
    الشفوى    

( درجة30) 

أعمال الفصل 

( درجة30)

كود الطالب

21 24 20812016100359

27 24 20812016100035

18 22 20812015101370

21 17 20812016100267

24 24 20812016100280

30 28 20812015100838

27 17 20812016100401

21 21 20812016100412

21 19 20812015101445

30 26 20812016100491

21 22 20812016100492

18 14 20812016100560

24 16 20812016100718

30 23 20812015100292

0 0 20812014101723

18 15 20812016100756

24 18 20812015100437

0 0 20812016100898

21 21 20812016100946

21 26 20812015101243

0 0 20812017101868

18 19 20812016101069

27 22 20812016101139

24 16 20812016101409

24 20 20812014100049

27 14 20812014100068

24 20 20812014101265

27 20 20812014201623

27 21 20812015101420

24 24 20812014101666

21 13 20812015100287

24 20 20812015100146

0 0 20812015100710

شهاب الدين احمد محمد احمد 3631

كريم احمد عبد المنعم محمد شامه 3632

محمد ابراهيم فؤاد عبده حفنى 3633

احمد عادل فتحى مجاهد مصطفى 3628

بسنت محمود حازم محمد امين صالح 3629

بهاء محمد حامد عبدالهادى 3630

احمد احمد نجاح محمد 3625

احمد اهاب حاتم على العنانى 3626

احمد سمير السيد اسماعيل الشلفه 3627

مروان مسعد عبدالحميد امبابى 3622

مينا سعيد نعام فهيم 3623

هدير ابراهيم محمد مندور 3624

محمد محمد رضا كردي عبدالعال 3619

محمود رفعت عبد الحليم على على شلبى 3620

محمود كامل رجب كامل 3621

محمد اسماعيل محمد اسماعيل 3616

محمد حمدى محمد السيد عطيه 3617

محمد عرفات محسوب مسعد 3618

ماركو هاني فهمي ابراهيم 3613

محمد ابراهيم محمد عبد العزيز 3614

محمد احمد محمد احمد على العوضى 3615

سامح محمد حسن حسن عوض 3610

سعد اشرف عبدالرحمن عبدهللا فرج 3611

عبدالرحمن عماد السيد مصطفى الضوى 3612

حسام احمد محمود عبدالحميد 3607

حسن محمد احمد محمد سرحان 3608

رمضان شحته ابوهاشم ابراهيم 3609

اسالم خالد حامد شرباش 3604

اسالم محمد كمال الدين محمد امام دياب 3605

تامر اسماعيل خليل سليمان السيد 3606

احمد ابو الفتوح مصطفى الحيانى 3601

احمد اشرف السيد محمد زكى قاسم 3602

احمد عبدالحق عبدالحق ابراهيم 3603

الهندسة جامعة الزقازيق
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عبدالعزيز سلمي. / د.أ: مقرر تكنولوجيا اإلنتاج                     أستاذ المادة

نظام شئون الطالب

اسم الطالب رقم الجلوس

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

18/12/2017 تاريخ الطباعة 



    الشفوى    

( درجة30) 

أعمال الفصل 

( درجة30)

كود الطالب

الهندسة جامعة الزقازيق
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نظام شئون الطالب

اسم الطالب رقم الجلوس

0 0 20812015100625

0 0 20812011101375

0 0 20812014100435

0 0 20812013100575

0 0 20812014100686

0 0 20812005100015

24 15 20812015201357

24 19 20812016200252

30 22 20812016200286

21 15 20812016200299

24 25 20812016200477

24 19 20812015201453

24 23 20812015201534

21 0 20812014201665

0 0 20812015201541

21 12 20812014201747

21 0 20812014201764 نادر احمد اسماعيل احمد 3650

محمد كمال محمد غنيم 3648

محمد نبيل عبدهللا متولى 3649

محمد عالء الدين عبدالحميد محمد احمد 3646

بسمه اسامه السعيد محمود حسين

الزهراء السيد حسين محمد 3643

3647

رنا خالد محمد على 3644

سماء اسامه صبري محمد 3645

احمد بالل حسين على 3640

اسراء فتحي السيد ابراهيم 3641

اسماء محمد مصطفى حسن رضوان 3642

صالح على صالح على ابو هبه 3637

كامل محمد فهمى خليل 3638

محمد سعيد محمد عبدالفتاح 3639

محمد محمود محمد عبد الحميد يوسف 3634

احمد محمد احمد عباس 3635

خالد محمد عبدالفتاح عبدالسميع 3636

 1من 1 صفحة 
 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة

18/12/2017 تاريخ الطباعة 


