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2020-9-19مدينه العاشر من رمضان

فرع السادس من اكتوبر

طالب تم قبولهم بقسم الهندسه الكهربيه
اسم الطالبكود الطالبم

يف عبد المقصود132019042 احمد خالد شر

احمد فهىم سيد فهىم زايد232019054

احمد كامل عبدالجابرعىل الوكيل332019055

احمد كرم سعد سعيد432019056

احمد محمد يىح احمد عثمان532019060

احمد محمود محمد محمود ابراهيم632019063

احمد نشأت عبدالرحمن سالم732019065

احمد ياش عبدالفتاح سيد832019071

احمد مدحت احمد السيد احمد سيف932019073

ادم فريد محمد محمد عىل1032019074

ادوارد ماجد لوزى قاصد1132019077

اري    ج انور عبدالحكيم حامد1232019078

اسامه سيد سالمه عىل خليفه1332019079

اسماء السيد عبدالعزيز محمد عبدالرحمن1432019085

االء عبد المحسن احمد محمد1532019086

الشيماء طاهر محمد عبدالحميد سند1632019088

آيه عاطف ابراهيم يىح1732019093

ن نارص لحظن سالمه1832019100 بنيامي 

خالد جميل شعبان ابراهيم1932019109

رحمة جمال عبدالنارص السيد السيد القفاص2032019115

رنيم فراس صالح ايوبى2132019117

ف الدين2232019118 روان مجدى احمد عبدالفتاح شر

ن2332019120 رياض هشام عبدالحميد محمد حسي 

ن2432019143 عبدالرحمن شعبان حسن محمود حساني 

عبدالرحمن صفوت صالح الدين صالح محمد2532019144

عبدالرحمن عبده محمد مغازى2632019148

ن2732019149 عبدالرحمن عىل محمود حسي 

عبدالرحمن عمرو محمد احمد2832019150

عبدالرحمن وليد محمد عىل درويش2932019156

ن عمر ونس3032019179 عمر عادل محمد حسي 

عمر محمد طه عثمان عرفه3132019181

ن3232019185 عمرو محمد رضا حامد امي 

يال جادالرب جندى3332019193 فيلوباتي  غيى

بيان بنتيجه توزي    ع  طالب المرحله االعداديه عىلي االقسام العلميه



كمال نبيل فهىم جرجس3432019199

لس نشأت عياد حنا3532019201 كي 

ماريا عالء صبىح زىك3632019203

مايا حسن عبدالوهاب حسن عىل3732019206

محمد احمد فهىم احمد3832019209

ف حامد محمد حامد الرسس3932019213 محمد اشر

محمد طارق جمعه حسن4032019230

محمد عادل عبدالمجيد سعدون4132019232

محمد عصام محمد حسب عبدالقادر4232019236

محمد فؤاد عبدالسالم حامد4332019241

محمد ماجد محمد احمد السيد4432019246

محمد محمود احمد الطاهر محمد4532019247

محمد مصطفن محمد السيد عىل مبارك4632019250

ن4732019254 محمود طارق عبدالحكيم بيوىم الشي 

مريم احمد ابراهيم عبدالفتاح4832019264

مريم زكريا رمضان زكريا4932019265

مريم سالم محمود محمد5032019266

ى حسان يوسف5132019267 مريم عرسر

مصطفن احمد محمود احمد محمود5232019268

مصطفن محمد مصطفن السيد الحناوى5332019275

مصطفن وليد فايز محمود يوسف5432019280

مهاب طارق مصطفن عىل موس5532019282

مهدى محمود عبدالعظيم عبدهللا5632019284

ندى شعبان احمد محمود مصطفن5732019290

نورعماد فوزى عبدالمجيد5832019294

يف عبدالمجيد محمد5932019295 نورهان شر

ن سيد6032019298 وليد محمد سعد حسي 

يارا اسامه محمد احمد6132019299

ي محمد حلىم مرس السجيين6232019303 يحي 

يوسف عاطف عبدالرحيم عبدالمجيد6332019307

يوسف فوزى حشمت محمد قطب6432019308

6532019312
ى
 ابراهيم الدسوق

ن
يوسف هاب

طالب تم قبولهم بقسم الهندسه الميكانيكيه 
اسم الطالبكود الطالبم

مصطفن محمد عصام الدين محمد موس132014232

احمد رياض عبدالخالق جادهللا232016068

ي332016486
عبدالمنعم وليد عبدالمنعم غباسر

احمد رزق موس محمد432018036

ن محمد532018038 احمد سمي  امي 

عصام احمد محمد عثمان632018131

احمد ابوالعزاحمد محمد732019034

احمد جمال سيد جابر832019038

احمد جمال محمد احمد932019039



احمد حسن حسن عبدالمجيد خطاب1032019040

يد البسطانياغب1132019041 ن احمد خالد ابوالي 

احمد عبدالحميد عبدالجواد عمر1232019050

ى محمد1332019053 احمد عيد محمد تيى

احمد محمد نرصمحمد1432019059

احمد وليد عبد الرءوف عبدالسميع1532019068

احمد ياش احمد زىك محمد1632019069

ادهم ايمن فؤاد عبدالرازق1732019075

ايه هللا احمد صبىح محمد1832019091

توماس رفيق شفيق عبدالمالك1932019101

جمال رضا ابوبكر ساىم ابوالمجد عبدالجليل2032019103

حسن انور حسن امام2132019104

ن ابوقريش2232019106 ن طه حسي  حسي 

ن محمود محمد مجاور2332019107 ن محمود حسي  حسي 

خالد محمد فهىم عىل محمد2432019112

زياد وليد عبدالطيف عبدالغفار2532019124

سعد حسن سعد عىل2632019127

سليمان عبدالفتاح سليمان عىل2732019128

سيف الدين احمد مصطفن عبدالحميد2832019132

سيف شاهبور احمد محمود سيف2932019134

ن السيد3032019136 طارق بهجت حسي 

يف محمد موس3132019142 عبدالرحمن شر

عبدالرحمن محمد محمد عبدالموىل3232019152

عبدالرحمن وجيه فهىم جيى3332019155

عبدهللا محمد متوىل السيد عمر3432019162

عصام عبدهللا توفيق أبوزيد3532019167

عىل صالح اسماعيل محمد عىل3632019171

عمار حكمت عبدالحميد جمعة3732019174

عمر احمد عبدالفتاح احمد عالم3832019175

عمرو ساىم محمود ابوسويف3932019184

فادى زين العابدين فكرى احمد حسن4032019187

فايد احمد فايد محمد فايد4132019191

كريم احمد محمد عبدالخالق4232019194

ف حسن حسين4332019195 كريم اشر

ماريوس خي  فايق خي 4432019204

محمد السيد فتىح عىل عبدالحليم4532019216

محمد انس محمد الشحات عبدالحميد4632019217

محمد بهاء الدين انور محمد مرس4732019220

محمد تامر محمد الصغي  احمد محمد حسن4832019221

محمد حسام الدين عبدهللا احمد4932019222

محمد حسن حنفن حسن احمد5032019224

محمد حمدى احمد محمد5132019227

محمد عبدالنيى المتوىل احمد5232019235

محمد فرج عىل فرج خضي 5332019243



محمود حجاج حلىم عبد المقصود5432019252

 عبدالستار5532019253
ى
محمود سعيد دسوق

محمود مصطفن محمد عبدالكريم معنية5632019259

مصطفن محمود احمد سليمان5732019276

مصطفن محمود مهدى محمد5832019277

منتىه معاذ عىل فرماوى منصور5932019281

مهاب محمد عبدهللا عبدالوهاب عبدالرحيم6032019283

مينا ساىم نصيف رزق6132019287
مينا مجدى زكريا عوض6232019288

طالب تم قبولهم بقسم الهندسه المدنيه 
اسم الطالبكود الطالبم

احمد محمد عىل شحاته132015079

اندرو سامح مكرم غطاس232016134

عبدالوهاب راشد لطفن عبدالمعبود332017143

احمد محمد محمد حماد432018051

ايه مجدى عىل منصور532018066

عبدهللا سامح عبدهللا احمد632018126

احمد ايمن احمد عبدالحميد732019036

 عىل832019043
ن
احمد خالد ضمراب

احمد زكريا ذىك مصطفن البحطيظ932019044

احمد شكرى احمد سليمان1032019048

احمد عادل محمد منصور ابراهيم سمره1132019049

احمد عماد فتىح عىل حسن1232019051

احمد محمود حمايه احمد1332019061

احمد محمود محمد احمد عىل1432019062

احمد منترص فخرى حسن1532019064

احمد ياش رفعت عبدالعاىط موس البحراوى1632019070

احمد يرسى عبدالقادر فتوح النجار1732019072

ادهم حسن السيد احمد عمر جعفر1832019076

يف محمد عبدهللا1932019080 اسامه شر

ن2032019081 اسالم ابوزيد جادالكريم محمد االمي 

2132019084
ى
اسالم عبدالعظيم عىل عبدالباق

ايمان سيد ابراهيم مغربى2232019090

ن ابراهيم محمد2332019092 ايهاب حسي 

أحمد أيمن أحمد محمد2432019094

بسنت جمال عبدالعليم مصطفن2532019096

ن2632019097 بسنت ممدوح يوسف حسي 

بشار اسماعيل عليىم عبدالمؤمن الجزار2732019098

 عىل2832019099
ى
بالل محمود شوق

جرجس فهىم ايوب برسوم2932019102

ن بالل حامد السيد عطية3032019105 حسي 

ريم رشدى عبدالحافظ محمد3132019121

زهي  مصطفن ابراهيم محمد3232019122



زياد محمد فؤاد فريد3332019123

سها محمد مصطفن عىل3432019130

سهيلة محمد احمد عبدالرازق3532019131

عاصم السيد صباح عىل عشماوى3632019137

عبدالرحمن ابراهيم محمد احمد3732019140

ن3832019141 عبدالرحمن ايمن محمد احمد حسني 

عبدالرحمن عبدالعزيز عاشور عبد العزيز3932019147

عبدالرحمن محمد البدرى احمد4032019151

عبدالرحمن نبيل غريب حموده4132019154

عبدهللا مجدى شافع محمود4232019161

عدىل عادل عدىل قالدة4332019166

عىل وليد عىل محمد عىل4432019173

عمر احمد قمرالدوله عقيفى4532019176

عمر شحته عبد البديع محمد عىل4632019178

عمر عبدالفتاح عبدالفتاح محمد4732019180

عمر ياش عىل كامل الغتورى4832019183

فاروق محمود سيد احمد الخوىل4932019188

كريم عصام رشدى النجار5032019196

لس صبىح مسعد فانوس5132019200 كي 

 عىل5232019205
ى
مازن محمد عبد الباق

5332019208
ى
محمد احمد عبدالمنعم ابراهيم الدسوق

محمد احمد مكرم محمد5432019210

محمد السيد عبدالملك السيد شليى5532019215

محمد حسام فهىم شحاته5632019223

محمد خالد احمد احمد سليمان5732019228

ن احمد5832019231 محمد عادل حسي 

محمد عبدالرحمن محمد محمد حسن5932019233

محمد عوض محمد محمد ابراهيم6032019239

 يوسف6132019245
ى
محمد مؤمن ابراهيم الدسوق

محمد محمود عبدالهادى مسعود6232019248

محمد محمود محمد عبدالعظيم محمد6332019249

ى سيد6432019255 محمود محمد خي 

محمود محمد عطية قاسم عىل6532019256

محمود محمد محمود عىل6632019257

مصطفن ايمن مندوه محمد سالم6732019269

ن محمود عىل6832019270  حسي 
مصطفن

مصطفن سعيد مفتاح محمد6932019271

ن هريدى7032019272  عادل حسي 
مصطفن

ن7132019273  عبدالرءوف عبدالحكم عىل ابوالعني 
مصطفن

مصطفن ممدوح عبدالعزيز الشباس7232019278

مهرائيل نصيف نبيه يعقوب7332019285

مهند جهاد محمد محمد7432019286

 مصطفن السيد سالم7532019291
ن
ندى هاب

هشام احمد محمد عوض محمد7632019296



يوسف خالد محمد جمال محمد7732019306

7832019309
ن
يوسف مجدى محمود بيوىم السعدب

يوسف محمد السيد احمد السيد7932019310

يوسف محمد محمود طه8032019311

طالب تم قبولهم بقسم هندسه السيارات 
اسم الطالبكود الطالبم

ن سعيد احمد محمد132017094 حسي 

يوسف ابوالعال ربيع السيد232017241

ابرام عطا زكرى مسعد332019030

432019031
ن
ابراهيم احمد عبدالرحمن محمود مدب

ابراهيم محمد يوسف حسن532019032

احمد انورالسيد محمد632019035

احمد سمي  صابر عبدالعزيز732019046

احمد محمد فراج محمد832019058

اسالم اسماعيل محمود عبدالسميع عىل رميس932019082

اسالم رضا عبده سيد احمد1032019083

خالد محمد احمد محمد احمد1132019111

خالد وليد مصطفن جالل الدمياىط1232019113

 سامح ميى اندراوس1332019119
ن
روماب

سيف الدين حازم سعد عبدالفتاح حسن1432019133

1532019135
ن
شمس الدين سليمان خوالب

عبدالرحمن عادل شحاته عوض شحاته1632019145

عبدالرحمن مصطفن عبدالمنعم الجارىح1732019153

عبدالمنعم مسعد عبدالمنعم محمد عىل1832019165

مؤمن محمد محمود الحصاوى1932019202

محمد اسامه ابراهيم السيد النجار2032019212

محمد برىع عبد العظيم محمد2132019219

محمد حسن محمد ابراهيم بطاح2232019225

محمد سعداوى عبدالمجيد عبدالحليم2332019229

ن عباس2432019234 محمد عبدالغين محمد حسي 

محمد عمرمحمد محمد الغمرى2532019238

مرقس مجدى حليم بولس2632019261

مروان محمد فؤاد سالم سالم2732019263

ن2832019289 نادر سعد عبدالفتاح الشي 


