
المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

ابراهٌم طارق ابراهٌم محمد الرٌان1274120180100368

ابراهٌم محمد ابراهٌم احمد حسن2274120180100069

احمد اشرف احمد محمد على جمعة3274120180100269

احمد اشرف غرٌب السٌد4274120180100386

احمد اٌهاب مصطفى احمد حماد5274120180100084

احمد خلٌل خمٌس اسماعٌل6274120170100264

احمد سامح احمد عطٌه7274120180100301

احمد عادل احمد سلٌمان8274120180100071

احمد مجدى عبدالقوى محمد دٌاب9274120170100343

احمد محسن محمد عبدالقادر عمر10274120180100170

احمد محمد سالمه عاصم11274120170100155

احمد محمد فاروق جادالكرٌم12274120180100336

احمد محمود ابراهٌم محمود13274120180100425

احمد منصور عبدهللا صادق مشعل14274120180100361

احمد وائل احمد عبدالحمٌد احمد15274120180100226

أسامه ابراهٌم محمد ابراهٌمق16

اسراء احمد حمزه محمد القط17274120180100203

اسراء محمد سعٌد شمس الدٌن18274120170100265

اسالم اسامة فتحى حسن19274120180100185

اسالم اٌمن فتحى أبو حصوه20274120180100061

اسالم سعٌد حسانٌن عبدالمعط21274120170100075ً

اسماء سٌف النصر محمد محمود22274120180100043

اسماء عوض عبدالمنعم السٌد ابراهٌم23274120180100039

اشرف عاطف عبدالخالق محمد عبدالرحٌم24274120180100413

االء احمد محمد ضٌاء الدٌن25274120180100429

االء فرج محمد سلٌم26274120180100101

الهام سلٌمان عبدالعزٌز شندى فرج27274120180101185

امانى اسماعٌل صابر اسماعٌل28274120180100204

امانى سامى محمد محمد العاوى29274120180100156

امانً عبدالناصر أحمد محمد خاطر30274120180101104

امنٌة اشرف سٌد احمد محمد31274120180100274

امنٌة حامد محمد احمد عبدالمقصود32274120180100011

امٌره فتح الباب عبدالفتاح عبدالغفار33274120180100205

اٌمان صبحى عبدالعظٌم سالم34274120180100305

اٌمان محمد عبدالفتاح عبدالعزٌز35274120180100157

اٌه احمد عواد السٌد ندا36274120180100314

اٌه فرج ابراهٌم محمد جالب37274120170100543

اٌه ناجح جمعة حسانٌن االسمر38274120170100544

بسمه محمد السٌد المنشاوى جاب هللا39274120180100365

بسنت احمد محمد حسن40274120180100109

بٌشوى سلٌمان ذكى سلٌمان41274120180100298

حاتم محمد عبدالمعز عبدالفتاح جادق42

حبٌبة محمد جالل حنف43274120180100354ً

حبٌبة مصطفى عبدالرحمن عبدهللا احمد44274120180100350

حسن محمد حسن شرباش45274120180100198

حمدى حسب محمد حسب هللا46274120180100020

خالد اٌمن ملٌجى جاد الرب47274120180100114

خلٌل السٌد خلٌل السٌد شبانه48274120170100145

دٌانا اٌمن سعد السٌد عبدالعزٌز49274120180101103

دٌنا هشام جوده محمد زغلول50274120170100217

ربٌع ٌسن احمد اٌوب51274120180100263

رحاب احمد على عمر52274120180101180

رحمه طارق الدسوقى حامد الدسوقى53274120180100110

رضوى عٌد رشاد عبدالعظٌم54274120180100158

رضوى ولٌد عمر حافظ محمد عٌسى55274120180100079

زٌنب احمد عبدالسالم محمد هندى56274120170100589

ساره كمال على مغاورى57274120180100213

ساره محمد سٌد احمد هرٌدى58274120180100212

ساره ٌسرى محمد احمد عبدالحافظ59274120180100038

شهاب اشرف محمد بٌومى محمد60274120180100379

صالح مصطفى صالح محمود صالح61274120180100398

الفرقة األولى كهرباء

صالح غازي محمد رمضان

غادة محمد عامر أحمد عامر

عبد الهادى محمود عبد الهادى محمد 

ولٌد عبد العزٌز سالم عطٌة

خالد طلعت إبراهٌم حرب

شوقً حامد عرفة إبراهٌم

أشرف ٌحٌى حسن على فهمى

خمٌس على نبوى عالم

أٌمن مصطفى حسن محمد

محمود محمد أحمد الباهى

محمد ٌس على ٌس

محمد أشرف عبد القادر محمد سلطان

أشرف شوقى سلٌم سٌد أحمد



صالح هشام صالح محمود62274120180100115

صباح حنفى عاطف محمد63274120180100257

عبدالحكٌم محمد عبدالحكٌم محمد64274120180100345

عبدالحمٌد اشرف عبدالحمٌد صقر65274120180100420

عبدالحمٌد سعد عبدالحمٌد هالل66274120180100380

عبدالرحمن احمد عبدالسمٌع السٌد ابراهٌم67274120180100346

عبدالرحمن اسامه محمد السٌد68274120180100199

عبدالرحمن رفعت حلمى الهادى69274120180100347

عبدالرحمن سامى عبدالبارى السٌدق70

عبدالرحمن عصام عطٌه محمد71274120180100409

عبدالرحمن محمد جمال مصطفى عبدالرحمن72274120180100049

عبدالرحمن محمد خلٌل الصاوي73274120180100107

عبدالرحمن محمد محمد مصطفى ابراهٌم74274120180100443

عبدالرحمن محمود حسٌن محمد75274120180100428

عبدالرحمن مصطفى محمود عٌسى76274120180100444

عبدالرحمن ٌسرى مختار عثمان77274120180101800

عبدالمنعم محمد محمود محمد الكالف78274120170100369

عبدهللا احمد سعٌد احمد ٌوسف79274120180100074

على اٌمن على الغندور80274120170100440

على شعبان على عفٌفى81274120180100331

على محمد صالح على خمٌس82274120180100207

عمر عصام الدٌن حجاب عبدالفتاح83274120180100187

عمر عصام دسوقى محمد على نصار84274120180100446

عمر محمد الطوخى طه السٌد الشافعى85274120170100249

عمر نصر عبدالعظٌم محمد احمد86274120180100447

عمر وجٌه صابر عبدالشافى87274120170100256

عمرو طارق عبدالغنى محمد88274120180100178

عبٌر محمد فوده محمد بٌومى89274120180100284

فاطمه الزهراء على متولى ابراهٌم90274120180100261

فاطمه مسعد ابراهٌم الدسوقى على زعٌر91274120180100154

فتحى اشرف فتحً محمد عل92274120180100188ً

كرٌم ٌوسف عبدالجواد دوٌدار93274120180100438

كٌرلس رجائى عدلى رٌاض عطٌة94274120180100297

لؤى عبدهللا حسٌن خلٌل95274120180100376

محمد اشرف محمد السٌد السٌد96274120180100160

محمد السٌد عبدالستار زعٌر97274120180100439

محمد الشحات انور ابراهٌم98274120180100339

محمد اٌمن عبدالحمٌد عبدالغنى99274120180100275

محمد اٌمن فاروق سلٌم100274120180100318

محمد جمال احمد سمك101274120180100393

محمد حسن احمد خالد102274120180100028

محمد حسونه محمد حسونه103274120180100035

محمد رفعت عكاشه عبدالجلٌل احمد104274120180100322

محمد سالمه اسماعٌل خٌرهللا105274120180100210

محمد صبحى فاروق جوده106274120180100264

محمد صبرى ابراهٌم عبدالبارى107274120180100276

محمد صبرى محمد محمدق108

محمد طاهر صالح على عٌسوى109274120180100076

محمد عبدالهادى عبدهللا السٌد110274120180100041

محمد عصام احمد احمد111274120180100057

محمد عصام دسوقى عبدالعالق112

محمد عٌسى محمد عٌسى113274120170100161

محمد مجدى السٌد حسن العطار114274120180100231

محمد مصطفى جوده عبدالعظٌم عبدالمنعم115274120180101115

محمد مظهر صدقى كامل116274120180100440

محمد نشأت السٌد العشرى117274120180100209

محمد نصر عٌسى رجب محمد118274120180100450

محمد ولٌد محمد رٌاض119274120180100281

محمود ابوالعال عبدالكرٌم ابوالعالق120

محمود احمد سلٌمان السٌد السٌد121274120180100129

محمود احمد محمد الحاج موسى122274120180100382

محمود صبرى ابو العز محمد عبدالغنى123274120180100112

محمود عزب احمد سلٌم124274120170100209

مرمر جمال عبدالعزٌز عبدالعزٌز خروب125274120180100308

مروان احمد ابراهٌم ابراهٌم عالم126274120180100341

وائل عبد الرحمن محمد أحمد

عبد الناصر عبد القادر عبد الشافً نافع

تامر عمر محمد دٌاب

تامر محمد السعٌد الخضرجى

طارق عبد الحمٌد أحمد الدكروري

فوزى أحمد محمد عثمان

عمر محمد علً محمد سالم

عمرو عبد الحمٌد على عطٌة

عبٌر توكل خلٌل الدٌسطً 

أحمد فتحى مسعد النقراشى

خالد السٌد أحمد مصطفى

محمد محمد إبراهٌم عواض

زٌنب السٌد محمود مرسً 



مروان محمد عبدالعزٌز عبدالوهاب فرج127274120180100342

مروه شرٌف عبدالداٌم عبدالحلٌم فرج128274120180100258

مرٌم ماجد عزت القناوى129274120180100151

مصطفى احمد عبدالفتاح مرس130274120180100119ً

مصطفى السٌد السٌد محمد محمد سالم131274120180100270

مصطفى السٌد نصر الخولى132274120180100424

مصطفى اٌمن فتحى عبدالغنى حسانٌن133274120180100195

مصطفى جمال عبدالسمٌع امٌن134274120180100023

مصطفى حسن طنطاوى عبدالحافظ مصطفى135274120180100005

مصطفى صالح متولى حسن مطرق136

مصطفى طارق محمود سلٌم137274120180100221

مصطفى عصام محمد الحسٌنىق138

مصطفى عماد الدٌن عبدالعزٌز محمد منصور139274120180100239

مصطفى محسن جوده زكى ٌوسف140274120180100222

معاذ عزب الدٌساوى الحارونى141274120180100403

منار صبحى خضر عبدالجواد142274120180100306

مٌار وائل محمد زكى محمد فؤاد143274120180100155

ناجى مورٌس ابراهٌم منصور144274120180101165

نور عالء الدٌن سعد متول145274120180100333ً

نورهان نبٌل عبدالنبى امام سلٌمان146274120180100215

هاجر عاطف فارس عبدالحمٌد147274120180100025

هشام ماهر السٌد السٌد سالم عشماوى148274120180100282

ٌاسر حسن محمد السٌد حواش149274120180100251

ٌاسمٌن عبدالمنعم عبدالرحمن عزب150274120180100359

ٌمنى مجدى محمد عفٌفى151274120180100315

ٌسرا حاتم محمود احمد شاروده152274120180100059

ٌوسف اسالم ٌوسف عثمان153274120180100242

ٌوسف محمد عمر محمد عمر154274120180100243

أحمد حسٌن حسنى ٌحٌى1خ155

أسامه سعٌد عبدالغنى العاصى1خ156

آٌه ناصر شهوان شحاته أحمد1خ157

سمر فوزى سعد محمود1خ158

عبدالفتاح حمزه عبدالقادر حمزه السٌد1خ159

محمود مختار غنٌمى مصٌلحى1خ160

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أبراهيم السيد ابراهيم صقرق1

ابراهيم ايمن احمد عبدالنبى2

ابراهيم طارق ابراهيم عبدالوهاب3

ابراهيم يسرى ابراهيم الدسوقى عبدالستار4

احمد ابراهيم فتحى ابراهيم بدر5

احمد السيد عبدالغنى الشحات6

احمد جمال سالم محمود عبدالشافى7

أحمد اشرف احمد هالل8

أحمد أشرف عبدالحميد مرسى9

أحمد الرفاعى احمد محمد ابراهيم10

أحمد ايمن عبدالرحمن باص11

أحمد أيمن فوزى عيدق12

أحمد ايهاب عبدالحميد السيد مصطفى13

أحمد بهاء محمد السيد بيومى14

أحمد جمال عبدالسالم أبوصالح جميلق15

أحمد حسين راضى دياب16

أحمد حماده محفوظ عبدهللا حسن17

أحمد خالد حسنى جادهللا18

أحمد رجب عبدهللا عبدالعزيز19

أحمد رمضان عزيز عبدالعليم20

أحمد سمير أنيس خاطر21

أحمد شوقى عبدالفتاح أبوالفضل22

أحمد طارق عيد محمد غريب23

صالح غازي محمد رمضان

محمود محمد أحمد الباهى

محمد يس على يس

محمد أشرف عبد القادر محمد سلطان

أشرف شوقى سليم سيد أحمد

غادة محمد عامر أحمد عامر

أشرف يحيى حسن على فهمى

السٌد فرحات السٌد الطنطاوي

منً علً بٌومً علٌوة

مروة عبد الرازق مصطفى المنٌاوي

منارحسنً عبد الحمٌد على الشٌن

عبد هللا طارق محمد الجمال

رضوي محمد توفٌق عوٌس

محمد حسن السٌد أحمد شعالن 

الفرقة الثانٌة كهرباء



أحمد طارق محمد التهامى24

أحمد عادل محمدى جنينه25

أحمد عباس فاروق عباس26

أحمد عبدالمنعم أحمد عبدالمنعم خاطر27

أحمدعبدالمنعم سيد امام فرحق28

أحمد عبدالناصر سعيد بركات29

أحمد عصام أحمد جمال الدين محمود30

أحمد على عبدالمقصود عبدالعزيز31

أحمد مجدى على عبدالجواد على32

أحمد مجدى محمد عبدالمجيد فرجق33

أحمد محمد رمضان ابراهيم العزب34

أحمد محمد عبدالنبى محمد35

أحمد محمد عبده محمد سالمق36

أحمد محمد زكى أمامق37

أحمد مدحت حسن عبدالحكيم على38

أحمد هانى عبدالمنعم عبدالفتاح بحبح39

أحمد ياسر أحمد عاشور أحمد40

أحمد يونس ابراهيم أبوالسعود عبدهللا41

ادهم ابراهيم عوض ابراهيم42

اسراء حامد عبدهللا محمد منصور43

اسراء محمد عبدالعزيز لطيف لطيف44

اسالم سعيد احمد خضرى مصطفى45

اسالم فارس محى الدين رمضان محمد46

اسالم محمود عبدالمنعم على احمد47

اسماء جمال عبدالرحمن تهامىق48

أشرف مدحت فتحى عرفه49

أفنان محمود كمال الدين محمود50

الشيماء ياسر حسين محمد االباصيرى51

آمال ممدوح محمد محمد البنهاوى52

أمجد سمير فؤاد سالم53

أنجى حسن السيد حسن أحمد54

أيسر محمد محمود محمد حسنق55

االء سعيد ابراهيم دياب ابراهيمق56

ايالف محمد عبدالعظيم على57

باسم حازم محمد أبوالعينين نوارق58

تيسير فتحى عبدالمنعم فج النور حبيشى59

جهاد صبحى عواد شحاته شعالن60

حازم محمود محمد زين الدين61

حسام أشرف عبدالفتاح احمد يوسف62

حسين محمد جوده ابراهيم الصغير63

حلمى أشرف حلمى محمد الشعراوىق64

خالد عبدالمنصف حامد طلبه65

خالد على عبدالستار احمد66

خالد محمد احمد السيد شبانه67

رامى جمال عيد سالمه محمد68

رامى سمير محمد جوده69

ريم عبدالعظيم حسن محمد االكسيرى70

سحر على رمضان ابراهيم ركه71

سعاد عبدهللا كمال محمد غريب72

سالمه عبدالرحمن سالمه عبدهللا73

سلمى هانىء محمدهاشم عبدهللا74

شيماء عبدالبارى طلب عبدالبارى طلبق75

شيماء عمر خطاب أحمد76

صفاء صابر ابراهيم عبدالرحمنق77

عبدالباقى شعبان عبدالباقى حسن الزمرى78

عبدالرازق اشرف عبدالرازق امينق79

عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن على مرزوق80

عبدالرحمن خالد محمد حسن سويلم81

عبدالرحمن صابر عبدالفتاح مصطفى82

عبدالرحمن محمد جاد العزب83

عبدالرحمن محمد حسن محمد عالمق84

عبدالعال طلعت عبدالعال محمد85

عبدالفتاح اشرف عبدالفتاح سليمان عبدالفتاح86

عبد الهادى محمود عبد الهادى محمد 

وليد عبد العزيز سالم عطية

شوقً حامد عرفة إبراهٌم

خمٌس على نبوى عالم

أٌمن مصطفى حسن محمد

عبد الناصر عبد القادر عبد الشافً نافع

تامر عمر محمد دٌاب

تامر محمد السعٌد الخضرجى

وائل عبد الرحمن محمد أحمد

طارق عبد الحمٌد أحمد الدكروري

فوزى أحمد محمد عثمان

عمر محمد علً محمد سالم

خالد طلعت إبراهٌم حرب



عبدهللا ايمن السيد على متولى87

عبدهللا سعيد مصيلحى رضوان88

عبدهللا طه عبدهللا عيد89

عبدهللا فريد عبدالفتاح محمد توفيق90

عبدهللا فكرى محمود محمد حماد91

عبدهللا مصطفى احمد عفيفى البدوى92

عبدالمنعم سامح عبدالمنعم نعامه93

على صالح على الجندى94

عمر عماد الدين جوده مكىق95

عمر محمد مجدى عبدالمنعم محمدالسيدق96

عمر نادر سعد الدين محمود شمس97

عمرو عاطف جبر ابراهيم سليمانق98

لمياء عبدهللا احمد الجندى99

محمد ابوزيد مسلم احمد100

محمد احمد ابراهيم سيف عمر101

محمد أحمد عبدالعزيز الصاوىق102

محمد احمد عبدالعظيم السيدق103

محمد احمد عبدالموجود عبدالحكمق104

محمد احمد محمد حافظ ابوالعز105

محمد السيد عبدالحميد ابراهيم شلبى106

محمد السيد عبدالسالم مبارك107

محمد السيد عبدالمنعم ابراهيم108

محمد بدر محمود ابراهيم بكر109

محمد حسن جابر احمد110

محمد حمدى عبدالحميد السيد مباركق111

محمد خالد عبدالمطلب مرسى112

محمد خطاب عبدالعزيز خطاب113

محمد رافت ابراهيم رمضان محمدق114

محمد سامى على عبدالكافى115

محمد سيد ابراهيم اسماعيل رشوانق116

محمد شحته حسن محمد عرابى117

محمد صالح جوده ابراهيم موسى118

محمد عادل حامد حسين وهيب119

محمد عالء محمد عبدالعاطى120

محمد محمد عبدالحافظ احمد طنطاوى121

محمد محمد غريب عاصم122

محمد محمود مصطفى محمود احمد123

محمد مسعد يوسف بحيرى محمد دسوقى124

محمد مصطفى حسانين حسن الشعراوى125

محمد نبيل صبحى ابو جميل126

محمد هشام محمد مصطفى127

محمود احمد سالم سالم فرج128

محمود اسماعيل امام حسن جوده129

محمود حاتم ابوالعال130

محمود محمد ابراهيم البكرى131

محمود محمد احمد العطار132

محمود محمد جوده متولى133

محمود يسرى عبدالسميع يوسف134

مروه عبدالوهاب فتوح حسن135

مروه مصطفى ابراهيم جوده على136

مصطفى حامد محمد ابراهيم الدويكق137

مصطفى طلعت شعبان محمد الساعىق138

مصطفى محمد مصطفى عدسق139

مصطفى محمود عبدالمنعم يوسف140

مياده ابراهيم محمد سليسمان حمدق141

نجالء عرابى ابراهيم محمد142

ندى سامح جوده عبدالخالق عطيه143

ندى طه شوقى عبدالقادر144

نسيبه جمال محمود على البنا145

هاجر محمد حسن ابراهيم عبدالرحمن146

هبه محمود على ابوالسعود147

هدى مجدى عبدالمجيد منصور148

هدير راضى عبدالعال عبدالرحمن149

هدير شوكت محمد البرشومىق150

هشام عبدهللا نور الدين محمداحمد151

هند سمير عبدهللا محمد عبدالرحمن152

والء امين الحفنى حامد صالح النجار153

ياسمين محمد جوده عامر السيد154

يمنى خالد حسين محمد رجبق155

يوسف ابراهيم الطوخى ابراهيم حسن156

عبدالرحمن محمد مبارك محمد سعد2خ157

محمد على العفيفى على محمد1خ158

محمد حسن السٌد أحمد شعالن 

جمعة فهمً عبد النبً علً

منً علً بٌومً علٌوة

مروة عبد الرازق مصطفى المنٌاوي

السٌد فرحات السٌد الطنطاوي

منارحسنً عبد الحمٌد على الشٌن

عبد هللا طارق محمد الجمال

رضوي محمد توفٌق عوٌس

عمرو عبد الحمٌد على عطٌة

عبٌر توكل خلٌل الدٌسطً 

أحمد فتحى مسعد النقراشى

خالد السٌد أحمد مصطفى

محمد محمد إبراهٌم عواض

زٌنب السٌد محمود مرسً 



المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أبراهٌم حسن محمد حسن ابراهٌم1

أبراهٌم خالد ابراهٌم مصٌلحى2

أحمد أشرف أحمد محمد سعٌد3

أحمد أشرف أحمد عبدالبر حبٌب4

أحمد السٌد عطا عراقى5

أحمد السٌد ٌوسف شراره6

أحمد حلمى ابراهٌم الطوخى أبوعجل7

أحمد رفعت عاٌش حسن محمد8

أحمد سامى أحمد عشٌش9

أحمد صالح محمد السٌد ابوالسعود10

أحمد صبرى أحمد محمد سلٌم11

أحمد عاطف شاكر مصطفى12

أحمدعبدالمنعم محمد سٌد فرحان13

أحمد عٌد عبدهللا عبدالعزٌز14

أحمد فرج صادق أبوالمجد15

أحمد مجدى شندى غنٌم16

أحمد محمد أحمد أمٌن17

أحمد نبٌل حسٌن عبدالحمٌد محمد18

أحمد هشام محمد شوقى أحمد19

اسماء محمد عبدالفتاح احمد خمٌس20

أسماعٌل خالد أسماعٌل شهاب الدٌن21

اسالم عماد محمدأبوالفتوح عبدالسالم22

الرشٌدى محمود لطفى محمد عفٌفى23

االء مصطفى سلٌمان السٌد24

أٌمان جالل عبدالفتاح عبدالمجٌد25

أٌمان كمال محمدأحمد الكالوى26

اٌناس صبرى محمد ٌوسف27

آٌه محمد غنٌمى غنٌمى28

بسمه سعد عبدالعظٌم النوام سعد29

حسن محجوب محمد محجوب30

حسٌن سامى حسٌن عبدربه31

حمدى جمال محمد جوده32

دالٌا سامى ٌوسف متولى33

رضوى السٌد عبدالهادى عزب34

زٌاد صابر رزق حسن35

سلٌمان مصطفى سلٌمان محمدسلٌمان36

سمٌه أبراهٌم على حسن عباس37

سٌف مأمون حسٌن السٌد حسٌن38

صالح محمد صالح الدٌن محمد حسن الجندى39

طارق صالح أحمد أحمد العنانى40

عاصم عادل شوقى مصطفى عامر41

عبدالرحمن سامى أحمد مصطفى42

عبدالعزٌز عبدالسالم عبدالعزٌز احمداالخضر43

عبدالفتاح عبدالناصر عبدالفتاح امام السٌد44

عزه عبدالمجٌد عبدالغنى عبدالواحد قاسم45

على محمد محمد على مرعى46

عمر محمد فاروق توفٌق47

عمر محمد محمد ابراهٌم عفٌفى48

عٌد رضا ابراهٌم عبدالعزٌز عقل49

فاطمه عبدالعزٌز احمد عبدالغنى50

فاطمه مجدى الحسٌنى عبدالمقصود51

فتحى سعٌد فتحى العلٌمى ابوالعطا52

فواز صفوان غانم رشٌد حمد53

محمد اسامه عبدالقادر صابر محمد54

محمد اسامه كمال عبدالعظٌم55

محمد اسعد محمد عفٌفى عبدالرحمن56

محمد السٌد محمد السٌد الرٌدى57

محمد نهامى حامد ٌوسف58

محمد خالد عبدالفتاح محمد سالم59

محمد خالد محمد حافظ60

محمد رضا فرٌدعبدالرحمن61

محمد رضا محمود ابراهٌم سٌد احمد62

محمد سالم رضوان عزب محروس63

محمد سعٌد حسانٌن عبدالمعطى64

محمد عاطف عبدالمنعم على امام بحٌرى65

محمد عاطف محمد عبد الونٌس66

محمد عباس سعٌد عباس على67

محمد عبدالحكٌم جوده عبده سالم عامر68

عمر محمد علً محمد سالم

محمد محمد إبراهٌم عواض

زٌنب السٌد محمود مرسً 

منً علً بٌومً علٌوة

خمٌس على نبوى عالم

عبد الناصر عبد القادر عبد الشافً نافع

تامر محمد السعٌد الخضرجى

طارق عبد الحمٌد أحمد الدكروري

فوزى أحمد محمد عثمان

صالح غازي محمد رمضان

محمود محمد أحمد الباهى

غادة محمد عامر أحمد عامر

ولٌد عبد العزٌز سالم عطٌة

شوقً حامد عرفة إبراهٌم

(قوى كهربٌة  )الفرقة الثالثة كهرباء 



محمد عبدالصادق محمد رفعت عبدالصادق محرم69

محمد عبدالنبى محمد غازى بسٌونى70

محمد عزت محمد على71

محمد عطا ابراهٌم عبدالفتاح خلٌل72

محمد محمود احمد على المرعز73

محمد محمود سعٌد غانم74

محمد محمود عبدالجواد دوٌدار75

محمد محمود محمد عبدالرؤف76

محمد محمود محمد محمود77

محمد ممدوح محمدمحمد سراج الدٌن78

محمد منٌر على عبدالرازق79

محمد ناصر عبدالرحمن عبدالداٌم80

محمد وجٌه دسوقى محمد عفٌفى ق81

محمود احمد محمود حسن عامر 82

محمود جمال عباس عبدالحمٌد طه83

محمود حمدى عبدالهادى محمد84

محمود عاطف شاكر مصطفى85

محمود عبدالحكٌم مصطفى عامر86

محمود عبدالرحمن أمٌن ابراهٌم امٌن87

محمود عبدالناصر عبدالحمٌد مصلٌحى88

محمود غنٌمى عبدالوهاب محمد صقر89

محمود مصطفى كامل دروٌش90

مصطفى أحمد عبدالمؤمن السٌد91

مصطفى اشرف عبدالموجود السٌد92

مصطفى عابد احمد شرٌفق93

مصطفى عٌد عبدالغنى محمد العنانى94

منى السٌد اسماعٌل عطٌه95

نوران اسالم فاروق فضل96

هٌثم شحاته عبدالمجٌد احمد97

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أبتسام ابراهٌم حمدى عبدالفتاح1

أحمد حلمى مهتدى دومه2

أحمد خالد السٌد محمود مصطفى3

أحمد سعٌد محمد عبدالجواد4

أحمد صدٌق عٌد عبدالعزٌز مصطفى5

أحمد محمد السٌد السٌد ٌوسف6

أحمد محمد ٌوسف عطاهللا7

اسراء عادل محمد وهبه8

اسراء نجاح حسنى عبدالمعطى9

أنجى محمد عطٌه محمد10

أٌمن عصام فهمى محمد11

آٌه ٌاسر محمد عبدالفتاح12

باسم سمٌر عبدالرازق محمد نور13

حسام حمدى حماد الصعٌدى14

حذٌفه عبداللطٌف محمدعلى الخولى15

حسن محمد سلٌمان حسن16

رحمه صابر غنٌمى بٌومى سالم17

رضوى أٌمن احمد امٌن احمد18

رنا حسام محمد الشعراوى19

زهراء رجائى محمد الهادى20

صالح اٌهاب محمد صالح بٌومى الشاذلى21

عبدالرحمن اٌمن أبوالمعاطى عبدهللا22

عبدالرحمن محمد محمد عبدالغنى برهومهق23

عبدالرحٌم محمد عبدالرحٌم عراقى24

عبدهللا عاطف عٌد محمد جمعه25

عبدهللا محمد أحمد سلٌمان حسن26

على العربى اسماعٌل نجٌب عبدالعال27

فاطمه عبدالحلٌم جوده عبدالحلٌم عبدالرحٌم28

فاطمه عبدالرحمن عبدالسالم حامد االسود29

كرٌم عالء محمود محمد عفٌفى30

محمد أحمد احمد محمد مصطفى31

محمد احمد نعٌم السٌد أبوسنه32

محمد اسامه أنور غٌث33

محمد السٌد غرٌب على34

محمد حسن عبدالعزٌز امٌن جمعه35

محمد رضا احمد محمد36

عبد الهادى محمود عبد الهادى محمد 

خالد طلعت إبراهٌم حرب

أٌمن مصطفى حسن محمد

تامر عمر محمد دٌاب

عمرو عبد الحمٌد على عطٌة

(اتصاالت)الفرقة الثالثة كهرباء 

محمد ٌس على ٌس

محمد أشرف عبد القادر محمد سلطان

أشرف شوقى سلٌم سٌد أحمد

أشرف ٌحٌى حسن على فهمى

منارحسنً عبد الحمٌد على الشٌن

عبد هللا طارق محمد الجمال

محمد حسن السٌد أحمد شعالن 

جمعة فهمً عبد النبً علً

السٌد فرحات السٌد الطنطاوي



محمد طارق عبدالبر شعبان فضل37

محمد عبدهللا عبدالفتاح عبدهللا موسى38

محمد على عاشور قشقوش39

محمد على محمود عبدالوهاب شوالى40

محمود حاتم محمود سعد41

مصطفى محمد منصور الهادى عسله42

منة هللا ناصر عدلى مصطفى أغا43

ممدوح محمد المغاورى محمد العدلق44

نهله حاتم محمد عاطف45

هاٌدى اشرف عٌد سعٌد46

هبه محمد عبدالمنعم محمود47

هدى احمد محمد اسماعٌل48

ٌاسمٌن محمد عبدالستار على49

شٌماء الشافعى عبدالجواد موسى1خ50

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

أحمد سعد محمد السٌد1

أحمد حمدى اسماعٌل متولى2

أحمد محمد عبدالنبى محمد3

شهاب آٌهاب صغٌر أبوالغٌط4

عبدالمنعم حمدى محمد زٌد5

عمر محمد عبدالمجٌد ابراهٌم سالم6

مالك محمد محمد احمد أبوعرب7

محمد السعٌد حسن عفٌفى8

محمد السٌد محمد عفٌفى صٌام9

محمد عبدالرافع محمد محمد عجالن10

محمد محمود عبدالعزٌز محمود عراقى11

محمود مصطفى حسانٌن مرسى صالح12

منى خالد صبحى عبدالهادى13

مها محمود احمد حمد14

مهند عبدالحلٌم ابراهٌم السٌد15

مٌخائٌل مجدى نصحى مكارى16

ندا السٌد عرفات حسٌن العزب17

نورا عدلى محمد حسنٌن دسوقى شاهٌن18

نور عبدهللا محمد عبدهللا19

وفاء سامى عبدالستار عبدالغنى20

المشرف االكاديمياسم الطالبالحالةكود الطالبم

احمد السٌد ابو طالب سلطان1

احمد بهجت عبدالعزٌز سالم2

احمد ثابت كامل محمدق3

احمد جالل محمد احمد طعٌمة4

احمد جمال عبداللطٌف مجاهد البكراوى5

احمد دخل هللا عبدالغنى عبدالحلٌم6

احمد رمضان احمد محمد7

احمد صابر عبدهللا مصطفى عامر8

احمد طارق العزب عبده عٌد9

احمد فرج عاشور إمام مصطفى10

احمد ماهر عبد النبى سالم11

احمد محمد احمد احمد شحاته12

احمد محمد زكى عبدالصمد 13

احمد محمد عبدالمؤمن على 14

احمد محمود احمد محمد15

احمد محمود محمد احمد عطٌة16

احمد مصطفى السٌد عبد الحلٌم على17

احمد مصطفى محمود عبدالحمٌد18

احمد ٌاسر ٌحى حسٌن محمد عبدالقادر19

اسراء أحمد جودة محمد محمد20

اسراء عالم عبدالسٌد عبدالمقصود21

اسماء عبدالحلٌم عبدالفتاح محمد الطوخى22

اسماء محرم محمد على موسى23

امانى احمد عبدالغنى السٌد شرٌف24

امنٌة اشرف هالل كامل خلٌل25

أمنٌة طه مأمون محمد26

امٌرة ابو الفتوح محمد عبدالحمٌد27

اٌمان محمد محمد سٌد الزٌاتى28

آٌه جمال عبدالعزٌز عبدالعزٌز29

آٌه جمال مرسى احمد مرسى 30

خمٌس على نبوى عالم

محمود محمد أحمد الباهى

غادة محمد عامر أحمد عامر

ولٌد عبد العزٌز سالم عطٌة

شوقً حامد عرفة إبراهٌم

خالد السٌد أحمد مصطفى

أحمد فتحى مسعد النقراشى

(قوى كهربٌة  )الفرقة الرابعة كهرباء 

صالح غازي محمد رمضان

عبٌر توكل خلٌل الدٌسطً 

مروة عبد الرازق مصطفى المنٌاوي

رضوي محمد توفٌق عوٌس

(طبٌة  )الفرقة الثالثة كهرباء 

وائل عبد الرحمن محمد أحمد
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