
 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 1 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث باقى( آالت كهربٌة)الفرقة الثانٌة   انتاج ثالثه 00001 حمدخلود حمدى عبدالعزٌز م  1

  بحث باقى( آالت كهربٌة)الفرقة الثانٌة   انتاج ثالثه 00000 منار أسامه محمد الجحش  2



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  عماره ثالثه 6000 عبد هللا سعٌد عبد هللا عبد الرحٌم  1
ب)الفرقة  2االنشاء المعمارى و المواد

 الثانٌة 
 مستجد(

  بحث

  عماره ثالثه 6026 نورهان حامد حامد ٌوسف جوهر  2
ب)الفرقة  2االنشاء المعمارى و المواد

 الثانٌة 
 مستجد(

  بحث
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 رالمقر

 التوقٌع

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0006 احمد عبدالعزٌز شبانه عبدالعزٌز شبانه  1

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0000 حسام عبدهللا محمد على النجار  2

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   هربٌةقوى ك تانٌه 0010 عبدالرحمن شهٌر ابراهٌم هالل  3

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0016 عبدهللا ابراهٌم عبدهللا شلبى  4

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0010 عبدهللا محمود عبدالمقصود احمد خطاب  5

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0011 اب خالد محمود بهنسى شاهٌنعبدالوه  6

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0022 محمد عبدالخالق عبده خالف  7

  بحث مستجد(  )الفرقة األولى2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0066 مصطفى حسن محمود حسن  8

9  
مصطفى صابر حسٌن سٌد احمد 

 دروٌش
  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0060

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   قوى كهربٌة تانٌه 0002 مٌنا مجدى ماهر ناصف  11

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2لحاسب برمجه ا  اتصاالت تانٌه 0600 ساره خالد ابراهٌم محمد سنبل  11

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   اتصاالت تانٌه 0630 محمد سعٌد عبدالسالم هالل  12

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   اتصاالت تانٌه 0626 محمود السٌد طه الفخرانى  13

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2مجه الحاسب بر  اتصاالت تانٌه 0666 هانى شاكر على مصطفى  14

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0001 احمد محمد حلمى احمد الٌمانى  15

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0023 اٌمن عبدالظاهر عبدالظاهر السٌد سلٌم  16

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0006 القادر علوانعادل مؤمون عبدالحفٌظ عبد  17

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0010 فارس اسماعٌل محمد اسماعٌل خطاب  18

  بحث باقى( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0100 محمد جمال عبدالخالق شبل  19

21  
مصطفى عبدالناصر عبدالسٌد عبدالعال 

 الكومى
  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0163

  بحث باقى( )الفرقة األولى 2برمجه الحاسب   حاسبات تانٌه 0100 ٌاسمٌنا عبدالرإف عبدالحكٌم نصٌر  21
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

1  
عبدالرحمن ابراهٌم حسان سٌداحمد 

 زٌدان
  كهرباء اولى 6036

تارٌخ الهندسه و التكنولوجٌا)الفرقة 
 اإلعدادٌة 

  بحث مستجد(

  مٌكانٌكا اولى 6066 احمد محمد عبدالنبى كعبو  2
تارٌخ الهندسه و التكنولوجٌا)الفرقة 

 اإلعدادٌة 
  بحث مستجد(

  مٌكانٌكا اولى 6260 محمود رضا رمضان حماد النجار  3
تارٌخ الهندسه و التكنولوجٌا)الفرقة 

 اإلعدادٌة 
  بحث مستجد(
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل
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 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة القٌدحالة  الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  عماره تانٌه 0066 اٌمان محمد عزت زٌن الدٌن  1
ب)الفرقة  0تارٌخ و نظرٌات العماره

 األولى 
  بحث مستجد(

  عماره تانٌه 0060 اٌه احمد عبدالبارى حامد  2
ب)الفرقة  0تارٌخ و نظرٌات العماره

 األولى 
  بحث مستجد(
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل
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 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0تحلٌل انشاءات   مدنى تانٌه 0266 احمد رأفت كمال العٌسوى  1

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0تحلٌل انشاءات   مدنى تانٌه 0206 احمد سلٌمان عبدالمنعم عبٌد الشلبى  2

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0تحلٌل انشاءات   مدنى تانٌه 0232 احمد محمد ابراهٌم مصطفى خطاب  3

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0انشاءات  تحلٌل  مدنى تانٌه 0236 احمد محمد عبد العزٌز السعدنى  4

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0تحلٌل انشاءات   مدنى تانٌه 0626 عبد الرحمن لطفى عبد المنعم ابراهً  5

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0تحلٌل انشاءات   مدنى تانٌه 0621 عبد هللا محمد احمد محمود منصور  6

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0تحلٌل انشاءات   مدنى تانٌه 0012 مسعود مومن البهى محمود احمد  7
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل
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 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0التصمٌم المعمارى   عماره تانٌه 0006 سهٌله ضٌاء محمد سالم  1

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0التصمٌم المعمارى   عماره تانٌه 0002 عبدهللا ٌاسر عبدهللا ابراهٌم عبدا  2

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  0التصمٌم المعمارى   عماره تانٌه 0016 الكرٌم الهلباوىمحمد رضا عبد  3
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( )الفرقة الثالثة 6تصمٌم ماكٌنات   انتاج رابعه 06006 اسالم رشاد إبراهٌم األحول  1
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  مدنٌه رابعه 00600 سلٌمان السباعى البحراوى محمد  1
 2تصمٌم منشآت خرسانٌة مسلحة 

 ب)الفرقة الثالثة 
  بحث مستجد(

  مدنٌه رابعه 00666 محمود سمٌر علً زٌن الدٌن إبراهٌم  2
 2تصمٌم منشآت خرسانٌة مسلحة 

 ب)الفرقة الثالثة 
  بحث مستجد(

  مدنٌه رابعه 00606 معاذ هشام سلٌمان محمد  3
 2تصمٌم منشآت خرسانٌة مسلحة 

 ب)الفرقة الثالثة 
  بحث مستجد(
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 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل
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 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6020 احمد حسام محمد عسكر  1

  بحث مستجد( ان)الفرقة اإلعدادٌة حقوق اإلنس  كهرباء اولى 6006 احمد على عبدالحمٌد شعبان  2

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6062 اسامه صفوت قرنى جاد  3

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6000 بسام عدلى فتحى محمد  4

  بحث مستجد( سان)الفرقة اإلعدادٌة حقوق اإلن  كهرباء اولى 6021 حسام عابدٌن محمد مختار وهبه  5

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6026 حسام عٌد قرنى عبدالمجٌد  6

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6066 دعاء محمد احمد محمد  7

  بحث مستجد( وق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة حق  كهرباء اولى 6202 عبدالرحمن جمعه محمد عبدالجواد  8

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6206 عبدالرحمن خالد احمد رشدى  9

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6266 محمد سعٌد احمد سلومه  11

  بحث مستجد( اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة  حقوق  كهرباء اولى 6236 محمد سٌد صالح محمد  11

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6236 محمد سٌد فكرى فهمى  12

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6600 محمود احمد عباس ٌسن  13

  بحث مستجد( إلنسان)الفرقة اإلعدادٌة حقوق ا  كهرباء اولى 6600 محمود صالح محمد عبدالحمٌد  14

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6600 هشام شعبان حبشى امٌن  15

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6000 احمد ٌسن احمد ابراهٌم اسماعٌل  16

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6011 اسالم عبدالخالق عبدهللا محمد  17

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6060 عبدالرحمن رفاعى مرزوق رفاعى  18

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6060 عالء عصام فكرى على  19

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6061 على ربٌع محمد سٌد  21

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6260 محمود رضا رمضان حماد النجار  21

  بحث مستجد( حقوق اإلنسان)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6201 مصطفى محمود عاطف السٌد  22
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 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
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 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   قوى كهربٌة تانٌه 0000 البٌبانًسعد رمضان سعد سلٌمان   1

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   قوى كهربٌة تانٌه 0023 محمد نعمة هللا محمد عالم  2

  ثبح مستجد( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   اتصاالت تانٌه 0600 احمد سلٌمان ابراهٌم المدبولى  3

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   اتصاالت تانٌه 0606 محمد كمال محمد محمد على هجرس  4

  بحث باقى( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   حاسبات تانٌه 0006 ابراهٌم محمد زكى محمد الرشٌدى  5

  بحث مستجد( ولى )الفرقة األ2دوائر كهربٌه   حاسبات تانٌه 0061 زٌاد خالد محمد ابراهٌم  6

  بحث باقى( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   حاسبات تانٌه 0063 محمد احمد ذكى احمد  7

  بحث باقى( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   حاسبات تانٌه 0106 محمد خالد ابراهٌم عراقٌب  8

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   حاسبات تانٌه 0106 محمد عبدالفتاح شعبان حماد  9

  بحث مستجد( )الفرقة األولى 2دوائر كهربٌه   حاسبات تانٌه 0160 مصطفى محمد سعد حسن الشرمه  11



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 12 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  حثب مستجد( )الفرقة األولى 0دٌنامٌكا حرارٌة   انتاج تانٌه 1020 اٌمان طارق حمدى الدسوقى  1



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 13 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة وسرقم الجل اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  مدنى اولى 2600 صالح الدٌن محمد كمال عبد القادر ا  1
الرسم الهندسى و االسقاط)الفرقة 

 اإلعدادٌة 
  بحث باقى(

  مدنى اولى 2006 كرٌم محمد محمد الدسوقى المرسى  2
الرسم الهندسى و االسقاط)الفرقة 

 دادٌة اإلع
  بحث باقى(

  مدنى اولى 2062 محمد نجاتى السٌد ابراهٌم  3
الرسم الهندسى و االسقاط)الفرقة 

 اإلعدادٌة 
  بحث مستجد(

  مدنى اولى 2060 محمد ٌاسر جابر ابراهٌم الزغل  4
الرسم الهندسى و االسقاط)الفرقة 

 اإلعدادٌة 
  بحث باقى(

  ٌكانٌكام اولى 6260 محمود رضا رمضان حماد النجار  5
االسقاط)الفرقة الرسم الهندسى و 

 اإلعدادٌة 
  بحث مستجد(

  مٌكانٌكا اولى 6206 محمود فرج صبحى مصطفى زٌادة  6
الرسم الهندسى و االسقاط)الفرقة 

 اإلعدادٌة 
  بحث باقى(



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 14 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( ب)الفرقة اإلعدادٌة  0رٌاضٌات هندسٌه   عماره اولى 2026 االء محمد امٌن الشرقاوى  1

  بحث مستجد( الفرقة اإلعدادٌة ب) 0رٌاضٌات هندسٌه   مٌكانٌكا اولى 6260 محمود رضا رمضان حماد النجار  2



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 15 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( ب)الفرقة األولى  2رٌاضٌات هندسٌه   مدنى تانٌه 0003 كرٌم طارق االمام الشربٌنً  1



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 16 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 مادةال حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث باقى( ب)الفرقة األولى 2رٌاضٌات هندسٌه   حاسبات تانٌه 0000 احمد عصام ٌوسف منصور بوشه  1



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 17 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( ب)الفرقة اإلعدادٌة 0فٌزٌقا هندسٌه   عماره اولى 2026 االء محمد امٌن الشرقاوى  1

  بحث اقى( ب)الفرقة اإلعدادٌة ب 0زٌقا هندسٌه فٌ  مدنى اولى 2601 علً حسام الدٌن هاشم عبد المهدي صق  2



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 18 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث باقى( دادٌة لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلع  مدنى اولى 2216 احمد محمد السٌد ابراهٌم الجمال  1

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مدنى اولى 2230 احمد مختار احمد احمد ابو ابراهٌم  2

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مدنى اولى 2060 محمد أحمد السعٌد طاش  3

  بحث باقى( ٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة لغه انجل  مدنى اولى 2006 محمد ثروت الدندراوى الخمٌسى  4

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مدنى اولى 2062 محمد نجاتى السٌد ابراهٌم  5

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مدنى اولى 2060 محمود ابراهٌم عباس عباس  6

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مدنى لىاو 2120 ولٌد عزت بسٌونى ابراهٌم دنٌا  7

  بحث مستجد( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6663 محمد ناصر سعد عبدالحلٌم جوٌده  8

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   كهرباء اولى 6662 محمد نجم محمد الصفطى  9

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6000 ى ابراهٌماحمد ٌوسف عل  11

  بحث باقى( لغه انجلٌزٌه فنٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6261 محمود احمد عبدالحافظ احمد الجحش  11

  بحث مستجد( عدادٌة ٌه فنٌه)الفرقة اإللغه انجلٌز  مٌكانٌكا اولى 6260 محمود رضا رمضان حماد النجار  12



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 19 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد شعبةال الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( مساحه مستوٌه ب)الفرقة األولى   مدنى تانٌه 0232 احمد محمد ابراهٌم مصطفى خطاب  1



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 21 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( لفرقة األولى مٌكانٌكا تطبٌقٌة)ا  انتاج تانٌه 1060 عاصم عبدالحمٌد عبدالعظٌم الهبٌان  1

  بحث مستجد( مٌكانٌكا تطبٌقٌة)الفرقة األولى   مٌكانٌكا قوى تانٌه 1006 عبدالعزٌز عبداللطٌف عبدالعزٌز الجٌار  2

  بحث مستجد( مٌكانٌكا تطبٌقٌة)الفرقة األولى   مٌكانٌكا قوى تانٌه 1030 فتحٌه رمضان عبدالفتاح محمد دوٌدار  3

  بحث مستجد( مٌكانٌكا تطبٌقٌة)الفرقة األولى   مٌكانٌكا قوى تانٌه 1000 حمد ٌوسفمحمد رضا كامل م  4



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 21 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( مٌكانٌكا هندسٌه)الفرقة اإلعدادٌة   عماره اولى 2026 د امٌن الشرقاوىاالء محم  1

  بحث مستجد( مٌكانٌكا هندسٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6016 اسامه مصطفى فتحى الحسٌنى ابوطالب  2

  بحث مستجد( مٌكانٌكا هندسٌه)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6003 ساندى محمد سعٌد محمد  3



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 22 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 ةالماد حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( لفرقة الثانٌة هندسة إنتاج)ا  مٌكانٌكا قوى ثالثه 00006 منه اللـه حمدى عفٌفى ظاهر  1



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 23 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  بحث مستجد( هندسه االنتاج)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6016 اسامه مصطفى فتحى الحسٌنى ابوطالب  1

  بحث مستجد( هندسه االنتاج)الفرقة اإلعدادٌة   مٌكانٌكا اولى 6003 محمدساندى محمد سعٌد   2



 الهندسه كليه – طنطب جبمعه 

    شئون الطالة           

                         --------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 كشوف

  تخلفاتالطالب  توقيع

 (0202/0202) الجامعى بالعام الثانى الدراسي للفصل

 )        ( رقم لجنه                                                                                                                             

 

 توقيع المالحظ : اجمالى الطالب :
  طالب حاضرون :
 توقيع المراقب : طالب غائبون :

 

 

 Page 24 الهندسه كليه – الطالب شئون
 

 

 المادة حالة القٌد الشعبة الفرقة رقم الجلوس اسم الطالب م
حالة 
 المقرر

تقٌٌم 
 المقرر

 التوقٌع

  مدنى تانٌه 0003 كرٌم طارق االمام الشربٌنً  1
هندسه التركٌبات والمعدات 

 الكهرومٌكانٌكٌه)الفرقة األولى 
  بحث مستجد(

 


