
ط القبول النهائى من قبل وزاره التعليم العاىل وعىل جميع الطالب  لكليه الهندسه 2020-2019الطالب المرشح التحاقهم بالعام الجامىع  بشر
 صدد اعالن اسماء طالب جدد المعلن اسمائهم االنتهاء من اجراء 

ى
وط االلتحاق  والجامعه ف ط من شر المقابالت الشخصيه والكشف الطبى كشر

ه                                                                             برجاء رسعه  الدخول عىل الرابط المعلن الستكمال اجراءات التسجيل هام   كدفعه اخير
  وعاجل

 الثانوية العامه المرصية واالزهرية
ى

  %80.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية المعادله العربية 
ى

  %80.00 الحد االدئى للقبول ف

 الثانوية االمريكية 
ى

  A.D 80.00%الحد االدئى للقبول ف

ية  ى  الثانوية االنجلير
ى

  I.G 80.00%الحد االدئى للقبول ف

  اسم الطالب الكلية رقم استمارة التسجيل

    اروى اسامه عبد الفتاح عبد القادر القصاص كلية الهندسة 4785

    مازن ساىم ابراهيم دبور كلية الهندسة 4804

    سهيله عادل احمد عباس  كلية الهندسة 8748

    رانيا عىلي السيد عىلي ابراهيم حميده  كلية الهندسة 6618

    سما محمد عبدالحميد محمد خطاب  كلية الهندسة 6071

ى عادل السيد محمد السيد كلية الهندسة 7464     نرمير

    محمد ساىمي احمد سيد نوفل كلية الهندسة 8667

    ادهم محمد حمدى محمد ابراهيم كلية الهندسة 8072

    احمد بسيوئى محمود بسيوئى  كلية الهندسة 8666

    محمد عبد الوهاب المرسي عىل رماح كلية الهندسة 8661

    ندى خالد قدرى رشوان كلية الهندسة 4959

    محمود حمدى محمود خرصى  كلية الهندسة 8650

    نور خالد محمد قدرى رشوان كلية الهندسة 4958

    مريم رمضان البدرى الصيفى  كلية الهندسة 6119

    ابراهيم جمعه ابرهيم عبد السالم كلية الهندسة 8644

    عبد الرحمن حسن عبد الحميد الشهاوى كلية الهندسة 4962

    ابراهيم السيد عبد القادر نرص كلية الهندسة 8648

    يوسف السيد عبد القادر نرص كلية الهندسة 8649

    فرح محمد مصطفى ابراهيم محمد كلية الهندسة 5017

    عمر عصام ابراهيم زايد كلية الهندسة 5007

    مصطفى محمد احمد محمد متوىل كلية الهندسة 7054

ى  كلية الهندسة 8637     باسل عبد هللا عبد القادر عبد ربه بدوي شاهير

    هاجر احمد احمد فرج  كلية الهندسة 4943

    عبد الرحمن ايهاب عبد الصبور ريحان كلية الهندسة 4974

    مؤمن ابو المجد ابراهيم ابو المجد ابراهيم  كلية الهندسة 8630

    هيثم ابراهيم عوض سليمان  كلية الهندسة 8601

    عمار ياش محمد سليمان النفراوي  كلية الهندسة 8629

    عبد الحميد عالء محمد عىلي  كلية الهندسة 8628

    عزت محمد شحاتهروان ايمن محمد  كلية الهندسة 8593

ي محمد احمد سليم اسماعيل  كلية الهندسة 8620
    مصطفى

    يوسف عبد الحليم ابراهيم عبد الحليم حواسر  كلية الهندسة 4891

    زياد محمد ابراهيم ياقوت كلية الهندسة 5022



    مؤمن السيد مرشدي محمد عوض  كلية الهندسة 8619

ي مسعود احمد كلية الهندسة 8569
    ياش حمدي مصطفى

    فاطمه عالء محمد عبد هللا بطاح  كلية الهندسة 8609

    عبد هللا نارص صالح احمد  كلية الهندسة 5490

ى  كلية الهندسة 8598     احمد محمد السيد محمود عجير

    عىل عبد العاىط سعيد عبد الوهاب عىل كلية الهندسة 5023

    اشاء احمد عبد العليم هالل كلية الهندسة 8602

    عبد هللا جمال طه جاد كلية الهندسة 5030

يف مصطفى عبد العزيز السلطيىس كلية الهندسة 8592     محمد شر

    محمد حمدى السيد محمد زغلول كلية الهندسة 8559

ى كلية الهندسة 7979     عز الدين طارق احمد خير

    ريم طارق احمد الحديدى كلية الهندسة 8587

    عمر  رمضان محمد عبد هللا كلية الهندسة 8551

    مازن ايمن محمود عىل حسن كلية الهندسة 8567

    عبد هللا هشام عبد هللا صالح الحبىسر  كلية الهندسة 7850

    محمد طارق خميس حماده حماده كلية الهندسة 7327

ي عمار الفيل  كلية الهندسة 8546     يارا احمد يحبر

    مصطفى محمود قاسم شمندى كلية الهندسة 8535

ف وجيه السيد كلية الهندسة 8449     مريم اشر

    محمود محمد عبد البصير عبد العزيز محمود كلية الهندسة 8544

ى  كلية الهندسة 8532     يوسف جار عبد الاله حسير

    هشام هشام جابر محمد عبد الرحيم  كلية الهندسة 5574

    احمد ماجد خليفه الربيىعي  كلية الهندسة 8481

ي حامد عبد القوي الخواجه  كلية الهندسة 7972
    مصطفى

    اسماء فرحات السيد عبد السيد  كلية الهندسة 8435

    ساندرا عاطف عبد المسيح اطناسيوس  كلية الهندسة 7390

    يوسف عادل محمد تكروئى صالح كلية الهندسة 5049

    احمد حسبى اسماعيل عبد المجيد شحاته كلية الهندسة 5063

ي عبده بسطا  كلية الهندسة 8371
    بيير جمال شوفر

ف هشام حلمي عبد هللا  كلية الهندسة 8433     اشر

    نور الدين محمود بهنىسي عبد اللطيف محمد  كلية الهندسة 8443

    عايده محمد عىلي السيد عبد الرازق  كلية الهندسة 8432

    احمد جابر فؤاد عىلي توفيق  كلية الهندسة 8424

ي كمال حكيم حنا  كلية الهندسة 6794
    ارسائى

ي  كلية الهندسة 6169
    مروان سامح محمد محمد مصطفى

ي قباري محمد احمد  كلية الهندسة 7949
    محمد مصطفى

    طارق محمد بركات محمد جابر االنصاري  كلية الهندسة 6719

    ايه عبد الستار محمد عبد الستار كلية الهندسة 8104

ى حراز  كلية الهندسة 8248     محمود ابراهيم السيد امير

    محمد باسم محمد فاروق احمد عمر  كلية الهندسة 8280

يف خالد عبده محمد خرصى  كلية الهندسة 8228     شر



    احمد هشام محمد ابو المعاىط عمارة كلية الهندسة 7335

    تفر احمد عىل قضيب كلية الهندسة 5087

    نورهان اسامة عبد هللا محمد كلية الهندسة 4916

    عبد هللا مصطفى عبد الوهاب زعزوع كلية الهندسة 5051

    محمد محمد محمد محمد محمود كلية الهندسة 7861

يف محمد عبد الجيد كلية الهندسة 7893     احمد  شر

    عمر احمد محمد كامل بريقع كلية الهندسة 5999

    يوسف محمد بكر سيد بكر كلية الهندسة 8181

ة صبىح محمد احمد ابراهيم  كلية الهندسة 7670     امير

    نسمه احمد محمد محمود  كلية الهندسة 8115

    دنيا ايمن رزق قطب محمد  كلية الهندسة 7944

    يوسف ايمن عطيه جرجس عطيه  كلية الهندسة 8068

    ري  هام مهاب محمد سالمه  كلية الهندسة 8057

    احمد طارق عبد السالم رسالن  كلية الهندسة 7942

ي محروس عىلي  كلية الهندسة 8017     احمد عاطف صيى

ي  كلية الهندسة 8016     محروس عىلي محمد عاطف صيى

ى ماجد محمود محمد السيد  كلية الهندسة 8025     حسير

    احمد عمرو فوزى قنديل متوىل كلية الهندسة 5744

    يوسف احمد رزق العرافر محمد كلية الهندسة 7340

    عمر مصطفى احمد يوسف كلية الهندسة 7769

    عمر خالد فتح هللا حسن كلية الهندسة 7788

    يحبر عالء الوردائى شبل رجب كلية الهندسة 6562

    روان محمد عزت محمد محمود فرحات كلية الهندسة 6359

ى يشى عبد الحميد كلية الهندسة 7440     محمد حسير

    محمد صالح الدين عبد الكريم عبد السالم كلية الهندسة 5123

    دينا ايمن محمد السيد كلية الهندسة 7937

    زياد احمد موسي محمد صقر كلية الهندسة 7849

    عمر مختار كامل السيد النحرواى كلية الهندسة 5774

    ميار مؤمن رجب عبد هللا كلية الهندسة 7905

    ادهم سامح عبد الغبى راغب كلية الهندسة 7934

ق كلية الهندسة 4825 ى     رامز عادل مصطفى محمود بعير

    فؤاد محمد فؤاد محمد القسطاوى كلية الهندسة 5556

وق االسالم سالم محمد سالم كلية الهندسة 7709     شر

ف احمد محمد نصير  كلية الهندسة 6476     هدى اشر

    صهيب خالد عبد المجيد احمد عبد السالم  كلية الهندسة 7561

    عمر محمد محمود سليم سليمان كلية الهندسة 5143

    محمد عادل محمد احمد سالم كلية الهندسة 5134

    محمد طارق محروس عبد الفتاح شلش كلية الهندسة 7900

    زياد محمد حماد حسن  كلية الهندسة 7872

    حسام الدين عبد الرحمن حسن محمد حسن  كلية الهندسة 7739

ى حسن محمد حسن  كلية الهندسة 7738     عبد الرحمن حسير



ي عىلي احمد حريشه  كلية الهندسة 7277     فارس احمد صيى

    محمود مجدي عبد المعطي محمد  كلية الهندسة 7740

    مارشلينو حشمه وديع فهيم سمعان  كلية الهندسة 7801

    سهيله مدحت محمد عبد القادر جنيدي  كلية الهندسة 7804

    رنا ساىم فريد محمد عسل كلية الهندسة 7882

    هايدى مرسي محمد محمد سليمان كلية الهندسة 5138

    محمد عالء الدين سليمان احمد ابراهيم  كلية الهندسة 7868

    محمود محمد فوزى عىل عثمان كلية الهندسة 7835

    ايه اسماعيل محمد اسماعيل خالد كلية الهندسة 5161

    مصطفى احمد عبد المنعم محمود اباهيم غزال كلية الهندسة 7834

    عبد الرحمن ياش زغلول محمد كلية الهندسة 7712

    اسماء ساىم مامؤن عبد الصمد شبل كلية الهندسة 7817

    كريم عمرو محمد كامل اسماعيل القلوعي  كلية الهندسة 5846

    عمار ياش صالح ابراهيم سالم  كلية الهندسة 7728

    احمد محمد يونس عطوان عطا  كلية الهندسة 7723

    رهف احمد عباس حسن كلية الهندسة 7478

    محمد ايمن فتىحي احمد عىلي  كلية الهندسة 6753

ي محمود الطنطاوي  كلية الهندسة 7462
ي خالد مصطفى

    مصطفى

    صالح احمد السيد عىلي ابو شنادي  كلية الهندسة 7368

    اسامه محمد محمد محمد شبانه  كلية الهندسة 7603

    حسن محمد حسن طه عصعوص  كلية الهندسة 7605

    ريم ماهر محمد عيد حسن كلية الهندسة 5181

    نغم طارق عادل عبد الحميد االسيوىطي  كلية الهندسة 7353

ى فتىح مصطفى  كلية الهندسة 6207 ى شاهير     نيفير

ى كلية الهندسة 6738     اشاء جمال محمد احمد الشمشير

    ناريمان عىل مصطفى محمد  كلية الهندسة 7727

    مري  هان ثروت السيد ابراهيم الطحان كلية الهندسة 6092

    كريم محمود فتح هللا حشاد كلية الهندسة 7629

    حسام حسن كمال زايد كلية الهندسة 7484

    باسم ابراهيم عبد العزيز ابراهيم سعيد كلية الهندسة 6377

    محمد عرفات حسن الحداد كلية الهندسة 7626

    احمد سعيد بيوىم رمضان كلية الهندسة 7544

    مازن محمود عبد هللا محمود الشهاوى كلية الهندسة 7429

    محمد صبىحي عبد المحسن عرفه غنيم  كلية الهندسة 7251

    ابادير ظريف اسحق رميس بشاره  كلية الهندسة 7586

ف ابراهيم شعبان  كلية الهندسة 7582     ابراهيم اشر

    ذكرى طارق محمد بيوىم كلية الهندسة 5654

    هاجر اكرم احمد موسي محمد كلية الهندسة 5204

    محمد سمير محمد محفوظ حماد كلية الهندسة 7314

ي حسن عبد القادر  كلية الهندسة 7223
    فرح حسن مصطفى

    محمد كراويه دينا عبده عبده  كلية الهندسة 6712



ي العطار كلية الهندسة 7534
ف مصطفى     زياد اشر

    محمد رضا زغلول عبد الرحمن غنيم  كلية الهندسة 7525

    مادونا عزت وديد فرح جرجس كلية الهندسة 5225

    عبد هللا احمد حامد احمد ضاحي  كلية الهندسة 6007

     كريم اسامه سعيد الخواجه كلية الهندسة 6193

الوي كلية الهندسة 6565 ى ى طارق محمود احمد الميى     ياسمير

    سارة سعد محمود عىلي رضا كلية الهندسة 5188

    عمر جمال فوزي قطب جمال الدين كلية الهندسة 5233

    عبد هللا محمد عبد هللا عبد الخالق كلية الهندسة 7598

    زياد خالد حلمب ابراهيم كلية الهندسة 7578

    روان عىل محمد البنا كلية الهندسة 5781

    نوران محسن ابراهيم الشيخ كلية الهندسة 7254

اوى كلية الهندسة 7399     مروان طارق محمد بدير يوسف الشيى

    عادل المغازى السيد المغازى حسن الفشالن كلية الهندسة 6724

    عبد المنعم عقابعبد الرحمن محمد  كلية الهندسة 7360

ة ابو زيد محمود محمد كلية الهندسة 6273     امير

    رودينه سمير حارس دياب  كلية الهندسة 7347

ى  كلية الهندسة 7343     محمود حماده محمد جوده حسير

    مرام تامر صحصاح احمر كلية الهندسة 5226

    الغبى محمد ابو الدهبعمر محمد عىل عبد  كلية الهندسة 5907

    نادين وسام عاصم محمد السعيد صقر  كلية الهندسة 7285

ي  كلية الهندسة 7040
    احمد محمد احمد محمد عبد الغبى

ي  كلية الهندسة 7208
    محمد سعيد شحاته محمد الحلوائى

    محمد عالء مصطفى عبد القادر طاحون كلية الهندسة 5260

    هاجر عصام حمدي رزق اسماعيل  كلية الهندسة 5751

    مهند محمد عالء الدين عطية كلية الهندسة 5267

    اشاء شوفر رجب يوسف كلية الهندسة 5265

    عبد الرحمن هشام درويش عوض كلية الهندسة 5906

    مؤمن محمود محمد محمود جمعه  كلية الهندسة 6920

    احمد عبد الرازق احمد جمعه شعبان كلية الهندسة 6538

نا احمد محمد عىل عبد هللا كلية الهندسة 7280     مير

    جهاد عادل محمود منصور عىل كلية الهندسة 6425

    االء هائى محمد السيد يحبر  كلية الهندسة 6999

    ارن مسعد مصطفى محمد محفوظ كلية الهندسة 7215

    خالد الدسوفر محمد الدسوفر  كلية الهندسة 7171

    مينا ايمن كمال توفيق يوسف كلية الهندسة 5221

    عبد الحميد خميس عبد الحميد عىل عفيفى  كلية الهندسة 6943

ي  كلية الهندسة 7122
    نور السيد زكي صافى

    مروان عماد الدين احمد جابر الغول  كلية الهندسة 7139

    خالد وليد شحاته محمد عىلي  كلية الهندسة 7073

    محمد اسماعيل محمد متوىلي  كلية الهندسة 5288



ش كلية الهندسة 6942     حسام محمد محمد احمد حكير

    احمد ايهاب عزت فرج  كلية الهندسة 5571

    احمد فايد عبد هللا السيد فايد  كلية الهندسة 7069

    المقصود ابو المكارم روان عرفه عبد  كلية الهندسة 6103

    محمد احمد عبد الباسط محمد الكوىمي  كلية الهندسة 6315

    ابراهيم ابراهيم ابراهيم فتوح  كلية الهندسة 6969

    محمد احمد عبد الفتاح محمود ابوالسعود  كلية الهندسة 6983

    سعيد اسامه سعيد توفيق  كلية الهندسة 5942

ى اسماعيل محمد  كلية الهندسة 7017     محمد احمد حسير

    احمد عصام ابراهيم عبد العظيم الجمال كلية الهندسة 4879

    احمد ابراهيم شعبان رزق كلية الهندسة 6699

    نوران احمد ابراهيم النحاس كلية الهندسة 5295

ى  كلية الهندسة 5294     مازن عيد شعبان حسير

    اكرم عادل محمد ابراهيم  كلية الهندسة 7071

ى  كلية الهندسة 7055 ى حسن شاهير ى احمد حسير     حسير

    هدير خالد احمد عىل شعالن كلية الهندسة 6917

    مصطفى محمود فوزى عبد الرحمن عجم كلية الهندسة 5811

    ندى احمد فهمي محمد عبد الملك كلية الهندسة 6854

    مازن ضياء سامح نوار كلية الهندسة 5525

ي السايس كلية الهندسة 5520
    سارة محمد محمد عبد الغبى

    عادل ميالد عبده واصف ابراهيم  كلية الهندسة 6842

ى  كلية الهندسة 6725     مريم مكرم نجيب حنير

ي  كلية الهندسة 6728
    محمود محمد سعيد السيد قطب الريفى

    منير عالء منير عبد الحميد محمد المهدي كلية الهندسة 6695

    عبد الرحمن احمد احمد محمد ابراهيم كلية الهندسة 6201

    احمد اسامة فؤاد السيد بدوي كلية الهندسة 5899

    زياد احمد سيد محمود حماد كلية الهندسة 6888

ى  كلية الهندسة 6868     عماد محسن عىلي ابراهيم حسير

    زياد عبد الوهاب ابراهيم نصار كلية الهندسة 6859

    احمد عزت عد الحميد عىل السحيم كلية الهندسة 6253

    فادى منترص رشدى يوسف كلية الهندسة 6170

    محمد فتىح شعبان عىل الكوىم كلية الهندسة 6722

    ابراهيم عبد النبى ابراهيم محمود عدوى كلية الهندسة 6686

    نور عاطف عبد الغبى الجواد ابراهيم كلية الهندسة 6325

يف محمد عىل شومان كلية الهندسة 6675     ماهر شر

    ايه طارق ابراهيم منصور جابر كلية الهندسة 6612

    الحسن محمد فريد سليمان محمد  كلية الهندسة 6652

ي عبد هللا  كلية الهندسة 6591
يف مصطفى     محمد شر

ى ملثم كلية الهندسة 6620     مريم عبد المنعم محمد حسير

    عبد الرحمن عصام السيد عبد الواحد فايد كلية الهندسة 5013

    احمد السيد شبل عبد الخالق زرزوره  كلية الهندسة 6448



    زياد صبىحي محمد مصطفى ابو عاصي  كلية الهندسة 6614

ى محمد  كلية الهندسة 6417     عبده عالم خلود امير

    احمد محمد عبد الفتاح حمد  كلية الهندسة 6393

    سيف الدين هيثم جمال الدين طير اليى  كلية الهندسة 5735

    يوسف احمد فؤاد عبد هللا سالم كلية الهندسة 5347

    عبد هللا عبد الباسط احمد الصغير  كلية الهندسة 6464

ي محمد ابراهيم الجمل كلية الهندسة 6415
    يوسف مصطفى

    عمر محمد عىلي عبد الباسط عبد هللا كلية الهندسة 6420

    مارك يوسف وديع يوسف  كلية الهندسة 5641

    عمر احمد نمر صديق كلية الهندسة 6578

    ابراهيم محرم احمد محرم محرم كلية الهندسة 5357

    المنعم محمود ابو زهرةزياد محمود عبد  كلية الهندسة 5831

    خالد حسام عبد المقصود ابو ريه كلية الهندسة 6586

    محمد امير عبدالحميد عطيه محمد كلية الهندسة 6496

اللوى كلية الهندسة 6109 ى     اشاء ياش جابر السيد الميى

    نادين مراد لطفى غاىل كلية الهندسة 6052

    ايمان محمد صفوت كامل فهمي دنيا كلية الهندسة 5365

    احمد محمد سعد غازى طاحون  كلية الهندسة 6406

    محمد نرص عمر محمد كلية الهندسة 6372

    ادهم ياش مرسي السيد مرسي  كلية الهندسة 6383

ي ابراهيم حالوه  كلية الهندسة 5823 ي حسب النبى
    احمد مصطفى

نا محمد محمود محمد احمد كلية الهندسة 6286     مير

    مهاب محمد احمد محمد محمد كلية الهندسة 5386

    شهاب محمد احمد محمد محمد كلية الهندسة 5385

    نور ايمن ظريف حافظ النجار كلية الهندسة 5014

    حماده هشام خليل يونس محمد كلية الهندسة 6294

ي محمود محمد  كلية الهندسة 5387     عىلي ايوبيحبر

ى القسطاوي كلية الهندسة 5004 ي حسير
ف حسبى     احمد اشر

    عبد الستار ابراهيم عبد الستار ابراهيم  كلية الهندسة 6195

ف الدين كلية الهندسة 5947     سماح ايمن اسماعيل شر

    محمود محمد عبده محمد كور كلية الهندسة 5471

    المنعم عبده الشاذىليوسف عادل عبد  كلية الهندسة 5839

    محمود اسامه حسن منصور عالم كلية الهندسة 5561

    احمد احمد محمود يوسف  كلية الهندسة 5677

    احمد جمال عطيه النشار كلية الهندسة 5670

    احمد محمد عبد الظاهر عبد الرحمن غنيم  كلية الهندسة 5517

ف سعيد  كلية الهندسة 5202     بدوى محمدندى اشر

يدح كلية الهندسة 5591     عبد الرحمن احمد محمد عبد هللا شر

    احمد سامح محمد محمد دياب كلية الهندسة 5592

    ريم محمد فكري عىلي منصور  كلية الهندسة 5585

    كريم محمد احمد خليفه احمد  كلية الهندسة 5575



ي محمد عادل محمد  كلية الهندسة 5565
ى

    ابراهيم المنوف

    احمد مسعد محمد كامل عبد السالم كلية الهندسة 4997

    مهند عمرو عبد الرحيم ابو المجد كلية الهندسة 5523

ى عىل محمد قرطمه كلية الهندسة 5521     تسنيم صيى

    يوسف محمد عىل عبد الرحمن احمد   كلية الهندسة 5441

    عبد الرحمن محمد عبد المنعم صالح نرص كلية الهندسة 5370

    مريم خالد سعد احمد القلشائى  كلية الهندسة 5492

    محمد عماد امام عبد المقصود سيد كلية الهندسة 5483

    محمد ايمن احمد الدردير عبد الرحمن كلية الهندسة 5487

    محمود محمد هاشم محمد جمعه كلية الهندسة 8947

    حبيبه احمدى حامد الشباسي  كلية الهندسة 8944

    احمد محمود حميدة عياد حميدة كلية الهندسة 8934

    مازن ايمن عبد الخالق عفيفى زيان كلية الهندسة 4888

    زياد شاكر محمد احمد العشماوى كلية الهندسة 8884

    مؤمن خالد عبد القادر عبد المجيد كلية الهندسة 8886

    محمد احمد عيد محمد عبد الغفار كلية الهندسة 8885

    مينا عادل جاد معوض كلية الهندسة 8880

    احمد شكرى عبد المجيد توفيق كلية الهندسة 8881

    نور الدين محمد نور الدين احمد شمس الدين  كلية الهندسة 8865

    اسامه محمد توفيق محمد خطاب كلية الهندسة 8859

    يوسف خلف محمد رفاع احمد كلية الهندسة 8860

    عمر لطفى كمال عبده عزاز كلية الهندسة 8823

    دانيل ايمن محفوظ يوسف كلية الهندسة 8766

    اندرو مجدى كمال عبد السيد كلية الهندسة 7078

    حامد طارق حامد منصور كلية الهندسة 8812

ي محمد  كلية الهندسة 8796
    عبد هللا عيد حسن اوسر

    فارس حسن ابراهيم حسن عبد الصمد  كلية الهندسة 8720

    زياد ايمن السيد محمد كلية الهندسة 5135

ي  كلية الهندسة 8739     نور محمد خليفه عرائى

    خالد عصام نرص محمد الجزار كلية الهندسة 8702

    المقصود السيد الخوىلعمر محمد عبد  كلية الهندسة 4989

    عىل خالد محمد محمد عبده كلية الهندسة 8625

    السيد عبد هللا السيد الحمىل كلية الهندسة 4968

    بهاء الدين بدر محروس عبد المقصود كلية الهندسة 7891

ى مرزوق  كلية الهندسة 8480     عمرو عصام حسنير

ى رمضان سلمي خالد محمد  كلية الهندسة 6568     امير

    عمر جمال عبد الوهاب سيد احمد كلية الهندسة 5077

    احمد حسن داود توفيق عبد المنعم كلية الهندسة 4965

    عامر اسامه محمد سليم عبد العال كلية الهندسة 4996

ى منصور كلية الهندسة 8010     محمود محمد احمد عشر

    ابراهيم محمدنور مدحت منعم  كلية الهندسة 6036



    زياد حلم منصور دياب كلية الهندسة 7479

ي الحلو  كلية الهندسة 6915
    اش وليد احمد حسن مصطفى

    احمد هشام انور سالمه كلية الهندسة 5829

    اسالم مرتاح عبد القادر عبد العزيز  كلية الهندسة 7652

    ادم محمد عطية فرغىل عىل كلية الهندسة 5071

    عبد هللا نبيل مصطفى رشيدى صالح كلية الهندسة 7648

    محمد خميس محمد عىلي ابوحطب كلية الهندسة 7547

    ابراهيم سعيد ابراهيم محمد ابراهيم عثمان  كلية الهندسة 6975

    محمد احمد احمد محمد بسيوئى  كلية الهندسة 7409

    محمد محمد سيدملك محمد غريب  كلية الهندسة 5220

ي ابراهيم  كلية الهندسة 5816
    كريم محمد مصطفى

    عمرو عادل محمد مغاورى كلية الهندسة 6877

    سيف هللا طارق فاروق محمد  كلية الهندسة 7293

    اسامه محمد بسيوئى عبد العال كلية الهندسة 5251

    محمد حمدى محمد نصار توئى  كلية الهندسة 4899

    مروان احمد عدالن خميس  كلية الهندسة 7234

    يوسف صابر السيد احمد عىلي  كلية الهندسة 7121

    محمد ابراهيم رمضان عبد قاسم كلية الهندسة 5281

    محمد حمامه احمد عبده بندق كلية الهندسة 7033

    هاجر بسيوئى حمدى محمد عثمان  كلية الهندسة 7046

    مصطفى عادل احمد توفيق كلية الهندسة 6754

    ابراهيم حسام الدين عىلي محمد عىلي  كلية الهندسة 5757

    احمد وليد السيد محمد السيد محمد البنا  كلية الهندسة 5738

    ايمان شعبان محمد موسي  كلية الهندسة 6152

    احمد السيد احمد عبد الكريم  كلية الهندسة 6295

    محمد ياش عبد العزيز كلية الهندسة 6296

    محمود عىل قطب عىل دشيشه كلية الهندسة 6191

فات  كلية الهندسة 6303     احمد محمد السيد شر

    مازن عمرو محمد احمد حسن  كلية الهندسة 5861

    احمد سيد احمد سيد احمد  كلية الهندسة 5607

    الرحمن احمد التطاوىاروى محمد عبد  كلية الهندسة 5978

    بسنت خالد السيد النجار كلية الهندسة 5396

ى  كلية الهندسة 4812     سلم محمد عبد المنعم اسماعيل عىل حسير

ى  كلية الهندسة 9078 ي عبد الحق امير
ي فريد شوفر

    شوفر

    عمر احمد فوزي التلت كلية الهندسة 9056

ف محمد  كلية الهندسة 6139     محمود منصوراحمد اشر

    عمرو عىل مرزوق عبد هللا فرج كلية الهندسة 9036

    فارس اسامه احمد عبد اللطيف محمد كلية الهندسة 9037

    احمد عصام محمد ابو عوف طعيمه  كلية الهندسة 8847

    احمد خالد محروص عىلي محروص  كلية الهندسة 9021

ى عطيه كلية الهندسة 4840     خلف هللا  سهيله حسانير



ي  كلية الهندسة 9007     محمود طارق احمد محمد احمد الطوبىحى

    عمرو محمود محمد محمود بالل كلية الهندسة 5753

    ساميه ابراهيم محجوب محمد محجوب  كلية الهندسة 8977

    عمر اسامه محمد متوىلي محمد  كلية الهندسة 8992

ف محمد  كلية الهندسة 8966     ابراهيم داوداحمد اشر

ى  كلية الهندسة 8975     زياد محمد ماهر شاهير

    اياد جمال عىلي عىلي الشيخ كلية الهندسة 8961

    عبد المنعم نرص ابراهيم روتان كلية الهندسة 8965

    االء عماد محمد عرفه كلية الهندسة 8963

ي وفيق حمد البنداري عرص كلية الهندسة 8959
    مبى

    ماركو سامح اسحق سورس كلية الهندسة 8957

    عمر محمد احمد محمد عبد هللا كلية الهندسة 8926

    احمد بالل زك محمد كلية الهندسة 8949

    عبد الرحمن محمد يونس محمد يونس كلية الهندسة 8935

    فاطمه عبد النارص محمود السيد كلية الهندسة 8943

    منه هللا حسن رمزى محمد كلية الهندسة 5535

    عصمت هشام عصمت عىل كلية الهندسة 8821

    جاش سعيد السيد محمد عىلي  كلية الهندسة 8747

ي  كلية الهندسة 8614
ي محمد بسيوئى

    محمد بسيوئى

    كريم مىحي الدين محسن ابراهيم  كلية الهندسة 8626

ف محمد الجمال كلية الهندسة 7811     محمود اشر

    مينا بخيت عياد عبد الشهيد شنوده  كلية الهندسة 8323

ي عبد الرحمن احمد البجاوي  كلية الهندسة 8394
    احمد هائى

    ابراهيم اسامه الراهيم ابو العال كلية الهندسة 5478

ف عمر عبد المنعم عبد القادر كلية الهندسة 6137     محمد اشر

    محمود محمد مصطفى عبد الحميد سيد كلية الهندسة 9371

    انوار سارى عبد العزيز محمد كلية الهندسة 9365

    ياش محمد عبد الستار الموافى  كلية الهندسة 9337

    عبد الرحمن مجدى يحبر محمود ابراهيم كلية الهندسة 9327

    سيد عبد الحفيظ راشد محمد عىلي  كلية الهندسة 9323

    منه هللا محمد عباس عىلي اسماعيل  كلية الهندسة 9305

    ساره ممدوح سالم عبد الهادى ناصف كلية الهندسة 9276

ي  كلية الهندسة 9273
ي ايمن عبد اللطيف مصطفى

    مصطفى

ع كلية الهندسة 9242 ى اليى     عائشة عىل امير

    خالد احمد السيد فاضل كلية الهندسة 9212

ي جمعه كلية الهندسة 9214
    كريم محمد حبىسر

ي محمد كلية الهندسة 9089
ي محمد عبد الشافى

    عبد الشافى

    ايه عبد المنعم محمد سعد القالع كلية الهندسة 9135

    ميار ثروت محمد السيد خرصى  كلية الهندسة 9061

ي  كلية الهندسة 9053     مازن تامر شوكت غريب االترئى

    روان محمد احمد فؤاد صابر عبد الىح كلية الهندسة 8950



 

 

 

    مهند طارق صابر احمد محمد زيدان كلية الهندسة 8698

    عماد الدين السيد محمد اسماعيل بدر كلية الهندسة 8613

    اسامه عبد المحسن محمد بىه الدين كلية الهندسة 8583

    ساىمي منير دغيدياشاء محمد محمد  كلية الهندسة 8199

    محمد مصطفى مصطفى محمود المرصى كلية الهندسة 8022

    محمد احمد عبد العال عبد اللطيف  كلية الهندسة 4972

    اسامه عبد الحكيم قاسم اسماعيل كلية الهندسة 5246

    نور الدين ايمن حسن الهريدى  كلية الهندسة 6500

    عمر عبد العزيز مصطفى فضيله كلية الهندسة 5862

    احمد اسماعيل حلم اسماعيل بركات كلية الهندسة 5522

ف عبد المنعم محمد الغريب كلية الهندسة 5446     شهاب الدين اشر

 محول   شادي رمضان ابراهيم عبد الخالق الدكروري  كلية الهندسة 8737

ي محمد جالل شلتوت  كلية الهندسة 7551
 محول   مصطفى

 محول   محمد قطب السيد السيد كلية الهندسة 7747

 محول   علياء عبد السالم عىل عبد اللطيف نصار كلية الهندسة 5634

 محول   مسعد سعد مسعد عىل ورشانه كلية الهندسة 5431


