
التخصصالطالب أسمالطالب رقمم

كيمياءسيداحمد احمد عبدالهادى احمد120150132

مدنىعمار سليم السيد سليم السيد220170227

كيمياءحامد عامر سامى محمود320180833

مدنىلوندى عطيه انسى ابانوب420190001

كيمياءسالم عبدالرحمن عبدالرحيم شفيع احمد520190076

كيمياءدمحم عوض دمحم احمد620190140

كهرباءعبده دمحم عبدالمنعم احمد اسالم720190176

مدنىياسين على حسن اسالم820190177

مدنىمنصور عبدالكريم عبدالرحمن اسالم920190182

طبيهالكمار احمد حامد اشرف االء1020190193

كيمياءسالم السيد امين عبدالناصر ايهاب1120190228

كيمياءابراهيم زكريا دمحم تامر احمد1220200001

ميكاترونكسالعايدى السعيد عبدالسالم السعيد نادر1320200002

مدنىراضى دمحم ايمن عمر1420200003

ميكاترونكسدمحم احمد على شادى احمد1520200004

عمارهعبدالفتاح احمد امين سالم ناريمان1620200005

كيمياءدمحم عبدالهادى دمحم كريم1720200006

مدنىاحمد توفيك عبدالفتاح دمحم مروان1820200007

كهرباءالعدوى المتولى عبدالغنى احمد سارة1920200008

كهرباءاليمانى محمود عمرى سمير دمحم2020200009

طبيهاحمد شولى احمد جاسر2120200010

كهرباءالشيخ حسن دمحم دمحم احمد دمحم2220200011

ميكاترونكسسالمه عبدالجواد الدين عصام ايمان2320200012

عمارهحنفى محمود دمحم نهله2420200013

كهرباءالسيد دمحم سامح دمحم2520200014

طبيهغنومه دمحم يوسف عمر احمد2620200015

مدنىعشماوى عبدالعزيز انور دمحم مصطفى2720200017

عمارهعبدالغفار دمحم احمد مازن2820200018

عمارهابراهيم فاروق هشام هللا هبه2920200019

ميكانيكاحسانين السعيد نصحى دمحم نصحى3020200020

طبيهياسين لطفى عبداللطيف عاطف حمادة3120200021

طبيهالغندور دمحم السيد ابراهيم الدين صالح دمحم يارا3220200023

طبيهعبدالنبى السيد ابراهيم ايمن شمس3320200024

كهرباءتوفيك سعد توفيك دمحم3420200026

مدنىسليمان عبدالجواد ابوطالب زياد3520200027

مدنىعلى عمر يوسف اشرف كريم3620200028

كهرباءالكومى سليمان امين دمحم مازن3720200029

طبيهالفشنى سعد وحيد دمحم ياسر زياد3820200030

ميكانيكاعبدالعزيز دمحم عبدالعزيز احمد3920200031

ميكاترونكسالعرالى على امام سعيد تسنيم4020200032

ميكاترونكسالشرلاوى زكى دمحم تامر دمحم4120200033

بيان بتوزيع الطالب المقدمين رغبات التخصص 

على األقسام الهندسيه



ميكاترونكسعبدالعزيز عبدالغنى سمير اروى4220200034

ميكاترونكسدمحم دمحم نشات ايمان4320200035

ميكاترونكسصالح معوض هللا حسب رومانى اندرو4420200037

ميكاترونكسالشربينى فهيم عبدالهادى فهيم زياد4520200038

مدنىلولا مكرم انطون يوسف4620200039

ميكاترونكستمام شحاته لمبه دمحم منتصر احمد4720200040

ميكانيكاعبدهللا محمود عبدهللا مصطفى4820200041

مدنىابراهيم عبداللطيف على الحسين4920200042

مدنىابراهيم جبر اشرف دمحم5020200043

طبيهاسماعيل حمزه عادل دمحم احمد5120200044

عمارهعثمان محمود ماجد هيا5220200045

كهرباءحسن دمحم مجدى جمال5320200046

ميكاترونكسيوسف حسن على دمحم مها5420200047

ميكانيكايونان ابراهيم هانى بوال5520200048

كهرباءعبده احمد نصر محمود5620200049

كهرباءمحمود عبدالشافى مصطفى روان5720200051

ميكاترونكسدمحم على عبدالنبى دمحم يوسف5820200052

طبيهخليفه سمير ممدوح محمود5920200053

ميكانيكاابراهيم فريد حامد وائل مروان6020200054

طبيهسرجيوس امين كمال جوزيف مريم6120200055

عمارهراجح عبدالحميد دمحم عادل وعد6220200056

كهرباءمحمود سعيد ابراهيم هللا منه6320200057

عمارهشلبى خميس حسن عصام ملن6420200058

مدنىسليمان محمود سليمان محمود6520200059

عمارهالمنير محمود عبدالحميد اسالم فرح6620200060

عمارهالفيشاوى سليم عبدالهادى عاطف ندى6720200061

ميكاترونكسمحمود دمحم حمدى اسالم6820200062

كهرباءعريان يوسف منير اشرف جاستين6920200063

ميكاترونكسدمحم ابوورده احمد محمود7020200064

مدنىمهدى هللا خلف ناجح مصطفى7120200065

عمارهالشاهد على نجم احمد7220200066

ميكاترونكسجبرائيل بولس ايمن بيتر7320200067

ميكاترونكسعبدالهادى سامى اسعد زياد7420200068

عمارهابراهيم دمحم ابراهيم ايهاب اسراء7520200069

مدنىالسيد ابراهيم عبدالفتاح عصام عبدالرحمن7620200070

طبيهاسماعيل محمود اشرف دمحم7720200071

طبيهحسن عمر عبده خالد احمد7820200072

طبيهموسى دمحم حمدى رفيك دمحم7920200073

ميكاترونكسمنصور محمود دمحم دمحم حبيبه8020200074

طبيهخليل دمحم احمد دمحم يوسف8120200077

ميكاترونكسموسى السيد دمحم احمد8220200078

ميكانيكاالجوهرى عبدالخالك احمد سامى دمحم8320200079

ميكاترونكسنجيب ميشيل نجيب مونيكا8420200080

ميكاترونكسمصطفى كمال دمحم مصطفى دمحم8520200082

مدنىعبدالسيد عبدالتواب سعيد مينا8620200083

مدنىيسين طه سامى احمد8720200084

طبيهالمعاندى عبدالعال ابراهيم محمود8820200085



عمارهعكاشه ماهر احمد بهاء منه8920200086

كهرباءمحمود عبدالمادر محمود مصطفى9020200087

ميكاترونكسعبدالحميد دمحم الدين صالح عصام دمحم9120200088

مدنىنوفل عبدالرازق احمد ابراهيم احمد9220200089

كهرباءدمحم عبدالعزيز دمحم محمود مصطفى9320200090

مدنىعطيه رزق صفوت اندراوس9420200091

طبيهمسعودى عبدالحليم اسماعيل نزيه مازن9520200092

ميكانيكامتى نادى سمير كارولين9620200094

ميكاترونكسموسى احمد دمحم احمد حسين9720200095

كيمياءعيسى دمحم حسين احمد احمد عبدهللا9820200097

عمارهالبطاوى على جابر على دمحم9920200098

ميكانيكازكى ابراهيم فتحى دمحم ماهر احمد10020200099

ميكانيكاالعايدى حسن دمحم دمحم اشرف مصطفى10120200100

ميكاترونكسالدالى دمحم جابر دمحم مصطفى10220200101

طبيهعلوان فهمى سعد حسام احمد10320200102

ميكاترونكسعبدالرازق مصطفى عبدالنبى مصطفى عبدالرحمن10420200103

ميكاترونكسعامر احمد سيد فتحى دمحم صالح عبدالرحمن10520200104

طبيهشاكر صبرى ايهاب فادى10620200105

ميكاترونكسصليب يوسف جمال يوسف10720200106

ميكانيكاصالح حماد احمد يوسف10820200107

مدنىبمطر حبيب عاطف جورج10920200108

ميكاترونكسمينا غالى بشرى يونان جورج11020200109

ميكاترونكسعبدالوهاب فرج عدنان دمحم11120200110

ميكاترونكسدمحم عبدالرحمن الطاهر دمحم السيد داليا11220200112

مدنىشطورى حامد عصام الرحمن عبد11320200113

مدنىنجم دمحم حسن عبدالسميع دمحم11420200114

ميكاترونكسمحليس محمود دمحم نبيل دمحم11520200115

كهرباءالخواص عدلى عبدالمنعم زياد11620200116

كهرباءدمحم حسن صالح خالد11720200117

عمارهفرج محمود خضرى منار11820200118

عمارهحسن على السيد جمال مصطفى11920200119

ميكاترونكسالمدنى احمد دمحم صبحى طلعت احمد12020200121

ميكاترونكسالعزونى سالم دمحم منصور صالح سلمى12120200122

ميكاترونكسشحاته فضل مدحت مريم12220200123

طبيهصبره عبدالجليل جمعه عادل دمحم12320200124

ميكانيكاعلى حمدى عامر الدين سيف12420200125

كهرباءصموئيل ميخائيل عزت مارن12520200126

طبيهبدير دمحم احمد دمحم احمد12620200127

ميكاترونكسابوالسعود فتحى دمحم ايمن يوسف12720200129

ميكاترونكسعفيفى بيومى السيد كامل دمحم12820200130

مدنىاحمد جمعه احمد اشرف احمد12920200131

ميكانيكاعامر بدر عبدالناصر محمود13020200132

ميكانيكاعبدهللا سالم مجدى احمد13120200134

مدنىنصر بيومى دمحم على دمحم13220200135

كهرباءعبدالبر ابراهيم دمحم حمدى دمحم عمر13320200137

ميكانيكادبوس السيد دمحم السيد مصطفى دمحم13420200139

ميكانيكاعبدالممصود طه جمال دمحم13520200140



طبيهفرج برعى دمحم الشبراوى دمحم13620200141

مدنىمرعى السيد جالل وائل كريم13720200142

مدنىشاهين احمد دمحم حامد ايمن محمود13820200143

مدنىالشيخ عرفه عبدالعزيز هشام عبدالعزيز13920200144

ميكانيكاعوض دمحم سليمان حاتم دمحم14020200145

مدنىفرغلى عبدالساتر جمال عبدالرحمن14120200146

طبيهخطاب ابراهيم محمود عصام دمحم14220200147

ميكاترونكسالدين شمس اسماعيل مصطفى الدين حسام14320200148

مدنىاحمد سيد دمحم احمد ابراهيم احمد14420200149

مدنىالشافعى عبدالمعبود صابر احمد14520200150

مدنىعبدالشافى احمد هشام المعتزباهلل14620200151

مدنىالديب دياب شحاته مجدى دمحم14720200152

عمارهعزيز عزت مدحت جون14820200153

ميكاترونكسحسن مصطفى احمد مجدى دمحم14920200154

ميكانيكااحمد محمود فتحى احمد15020200155

ميكاترونكسابوسنه سعد ابوسريع احمد15120200156

كهرباءالسمدونى عبدالفتاح احمد سيد ابراهيم احمد15220200157

كهرباءحسانين محمود حسن عيد دمحم15320200158

ميكانيكاخليل عبده عصام دمحم15420200159

طبيهدمحم عبدالعزيز دمحم زياد15520200160

ميكانيكاسالم احمد الدين صالح احمد دمحم15620200162

ميكاترونكسالزعيم مسعد ابراهيم دمحم15720200163

مدنىحسين دمحم صالح اسماعيل صالح15820200164

كهرباءالشحات عبدالرحمن حامد زكريا يحيى15920200165

طبيهنجم دمحم نجم رافت دمحم16020200166

طبيهالدين محى دمحم دمحم اسالم دمحم16120200167

ميكانيكاامين شولى دمحم خالد دمحم16220200168

ميكانيكاابراهيم لطفى كمال عاطف احمد16320200172

ميكاترونكسايوب دمحم عبدالصمد عماد عبدالرحمن16420200173

مدنىانور محمود دمحم معتصم16520200174

ميكانيكاابراهيم ابراهيم دمحم مازن16620200175

كيمياءسليم امين زكى ايمن توفيك16720200176

ميكاترونكسموسى عبدالجليل مرزوق وائل عبدالرحمن16820200177

ميكانيكاعباس عبدالعظيم رمضان احمد16920200178

ميكانيكابدوى على عبدهللا شعبان عبدهللا17020200180

كهرباءعبدالفتاح دمحم السيد دمحم17120200182

ميكاترونكسعلى كامل دمحم كامل دمحم17220200184

كهرباءنصيف رفعت خالد اندرو17320200186

مدنىعلى دمحم حسن حسن عبدالرحمن17420200187

طبيهاسماعيل صادق طه محسن مازن17520200189

ميكاترونكسدمحم على عصام على17620200190

ميكانيكاعبدالممصود السيد دمحم احمد عبدالرحمن17720200191

مدنىحسين احمد شفيك احمد مهدى امجد17820200192

ميكانيكاعبدالواحد احمد ابراهيم احمد17920200193

مدنىبدر عبدالواحد دمحم زايد جمال زايد18020200194

كهرباءعلى احمد فتحى احمد يارا18120200196

كيمياءسبع مجاهد فاروق عمر18220200197



مدنىخاطر بدر ابراهيم دمحم18320200198

كهرباءعبدالغفار دمحم توفيك عبدالعزيز18420200200

ميكاترونكسبغدادى تمى ابراهيم مريم18520200201

ميكاترونكسدمحم بكرى الصادق دمحم احمد18620200202

ميكانيكادمحم عبده ابراهيم عبده نرمين18720200204

كهرباءابوالعيش فتحى عمادالدين رحمه18820200205

مدنىفرج دمحم حسين محسن كريم18920200206

ميكاترونكساسماعيل على عالءالدين عبدالرحمن19020200207

ميكانيكاعبدالعال دمحم محمود دمحم19120200209

مدنىدمحم على عباس هشام19220200210

كهرباءابراهيم رفاعى ابراهيم احمد19320200211

مدنىدمحم عبده زكى ايمن دمحم19420200212

مدنىعبدهللا احمد ربيعى صفوت اسامه19520200213

مدنىعطيه ابراهيم حافظ محمود19620200214

طبيهرمضان محمود حسام مروان19720200215

مدنىعمار مصطفى عمادالدين مصطفى19820200216

مدنىعمر عبدالمرضى حسام احمد19920200217

ميكاترونكسعلى دمحم محسن دمحم20020200220

ميكانيكااحمد رضوان مصطفى رضوان20120200221

ميكانيكاعبدالواحد ابراهيم محمود اشرف كريم20220200222

عمارهالدسولى ابراهيم دمحم عبدالرحمن20320200223

ميكانيكاهللا رزق لبيب ايمن مارسلينو20420200224

طبيهمرسى فؤاد دمحم اسالم20520200225

ميكانيكاعبدالعليم نبيه عيد دمحم20620200226

ميكاترونكسحامد حسين محمود عمرو20720200227

كهرباءالسيد دمحم دمحم ياسر سهيله20820200228

ميكاترونكسطعيمه على متولى سامى متولى20920200229

ميكانيكازايد على عبدالحليم محمود عادل عبدالرحمن21020200230

ميكانيكافتوحه عباس بهاءالدين دمحم يوسف21120200231

مدنىشبانه المتولى مصطفى ابراهيم21220200232

طبيهحسن على دمحم السيد صبرى االء21320200233

كهرباءحسن عبدالحميد عبدالفتاح رمضان دمحم21420200234

طبيهعمر على عبدالفضيل على دمحم21520200236

مدنىحسين مجلى عبدالجليل فوزى على21620200237

ميكاترونكسالمدرى دمحم ابراهيم مدحت ابراهيم21720200238

مدنىالصارمى احمد دمحم خالد محمود21820200239

كهرباءسويلم حسن  احمد دمحم عماد عبدالرحمن21920200240

مدنىالجزيرى على عبدالمتعال سعيد عماد احمد22020200242

كهرباءعاصى عبدالمنعم دمحم السيد دمحم22120200243

ميكانيكاعبدالفتاح احمد عصام مصطفى22220200244

عمارهعباس احمد وليد احمد22320200246

ميكاترونكسدمحم احمد دمحم عبدالرحمن22420200247

ميكاترونكسمعوض يعموب باسم دافيد22520200248

كيمياءالبروى على دمحم على ماهر ايناس22620200249

مدنىغنيم عبدالهادى طلعت دمحم22720200250

ميكاترونكسمجاهد دمحم اشرف احمد22820200251

عمارهحجاج احمد محمود ايهاب مريم22920200253



ميكاترونكسالدالى عثمان على سعيد مى23020200254

ميكاترونكسدمحم عبدالحليم ايهاب سهيله23120200255

ميكاترونكسسالم دمحم رجب اشرف ياسمين23220200256

ميكاترونكسبدوى عبداللـه ابراهيم سعد يوسف23320200257

مدنىدمحم احمد سيد على دمحم23420200258

ميكاترونكسعطيه احمد زكى حسن احمد23520200259

ميكانيكاسرحان عبدربه عبدالرحمن على عبدالرحمن23620200260

طبيهدمحم الهادى دمحم ياسر عمار23720200261

ميكاترونكسابراهيم ممبل مصطفى حسام يوسف23820200262

مدنىالمنشاوى عبدالجواد فتحى ايمن ايهاب23920200263

ميكاترونكسدمحم عبدالحميد عاشور دمحم نادر24020200265

ميكاترونكسابوزيد اسماعيل نصرالدين محمود24120200266

ميكاترونكسخليفه على فتحى دمحم24220200267

كهرباءايوب شولى اشرف فيرينا24320200268

مدنىالسيد احمد دمحم حمدى عبدالرحمن24420200269

ميكاترونكسعلى عبدالفتاح على دمحم احمد24520200270

مدنىعبدالفتاح احمد فتحى وليد عبده24620200272

كهرباءالشهابى دمحم يحيى طاهر عبدهللا24720200274

طبيهطلبه رشوان زكريا ايهاب اسالم24820200276

كهرباءابراهيم على دمحم عصام احمد24920200277

ميكانيكامصطفى جوده ابراهيم نورهان25020200278

مدنىاحمد وحيد اسامه احمد25120200281

ميكاترونكساسماعيل دمحم على انجى25220200282

عمارهالصعيدى المرسى عبدالمحسن سامى هاجر25320200283

ميكانيكاحسين عبدالعظيم كامل عادل عبدالحميد25420200284

مدنىاحمد خليفه احمد عبدالرحمن25520200285

كهرباءابراهيم عبدالحكم طارق احمد25620200286

ميكانيكاالسيد دمحم االباصيرى دمحم معاذ25720200287

طبيهالمرنياوى سالمه دمحم احمد دمحم25820200289

ميكانيكاعوض ابوالمعاطى عبدالرحيم على عمر25920200290

ميكانيكاالجوهرى منصور عوض رشدى احمد26020200292

مدنىعبدالعال دمحم عبدالمنعم دمحم مهند26120200293

طبيهامين مصطفى عالءالدين عمرو26220200294

ميكانيكادمحم عبدالمولى دمحم نادر26320200295

طبيهعبدالسالم رفعت مصطفى احمد26420200296

كهرباءالربعه محمود احمد سيد احمد طارق26520200297

ميكاترونكسبيومى عبدالممصود دمحم دمحم26620200299

ميكانيكاعبدالعاطى يوسف عصام دمحم26720200300

ميكاترونكسيوسف على خالد دمحم26820200301

ميكاترونكساحمد ابوزيد ناصر عبدالرحمن26920200302

ميكاترونكسغيث غنيم السيد اشرف احمد27020200304

عمارهعبدالبر عبدالرؤف خالد ساره27120200305

ميكاترونكسعبدالممصود رجب ناصر ندا27220200308

طبيهالجمل دمحم عبدالمادر حبيب احمد27320200309

ميكاترونكسعبدالجابر عبدالهادى عبدهللا احمد27420200310

عمارهخليل عبدالمحسن عوض عصام محمود27520200311

مدنىاحمد دمحم احمد محمود27620200312



ميكانيكاعامر يونس حامد العادل دمحم هشام عادل27720200313

ميكانيكاجبالى ثابت دمحم احمد27820200314

مدنىعلى سيد المهدى كمال زياد27920200316

مدنىدرغام احمد دمحم يوسف28020200317

ميكانيكاحامد على دمحم احمد28120200318

مدنىعلى عبدالعظيم احمد على28220200319

ميكانيكاغبلاير خلف سمير كيرلس28320200320

ميكانيكادمحم عبدالسميع شاذلى عبدالرحمن28420200321

ميكاترونكسعبدالحليم عبدالعاطى ايهاب ريم28520200322

كهرباءعبدالجواد السيد مجاهد احمد الدين صالح دمحم28620200323

مدنىاالرضى السيد الحسينى جوده السيد دمحم28720200324

ميكاترونكسحسين احمد عصام يوسف28820200325

ميكانيكامصطفى احمد على عماد28920200326

ميكانيكاابوضيف اسماعيل فهد عمر29020200327

عمارهاحمد دمحم عبدالفتاح عبدالمنعم معتصم29120200328

ميكانيكاندوه السيد دمحم ابراهيم فوزى محمود29220200329

كهرباءبهادر فتحى ماجد ريمون29320200330

مدنىسليمان دمحم هللا فتح المعتزباهلل29420200331

ميكاترونكسعبدالحليم جمال احمد عبدالرحمن29520200332

مدنىعامر على دمحم عمر29620200333

ميكاترونكسعبدالفتاح صفوت كمال شادى29720200334

مدنىدمحم صادق عنتر مجدى دمحم29820200335

مدنىعبدالفتاح دمحم دمحم رمضان دمحم29920200336

طبيهشحاته دمحم احمد السيد مدحت احمد30020200337

طبيهصبيح حسن متولى محمود عمرو محمود30120200338

مدنىعبدالمجيد دمحم عبدالمجيد دمحم30220200340

ميكانيكاالنوبى سالم عبدالمنعم دمحم كريم30320200343

مدنىنصر صالح حمدى دمحم30420200344

ميكانيكاعبدالموجود كامل ابراهيم محمود30520200345

ميكانيكااحمد حسن عبدالوهاب دمحم مؤمن30620200346

ميكاترونكسمصطفى حسن فاروق ياسر دمحم30720200347

طبيهزاهر السيد دمحم زاهر دمحم30820200348

مدنىعوض حبيب شاكر دميانه30920200349

كهرباءعطيه محمود هللا فتح حلمى معاذ31020200350

كهرباءالعيسوى عبدهللا عالءالدين احمد31120200352

مدنىعبدالبارى نصر دمحم ابراهيم31220200353

ميكاترونكسمحرم دمحم امين على اسالم31320200354

عمارههيكل صفوت زياد يوسف31420200355

مدنىعليوه احمد بشرى خالد دمحم31520200356

مدنىدمحم عشرى دمحم زياد31620200357

ميكانيكاعامر حافظ حسين عبدالمنعم دمحم31720200358

ميكانيكاعبدالحليم سلطان دمحم رأفت عالء31820200360

ميكانيكاعزلول عبدالعظيم على دمحم طارق يوسف31920200361

طبيهابراهيم بخيت دمحم عبدالرحمن32020200362

كهرباءحجاب محمود حموده ممدوح محسن32120200363

طبيهيونس مصطفى عاطف مصطفى32220200364

ميكاترونكسدمحم احمد دمحم خالد32320200365



ميكانيكاحسن عبدالجليل محمود دمحم محمود32420200366

ميكاترونكسدمحم حامد عفت احمد32520200368

مدنىالتحفه عبدالوهاب بكر بسيونى زياد32620200369

مدنىعبدالاله عبدالعزيز خالد عبدالرحمن32720200370

ميكاترونكسدمحم دمحم جابر دمحم32820200371

مدنىدمحم عبدالاله رجب ابراهيم32920200372

ميكانيكاعطيه ليشاوى عبدالحميد محمود33020200373

كيمياءعلى جابر عادل دمحم33120200374

ميكانيكاعبدهللا عبده عبدالمنعم مجدى زياد33220200375

ميكاترونكساحمد ابراهيم فتحى ابراهيم33320200376

ميكانيكادمحم صديك عنتر دمحم يوسف33420200377

كهرباءيوسف ميخائيل عزيز سمير ساندى33520200378

ميكاترونكسسليم يحيى ادهم يحيى33620200379

ميكانيكاعبدالرحيم عبدالرحيم دمحم يوسف33720200380

مدنىعبدالموى على فهمى طارق دمحم33820200381

مدنىدمحم عنتر فريد احمد33920200383

كهرباءطلبه دمحم ابوبكر دمحم34020200384

ميكانيكاشلبى دمحم عبدالحميد عبدالمجيد ياسر كريم34120200385

مدنىدمحم عثمان ممدوح احمد34220200387

مدنىالحنفى رمضان السيد دمحم34320200388

ميكاترونكسفريد فهمى عزيز عصام فادى34420200391

ميكانيكاعلى دمحم معتز دمحم34520200392

ميكانيكادمحم على احمد دمحم حسين34620200393

ميكانيكافايد عطيه عصام احمد34720200395

ميكاترونكسعزيز مفيد اسامه كيرلس34820200396

ميكاترونكسرمضان ابراهيم محمود مصطفى34920200397

طبيههاشم على احمد محمود يحيى35020200398

ميكاترونكسيوسف احمد عبدالبارى عزت عمرو35120200400

كهرباءاباظه ابراهيم دمحم دمحم دمحم مهند35220200401

مدنىعبدالرازق دمحم دمحم يوسف دمحم35320200404

مدنىونيس جرجس يوسف كيرلس35420200405

مدنىكامل كمال مدحت دمحم35520200406

ميكانيكاعبدالسالم حسن السيد عبدالفتاح طوخى احمد35620200407

مدنىمحروص دميان ممدوح اسطفانوس35720200409

ميكانيكاعمريه فرج عبدالمادر هانى خالد35820200410

ميكانيكاعبدالسالم المغربى دمحم عبدالفتاح يوسف35920200411

طبيهالطنطاوى محمود سالم دمحم محمود36020200412

مدنىاسماعيل دمحم احمد ابراهيم هانى احمد36120200414

ميكانيكادمحم محمود شاهين ندى36220200415

مدنىدمحم فهمى الشبراوى حموده وعد36320200416

ميكانيكادرويش ابوالمعاطى احمد سمير مروان36420200417

ميكانيكااسماعيل محمود دمحم شريف36520200418

مدنىعبدالفتاح عبدالحميد عبدالحكم دمحم36620200419

مدنىعبدالوهاب صابر دمحم احمد دمحم36720200420

ميكانيكامعوض جاد عصام عمر36820200421

ميكانيكاصالح احمد ايهاب دمحم36920200422

ميكانيكاحالوه نظمى حاتم يوسف37020200423



كهرباءبيالطس عبدالمالن يوسف مينا37120200425

طبيهعمل دمحم عبدهللا عبدهللا دمحم دمحم37220200426

مدنىعبدالعظيم على خالد دمحم37320200427

كهرباءاحمد على دمحم حسن فاطمة37420200428

مدنىشلبى ابو على طارق على37520200429

مدنىطه عواد دمحم جمال مصطفى37620200430

مدنىاحمد سيد ايمن عبدالرحمن37720200433

طبيهشاهين عبدالبارى عالء دمحم37820200434

مدنىالتهامى عبدالمادر عشماوى دمحم37920200435

مدنىعبدالحميد دمحم طاهر احمد38020200436

ميكاترونكسجرجس ميالد دميان ايهاب مينا38120200437

ميكانيكاالخريبى فهمى احمد سامى مروان38220200440

كهرباءدوس لطيف عماد بيشوى38320200441

طبيهاحمد سيد دمحم عمر السيد عمر38420200442

طبيهدمحم عبدالواحد دمحم حمدى احمد38520200443

طبيهحسونه مرسى عبدالحكيم دمحم عبدالرحمن38620200444

ميكاترونكسعفيفى عبدالعظيم دمحم عمر38720200445

كهرباءصبيح احمد دمحم على ابراهيم38820200446

مدنىيوسف منير دمحم نصر ناجى38920200447

كهرباءابراهيم نور عبدالغنى هشام دمحم39020200448

كيمياءسيد احمد فرغل الدين عصام احمد39120200449

مدنىعطيه رضوان احمد رضوان عمرو39220200451

ميكاترونكسالدين زين احمد دمحم احمد39320200452

ميكانيكاالسمين حسن دمحم اشرف دمحم39420200453

كيمياء محمود الحسينى عبدالمنعم عمرو39520200455

مدنىابراهيم حامد دمحم عبدهللا39620200456

مدنىالفخرانى حسن محمود حسن رأفت محمود39720200457

طبيهعبدهللا زكى احمد ياسر مصطفى39820200458

مدنىمحمود خليل عبدالعليم احمد39920200459

طبيهجودة السيد دمحم باسل40020200460

ميكاترونكسصديك مصطفى جمال مصطفى40120200461

ميكاترونكسحسين السيد محمود صالح دمحم40220200462

ميكانيكاحامد صابر صبرى عبدهللا40320200463

ميكانيكاسلطان سلطان عبدالناصر عبدالرحمن40420200464

ميكاترونكسعلى جاد احمد حسن منصور40520200465

ميكاترونكسبدوى سعيد عماد مارن40620200466

كهرباءدمحم طه فرج مازن40720200467

مدنىعبدالمعطى زغلول سعد احمد كريم40820200468

كهرباءالنمر ابراهيم عبده دمحم مصطفى40920200469

كيمياءمحمود خليل محمود دمحم41020200470

ميكانيكابدوى على كمال دمحم41120200471

ميكاترونكسلالدة عبدالمسيح بهاء كيرلس41220200473

ميكانيكازيد على هانى دمحم41320200474

مدنىشكر عبدالعزيز شكرى دمحم41420200475

كهرباءسند ابراهيم صالح ابراهيم محمود41520200476

ميكاترونكسعزالدين عزت عماد عبدالرحمن41620200477

كهرباءاحمد حافظ طلبه عاطف اسالم41720200478



ميكاترونكسالعزب دمحم عبدهللا دمحم عبدهللا41820200479

ميكاترونكسالظنى لولا لطفى عاصم صموئيل41920200480

كهرباءأبومهدى دمحم دمحم اسامه عبدالرحمن42020200481

ميكانيكاحطب عبدهللا احمد حسينى رضا عبدهللا42120200482

كهرباءمحمود فكرى دمحم عمر42220200483

ميكاترونكسعبدهللا السيد دمحم أسماء42320200485

ميكانيكاحسنين ابراهيم بيومى عبدالسالم وليد42420200486

ميكانيكابمطر رياض صفوت مارتن42520200487

كهرباءراشد ابراهيم خيرى دمحم معتمد عبدالرحمن42620200489

ميكانيكاالسيد عبدالعاطى السيد الدين شهاب42720200490

عمارهسالم ابراهيم جمعه ابراهيم مريم42820200491

مدنىدمحم احمد احمد دمحم42920200492

ميكانيكاالفمى ابراهيم حسن ابراهيم حسن حسام43020200494

طبيهذكرى ابو دمحم ماجد عمر43120200495

ميكانيكاحسين منصور حسين عبدالرحمن43220200496

كهرباءرسالن فوزى عمرو حازم43320200497

ميكانيكاصابر عطيه عبدالعزيز اشرف مصطفى43420200500

مدنىسليمان بطرس صابر جون43520200501

ميكانيكاذكرى أحمد محمود اشرف أحمد43620200502

مدنىالمهدى احمد السيد دمحم محمود43720200503

ميكانيكاعبدالناجى دمحم حسن دمحم43820200505

كهرباءالمسلمى لطب عبدالفتاح عارف دمحم43920200506

ميكاترونكسنمله أبوالمعاطى حسن ابراهيم44020200507

ميكانيكادمحم صالح حازم صالح44120200508

مدنىعبدالجليل احمد احمد زياد44220200509

مدنىاحمد حسن على معاذ44320200512

ميكاترونكسعبدالعليم السيد طارئ السيد44420200513

عمارهنصير بهنسى عبدالحفيظ ابراهيم حنين44520200514

كهرباءعمر عبدالحميد أحمد عالء أحمد44620200515

مدنىاحمد محمود نصرالدين دمحم44720200517

مدنىحامد عبدالعزيز ياسر عمار44820200518

ميكاترونكسغزاله عطيه عبدالحميد عاطف دمحم44920200519

ميكانيكاعلى حسن عبدالوهاب حسن مروان45020200520

كهرباءالشاهد على دمحم يوسف ايهاب45120200521

ميكانيكاالنجار شحاته دمحم عارف يوسف45220200523

ميكانيكامنصور على سامى مصطفى45320200524

كهرباءعبدالحميد ابراهيم اشرف اسامه45420200525

مدنىسكر عزت حمدى باسل45520200526

مدنىمتولى حسينى عبدالوهاب احمد45620200527

طبيهموسى عبداللطيف الدين صالح عمرو45720200530

مدنىدحيدح عبدالخالك فوزى احمد محمود45820200531

ميكانيكاابراهيم عبدالوهاب رضى احمد45920200532

ميكانيكاعبدالمعطى شعبان محى احمد46020200534

مدنىدمحم عبده عبدالحميد دمحم دمحم46120200535

مدنىطه عبدالرحمن عبدالرحمن احمد46220200538

مدنىمصطفى عبدالسالم ناصر اسالم46320200539

ميكاترونكسحنفى محمود فضل اشرف يوسف46420200541



مدنىعبدالكريم ابراهيم دمحم ابراهيم46520200542

كهرباءسالم السيد سالم ايهاب عبدالرحمن46620200544

مدنىدمحم عبدالسالم احمد دمحم احمد46720200545

كهرباءاحمد دمحم احمد مصطفى46820200546

مدنىأحمد سيد عطيه محمود46920200548

ميكاترونكسالمرمانى مسلمى سالم احمد صالح عبدالرحمن47020200549

عمارهدمحم محمود يوسف عمادالدين يوسف47120200550

كهرباءجبران سليمان جبر دمحم عبدالرحمن47220200552

كهرباءعبدالفتاح دمحم توفيك دمحم احمد47320200553

ميكانيكاعشيم ونس سامى فادى47420200554

ميكانيكاعز السيد احمد دمحم47520200555

ميكانيكاعامر السيد رمضان دمحم عبدالرحمن47620200556

ميكاترونكساحمد دمحم احمد شريف47720200557

مدنىعطيه احمد سعاده احمد47820200558

ميكاترونكسمبارن دمحم دمحم مبرون فوزى47920200559

عمارهعامر سالمه على دمحم دمحم حسام48020200560

مدنىالمالكى احمد ناصر احمد48120200561

ميكانيكاهارون عبدالحميد دمحم حسنى احمد48220200562

طبيهحسن احمد عبدالرحمن عمر48320200563

كهرباءعبدالعزيز احمد خالد احمد48420200564

ميكانيكاعبدالوهاب عبدالوهاب عفيفى ادم48520200565

مدنىعيسى دمحم حسام عبدالرحمن48620200566

ميكاترونكسلولح دمحم عبدالمنعم ندى48720200567

ميكاترونكسالكرداس حسن ابراهيم امام حازم48820200568

كهرباءالجندى صالح جمال محمود48920200570

كهرباءالشافعى احمد دمحم عالءالدين حسن49020200571

مدنىالشرلاوى عبدالرحمن مجدى عبدهللا49120200572

كهرباءسالم على عبدالفتاح دمحم اسامه احمد49220200575

طبيهبشر حسين بشر براء49320200576

ميكانيكامميبل حسن دمحم سعد فارس49420200577

ميكانيكاعبدالحميد عبدالغنى عبدالحميد احمد49520200578

كهرباءعيسى سعد ايهاب عبدالرحمن49620200580

مدنىالعفيفى فريد نعيم وائل وليد49720200581

مدنىعبده مصطفى المتولى جالل محمود49820200583

عمارهزهران دمحم على احمد بسمله49920200584

ميكانيكاوهيب دمحم على دمحم احمد على50020200585

كهرباءابراهيم السيد مصطفى حسام دمحم50120200586

ميكانيكاخليل فاروق بدرالدين احمد50220200587

مدنىعبدالبر محمود عبدالبر دمحم بدر50320200588

ميكانيكاحبشى دمحم لطب السيد رجب دمحم50420200589

مدنىعلى عبدالرحمن سباعى زكريا كريم50520200590

مدنىالديب حسين عبدهللا حسين50620200591

ميكانيكااحمد سيد دمحم خالد احمد50720200592

ميكانيكاكامل نصر خالد كامل50820200593

مدنىشوشه دمحم طارق دمحم50920200594

ميكانيكاعبدالحميد دمحم عاطف احمد51020200595

كهرباءهاشم دمحم مصطفى عمادالدين دمحم51120200597



مدنىمصيلحى عبداللطيف لطفى دمحم51220200598

مدنىعبدالراضى بدرى عبدالجواد ايهاب51320200599

طبيهغانم دمحم عبدالمحسن دمحم عصام عاطف51420200605

عمارهحجاج محمود عبدالمنعم محمود جهاد51520200609

كهرباءعلى محمود على الدين حسام51620200610

ميكاترونكسالهادى النجدى عوض نهى51720200613

مدنىابراهيم عبدالرسول خالد احمد51820200614

مدنىعبدالعال السيد دمحم اشرف بهاءالدين51920200615

طبيهالزنفلى دمحم عبدالفتاح طارق احمد52020200616

ميكانيكاعبدالمادر احمد عاطف احمد52120200617

ميكاترونكسخيرى احمد محمود احمد52220200620

ميكانيكازهران يوسف ناصر احمد52320200621

ميكاترونكسعلى دمحم محمود حاتم زياد52420200622

ميكاترونكسغانم دمحم احمد سمير دمحم52520200623

كهرباءالجمل وهبه رفعت دمحم ايهاب سامح52620200624

ميكاترونكسعبدالموى مبارن هاشم يمنى52720200626

ميكاترونكسالجمل حسن عبده دمحم عصام كريم52820200628

كهرباءبشاره سعد محفوظ وائل فادى52920200629

كيمياءدمحم كامل عابد مهيب احمد53020200631

ميكاترونكسخليفه دمحم ابراهيم محمود ناصر عبدهللا53120200632

مدنىالغمرى دمحم بسيونى دمحم53220200634

طبيهسمره دمحم محمود محمود روان53320200635

كهرباءعيد على عيد دمحم حسن53420200636

كهرباءعبدالشافى ابراهيم شهدى وليد53520200637

ميكانيكاعيسوى ابراهيم السيد جميل ابراهيم53620200639

كهرباءمصطفى عبدالحميد احمد يوسف53720200640

كيمياءهنداوى ابراهيم دمحم اشرف كريم53820200641

ميكاترونكسامام شافعى شولى محمود53920200642

مدنىدمحم الحسينى دمحم الدسولى ابراهيم دمحم54020200645

كيمياءعوض احمد عزت محمود احمد جمال54120200646

مدنىخليل حسن حسن يحيى احمد54220200647

ميكاترونكسابراهيم عبدالسالم عالء مهند54320200648

ميكانيكاالمولى جاد دمحم سعيد ابراهيم54420200649

ميكاترونكسابوالوفا مأمون الشريف عصام احمد54520200651

ميكاترونكسابراهيم عبدالحميد عصام احمد54620200653

ميكاترونكسفراج دمحم الدين حسام يمنى54720200654

ميكاترونكسدمحم مصطفى دمحم مصطفى54820200655

كهرباءالسيسى ابراهيم ناجى ابراهيم بيتر54920200656

ميكاترونكسحنا كامل كمال مريانه55020200659

ميكاترونكسبيومى دمحم عواد سعيد محمود55120200661

طبيهجسار بن عائض خميس طالل55220200662

ميكانيكاالفواخرى على دمحم عبدالحميد حامد احمد55320200664

ميكانيكاعبدالحميد سيد محمود دمحم55420200666

ميكاترونكساحمد عبدالحميد حماده احمد55520200667

مدنىدمحم دمحم احمد تمى55620200668

مدنىمحمود عبدالظاهر احمد عمار55720200669

ميكانيكاسالم دمحم احمد عبدالجيد احمد55820200670



ميكانيكاعامر سيد امين عمر55920200671

ميكانيكاابراهيم دمحم مصطفى سليم مصطفى56020200672

ميكانيكاسالم العزب عطيه صبحى حمدى56120200673

كيمياءالعيسوى هللا فتح احمد السيد احمد56220200677

عمارهسليم دمحم عبدالحليم ايمن روان56320200678

ميكانيكاخليفه دمحم عادل مصطفى56420200679

عمارهاسماعيل دمحم سعيد ايمن مصطفى56520200682

طبيهالبس حافظ محمود ياسر محمود56620200683

ميكانيكايوسف السيد عبدهللا ادهم56720200684

طبيهمنهى الصباحى محمود مجدى56820200686

مدنىعثمان محمود دمحم مريم56920200687

عمارهابوستيت فتحى ممدوح احمد57020200688

طبيهدمحم فراج محمود دمحم57120200689

كهرباءابوالجود محمود سعد محمود عبدهللا57220200690

ميكاترونكسابراهيم عبدالهادى عزت دمحم57320200691

ميكاترونكسحسن عويضه صالح محمود57420200692

كهرباءعطيه التهامى صالح هانى دمحم57520200693

مدنىالبربر دمحم صبرى اسامه صبرى57620200694

ميكاترونكسعدلى نادى مدحت مارتينا57720200695

مدنىعماشه احمد ابراهيم محمود ابراهيم57820200696

مدنىاالبزارى دمحم دمحم ايمن دمحم57920200697

كيمياءالمعداوى دمحم سعيد مسعد سعيد58020200698

طبيهمصطفى دمحم يونس دمحم ايه58120200699

مدنىعلى دمحم عبدالمنعم سامح احمد58220200700

ميكانيكابيومى دمحم دمحم حنفى دمحم58320200701

ميكاترونكسزغلول عبدالرازق دمحم احمد كريم58420200702

مدنىاحمد حمدى عماد عمر58520200703

ميكاترونكسالنجار خليل عبدالفتاح محمود عمرو58620200706

طبيهموسى دمحم احمد فاروق يوسف58720200707

كهرباءعبدربه عبدهللا احمد عبدهللا58820200709

مدنىعبدالسالم  ممدوح  احمد  مروه58920200712

ميكانيكادمحم اسماعيل ممدوح احمد مروان59020200713

كهرباءشاهين احمد سيد عبدالرحمن عمرو هللا سيف59120200716

كيمياءعبده عبدالسالم عبدالسالم سامح محمود59220200717

مدنىمحمود معتمد محمود دمحم59320200718

ميكانيكاابوالمجد دمحم محمود دمحم59420200719

ميكانيكادمحم فرحات رمضان حاتم عبدالرحمن59520200721

طبيهجوهر مصطفى على على التميمى هال59620200724

طبيهابراهيم دمحم دمحم ايمن مالن59720200725

ميكانيكاهللا عوض عبداللطيف سعيد احمد دمحم59820200727

مدنىمصيلحى دمحم رفعت محمود سمير59920200728

ميكاترونكسالسيد احمد دمحم احمد اسامه60020200731

مدنىدمحم عزت دمحم عزت مصطفى60120200732

ميكانيكاعبدالحفيظ عبدالتواب دمحم عبدالرحمن60220200733

مدنىسند دمحم ابراهيم فتحى دمحم60320200734

عمارهالسيد حسن سعيد عبدالرحمن60420200735

مدنىعثمان دمحم احمد حسن على60520200736



مدنىالسيد عبدالرحمن عبدالناصر عبدالمنعم60620200737

كهرباءحمزاوى احمد مصطفى احمد اسالم60720200738

ميكاترونكسعبدالعزيز احمد عبدالعزيز احمد60820200739

ميكانيكاشاهين احمد سعد عصام عبدالرحمن60920200741

كهرباءاحمد رسالن حمدى حسن احمد61020200742

طبيهسليمان دمحم دمحم مصطفى يوسف61120200743

مدنىجاد عبده جاد دمحم61220200744

مدنىمتولى الشوادفى عبدهللا دمحم عادل61320200745

مدنىالكحكى على دمحم حامد احمد دمحم61420200747

طبيهيونس عبدالمنعم دمحم هشام باسل61520200748

ميكانيكاسليم عبدهللا عبدالمنعم ابومسلم احمد61620200749

طبيهمحمود  عبدالحميد ماجد  دمحم61720200751

كهرباءالسيد مهدى صالح  احمد61820200753

ميكاترونكسدرباله رجاء احمد على محمود61920200754

طبيهحسن فهمى دمحم مريم62020200756

ميكانيكاعبدهللا حامد محمود حامد62120200758

طبيهجاد محمود سيد ماهر حسام62220200759

مدنىبخيت على دمحم السيد ابراهيم62320200761

مدنىابراهيم دمحم عبدالصادق عالء مصطفى62420200762

طبيهعبدالرحمن فوده عبدالبر الدين نجم ريهام62520200763

مدنىعبدالواحد حسونه حسنى لطفى احمد62620200764

كهرباءعبدالعظيم احمد فهمى احمد62720200765

ميكاترونكسعيسى بدوى دمحم بدوى تسنيم62820200766

ميكانيكاجمعه يوسف عبدالمطلب خيرى بسام62920200767

عمارهسعيد دمحم ايمن اروى63020200768

ميكانيكافرحان ابراهيم دمحم دمحم محمود دمحم63120200770

مدنىابراهيم السيد احمد دمحم رضا دمحم63220200771

ميكاترونكسعبدهللا على عبدهللا دمحم عبدهللا63320200772

مدنىفرج دمحم رجائى دمحم اسالم63420200773

كهرباءجمعه دمحم رمضان احمد63520200776

كهرباءالسيد مسعد فتحى صبحى احمد63620200777

ميكانيكاعبده دمحم احمد عبدالرحمن63720200779

ميكاترونكسلابيل عبدالمنعم عمرو يوسف63820200780

كهرباءاحمد عباس توفيك دمحم عبدالرحمن63920200781

ميكانيكانصرالدين دمحمى احمد مصطفى احمد64020200782

عمارهاحمد ابراهيم امين دمحم64120200783

مدنىسلطان احمد دمحم محمود دمحم64220200785

مدنىخليفه دمحم احمد حسام64320200787

ميكانيكاعطاهللا عبدالغنى ابراهيم عادل ابراهيم64420200790

ميكانيكاسند على عبداللطيف دمحم احمد64520200791

ميكانيكاعبدالغنى على نجيب دمحم64620200792

ميكانيكاعبدالحميد عطيه السيد دمحم64720200793

عمارهالحداد دمحم حسن اسماعيل اشرف اسراء64820200795

كيمياءياسين ابوالمجد خالد دمحم64920200796

كهرباءبرسوم فكرى عديل ميرنا65020200797

مدنىاحمد عبدالعزيز دمحم عمرو65120200798

مدنىالهربيطى على دمحم على دمحم65220200799



طبيهدمحم حسين عبدالفتاح السيد فتحى65320200800

كهرباءالسفرى دمحم محمود خالد ندى65420200801

ميكانيكاابراهيم اسرائيل ميخائيل كيرلس65520200802

ميكانيكامصطفى الباز مصطفى ياسر مصطفى65620200804

مدنىعبدالصمد دمحم حماده احمد65720200805

مدنىخضيرى محمود كمال محمود65820200806

مدنىشطا عبدالحميد مبرون محمود65920200808

مدنىدمحم عبدالحميد دمحم احمد66020200810

مدنىعبدهللا محمود شرلاوى ادهم66120200812

كهرباءاحمد دمحم دمحم ممدوح االء66220200815

مدنىالسيد منصور البدوى السيد يوسف66320200816

ميكانيكارفاعى خلف محمود صبرى بالل66420200817

مدنىحسن غزال حامد اشرف دمحم66520200818

مدنىحسن السيد عبدالمنعم محمود66620200819

ميكاترونكسعلى ابوالنجا دمحم دمحم عبدالرحمن66720200820

مدنىعبدالرحيم شلبى دمحم رليه66820200821

مدنىاحمد السيد دمحم متولى احمد66920200822

طبيهمرعى عبدالكريم مرسى السيد  بسمة67020200823

مدنىالليثى أحمد فاروق اسامه دمحم67120200824

مدنىعبدالرؤف هللا خلف محمود نائل67220200826

ميكانيكادمحم عبدالرحمن دمحم احمد عبدهللا67320200828

مدنىميخائيل عطيه ميخائيل مايكل67420200829

ميكانيكادمحم صالح سمير احمد دمحم67520200831

طبيهسيد كامل يوسف دمحم67620200832

كهرباءالسيسى دمحم على دمحم زياد67720200833

ميكانيكاامام على امام عبدهللا67820200838

طبيهالفخرانى هالل دمحم مصطفى كريم67920200839

طبيهدمحم سليمان مدحت احمد68020200841

مدنىابوحسن حسين دمحم احمد68120200842

ميكاترونكساحمد ابوالوفا دمحم محمود68220200844

طبيهماضى مرسى حسن خالد اسالم68320200845

عمارهنوفل عبدالرحمن عبدالحميد وجيه مى68420200846

كيمياءفرج نجيب حبيب ماهر سيمون انا68520200847

كهرباءدمحم الدسولى خالف عبدالرحمن68620200849

مدنىفيصل عبدالرحمن لظمى فهد68720200850

كهرباءالنحاس يس الغمرى فوزى عبدالرحمن68820200851

عمارهعبدالسالم الصديك ابوبكر دمحم احمد68920200852

طبيهعناهلل حسين شحاته فرحه69020200853

ميكانيكامنشاوى مرضى عبدالحكيم خالد69120200854

ميكانيكاالصغير احمد عادل عمر69220200855

مدنىشحاته احمد عبدالحك عبدالعاطى نورا69320200856

ميكاترونكساسماعيل موافى الدين حسام احمد69420200857

عمارهدمحم دمحم محمود عبدالرحمن69520200858

عمارهحسنين مهدى وائل مهدى69620200860

ميكانيكامصطفى موسى عيسى سعداوى عبدالرحمن69720200862

عمارهشعبان دمحم رجب دمحم69820200863

عمارهبهى عبدالعزيز بهى عبدالعزيز عمر69920200864



ميكانيكاابراهيم عبدالعزيز ابراهيم الدين سيف70020200865

كهرباءامام عبدالممصود السيد عادل70120200866

ميكانيكاالعزيز عبد طاهر يحيي إياد70220200867

ميكاترونكسدسولى على على صالح دمحم70320200868

مدنىابوالمكارم السيد دمحم ياسر احمد70420200869

ميكاترونكسماضي احمد دمحم احمد70520200870

ميكاترونكسالمصرى طه احمد عماد محمود70620200871

طبيهحسن عبدالستار دمحم حذيفه70720200872

مدنىعايش احمد دمحم دمحم على احمد70820200873

ميكانيكاغانم عبدالنصير عادل دمحم70920200874

مدنىغيث عبدالسميع دمحم حمدى محمود71020200876

مدنىحليم شكرى عماد مينا71120200877

ميكاترونكسدمحم ابراهيم ممدوح دمحم هيثم احمد71220200878

كهرباءاحمد عبدالوهاب اسامة انس71320200879

ميكانيكاغالى فريد ماجد مينا71420200881

ميكانيكامحجوب عدلى دمحم آيه71520200882

مدنىخليفه الدين عز جمال فارس71620200883

مدنىصالح دمحم ناصف دمحم مها71720200884

مدنىصالح عبدالعليم سعيد هدى71820200885

مدنىالصعيدى على فتوح صبحى احمد71920200886

طبيهحجازى سالم صالح حجازى دمحم72020200887

عمارهيسن ثابت دمحم اسراء72120200888

طبيهالسيد حفنى السيد رضا احمد72220200889

مدنىعبدالمادر احمد دمحم سامى اميرة72320200890

ميكانيكاعبدهللا حمد عبدالعليم بشار72420200891

مدنىحماده عبدهللا على احمد اسامه72520200892

ميكاترونكسزيدان احمد الدين محى جمعه محى72620200893

مدنىحسن يوسف دمحم العربى السيد مروان72720200894

ميكانيكاخميس عبدالمادر شريف مازن72820200895

مدنىدمحم سيد دمحم آيه72920200896

كهرباءدميان زكى فوزى مالن مينا73020200897

ميكاترونكسابوالحسن امين نصر دمحم73120200898

مدنىابوالعال رفعت هشام يوسف73220200900

مدنىعبدالبالى دمحم سعد عبدالبالى دمحم73320200901

ميكانيكاعوض السعيد ابراهيم عصام دمحم73420200902

عمارهابراهيم السيد رمضان عمر73520200903

كهرباءالحفناوى ابوالغيط محمود حسام73620200904

مدنىعلى حسن على رضا احمد73720200908

مدنىللد نعيم عادل جورج73820200909

ميكاترونكسدراز دمحم عبدالمنعم صالح يوسف73920200910

مدنىأحمد عبداللطيف وائل دمحم74020200911

طبيهعطيه عبدالرحمن دمحم دمحم اشرف دمحم74120200912

ميكانيكاالمصبى دمحم ايهاب مؤمن74220200914

كيمياءنادى دمحم احمد دمحم74320200915

عمارهتوفيك فؤاد عطا توماس74420200916

مدنىراتب ابراهيم دمحم محمود74520200918

مدنىابراهيم احمد ابراهيم احمد ابراهيم74620200919



كيمياءابوحسين دمحم دمحم دمحم اشرف74720200920

ميكانيكاعبدالرازق السيد دمحم ادهم74820200921

مدنىابوسريع عبدهللا سامح احمد74920200922

كهرباءعلى على السيد دمحم حماده75020200924

عمارهمحمود حسن خالد عبدالتواب75120200925

مدنىشاهين دمحم عبدالممصود ياسين محمود75220200927

ميكانيكاابراهيم عبدالسالم فوزى محمود75320200928

طبيهمصطفى عبدالعاطى على يوسف75420200930

ميكاترونكسدمحم على دمحم لطفى احمد75520200933

ميكانيكاجاد حكيم يوحنا مينا75620200934

ميكانيكاعبدالناصر شولى مصطفى محمود75720200936

ميكانيكاسالم خليفه طلعت عمر75820200937

ميكانيكاعبدالحميد دمحم عبدالرحمن محمود75920200938

طبيهامبابى عبدالجليل حسن وائل ندا76020200939

طبيهابراهيم عبدالحميد دمحم يارا76120200940

مدنىابراهيم على ابراهيم السيد امانى76220200941

كهرباءعلى سيد اشرف محمود76320200942

طبيهعبدالسالم خيرى دمحم اشرف مروه76420200943

مدنىبالسى حسن احمد دمحم76520200944

كهرباءعبدالحليم فهمى ابراهيم اسماعيل76620200946

ميكاترونكسعمران حافظ اسامه دمحم76720200947

ميكاترونكسرابح عبود عبدالحكيم فيصل احمد76820200948

كيمياءسليمان حمدى دمحم مصطفى76920200949

مدنىسليمان موسى نافع عماد عبدهللا77020200950

كيمياءعبدالعزيز طاهر هشام فداء77120200951

مدنىعبدالوهاب دمحم احمد بكرى احمد77220200952

مدنىدمحمين حافظ دمحم عبدالرحمن77320200953

مدنىعبدالموى صالح جمال محمود77420200956

مدنىشريف عبدالمعطى عبدالحميد عصام عبدالحميد77520200958

كهرباءزهران على عبدالعزيز على منار77620200959

ميكاترونكسهيبه عبدالكريم محمود ابراهيم على77720200960

عمارهالغرباوى عبدالرحمن السيد ناصر رحاب77820200961

ميكاترونكسمبارن عبدالحميد رضا مبارن77920200962

مدنىعمار انور دمحم عمار احمد78020200963

ميكانيكاحافظ عبدالرحمن دمحم سعيد دمحم78120200964

مدنىزكريا صالح احمد عمرو78220200965

ميكانيكايوسف على عبدالسالم دمحم78320200966

ميكاترونكسمتولى السعيد عبدالحميد جمال عبدالحميد78420200968

كهرباءحرفوش بسيونى حمدى احمد78520200969

ميكاترونكسعبدالعظيم محمود عبدالهادى ايهاب78620200971

كهرباءيوسف عبدالوهاب محمود احمد ايات78720200972

كهرباءهاشم عبدالخالك نجيب دمحم احمد78820200973

طبيهدمحم الزينى دمحم راشد خالد78920200974

طبيهعبدالرؤف عبدالعليم حمدى صالح ساره79020200975

كهرباءعباس مصطفى عادل غاده79120200976

كهرباءعثمان ذكى سعيد سعد عمر79220200977

كهرباءنصار هللا فتح امين احمد مروه79320200978



مدنىسالمه حنفى عبدالعزيز كريم79420200979

ميكاترونكسالحديدى السيد عطيه دمحم ساره79520200980

ميكانيكاخليل دمحم دمحم سليمان دمحم79620200981

ميكاترونكسندا عبدهللا محمود دمحم79720200982

كهرباءالحوت احمد ابراهيم ابوهاشم احمد ايناس79820200983

ميكانيكاراشد عبدالمنعم دمحم محمود نورالدين79920200984

مدنىدمحم فكرى اسامه يوسف80020200986

طبيهعبدالعزيز دمحم عبدالحليم نبيل دمحم80120200987

مدنىابراهيم حسين السيد وائل احمد80220200988

كهرباءعبدالحميد دمحم احمد ياسين80320200989

مدنىمهدى ابوطالب احمد احمد80420200990

طبيهدمحم احمد الهادى عبدالفتاح دمحم80520200991

مدنىاحمد محمود فرحات ايمن80620200992

عمارهسعيد دمحم سعيد عبدالحليم ايه80720200993

كيمياءابراهيم عطيه عطيه عاشور مؤمن80820200994

عمارهميخائيل بديع صديك دمحم مريم80920200995

طبيهحسين حمدان دمحم عماد مهند81020200996

كهرباءشعبان حسين احمد دمحم احمد عمرو81120200997

كهرباءابوالعز جمعه اشرف عبدالرحمن81220200998

طبيهسليم على ابواليزيد شهدى مايسه81320200999

ميكاترونكسابوزيد عبده السيد جادهللا فاطمه81420201000

مدنىعشيرى يوسف صابر حسام81520201002

عمارهعبده حسن دمحم حسنى نرمين81620201003

كهرباءثابت ناجى جميل مينا81720201004

كيمياءاحمد دمحم ابراهيم هنا81820201005

ميكاترونكسموسى عطا عبدالجليل دمحم عبدالجليل81920201006

ميكاترونكسعلى فاروق دمحم دمحم82020201007

كهرباءحسين دمحم السيد عبدهللا احمد82120201008

ميكاترونكسثابت عبدالحفيظ حماده زياد82220201009

مدنىدراز البسيونى ابراهيم دمحم اسماعيل82320201010

طبيهاحمد عبدالسالم عبدالحكيم محمود82420201011

طبيهعبدالوهاب عبدالفتاح شعبان سحر82520201013

كهرباءدمحمى سعيد اسعد رليه82620201014

مدنىصالح السيد حسن عيد حسن82720201015

كهرباءعوض محمود عبدالرؤف محمود دمحم82820201016

ميكاترونكسربيع عبدالغنى يوسف دمحم82920201018

ميكاترونكسالصعيدى حسن ابراهيم حسن ابراهيم83020201019

ميكاترونكسابورواش سيد ايهاب هاجر83120201022

ميكانيكاالنساج دمحم حسين ابراهيم احمد83220201023

ميكانيكااالخضر احمد عبدالعزيز احمد عبدالعزيز83320201024

ميكاترونكسدمحم حسن اشرف عبدالرحمن83420201026

ميكاترونكسدمحم عبده دمحم عبدالفتاح عبده83520201027

ميكاترونكسالسيد مختار دمحم مختار83620201028

مدنىسالمه احمد عبدالمنعم دمحم عبدهللا83720201029

ميكانيكاالخشن دمحم السيد عبدهللا عبدالرحمن83820201030

كهرباءالمزين عبدالرحمن حمزه أفنان83920201031

ميكاترونكسالممدم ابراهيم دمحم عمرو دمحم84020201036



ميكاترونكسنصار بدير دمحم دمحم84120201037

ميكاترونكسمصطفى السيد الدين شرف جمال دمحم84220201038

ميكاترونكسطبل ابراهيم السعيد طارق احمد84320201040

طبيهالبيومى دمحم البيومى ايمن بسمله84420201041

كهرباءضيف دمحم على محمود سندس84520201042

طبيهعبدالرحيم ابراهيم رجائى دمحم احمد84620201043

ميكاترونكسعبدهللا دمحم احمد دمحم محمود84720201045

مدنىذكى نبيه سعد رومانى84820201046

ميكاترونكسعلى ابراهيم احمد دمحم عمر84920201047

طبيهناصر دمحم عبدالرحمن صـالح احــمد85020201049

كهرباءعبدالمادرحسن السعيد دمحم دمحم85120201050

مدنىغالى مجاهد على عصام على85220201051

مدنىعبدالحميد صالح كرم دمحم85320201052

مدنىعبدالرحمن عبدالبالى حسين آيه85420201053

مدنىدمحم عثمان عمر عبدهللا85520201054

كهرباءالمهدى سعد مصطفى مازن85620201056

كهرباءشوشه دمحم دمحم اشرف ابراهيم85720201058

مدنىالمغربى دمحم محمود مسعد دمحم85820201059


