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مصفى احمد منٌر محمد على منصورق131
مصطفى السٌد صالح السٌد البدوى132
مصطفى السٌد محمد سٌد رجب133
مصطفى السٌد محمد محمد ٌسن134
مصطفى جمال عوض السٌد عوضق135
مصطفى خالد عبدالحمٌد مصطفى عبدالعال136
مصطفى محمد سعد ابراهٌم137
مصطفى محمد ممدوح حلمى مغاورى الخولى138
مصطفى محمود عبدالسالم محمد صٌام139
مصطفى ٌسرى محمد هشله140
مهاب مدحت سامى عبدهللا141
مهند ٌحٌى زكرٌا عبدالحلٌم القاضى142
هاجر جمال كامل التهامى شحاته143
هاجر محمد رضا دسوقى محمد دسوقى144
هشام سٌد رمضان بدوى145
هشام عادل سلٌمان ابراهٌم ناصف146
ٌحى زكرٌا امٌن محمود على االبحر147
ٌحٌى سامح ابوالعال فراج السٌد148
ٌوسف احمد زكرٌا علٌمى احمد149
احمد سالم كمال ابراهٌم سالم1خ150
حسام مصطفى سالمه عبدالجواد1خ151
رضا عبدالناصر محمد احمد بدوى1خ152
محمد رجب محمد موسى1خ153
نادر عبدالباسط كرمان1خ154
احمد رجب كمال الدٌن عفٌفى2خ155

امٌره خالد عبدالعزٌز امام حسن2خ156

حسام محمد على محمود2خ157

فاطمه عادل حماد عبدالحافظ2خ158

محمد حلمى ٌوسف احمد عوف2خ159

محمد طارق محمد على2خ160

محمد على الحسٌنى على2خ161

محمود محمد حجازى وٌر3خ162

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

ابانوب سعد فاروق اسحاق1

ابراهٌم محمد ابراهٌم محمد سلٌمان2

ابراهٌم هشام محمد سعٌد مصطفى3

احمد احمد عبدالعزٌز مرعى4

احمد اكرم عبدالرحمن السٌد5

احمد اٌمن عبدالمعطى عبدهللا6

احمد جابر عبدالواحد عبدالرحمن7

احمد حسٌن محمود حسٌن8

احمد حشمت السٌد على اللبودى9

خمٌساحمد حمدى محمد السٌد سلٌمان ق10

احمد رضا أبوالمعاطى عبدالرحمنق11

احمد زاهر مصطفى غنٌمق12

احمد سعٌد عبدالعاطى عبدالمعطى سلوم13

احمد طارق السٌد محمد ابراهٌم14

احمد طارق ذكى ابوالعزم15

احمد عبدالرحمن عبدالظاهر السٌد سلٌم16

احمد عبدالمعز صابر سعٌد صوفانق17

احمد فرج عبدالحمٌد فرج18

احمد مجدى محمد محمد اسماعٌل19

احمد محمد العزب سلٌمان20

احمد محمد مظار عبدالشافى21

احمد محمود محمد عبدالفتاح عبدالقادر22

احمد وائل احمد محمد عراقى23

احمد ٌاسر احمد ابوالعال24

عبد هللا محمد عبد هللا أحمد

رضوان متولً عبد اللطٌف الزهٌري

محمد سمٌر ٌوسف محمد

(قوى مٌكانٌكٌة  )الفرقة الثالثة مٌكانٌكا 

أحمد سلٌمان أحمد حزٌن

محمد عبد اللطٌف محمد الشرنوبى



احمد ٌاسر محروس الجٌزاوى25

اسامه عصام عبدالصمد ٌاسٌن26

اسالم السٌد عامر السٌد27

اسالم السٌد عبدالفتاح احمد28

اسالم طارق فتحى عبدالغنى29

اسالم عزت سعٌد عبدالرازق الجعلص30

السٌد اشرف السٌد على الشٌنق31

السٌد عز الرجال السٌد عزالرجال32

امجد محمد  عبدالهادى الجندى33

باسم السٌد محمد عبدالجواد34

بوال ودٌع زكى اسعد غطاس35

حامد محمد حامد محمود السٌد36

خالد كرم عبدالعظٌم مروان37

روان محمد محسن محمود احمد سالم38

رٌهام حسٌن محمد محمد39

سامح صالح السٌد محمد40

ساهر عبدالرازق سٌد منصور ابراهٌم41

سمٌر ابراهٌم محمد سمٌر االقطش42

سمٌر ثناء الدٌن عبدالعلٌم عشماوى43

صابر عماد صابر احمد الفقى44

عبدالحمٌد طاٌل عبدالحمٌد محمد علٌان45

عبدالحمٌد عبدالنبى عبدالحمٌد رمضان46

عبدالرحمن جمال عبدالعاطى محمد االلفى47

عبدالرحمن محمد عبدالرسول دمرداش48

عبدالرحمن محمد محمد  عبدالغفار محمد49

عبدالشكور رشاد احمد محمد ابراهٌم50

عبدهللا السٌد فتوح ابراهٌم بالل51

عبدهللا عادل صبحى سالمان وادى52

عبدهللا محى الدٌن محمد محمود عبدالجواد53

عبدهللا ٌوسف عبدهللا ٌوسف54

عبدالناصر جمال عبدالناصر السٌد55

على مجدى على عبدهللا خلٌل56

عمر ابوبكر طه محمود زٌدان57

عمرو ابراهٌم سعداوى سلٌمان58

عمرو خالد محمد طه سٌد احمد59

فضل لطفى محمد ابراهٌم60

كرٌم البٌلى محمد ابوالمعاطى البكرى61

كرٌم رمضا ن عواد محمد حسن62

كرٌم محمد كامل توفٌق على63

كمال سعٌد السٌد عبدالغنى64

كٌرلس عماد ذكى ابراهٌم65

مارك منٌر مرقص رزق هللا66

ماٌكل جمال نقوال معوض67

محمد ابراهٌم مسعود محمد غالى68

محمد احمد احمد محمود داود69

محمد احمد سعد عبدالعاطى مسعود70

محمد احمد شلبى ابراهٌم شلبى71

محمد اسماعٌل عطٌه مرسى على البندرى72

محمد اكرم عبدالمعز عبدالغنى73

محمد السٌد ابراهٌم السٌد احمد شلبى74

سامٌة نصر الدٌن عبده

رفعت محمد حسن خاطر

هشام محمد على البطش

السٌد أحمد محى حسٌن نصر الدٌن



محمد بٌومى عبدالفتاح بٌومى75

محمد جمال حسن عبدهللا الملٌجى76

محمد جمال محمد احمد77

محمد جمعه محمد القطب الدٌب78

محمد حامد محمد احمد79

محمد حمدى محمد متولى الصفتى80

محمد حمٌد عبدالفتاح عبدالمجٌدالشرقوى81

محمد خاطر السٌد خاطر على82

محمد خالد محمود خالد83

محمد رضا عبدالسالم محمد رمضان84

محمد رضا محمد هالل عطٌه85

محمد سعٌد سلٌمان مختار سلٌمان86

محمد سالمه اسماعٌل عبدالفتاح87

محمد صبحى احمد محمد عبدالرازق88

محمد صالح الدٌن عبدالحلٌم عبدالكرٌم89

محمد طلعت حسٌن عبدالمجٌد90

محمد عادل عبدالتواب صقر91

محمد عادل عبدالحمٌد مدٌن92

محمد عبدالصادق احمد على93

محمد عصام محمد محمد المهدىق94

محمد على محمد اسماعٌل البنا95

محمد كرم عبدالحمٌد عبدهللا96

محمد كٌالنى عزٌز كٌالنى زٌدان97

محمد محمود محمد حمود فارس98

محمد مسعد زكى محمد علىق99

محمد ممدوح محمد عطا حسنق100

محمد مهدى كمال سالم101

محمد هشام محمد شوقى احمد102

محمد ٌوسف محمد المعاز103

محمود ابراهٌم محمد الملٌجى104

محمود ابراهٌم محمود حسن البنا105

محمود اٌمن سعد لبٌب106

محمود رضا على منصور107

محمود سمٌر الصٌاد انور محمد موسى108

محمود طه عبدالعزٌز طه109

محمود عبدالحمٌد حسن بغدادىق110

محمود عبدالعزٌز احمد عبدالعزٌز111

محمود عبدالكرٌم عبدالكرٌم محمد ابوالمجد112

محمود عبدالمنعم محمد عبدالمنعم محمد113

محمود على محمد على حمٌده114

محمود محمد احمد حسانٌن115

محمود مصطفى احمد عبدالمقصود نجم116

محمود ناجى السٌد بٌومىق117

محمود ناصف عبدالرازق عبدالهادى شرٌف118

مصطفى ابراهٌم ابوزٌد عفٌفى ابوالعٌنٌن119

مصطفى احمد المختار عبدالفتاح شاهٌن120

مصطفى السٌد محمد ٌونس121

مصطفى امٌن مصطفى النجار122

مٌنا رافت خلٌفه ابوالسعود جرٌس123

ناجى سمٌر اسماعٌل متولى حسن124

هدٌر عمر زكى احسان بندق125

باهر عبد التواب فضل طعٌمة2خ126

محمد طارق محمد مصلحى قندٌل3خ127

احمد سمٌر شحاته عطٌه1خ2018/ 10 / 23 فى تجنٌد قٌد اٌقاف128

علً محمد مصطفى عل1ًخ129

ولٌد جابر إبراهٌم الشاعر

طارق عادل عبد الغفار منٌر

رضوان متولً عبد اللطٌف الزهٌري

محمد سمٌر ٌوسف محمد



المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

اسالم حامد حامد عوض سالمق1

ابراهٌم عبدالرازق محمد ابراهٌم2

احمد حمدى رجب عبدالمقصود3

احمد عبدالحى محمد عبدالعال المتولى4

احمد محمد حبٌب محمد حسن العجمى5

احمد محمود احمد محمدالخولى6

اسالم ابراهٌم محمد محمود عبدالقادر7

انس اسماعٌل احمد البجالتى2018 / 9 / 4اٌقاف قٌد تجنٌد فى 8

رمزى حسن محمد حسن9

سعٌد ٌحٌى على على محمد البنهاوى10

عبدالرحمن محمد عبدالعزٌز ابوالٌزٌد11

عمر خالد محمود محمد منصور12

لمٌاء صالح عبداللطٌف حسنٌن13

محمد خالد عبٌد مطاوع شاهٌن14

محمد صبرى حسن عبدالرحمن صابر15

محمد عبدالفتاح ابوسرٌع محمد فاٌد16

محمد عبدهللا محمد عبدالباقى17

محمد عصام محمد محمد البسٌونى18

محمود احمد سعٌد عبدالحمٌد ابراهٌم19

على محمدى احمد حسٌن20

محمود صالح حافظ عبدالسالم عراقى21

محمود طه ٌس حسن الشلف22

محمود محمد السٌد محمد23

منار عابد احمد شرٌف 24

هاجر حسن عبدالمحسن السٌد محمد25

بٌشوي فخري مغٌرة قالدةق2016 / 5 / 31اٌقاف قٌد تجنٌد فى 26

الصاوي محمد الصاوي غازي3خ27

احمد سمٌر احمد عواد3خ28

حسن البنا حلمى عبدالرحمن2خ29

محمد عبد الحمٌد احمد عبد القادر3خ30

مٌنا هانً عٌاد سالمة3خ31

محمد عادل سالم صبٌح3خ32

مصطفى ربٌع احمد صالح محمد2خ33

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

احمد زكى محمد الفقىق1

احمد طارق عبدالمحسن السٌد احمد برهومه2

احمد محمد عابد عمر3

ابوزٌد محمد ابوزٌد عطٌه4

اسالم السٌد محمد عبدهللا الشاعر5

اسالم حسٌن احمد محمد حسٌن6

االء محمود حسن عبدهللا سلٌم7

اٌه جمال عبدالرازق محمد موسى8

رغده بدر بٌومى عبدالمطلب الخولىق9

سالم صالح سالم السٌد حسن10

صبحى ابوزٌد صبحى ابوزٌد11

صالح الدٌن احمد صالح الدٌن طلبه الشاذلى12

طارق اٌهاب محمد حسن13

(االنتاج و التصمٌم  )الفرقة الثالثة مٌكانٌكا 

أشرف إبراهٌم حسن خلٌل

عبد المعطى محمد األنور محمد الحكٌم

أحمد عبد الفتاح محمد حسنٌن البٌطار

أحمد السٌد أحمد قاسم

عارف محمد أحمد سلٌمان

صالح حمٌده محمد قٌتباي

أٌمن على أحمد ندا

عبد هللا محمد عبد هللا أحمد

(مٌكاترونٌات  )الفرقة الثالثة مٌكانٌكا 

أحمد محمد أحمد العسال



عامر عٌد عامر السٌد14

عبدالعزٌز عزت عبدالعزٌز على حمٌده15

عبدهللا مسعد زكى محمد سرور16

عزالدٌن محمد طه احمد17

عمر هشام رمضان عبدالجواد خاطر18

عمرو فرج محمد احمد ابوالدهبق19

فلوباتٌر مكٌن فخرى دهشور20

محمد احمد على السٌد الطنطاوى21

محمد السٌد سلٌمان محمد الزٌات22

محمد خالد محمد السٌد أبوطافش23

محمد عبدالرحمن طارق متولى محمد كامل24

محمد عربى عبدالحمٌد ابراهٌم25

محمد هانى محمد عبدالحمٌد عامر26

محمد هشام فرج سالم فرج ٌمامه27

محمود اسماعٌل ابوطالب عزب أ بوطالب28

مصطفى احمد بركات خلف29

مصطفى جمال مصطفى ابو والى30

مصطفى محمد محمد حلمى النواوى31

مٌرنا محمد على الشاذلى على32

نادر خالد محمود رشاد محمود33

نور هللا السٌد البدوى محمد غازى ابراهٌم حرفوش34

رامً فوزي واصف جاد هللاق2016 / 2 / 18اٌقاف قٌد تجنٌد فى 35

احمد ناجى محمد ابراهٌم1خ36

عصام سامى محمد سلٌمان1خ37

محمد جمال مصطفى على عٌاط1خ38

محمود عبد المنعم سالم ابراهٌم1خ2016 / 6 / 8 فى تجنٌد قٌد اٌقاف39

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

ابراهٌم رزق ابراهٌم حسن هالل1

ابراهٌم محمد سعد محمد مصطفى2

ابراهٌم وجٌه ابراهٌم ابراهٌم العبد3

احمد ابراهٌم عابد عبدالرحٌم فراج4

احمد جمال عبدالقوى احمد ماضى5

احمد حامد سٌد احمد حسن القاضى6

احمد حمدى عبدالعزٌز محمد حجازى7

احمد رجب عبدالحلٌم محمود منصور8

احمد سمٌر لبٌب عبدالحلٌم9

احمد شمس الدٌن محمدى محمد هاشم10

احمد شوقى حامد الزٌات11

احمد شوقى زغلول المرسى ٌوسف12

احمد صابر عفٌفى محمود الخواجه13

احمد صبرى عبدالرحٌم عبدالرحمن شرٌف14

احمد طارق انور عبدالجلٌل سٌد15

احمد عادل عبدالرحمن البابلى16

احمد عبدالحفٌظ محمود طعٌمه17

احمد عبدالحكٌم عبدالعزٌز عبدالمنعم راشد18

احمد عبدالفتاح صالح الدٌن السٌد الخواجه19

احمد عالء الدٌن محمدى على ٌحٌى20

احمد متولى السعٌد متولى21

احمد محمد ابراهٌم الدسوقى محمد عثمان22

احمد محمد احمد عبدالغفار احمد23

احمد محمد عبدالناصر عبدالفتاح محمد نجم24

احمد محمد محمد عبدالرحمن25

احمد مصٌلحى عبدالرحمن عبدالواحد26

احمد معاوٌه على الحقى27

أٌمن على أحمد ندا

(قوى مٌكانٌكٌة  )الفرقة الرابعة مٌكانٌكا 

محمود محمد مجدي إبراهٌم 

أحمد سلٌمان أحمد حزٌن

محمد عبد اللطٌف محمد الشرنوبى

سامٌة نصر الدٌن عبده



احمد ٌوسف مشحوت رضوان28

ارسانٌوس فتحى سلٌمان عبدالملك29

اسالم عبدالرازق جوده حسنٌن غنٌم30

امٌر ودٌع عٌسى عو ض هللا31

انس عٌد عبداللطٌف عٌد32

اٌه حمدى محمد السٌد احمد زغلول33

بشرى سعد بشرى حزقٌال34

جمال حامد محرم حسن35

جهاد ٌاسر محمد العفٌفى رضوان وهدان36

حسن سلٌم محى الدٌن سلٌم حسن37

حلمى سامى حلمى قشطه38

حمدى محمد حمدى محمد على39

خالد زكرٌا شعراوى محمد احمد40

رضا  هالل  سلٌمان عبدالوهاب البدوى41

روفٌده شحات محمد محمد العباس42

شرٌف خالد محمد شفٌق السٌد احمد43

شنوده اشرف شفٌق مٌخائٌل44

طارق انس مصطفى مصطفى جاد45

عاصم سعٌد محمد البهنسى شومان46

عبدالجلٌل اٌمن عبدالجلٌل خالد محمد على47

عبدالرحمن مسعد عبدالرحمن الشاعر48

عبدهللا  ناجى عبدهللا محمد49

عبدهللا عبداللطٌف عبدهللا قطب50

عبدهللا وحٌد عبدهللا محمود51

عماد الدٌن اسامة سعد محمود سنجاب52

عماد دهشان عبدالهادى محمد جبرٌل53

عمار ٌاسر ابراهٌم عبدالجواد الجعبرى54

عمرو عثمان توفٌق عبدالحمٌد55

عمرو محمد اسماعٌل سلٌمان عٌش56

كرٌم خالد عبدالمنعم عطٌه57

كرٌم سٌد ٌاسٌن غنام58

كرٌم محمد عبدالمقصود على خلٌفه59

كٌرلس جرجس اسحق سٌحه60

مجدى عادل عبدالغنى عفٌفى عجم61

محمد احمد عطٌه رمضان العقاد62

محمد احمد محمد الهادى عبدالفتاح63

محمد حجاج فهمى حجاج64

محمد حسام محمد منٌر محمد عبدالعال65

محمد حسٌن راضى السٌد دٌاب66

محمد حسٌن محمد ٌاسٌن67

محمد خالد عبدالرحمن موسى68

محمد خالد فؤاد حسٌن69

محمد داود عبدالمحسن سٌد شعبان70

محمد رمضان عبدربه عبدالعزٌز71

محمد سامى احمد بٌومى غانم72

محمد سعد الدٌن احمد صالح73

محمد سعٌد خطاب عبدالقوى74

محمد سالمه ٌوسف ابراهٌم مصطفى75

محمد سمٌر عبدالظاهر عبدالفتاح جمعه76

محمد شوقى شلبى عبدالفتاح المالح77

محمد صالح محى الدٌن نصر خلٌل78

محمد عامر عبدالرحمن السٌد عامر79

محمد عصام امٌن احمد عبدالفتاح زغلول80

محمد فؤاد حلمى النعمانى81

رفعت محمد حسن خاطر

هشام محمد على البطش

السٌد أحمد محى حسٌن نصر الدٌن

ولٌد جابر إبراهٌم الشاعر

طارق عادل عبد الغفار منٌر



محمد مجدى دسوقى ابراهٌم الشٌن82

محمد محمد عبدالعظٌم محمد حسن83

محمد محمود محمد محمد مهدى84

محمد ٌاسر جاد على85

محمود الصاوى عبدالشافى قابل86

محمود جابر حسن محمد عبد اللطٌفق2017/ 8 / 28اٌقاف قٌد تجنٌد فى 87

محمود جمال عبدالرحمن السٌد نوح88

محمود خالد زٌنهم على ابوخلٌفه89

محمود سامى عبدالجٌد محمود عطا هللا90

محمود سعٌد عبدالغنى محمد91

محمود عبدالباسط عبدالجواد محمد92

محمود على محمود صادق93

محمود عماد محمود داود94

محمود محمد سعد عطٌة هللا بالل95

مصطفى جمال صابر احمد احمد96

مصطفى عاطف ابراهٌم سوٌلم زغلول97

مصطفى على وجدى سٌد احمد نجم98

مصطفى عماد فتحى سعٌد نصر 99

مصطفى فتحى ابوزٌد عبدالهادى حرب100

مصطفى مجدى احمد محمد101

معتز عبدالناصر محمد العشماوى هٌكل102

منة هللا محمود سٌد محمد خلٌل103

نشأت نصر عبدالخالق محمد شطا104

وجٌه شعبان السٌد خطاب محمد105

ٌوساب رافت غالى غبلاير106

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

ابراهٌم احمد الشافعى احمد1

ابراهٌم محمد سٌد احمد على2

احمد شحاته فتحى شحاته محمد3

احمد صبٌح احمد ابراهٌم4

احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن الدالى5

احمد عبدالناصر محمد سعٌد6

احمد على عبدالسعٌد على7

احمد محمد ابراهٌم ٌوسف الخواجه8

احمد معاوٌه الشٌن سالمه الشٌن9

اٌهاب رفاعى محمد ابراهٌم10

خالد حمدى حسن احمد خلٌفه11

محمد احمد ابراهٌم محمد12

محمد اٌمن فتحى الفٌشاوى13

محمد رضا فوزى عبدالرازق14

محمد سمٌر على محمد15

محمد سٌد احمد ابراهٌم سٌد احمد16

محمود ابراهٌم عبد الفتاح عبد العزٌز17

محمود عبد الخالق رٌحان عبد الفتاح18

محمود ماهر عبدالحكٌم محمد19

محمود محمد ابوالفتوح خطاب20

محمود مصطفى لبٌب محمد21

مصطفى حمدى شعٌب شرٌف22

محمود سعٌد محمد النمر3خ1

رضوان متولً عبد اللطٌف الزهٌري

محمد سمٌر ٌوسف محمد

(االنتاج و التصمٌم  )الفرقة الرابعة مٌكانٌكا 

عبد المعطى محمد األنور محمد الحكٌم

أحمد عبد الفتاح محمد حسنٌن البٌطار

أحمد السٌد أحمد قاسم

عارف محمد أحمد سلٌمان

صالح حمٌده محمد قٌتباي

أٌمن على أحمد ندا

أشرف إبراهٌم حسن خلٌل

عبد هللا محمد عبد هللا أحمد



المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

ابتهال طارق محمد امٌن سٌف1

ابراهٌم عبدالهادى ابراهٌم عبدالغنى2

احمد جابر احمد علً خطاب3

احمد حسام الدٌن عبدالمحسن محمد سلٌمان4

احمد صدقى محمد السٌد5

احمد عادل شحته غنٌمى رمضان6

احمد فرج فضلى فرج7

احمد مجدى حامد الشحات8

احمد محمد فتحى عواد على9

احمد محمد هشام عبدالمجٌد خلٌل عجور10

احمد محمود عبدالمنعم ربٌع11

احمد ٌحٌى محمود مبروك12

احمد ٌوسف احمد الشرقاوى13

اسالم محمد جالل شعٌب14

اٌمن خٌرى صابر على مشرف15

اٌه ابراهٌم مغاورى فرج16

اٌه محمد محمد جوده عبدالفتاح17

خالد ولٌد محمد منجى احمد حبٌب18

دنٌا محمود محمد مندور19

زٌاد عبدالغفار عبدالغفار الطوخى20

ساره سمٌر مرسى الصاوى21

سامر محمد عبدالعزٌز محمود فراج22

عبدالحى محمد عبدالحى محمد23

عبدالرحمن طارق محمد عبدالجواد العطار24

عبدالرحمن عزت عبدالجابر الجعار25

عبدالرحمن محمد سعد احمد26

عمر سعٌد نور الدٌن منصور سالم27

عمرو رجب عٌسى رجب28

فاطمه ناصر عبدالداٌم عباس عبدالفتاح29

ماجد احمد عبدهللا حسن ابراهٌم30

محمد احمد عبدالحلٌم احمد محمد31

محمد اسامه عفٌفى محمد جاب هللا32

محمد اسماعٌل عبدالمعطى محمد33

محمد اٌمن عبدالحمٌد محمد حنضل34

محمد اٌهاب عبدالبارى عبدربه البسٌونى35

محمد سامى احمد عبدالجواد عفٌفى36

محمد صابر محمد مصلحى عفٌفى37

محمد مجدى طعٌمه محمد38

محمود حسنى عبد المنعم رفاعى39

مصطفى شاكر السٌد محمود40

مصطفى محمد عبدالغنى عبدالعزٌز41

مصطفى محمود حسن محمود42

ٌوسف مٌخائٌل عبٌد مٌخائٌل43

ثوبان اسامة فتحً أبو غزالة2خ44

أحمد محمد أحمد العسال

أٌمن على أحمد ندا

محمود محمد مجدي إبراهٌم 

(مٌكاترونٌات  )الفرقة الرابعة مٌكانٌكا 


