
                                  االولى الفرقة المساحة اهندسة بفسم المقيدين الطالب باسماء كشف
 2019/  2018 الجامعى للعام

 

 اســـم الطالب مسلسل
حالة القيد 
 فصل اول

حالة القيد فصل 
 ثان

 باق باق ابراهيم حمدى ابراهيم ابراهيم رفاعى 1

 مستجد مستجد ابراهيم سيد ابراهيم احمد جادو بكير 2

 مستجد مستجد اثير مرزوق فوزى عبدالقادر 3

 مستجد مستجد احمد ابراهيم محمود احمد 4

 مستجد مستجد احمد اشرف احمد حسن 5

 مستجد مستجد احمد السيد عبدالفضيل السيد 6

 مستجد مستجد احمد السيد عطية محمد االكشر 7

 باق باق احمد صابر ابراهيم سعد عبدالجليل 8

 مستجد مستجد احمد صالح لطفى متولى شريف 9

 مستجد مستجد احمد عبدالرحمن جالل ابو العينين 10

 مستجد مستجد احمد فايز محمد احمد 11

 مستجد مستجد احمد فوزى لطفى صالح 12

 مستجد مستجد احمد محسن يوسف عبدالعزيز 13

 مستجد مستجد احمد محمد اسماعيل محمد هاويس 14

 مستجد مستجد احمد محمد حسن محمد عبدالهادي 15

 مستجد مستجد احمد محمد على امام عقل 16

 مستجد مستجد احمد محمد محمد احمد 17

 مستجد مستجد احمد محمد مصباح السيد عبدالرحمن 18

 مستجد مستجد احمد محمد معوض عبدالفضيل 19

 مستجد مستجد احمد مصطفى احمد مصطفى سالم 20

 مستجد مستجد احمد مصطفى جمال عبد العزيز 21

 مستجد مستجد احمد منصور عبدالعليم عبدالحميد ابوزيد 22



                                  االولى الفرقة المساحة اهندسة بفسم المقيدين الطالب باسماء كشف
 2019/  2018 الجامعى للعام

 

 مستجد مستجد احمد ياسر احمد محمد نصار 23

 مستجد مستجد اسراء  محمد احمد فرحات 24

 مستجد مستجد اسالم ابوالفتوح محبوب حسن 25

 مستجد مستجد اسالم محمد محمد عبدالغنى سعود 26

 مستجد مستجد اية السعيد محمدى الكيالنى 27

 مستجد مستجد حازم طارق حسن محمد بركات 28

 مستجد مستجد حسام حسن رمضان حسن 29

 مستجد مستجد خالد عادل محمود محمد حسن 30

 من الخارج من الخارج خضر بدر عبد النبى خليل عطا هللا 31

 مستجد مستجد رجب محمود مصطفى احمد 32

 مستجد مستجد سارة محمد السيد البدرى 33

 مستجد مستجد ساره عبدالحميد محمود حسن البوسطى 34

 مستجد مستجد سعيد توفيق سعيد توفيق 35

 مستجد مستجد سعيد رضا سعيد حسين 36

 مستجد مستجد سماح جمال محمد عبدالقادر 37

 مستجد مستجد سها  فرج  لطفي محمد شحاته 38

 مستجد مستجد سهير ماهر محمد احمد 39

 مستجد مستجد شروق السيد جابر السيد الجندى 40

 باق باق شروق على محمد على الكمار 41

 باق باق شيماء ابراهيم احمد عبدالمجيد 42

 مستجد مستجد ضياء ايمن احمد احمد ابوجمل 43

 مستجد مستجد عبدالرحمن احمد السيد حسانين حريز 44

 مستجد مستجد عبدالرحمن عادل سليمان محمد خربوش 45

 مستجد مستجد عبدالرحمن مجدى عبدالرحمن السيد عثمان 46



                                  االولى الفرقة المساحة اهندسة بفسم المقيدين الطالب باسماء كشف
 2019/  2018 الجامعى للعام

 

 مستجد مستجد عبدالناصر عبدالسالم عليوةعبدالسالم جمال  47

 مستجد مستجد عبدالعزيز صالح عبدالعزيز عبدالمعطى 48

 مستجد مستجد عبدهللا احمد عطيه عطيه 49

 مستجد مستجد عبدالمرضى واصف عبدالمرضى عبدالوهاب الهو 50

 مستجد مستجد عبدالمنعم عبدالحسيب احمد شحاته 51

 باق باق سيد دسوقىعمر فتحى عبدالفتاح  52

 مستجد مستجد عمر محمد ابراهيم جاب هللا 53

 مستجد مستجد كريم جميل محمد عبدالفتاح 54

 باق باق كريم مجدى عبدالقادر محمد 55

 مستجد مستجد كيرلس عصام جرجس جبره 56

 مستجد مستجد مارينا وجيه جابر ابو اليمين 57

 مستجد مستجد مازن عارف محمد محمد 58

 مستجد مستجد محمد ابراهيم على ابراهيم 59

 مستجد مستجد محمد ابوالقاسم مخيمر جبر 60

 مستجد مستجد محمد اشرف محمد حسن 61

 مستجد مستجد محمد اشرف محمد شمس الدين 62

 مستجد مستجد محمد السيد صالح عبدالمقصود 63

 مستجد مستجد محمد امام مصطفى امام مصطفى 64

 باق باق سعد محمد حسين محمد ايمن 65

 مستجد مستجد محمد ايمن محمد حسنين 66

 مستجد مستجد محمد بدران سيد بدران محمد 67

 مستجد مستجد محمد ربيع محمد الطوخى عبدالعظيم شريف 68

 مستجد مستجد محمد سعيد السيد ترك 69

 مستجد مستجد محمد سعيد شحاتة عبدالعال 70



                                  االولى الفرقة المساحة اهندسة بفسم المقيدين الطالب باسماء كشف
 2019/  2018 الجامعى للعام
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