
شئون الدراسة واالمتحانات بيان باسماء الطالب المتقدمين

لتعديل رغباتهم

 كلية الهندسة     

   جامعة المنصــورة

النسبةالـــــيمــــناالســـــــــــــمم

79.72حاسباتاتصاالتمحمود دمحم احمد جاد هللا1

62.34حاسباتاتصاالتزياد محمود عبد الهادي الصياد2

62حاسباتاتصاالتعبد الرحمن السيد عبد الرحمن السيد بدران3

88.14حاسباتاتصاالتيوسف دمحم رشاد عبد الرازق4

78.07كهرباءاتصاالتيوسف عبد الرحيم عبد السميع5

70.07كهرباءاتصاالتدمحم ابو بكر ابو بكر عطوه6

71.03كهرباءاتصاالتنبيل جمال عبد الرحمن دمحم7

59مدنياتصاالتدمحم عبد المجيد عطيه شاهين8

59.97مدنياتصاالتدمحم وصفي دمحم محمود9

76.55مدنياتصاالتاحمد دمحم دمحم طه10

61.1اتصاالتانتاجاياد حسام مسعد السناني11

58.21كهرباءانتاجعبد هللا مرسي السعيد المرسي12

39.59مدنيانتاجدمحم فخري عبد الحكيم الدسولي عطاهلل13

35.31مدنيانتاجاسالم سليمان عامر ضبش14

49.1مدنيانتاجدمحم احمد عبد الحميد دمحم15

69.66ميكانيكاانتاجعبد الخالك احمد عبد الخالك دمحم عيد16

46.34مدنيانتاجيوسف دمحم فايك زكي 17

93.79اتصاالتحاسباتسامح ياسر دمحم الدمياطي18

62.48اتصاالتحاسباتكريم دمحم حسن دمحم19

71.03ميكانيكاحاسباتابراهيم مجدي المتولي دمحم20

65.79ميكانيكاحاسباتمحمود جمال محمود حسين المصري21

63.59اتصاالتعمارةدمحم الصادق محمود الصادق22

71.59اتصاالتعمارةدمحم السيد علي رضوان علي23

68.14حاسباتعمارةكريم رجب حسن طرابيه24

68.14ميكانيكاعمارةاحمد سمير احمد دمحم حسنين25

60.41اتصاالتكهرباءابراهيم فتحي محمود عبد العاطي الخميسي26

67.17اتصاالتكهرباءاحمد هاني عبد المعبود العمراوي27

79.03اتصاالتكهرباءفتحي البدراوي دمحم فتحي28

92.55حاسباتكهرباءكريم دمحم علم الدين جمعه29

54.07ميكانيكاكهرباءدمحم طارق فوزي يوسف السعداوي30

تامساء الطالب الراغثني يف تعديل رغثاتهم تني الشعة ( مثدئي)كشف 

وكيل الكلية          

لشئون التعليم والطالب   

.دمحم جمال ابراهيم مهدي/د.أ

         المدير التنفيذي  

الدارة شئون الدراسة واالمتحانات

.كريم شوقي سعد / أ          



شئون الدراسة واالمتحانات بيان باسماء الطالب المتقدمين

لتعديل رغباتهم

 كلية الهندسة     

   جامعة المنصــورة

النسبةالـــــيمــــناالســـــــــــــمم

تامساء الطالب الراغثني يف تعديل رغثاتهم تني الشعة ( مثدئي)كشف 

57.1ميكانيكاكهرباءمصطفي دمحم عبد اللطيف عبد اللطيف31

64.97ميكانيكاكهرباءاحمد دمحم دمحم يوسف العيسوي32

53.24مدنيكهرباءدينا اشرف عبد العظيم متولي33

65.66اتصاالتمدنيدمحم وائل دمحم خليل34

78.34اتصاالتمدنيدمحم جهاد زكي عبد الرحمن نصار35

60اتصاالتمدنياحمد البدراوي منصور احمد36

19.6انتاجمدنيسميحه مطاوع حسن احمد مطاوع37

54.9انتاجمدنيخالد احمد دمحم مصطفي الجزار38

35انتاجمدنيخالد محسن البيومي دمحم39

80.28حاسباتمدنيدمحم سماحه عبد الرحمن السيد40

60.04كهرباءمدنيدعاء عبد الواحد دمحم الشافعي41

70.21كهرباءمدنيمصطفي نجاتي احمد احمد42

60.55كهرباءمدنيدمحم صبري رجب دمحم43

77.24كهرباءمدنيدمحم كريم حسن الشحات عطيه44

72كهرباءمدنيدمحم عيد دمحم السعيد45

56.53كهرباءمدنياسالم دمحم فوزي ابراهيم46

58.53كهرباءمدنيدمحم رضا عوض عبد المنجي47

53.6كهرباءمدنيسهيله خالد بدير دمحم تركي48

56.33كهرباءمدنيعمر خالد عمر السيد البري49

63.03كهرباءمدنياحمد محمود عبد المنعم دمحم موافي50

84.83كهرباءمدنيمحمود عليوه عليوه النجار51

56.83كهرباءمدنيعمر احمد عبد الرحمن احمد52

70.9كهرباءمدنيعبد الرحمن السيد دمحم المنسي53

61.2كهرباءمدنيباسم مجدي ذكي دمحم نعمة هللا54

65.52ميكانيكامدنيمحمود السيد دمحم مرسي55

56.55ميكانيكامدنيرفعت السيد رفعت السيد خليل56

51.17ميكانيكامدنياسامه خالد دمحم حميد57

56.55ميكانيكامدنياحمد عبد هللا عبد هللا احمد حسين58

51.03ميكانيكامدنيدمحم عادل دمحم سيد59

57ميكانيكامدنيمحمود اسامه ابراهيم توفيك60

وكيل الكلية          

لشئون التعليم والطالب   

.دمحم جمال ابراهيم مهدي/د.أ

         المدير التنفيذي  

الدارة شئون الدراسة واالمتحانات

.كريم شوقي سعد / أ          



شئون الدراسة واالمتحانات بيان باسماء الطالب المتقدمين

لتعديل رغباتهم

 كلية الهندسة     

   جامعة المنصــورة

النسبةالـــــيمــــناالســـــــــــــمم

تامساء الطالب الراغثني يف تعديل رغثاتهم تني الشعة ( مثدئي)كشف 

60.73ميكانيكامدنيعبد الرحمن احمد عبد اللطيف61

50.34ميكانيكامدنيدمحم محمود احمد ابراهيم فرج62

54.21ميكانيكامدنيمحمود السيد احمد ابو غازي63

67.03ميكانيكامدنيمحمود خليل عبد العزيز خليل64

58.9ميكانيكامدنيعبد الرحمن دمحم عبد الرحمن البالسي65

62.07كهرباءمدنيدمحم مصطفي دمحم المغربي66

65.1كهرباء مدني حسني عصام حسني لبيب67

72.28اتصاالتميكانيكاعمار ياسر سليمان منسي68

76.41اتصاالتميكانيكادمحم مجدي احمد دمحم مصطفي69

80.97حاسباتميكانيكاعمر ابراهيم سعد غازي70

66.62حاسباتميكانيكاحازم عالء العدوي غزالي71

92.55حاسباتميكانيكاعبد الحكيم اسامه عبد الحكيم السعيد72

64.83عمارةميكانيكاخالد دمحم عثمان حسن الحصري73

63.17عمارةميكانيكامجدي محمود حسن سويلم74

63.87كهرباءميكانيكاباسم احمد دمحم عبد هللا عبد هللا75

76.14كهرباءميكانيكاعمر ايسر عبد التواب76

78.07كهرباءميكانيكااحمد ابو اليزيد الشبراوي الشربيني77

55.17كهرباءميكانيكامصطفي السيد دمحم السيد الخولي78

58.2كهرباءميكانيكامحمود فتحي احمد العنتري79

62.21مدنيميكانيكادمحم محروس السعيد دمحم خليل80

52.55مدنيميكانيكاعلي سامح العرفي غازي محرم81

51.31مدنيميكانيكااحمد مصطفي عمر مصطفي زايد82

57.1مدنيميكانيكاعبد هللا الظريف دمحم ظريف ابو العنين83

59.72مدنيميكانيكايوسف دمحم يوسف محمود زكي84

53.24مدنيميكانيكااحمد فوزي صابر دمحم الجمسي85

61.73مدنيميكانيكامحمود احمد احمد النجار86

وكيل الكلية          

لشئون التعليم والطالب   

.دمحم جمال ابراهيم مهدي/د.أ

         المدير التنفيذي  

الدارة شئون الدراسة واالمتحانات

.كريم شوقي سعد / أ          



شئون الدراسة واالمتحانات بيان باسماء الطالب المتقدمين

لتعديل رغباتهم

 كلية الهندسة     

   جامعة المنصــورة

النسبةالـــــيمــــناالســـــــــــــمم

تامساء الطالب الراغثني يف تعديل رغثاتهم تني الشعة ( مثدئي)كشف 

اجملموعالـــــيمــــناالســـــــــــــمم

1059حاسباتميكانيكادمحم ابراهيم دمحم1

946حاسباتاتصاالتاحمد عبد العاطي السيد طه ريان2

991مدنيكهرباءبسمة المرزولي المرزولي حسانين3

1096مدنيحاسباتدمحم رشاد رشاد فهيم 4

اجملموعالـــــيمــــناالســـــــــــــمم

63.13كهرباءبدون رغبةزياد اسماعيل دمحم حسين1

25.93مدنيبدون رغبةدمحم حسين صابر عوضهم2

33.79مدنيبدون رغبةدمحم مجدي عبد الغفار عبد السالم3

49.79مدنيبدون رغبةخالد نادر عبد النبي علي كساب4

32.83مدنيبدون رغبةدمحم عصام دمحم محمود5

52.28ميكانيكابدون رغبةعماد احمد عوض الرفاعي والي6

62.2ميكانيكابدون رغبةاحمد محمود عبد اللطيف يسن7

تامساء الطالب الثاقيني لالعادج والراغثني يف تعديل مسارهم تني الشعة  (مثدئي )كشف 

تامساء الطالب الراغثني يف تعديل رغثاتهم تني الشعة ( مثدئي)كشف 

وكيل الكلية          

لشئون التعليم والطالب   

.دمحم جمال ابراهيم مهدي/د.أ

         المدير التنفيذي  

الدارة شئون الدراسة واالمتحانات

.كريم شوقي سعد / أ          


