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 حالة القيد فصل ثان حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل

 3من الخارج 3من الخارج احمد اشرف ابو المجد الجمل 1

 مستجد مستجد احمد ايمن احمد عبدالفتاح 2

 باق باق احمد سعد كمال سعد مصطفي حمزه 3

 مستجد مستجد احمد صبحى احمد عبدالحميد العوادية 4

 مستجد مستجد السيد احمد طارق محمد 5

 مستجد مستجد احمد عادل متولى محمد سالمه 6

 مستجد مستجد احمد عاطف امين احمد 7

 مستجد مستجد احمد عبدالسالم محمد ابوبكر فرجانى 8

 مستجد مستجد احمد عبدالصمد مهدى عبدالصمد سليمان 9

 مستجد مستجد احمد عطا محمد احمد هاشم 10

 مستجد مستجد اسماعيل مأموناحمد مأمون  11

 مستجد مستجد احمد محمد محمد سعيد عبدالباقى 12

 مستجد مستجد احمد محمد مصطفى محمد بيومى 13

 مستجد مستجد اسامة محمد حسين نصر سابق 14

 مستجد مستجد اسالم اسامه حسنين احمد حسنين 15

 مستجد مستجد اسالم صابر احمد عاشور طيطه 16

 مستجد مستجد مهدى عبدالحميد اسالم طه 17

 مستجد مستجد اسالم منتصر على محمد الطيب 18

 مستجد مستجد االء خالد رمضان صابر 19

 مستجد مستجد اميره محمد محمود هاشم  20

 مستجد مستجد بيشوى فهمى وهيب فهمى 21

 مستجد مستجد جورج ممدوح سعيد سليمان 22

 باق باق حسام محمد فتحى احمد الزيات 23



                    واالنتاج الميكانيكى التصميم -  الثانية الفرقة الميكانيكيه الهندسة بفسم المقيدين الطالب باسماء كشف
 2019/  2018 الجامعى للعام

 باق باق حسين سمير محمد حسين 24

 باق باق حنا صابر حنا عبدالسيد حنا 25

 مستجد مستجد خالد ممدوح محمد فتحى عبدالمقصود 26

 مستجد مستجد دعاء عيد بنهاوى عبدالرحمن 27

 1من الخارج 1من الخارج زهرة خالد زيدان 28

 مستجد مستجد سعيد محمود جاد االزرق 29

 مستجد مستجد اشرف ابوالفضل عبدالحافظ شريف 30

 مستجد مستجد صالح الدين مجدى صالح محمد حجازى 31

 2من الخارج 2من الخارج عبد الرحمن رضا فهمى الشرباصى عبد المحسن 32

 مستجد مستجد عبدالرحمن حسام الدين محمد بصرى 33

34 
عبدالرحمن محمد حسين محمد عز الرجال محمد 

 نصار
 مستجد مستجد

 مستجد مستجد عبدهللا عبداللطيف عبدهللا عبدالعال 35

 مستجد مستجد عمر ابراهيم محمد زين العابدين ابراهيم 36

 مستجد مستجد عمر احمد صالح محمد درويش 37

 مستجد مستجد عمر سيد سليمان عبدالفضيل 38

 مستجد مستجد عمر ماهر ابراهيم احمد بلح 39

 مستجد مستجد محمد عمر محمود اسماعيل 40

 مستجد مستجد عمر محمود عبدالعزيز احمد 41

 مستجد مستجد عمرو حامد عليوه عبدالجواد 42

 باق باق عمرو حسين السيد عبدالحليم 43

 مستجد مستجد عيسى موسى محمدى عبدالرازق حسنين 44

 مستجد مستجد غاده فتحى ابراهيم سيد الدهتورى 45

 باق باق احمد الديبمحمد احمد محمد  46

 مستجد مستجد محمد اسامه السيد السيد محمد بدر 47

 مستجد مستجد محمد اشرف حسن احمد النجار 48
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 مستجد مستجد محمد اكرم حنفى محمود محمد 49

 مستجد مستجد محمد السيد جوده ابراهيم 50

 مستجد مستجد محمد جمال ابراهيم عبدالجواد 51

 مستجد مستجد يوسف اسماعيلمحمد جمال محمد  52

 مستجد مستجد محمد حسن طاهر سعيد محمد سعيد 53

 1من الخارج 1من الخارج محمد حسن عبدهللا محمد  54

 مستجد مستجد محمد خالد صابر محمد 55

 مستجد مستجد محمد رضا جالل محمد 56

 3من الخارج 3من الخارج محمد رفعت جوده عبدالحميد 57

 مستجد مستجد محمد صبحى حسن السيدمحمد سامى  58

 مستجد مستجد محمد سعيد جميل عبدالعال على الدين 59

 مستجد مستجد محمد عابد ابراهيم احمد ابراهيم 60

 مستجد مستجد محمد عصام محمد شوقى عبدالسالم مبارك 61

 مستجد مستجد محمد عيد حسن محمد حسين خليل 62

 باق باق عامرمحمد فتح هللا احمد محمد  63

 مستجد مستجد محمد كمال حسن مرسى 64

 مستجد مستجد محمد مصطفى حسن بدوى البنا 65

 باق باق محمد ياسر عبدالمنعم محمد عزام 66

 مستجد مستجد محمود احمد محمد احمد شقران 67

 مستجد مستجد محمود سعيد محمود محمد 68

 مستجد مستجد محمود سمير محمود رزق مبارك 69

 مستجد مستجد محمود عادل عبدهللا احمد الطوخى 70

 مستجد مستجد محمود عبدالحميد حسن خضر 71

 مستجد مستجد محمود عدلى يوسف احمد 72

 مستجد مستجد محمود لبيب مندوه محمد 73
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 باق باق محمود محمد اسماعيل عبداللطيف 74

 مستجد مستجد محمود محمد محمود محمد حجازى 75

 مستجد مستجد مصطفى احمد مصطفى برعى محمود 76

 مستجد مستجد مصطفى السيد السيد احمد ابودراع 77

 مستجد مستجد مصطفى حامد رشاد محمد خليفه 78

 مستجد مستجد مصطفى حسن جوده محمد محمد 79

 مستجد مستجد مصطفى سعيد السيد محمد مشيرف 80

 1الخارجمن  1من الخارج مصطفى سيد سليمان محمد  81

 مستجد مستجد معتز عماد عباس السيد 82

 2من الخارج 2من الخارج منار محمد امين محمد العزبى 83

 مستجد مستجد مهند احمد احمد حشيش 84

 باق باق ميران اسامة عبد القادر محمد ابوشادي 85

 مستجد مستجد مينا كريم حليم سعد 86

 مستجد مستجد ندى حسين عبدهللا عبدالوهاب 87

 مستجد مستجد نسمه راغب بكرى حامد 88

 مستجد مستجد نسمه سمير حسين احمد حسين 89

 مستجد مستجد هايدى اشرف محمد عمر 90

 باق باق هايدى محمد ايمن كمال عبدالجليل الميهى 91

 باق 1من الخارج ياسر احمد محمود فلهم 92
 


