
إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل
                                                                                    مستجد١ابانوب جرجس خلف غبلایر١١
                                                                                    باق٢ابانوب مجدي عریان عزیز١٢
                                                                                    مستجد٣ابانوب مجدي لویس فارس       ١٣
                                                                                    مستجد٤ابرار ماھر محمد عبدالعزیز١٤
                                                                                    مستجد٦ابراھیم احمد ابراھیم الدسوقى١٥
                                                                                    باق٧ابراھیم اسماعیل مھدى١٦
                                                                                    مستجد٨ابراھیم اشرف ابراھیم مرسي١٧
                                                                                    مستجد٩ابراھیم ایمن مكسیموس بولس١٨
                                                                                    مستجد١٠ابراھیم جمعة عبدالقادر رفاعى عوض١٩
                                                                                    مستجد١١ابراھیم خالد ابراھیم عبدالجلیل١١٠
                                                                                    مستجد١٢ابراھیم شوقى على عبدالتواب١١١
                                                                                    مستجد١٣ابراھیم فتحى احمد سلیم١١٢
                                                                                    مستجد١٤ابراھیم مجدي احمدعلى ابراھیم شلبي١١٣
                                                                                    مستجد١٥ابراھیم محمد عبداللطیف میتكیس١١٤
                                                                                    مستجد١٦ابراھیم محمود ابراھیم حرب١١٥
                                                                                    مستجد١٧ابراھیم محمود عیسى ابراھیم سید١١٦
                                                                                    مستجد١٨ابراھیم نصر ابوالیزید ابو العطا١١٧
                                                                                    مستجد١٩ابراھیم یسرى شاكر السید١١٨
                                                                                    مستجد٢٠احسان محمد مصطفى فھمي١١٩
                                                                                    مستجد٢١احمد ابراھیم احمد عبدالمجید١٢٠
                                                                                    باق٢٢احمد ابراھیم احمد محمد الطوخي١٢١
                                                                                    باق٢٣احمد ابراھیم حسیني مصطفى١٢٢
                                                                                    مستجد٢٤احمد ابراھیم عبدالعزیز سنوس١٢٣
                                                                                    مستجد٢٥احمد ابراھیم محمد محمد دویدار١٢٤
                                                                                    باق٢٦احمد ابراھیم مصري میھوب١٢٥
                                                                                    مستجد٢٧احمد احمد حسن عبدالفتاح١٢٦
                                                                                    باق٢٨احمد ادریس حامد محمد١٢٧
                                                                                    مستجد٢٩احمد اسامھ احمد على١٢٨
                                                                                    مستجد٣١احمد اسامھ یوسف عبدالفتاح١٣٠
                                                                                    باق٣٢احمد اسماعیل احمد مجاھد١٣١
                                                                                    مستجد٣٣احمد اسماعیل عبدالسمیع عفیفي١٣٢
                                                                                    مستجد٣٤احمد اشرف حمدى احمد١٣٣
                                                                                    مستجد٣٥احمد السید احمد السید١٣٥
                                                                                    مستجد٣٦احمد السید رجب السید١٣٦
                                                                                    مستجد٣٧احمد الشحات یوسف عبدالحمید١٣٧
                                                                                    باق٣٩احمد القاضي محمد نوح١٣٨
                                                                                    مستجد٤٠احمد المعتصم محمد محمود عبدهللا اسماعیل١٣٩
                                                                                    مستجد٤١احمد امین توفیق امین١٤٠
                                                                                    مستجد٤٢احمد انور احمد محمد احمد١٤١
                                                                                    مستجد٤٣احمد انور بشیر فضل١٤٢
                                                                                    مستجد٤٤احمد ایمن فتحى محمد احمد١٤٣
                                                                                    مستجد٤٥احمد ایمن محمد احمد صقر١٤٤
                                                                                    مستجد٤٦احمد ایمن محمد محمد احمد١٤٥
                                                                                    باق٤٧احمد بھجت عویس فودة١٤٦
                                                                                    باق٤٨احمد بیومى بركات بیومى١٤٧
                                                                                    مستجد٤٩احمد تامر محمد احمد خلیل١٤٨
                                                                                    مستجد٥٠احمد جالل عبدالعزیز محمد١٤٩
                                                                                    باق٥١احمد جمال بیومى بیومي١٥٠
                                                                                    باق٥٢احمد جمال حسین عمر١٥١
                                                                                    مستجد٥ابرام ناصف فاروق جرجس١٥٢
                                                                                    مستجد٣٠احمد اسامھ عبد الرسول عبد القادر حسن١٥٣
                                                                                    مستجد٣٨احمد الطاھر عبدالراضى الطاھر ١٥٤
                                                                                    مستجد٥٣احمد جمال ذكریا على٢١
                                                                                    مستجد٥٤احمد جمال محروس احمد شحتة٢٢
                                                                                    باق٥٥احمد حاتم ایوب ابراھیم٢٣
                                                                                    مستجد٥٦احمد حامد ابراھیم معوض ابراھیم٢٤
                                                                                    باق٥٧احمد حسام الدین احمد احمد٢٥
                                                                                    مستجد٥٨احمد حسام محمد صدقي حسن٢٦
                                                                                    مستجد٥٩احمد حسام محمد یونس وجیھ٢٧
                                                                                    باق٦٠احمد حسن عبدهللا احمد٢٨
                                                                                    مستجد٦١احمد حسن عبدهللا حسن عبدهللا٢٩
                                                                                    مستجد٦٢احمد حسن فتحى حسین٢١٠
                                                                                    مستجد٦٣احمد حسن محمد عبدالرحیم٢١١
                                                                                    مستجد٦٤احمد حسنى قاسم محمود حسین٢١٢
                                                                                    مستجد٦٥احمد حسین على اسماعیل٢١٤

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة
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                                                                                    باق٦٦احمد حلمى سنوي عسیري٢١٦
                                                                                    مستجد٦٧احمد حماده سعد محمود درویش٢١٧
                                                                                    باق٦٨احمد حمدي احمد حسن٢١٨
                                                                                    باق٦٩احمد حمدي عبدالحافظ حسن٢١٩
                                                                                    باق٧٠احمد حمدي غنیم محمد سالم٢٢٠
                                                                                    مستجد٧١احمد حنفى محمود عبدالحمید٢٢١
                                                                                    باق٧٢احمد خالد شدید محمد٢٢٢
                                                                                    مستجد٧٣احمد خالد عبدالمنعم امین٢٢٣
                                                                                    مستجد٧٤احمد خالد عبدالوھاب محمد٢٢٤
                                                                                    مستجد٧٥احمد خلف محمد عبدالكریم٢٢٦
                                                                                    مستجد٧٦احمد ربیع محمد على ابولیمود٢٢٧
                                                                                    مستجد٧٧احمد رجب احمد ركابى٢٢٨
                                                                                    مستجد٧٨احمد رجب حسن محمد٢٢٩
                                                                                    مستجد٧٩احمد رشدى احمد عبدالرحمن الجزار٢٣٠
                                                                                    مستجد٨٠احمد رضا حنفى عبدالقادر على٢٣١
                                                                                    مستجد٨١احمد رضا على قطب٢٣٢
                                                                                    مستجد٨٢احمد رضا محمود محمد٢٣٣
                                                                                    مستجد٨٣احمد رضوان جاد الرب عبدالاله٢٣٤
                                                                                    مستجد٨٤احمد رفعت حمدهللا عارف٢٣٥
                                                                                    مستجد٨٥احمد زكى متبولى زكى متبولى٢٣٦
                                                                                    مستجد٨٦احمد سامح على احمد فرغلي٢٣٧
                                                                                    مستجد٨٧احمد سامى محمد عبدالحمید٢٣٨
                                                                                    مستجد٨٨احمد سامى محمد محمد٢٣٩
                                                                                    مستجد٨٩احمد سامى محمود عبده٢٤٠
                                                                                    مستجد٩٠احمد سعد عبدالعزیز بشیر٢٤١
                                                                                    مستجد٩١احمد سعید احمد سید٢٤٢
                                                                                    مستجد٩٢احمد سعید سعودى درویش٢٤٣
                                                                                    مستجد٩٣احمد سعید سید احمد حجاج٢٤٤
                                                                                    مستجد٩٤احمد سعید على محمود٢٤٥
                                                                                    مستجد٩٥احمد سعید محمد زغلول٢٤٦
                                                                                    مستجد٩٦احمد سالمة محمود محمد٢٤٧
                                                                                    مستجد٩٧احمد سمیر احمد داود٢٤٨
                                                                                    مستجد٩٨احمد سمیر سید عباس محمود العسیلي٢٤٩
                                                                                    مستجد٩٩احمد سمیر فتحى عبدالمقصود٢٥٠
                                                                                    مستجد١٠٠احمد سید احمد البدوي٢٥١
                                                                                    مستجد١٠١احمد سید سالم عبدالقوى٣١
                                                                                    مستجد١٠٢احمد سید عبدالمقصود عبدالمقصود٣٢
                                                                                    مستجد١٠٣احمد سید قاسم احمد حسانین٣٣
                                                                                    مستجد١٠٤احمد سید ملیجى الشربینى٣٤
                                                                                    مستجد١٠٥احمد شبل محمد طلبة سلیمان٣٥
                                                                                    مستجد١٠٦احمد شریف احمد المنشاوى٣٦
                                                                                    باق١٠٧احمد شریف محمد رجب خلیل٣٧
                                                                                    مستجد١٠٨احمد شریف وجیھ احمد٣٨
                                                                                    مستجد١٠٩احمد شعبان عبدالرحمن حسین٣٩
                                                                                    مستجد١١٠احمد صبرى عبدالعلیم ابراھیم طلبھ٣١٠
                                                                                    مستجد١١١احمد صبري على عمر٣١١
                                                                                    مستجد١١٢احمد صالح الدین بخیت حموده٣١٢
                                                                                    باق١١٣احمد صالح الدین حنفي احمد جبر٣١٣
                                                                                    باق١١٤احمد صالح جابر عثمان٣١٤
                                                                                    مستجد١١٥احمد صالح عبدالوھاب السنباطى٣١٥
                                                                                    مستجد١١٦احمد صالح لطفي عثمان٣١٦
                                                                                    مستجد١١٧احمد طارق ابراھیم محمود ثروت٣١٧
                                                                                    مستجد١١٨احمد طارق احمد یوسف السید٣١٨
                                                                                    مستجد١١٩احمد طارق سالمة محمد عبدالرحمن٣١٩
                                                                                    مستجد١٢٠احمد طارق عبدالعزیز محمد عثمان٣٢٠
                                                                                    مستجد١٢١احمد طارق عبدالفتاح على عبدهللا٣٢١
                                                                                    مستجد١٢٢احمد طارق محمد جزر٣٢٢
                                                                                    مستجد١٢٣احمد طلعت عبدالسالم على٣٢٣
                                                                                    مستجد١٢٤احمد طھ عبدالحلیم عبدالنبى ھیبھ٣٢٤
                                                                                    مستجد١٢٥احمد طھ محمد محمد٣٢٥
                                                                                    مستجد١٢٦احمد عادل بیومى محمد الجبورى٣٢٦
                                                                                    مستجد١٢٧احمد عادل سلیمان عبدالخالق٣٢٧
                                                                                    مستجد١٢٨احمد عادل عبدالعزیز عبدالعزیز٣٢٨
                                                                                    باق١٣٠احمد عاطف حسن علي٣٢٩
                                                                                    مستجد١٣١احمد عاطف عبدالرازق عسكوره٣٣٠
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 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٣٢احمد عاطف كامل محمد الزیاتى٣٣١
                                                                                    باق١٣٣احمد عبدالرحمن یوسف٣٣٢
                                                                                    مستجد١٣٤احمد عبدالرحیم على ابراھیم٣٣٣
                                                                                    مستجد١٣٥احمد عبدالستار عبدالفتاح رمضان٣٣٤
                                                                                    مستجد١٣٦احمد عبدالسالم عكاشھ عبدالسالم٣٣٥
                                                                                    مستجد١٣٧احمد عبدهللا فؤاد عبدالصمد٣٣٦
                                                                                    باق١٣٨احمد عبدهللا محمد عبدالدائم٣٣٧
                                                                                    مستجد١٣٩احمد عبدالنبى محمد سلیم٣٣٨
                                                                                    مستجد١٤٠احمد عبدالوھاب سلیمان على٣٣٩
                                                                                    مستجد١٤١احمد عبدالوھاب محمد ابراھیم حواش٣٤٠
                                                                                    مستجد١٤٢احمد عز محمد كامل حسن٣٤١
                                                                                    مستجد١٤٣احمد عزت فوزى سید٣٤٢
                                                                                    مستجد١٤٤احمد عزت محمد اسماعیل٣٤٣
                                                                                    باق١٤٥احمد عصام ابراھیم علي٣٤٤
                                                                                    مستجد١٤٦احمد عصام عمر عبدالقوي٣٤٥
                                                                                    باق١٤٧احمد عصام محمد ممدوح احمد عبدالرحیم٣٤٦
                                                                                    مستجد١٤٨احمد عطیھ عبدالراضى عبدالعال٣٤٧
                                                                                    مستجد١٤٩احمد عفیفى محمد عوض٣٤٨
                                                                                    مستجد١٥٠احمد عالء الدین ابراھیم محمود٣٤٩
                                                                                    مستجد١٥٢احمد عالء الدین محمد السعید رضوان٣٥٠
                                                                                    باق١٢٩احمد عاطف الرفاعي٣٥٢
                                                                                    مستجد١٥١احمد عالء الدین فرید الحفناوى٣٥٣
                                                                                    مستجد١٥٣احمد عماد ابراھیم سعید عبدالعال٤١
                                                                                    مستجد١٥٤احمد عماد حمدى یوسف٤٢
                                                                                    مستجد١٥٥احمد عماد سعد محمد قندیل٤٣
                                                                                    مستجد١٥٦احمد عماد فھمى عبدالعظیم٤٤
                                                                                    باق١٥٧احمد عماد محمد ابو الحدید السید٤٥
                                                                                    مستجد١٥٨احمد عمرو محمود احمد بھجت٤٦
                                                                                    مستجد١٥٩احمد عید احمد عید٤٧
                                                                                    مستجد١٦٠احمد عید سید محمد٤٨
                                                                                    مستجد١٦١احمد عید عبدهللا حسین ابوعلى٤٩
                                                                                    مستجد١٦٢احمد عید عبدالھادى محمود٤١٠
                                                                                    مستجد١٦٣احمد عید محمد عبدالسالم٤١١
                                                                                    مستجد١٦٤احمد فؤاد محمد حسن محمد٤١٢
                                                                                    مستجد١٦٥احمد فارس السید محروس٤١٣
                                                                                    مستجد١٦٦احمد فایز احمد بیومى٤١٤
                                                                                    مستجد١٦٧احمد فایزعبدالفتاح زكى٤١٥
                                                                                    مستجد١٦٨احمد فتحى صالح حسن٤١٦
                                                                                    باق١٦٩احمد فرج خمیس طشھ٤١٧
                                                                                    باق١٧٠احمد فیصل شرقاوي محمد٤١٨
                                                                                    مستجد١٧١احمد قناوى حسن یوسف٤١٩
                                                                                    مستجد١٧٢احمد كارم عبدالغنى محمود٤٢٠
                                                                                    باق١٧٣احمد كامل محمد مامون علي٤٢١
                                                                                    مستجد١٧٤احمد كمال احمد محمد السید الشیمى٤٢٢
                                                                                    مستجد١٧٥احمد كمال جمعھ صوابى٤٢٣
                                                                                    باق١٧٦احمد مامون احمد محمد٤٢٤
                                                                                    مستجد١٧٧احمد ماھر یوسف طھ٤٢٥
                                                                                    مستجد١٧٨احمد مجدى احمد عمران٤٢٦
                                                                                    مستجد١٧٩احمد مجدى فتح هللا حسن٤٢٧
                                                                                    مستجد١٨٠احمد محمد ابراھیم ابراھیم٤٢٨
                                                                                    مستجد١٨١احمد محمد ابراھیم عبدالجبار٤٢٩
                                                                                    مستجد١٨٢احمد محمد ابراھیم على حشیش٤٣٠
                                                                                    باق١٨٣احمد محمد احمد على القاضي٤٣١
                                                                                    باق١٨٤احمد محمد احمد مختار٤٣٢
                                                                                    مستجد١٨٥احمد محمد اسماعیل عبدالجواد٤٣٣
                                                                                    مستجد١٨٦احمد محمد السباعى السید السباعى٤٣٤
                                                                                    مستجد١٨٧احمد محمد السید احمد ابراھیم٤٣٥
                                                                                    باق١٨٨احمد محمد المراد الغزالي٤٣٦
                                                                                    مستجد١٨٩احمد محمد توفیق صالح٤٣٧
                                                                                    مستجد١٩٠احمد محمد جمعھ محمد سید٤٣٨
                                                                                    مستجد١٩١احمد محمد حسن عبدالسالم بیومى٤٣٩
                                                                                    مستجد١٩٢احمد محمد حلمى محمد٤٤٠
                                                                                    مستجد١٩٣احمد محمد رضا خلیل٤٤١
                                                                                    باق١٩٤احمد محمد سالم احمد٤٤٢
                                                                                    مستجد١٩٥احمد محمد سعد حسانین٤٤٣
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 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٩٦احمد محمد سمیر احمد جعفر٤٤٤
                                                                                    باق١٩٧احمد محمد سنوسي احمد٤٤٥
                                                                                    مستجد١٩٨احمد محمد سید عبدالنعیم٤٤٦
                                                                                    مستجد١٩٩احمد محمد صادق محمد٤٤٧
                                                                                    مستجد٢٠٠احمد محمد عبدالرازق محمد٤٤٨
                                                                                    مستجد٢٠١احمد محمد عبدالسالم عطیھ٤٤٩
                                                                                    باق٢٠٢احمد محمد عبدالعال عبده٤٥٠
                                                                                    باق٢٠٣احمد محمد عبدالعزیز قرني٤٥١
                                                                                    مستجد٢٠٤احمد محمد عبدالعظیم سید محرب٥١
                                                                                    مستجد٢٠٥احمد محمد عبدالفتاح حسان٥٢
                                                                                    مستجد٢٠٦احمد محمد عبدهللا عباس٥٣
                                                                                    مستجد٢٠٧احمد محمد عبدهللا على٥٤
                                                                                    مستجد٢٠٨احمد محمد عبدالھادى حسن عمر٥٥
                                                                                    باق٢٠٩احمد محمد على ادم٥٦
                                                                                    مستجد٢١٠احمد محمد فاروق حسن٥٧
                                                                                    مستجد٢١١احمد محمد كمال احمد٥٨
                                                                                    باق٢١٢احمد محمد محارب٥٩
                                                                                    باق٢١٣احمد محمد محمد عطیھ شتا٥١٠
                                                                                    مستجد٢١٤احمد محمد محمد فھمى المنیاوى٥١١
                                                                                    مستجد٢١٥احمد محمد محمد محمد متولي٥١٢
                                                                                    مستجد٢١٦احمد محمد محمد محمود محبوب٥١٣
                                                                                    مستجد٢١٧احمد محمد محى الدین موسى٥١٤
                                                                                    مستجد٢١٨احمد محمد مختار محمد٥١٥
                                                                                    مستجد٢١٩احمد محمد مصطفى قرنى اسماعیل٥١٦
                                                                                    مستجد٢٢٠احمد محمد مكرم ضاھر٥١٧
                                                                                    باق٢٢١احمد محمود ابراھیم احمد سرور٥١٨
                                                                                    مستجد٢٢٢احمد محمود ابوسیف عبدالعزیز٥١٩
                                                                                    مستجد٢٢٣احمد محمود حسینى عطیة٥٢٠
                                                                                    مستجد٢٢٤احمد محمود طلبھ البیومى٥٢١
                                                                                    مستجد٢٢٥احمد محمود على جاد على٥٢٢
                                                                                    مستجد٢٢٦احمد محمود علیوة حسن٥٢٣
                                                                                    باق٢٢٧احمد محمود یاسین محمد ابوالسعود٥٢٤
                                                                                    مستجد٢٢٨احمد مختار محفوظ امام قطب٥٢٥
                                                                                    باق٢٣٠احمد مصطفى حسین عفیفي٥٢٦
                                                                                    مستجد٢٣١احمد مصطفى عبدالمعطى قنصوة٥٢٧
                                                                                    مستجد٢٣٢احمد مصطفى على محمد٥٢٨
                                                                                    مستجد٢٣٣احمد مصطفى كامل سید٥٢٩
                                                                                    مستجد٢٣٤احمد مصطفي محمد عبدهللا٥٣٠
                                                                                    مستجد٢٣٥احمد ممدوح احمد محمد الملیجى٥٣١
                                                                                    مستجد٢٣٦احمد مھدى حسن على حسن٥٣٢
                                                                                    مستجد٢٣٧احمد موسى زغلول السید٥٣٣
                                                                                    مستجد٢٣٨احمد ناصر احمد عبدربھ حسن٥٣٤
                                                                                    مستجد٢٣٩احمد ناصر عادل احمد٥٣٥
                                                                                    مستجد٢٤٠احمد نبیل محمد صالح٥٣٦
                                                                                    مستجد٢٤١احمد نصر الدین احمد سامى عبدهللا٥٣٧
                                                                                    مستجد٢٤٢احمد نصر محمد عبدالرحمن اللمعى٥٣٨
                                                                                    مستجد٢٤٣احمد نوح محمد عبدالحمید سالم٥٣٩
                                                                                    مستجد٢٤٤احمد ھانى عبدالرحمن حموده٥٤٠
                                                                                    باق٢٤٥احمد ھانى مصطفى یس٥٤١
                                                                                    مستجد٢٤٦احمد ھشام عبدالستار رضوان٥٤٢
                                                                                    مستجد٢٤٧احمد ھشام عبدالغفار ابو العنین٥٤٣
                                                                                    مستجد٢٤٨احمد ھشام عید المرسي عید٥٤٤
                                                                                    باق٢٤٩احمد ھشام فؤاد سید حنفي٥٤٥
                                                                                    مستجد٢٥٠احمد ھالل شعبان اسماعیل٥٤٦
                                                                                    مستجد٢٥١احمد وائل حامد ابراھیم٥٤٧
                                                                                    مستجد٢٥٢احمد وائل محمد ابو غدیر٥٤٨
                                                                                    مستجد٢٥٣احمد وائل محمد على عبدالحفیظ٥٤٩
                                                                                    مستجد٢٥٤احمد وحید محمود ابراھیم٥٥٠
                                                                                    باق٢٥٥احمد والء احمد حسنین عمر٥٥١
                                                                                    مستجد٢٢٩احمد مصطفى أبو بكر٥٥٢
                                                                                    مستجد٢٥٦احمد ولید فتحى عبدالسمیع٦١
                                                                                    مستجد٢٥٧احمد یاسر عبدالحمید عباس٦٢
                                                                                    مستجد٢٥٨احمد یاسر عبدالغنى البشبیشى٦٣
                                                                                    مستجد٢٥٩احمد یاسر یحى محمد نجاتى٦٤
                                                                                    مستجد٢٦٠احمد یحیى محمد محیى الدین شعت٦٥
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                                                                                    مستجد٢٦١ادھم اسامھ محمود محمد٦٦
                                                                                    مستجد٢٦٢ادھم اھاب صالح الدین محمد نجیب٦٧
                                                                                    مستجد٢٦٣ادھم جمال بیومى عبدهللا٦٨
                                                                                    مستجد٢٦٤ادھم عالءالدین صالح الدین المحالوى٦٩
                                                                                    باق٢٦٥ادھم محمد یوسف كمال الدین٦١٠
                                                                                    باق٢٦٦ادوت میوین كور اقل٦١١
                                                                                    مستجد٢٦٧ارسانى سمیر كامل جرجس٦١٢
                                                                                    مستجد٢٦٨ارنست مالك سعد غبلایر جرجس٦١٣
                                                                                    مستجد٢٦٩اروى ھشام محمد عزالدین٦١٤
                                                                                    مستجد٢٧٠اریج رافت زاھر عبدالرحمن٦١٥
                                                                                    باق٢٧١اسامھ ابو النجا جمعھ على سالم٦١٦
                                                                                    مستجد٢٧٢اسامھ احمد محمد المصیلحى عطیھ٦١٧
                                                                                    مستجد٢٧٣اسامھ احمد محمد على الشیمى٦١٨
                                                                                    مستجد٢٧٤اسامھ اشرف عبدالدایم عباس٦١٩
                                                                                    مستجد٢٧٥اسامھ السید محمد الزغبي٦٢٠
                                                                                    باق٢٧٦اسامھ السید مصیلحي محمد٦٢١
                                                                                    مستجد٢٧٧اسامھ جالل انور محمود عامر٦٢٢
                                                                                    مستجد٢٧٨اسامھ جمال احمد محمد٦٢٣
                                                                                    باق٢٧٩اسامھ حسن عبدالحمید حسین٦٢٤
                                                                                    باق٢٨٠اسامھ سعید محمود محمد٦٢٥
                                                                                    مستجد٢٨١اسامھ صالح محمد عبدالقادر٦٢٦
                                                                                    مستجد٢٨٢اسامھ عبده احمد عبده القحطاني٦٢٧
                                                                                    مستجد٢٨٣اسامھ محمد عبدالرحیم عبدالفتاح٦٢٨
                                                                                    باق٢٨٤اسامھ محمود احمد نتوف٦٢٩
                                                                                    مستجد٢٨٥اسامھ مصطفى محمد احمد عبدالعال٦٣٠
                                                                                    مستجد٢٨٦اسر ایمن احسان عبدالعزیز٦٣١
                                                                                    مستجد٢٨٧اسر ھشام احمد شكرى النجیحى٦٣٢
                                                                                    مستجد٢٨٨اسراء احمد ابراھیم صالح الدین٦٣٣
                                                                                    مستجد٢٨٩اسراء السید عبدهللا عطیھ٦٣٤
                                                                                    باق٢٩٠اسراء بشیر امین عطیھ متولي٦٣٥
                                                                                    مستجد٢٩١اسراء جمال امام على٦٣٦
                                                                                    مستجد٢٩٢اسراء علي شحاتة مصطفي٦٣٧
                                                                                    مستجد٢٩٣اسراء محمد سعید محمد٦٣٨
                                                                                    مستجد٢٩٤اسراء محمد سید احمد ابو العال٦٣٩
                                                                                    مستجد٢٩٥اسراء محمد سید محمد متولى٦٤٠
                                                                                    مستجد٢٩٦اسراء محمود عبدهللا احمد عویس٦٤١
                                                                                    مستجد٢٩٧اسراء ناصر اسماعیل محمد اسماعیل٦٤٢
                                                                                    مستجد٢٩٨اسالم ابراھیم محمود احمد٦٤٣
                                                                                    مستجد٢٩٩اسالم احمد السید عبدالرحیم٦٤٤
                                                                                    مستجد٣٠٠اسالم احمد محمد عبدالخالق السعدنى٦٤٥
                                                                                    مستجد٣٠١اسالم احمد محمد محمود٦٤٦
                                                                                    مستجد٣٠٢اسالم احمد محمد مخیمر٦٤٧
                                                                                    باق٣٠٣اسالم احمد محمود احمد طایع٦٤٨
                                                                                    مستجد٣٠٤اسالم اشرف محمد احمد الصامولى٦٤٩
                                                                                    مستجد٣٠٥اسالم حجاج على حسین٦٥٠
                                                                                    باق٣٠٦اسالم حسین توفیق حسین ابراھیم٦٥١
                                                                                    مستجد٣٠٧اسالم حسین رجب احمد٧١
                                                                                    مستجد٣٠٨اسالم خالد عبدالسمیع رجب٧٢
                                                                                    مستجد٣٠٩اسالم سعید حامد حسین٧٣
                                                                                    باق٣١٠اسالم شعیب عیاد عطا٧٤
                                                                                    باق٣١١اسالم صبحي عبدالحافظ محمد السید٧٥
                                                                                    مستجد٣١٢اسالم صبرى عبدالرحیم محمود٧٦
                                                                                    مستجد٣١٣اسالم طارق عبدالحمید محمد٧٧
                                                                                    مستجد٣١٤اسالم عادل وھدانى عبدالصمد٧٨
                                                                                    مستجد٣١٥اسالم عبدالحمید عبدالحمید محمد مصطفى٧٩
                                                                                    مستجد٣١٦اسالم عبدالرازق محمد سید احمد٧١٠
                                                                                    مستجد٣١٧اسالم عصام محمد كمال٧١١
                                                                                    مستجد٣١٨اسالم على حسن عبدربھ٧١٢
                                                                                    مستجد٣١٩اسالم فارس عبدالقوى عبدالعال٧١٣
                                                                                    مستجد٣٢٠اسالم محمد ابراھیم محمود٧١٤
                                                                                    مستجد٣٢١اسالم محمد السعید عبدهللا الشیخ٧١٥
                                                                                    مستجد٣٢٢اسالم محمد حسین احمد اسالم٧١٦
                                                                                    مستجد٣٢٣اسالم محمد عطیھ فرج٧١٧
                                                                                    مستجد٣٢٤اسالم محمد فتحى عبدالرحمن٧١٨
                                                                                    مستجد٣٢٥اسالم محمد كمال السید٧١٩
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                                                                                    مستجد٣٢٦اسالم محمود شعبان محمود٧٢١
                                                                                    مستجد٣٢٧اسالم محمود عبدالحنان محمد٧٢٢
                                                                                    مستجد٣٢٨اسالم محمود نبوى محمود٧٢٣
                                                                                    مستجد٣٢٩اسالم ناصر راضى على٧٢٤
                                                                                    مستجد٣٣٠اسالم ناصر رمضان عید٧٢٥
                                                                                    مستجد٣٣١اسالم نفادى عبدالغنى یونس٧٢٦
                                                                                    باق٣٣٢اسماء احمد عباس محمد٧٢٧
                                                                                    مستجد٣٣٣اسماء رجب محمود عبدالكریم٧٢٨
                                                                                    مستجد٣٣٤اسماء سامح ابوسریع مصطفى٧٢٩
                                                                                    مستجد٣٣٥اسماء سید سعد عباس ابراھیم٧٣٠
                                                                                    مستجد٣٣٦اسماء سید عبدالعظیم سید عبدهللا٧٣١
                                                                                    باق٣٣٧اسماء صابر محمد محمد٧٣٢
                                                                                    مستجد٣٣٨اسماء صالح محمد ابراھیم سویلم٧٣٣
                                                                                    مستجد٣٣٩اسماء عادل سعد عبدالحفیظ٧٣٤
                                                                                    مستجد٣٤٠اسماء فارس عاشور ابو ستھ٧٣٥
                                                                                    مستجد٣٤١اسماعیل احمد عبدالعزیز احمد٧٣٦
                                                                                    مستجد٣٤٢اسماعیل اشرف اسماعیل حسن٧٣٧
                                                                                    مستجد٣٤٣اسماعیل محمد اسماعیل عبدالعلیم٧٣٩
                                                                                    مستجد٣٤٤اسیا محمد سید ابراھیم٧٤٠
                                                                                    مستجد٣٤٥اشرف عبدالحمید السید عبدالحمید٧٤١
                                                                                    باق٣٤٦اطیى موسى طون بول٧٤٢
                                                                                    باق٣٤٧اكرم احمد محمود٧٤٣
                                                                                    مستجد٣٤٩اكمل عاطف یوسف سالم محمد٧٤٤
                                                                                    مستجد٣٥٠االء اسامة فرغلي فرحات٧٤٥
                                                                                    مستجد٣٥١االء جمال سید سید حمیدة٧٤٦
                                                                                    مستجد٣٥٢االء حمدي محمد حسانین٧٤٧
                                                                                    مستجد٣٥٣االء خالد احمد محمد٧٤٨
                                                                                    مستجد٣٥٤االء خالد محمد عبدالرحمن عبدالوارث٧٤٩
                                                                                    مستجد٣٥٥االء خالد محمد عبدهللا٧٥٠
                                                                                    مستجد٣٤٨اكرم صالح عبدهللا المرفدى٧٥٢
                                                                                    مستجد٣٥٦االء سیف النصر ابراھیم عبدالغنى٨١
                                                                                    باق٣٥٧االء صالح مصطفى محمد٨٢
                                                                                    مستجد٣٥٨االء طارق سمیر محمد مصطفى٨٣
                                                                                    مستجد٣٥٩االء مجدى عبدالحمید عید اروس٨٤
                                                                                    مستجد٣٦٠االء ممدوح دسوقى سعد٨٥
                                                                                    مستجد٣٦١االء یحیى سلیم االمین٨٦
                                                                                    باق٣٦٢االمیر خالد ابراھیم عبدالرحمن عبدهللا٨٧
                                                                                    مستجد٣٦٣الحسن شداد محمود مصطفى الشرقاوى٨٨
                                                                                    مستجد٣٦٤الحسن كمال الدین محمد محمد حماد٨٩
                                                                                    باق٣٦٥الحسین خالد محمد محمد حسنین٨١٠
                                                                                    مستجد٣٦٧الحسین محمد عبدالحمید محمد ابو حسین٨١١
                                                                                    مستجد٣٦٨الغزالى محمد الغزالى محمد٨١٢
                                                                                    مستجد٣٦٩الناصر صالح الدین عبدالفتاح رضوان٨١٣
                                                                                    مستجد٣٧٠الھام محمود عبدالغفار عبدالھادي٨١٤
                                                                                    باق٣٧١امانویل فاقان اوطو اجاالن٨١٥
                                                                                    مستجد٣٧٢امانى یاسر طھ رفاعي٨١٦
                                                                                    مستجد٣٧٣امجد طاھر عبدالخالق مغاورى٨١٧
                                                                                    مستجد٣٧٥امل محمود محمد احمد٨١٨
                                                                                    مستجد٣٧٦امنیة رفعت السید عمار٨١٩
                                                                                    مستجد٣٧٧امنیھ احمد خلف اسماعیل٨٢٠
                                                                                    باق٣٧٨امنیھ محمود عبدالعزیز احمد٨٢١
                                                                                    باق٣٧٩امنیھ یاسر محمد محمد٨٢٢
                                                                                    مستجد٣٨٠امیر الحسینى احمد طھ٨٢٣
                                                                                    باق٣٨١امیر مرعي صالح سید مرعي٨٢٤
                                                                                    مستجد٣٨٢امیر ممدوح السعید خلیل٨٢٥
                                                                                    مستجد٣٨٣امیره بدرى عمران قرنھ٨٢٦
                                                                                    مستجد٣٨٤امیره جمال محمد عمر یونس٨٢٧
                                                                                    مستجد٣٨٥امیره جمعھ السید اسماعیل٨٢٨
                                                                                    مستجد٣٨٦امیره خالد احمد محمود٨٢٩
                                                                                    مستجد٣٨٧امیره عاشور محمد سند٨٣٠
                                                                                    مستجد٣٨٨امیره عاطف مصطفى صالح٨٣١
                                                                                    مستجد٣٨٩امیره مجدى احمد ابراھیم٨٣٢
                                                                                    مستجد٣٩٠امیره محمد محمد ابراھیم شعالن٨٣٣
                                                                                    مستجد٣٩١امیره یحى انور احمد حسن٨٣٤
                                                                                    باق٣٩٢امیمھ محمد ادریس٨٣٥

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٦ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق٣٩٣امینھ بوزكري خلیفھ الوراقي٨٣٦
                                                                                    مستجد٣٩٥انجي عالء عبدالعزیز حشاد٨٣٧
                                                                                    مستجد٣٩٦انجیلوس مكرم اسعد ویصا٨٣٨
                                                                                    مستجد٣٩٧اندرو ابراھیم عبدالمالك عطیھ٨٣٩
                                                                                    مستجد٣٩٨اندرو اسامھ وھبھ مسیحھ٨٤٠
                                                                                    مستجد٣٩٩اندرو اشرف حربى محروص٨٤١
                                                                                    مستجد٤٠٠اندرو تاوضروس حنا خلیل٨٤٢
                                                                                    مستجد٤٠١اندرو لطیف ناشد عوض٨٤٣
                                                                                    مستجد٤٠٢اندرو ھانى یونان موسى٨٤٤
                                                                                    مستجد٤٠٣انس احمد مصطفى على٨٤٥
                                                                                    مستجد٤٠٤انس اكرم سعید فرحات٨٤٦
                                                                                    باق٤٠٥انس حسام الدین حسین محمد٨٤٧
                                                                                    مستجد٤٠٦انس خالد محمد محمد٨٤٨
                                                                                    مستجد٤٠٧انس محمد عبدالرحمن ممدوح توفیق٨٤٩
                                                                                    مستجد٤٠٨انس معتز ربیع محمد٨٥٠
                                                                                    مستجد٣٦٦الحسین فوزى احمد٨٥١
                                                                                    مستجد٣٧٤امجد عبدالرحمن عبداللطیف٨٥٢
                                                                                    مستجد٣٩٤امینھ عالء الدین محمد الغزالى احمد٨٥٣
                                                                                    مستجد٤٠٩اواب انور عبدالقادر عمر٩١
                                                                                    باق٤١٠اویس صالح الجاك صالح٩٢
                                                                                    باق٤١١ایات على حسن محمد٩٣
                                                                                    مستجد٤١٢ایاد اسامھ محمد فخر الدین٩٤
                                                                                    مستجد٤١٣ایتن معتز با� عبدالحمید احمد السنباطى٩٥
                                                                                    مستجد٤١٥ایریني ایھاب عبدالعاطي فریج٩٧
                                                                                    باق٤١٦ایمان ابراھیم حسین سید٩٨
                                                                                    مستجد٤١٧ایمان احمد ابوالقاسم سعدون٩٩
                                                                                    مستجد٤١٨ایمان ایمن المتولى السید٩١٠
                                                                                    مستجد٤١٩ایمان ایھاب السید ابراھیم محمد٩١١
                                                                                    مستجد٤٢٠ایمان حشمت شقرانى حسن على٩١٢
                                                                                    مستجد٤٢١ایمان عثمان فتحى عثمان٩١٣
                                                                                    مستجد٤٢٢ایمان محمود احمد ابراھیم٩١٤
                                                                                    مستجد٤٢٤ایمن عادل محمد صبح٩١٥
                                                                                    مستجد٤٢٥ایمن عبدالرحمن اسماعیل محمد اسماعیل٩١٦
                                                                                    مستجد٤٢٦ایمن یوسف محمد عبدالوھاب یوسف٩١٨
                                                                                    مستجد٤٢٧ایناس عماد عبده عزب عبیدو٩١٩
                                                                                    مستجد٤٢٨ایھ احمد حسین كامل٩٢٠
                                                                                    مستجد٤٢٩ایھ احمد سید مصطفي٩٢١
                                                                                    مستجد٤٣٠ایھ هللا طارق محمد صالح الدین احمد٩٢٢
                                                                                    مستجد٤٣١ایھ ایھاب صالح مصطفى٩٢٣
                                                                                    مستجد٤٣٢ایھ سعید سید احمد٩٢٤
                                                                                    مستجد٤٣٣ایھ سمیر احمد سید ابو ھدیمھ٩٢٥
                                                                                    مستجد٤٣٤ایھ طارق احمد حنفي٩٢٦
                                                                                    مستجد٤٣٥ایھ طارق طھ محمد٩٢٧
                                                                                    مستجد٤٣٦ایھ عادل حسن درویش حسن٩٢٨
                                                                                    مستجد٤٣٧ایھ عبدهللا حلمى ابراھیم موسى٩٢٩
                                                                                    مستجد٤٣٨ایھ عبدهللا فرج عبدهللا٩٣٠
                                                                                    باق٤٣٩ایھ محمد ابراھیم احمد٩٣١
                                                                                    مستجد٤٤٠ایھ محمد حامد السید عوض٩٣٢
                                                                                    مستجد٤٤١ایھ محمد زارع حسانین٩٣٣
                                                                                    باق٤٤٢ایھ محمد عبدالباقي عبدالحافظ٩٣٤
                                                                                    مستجد٤٤٤ایھ محمد فؤاد اسماعیل٩٣٥
                                                                                    مستجد٤٤٥ایھ محمود سالمھ عكاشھ٩٣٦
                                                                                    مستجد٤٤٦ایھ مرزوق عبدالباسط سلیمان٩٣٧
                                                                                    باق٤٤٧ایھ مصطفى حداد محمود٩٣٨
                                                                                    مستجد٤٤٨ایھ مصطفى عبدالرافع السید٩٣٩
                                                                                    مستجد٤٤٩ایھ ھانى حسن عبدالشافى٩٤٠
                                                                                    مستجد٤٥٠ایھاب اشرف عبدالمنعم احمد٩٤١
                                                                                    مستجد٤٥١ایھاب ایمن عید عبدالعزیز٩٤٢
                                                                                    مستجد٤٥٢ایھاب مدحت محمد محمد حسن٩٤٣
                                                                                    مستجد٤٥٣ایھاب وھبة عبدالرحمن وھبة٩٤٤
                                                                                    مستجد٤٥٤بابر شاه عزت هللا٩٤٥
                                                                                    مستجد٤٥٥باسل احمد على مصطفى احمد٩٤٦
                                                                                    مستجد٤٥٦باسم رمضان حسن حسین٩٤٧
                                                                                    مستجد٤٥٧باسم عصام عبدالصادق الجیشى٩٤٨
                                                                                    مستجد٤٥٨باسم فرج رسمى فرج هللا٩٤٩

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٧ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٤٥٩باسم محمد مجدى عادل شحاتھ٩٥٠
                                                                                    مستجد٤٤٣ایھ محمد عبدالرزاق االزرقى بدرى٩٥١
                                                                                    مستجد٤٢٣ایمن بسام موسى مسوده٩٥٢
                                                                                    مستجد٤١٤ایثار مصطفى ابراھیم صقر٩٥٣
                                                                                    مستجد٤٦٠باسم محمود عباس ابراھیم١٠١
                                                                                    مستجد٤٦١بافلى وائل سمیر عطاهللا١٠٢
                                                                                    مستجد٤٦٢باھر اسامھ فاروق داغر١٠٣
                                                                                    مستجد٤٦٣باھر ایمن ابو القاسم سید١٠٤
                                                                                    مستجد٤٦٤باھي یحیى یوسف عز الدین محمد صالح١٠٥
                                                                                    باق٤٦٥براء ماھر الطنطاوى١٠٦
                                                                                    باق٤٦٦بسام محمود حسین محمد١٠٧
                                                                                    مستجد٤٦٧بسنت ایمن زكى عبدالحمید١٠٩
                                                                                    مستجد٤٦٨بسنت سامى امین عبدالھادى١٠١٠
                                                                                    مستجد٤٦٩بسنت عبدالمنعم فتحى محمد١٠١١
                                                                                    مستجد٤٧٠بسنت محمد على محمد١٠١٢
                                                                                    باق٤٧١بكر محمد ولد محفوظ١٠١٣
                                                                                    مستجد٤٧٢بالل الحسینى احمد عبدالفتاح١٠١٤
                                                                                    مستجد٤٧٣بالل سید على حسن١٠١٥
                                                                                    مستجد٤٧٤بالل عبدالوھاب خضیر على١٠١٦
                                                                                    مستجد٤٧٥بالل محمد ابراھیم فوزى حسام الدین١٠١٧
                                                                                    مستجد٤٧٦بالل محمد فرج محمد١٠١٨
                                                                                    مستجد٤٧٧بھاء احمد عبدالمالك محمود١٠١٩
                                                                                    مستجد٤٧٨بھاء الدین شعبان عبدالحمید عبدالباقي١٠٢٠
                                                                                    مستجد٤٧٩بھاء الدین محمد السید محمد البدرى١٠٢١
                                                                                    مستجد٤٨٠بھاء خیرى عبده عزب عبیدو١٠٢٢
                                                                                    مستجد٤٨١بوال مجدى نیسان فھیم١٠٢٣
                                                                                    مستجد٤٨٢بوال ناجى كمال جاد هللا١٠٢٤
                                                                                    باق٤٨٣بیتر امین منیر سعد١٠٢٥
                                                                                    مستجد٤٨٤بیتر عادل زكى كامل١٠٢٦
                                                                                    مستجد٤٨٥بیتر ولیم جرجس فارس     ١٠٢٧
                                                                                    مستجد٤٨٦تسنیم جمال محمد منصور١٠٢٨
                                                                                    مستجد٤٨٧تسنیم محمد حمدى عبدالفتاح١٠٢٩
                                                                                    باق٤٨٨تسنیم محمد محمود حسنین المعصراوي١٠٣٠
                                                                                    مستجد٤٨٩تقى الدین احمد على عمر١٠٣١
                                                                                    مستجد٤٩٠تقى زكریا محمد رمضان١٠٣٢
                                                                                    مستجد٤٩١تقى ماجد عبدالحمید عبدالحمید١٠٣٣
                                                                                    مستجد٤٩٢تقى محسن محمد عبدالصمد١٠٣٤
                                                                                    مستجد٤٩٣تقى محمد عبدالحلیم على١٠٣٥
                                                                                    مستجد٤٩٤تقى محمود حسین محمد١٠٣٦
                                                                                    باق٤٩٥تیكجول شارلس ایول١٠٣٧
                                                                                    مستجد٤٩٦ثیؤدورا عادل میخائیل راشد١٠٣٨
                                                                                    مستجد٤٩٧جاسر على عبدالسالم على عبدالسالم١٠٣٩
                                                                                    باق٤٩٨جبرین بن محمد بن حمد ال جبرین١٠٤١
                                                                                    مستجد٤٩٩جالل ھشام جالل احمد١٠٤٢
                                                                                    مستجد٥٠٠جمال الدین عادل جمال الدین على تمراز١٠٤٣
                                                                                    مستجد٥٠١جمال كرم مصطفى محمد محمود١٠٤٤
                                                                                    باق٥٠٢جمعھ درفون امول اجاك١٠٤٥
                                                                                    مستجد٥٠٣جمعھ صالح جمعھ عبدالعزیز١٠٤٦
                                                                                    مستجد٥٠٤جنة احمد عبدالمنعم عبدالعلیم١٠٤٧
                                                                                    مستجد٥٠٥جنھ عبدالعزیز فھمى محمد١٠٤٨
                                                                                    مستجد٥٠٦جھاد ربیع عزمى شوربجى١٠٤٩
                                                                                    مستجد٥٠٧جھاد على عبدالمعطى علي١٠٥٠
                                                                                    مستجد٥٠٨جھاد محمد حسانین حسن محمود١١١
                                                                                    مستجد٥٠٩جورج اسامھ ادوارد حلیم عریان١١٢
                                                                                    مستجد٥١٠جورج ایھاب رفعت لبیب١١٣
                                                                                    مستجد٥١١جورج صلیب رزق هللا مسعد١١٤
                                                                                    مستجد٥١٢جورج عید واصف ونیس١١٥
                                                                                    مستجد٥١٣جورج نادر صبحى سرجیوس١١٦
                                                                                    باق٥١٤جورج ھانى میخائیل صلیب دیمتري١١٧
                                                                                    مستجد٥١٥جون جمیل جرس بنیامین١١٨
                                                                                    باق٥١٦جوھره جمیل محمد عبدالحلیم ١١٩
                                                                                    مستجد٥١٧جیھان اشرف سلیمان قطب١١١٠
                                                                                    مستجد٥١٨حاتم صالح عبدالمجید محمد١١١١
                                                                                    مستجد٥١٩حاتم عباس محمود احمد١١١٢
                                                                                    باق٥٢٠حاتم یحیي حاتم عمار١١١٣

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٨ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٥٢١حازم احمد فوزى عبدهللا١١١٤
                                                                                    مستجد٥٢٢حازم احمد محمد نصر احمد١١١٥
                                                                                    مستجد٥٢٣حازم ایمن عبدالفتاح محمد١١١٦
                                                                                    مستجد٥٢٤حازم حسن احمد حسن خیرى١١١٧
                                                                                    مستجد٥٢٥حازم رمضان عبدالونیس حشاد١١١٨
                                                                                    مستجد٥٢٧حازم محمود حامد محمود بیومى١١١٩
                                                                                    مستجد٥٢٨حازم محمود محمد فؤاد عثمان١١٢٠
                                                                                    مستجد٥٢٩حامد سلیمان محمد سلیمان١١٢١
                                                                                    مستجد٥٣٠حامد سید حامد عبدالفتاح١١٢٢
                                                                                    مستجد٥٣١حبیب امین عیاد حبیب١١٢٣
                                                                                    مستجد٥٣٢حبیبة حمدي مصطفى حسانین١١٢٤
                                                                                    مستجد٥٣٣حبیبة خالد عبدالمنعم الجندى١١٢٥
                                                                                    مستجد٥٣٤حبیبة رمضان مصطفى محمود١١٢٦
                                                                                    مستجد٥٣٥حبیبھ جالل معوض عاشور١١٢٧
                                                                                    مستجد٥٣٦حبیبھ عادل محمد ابراھیم علي١١٢٨
                                                                                    مستجد٥٣٨حبییبة محمود عبد الحلیم أحمد١١٢٩
                                                                                    مستجد٥٣٧حبیبھ مصطفى السید عامر١١٣٠
                                                                                    مستجد٥٣٩حسام احمد عبدالمطلب صالح١١٣١
                                                                                    باق٥٤٠حسام الدین ایمن عزت اسماعیل١١٣٢
                                                                                    مستجد٥٤١حسام الدین رجب عبدهللا محمد١١٣٣
                                                                                    مستجد٥٤٢حسام الدین سید حسن محمود١١٣٤
                                                                                    مستجد٥٤٣حسام جمال عبدالمحسن عبدالرحمن١١٣٥
                                                                                    مستجد٥٤٤حسام جمعھ سید قرنى١١٣٦
                                                                                    مستجد٥٤٥حسام حسین عبدهللا امین١١٣٧
                                                                                    مستجد٥٤٦حسام سید عبده جوده١١٣٨
                                                                                    مستجد٥٤٧حسام عادل السید جمعة١١٣٩
                                                                                    مستجد٥٤٨حسام عادل فرج سلیمان١١٤٠
                                                                                    مستجد٥٤٩حسام عالء رمضان كامل١١٤١
                                                                                    باق٥٥٠حسام مازن فھیم سابا١١٤٢
                                                                                    مستجد٥٥١حسام محمد عزت مرسي١١٤٣
                                                                                    مستجد٥٥٢حسام ھشام زین العابدین عبدالعزیز١١٤٤
                                                                                    مستجد٥٥٣حسان نصرالدین عبدالوھاب١١٤٥
                                                                                    مستجد٥٥٤حسن باسل حسن احمد١١٤٦
                                                                                    باق٥٥٥حسن حسني على محمد سكر١١٤٧
                                                                                    مستجد٥٥٦حسن سمیر حسن عبدالعزیز ھیبة١١٤٨
                                                                                    مستجد٥٥٧حسن طارق ربیع محمد ابو ھالل١١٤٩
                                                                                    مستجد٥٥٨حسن فتحى شلقامى صالح١١٥٠
                                                                                    مستجد٥٢٦حازم محمد حسن مصطفى١١٥١
                                                                                    مستجد٥٥٩حسن كمال سید شحاتھ١٢١
                                                                                    مستجد٥٦٠حسن مجدى على حسن١٢٢
                                                                                    مستجد٥٦١حسن محمد ابراھیم عبدالسالم١٢٣
                                                                                    مستجد٥٦٣حسن محمد حسن سالم جاد الحق١٢٤
                                                                                    مستجد٥٦٤حسن محمد حسن محمد البارودى١٢٥
                                                                                    مستجد٥٦٥حسن محمد سید حسن١٢٦
                                                                                    مستجد٥٦٨حسن محمود حرس١٢٧
                                                                                    مستجد٥٦٩حسن محمود حسن محمد١٢٨
                                                                                    مستجد٥٧٠حسن مراد حسن خلیفھ١٢٩
                                                                                    مستجد٥٧١حسن مصطفي امام على١٢١٠
                                                                                    مستجد٥٧٢حسناء ابراھیم فتحى خلیفھ١٢١١
                                                                                    باق٥٧٣حسین ابراھیم حسین عبدالعزیز١٢١٢
                                                                                    باق٥٧٤حسین احمد حسین زكي١٢١٣
                                                                                    باق٥٧٥حسین خالد حسین توفیق١٢١٤
                                                                                    باق٥٧٦حسین خالد حسین علي١٢١٥
                                                                                    مستجد٥٧٧حسین سید احمد عطا١٢١٦
                                                                                    باق٥٧٨حسین شعبان محمد عشري١٢١٧
                                                                                    مستجد٥٧٩حسین عادل على عطیفي١٢١٨
                                                                                    مستجد٥٨٠حسین عصام حسین حفظى١٢١٩
                                                                                    باق٥٨١حسین على درویش١٢٢٠
                                                                                    مستجد٥٨٢حسین عمرو محمود حافظ١٢٢١
                                                                                    مستجد٥٨٣حسین محمد عبدالمنعم حسین١٢٢٢
                                                                                    مستجد٥٨٤حسین مدحت حسین عكاشة١٢٢٣
                                                                                    مستجد٥٨٦حسین نصر السید راتب١٢٢٤
                                                                                    باق٥٨٧حسین ھادي حسن ابو جاموس١٢٢٥
                                                                                    مستجد٥٨٨حلمى خالد حلمى احمد١٢٢٦
                                                                                    مستجد٥٨٩حلمى صبرى یوسف عز الدین١٢٢٧

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٩ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٥٩١حمدي احمد حمدي محمد حسن١٢٢٨
                                                                                    مستجد٥٩٢حمدى محمد احمد محمد الشاعر١٢٢٩
                                                                                    مستجد٥٩٣حمدى محمد حمدى فرج حجاج١٢٣٠
                                                                                    مستجد٥٩٤حمزة حسین حسن١٢٣١
                                                                                    مستجد٥٩٥حمزه زین الدین عبدالعال محمود١٢٣٢
                                                                                    مستجد٥٩٦حمزه عبدالناصر محمد سید١٢٣٣
                                                                                    مستجد٥٩٧حنان محمد عبدالجواد حافظ١٢٣٤
                                                                                    باق٥٩٨حوراء دوخي ظاھر سفاح١٢٣٥
                                                                                    مستجد٥٩٩خالد ابراھیم احمد النمس١٢٣٦
                                                                                    مستجد٦٠٠خالد ابراھیم دسوقى بشرمحمد١٢٣٧
                                                                                    مستجد٦٠١خالد احمد یمنى طیب محمود١٢٣٨
                                                                                    باق٦٠٢خالد جمال احمد عبدهللا١٢٣٩
                                                                                    مستجد٦٠٣خالد حسن سید حسن١٢٤٠
                                                                                    باق٦٠٤خالد حسین قرشي حسین١٢٤١
                                                                                    باق٦٠٥خالد رافت حسني محمد حجر١٢٤٢
                                                                                    مستجد٦٠٦خالد رضا اسماعیل عبدالنبى١٢٤٣
                                                                                    مستجد٦٠٧خالد رفعت سعد محمود یاسین١٢٤٤
                                                                                    مستجد٦٠٨خالد زكي شعبان زكي١٢٤٥
                                                                                    مستجد٦٠٩خالد سامح عبدالغني حامد١٢٤٦
                                                                                    مستجد٦١٠خالد عادل عبدالمنعم احمد دحروجھ١٢٤٧
                                                                                    باق٦١١خالد عادل على عبدالرحیم١٢٤٨
                                                                                    مستجد٦١٢خالد عثمان سید عبدالمجید١٢٤٩
                                                                                    مستجد٦١٣خالد على رمضان على١٢٥٠
                                                                                    مستجد٥٩٠حلیمھ حسین محمد عمر صائم الدھر١٢٥١
                                                                                    مستجد٥٦٦حسن محمد سیدى على ١٢٥٢
                                                                                    مستجد٥٦٧حسن محمد عبدالرحمن محمد نور١٢٥٣
                                                                                    مستجد٥٦٢حسن محمد ابراھیم محمد سبسوبھ١٢٥٥
                                                                                    مستجد٥٨٥حسین ندیم المحمد الخضر١٢٥٦
                                                                                    مستجد٦١٤خالد على عبدالوھاب احمد١٣١
                                                                                    مستجد٦١٥خالد على كمال عویس١٣٢
                                                                                    مستجد٦١٦خالد غریب مصطفي مصطفى على حماده١٣٣
                                                                                    مستجد٦١٧خالد فایز احمد عامر١٣٤
                                                                                    باق٦١٨خالد مجدي عبدالسمیع ابراھیم محمد١٣٥
                                                                                    مستجد٦١٩خالد محمد على صاوى١٣٦
                                                                                    باق٦٢٠خالد محمد كمال الدین محمد١٣٧
                                                                                    مستجد٦٢١خالد محمد كمال الشبراوى١٣٨
                                                                                    مستجد٦٢٢خالد محمد یوسف محمد١٣٩
                                                                                    مستجد٦٢٣خالد محمود ابراھیم عبدالرحمن١٣١٠
                                                                                    باق٦٢٤خالد محمود محمد حسین١٣١١
                                                                                    مستجد٦٢٥خالد مصطفى عبدالحكیم محمود١٣١٢
                                                                                    مستجد٦٢٦خالد یوسف عبدالحمید ابراھیم١٣١٣
                                                                                    مستجد٦٢٧خطاب عزت محمود عبدالعال١٣١٤
                                                                                    مستجد٦٢٨خلدون محسن على محمد البكرى١٣١٥
                                                                                    مستجد٦٢٩خلود خالد ابراھیم عبده الجمال١٣١٦
                                                                                    مستجد٦٣٠خلود سید سعید سعید١٣١٧
                                                                                    باق٦٣١خلود سید محمد عبدالخالق١٣١٨
                                                                                    مستجد٦٣٢خلود عبدالعظیم مصطفى مرسى١٣١٩
                                                                                    مستجد٦٣٣خیرى محمد خیرى احمد ١٣٢٠
                                                                                    مستجد٦٣٤دارین وائل عبدهللا محمد١٣٢١
                                                                                    مستجد٦٣٥دافید رافت بشرى ملك١٣٢٢
                                                                                    مستجد٦٣٦دافید مجدى فایز بسنتي١٣٢٣
                                                                                    مستجد٦٣٧دالیا احمد سید ھاشم احمد١٣٢٤
                                                                                    مستجد٦٣٨دالیا اسامھ حسن احمد حسن١٣٢٥
                                                                                    مستجد٦٣٩دالیا رمضان عبدالمجید احمد١٣٢٦
                                                                                    مستجد٦٤٠دالیا لطفي عبدالحي مؤمن١٣٢٧
                                                                                    مستجد٦٤٢دنیا فوزى الشحات عبدهللا١٣٢٨
                                                                                    مستجد٦٤٤دیفید جندى لطیف جندى١٣٢٩
                                                                                    مستجد٦٤٥دیفید عونى صادق صلیب١٣٣٠
                                                                                    مستجد٦٤٦دیفید وجدى صموئیل اسرائیل١٣٣١
                                                                                    مستجد٦٤٨دینا رمضان سعد محمدین١٣٣٢
                                                                                    مستجد٦٤٩دینا سعید عبدالعلیم بھنساوى١٣٣٣
                                                                                    مستجد٦٥٠دینا طارق محمد سلیمان١٣٣٤
                                                                                    مستجد٦٥١دینا عالء احمد على موسى١٣٣٥
                                                                                    مستجد٦٥٢دینا مجدى محمد حسن١٣٣٦
                                                                                    مستجد٦٥٣دینا مدحت بھجت فھیم١٣٣٧

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٠ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق٦٥٤راتب عدنان عثمان١٣٣٨
                                                                                    مستجد٦٥٥رامى مجدى عبدالحلیم عبدالمولى١٣٣٩
                                                                                    مستجد٦٥٦رانا شحاتھ عادل شحاتھ سلطان١٣٤٠
                                                                                    مستجد٦٥٧رانا ھانى حسن محمد فھمي١٣٤١
                                                                                    باق٦٥٨راني نبیل وھبھ حنا١٣٤٢
                                                                                    مستجد٦٥٩رانیا عاطف رفاعى على بدوى١٣٤٣
                                                                                    مستجد٦٦٠رانیا ممدوح اسماعیل محمد كاشف١٣٤٤
                                                                                    باق٦٦١رجب سید عبدالجید سالم١٣٤٥
                                                                                    مستجد٦٦٢رجب محمد سید حسن١٣٤٦
                                                                                    مستجد٦٦٣رحاب عالء الدین محمد كمال١٣٤٧
                                                                                    مستجد٦٦٤رحاب یوسف ابراھیم یوسف١٣٤٨
                                                                                    باق٦٦٥رحمھ اسماعیل محمد دھب علي١٣٤٩
                                                                                    باق٦٦٦رحمھ مصطفى فضل میعاري١٣٥٠
                                                                                    مستجد٦٤١دعاء ابراھیم عبدالعزیز جھینى١٣٥٣
                                                                                    مستجد٦٤٧دیما یاسر محمد محمد عثمان الشریف١٣٥٤
                                                                                    مستجد٦٤٣دیفید ابراھیم فایز ابراھیم١٣٥٥
                                                                                    مستجد٦٦٧رزان صالح السید حسین رضوان١٤١
                                                                                    مستجد٦٦٨رشدى مدحت رشدى محمد١٤٢
                                                                                    مستجد٦٦٩رضوى حمدى محمد ابو شادى١٤٣
                                                                                    مستجد٦٧٠رضوى سعید محمدى عبدالغني١٤٤
                                                                                    مستجد٦٧١رغدة وائل احسان عبدالعاطي١٤٥
                                                                                    مستجد٦٧٢رفیدة خالد جوده غزالى١٤٦
                                                                                    مستجد٦٧٣رمضان ابراھیم محى الدین ابراھیم حجازى١٤٧
                                                                                    مستجد٦٧٤رنا احمد عزت على١٤٨
                                                                                    مستجد٦٧٥رنا حسام الدین محمود على١٤٩
                                                                                    باق٦٧٦رنا خالد اسماعیل مقبل١٤١٠
                                                                                    مستجد٦٧٧رنا سمیر ابو السعود محمد١٤١١
                                                                                    مستجد٦٧٨رنا عبدالرحمن یوسف مصطفي١٤١٢
                                                                                    مستجد٦٧٩رنا عمرو السعید حسن١٤١٣
                                                                                    مستجد٦٨٠رندا عاطف سلیمان صاوى١٤١٤
                                                                                    مستجد٦٨١روان محمد السید ابراھیم١٤١٦
                                                                                    مستجد٦٨٢روان یاسر عوض فیاض١٤١٧
                                                                                    باق٦٨٤روفائیل مالك عدلي جندي١٤١٨
                                                                                    مستجد٦٨٥رومانى بخیت شفیق بخیت١٤١٩
                                                                                    مستجد٦٨٦رومانى فاروق مزارع رزیق١٤٢٠
                                                                                    مستجد٦٨٧روناء بدر احمد محمد١٤٢١
                                                                                    باق٦٨٨رویدا طارق محمد عبدالجلیل١٤٢٢
                                                                                    مستجد٦٨٩ریم ایھاب عبدالعاطى عبدالحفیظ١٤٢٤
                                                                                    مستجد٦٩٠ریم صالح حسین الشواربى١٤٢٥
                                                                                    مستجد٦٩١ریم صالح منصور عبدالعال عبدالحمید١٤٢٦
                                                                                    مستجد٦٩٢ریم مجدى عیسى محمود١٤٢٧
                                                                                    مستجد٦٩٣ریمان شعبان محمود عبدالمقصود١٤٢٨
                                                                                    مستجد٦٩٤ریھام ایمن نعیم محمد ثابت١٤٢٩
                                                                                    باق٦٩٥زكریا سبت مارتین١٤٣٠
                                                                                    باق٦٩٦زھران احمد قاسم محسن١٤٣١
                                                                                    مستجد٦٩٧زھوه ناصر فایق عبدالعال١٤٣٢
                                                                                    مستجد٦٩٨زیاد احمد عبدالاله على عبدالموجود١٤٣٣
                                                                                    مستجد٦٩٩زیاد اشرف على الحفناوى١٤٣٥
                                                                                    مستجد٧٠٠زیاد تامر سید امام١٤٣٦
                                                                                    مستجد٧٠١زیاد حسام الدین كامل مدبولى١٤٣٧
                                                                                    مستجد٧٠٢زیاد خالد سمیر ابو یوسف١٤٣٨
                                                                                    مستجد٧٠٣زیاد سامح لطفى محمود١٤٣٩
                                                                                    مستجد٧٠٤زیاد سعید لطفى محمد١٤٤٠
                                                                                    مستجد٧٠٥زیاد صفوت نبیھ ابو بكر١٤٤١
                                                                                    مستجد٧٠٦زیاد طارق حسین نجیب محمد عزت١٤٤٢
                                                                                    مستجد٧٠٧زیاد قطب سید قطب١٤٤٣
                                                                                    مستجد٧٠٨زیاد محمد ھاشم البشالوي١٤٤٤
                                                                                    مستجد٧٠٩زیاد محمود ناجى السید عبدالمنعم١٤٤٥
                                                                                    مستجد٧١٠زیاد محى الدین عبدالعزیز جمعة١٤٤٦
                                                                                    مستجد٧١١زیاد ناصر محفوظ عبدالرءوف١٤٤٧
                                                                                    باق٧١٢زیاد ھشام السید عبدالخالق حسن١٤٤٨
                                                                                    مستجد٧١٤زینب ابراھیم ھارون امام خلیفھ١٤٤٩
                                                                                    باق٧١٥زینب الشیخ محمد مصطفى محمد١٤٥٠
                                                                                    مستجد٧١٣زید دخیل زید دخیل المرى١٤٥١
                                                                                    مستجد٦٨٣روبن دارو دنیس جوزیف١٤٥٢

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١١ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٧١٦زینب محمد احمد ابوسدیره١٥١
                                                                                    مستجد٧١٧زینب محمد السید لطفى مصطفى١٥٢
                                                                                    باق٧١٨زینب موسي ادم محمد١٥٣
                                                                                    باق٧١٩سائر محمد اسیر حاكمھ١٥٤
                                                                                    مستجد٧٢٠سارة احمد شحاتھ الجندى١٥٥
                                                                                    مستجد٧٢١سارة احمد محمد الكاشف١٥٦
                                                                                    مستجد٧٢٢سارة عبدالفتاح مصطفى محمد١٥٨
                                                                                    مستجد٧٢٣سارة عبدالمحسن عبدالمقصود فرج١٥٩
                                                                                    مستجد٧٢٤سارة عصام عبدالغفار عبدالتواب١٥١٠
                                                                                    مستجد٧٢٥سارة عماد محمد صالح الدین سید١٥١١
                                                                                    مستجد٧٢٦سارة مجدي عبدالخالق محمود١٥١٢
                                                                                    مستجد٧٢٧سارة مسعد حسین خلیل١٥١٣
                                                                                    مستجد٧٢٨ساره احمد محمد دسوقي١٥١٤
                                                                                    باق٧٢٩ساره جالل جادالرب جادالمولي١٥١٥
                                                                                    مستجد٧٣٠ساره جمال عبدالمنعم محمد صبیح١٥١٦
                                                                                    مستجد٧٣١ساره عصام عبدهللا احمد محمد١٥١٧
                                                                                    مستجد٧٣٢ساره كامل عبدالشافى عبدالرحمن١٥١٨
                                                                                    مستجد٧٣٣ساره محمد حسن العناني١٥١٩
                                                                                    باق٧٣٤سالي فتحي محمد عبدالھادي١٥٢٠
                                                                                    مستجد٧٣٥سامح ایمن سعد العجمى١٥٢١
                                                                                    مستجد٧٣٦سامح نادى عزوز احمد عزوز١٥٢٢
                                                                                    مستجد٧٣٧سامح یسرى نبیھ محمد١٥٢٣
                                                                                    مستجد٧٣٨ستیفن مسعد كرم مسعد١٥٢٤
                                                                                    باق٧٣٩سجا عبدهللا محمد ادریس١٥٢٥
                                                                                    مستجد٧٤٢سعد الدین محمد محمد احمد بدر١٥٢٦
                                                                                    باق٧٤٣سعید خالد احمد عبدهللا١٥٢٧
                                                                                    مستجد٧٤٤سعید خالد سعید ابوسریع١٥٢٨
                                                                                    مستجد٧٤٥سعید عبدالرحمن حسین١٥٢٩
                                                                                    مستجد٧٤٦سعید مصطفى محمد السعید١٥٣٠
                                                                                    باق٧٤٧سالفھ صالح احمد محمد١٥٣١
                                                                                    باق٧٤٨سلطان محسن حسین المطیرى١٥٣٢
                                                                                    باق٧٤٩سلطان ھادى خضیر دھام الشمرى١٥٣٣
                                                                                    مستجد٧٥٠سلمى احمد عبدالفتاح محمد١٥٣٤
                                                                                    مستجد٧٥١سلمى ایمن حسن عباس١٥٣٥
                                                                                    مستجد٧٥٢سلمى ایمن محمد احمد١٥٣٦
                                                                                    مستجد٧٥٣سلمى حمدى عبدالمجید محمودعطیھ١٥٣٧
                                                                                    مستجد٧٥٤سلمى سامح شحاتھ عثمان احمد١٥٣٨
                                                                                    مستجد٧٥٥سلمى سامى محمد على١٥٣٩
                                                                                    مستجد٧٥٦سلمى ضیاء الدین رشاد محمد١٥٤٠
                                                                                    مستجد٧٥٧سلمى عبدالوھاب حنفى محمود١٥٤١
                                                                                    مستجد٧٥٨سلمى عزت فراج عبود السلوت١٥٤٢
                                                                                    مستجد٧٥٩سلمى عالء الدین زغلول محمد شعبان١٥٤٣
                                                                                    مستجد٧٦٠سلمى محسن خالد عبدهللا ابراھیم١٥٤٤
                                                                                    مستجد٧٦١سلمى محمد ابراھیم احمد١٥٤٥
                                                                                    مستجد٧٦٢سلمى محمد سید طھ١٥٤٦
                                                                                    مستجد٧٦٣سلمى محمد عبدالعال محمد١٥٤٧
                                                                                    مستجد٧٦٤سلمى محمد عبدالعظیم سلطان١٥٤٨
                                                                                    مستجد٧٦٥سلمى محمد منصور ابراھیم الباز١٥٤٩
                                                                                    مستجد٧٦٦سلمى محمد منصور السید حجاج١٥٥٠
                                                                                    مستجد٧٤١سرر كریم حمادى الحصونھ ١٥٥١
                                                                                    مستجد٧٤٠سراج خالد احمد فھمى عبدالعزیز١٥٥٢
                                                                                    مستجد٧٦٧سلمى محمود حیدر محمد١٦١
                                                                                    مستجد٧٦٨سلمى ناصر محمد على١٦٢
                                                                                    مستجد٧٦٩سلمى ھیثم فتحي باھى١٦٣
                                                                                    مستجد٧٧٠سما محمد عزت شفیق المستكاوى١٦٤
                                                                                    مستجد٧٧١سماح اسامھ محمد محمد١٦٥
                                                                                    مستجد٧٧٢سماح حسام الدین سید حسن١٦٦
                                                                                    باق٧٧٣سماح محمد عبدالرحیم١٦٧
                                                                                    مستجد٧٧٤سمر السید عوض محمد١٦٨
                                                                                    مستجد٧٧٥سمیر جمال عفیفى حسین١٦٩
                                                                                    مستجد٧٧٦سمیر سامى حلمى غالى مخائیل١٦١٠
                                                                                    مستجد٧٧٧سمیر یسرى صالح الدین فرغلى١٦١١
                                                                                    مستجد٧٧٨سندس احمد العدل محمد على شاھین١٦١٢
                                                                                    مستجد٧٧٩سندس محمد محمد محمود١٦١٣
                                                                                    مستجد٧٨٠سھا اشرف محمد عبدالوھاب١٦١٤

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٢ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق٧٨١سھیلھ حسن محمد الطویل١٦١٥
                                                                                    مستجد٧٨٢سھیلھ محمد ماھر محمد عبدهللا١٦١٦
                                                                                    مستجد٧٨٣سید یحیي سید عبدالرحمن١٦١٧
                                                                                    مستجد٧٨٥سیف الدین السعید محمود احمد عامر١٦١٨
                                                                                    مستجد٧٨٦سیف الدین عالء احمد مرسى١٦١٩
                                                                                    باق٧٨٧سیف الدین على عبدهللا باجنید١٦٢٠
                                                                                    مستجد٧٨٩شادى جمال شنوده بخیت١٦٢١
                                                                                    مستجد٧٩٠شادى سید احمد علي١٦٢٢
                                                                                    مستجد٧٩١شادى منعم سعد عبدالمنعم١٦٢٣
                                                                                    مستجد٧٩٣شادى وائل نصر عید نصار١٦٢٤
                                                                                    باق٧٩٤شاھر عصام احمد محمد محمد١٦٢٥
                                                                                    باق٧٩٥شاھیناز عید حامد حسین ١٦٢٦
                                                                                    مستجد٧٩٦شروق عبدالمنعم محمد صادق١٦٢٨
                                                                                    مستجد٧٩٧شریف رجب السید محمد١٦٢٩
                                                                                    باق٧٩٨شریف عابدین السید عبدالاله١٦٣٠
                                                                                    باق٧٩٩شریف فرج عبدالفتاح حسن البھواشي١٦٣١
                                                                                    مستجد٨٠٠شریف محمود سعید على١٦٣٢
                                                                                    مستجد٨٠١شرین جمال حسن محمد ابو طالب١٦٣٣
                                                                                    مستجد٨٠٢شنوده دمیان مھنى رفلھ١٦٣٤
                                                                                    مستجد٨٠٣شھاب الدین خالد عبدالسالم بكر الجبالي١٦٣٥
                                                                                    مستجد٨٠٤شھاب الدین عصام سلیمان محمد١٦٣٦
                                                                                    مستجد٨٠٥شھاب الدین محمد شھاب حسن على١٦٣٧
                                                                                    مستجد٨٠٦شھاب بھاء محمد المحمدى١٦٣٨
                                                                                    مستجد٨٠٧شھاب حماده محمد زغلول١٦٣٩
                                                                                    باق٨٠٨شھاب سعید حسن مصطفى١٦٤٠
                                                                                    مستجد٨٠٩شھاب محمد عیسى محمود عبدالسید١٦٤١
                                                                                    مستجد٨١٠شھاب ناصر جابر امام امام١٦٤٢
                                                                                    مستجد٨١١شھد احمد محمد احمد١٦٤٣
                                                                                    مستجد٨١٢شھد اشرف محمد ابوالعال١٦٤٤
                                                                                    مستجد٨١٣شیرى ناجى جورجى غبلایر١٦٤٥
                                                                                    مستجد٨١٤شیرى وجیھ زاخر فانوس برسوم١٦٤٦
                                                                                    مستجد٨١٥شیرین جمیل بھجت عرابى١٦٤٧
                                                                                    مستجد٨١٦شیرین خلیفھ السید خلیفھ١٦٤٨
                                                                                    مستجد٨١٧شیرین شوقى حسن محمد١٦٤٩
                                                                                    باق٨١٨شیماء احمد ابوذكري محمد١٦٥٠
                                                                                    مستجد٧٨٨سیونیھ صبرى صدقى صادق١٦٥١
                                                                                    مستجد٧٩٢شادى نبیل نجیب رسن١٦٥٢
                                                                                    مستجد٧٨٤سیرین محسن حسن االنصارى١٦٥٣
                                                                                    مستجد٨١٩شیماء احمد بیومى عرفھ١٧١
                                                                                    مستجد٨٢٠شیماء اشرف شوقى صبیح١٧٢
                                                                                    مستجد٨٢١شیماء جمال عبدالرحیم ابو ستیت١٧٣
                                                                                    مستجد٨٢٢شیماء جمال عبدالعزیز محمد١٧٤
                                                                                    مستجد٨٢٣شیماء سعید عید حسنین١٧٥
                                                                                    مستجد٨٢٤صابرین ولید محمود السید١٧٦
                                                                                    باق٨٢٥صافیناز سالم ابراھیم سالم محمد١٧٧
                                                                                    مستجد٨٢٦صالح رمضان صالح عثمان١٧٨
                                                                                    باق٨٢٧صدام حسین ادم على١٧٩
                                                                                    مستجد٨٢٨صفا حمدى عفیفى محمد١٧١١
                                                                                    مستجد٨٣٠صفیة جاسر محمد احمد المال١٧١٢
                                                                                    باق٨٣١صالح الدین عبدالجواد صالح الدین الشاقلدي١٧١٣
                                                                                    باق٨٣٢صالح عبدالمھدى سعد١٧١٤
                                                                                    مستجد٨٣٣صموئیل بشرى اسحق بشرى١٧١٥
                                                                                    مستجد٨٣٤صموئیل عماد عدلى حافظ١٧١٦
                                                                                    مستجد٨٣٥صھیب حاتم محمد صابر جوده١٧١٧
                                                                                    باق٨٣٦ضحي عبدهللا محمد ادریس١٧١٨
                                                                                    باق٨٣٧ضوانتجوك اموم شوكو١٧١٩
                                                                                    مستجد٨٣٨ضى عالء حسن محمد١٧٢٠
                                                                                    باق٨٣٩ضیاءالدین محمد شجاع رجب١٧٢١
                                                                                    مستجد٨٤٠طارق السید مسلمى السید خلیفة١٧٢٢
                                                                                    مستجد٨٤١طارق خالد فاروق عبدالشافى١٧٢٣
                                                                                    مستجد٨٤٢طارق زیاد طارق طارق١٧٢٤
                                                                                    مستجد٨٤٣طارق سامى محمود سعد١٧٢٥
                                                                                    مستجد٨٤٦طارق محمد رشاد محمد١٧٢٦
                                                                                    مستجد٨٤٧طارق محمد سید حسین عمران١٧٢٧
                                                                                    مستجد٨٤٨طارق نیازى طھ الفقى١٧٢٨

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٣ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٨٥٠طھ احمد طھ حامد١٧٢٩
                                                                                    مستجد٨٥١طھ صالح عبدالفتاح عاشور١٧٣٠
                                                                                    مستجد٨٥٢طھ مندى احمد السید محمد١٧٣١
                                                                                    باق٨٥٣طیبھ محمد سنوسي احمد١٧٣٢
                                                                                    مستجد٨٥٤عائشة حسن عبدالحكم احمد١٧٣٣
                                                                                    مستجد٨٥٥عادل محمد عبدالحمید رزق١٧٣٤
                                                                                    مستجد٨٥٦عاصم محمد عبدالحمید عبداللطیف١٧٣٥
                                                                                    باق٨٥٧عامر سامى حسني عبدالوھاب١٧٣٦
                                                                                    مستجد٨٥٩عبدالحكیم عبدالحمید مدرك١٧٣٧
                                                                                    مستجد٨٦٠عبدالحمید اشرف عبدالحمید دسوقى١٧٣٨
                                                                                    مستجد٨٦١عبدالحمید حسن عبدالحمید مرسي١٧٣٩
                                                                                    مستجد٨٦٢عبدالحمید عادل عبدالحمید قوشتى١٧٤٠
                                                                                    مستجد٨٦٣عبدالرازق شحاتھ عبدالرازق عقل١٧٤٢
                                                                                    مستجد٨٦٤عبدالرحمن ابو بكر محمد فھمى١٧٤٣
                                                                                    مستجد٨٦٥عبدالرحمن ابوزید طلبھ ابوزید طلبھ١٧٤٤
                                                                                    مستجد٨٦٦عبدالرحمن احمد ابراھیم محمد شرف١٧٤٥
                                                                                    مستجد٨٦٧عبدالرحمن احمد السید البدوى ابراھیم١٧٤٦
                                                                                    مستجد٨٦٨عبدالرحمن احمد ثابت زكى١٧٤٧
                                                                                    مستجد٨٦٩عبدالرحمن احمد رجب بدیر١٧٤٨
                                                                                    مستجد٨٧٠عبدالرحمن احمد سعد حسن١٧٤٩
                                                                                    مستجد٨٧١عبدالرحمن احمد سعید احمد١٧٥٠
                                                                                    مستجد٨٢٩صفا عبدهللا وادى١٧٥١
                                                                                    مستجد٨٥٨عبدالحكیم سامر حسن حلبوس١٧٥٢
                                                                                    مستجد٨٤٤طارق عادل عبداللطیف سید١٧٥٣
                                                                                    مستجد٨٤٩طالل بن مھدى بن صالح القاصمى الظفیرى١٧٥٤
                                                                                    مستجد٨٤٥طارق عصام ابراھیم محمود بركھ١٧٥٥
                                                                                    مستجد٨٧٢عبدالرحمن احمد عرفات حسن١٨١
                                                                                    مستجد٨٧٣عبدالرحمن احمد على شعبان١٨٢
                                                                                    مستجد٨٧٤عبدالرحمن احمد فارس محمد١٨٣
                                                                                    مستجد٨٧٥عبدالرحمن احمد فرغلى توفیق ابراھیم١٨٤
                                                                                    مستجد٨٧٦عبدالرحمن احمد فضل متولى١٨٥
                                                                                    مستجد٨٧٧عبدالرحمن احمد محمد فرید حسن عبدالرحمن١٨٦
                                                                                    مستجد٨٧٨عبدالرحمن احمد محمود احمد حسن١٨٧
                                                                                    مستجد٨٧٩عبدالرحمن ادھم احمد العزب عفیفى١٨٨
                                                                                    مستجد٨٨٠عبدالرحمن اسامھ عبدالحمید ابراھیم منصور١٨٩
                                                                                    مستجد٨٨١عبدالرحمن اشرف جاد رجب١٨١٠
                                                                                    باق٨٨٢عبدالرحمن اشرف محمد على المنزالوي١٨١١
                                                                                    مستجد٨٨٣عبدالرحمن اكرم فرج سالم سنجر١٨١٢
                                                                                    مستجد٨٨٤عبدالرحمن اكرم محمد عبدالحلیم تركى١٨١٣
                                                                                    مستجد٨٨٥عبدالرحمن السید شعبان عبدالرحمن١٨١٤
                                                                                    مستجد٨٨٦عبدالرحمن السید عبده حسن١٨١٥
                                                                                    باق٨٨٧عبدالرحمن العریني محمد عبدالرحمن١٨١٦
                                                                                    مستجد٨٨٨عبدالرحمن المھدى حسن احمد١٨١٧
                                                                                    باق٨٨٩عبدالرحمن ایمن محمد عبدالفتاح١٨١٨
                                                                                    مستجد٨٩١عبدالرحمن تیمور محمد احمد موسى١٨١٩
                                                                                    مستجد٨٩٢عبدالرحمن جمال عاشور محمد موسى١٨٢٠
                                                                                    مستجد٨٩٣عبدالرحمن جمال على امین احمد١٨٢١
                                                                                    باق٨٩٤عبدالرحمن حافظ على حافظ خلف١٨٢٢
                                                                                    مستجد٨٩٥عبدالرحمن حسین عبدالفتاح حسین١٨٢٣
                                                                                    باق٨٩٦عبدالرحمن حسین عبدهللا طبیق١٨٢٤
                                                                                    مستجد٨٩٧عبدالرحمن خالد ثابت عبداللطیف١٨٢٥
                                                                                    مستجد٨٩٨عبدالرحمن خالد رمضان نصر١٨٢٦
                                                                                    باق٨٩٩عبدالرحمن خالد سید جودة١٨٢٧
                                                                                    مستجد٩٠٠عبدالرحمن خالد عبدالبدیع محمد حسین١٨٢٨
                                                                                    مستجد٩٠١عبدالرحمن خالد محمد عبدالغني١٨٢٩
                                                                                    مستجد٩٠٢عبدالرحمن رضا السید محمد زغلول١٨٣٠
                                                                                    مستجد٩٠٣عبدالرحمن سامى عبدالحفیظ الفیل١٨٣١
                                                                                    مستجد٩٠٤عبدالرحمن سرحان راغب جوده١٨٣٢
                                                                                    باق٩٠٥عبدالرحمن سعید احمد نوفل١٨٣٣
                                                                                    مستجد٩٠٦عبدالرحمن سمیر ابراھیم حسن١٨٣٤
                                                                                    مستجد٩٠٧عبدالرحمن سید احمد سید احمد١٨٣٥
                                                                                    مستجد٩٠٨عبدالرحمن سید عبدالعظیم محرم١٨٣٦
                                                                                    مستجد٩٠٩عبدالرحمن سید عبدالمجید احمد١٨٣٧
                                                                                    مستجد٩١٠عبدالرحمن شبل ابو الفتح قطب١٨٣٨
                                                                                    مستجد٩١١عبدالرحمن صابر محمد محمد مصطفي١٨٣٩

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٤ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٩١٢عبدالرحمن صبرى رجب على ابو الغیط١٨٤٠
                                                                                    مستجد٩١٣عبدالرحمن صالح سعد ابو مسعود١٨٤١
                                                                                    باق٩١٤عبدالرحمن صالح سعد محمد احمد١٨٤٢
                                                                                    مستجد٩١٥عبدالرحمن صالح محمد ابراھیم١٨٤٣
                                                                                    مستجد٩١٦عبدالرحمن طارق عبده عبدهللا١٨٤٤
                                                                                    مستجد٩١٧عبدالرحمن طارق محمد امین١٨٤٥
                                                                                    مستجد٩١٨عبدالرحمن طارق محمد جابرحسن١٨٤٦
                                                                                    مستجد٩١٩عبدالرحمن طھ یحیى حسین حسن١٨٤٧
                                                                                    مستجد٩٢٠عبدالرحمن عادل ابو النجاه حسن١٨٤٨
                                                                                    مستجد٩٢١عبدالرحمن عادل عبدالعزیز محمود١٨٤٩
                                                                                    مستجد٩٢٢عبدالرحمن عارف كامل عبدالرحمن١٨٥٠
                                                                                    باق٨٩٠عبدالرحمن ایھاب خیر الدین حسن سلیمان١٨٥١
                                                                                    باق٩٢٣عبدالرحمن عاطف عبدهللا السید خلیل١٩١
                                                                                    مستجد٩٢٥عبدالرحمن عالء احمد حموده١٩٣
                                                                                    باق٩٢٦عبدالرحمن عالء الدین زكي عمر١٩٤
                                                                                    مستجد٩٢٧عبدالرحمن عالء الدین سلیمان عبدالجواد١٩٥
                                                                                    باق٩٢٨عبدالرحمن عالء الدین عبدهللا احمد١٩٦
                                                                                    مستجد٩٢٩عبدالرحمن عالء الدین نادى محمود١٩٧
                                                                                    مستجد٩٣٠عبدالرحمن عالء عبدالعزیز محمد السید١٩٨
                                                                                    مستجد٩٣١عبدالرحمن علي زین مصطفي١٩٩
                                                                                    مستجد٩٣٢عبدالرحمن على عبدالصمد محمد١٩١٠
                                                                                    مستجد٩٣٣عبدالرحمن عماد احمد على الصباغ١٩١١
                                                                                    باق٩٣٤عبدالرحمن عماد عبدالرحمن عبدالفتاح١٩١٢
                                                                                    باق٩٣٥عبدالرحمن عمران محمد صالح١٩١٣
                                                                                    مستجد٩٣٦عبدالرحمن عمرو حسن محمد مصطفى١٩١٤
                                                                                    باق٩٣٧عبدالرحمن لبیب محمد عبدالرحمن١٩١٥
                                                                                    باق٩٣٨عبدالرحمن محسن احمد جمعھ١٩١٦
                                                                                    مستجد٩٣٩عبدالرحمن محسن خلف مصطفى١٩١٧
                                                                                    مستجد٩٤٠عبدالرحمن محمد البدوى صبرى١٩١٨
                                                                                    مستجد٩٤١عبدالرحمن محمد جالل عبدالنبى الدیب١٩١٩
                                                                                    مستجد٩٤٢عبدالرحمن محمد حسن محمد١٩٢٠
                                                                                    مستجد٩٤٣عبدالرحمن محمد سید احمد محمد١٩٢١
                                                                                    مستجد٩٤٤عبدالرحمن محمد شاكر عبدالتواب عمار١٩٢٢
                                                                                    مستجد٩٤٥عبدالرحمن محمد طھ شقیر١٩٢٣
                                                                                    مستجد٩٤٦عبدالرحمن محمد عباس محمد محمد١٩٢٤
                                                                                    باق٩٤٧عبدالرحمن محمد عبدالحافظ عبدالوھاب١٩٢٥
                                                                                    مستجد٩٤٨عبدالرحمن محمد عبدالرحمن صالح١٩٢٦
                                                                                    مستجد٩٤٩عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالصمد١٩٢٧
                                                                                    مستجد٩٥٠عبدالرحمن محمد عبدالرحمن مكى١٩٢٨
                                                                                    مستجد٩٥١عبدالرحمن محمد عبدالعزیز احمد١٩٢٩
                                                                                    مستجد٩٥٢عبدالرحمن محمد عبدهللا عبدالحمید عجوه١٩٣٠
                                                                                    مستجد٩٥٣عبدالرحمن محمد عبده صدیق یوسف١٩٣١
                                                                                    مستجد٩٥٤عبدالرحمن محمد فتحى عبید١٩٣٢
                                                                                    مستجد٩٥٦عبدالرحمن محمد كمال سلیم١٩٣٣
                                                                                    مستجد٩٥٧عبدالرحمن محمد محمد حامد حسن١٩٣٤
                                                                                    مستجد٩٥٨عبدالرحمن محمد مدحت عبدالرحمن ضبیش١٩٣٥
                                                                                    مستجد٩٥٩عبدالرحمن محمود صالح الدین سند١٩٣٦
                                                                                    مستجد٩٦٠عبدالرحمن محمود نصر البحیرى١٩٣٧
                                                                                    باق٩٦١عبدالرحمن مدحت حمدي عبدالرحمن١٩٣٨
                                                                                    مستجد٩٦٢عبدالرحمن مصطفى حجاج زكى محمود١٩٣٩
                                                                                    مستجد٩٦٣عبدالرحمن مصطفى محمد مصطفى عفیفى١٩٤٠
                                                                                    مستجد٩٦٤عبدالرحمن مصطفى موسى محمد رباح١٩٤١
                                                                                    مستجد٩٦٥عبدالرحمن ناجى على النجار١٩٤٢
                                                                                    باق٩٦٦عبدالرحمن ناصر محمد علي١٩٤٣
                                                                                    مستجد٩٦٧عبدالرحمن ھاشم سلیمان محمد سلمیان١٩٤٤
                                                                                    مستجد٩٦٨عبدالرحمن ھاشم على ھاشم١٩٤٥
                                                                                    باق٩٦٩عبدالرحمن ھشام عبدالحق على محمد١٩٤٦
                                                                                    مستجد٩٧٠عبدالرحمن ھشام عبدالعلیم الغمرى١٩٤٧
                                                                                    باق٩٧١عبدالرحمن ھشام عبدالمعز عبدهللا ھدھود١٩٤٨
                                                                                    مستجد٩٧٢عبدالرحمن یاسین عمر احمد محمد١٩٤٩
                                                                                    باق٩٧٣عبدالرحمن یوسف الحسیني ابونیدة١٩٥٠
                                                                                    مستجد٩٢٤عبدالرحمن عبدالرزاق محمد ادریس١٩٥١
                                                                                    مستجد٩٧٤عبدالرحیم عادل محسن ثامر١٩٥٢
                                                                                    مستجد٩٥٥عبدالرحمن محمد كمال الدین حسین١٩٥٣
                                                                                    باق٩٧٥عبدالرزاق محمد حسین حرسي٢٠١

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٥ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٩٧٦عبدالسالم ولید محمد محمد سید٢٠٢
                                                                                    مستجد٩٧٧عبدالصادق محمد سلیمان عبدالصادق الفقى٢٠٣
                                                                                    مستجد٩٧٨عبدالصمد سید محمد محمد٢٠٤
                                                                                    باق٩٧٩عبدالعزیز احمد محمد موسي حسین٢٠٥
                                                                                    مستجد٩٨٠عبدالعزیز عادل عبدالعزیز الجزیرى٢٠٦
                                                                                    مستجد٩٨١عبدالعزیز ماھر عبدالعزیز سید٢٠٧
                                                                                    مستجد٩٨٢عبدالعزیز محمد سید عبده٢٠٨
                                                                                    مستجد٩٨٤عبدالفتاح حسن محمود٢٠٩
                                                                                    مستجد٩٨٧عبدهللا احمد جالل محمد محمد محمد٢٠١١
                                                                                    مستجد٩٨٨عبدهللا احمد حمدان احمد٢٠١٢
                                                                                    مستجد٩٩٠عبدهللا احمد عبدهللا امام على٢٠١٣
                                                                                    مستجد٩٩١عبدهللا اسامھ ابراھیم الحاج على٢٠١٤
                                                                                    باق٩٩٢عبدهللا اسحق حسن موسي٢٠١٥
                                                                                    مستجد٩٩٣عبدهللا امین عبدهللا عبدالمبدى٢٠١٦
                                                                                    مستجد٩٩٤عبدهللا تامر رضا على٢٠١٧
                                                                                    مستجد٩٩٥عبدهللا حسام الدین حسنى عبدالمنعم٢٠١٨
                                                                                    مستجد٩٩٦عبدهللا حسن اسماعیل دحروج٢٠١٩
                                                                                    مستجد٩٩٧عبدهللا حسین حسنین عبدالحمید٢٠٢٠
                                                                                    مستجد٩٩٨عبدهللا حسین فؤاد عباس٢٠٢١
                                                                                    مستجد٩٩٩عبدهللا حسین محمود محمد٢٠٢٢
                                                                                    باق١٠٠٠عبدهللا خالد سلیمان القناص٢٠٢٣
                                                                                    مستجد١٠٠١عبدهللا رائد محمود احمد٢٠٢٤

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٦ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق١٠٠٤عبدهللا شاكر محمود محمد٢٠٢٥
                                                                                    مستجد١٠٠٥عبدهللا صبرى بشیر محمد٢٠٢٧
                                                                                    مستجد١٠٠٦عبدهللا طارق ابو المحاسن عبدالتواب٢٠٢٨
                                                                                    مستجد١٠٠٧عبدهللا طھ عبدهللا طھ٢٠٢٩
                                                                                    مستجد١٠٠٨عبدهللا عادل ابراھیم عبدالفتاح٢٠٣٠
                                                                                    مستجد١٠٠٩عبدهللا عبدالرحمن یوسف٢٠٣١
                                                                                    مستجد١٠١٠عبدهللا عبدالعزیز ابو الحمد عبدالعزیز٢٠٣٢
                                                                                    باق١٠١١عبدهللا عبدالواحد رحماني٢٠٣٣
                                                                                    مستجد١٠١٢عبدهللا عماد السید على حسینى٢٠٣٤
                                                                                    باق١٠١٣عبدهللا فارح كرر شعیب٢٠٣٥
                                                                                    باق١٠١٤عبدهللا فایز بن میت٢٠٣٦
                                                                                    مستجد١٠١٦عبدهللا مجدى احمد خلیل٢٠٣٧
                                                                                    باق١٠١٧عبدهللا محمد ابراھیم مرسي الرفاعي٢٠٣٨
                                                                                    مستجد١٠١٨عبدهللا محمد رجب عبدالحافظ٢٠٣٩
                                                                                    مستجد١٠١٩عبدهللا محمد شحاتة محمد٢٠٤٠
                                                                                    مستجد١٠٢٠عبدهللا محمد محمد عبدالعظیم٢٠٤١
                                                                                    باق١٠٢١عبدهللا محمد مصلح محمد٢٠٤٢
                                                                                    مستجد١٠٢٢عبدهللا محمود سعودي حسین٢٠٤٣
                                                                                    مستجد١٠٢٣عبدهللا محمود عبدالاله محمود عبدهللا٢٠٤٤
                                                                                    مستجد١٠٢٤عبدهللا محمود محمد عبدالعزیز٢٠٤٥
                                                                                    باق١٠٢٥عبدهللا مصطفى محمد حسنین٢٠٤٦
                                                                                    مستجد١٠٢٦عبدهللا ھشام السید بیومى فاضل٢٠٤٧
                                                                                    مستجد١٠٢٧عبدهللا ھشام سید عبدهللا٢٠٤٨
                                                                                    مستجد١٠٢٨عبدهللا ھشام مصطفى كامل٢٠٤٩
                                                                                    مستجد٩٨٣عبدالعزیز مشبب عائض القحطانى٢٠٥١
                                                                                    مستجد٩٨٥عبدالقادر بشیر یعقوب٢٠٥٢
                                                                                    مستجد٩٨٩عبدهللا احمد عباس ابراھیم٢٠٥٣
                                                                                    مستجد١٠٠٣عبدهللا زاھر شحاده ابو سیدو٢٠٥٤
                                                                                    باق١٠٠٢عبدهللا ریاض عبدالدایم االعرج٢٠٥٥
                                                                                    مستجد٩٨٦عبدالكریم یوسف حسان الكریت٢٠٥٦
                                                                                    مستجد١٠١٥عبدهللا قاسم محمد عبدهللا الیافعى٢٠٥٧
                                                                                    مستجد١٠٢٩احمد علي حسین٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٠اسامھ حیدر یوسف حسن٢١
                                                                                    مستجد١٠٣١اكرم صالح قاید علي٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٢الزین اوس یعقوب الخلفان٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٣انرك اریالج٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٤تشیت تاو ھالن٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٥حاتم عكاشھ فیصل باعثر٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٦حسین عبدهللا صالح حسین٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٧حسین ندیم المحمد الخضر٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٨حنان محمد ادم على ٢١
                                                                                    مستجد١٠٣٩خالداحمد محمد القحم٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٠سامر نایف ابراھیم الكردي٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٢سعد بن نایف بن عوض العنزي٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٣سفیان محمد عبده٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٤سلطان سعید فازع٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٥سلمان عامر یسلم العفاري٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٦سیرین محسن حسن االنصاري٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٧سیف الدین مھند ماجد٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٨سیف الدین میرغي علي محمد عامر٢١
                                                                                    مستجد١٠٤٩عبدالخالق عبدالملك محمد الفقیھ٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٠عبدالرحیم سلیمان حسین الھادي٢١
                                                                                    مستجد١٠٥١عبدالرحیم عادل محسن ثامر٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٢عبدهللا محسن حسن االنصاري٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٣عثمان یحیي یوسف مكي٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٤عمر جبران اسكندر رفیق٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٥عمر سالم سعید سعید٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٦غاده حاتم غالب عبدهللا٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٧فاتن صالح محمد غریب فالح الجسار٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٨مامبي محمد توري٢١
                                                                                    مستجد١٠٥٩محمد ایاد محمد بدر٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٠محمد زھیر خلیل البازوري٢١
                                                                                    مستجد١٠٦١محمد عبدهللا قائد العبادي٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٢محمود عماد الدین محمود محمد محمد٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٣محمود موسي محمود صالح٢١

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٧ من ١٨



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ا   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٠٦٤مسلم بدیع كامل شاور٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٥معن بن اسامھ بن جمعة الحمیدي٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٦ملك عبدهللا حسن العمري٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٧مني یوسف عبدالفتاح صالح٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٨مھدي صالح عواد مفضي٢١
                                                                                    مستجد١٠٦٩موضي صقر فیروز صنقور مال هللا٢١
                                                                                    مستجد١٠٧٠میس سماوي سوادي٢١
                                                                                    مستجد١٠٧١نور صالح محمد غریب فالح الجسار٢١
                                                                                    مستجد١٠٧٢ھمام حسین مسفر ال ھادي القحطاني٢١
                                                                                    مستجد١٠٧٣یزید عبدهللا قائد العبادي٢١
                                                                                    مستجد١٠٧٤یوسف طلعت عبدالقادر عثمان٢١
                                                                                    مستجد١٠٤١سامى عبدالسمیع محمد حنوش٢١
                                                                                    مستجد١٠٧٥استقالل شاك باك كیك ٢١
                                                                                    مستجد١٠٧٦شماخ صالح محمد سالم السدح٢١

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٨ من ١٨


