
المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

اسامة رجب عبد الحميد جمعه17715

رومانى وديع نجيب شفيق29375

مريم عاشور محمد محمود عاشور310010

رجائى فرج رجائى توفيق410021

محمود إمام فهمى مرشدى510024

أحمد خالد أحمد محمد610039

أمجد نسيم جدعون يعقوب710040

شريف مصطفى عبد الجليل العقدة810041

شريف مصطفى أحمد أحمد910042

كيرلس نبيل رشدى تاوضروس1010045

على ناصر على ناصر1110050

عبد هللا مصطفى إبراهيم بيومى1210063

أحمد مصطفى سعيد مبسوطه1310069

(قسم تشييد وبناء)المستوى االول 
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

(قسم تشييد وبناء)المستوى االول 

د
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محمد زينهم محمد عبد الوهاب146691

سيلفيا صموئيل سامى ثابت1510074

إبراهيم أحمد عبد الرحمن أحمد1610109

يوسف محمد على عبد الرحيم على1710113

يوسف سامح محمد أحمد محمود الدرس1810119

محمد عصام مبروك محمد شرباش1910120

أيمن سيد عبد السميع عبد العزيز2010123

ياسر خالد أحمد ناجى2110133

محمد عبد الحافظ عبد الحميد عبد الحافظ2210215

مصطفى أحمد على محمد2310445

بيتر ماجد لطفى بولس248769

زياد طلعت عدلى زكى258819

محمود عالء رزق سالم غنيم2610322

محمد حسن سعيد عبد العظيم2710348

أحمد صابر أيوب عبد الجيد2810375

أحمد فرج سالمه حسين2910384

محمد ماجد عالء الدين محمود بولس فندى غالى3010426

كيرلس إبراهيم جرجس حبيب3110447

محمد جمال إبراهيم عبد الحميد3210624

محمد أحمد محمد محمود3310834

محمد مبروك مصطفى عيسوى3410642

سعيد طارق سعيد شادى3510849
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

(قسم تشييد وبناء)المستوى االول 
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أحمد ماجد محمود أحمد الجوهرى368859

محمد عبده عبد الحميد صديق3710852

يوسف حسين صالح السيد3810942

إسالم عاطف أبو المجد أحمد3911024

أحمد راضى عبد هللا محمد بحيرى4011146

محمود عبد العزيز سيد عمر4111159

محمد رمضان صديق محمود4211172

محمود محمد على كمالى4311183

عبد الرحمن محمود عبد الحميد محمود4411184

أحمد إسماعيل عبد الرحمن الشبراوى4511211

محمود عبد الرحمن سيد كامل منصور4611223

إبراهيم أحمد صبرى محمد القزاز4711236
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

أشرف محمود سيد مدنى14126

محمد حسام صابر عبد الوكيل على 25343

عبد الرحمن وائل محمد الصعيدى35397

احمد حمدى طه شاكر 45608

 أحمد محمود محمد محمود56915

عمرو سعيد شعبان عبد الفتاح67453

محمد خالد على أحمد77469

عمرو عادل محمد زين العابدين محمد يونس87530

مصطفى محمد عبد اللطيف محمد عبده97541

أحمد سامى فوزى محمد107546

محمد عبد الفتاح حمدى قايد117562

أحمد خالد عبد العظيم فرج هللا 127582

زينب عاطف محمد عبد الحليم137606

فارس محمد حسن147646

أحمد علي أحمد عسران157659

محمد خالد رمضان إبراهيم أحمد167944

أحمد جمال فهمى أحمد عبد الجواد178525

حسام الدين صايم عبد الرحمن عبد الغنى188630

عبد الفتاح أبو الوفا عبد الفتاح أبو الوفا198679

محمود جمال شعبان عبد الفتاح208687

كريم موسى حسن على إبراهيم218688

محمد مصطفى هاشم همام228689

محمود عبد الناصر عبد المنعم محمد238690

محمد طارق محمد كيالنى248695

شادى ثروت زاهر كامل258696

محمود محمد محمود عبد الجليل268713

شهاب صبرى عبد العزيز على شكشك278717
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المستوى الثانى التشييد والبناء
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

المستوى الثانى التشييد والبناء

ايمن محمد زكى 288719

أحمد رضوان عثمان رضوان298729

ندى اسامة عبد الحميد محمد308737

إسالم حسين محمد صادق318739

إبراهيم حسين محمد على خليل328764

ايمن وجية راغب ابراهيم338765

مصطفى توفيق سعد توفيق348767

محمد خالد عبد ربه عبيد358768

مصطفى محمد عيد فضل368770

بيشوى ممدوح تامر عطيه378780

عبد الرحمن جمال عبد الرحمن دياب388790

حسين محمود محمد عيد398795

حسن عشرى محمد عيد408798

يوسف عالء الدين محمد عمر عمار418801

محمدى إبراهيم طه عبد العال428808

محمد مصطفى صادق محمد 438818

عبد الرازق محمد عبد الرازق عوض448824

محمد هانى خلف عبد هللا458833

احمد عبد الحميد السيد 468834

طارق محمد عالم محمد478837

صالح الدين بدوى صالح الدين بدوى صالح488845

بيشوى ميالد وليم برسوم498858

محمد جمال محمد عبد الهادى508864

عمرو عبد التواب مبروك على518868

أحمد ماجد محمد عبد السالم528878

مازن مجدي محمود538879
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المرشد االكاديمىاسم الطالبكود الطالبم

المستوى الثانى التشييد والبناء

على عبد الوهاب محمد عبد العزيز 548881

على محمد عبد المقصود رزق558887

عبد الرحمن رأفت هاشم سلطان568889

محمد محمود عبد العزيز أحمد عمارة البربرى578917

فتحى مسعد فتحى عمر588940

على عبد الفتاح على محمد مبارك599140

رامى حمدى محمد أحمد609222

شروق حسن حمدى أحمد عبد الحميد عصر619329

فتحي هاني عبد العزيز 629378

محمد أحمد عثمان أحمد639428

عصام عبد الستار لطبف كامل 649494

مينا ماهر زخارى بطرس659587

انطونيوس مالك مخلص رميس669731

بشار محمد عبدالرحمن حسن679814

زياد طارق مصطفى عويس689886

ندى موفق نعمة699891

أحمد عصام الدين عبد الحميد محمد عويضه709927

محمد كمال موسى محمد7110085

حسين احمد حسين الحسينى عطاهلل 726695

محمد اشرف فتحى عبدالسيد 736832

خالد محمد أمير746873

احمد محمد عبدالرحيم حسن757803

عبدالرحمن محمد محمد محمود767810

محمد ممدوح عبدالقادر 778673

عبدهللا على احمد رشوان788722

محمد هشام كمال عبدالحميد798772

احمد ابراهيم السيد القصبجى808779

محمد رافت احمد محمود818782

يوسف طه حسين عبدالرحمن828783

أحمد رجب عبد الحميد منصور838823

محمد اشرف حسن جادهللا 848828

ابانوب صبحى كامل سليمان858832

محمد اشرف نصر عمر 868838

محمد مجدى وهيب عياد 878869

احمد محمد احمد على احمد 888901

محمد طه الشحات هالل899415

محسن رمضان عبدالستار عبدالرسول 909872

محمود فريح حامد على919906
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

محمد محمود قناوي عثمان15554

عاطف جمال المشد26679

احمد اشرف سعيد محمد36908

وليد محمد ربيع عبد الرحيم47439

محمد عالء الدين شاكر تاج57443

محمد على محمد إسماعيل جبل67446

محمود أشرف رمضان حسن قنابر77452

عماد جابر عبد الحى طه87456

أحمد بشير أحمد محمد97457

ميالد عادل سليمان جرجس مسعود107463

إياد طه حامد بحبح117465

أميرة السعيد رشاد الوشاحى127466

مصطفى باتع محمد عبد هللا137476

مؤمن خالد حسنى أحمد147479

عمر أحمد السيد الهرميل157484

أحمد أيمن سيد محمود167494

محمد السيد إبراهيم عبد ربه177496

رانيا سامى محمد ياسين187507

محمد كمال فاروق حسن197510

محمد أحمد قطب أحمد207513

محمد أشرف عبد الظاهر أبو سيف217515

حسن عبد الفتاح حسن عبد الفتاح227520

أحمد محمد أبو ضيف محمد237532

أمير عبد المالك محروص عطيه247534

عمرو عادل محمد زين العابدين محمد يونس257530

أحمد عصام أحمد الشامى267536

(قسم التشييد والبناء )المستوى الثالث 
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم التشييد والبناء )المستوى الثالث 

أحمد وائل محمود السيد17552

محمود صالح أحمد خلف هللا27557

محمود خالد محمود السيد سعيد37591

مينا وجيه منير جرجس47620

مايكل مجدى إسحاق شكرى57668

ااحمد السيد محمد السيد67671

عبد هللا محمد على محمد77701

أبانوب ميالد فهمى يوسف87702

إبرام سعيد بشرى حنا97718

عماد حمدى محمد الشافعى107751

أحمد طالل محمد عبد الحميد117757

محمد سليمان حسن سليمان127792

أحمد محمد رياض عبد الحميد شيحه137805

عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحيم إبراهيم147813

محمد عبد الرحمن عبد المنصف عامر157880

محمد رمضان عبد التواب عيد167886

عبد الرحمن سيد توفيق حافظ177925

محمد أحمد محمد أحمد عويس187960

شريف يحى عبد الهادى محمد الطاهر197972

عالء السيد عبد الرؤف يوسف السعداوى208269

أحمد قدرى حسين قناوى218512

مادلين شنودة قلدس228515

مصطفى عبد العزيز مصطفى عوض238613

أحمد جالل أحمد فهيم248625

محمود عز الدين محمود على على قنديل258628
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم التشييد والبناء )المستوى الثالث 

محمد نبيل سعيد محمد المعداوى16776

أحمد الصادق ثابت الصادق27448

أحمد محمد فهمى على37475

حسن شعبان موسى إبراهيم47480

وليد محمد عبد العال محمد عبد العال57487

عبد الرحمن أحمد عباس إبراهيم موسى67490

عمر عصام بسيونى جادو77493

محمود أحمد محمد شهدى مرعى87519

أحمد شريف عبد السميع عبد الغنى سالمه97547

محمد فوزى محمد تمام107560

أحمد حماده حماد عبد القادر117563

زياد ياسر طه محمد عبد الرحمن127576

محمد محمد سعد معوض البنا137613

أحمد محمود أبو زيد الباجورى147621

محمد عادل عبد هللا محمد157622

عبد الرحمن محمد نادى طه167630

ااحمد سامى عبد العزيز عبد الغفار175679

محمود محمد محمود أحمد187589

مصطفى اسامة صالح عبد الباري صالح197464

عمر طه عمر على207674

عبد الرحمن طارق عبد العظيم محمد جعفر217509

محمود هشام الدين حفنى باشا227512

معوض زايد معوض صالح237550

محمد ذكي عباس بدوي247559
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم التشييد والبناء )المستوى الثالث 

جابر محمدى رفعت عباس جمعه15565

محمود أحمد بدوى حسن26703

محمد مصطفى جمال على37645

فارس عتمان يحيى محمد47665

مصطفى محمد محمود حجازى57666

عمرو ممدوح أحمد عثمان67669

محمد ناصر غازى محمد شبانة77670

محمد متولى حسن متولى87693

محمد سامى حسن محمد97775

إبراهيم رضا حسن متولى عبد الغنى107825

اسامة رجب عبد هللا نصر117941

محمد علي سليمان126605

عبدالعزيز خالد عبدالعزيز 138081

قاسم محمد خلف محمود148196

إبراهيم خطاب إبراهيم على158318

كيرلس سعد ثابت معوض صالح168412

هادى فاضل داود العنانى زرزوره178604

إسماعيل خيرى عيد حسن مصباح188609

عبد هللا سعد أحمد سويلم198624

محمد نور عبد المنان208655

حسين محمد حسين أحمد216817

نبيل علي محمد بديع226771

سلمى طلبه فوزى طلبه عمر محرم238144

عمار عماد أحمد هالل شمس الدين248099

عبدالرحمن العراقى العراقى عبد الفتاح حمتو254656

اندرو برام لطفى مجلع 264803
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

احمد محمد السيد15419

احمد مجدى طه25426

محمد ياسر عبد اللطيف أحمد خضير35443

مارك جوزيف عدلى فريج45458

مصطفى عبده15466

محمد عبد الحميد سعيد عبد الحميد25475

إبراهيم محمد عبد المحسن عبد القادر35477

حامد محمد حامد يوسف45481

محمد عباس محمد عبد الكريم55497

موسى مختار فتحى موسى متولى راميس65522

محمد عصام يوسف أحمد75538

(قسم تشييد وبناء  )المستوى الرابع باقيين 
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم تشييد وبناء  )المستوى الرابع باقيين 
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مينا يعقوب عبدالمالك15549

رضا شلبى سعد رجب عبد العزيز25563

نور الدين اشرف نورالدين35564

ابراهيم محمد حسين احمد45579

وليد احمد مهدى الشرقاوى55592

محمد عصام محمد فتوح65597

أحمد محمد السيد عامر75612

محمد خليفه محمد عبد الرحيم85613

مصطفى طه يوسف محمد يوسف15645

حسام أشرف أنور السيد25668

محمد أحمد المختار إبراهيم عبد الرحمن موسى35670

اسامه محمد تقى محمد45683

محمد ثروت سعد على عكاشة54450
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المرشد االكاديمياسم الطالبكود الطالبم

(قسم تشييد وبناء  )المستوى الرابع باقيين 

د
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ن
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إياد حسن ابو اليزيد جاد15693

محمود رضا ابو هاشم عطيه25704

أحمد إبراهيم عبد الغنى على ترياق35706

محمد خالد مرسى محمد45708

عبدالرحمن أحمد عبد الفتاح55710

هشام ايمن نصارى حمزاوي65720

محمد السيد رأفت السيد ناصف75825

رامي حمدان محمد جاد85934

كريم محمود فرج هللا96070

عبدالرحمن ماجد106181

عبد الرحمن مصطفى16130

اسماء سامى26289

أحمد عبد الجواد راضى عبد الجواد36412

أحمد ايوب عبدالصمد46534
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المرشد االكاديميالطالب اسمIDم

 على جالل محمد محمد14093

حمتو الفتاح عبد العراقى الرحمن عبد24656

عبد الرحمن محمد يوسف أحمد 35542

احمد كمال الدين ثابت45544

جابر محمدى رفعت عباس جمعه55565

احمد هشام عقل يوسف65678

محمد محمود محمد عبده زيدان75718

عمرو سيد رمضان عمر علي85732

حمدى رجب قرنى96273

احمد على فهمى لبيب106363

محمد عبد المجيد مصطفى يوسف البيه116548

صبرى محمد الشحات كمال عبيد126549

مينا حلمى ميالد حلمى بشاى136550

يوسف ناصف وفيق طه146552

محمد عبد هللا عبد ربه عفيفى156557

أحمد عبد الناصر عالم بشير عالم166561

محمد محسن محمد رفعت 176562

جرجس عماد صبحى عزيز186563

أحمد عادل طه الباجورى196564

السيد محمد السيد شحاته206566

على عالم على عبد الفتاح216567

مروة هشام عبد الستار صادق226572

محمد محمود قاسم حسن عبد ربه236573

محمد هانى مصطفى السيد الجوهرى246575

أحمد ابو الليل توفيق صديق256576

عبد هللا أحمد محمد مسلم266577

عمر سبكى ابو الوفا حسن276578

مصطفى سالم منصور عطيه منصور286579

ياسر عبد المطلب سعداوى 296581

محمد جبر محمد سالم على306588

محمد إبراهيم عبد الرازق السيسى316590

مصطفى محمد أحمد أحمد سيد326592

رامى عماد صبحى عزيز336593

كريم عادل شبل خليفه مصطفى346594

محمد احمد محمد بركات البرم 356596

مصطفى أدهم مصطفى إبراهيم366595
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محمد أحمد عبد الحليم طه16601

على أحمد محمد سعيد مخلوف26608

أحمد عبد الحميد آمين خضر36612

عبد الحميد طارق عبد الحميد عبد ربه46615

أحمد خميس سويرى حسين56617

عمرو عادل محمود أحمد66622

عبد هللا محمود السيد أحمد76626

أمير نادى أحمد قطب السكرمى86628

خالد إبراهيم عبد الحميد ابو طالب96631

محمود محمد عبدالحليم ابراهيم106636

عمر عبد النبى عبدهللا 116637

رأفت طه رشاد محمد126638

زياد حسين عزت أحمد حسين136640

محمد على بدير صبره146644

أنس أحمد محمد سالم156653

محمد رأفت هالل عوض هللا166660

رمضان حنفى محمود سليمان176664

إسالم أيمن عبد العزيز سليمان186668

محمد محسن آمين محمد محمد196670

اندرو جورج منير206672

هشام السيد السيد البنى 216674

محمود مرسي فتحى226681

أحمد كريم عبد الرازق محمد حسين236683

أحمد اسامة محمد أحمد فياض246684

سامح رشاد فاخر كراس256692

محمد ثروت عبد الحليم حسن266696

طارق محمد فوزى محمد بيضون 275556

أحمد حمدى حامد أحمد سرحان286698

محمود محمد شوقى احمد293308

عبدهللا عباس فاروق حفرج304193

احمد محمد اشرف محمد الشافعى احمد 314072

محمد محمد جالل علي 324093

احمد عبدالفتاح طه اسماعيل 335383

محمد حسام الدين محمد اسماعيل الشلقانى345505
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زياد صالح الدين محمد حسن 16700

أحمد عبد الجواد عبد السميع عبد الجواد26706

كريم  رضا على على طاحون36707

أحمد عبد الفتاح محمود محمد46710

سندس خالد يوسف حسن يوسف56714

أحمد أشرف بكر عيد عبد الحميد66716

يحى أحمد يحى محمد العسيلى76723

محمد جمال حسن عبد العزيز شعت86724

عبدهللا ثروت عبدهللا  عيسي96725

أحمد مصطفى فتحي عبد العزيز106726

على أحمد عبد الحليم عبد السالم مطر116732

إبراهيم وحيد إبراهيم محمد محمد حسن126745

رنا مصطفى رجب خليل 136741

اية عبدالرحمن مهدى 146750

محمد رمضان محمد محمد156755

رأفت حافظ محمد حافظ166756

عبد الرحمن محمود فرج مصطفى176758

محمد عاطف بيومي الشاويش186764

محمد أحمد فوزى أحمد قطرى196779

عبد الحفيظ مصطفى عبدالحفيظ 206781

محمد الشحات عبد البديع المسيرى216782

عبد الرحمن صالح خليل خليفه226786

مصطفى سمير خليفه زكى236804

إسالم محمد عطا عقيله السيد246805

رنا خالد جمال حسن256816

عاطف محمد عاطف محفوظ حسن266818

وسام عماد عبد الفتاح جوده إبراهيم276825

محمد احمد سعيد قطب 286836

مروان نصر عبد الوارث عبد السالم دياب296842

محمد عادل حسن سيد احمد هلول306849

يوسف سيد على المهدى محمد316853

عبد الرحمن أشرف حسين فرحات326858

عصام عبد الراضى أحمد هاشم336865

خالد حسين فؤاد احمد 346874

عبد الحميد سيد عبد الحميد محمد الصيفى356867

بيشوى غطاس ميخائيل جرجس366876

أيمن حسن عبد العزيز على376878

حمدى صديق نعمان حسن 386879
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محمد عبد النبى عبد الجابر على16881

أحمد عالء إبراهيم إبراهيم شعبان26886

عبد الرحمن سمير عبد العظيم محمد36887

عبد الحميد محمد محمد رضوان46894

محمد رجب معوض مرسى56897

مصطفى أشرف طه فضالى66906

حسام الدين فوزى عباس عبد الرحيم76913

محمد عبدالعظيم حسنى86948

محمد احمد محمد عبداللطيف96965

محمد عامر أحمد إمام106981

احمد مسعود عبد العظيم117003

أنس نعمان محمد ابو سمره127147

يوسف ابراهيم اسماعيل 137194

إبراهيم محمد السيد عدلى147204

فواز محمد عبد الحميد عبد التواب157235

أحمد جمال عدلى مهدى167241

عبد الهادى أحمد عبد الهادى محمد شمسيه177246

مصطفى أحمد على جوده187272

أحمد السيد عبد هللا يوسف سيد أحمد197326

مصطفى أحمد ابو هاشم محمد سالم مستور207392

محمد وحيد ابراهيم التهامى217394

محمد غالى السباعى موسى227395

أحمد عبد السالم السيد حسانين محمد237400

أحمد على محمد عبد العزيز247403

محمد أحمد محمد البغدادى257404

محمد رجب إبراهيم أحمد سليمان267406

تغريد مدحت أحمد فرحات277408

عمرو عبد الحميد بدير عبد الحميد287412

محمود عبد الرازق محمد عبد الرحمن297413

مصطفى محمد سيد ابراهيم 307415

محمد على محمد معوض عويس317416

القاسم محمد عبد الجواد سالم327434

عبدالرحمن امل فاروق 335739

 عبده جمال سيد أحمد سيد أحمد نجم 344152

د
 .

ار
ست

 ال
بد

ع
د 

حم
م


