عبدهللا حامد اسماعيل مستجد  21
  8793 محمد عبدالنبى عبدالحميد شحاته مستجد  13
  8794 محمد عثمان عبدالحميد محمد مستجد  13

  8795 محمد عربى محمد عبدالستار مستجد  19
  8796 محمد عصام ابراهيم فرج محمد مستجد  22

  8797 محمد عصام علي عاشور ستجدم  14
  8798 محمد على مصطفى محمود مستجد  23

  8799 محمد فوزى محمد السيد ابو سكينه مستجد  6

  8800 محمد محسن احمد فؤاد محمد عوض مستجد  12

  8801 محمد يسرى عبدالسميع محمد موسى مستجد  7

  8802 محمد يسرى عبدالموجود عبدالحميد مستجد  13

  8803 ود احمد ابراهيم محرزمحم باقي  -

  8804 محمود اسماعيل شعبان السيد جوهر مستجد  15

  8805 محمود جمال الدين محمود محمد صقر مستجد  21

  8806 محمود حسن ابراهيم احمد سرحان الخارج  -

  8807 محمود خالد جوده سليمان مستجد  8

  8808 محمود رمضان عبدالحكيم عبيد مستجد  22

  8809 د سعيد محمد على العياطمحمو مستجد  14

  8810 محمود سمير السيد سليمان مستجد  9



 جامعة الزقازيق

 

الميكانيكيةالشعبة : الهندسة   
وى الميكانيكيةالق الرابعةالفرقة :  كلية الهندسة  

 2018-2019العام الدراسي :  الئحة هندسة الزقازيق الرابعة

 أعمال السنة لمقرر إدارة المشروعات
  8811 محمود صبحى سعد عبدالرازق مستجد  13

محمود عادل عبدالحميد ابوقرع  مستجد  21
 عبدالواحد

8812  

  8813 محمود عبدالرحمن محمد حسن مستجد  20

  8814 محمود عبداللطيف محمد عبداللطيف مستجد  5

  8815 مود عبدهللا محمد احمد حسن النجارمح مستجد  20

  8816 محمود عماد محمد عبدالحميد مستجد  24

  8817 محمود محمد سعيد السيد مستجد  26
  8818 محمود محمد عبدالعليم محمد طه مستجد  25

  8819 محمود محمد على ابراهيم الهجرسى مستجد  18

  8820 محمود مصطفى غريب السيد مستجد  17

  8821 مود ناجى محمد ابراهيم مرعىمح مستجد  10

  8822 محمود يوسف محمد بدوى عامر مستجد  25

  8823 مروان محمد محمد احمد ابراهيم سليمان مستجد  20

  8824 مصطفى اشرف عبدالمنعم مصطفى مستجد  17
  8825 مصطفى سعد محمد محمد مستجد  12
  8826 مصطفى صالح الحسينى عامر مستجد  21

  8827 مد عبده خليلمها اح مستجد  21
  8828 مهند بالل محمد عبدالحليم مستجد  11
  8829 مينا ميخائيل نقوال حنا مستجد  24

  8830 نادر السيد عبدالعاطى حبيشى مستجد  22

  8831 نوران محمد فوزى محمد مستجد  17
  8832 نورهان حسن احمد مراد مستجد  18
  8833 هشام محمد عثمان محمد نصر رضوان مستجد  15

  8834 والء محمد محمود عطيه مستجد  15

  8835 وليد محمد خالد عبدالبديع السيد مستجد  -
  8836 يوسف جمال عبدالحميد احمد عامر مستجد  15

  8837 يوسف محمد جمال يوسف مستجد  21
 


