
 

  جامعة الزقازيق - كلية الھندسة

  

  درجات مقرر تكنولوجيا اإلنتاج للفرقة األولى صناعية

  2019- 2018 الجامعيللعام  

  أعمال الفصل العملى/ الشفوى
  رقم الجلوس اسم الطالب كود الطالب

30  30  

  3601 ابراھيم محمد شاكر ابراھيم سليمان 20812015101188 12  26

  3602 احمد اھاب حاتم على العنانى 20812014100068 غ  غ  

  3603 احمد ايھاب فريد علوان 20812017101639 25  28

  3604 احمد بالل حسين على 20812015201357 غ  غ

  3605 احمد حسان احمد موسى الشيوى 20812016100066 12  26

  3606 احمد محمد احمد عباس 20812011101375 غ  غ

  3607 حلمى رمضان اسالم اشرف 20812016100260 16  26

  3608 اسماء صالح طه اسماعيل 20812017101688 30  30

  3609 االء عالء محمود الزلزلى 20812017200715 30  30

  3610 الشيماء يحيى جوده غنيم 20812016200311 8  26

  3611 بسمه اسامه السعيد محمود حسين 20812014201665 13  26

  3612 بھاء محمد حامد عبدالھادى 20812014101666 غ  غ

  3613 جھاد محمد متولى محمد مصطفى 20812017201664 16  26

  3614 خالد محمد عبدالفتاح عبدالسميع 20812014100435 غ  غ

  3615 رمضان شحته ابوھاشم ابراھيم 20812015101445 غ  غ

  3616 ساره عبدالرازق احمد ابوعيشه 20812016101281 24  28

  3617 سمير فريد سمير ممدوح 20812017100826 22  28

  3618 شرف سعد محمد حمدى الخشن 20812016101288 21  27

  3619 عبدالرحمن احمد امين ابراھيم 20812016101301 24  28

  3620 احمد محمد احمد عبدالرحمن جمال الدين 20812016101303 19  26

  3621 فاطمه اشرف عبدالعزيز شعبان 20812016101324 23  28

  3622 ماركو ھاني فھمي ابراھيم 20812016100718 غ  غ



 

  3623 مازن منير ابراھيم نصر الدين الغنيمى 20812017100668 30  30

  3624 محمد احمد محمد احمد على العوضى 20812014101723 غ  غ

  3625 محمد اسماعيل محمد اسماعيل 20812016100756 14  26

  3626 محمد اشرف حسن شعبان 20812016100757 23  26

  3627 محمد السعيد معروف عبدالمقصود 20812017101696 8  26

  3628 محمد صالح الدين على ابراھيم 20812016100851 16  27

  3629 محمد عبدالوھاب محمد شحاته محمد 20812017100356 21  27

  3630 محمد عرفات محسوب مسعد 20812016100898 غ  غ

  3631 محمد عالء الدين عبدالحميد محمد احمد 20812015201534 غ  غ

  3632 محمد ممدوح محمد مصطفى 20812016100966 19  28

  3633 محمد ناصر عيد حبيب عيد 20812017100684 11  26

  3634 محمد نبيل عبدهللا متولى 20812014201747 غ  غ

  3635 محمد وجيه محمد النبراوى 20812017101133 24  28

  3636 محمود اسامه خليل محمد 20812017101028 9  26

  3637 محمود عبدالفتاح عبدهللا السيد محمد 20812016101028 غ  غ

  3638 محمود كامل رجب كامل 20812016101593 غ  غ

  3639 مصباح محمد سالم صبح 20812017101646 12  26

  3640 نادر احمد اسماعيل احمد 20812014201764 غ  غ

  3641 نشوى محمد محمد السيد 20812017201665 14  28

  3642 نور عالء الدين على محمد ريان 20812016101154 28  30

  3643 نورھان خالد مصيلحي علي 20812017101741 22  28

  3644 ھدير ابراھيم محمد مندور 20812016101409 غ  غ

  3645 ھدير رضا احمد عبدالجواد 20812017201674 15  28

  

  :القائمون على التدريس

  عبد العزيز إبراھيم سلمى/ د.ا -1

  أحمد إبراھيم على إبراھيم/ د -2


