
(تشييد وبناء  )المستوى  الثاني

IDالمرشد االكاديميالطالب اسم
عبد الرحمن محمد يوسف أحمد 15542

احمد كمال الدين ثابت25544

احمد هشام عقل يوسف35678

محمد محمود محمد عبده زيدان45718

حمدى رجب قرنى56273

احمد على فهمى لبيب66363

محمد عبد المجيد مصطفى يوسف البيه76548

صبرى محمد الشحات كمال عبيد86549

مينا حلمى ميالد حلمى بشاى96550

يوسف ناصف وفيق طه106552

محمد عبد هللا عبد ربه عفيفى116557

أحمد عبد الناصر عالم بشير عالم126561

محمد محسن محمد رفعت 136562

جرجس عماد صبحى عزيز146563

أحمد عادل طه الباجورى156564

السيد محمد السيد شحاته166566

على عالم على عبد الفتاح176567

مروة هشام عبد الستار صادق186572

محمد محمود قاسم حسن عبد ربه196573

محمد هانى مصطفى السيد الجوهرى206575

أحمد ابو الليل توفيق صديق216576

عبد هللا أحمد محمد مسلم226577

عمر سبكى ابو الوفا حسن236578

مصطفى سالم منصور عطيه منصور246579

ياسر عبد المطلب سعداوى 256581

محمد جبر محمد سالم على266588

محمد إبراهيم عبد الرازق السيسى276590

مصطفى محمد أحمد أحمد سيد286592

رامى عماد صبحى عزيز296593

كريم عادل شبل خليفه مصطفى306594

محمد احمد محمد بركات البرم 316596

مصطفى أدهم مصطفى إبراهيم326595
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محمد أحمد عبد الحليم طه336601

على أحمد محمد سعيد مخلوف346608

أحمد عبد الحميد آمين خضر356612

عبد الحميد طارق عبد الحميد عبد ربه366615

أحمد خميس سويرى حسين376617

عمرو عادل محمود أحمد386622

عبد هللا محمود السيد أحمد396626

أمير نادى أحمد قطب السكرمى406628

خالد إبراهيم عبد الحميد ابو طالب416631

محمود محمد عبدالحليم ابراهيم426636

عمر عبد النبى عبدهللا 436637

رأفت طه رشاد محمد446638

زياد حسين عزت أحمد حسين456640

محمد على بدير صبره466644

أنس أحمد محمد سالم476653

محمد رأفت هالل عوض هللا486660

رمضان حنفى محمود سليمان496664

إسالم أيمن عبد العزيز سليمان506668

محمد محسن آمين محمد محمد516670

اندرو جورج منير526672

هشام السيد السيد البنى 536674

محمود مرسي فتحى546681

أحمد كريم عبد الرازق محمد حسين556683

أحمد اسامة محمد أحمد فياض566684

سامح رشاد فاخر كراس576692

محمد ثروت عبد الحليم حسن586696

أحمد حمدى حامد أحمد سرحان596698
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زياد صالح الدين محمد حسن 606700

أحمد عبد الجواد عبد السميع عبد الجواد616706

كريم  رضا على على طاحون626707

أحمد عبد الفتاح محمود محمد636710

سندس خالد يوسف حسن يوسف646714

أحمد أشرف بكر عيد عبد الحميد656716

يحى أحمد يحى محمد العسيلى666723

محمد جمال حسن عبد العزيز شعت676724

عبدهللا ثروت عبدهللا  عيسي686725

أحمد مصطفى فتحي عبد العزيز696726

على أحمد عبد الحليم عبد السالم مطر706732

إبراهيم وحيد إبراهيم محمد محمد حسن716745

رنا مصطفى رجب خليل 726741

اية عبدالرحمن مهدى 736750

محمد رمضان محمد محمد746755

رأفت حافظ محمد حافظ756756

عبد الرحمن محمود فرج مصطفى766758

محمد عاطف بيومي الشاويش776764

محمد أحمد فوزى أحمد قطرى786779

عبد الحفيظ مصطفى عبدالحفيظ 796781

محمد الشحات عبد البديع المسيرى806782

عبد الرحمن صالح خليل خليفه816786

مصطفى سمير خليفه زكى826804

إسالم محمد عطا عقيله السيد836805

رنا خالد جمال حسن846816

عاطف محمد عاطف محفوظ حسن856818

وسام عماد عبد الفتاح جوده إبراهيم866825

محمد احمد سعيد قطب 876836

مروان نصر عبد الوارث عبد السالم دياب886842

محمد عادل حسن سيد احمد هلول896849

يوسف سيد على المهدى محمد906853

عبد الرحمن أشرف حسين فرحات916858

عصام عبد الراضى أحمد هاشم926865

خالد حسين فؤاد احمد 936874

عبد الحميد سيد عبد الحميد محمد الصيفى946867

بيشوى غطاس ميخائيل جرجس956876

أيمن حسن عبد العزيز على966878

حمدى صديق نعمان حسن 976879
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محمد عبد النبى عبد الجابر على986881

أحمد عالء إبراهيم إبراهيم شعبان996886

عبد الرحمن سمير عبد العظيم محمد1006887

عبد الحميد محمد محمد رضوان1016894

محمد رجب معوض مرسى1026897

مصطفى أشرف طه فضالى1036906

حسام الدين فوزى عباس عبد الرحيم1046913

محمد عبدالعظيم حسنى1056948

محمد احمد محمد عبداللطيف1066965

محمد عامر أحمد إمام1076981

احمد مسعود عبد العظيم1087003

أنس نعمان محمد ابو سمره1097147

يوسف ابراهيم اسماعيل 1107194

إبراهيم محمد السيد عدلى1117204

فواز محمد عبد الحميد عبد التواب1127235

أحمد جمال عدلى مهدى1137241

عبد الهادى أحمد عبد الهادى محمد شمسيه1147246

مصطفى أحمد على جوده1157272

أحمد السيد عبد هللا يوسف سيد أحمد1167326

مصطفى أحمد ابو هاشم محمد سالم مستور1177392

محمد وحيد ابراهيم التهامى1187394

محمد غالى السباعى موسى1197395

أحمد عبد السالم السيد حسانين محمد1207400

أحمد على محمد عبد العزيز1217403

محمد أحمد محمد البغدادى1227404

محمد رجب إبراهيم أحمد سليمان1237406

تغريد مدحت أحمد فرحات1247408

عمرو عبد الحميد بدير عبد الحميد1257412

محمود عبد الرازق محمد عبد الرحمن1267413

مصطفى محمد سيد ابراهيم 1277415

محمد على محمد معوض عويس1287416

القاسم محمد عبد الجواد سالم1297434

عبدالرحمن امل فاروق 1305739
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