
                                        الرابعه الفرقة الكهربيه الهندسة بفسم المقيدين باسماء كشف
 2019/  2018 الجامعى للعام  الكهربية واالالت القوى

 حالة القيد فصل ثان حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل

 مستجد مستجد ابانوب نصير لبيب نجيب 1

 مستجد مستجد ابانوب وحيد بباوى روكسى 2

 مستجد مستجد احمد السيد عبدالكريم توفيق 3

 مستجد مستجد احمد امام السيد امام عدوي 4

 مستجد مستجد احمد امين محمود مرسي 5

 مستجد مستجد احمد امين يوسف عزالدين محمود 6

 مستجد مستجد احمد جمال عبدالستار ابوالعنين 7

 مستجد مستجد احمد جميل ابوسريع عبدالمؤمن الشوربجى 8

 مستجد مستجد احمد حسام الدين محمد محمد غنايم 9

 مستجد مستجد احمد حسن محمود محمود الخصوصى 10

 مستجد مستجد احمد سمير السيد معوض 11

 مستجد مستجد احمد سيد عبد الحسيب محمد نصار 12

 مستجد مستجد احمد صبحى حسن سليمان بيومى 13

 مستجد مستجد احمد صبحى محمد عبدالفتاح احمد 14

 مستجد مستجد احمد صالح عبدالفتاح محمود عبدالسالم 15

 مستجد مستجد احمد عادل زهيرى هيمى 16

 مستجد مستجد عبدالسالم الدمرداشاحمد عاطف  17

 مستجد مستجد احمد عاطف معوض الطحان  18

 باق باق احمد عبدالسميع عبدالعال هريدى 19

 مستجد مستجد احمد عبدالفتاح محمد صالح على 20

 مستجد مستجد احمد عبدالنبى ضيف مهران ابراهيم 21

 مستجد مستجد احمد عبدالنبى محمد محمود 22

 مستجد مستجد على محمد عبدالرحيماحمد  23

 مستجد مستجد احمد ماهر السيد احمد على سالمه 24
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 باق باق احمد متولى ابو ذكرى بكر 25

 مستجد مستجد احمد مجدى احمد عبدالسميع بدر 26

 مستجد مستجد احمد محرم فؤاد على الدر 27

 مستجد مستجد احمد محمد احمد سيد درويش 28

 مستجد مستجد سعيد عبدالمنعم احمد على الديناحمد محمد  29

 مستجد مستجد احمد محمد محمود سالم قعيد 30

 مستجد مستجد احمد محمود عبدالعزيز ابراهيم 31

 1من الخارج 1من الخارج احمد مصطفى عباس محمود 32

 مستجد مستجد احمد ممدوح احمد عبدالوهاب 33

 مستجد مستجد احمد ممدوح محمد فريد فوزى 34

 مستجد مستجد احمد وجيه محمد كامل عبدالنبى محمد 35

 مستجد مستجد اسامه خالد محمد طه دياب 36

 مستجد مستجد اسراء حلمى على محمود جبر 37

 مستجد مستجد اسالم ايمن عبدهللا محمد عفيفى 38

 مستجد مستجد اسالم حامد حامد احمد الملحانى 39

 مستجد مستجد اسالم هاشم سيد جميل 40

 مستجد مستجد السيد محمد السيد محمد صالح 41

 مستجد مستجد امانى محمود سامى محمد محمود رجب 42

 مستجد مستجد امل حسن السيد عبد العال الجداوى 43

 مستجد مستجد امنيه وليد محمد صالح الدين محمد مازن 44

 باق باق ايمان خالد عبد النبي عبد العظيم طنطاوي 45

 مستجد مستجد ايمان عمر مصطفي عمر سالمة 46

 باق باق ايمن محمد السيد محمد هندى 47

 مستجد مستجد ايهاب صبرى عبدالفتاح عبدالحميد الدالي 48

 مستجد مستجد إلهام احمد علي خالف الشرقاوي 49

 مستجد مستجد باسم ياسر منصور محمود 50
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 مستجد مستجد بدرى طارق بدرى موسى 51

 مستجد مستجد بسمه سعيد حسن علي  52

 مستجد مستجد بسمه نبيل محمد محروس 53

 مستجد مستجد بسنت صالح عبدالفتاح ابراهيم عراق 54

 مستجد مستجد بسنت عواد عبدالخالق عبدالهادي 55

 مستجد مستجد بيتر سامح ناجى حافظ  56

 1من الخارج 1من الخارج حسام الدين احمد حلمى حافظ احمد 57

 مستجد مستجد خالد كرم عبدالعال ابراهيم 58

 مستجد مستجد خالد محمد عصام عبدالعظيم ابراهيم 59

 مستجد مستجد داليا طارق فوده عبدالعزيز فارس 60

 مستجد مستجد دنيا عصام الدين يوسف صادق 61

 مستجد مستجد رانيا اشرف محمد سالمة 62

 مستجد مستجد ريهام شريف صبرى محمود 63

 مستجد مستجد ريهام عالء السيد جوده 64

 مستجد مستجد ساره محمد حمدى محمد 65

 مستجد مستجد شاهنده يحيى عبدالعال محروس 66

 مستجد مستجد شيماء ايمن مبروك عبدالغنى 67

 3من الخارج 3من الخارج عاصم السعيد محمد ابراهيم 68

 باق باق عباس عادل عباس رجب 69

 مستجد مستجد على عبد الحميد عبد الصبور ثابت عبد الحميد 70

 مستجد مستجد عبد الرحمن سعيد سالم عبد الصادق 71

 مستجد مستجد عبدهللا عمر عبدالمنعم احمد 72

 مستجد مستجد عالء اسامه طه على ابوالمجد 73

 مستجد مستجد عماد السيد محمد عبدالشافى حسين 74

 مستجد مستجد عبدالجليلعمر خالد سالم محمد  75

 مستجد مستجد عمر محمد على عبدالمطلب 76
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 مستجد مستجد عمرو خالد ابو سريع محمد 77

 مستجد مستجد عمرو صالح محمد بيومى محسن 78

 مستجد مستجد عمرو عادل فوزى عبدالرازق 79

 مستجد مستجد عمرو محمد فاروق محمد طنطاوى 80

 مستجد مستجد اسماعيلعمرو محمود محمد احمد  81

 مستجد مستجد غزل محى محمد عرفه 82

 مستجد مستجد فاطمه مصطفى محمد الغنيمى 83

 مستجد مستجد كريم سالم حسن سالم جمعة 84

 مستجد مستجد كريم نادر عبدالحميد السيدعبدالرحمن 85

 مستجد مستجد كريمه عبدالباسط السيد احمد الطوخى 86

 مستجد مستجد عبدالهادى حسينلمياء حسن  87

 باق باق محمد احمد محمدى ابراهيم عزب 88

 مستجد مستجد محمد اسماعيل محمد عبد البارى 89

 مستجد مستجد محمد اشرف عراقى مصطفى الشباسى 90

 مستجد مستجد محمد اشرف محمد عيسى ابراهيم 91

 مستجد مستجد محمد اشرف منصور عبده 92

 مستجد مستجد عبدالرحمن عبدالمنعممحمد بيومى  93

 مستجد مستجد محمد جمال عبدهللا عواد على 94

 مستجد مستجد محمد جمال محمد ابو النصر متولي 95

 باق باق محمد حسام الدين سليمان السيد عامر 96

 مستجد مستجد محمد حسن محمد امام 97

 مستجد مستجد محمد حسني علي حسين 98

 مستجد مستجد محمود احمدمحمد حلمى  99

 مستجد مستجد محمد خالد صالح محمد حجاج 100

 مستجد مستجد محمد رضا محمود محمد مرسى 101

 مستجد مستجد محمد سالمان سويلم سويلم 102
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 مستجد مستجد محمد سعيد ابراهيم عبدالغنى 103

 مستجد مستجد محمد سيد فؤاد سيد احمد 104

 مستجد مستجد علىمحمد سيد محمد سيد  105

 مستجد مستجد محمد صابر طه اسماعيل 106

 مستجد مستجد محمد صفوت احمد احمد عتريس 107

 مستجد مستجد محمد طارق حسن عبده عرفة 108

 مستجد مستجد محمد طه مصطفى مصطفى مخيمر 109

 مستجد مستجد محمد عادل شعبان عواد مجاهد 110

 مستجد مستجد عبدالحميد عمارهمحمد عبدالحميد عبدالعزيز  111

 مستجد مستجد محمد عصام محمد عبدالمقصود 112

 مستجد مستجد محمد محمود حسن حسن عسيلى 113

 باق باق محمد مصطفى محمد الكيالنى 114

 مستجد مستجد محمد نبيل فرغلى عوض جمعه 115

 مستجد مستجد محمد نصر محمد على نصر 116

 مستجد مستجد محمد هانى محمد سالم 117

 مستجد مستجد محمد هشام نصر عبدالحميد 118

 مستجد مستجد محمود ايمن عبدالسالم طوخى عالم 119

 مستجد مستجد محمود حامد محمد السيد 120

 باق باق محمود حمدى رجب جمعه 121

 مستجد مستجد محمود رضا امين محمد شرف 122

 مستجد مستجد محمود فهمى خضرى محمد المرصفاوى 123

 مستجد مستجد محمود محمد عبدالموجود ضوي 124

 مستجد مستجد مروه ابراهيم ابراهيم محمد 125

 مستجد مستجد مصطفى احمد فضيل احمد 126

 مستجد مستجد مصطفى سعد حنفى مصطفى 127

 مستجد مستجد منى محمد خيرى على 128
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 مستجد مستجد مها عصام عبدالمنعم سليمان 129

 1من الخارج باق الحسين محمد مؤيد 130

 مستجد مستجد مى فؤاد مرزوق احمد سالمة 131

 من الخارج من الخارج ميالد مجدى لبيب ايوب 132

 مستجد مستجد نانسى مدحت البير حبيب يوسف 133

 باق بعذر باق بعذر ندا محمد صفوت رفاعى ابراهيم رفاعى 134

 مستجد مستجد نرمين اسامة أحمد على البحيرى 135

 مستجد مستجد نورهان ابراهيم عوده ابراهيم حسين 136

 مستجد مستجد نورهان وائل احمد عادل محمود خليل 137

 2من الخارج 2من الخارج وائل هنداوى فكرى محمد  138

 مستجد مستجد ياسمين حسين عبدالمجيد حسين عبدالمجيد 139

 مستجد مستجد يمنى اشرف مغاورى عبد الصادق 140

 مستجد مستجد يوسف ابراهيم عباس ابراهيم سابق 141

 باق باق يوسف صموئيل ناشد سعد 142
 


