
التخصصاالسمرقمم

كيمياءوفاء جمال محمود حسين محمد120151138

كهرباءحاتم جميل خميس محمد رجب220151371

مدنىاسالم اسماعيل حامد محمد ابراهيم320170199

كيمياءمحمد عبدالسالم عبدالرحمن محمد المهدى420170719

كيمياءمحمد وليد محمد حلمى520170786

مدنىاحمد سمير محمد عطيه620180079

مدنىصالح الدين حاتم صالح سيد صالح720180386

مدنىمازن ابراهيم عبدالنعيم رمضان النادى820180618

كيمياءمحمود سامى عامر حامد920180833

طبيةابراهيم عدلى سالم سالم احمد1020190011

طبيةاسامه محمد عطيه فؤاد حماد1120190172

كهرباءاسالم احمد عبدالمنعم محمد عبده1220190176

مدنىاسالم عبدالرحمن عبدالكريم منصور1320190182

كيمياءتوفيق مبروك توفيق المرسى محمد1420190245

طبيةحسن احمد السيد مصطفى عجينه1520190267

كيمياءعاصم صابر دسوقى محمد على العدوى1620190357

كيمياءعمرو احمد عبدالدايم ابراهيم احمد1720190486

مدنىمحمد احمد عبدالعزيز الفقى1820190553

مدنىمحمد حسن عبدالمنعم محمد هالل1920190589

طبيةمصطفى محمد ابراهيم محمد فاضل2020190737

كيمياءمعتز حسام عبدالحكيم عبدالحكيم عطيه2120190753

مدنىيوسف هانى محمد على2220190831

مدنىمروان محمد عبدالفتاح توفيق احمد2320200007

ميكاترونكساحمد عبدالعزيز محمد عبدالعزيز2420200031

طبيةالحسين على عبداللطيف ابراهيم2520200042

ميكانيكابوال هانى ابراهيم يونان2620200048

ميكانيكايوسف محمد عبدالنبى على محمد2720200052

طبيةمريم جوزيف كمال امين سرجيوس2820200055

مدنىمحمد اشرف محمود اسماعيل2920200071

طبيةاحمد خالد عبده عمر حسن3020200072

طبيةمحمد رفيق حمدى محمد موسى3120200073

ميكانيكامحمد سامى احمد عبدالخالق الجوهرى3220200079

مدنىمحمود ابراهيم عبدالعال المعاندى3320200085

مدنىاحمد ابراهيم احمد عبدالرازق نوفل3420200089

طبيةفادى ايهاب صبرى شاكر3520200105

طبيةمحمد على محمد بيومى نصر3620200135

كهرباءعمر محمد حمدى محمد ابراهيم عبدالبر3720200137

مدنىاحمد ابراهيم احمد محمد سيد احمد3820200149

ميكانيكايحيى زكريا حامد عبدالرحمن الشحات3920200165

 نتيجة  التحويل بين االقسام الهندسية



طبيةمحمد رافت نجم محمد نجم4020200166

طبيةمحمد اسالم محمد محمد محى الدين4120200167

كهرباءنور احمد لطفى عدلى السيد خليل4220200181

كيمياءعمر فاروق مجاهد سبع4320200197

طبيةنرمين عبده ابراهيم عبده محمد4420200204

مدنىهشام عباس على محمد4520200210

مدنىمصطفى عمادالدين مصطفى عمار4620200216

مدنىاحمد حسام عبدالمرضى عمر4720200217

ميكانيكامحمد عيد نبيه عبدالعليم4820200226

كهرباءمحمد رمضان عبدالفتاح عبدالحميد حسن4920200234

عمارةمحمود خالد محمد احمد الصارمى5020200239

كهرباءمحمد السيد محمد عبدالمنعم عاصى5120200243

مدنىعبدالرحمن على عبدالرحمن عبدربه سرحان5220200260

كهرباءاحمد عصام محمد على ابراهيم5320200277

مدنىاحمد محمود احمد عبدهللا احمد5420200279

مدنىاحمد اسامه وحيد احمد5520200281

كهرباءاحمد طارق عبدالحكم ابراهيم5620200286

طبيةمحمد احمد محمد سالمه القرنياوى5720200289

مدنىمهند محمد عبدالمنعم محمد عبدالعال5820200293

مدنىطارق احمد سيد احمد محمود الربعه5920200297

كهرباءمحمد مجدى عنتر صادق محمد6020200335

مدنىمحمد رمضان محمد محمد عبدالفتاح6120200336

كيمياءايمان اشرف محمود محمد محمود6220200339

مدنىمحمد عبدالمجيد محمد عبدالمجيد6320200340

ميكانيكاكريم محمد عبدالمنعم سالم النوبى6420200343

مدنىمحمد حمدى صالح نصر6520200344

مدنىمحمد زاهر محمد السيد زاهر6620200348

مدنىدميانه شاكر حبيب عوض6720200349

كهرباءمحسن ممدوح حموده محمود حجاب6820200363

مدنىزياد بسيونى بكر عبدالوهاب التحفه6920200369

مدنىاحمد عصام عطيه فايد7020200395

مدنىمحمد يوسف محمد محمد عبدالرازق7120200404

كهرباءيوسف عبدالفتاح محمد المغربى عبدالسالم7220200411

ميكانيكاشريف محمد محمود اسماعيل7320200418

مدنىعلى طارق على ابو شلبى7420200429

مدنىمحمد عشماوى عبدالقادر التهامى7520200435

مدنىناجى نصر محمد منير يوسف7620200447

كيمياءعمرو عبدالمنعم الحسينى محمود 7720200455

مدنىعبدهللا محمد حامد ابراهيم7820200456

طبيةباسل محمد السيد جودة7920200460

كيمياءمحمد محمود خليل محمود8020200470

كهرباءاسالم عاطف طلبه حافظ احمد8120200478



ميكاترونكسوليد عبدالسالم بيومى ابراهيم حسنين8220200486

ميكانيكاحسام حسن ابراهيم حسن ابراهيم الفقى8320200494

كهرباءأحمد عالء أحمد عبدالحميد عمر8420200515

مدنىمحمد نصرالدين محمود احمد8520200517

مدنىاحمد عبدالوهاب حسينى متولى8620200527

طبيةعمرو صالح الدين عبداللطيف موسى8720200530

مدنىمحمود احمد فوزى عبدالخالق دحيدح8820200531

مدنىمحمد زكريا عبدالحكيم مغاورى8920200533

مدنىمحمد محمد عبدالحميد عبده محمد9020200535

كهرباءفلوباتير اشرف وليم كيرلس ابراهيم9120200536

ميكانيكامحمد احمد السيد عز9220200555

كهرباءحسام محمد محمد على سالمه عامر9320200560

طبيةعمر عبدالرحمن احمد حسن9420200563

مدنىعبدالرحمن حسام محمد عيسى9520200566

كهرباءمحمود جمال صالح الجندى9620200570

مدنىعبدهللا مجدى عبدالرحمن الشرقاوى9720200572

مدنىوليد وائل نعيم فريد العفيفى9820200581

مدنىمحمود جالل المتولى مصطفى عبده9920200583

مدنىحسين عبدهللا حسين الديب10020200591

مدنىمحمد لطفى عبداللطيف مصيلحى10120200598

طبيةعاطف عصام محمد عبدالمحسن محمد غانم10220200605

ميكانيكاعمر اشرف حمدى عيسى السحرتى10320200606

كهرباءحسام الدين على محمود على10420200610

عمارةسلمى عالءالدين على محمد حافض10520200611

اعدادىعمر محمد السيد عبدالعزيز10620200612

طبيةبهاءالدين اشرف محمد السيد عبدالعال10720200615

كيمياءاحمد مهيب عابد كامل محمد10820200631

كهرباءحسن محمد عيد على عيد10920200636

كهرباءوليد شهدى ابراهيم عبدالشافى11020200637

كهرباءيوسف احمد عبدالحميد مصطفى11120200640

كيمياءجمال احمد محمود عزت احمد عوض11220200646

ميكانيكاطالل خميس بن جسار11320200662

ميكانيكااحمد حامد عبدالحميد محمد على الفواخرى11420200664

ميكانيكامحمد محمود سيد عبدالحميد11520200666

مدنىتقى احمد محمد محمد11620200668

عمارةاحمد السيد احمد فتح هللا العيسوى11720200677

مدنىمحمود ياسر محمود حافظ البس11820200683

مدنىمريم محمد محمود عثمان11920200687

مدنىاحمد سامح عبدالمنعم محمد على12020200700

مدنىعمر عماد حمدى احمد12120200703

طبيةيوسف فاروق احمد محمد موسى12220200707

مدنىمروه  احمد  ممدوح  عبدالسالم12320200712



كهرباءسيف هللا عمرو عبدالرحمن سيد احمد شاهين12420200716

كيمياءمحمود سامح عبدالسالم عبدالسالم عبده12520200717

طبيةمحمد محمود معتمد محمود12620200718

طبيةاحمد صالح صبحى محمد12720200720

مدنىمحمد احمد سعيد عبداللطيف عوض هللا12820200727

مدنىسمير محمود رفعت محمد مصيلحى12920200728

مدنىمصطفى عزت محمد عزت محمد13020200732

مدنىعبدالمنعم عبدالناصر عبدالرحمن السيد13120200737

مدنىعادل محمد عبدهللا الشوادفى متولى13220200745

طبيةحسام ماهر سيد محمود جاد13320200759

مدنىمصطفى عالء عبدالصادق محمد ابراهيم13420200762

ميكانيكامحمد محمود محمد محمد ابراهيم فرحان13520200770

مدنىاسالم محمد رجائى محمد فرج13620200773

كهرباءاحمد صبحى فتحى مسعد السيد13720200777

ميكانيكامحمد نجيب على عبدالغنى13820200792

مدنىميرنا عديل فكرى برسوم13920200797

مدنىمحمد على محمد على الهربيطى14020200799

مدنىرقيه محمد شلبى عبدالرحيم14120200821

مدنىمحمد حمدى حسن سعد14220200825

طبيةمحمد يوسف كامل سيد14320200832

طبيةاحمد مدحت سليمان محمد14420200841

مدنىاحمد محمد حسين ابوحسن14520200842

كهرباءاسالم خالد حسن مرسى ماضى14620200845

مدنىانا سيمون ماهر حبيب نجيب فرج14720200847

عمارةمحمد رجب محمد شعبان14820200863

ميكانيكاإياد يحيي طاهر عبد العزيز14920200867

كهرباءحذيفه محمد عبدالستار حسن15020200872

مدنىاحمد على محمد محمد احمد عايش15120200873

مدنىمحمود حمدى محمد عبدالسميع غيث15220200876

مدنىمينا عماد شكرى حليم15320200877

مدنىاحمد صبحى فتوح على الصعيدى15420200886

طبيةاميرة سامى محمد احمد عبدالقادر15520200890

طبيةمروان السيد العربى محمد يوسف حسن15620200894

عمارةعمر رمضان السيد ابراهيم15720200903

مدنىمحمد وائل عبداللطيف أحمد15820200911

طبيةمحمود مسعد عبدالحميد عبدالمقصود البربرى15920200913

كيمياءمحمد احمد محمد نادى16020200915

كيمياءاشرف محمد محمد محمد ابوحسين16120200920

ميكانيكامحمود فوزى عبدالسالم ابراهيم16220200928

مدنىمينا يوحنا حكيم جاد16320200934

عمارةمصطفى محمد حمدى سليمان16420200949

مدنىعبدهللا عماد نافع موسى سليمان16520200950



كيمياءفداء هشام طاهر عبدالعزيز16620200951

مدنىعبدالحميد عصام عبدالحميد عبدالمعطى شريف16720200958

مدنىعمرو احمد صالح زكريا16820200965

مدنىكريم عبدالعزيز حنفى سالمه16920200979

مدنىاحمد احمد ابوطالب مهدى17020200990

كهرباءحسام صابر يوسف عشيرى17120201002

ميكاترونكساحمد عبدهللا السيد محمد حسين17220201008

مدنىاسماعيل محمد ابراهيم البسيونى دراز17320201010

مدنىحسن عيد حسن السيد صالح17420201015

مدنىعبدهللا محمد عبدالمنعم احمد سالمه17520201029

ميكانيكامحمد كرم صالح عبدالحميد17620201052

مدنىمحمد مسعد محمود محمد المغربى17720201059


