
المرشد االكادٌمًاالسمكود الطالبم

اشرف محمود سٌد14126

عبدالرحمن وائل الصعٌدى25397

عز الدٌن أحمد محمد إسماعٌل35406

هٌثم محمد عبدهللا45408

عماد الدٌن السٌد أحمد محمود عبد الهادى55411

عالء ٌوسف رٌاض على65414

محمد ٌاسٌن محمود ٌاسٌن75416

محمود محمد أحمد محمود أحمد85417

احمد محمد السٌد95419

محمد جمال ماهر رزق ابو النصر105420

دٌنا جمال محمد رمضان115421

عرفه سلٌمان عبد الحكٌم أحمد125422

محمد جمال ابو هشٌمه خلف هللا135423

أحمد عادل عٌد آمٌن145424

عبد الرحمن صبحى محمد حبٌب155425

احمد مجدى طه165426

احمد اشرف فتحى175427

أحمد حمدى محمد على الشٌمى185429

أحمد أٌمن محمد سلٌمان داود بكر195431

محمد أحمد مٌمى محمد الباهى انور هاشم205433

عمر ابراهٌم البٌومى215438

رحمه محمد حسٌن محمد بالل225440

مرٌم محمد حسٌن محمد بالل235441

محمد ٌاسر عبد اللطٌف أحمد خضٌر245443

محمد أحمد محمد على جمعه255446

فٌرٌنا عطا هللا توفٌق صدٌق265448

منتصر جمال مهران سٌد275450

أحمد محمد صدٌق عبد الحافظ285452

كرٌم محسن محمد مصرى أحمد295454

مارك جوزٌف عدلى فرٌج305458

أحمد محمد سٌد محمد السٌد أحمد315459

ٌوسف رزق أحمد325460

محمود عادل أحمد محمد335461

حسن على حسن عمرو جاد345462

محمود أحمد عفٌفى عبد العاطى355464

(قسم تشٌٌد وبناء  )المستوى الثالث 
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باسل مدحت السٌد زهٌرى365465

مصطفى عبده375466

بٌتر ثروت دكران جٌد385469

ابراهٌم مصطفى395470

عبد هللا محمود معتمد محمد وهمان405473

محمد عبد الحمٌد سعٌد عبد الحمٌد415475

إبراهٌم محمد عبد المحسن عبد القادر425477

أحمد عاطف فؤاد زكى محمد435478

محمود صالح محمود رضوان445480

حامد محمد حامد ٌوسف455481

طارق خالد على عبد الغنى465483

محمود حمدى زكى محمود475488

أحمد بالل محمد هداٌه هللا485489

أحمد عبد المنعم عبد المقصود محمد495491

عبد هللا رمضان محمد على505494

محمد محمود محمد عبد السمٌع الجلبه515496

محمد عباس محمد عبد الكرٌم525497

ٌوسف جورج جرجس جوده535498

عبد الرحمن مصطفى عبد الغنى رمضان أحمد545504

محمد حسام الدٌن محمد إسماعٌل الشلقانى555505

عبد الرحمن رجب على حسن565506

محمد فارس رمضان مبروك575507

بٌتر أنٌس غالى أٌوب585513

أحمد حامد حامد سلٌمان حموده595520

مصطفى عماد حمدى سلٌمان عبد الحمٌد605521

موسى مختار فتحى موسى متولى رامٌس615522

محمد صالح عبدالمنعم عطٌه625523

مشتاق عماد جابر رٌاض635524

عمر محمد طه سٌد645525

محمود حاتم جابر محمد655528

محمود الروبى محمد الروبى665532

محمد سعٌد عبدالهادى675536

محمد عصام ٌوسف أحمد685538
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أحمد محمود طه هاشم695543

مادونا مجدى زاهر إبراهٌم705547

مٌنا ٌعقوب عبدالمالك715549

ربٌع ٌحٌى السٌد ربٌع السٌد البشٌهى725551

طارق محمد فوزى محمد بٌضون735556

فادى مخائٌل ٌوسف جرٌس745558

رضا شلبى سعد رجب عبد العزٌز755563

نور الدٌن اشرف نورالدٌن765564

أحمد إبراهٌم عبد الحمٌد محمد775566

أحمد عصام عبد الخالق الحنفى785569

عبد الرحمن محمد حسنى الغالى شطه795572

إسالم عبد الرحٌم إبراهٌم عسل805574

محمود دسوقى السٌد إسماعٌل الشهاوى815576

دٌنا رأفت عباس محمد قطب825578

ابراهٌم محمد حسٌن احمد835579

محمد خالد محمد الشافعى غنٌم845583

محمد رشاد عبد الحمٌد البحٌرى855587

أحمد هشام سعد عبد الخالق البحار865589

أحمد حمدى أحمد محمد عبد الواحد875590

ولٌد احمد مهدى الشرقاوى885592

محمد عصام محمد فتوح895597

أحمد مجدى عبد المجٌد محمد905601

محمود محمد جوده محمود915602

أحمد مصطفى أحمد الدبور925604

مصطفى عبد هللا عبد هللا إسماعٌل السٌد935607

ماجد محمود عبد المنصف سٌد أحمد945609

أحمد محمد السٌد عامر955612

محمد خلٌفه محمد عبد الرحٌم965613

مصطفى محمد الحسٌنى شعبان975614

ولٌد فؤاد قدرى صقر985618

عبد العزٌز على عبد العزٌز حسن995620

أحمد خلف عبد العال عبد هللا1005623

عمر عبد الرحٌم إبراهٌم عبد الرحٌم1015626
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ٌاسر أشرف محمد جمعه عبد الحمٌد1025630

أحمد أشرف سلٌمان عبد العزٌز1035634

مصطفى زنارى عبد العلٌم إمبابى1045635

أحمد سامى سالمه إبراهٌم ٌاقوت1055639

أحمد رجب محمد على عبد الهادى1065641

كرٌم محمود إبراهٌم زقزوق1075644

مصطفى طه ٌوسف محمد ٌوسف1085645

محمد وفا سعد منٌسى1095648

أحمد توفٌق عبد الفضٌل حسن1105649

هشام أحمد عبد المعبود سرحان1115651

محمد عبد الناصر محمد شحاته1125654

إسالم مراد محمد أحمد1135655

فخرى جمال السٌد أحمد1145656

محمد أحمد على أحمد1155657

محمود عبد هللا محمد عبد هللا1165659

محمود إبراهٌم سٌد أحمد1175662

معتز السٌد عصملى1185663

إسالم أحمد صابر فرج1195666

حسام أشرف أنور السٌد1205668

محمد إبراهٌم محمد سنوسى1215669

محمد أحمد المختار إبراهٌم عبد الرحمن موسى1225670

محمد جعفر تغٌان عبد اللطٌف1235671

محمد طاهر على أحمد1245672

مصطفى محمود محمد خلٌل1255674

عبد الرحمن فاروق محمد محمد قندٌل1265676

إبراهٌم عزت سعد أحمد عطٌه1275680

محمد مصطفى خلف أحمد1285681

ٌوسف جمال محمد على عبد العزٌز1295682

اسامه محمد تقى محمد1305683

محمود صالح الدٌن سلٌمان الصٌاد1315686

سامح السٌد محمود منصور1325689

طه حسنى طه محمد1335691

محمد أحمد محمد حسنٌن أحمد عبد اللطٌف1345692
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إٌاد حسن ابو الٌزٌد جاد1355693

عبد الرحمن خضراوى زٌدان حسٌن1365697

محمد جمال محمد عبد الحمٌد1375698

منه هللا أحمد محمد عبد العال1385700

بكر محمد بكر سلٌمان1395702

محمود رضا ابو هاشم عطٌه1405704

أحمد إبراهٌم عبد الغنى على ترٌاق1415706

محمد خالد مرسى محمد1425708

صالح عادل عبدالحلٌم1435709

عبدالرحمن أحمد عبد الفتاح1445710

أحمد كامل إبراهٌم عبد الصمد1455712

أحمد سعد على المرزوقى محمد عبد البر1465713

السٌد سعد السٌد عبد الحمٌد خلٌل1475715

محمد أحمد رمضان حسٌن1485717

هشام اٌمن نصارى حمزاوي1495720

سعودى شعبان محمد السٌد1505721

محمد صالح محمد نصار1515724

محمد السٌد محمد موسى صقر1525728

محمد عوض جبر خمٌس1535734

أحمد محمد إسناوى محمد1545743

أحمد عمرو محمد آمٌن عبد الحمٌد1555754

حامد انور حامد1565818

أحمد سعٌد جمعه مصطفى1575821

محمد السٌد رأفت السٌد ناصف1585825

أحمد سعد عبد العزٌز الصادق1595875

عصام رٌاض سعد رزق هللا جوٌدة1605877

وائل محمد على محمد1615883

محمد حسن مصطفى مبروك العقده1625890

رامً حمدان محمد جاد1635934

عبد هللا سالم عبد الرحمن مسلم1645956

محمد أحمد عبد الحكٌم البطراوى1655966

عبد الرحمن فرج أحمد فرج حمود1666050

كرٌم محمود فرج هللا1676070

أحمد اسامة محروس محمود ٌونس1686153

محمد عادل جمعه ٌاسٌن1696171

عبدالرحمن ماجد1706181
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خالد أحمد مٌزار حسن محفوظ1716182

عبد الرحمن مصطفى1726130

هشام عمر محمد حنفى1736185

إبراهٌم محمد إبراهٌم على موافى1746202

محمد ممدوح محمد فرج1756205

اسالم مجدى فتحى1766223

محمد سامى محمد الغرٌب الشناوى1776237

محمد ابراهٌم محمد ابراهٌم1786242

طه محمد خٌر محمد ابو بكر1796274

اسماء سامى1806289

عبد هللا مجدى إسماعٌل عبد هللا1816301

دالٌا همام على على الشاذلى1826313

عبد هللا مجدى إبراهٌم محمد فرحات1836322

محمد محمود فضل السمان1846326

عمار شعبان أحمد عبد هللا1856328

عبد الرحمن عبد الحلٌم دروٌش ٌوسف1866337

أحمد سامى عبد العال على1876342

عبد هللا عبد الوهاب رزق عبد الوهاب1886344

سراج الدٌن سٌد عبد هللا زٌدان1896351

أحمد صابر ذكى البارودى1906367

أنس عبد المحسن أحمد محمد الطحان1916381

أحمد عبد العزٌز السٌد الشربٌنى عرب1926384

خالد اسامة عبد العاطى1936394

ٌوسف عبده كمال عبده1946406

هناء عبد ربه عبد الوهاب عبد ربه براغٌت1956408

أحمد عبد الجواد راضى عبد الجواد1966412

إبراهٌم منتصر عبد القادر عبد العزٌز1976424

اسامة زٌدان عبد العظٌم فاضل1986432

محمد عبد هللا سنوسى محمد1996486

مصطفى مجدى عبد المؤمن عبد المجٌد2006488

محمد مجدى عبد الرحٌم الدمنهورى2016510

مصطفى العزب جاد العزب هالل2026526

أحمد اٌوب عبدالصمد2036534

محمود اشرف قرنى عل2046543ً

باهر أحمد محمود عبد الفتاح2056806
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