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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

                                                                                    مستجد١٢٠١عبدالمؤمن عبدالقادر رشدى محمد٢٢١

                                                                                    باق١٢٠٣عبدالملك حسین على جمیلي٢٢٢

                                                                                    مستجد١٢٠٤عبدالملك محمد صالح حسن البطرى٢٢٣

                                                                                    باق١٢٠٥عبدالمنعم نورالدین عبدالمنعم سلیمان٢٢٤

                                                                                    مستجد١٢٠٧عز الدین اسماعیل عز الدین اسماعیل٢٢٦

                                                                                    مستجد١٢٠٨عز الدین عصام عبدالمحسن شاكر٢٢٧

                                                                                    مستجد١٢٠٩عز الدین مجدى محمد عثمان٢٢٨

                                                                                    مستجد١٢١٠عزالدین عالء عبدالمرضى عبدالرحمن٢٢٩

                                                                                    مستجد١٢١١عال احمد صالح عبدالمقصود٢٢١٢

                                                                                    مستجد١٢١٢عال عبدالمحسن فتحى عبدالمحسن٢٢١٣

                                                                                    مستجد١٢١٣عالء الدین حمدى محمد السعدى٢٢١٤

                                                                                    مستجد١٢١٤عالء الدین عصام ناصر عبدالموجود٢٢١٥

                                                                                    باق١٢١٥عالء ربیع شحات حجازي٢٢١٦

                                                                                    مستجد١٢١٦عالء رجب صبحى محمد٢٢١٧

                                                                                    باق١٢١٧عالء محمد عالء الدین٢٢١٨

                                                                                    باق١٢١٨عالء محمود كمال محمد٢٢١٩

                                                                                    مستجد١٢١٩عالء محمود محمد احمد٢٢٢٠

                                                                                    مستجد١٢٢٠على ابراھیم على حسن٢٢٢١

                                                                                    باق١٢٢١على حسن على محمد٢٢٢٢

                                                                                    مستجد١٢٢٢على خالد على محمد٢٢٢٤

                                                                                    مستجد١٢٢٣على سید على عبدالعزیز٢٢٢٥

                                                                                    باق١٢٢٤على صبري على منتصر٢٢٢٦

                                                                                    مستجد١٢٢٥على عادل اسماعیل السید علي٢٢٢٧

                                                                                    مستجد١٢٢٦على عبدالحلیم على ابوزید٢٢٢٨

                                                                                    مستجد١٢٢٧علي عبدالسمیع سید علي٢٢٢٩

                                                                                    مستجد١٢٢٨علي علي محمد على الضبع٢٢٣٠

                                                                                    مستجد١٢٢٩على عماد محمد على عثمان٢٢٣١

                                                                                    مستجد١٢٣٠على محمد حسن محمد٢٢٣٢

                                                                                    باق١٢٣١على محمد على طھ خلیل٢٢٣٣

                                                                                    مستجد١٢٣٢على محمد كمال احمد٢٢٣٤

                                                                                    مستجد١٢٣٣على مصطفى عبدالحفیظ حسن ابراھیم٢٢٣٥

                                                                                    مستجد١٢٣٤على مصطفى على عبدالحافظ٢٢٣٦

                                                                                    مستجد١٢٣٥على مصطفى محمود محمد٢٢٣٧

                                                                                    باق١٢٣٦على ھاشم بكري محمد شیخ٢٢٣٨

                                                                                    مستجد١٢٣٧على ھانى محمد على الشامى٢٢٣٩

                                                                                    مستجد١٢٣٩علیاء احمد سعد حسن٢٢٤٠

                                                                                    مستجد١٢٤٠عماد طلعت اسكاروس بسطاورس٢٢٤٢

                                                                                    مستجد١٢٤١عمار اشرف عمار محمد٢٢٤٣

                                                                                    مستجد١٢٤٢عمار السعید محمد محمد ابراھیم٢٢٤٤

                                                                                    مستجد١٢٤٣عمار صالح السید احمد الملیجى٢٢٤٥

                                                                                    مستجد١٢٤٤عمار مجدى عبدالوھاب محمود٢٢٤٦

                                                                                    مستجد١٢٤٥عمار محمد سالم سعید بارماده٢٢٤٧

                                                                                    باق١٢٤٦عمار محمد عبدالرازق مصطفى٢٢٤٨

                                                                                    مستجد١٢٤٧عمار یاسر عبدالبدیع عبدالسالم٢٢٤٩

                                                                                    مستجد١٢٣٨على ھشام على كامل ٢٢٥٠

                                                                                    مستجد١٢٠٦عبیده رزق سالم غربیھ٢٢٥٢

                                                                                    مستجد١٢٠٢عبدالمعطى یوسف عبدالمعطى یوسف٢٢٥٣

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١ من ٢٠



إعداد معامل الحاسبات كشف أعمال السنھ 
للعام الجامعي   ٣١/١٢/٢٠١٧
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----------------------------الحالةرقم الجلوسإسم الطالبرقم الطالبرقم الفصل

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق١٢٤٨عمانوئیل اطوم اویواج دنیق٢٣١

                                                                                    مستجد١٢٤٩عمر ابراھیم السید ابراھیم محمد سالمھ٢٣٢

                                                                                    باق١٢٥٠عمر ابراھیم ذكریا ابراھیم دعدوره٢٣٣

                                                                                    مستجد١٢٥١عمر ابراھیم مصطفى ابراھیم الكسار٢٣٤

                                                                                    مستجد١٢٥٢عمر احمد سعید عبدالفتاح السداوى٢٣٥

                                                                                    مستجد١٢٥٣عمر احمد عزت محمد٢٣٦

                                                                                    باق١٢٥٥عمر احمد محمد زھیر٢٣٧

                                                                                    مستجد١٢٥٤عمر احمد كریم محمد یوسف٢٣٨

                                                                                    مستجد١٢٥٦عمر اسامھ طلعت محمد على نوار٢٣٩

                                                                                    مستجد١٢٥٧عمر المرسى احمد المرسي٢٣١٠

                                                                                    مستجد١٢٥٩عمر امجد لطفى طھ٢٣١١

                                                                                    مستجد١٢٦١عمر تامر عبدالغنى درویش٢٣١٢

                                                                                    مستجد١٢٦٢عمر حسن محمود خلیفة٢٣١٣

                                                                                    مستجد١٢٦٣عمر خالد السعید وھیدي٢٣١٥

                                                                                    مستجد١٢٦٤عمر خالد حسن عبدهللا٢٣١٦

                                                                                    باق١٢٦٥عمر خالد عثمان السید٢٣١٧

                                                                                    مستجد١٢٦٦عمر خالد محمد حجازى٢٣١٨

                                                                                    مستجد١٢٦٧عمر خالد نصر زین عبدالحمید٢٣١٩

                                                                                    مستجد١٢٦٨عمر خیرى بسطویسى عزب٢٣٢٠

                                                                                    مستجد١٢٦٩عمر رضا حلمى سالم عیسي٢٣٢١

                                                                                    مستجد١٢٧٠عمر سعد سعد على مشاق٢٣٢٢

                                                                                    مستجد١٢٧١عمر سعد كمال محمد سلیمان٢٣٢٣

                                                                                    مستجد١٢٧٢عمر سمیر احمد برھام محمد٢٣٢٤

                                                                                    مستجد١٢٧٣عمر سید دسوقى ابراھیم٢٣٢٥

                                                                                    مستجد١٢٧٤عمر شوقى محمود السید٢٣٢٦

                                                                                    مستجد١٢٧٥عمر طارق محمد محمد٢٣٢٧

                                                                                    مستجد١٢٧٦عمر عادل عبدالعزیز محمد٢٣٢٨

                                                                                    باق١٢٧٧عمر عبدالسالم طاھر احمد٢٣٢٩

                                                                                    مستجد١٢٧٨عمر عبدالعزیز عیسى عبدالعزیز عیسى شلفوطھ٢٣٣٠

                                                                                    مستجد١٢٧٩عمر عبدالفتاح حماد صالح٢٣٣١

                                                                                    مستجد١٢٨٠عمر عبدالكریم على السید٢٣٣٢

                                                                                    مستجد١٢٨١عمر عبدالوھاب عبدالحمید محمد٢٣٣٣

                                                                                    باق١٢٨٢عمر عثمان احمد االمین٢٣٣٤

                                                                                    مستجد١٢٨٣عمر عصام فؤاد عز الدین٢٣٣٥

                                                                                    مستجد١٢٨٤عمر عصام محمد رشاد محمد الرفاعى٢٣٣٦

                                                                                    مستجد١٢٨٥عمر عطیھ حسین ابوسریع٢٣٣٧

                                                                                    مستجد١٢٨٦عمر عالء الدین اسماعیل محمد٢٣٣٨

                                                                                    مستجد١٢٨٧عمر عالء سعد على٢٣٣٩

                                                                                    مستجد١٢٨٨عمر عالء طلبھ طلبھ السید٢٣٤٠

                                                                                    مستجد١٢٨٩عمر على احمد علي٢٣٤١

                                                                                    باق١٢٩٠عمر على محمد حماطى٢٣٤٢

                                                                                    مستجد١٢٩١عمر عماد عبدالفتاح محمود٢٣٤٣

                                                                                    مستجد١٢٩٢عمر عماد على عواد٢٣٤٤

                                                                                    مستجد١٢٩٣عمر عوض على زیدان٢٣٤٥

                                                                                    مستجد١٢٩٤عمر فتحى سالمة على٢٣٤٦

                                                                                    مستجد١٢٩٥عمر كمال جمعھ حامد محمد عطوه٢٣٤٧

                                                                                    مستجد١٢٩٦عمر ماھر حافظ زكى٢٣٤٨

                                                                                    مستجد١٢٩٧عمر مجدى عبدالحمید مرسى محمد٢٣٤٩

                                                                                    مستجد١٢٥٨عمر امام عبدالفتاح السعدنى٢٣٥٠

                                                                                    باق١٢٦٠عمر ایمن عبدالعزیز محمد٢٣٥١

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٢ من ٢٠
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 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٢٩٨عمر مجدى محمد الفرماوي٢٤١

                                                                                    مستجد١٢٩٩عمر مجدي نصر زبادى٢٤٢

                                                                                    مستجد١٣٠٠عمر محمد حسن حسن الشاوى٢٤٤

                                                                                    باق١٣٠١عمر محمد خالد الحسن العونى٢٤٥

                                                                                    مستجد١٣٠٢عمر محمد صالح مصطفى٢٤٦

                                                                                    مستجد١٣٠٣عمر محمد عبدالعال محمد٢٤٧

                                                                                    مستجد١٣٠٤عمر محمد عبدالعزیز محمد٢٤٨

                                                                                    مستجد١٣٠٥عمر محمد عبدالفتاح محمد٢٤٩

                                                                                    مستجد١٣٠٦عمر محمد عمر عثمان٢٤١٠

                                                                                    مستجد١٣٠٧عمر محمد كامل محمد٢٤١١

                                                                                    باق١٣٠٨عمر محمدى ولد طلبھ٢٤١٢

                                                                                    مستجد١٣٠٩عمر مروان محمد عصمت٢٤١٣

                                                                                    مستجد١٣١٠عمر مصطفى ابراھیم محمد٢٤١٤

                                                                                    مستجد١٣١١عمر مصطفى عبدالفتاح السید٢٤١٥

                                                                                    مستجد١٣١٢عمر مصطفى محمود حافظ٢٤١٦

                                                                                    مستجد١٣١٣عمر ممدوح محمد كامل احمد٢٤١٧

                                                                                    مستجد١٣١٥عمر نشات كامل على الخطیب٢٤١٨

                                                                                    مستجد١٣١٦عمر ھشام عبدالعزیز عبدالقادر احمد٢٤١٩

                                                                                    باق١٣١٧عمر ھشام عبدالمنعم زھران٢٤٢٠

                                                                                    مستجد١٣١٨عمر یاسر عبدالمنعم احمد٢٤٢١

                                                                                    مستجد١٣١٩عمر یوسف محمد انور العنانى ابو العال٢٤٢٢

                                                                                    مستجد١٣٢٠عمرو احمد حسن محمد٢٤٢٣

                                                                                    مستجد١٣٢١عمرو اشرف عزام السید٢٤٢٤

                                                                                    مستجد١٣٢٢عمرو ایمن سید صبیح٢٤٢٥

                                                                                    مستجد١٣٢٣عمرو ثابت شعیب عبدالرازق٢٤٢٦

                                                                                    مستجد١٣٢٤عمرو جمال على قطب٢٤٢٧

                                                                                    مستجد١٣٢٥عمرو سید عید حنفى٢٤٢٨

                                                                                    مستجد١٣٢٧عمرو عادل محمد بكرى٢٤٢٩

                                                                                    مستجد١٣٢٨عمرو عباس محمود عباس٢٤٣٠

                                                                                    مستجد١٣٢٩عمرو عبدالحمید محمد على٢٤٣١

                                                                                    باق١٣٣٠عمرو عبدالظاھر عبدالمقصود عبدالظاھر٢٤٣٢

                                                                                    مستجد١٣٣١عمرو عبدالعظیم متولى الصاوى٢٤٣٣

                                                                                    مستجد١٣٣٢عمرو فتحي عبدالوھاب احمد٢٤٣٤

                                                                                    باق١٣٣٣عمرو مجدي شحاتھ متولي٢٤٣٦

                                                                                    مستجد١٣٣٤عمرو محمد احمد ابراھیم٢٤٣٧

                                                                                    مستجد١٣٣٥عمرو محمد سعد حسین٢٤٣٨

                                                                                    مستجد١٣٣٦عمرو محمد سید حسن٢٤٣٩

                                                                                    مستجد١٣٣٧عمرو محمد عبدالحفیظ محمد٢٤٤٠

                                                                                    مستجد١٣٣٨عمرو محمد على اسماعیل على٢٤٤١

                                                                                    مستجد١٣٣٩عمرو محمد عمرو عبدالمنعم محمد٢٤٤٢

                                                                                    مستجد١٣٤٠عمرو محمد محمد احمد محمد٢٤٤٣

                                                                                    مستجد١٣٤١عمرو محمود احمد محمد٢٤٤٤

                                                                                    مستجد١٣٤٢عمرو مصطفي عباس محمود٢٤٤٥

                                                                                    مستجد١٣٤٣عمرو یاسر عثمان قاسم٢٤٤٦

                                                                                    مستجد١٣٤٤عنان سید سید ابراھیم ھمام٢٤٤٧

                                                                                    مستجد١٣٤٥عواطف احمد حسن احمد٢٤٤٨

                                                                                    مستجد١٣٤٦غفران مجدى مصطفى البدوي٢٤٤٩

                                                                                    باق١٣٢٦عمرو عادل ابراھیم السید٢٤٥٠

                                                                                    مستجد١٣١٤عمر منصور السید محمد على٢٤٥١

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٣ من ٢٠
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 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق١٣٤٧غني هللا عائد سعدالدین٢٥١

                                                                                    باق١٣٤٨فائزه محمد ناصر٢٥٢

                                                                                    باق١٣٤٩فادى اشرف واصف عبدهللا٢٥٣

                                                                                    مستجد١٣٥٠فادى عبدالشھید ابراھیم حبیب٢٥٤

                                                                                    مستجد١٣٥١فادى مجدى یوسف فرج٢٥٥

                                                                                    مستجد١٣٥٢فادى نبیھ عوض ناشد٢٥٦

                                                                                    مستجد١٣٥٣فارس ابراھیم محمود سنوسى كریم٢٥٧

                                                                                    مستجد١٣٥٤فارس طارق عبدهللا بیومى٢٥٨

                                                                                    مستجد١٣٥٦فاطمھ اسامھ احمد محمد غراب٢٥٩

                                                                                    مستجد١٣٥٧فاطمھ اسامھ سعد عبدالرحیم٢٥١٠

                                                                                    مستجد١٣٦١فاطمھ مجدى ابراھیم احمد٢٥١١

                                                                                    مستجد١٣٦٢فاطمھ محیى محمود عقل٢٥١٢

                                                                                    مستجد١٣٥٥فاطمھ ابراھیم جالل بدرالدین٢٥١٣

                                                                                    مستجد١٣٥٩فاطمھ حسین وجیھ حسین٢٥١٤

                                                                                    مستجد١٣٦٠فاطمھ طارق محمد ابراھیم٢٥١٥

                                                                                    مستجد١٣٦٤فاطیما ولید فاروق حسن فؤاد٢٥١٦

                                                                                    مستجد١٣٦٦فراج مجدى فراج عباس٢٥١٨

                                                                                    مستجد١٣٦٧فرانسوا ادھم ولیم فھمى٢٥١٩

                                                                                    مستجد١٣٦٨فرح ولید فاروق حسن فؤاد٢٥٢٠

                                                                                    مستجد١٣٦٩فرحھ یاسر محمد حسین٢٥٢٢

                                                                                    باق١٣٧٠فرید محمد كامل توفیق٢٥٢٣

                                                                                    باق١٣٧١فریده اسامة احمد السید خلف هللا٢٥٢٤

                                                                                    مستجد١٣٧٢فكرى احمد فكرى محمد٢٥٢٥

                                                                                    مستجد١٣٦٥فبرونیا فیلیب ناروز حلقھ٢٥٢٦

                                                                                    مستجد١٣٧٣فیرینا عاطف فتحى مسعد٢٥٢٧

                                                                                    مستجد١٣٧٤فیلوباتیر جورج عبدالمالك خدیوى٢٥٢٨

                                                                                    مستجد١٣٧٥فیلیب باسم عدلى سكال٢٥٢٩

                                                                                    مستجد١٣٧٦فیلیب ثروت شوقى شنوده٢٥٣٠

                                                                                    مستجد١٣٧٩كارین امیر عریان زكى٢٥٣١

                                                                                    مستجد١٣٨٠كارین ایھاب لمعى زكریا فرج٢٥٣٢

                                                                                    مستجد١٣٨١كارین سامى تاوضروس ابراھیم٢٥٣٣

                                                                                    مستجد١٣٨٢كارین نادر میشیل عكاوى٢٥٣٤

                                                                                    مستجد١٣٨٣كرم خالد سید حجازى٢٥٣٥

                                                                                    مستجد١٣٨٤كریم ابراھیم محمود سید٢٥٣٦

                                                                                    مستجد١٣٨٥كریم احمد عبدالعزیز على٢٥٣٧

                                                                                    مستجد١٣٨٦كریم اسامھ عبدالحكیم عبدالرحمن٢٥٣٨

                                                                                    باق١٣٨٧كریم بسام توفیق ارحیم٢٥٣٩

                                                                                    مستجد١٣٨٨كریم بیومى محمد استبان٢٥٤٠

                                                                                    مستجد١٣٨٩كریم رافت سرور ابراھیم٢٥٤١

                                                                                    باق١٣٩٠كریم على محفوظ عبدالرحمن٢٥٤٢

                                                                                    مستجد١٣٩١كریم لولي عبدالرحمن ابراھیم٢٥٤٣

                                                                                    مستجد١٣٩٢كریم مجدى شحاتة محمد٢٥٤٤

                                                                                    مستجد١٣٩٤كریم محمد فوزى حسن٢٥٤٥

                                                                                    باق١٣٩٥كریم محمد محمود احمد٢٥٤٦

                                                                                    مستجد١٣٩٦كریم محمود حسن عبدالجواد٢٥٤٧

                                                                                    مستجد١٣٩٧كریم مصطفى محمود یسن٢٥٤٨

                                                                                    مستجد١٣٩٨كریم وحید محمد عبدالفتاح٢٥٤٩

                                                                                    مستجد١٣٧٨قوكونى ادم على٢٥٥٠

                                                                                    مستجد١٣٧٧قربان محمد على٢٥٥١

                                                                                    مستجد١٣٦٣فاطمھ نادى محمد جھمى حسن٢٥٥٢

                                                                                    مستجد١٣٥٨فاطمھ الزھراء محمود عوض غانم٢٥٥٣

                                                                                    مستجد١٣٩٣كریم محمد احمد عبدالجواد٢٥٥٤

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٤ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٣٩٩كریم ولید صالح محمد حسن٢٦١

                                                                                    مستجد١٤٠٠كریمة احمد محمد حافظ٢٦٢

                                                                                    باق١٤٠١كلثوم عثمان ادم التجاني٢٦٣

                                                                                    باق١٤٠٢كمال احمد على المالكى٢٦٤

                                                                                    مستجد١٤٠٣كمال دكرورى كمال حسن عطیھ٢٦٥

                                                                                    مستجد١٤٠٤كیرلس القس جرجس میخائیل بولس٢٦٦

                                                                                    مستجد١٤٠٥كیرلس رفعت ونیس منصور٢٦٧

                                                                                    مستجد١٤٠٦كیرلس زكریا حمایھ عبدالملك٢٦٨

                                                                                    مستجد١٤٠٧كیرلس فتحى كمال حبیب٢٦٩

                                                                                    مستجد١٤٠٨كیرلس مجدى فایز حنا٢٦١٠

                                                                                    باق١٤٠٩كیرلس نبیل عطا هللا عوض٢٦١١

                                                                                    مستجد١٤١٠كیرلس نشات مكین قلدس٢٦١٢

                                                                                    باق١٤١١لؤى خالد فاروق حسین رضوان٢٦١٣

                                                                                    مستجد١٤١٢لؤى رضا عبدالرحمن زكى٢٦١٤

                                                                                    مستجد١٤١٣لؤى عالء الدین حسین حسن عقل٢٦١٥

                                                                                    باق١٤١٤الدو جون واني سایمون٢٦١٧

                                                                                    باق١٤١٥النق سایمون میجوك ٢٦١٨

                                                                                    مستجد١٤١٦لبنى رضا عبدالرازق احمد یحیى٢٦١٩

                                                                                    مستجد١٤١٧لمیاء جمال حلمى ریحان٢٦٢٠

                                                                                    مستجد١٤١٨لورین عماد ابراھیم سعد٢٦٢١

                                                                                    مستجد١٤١٩لیلى محمد السعید الشریعي٢٦٢٣

                                                                                    مستجد١٤٢٠مؤمن اشرف حامد حسن٢٦٢٤

                                                                                    مستجد١٤٢١مؤمن ایمن طھ الصیاد٢٦٢٥

                                                                                    مستجد١٤٢٢مؤمن جمال عشماوى عشماوى٢٦٢٦

                                                                                    مستجد١٤٢٣مؤمن طارق محمد على محمد احمد سلیمان٢٦٢٧

                                                                                    باق١٤٢٤مؤمن فرغل عبدالحمید احمد٢٦٢٨

                                                                                    مستجد١٤٢٥مؤمن ماجد محمد رزق٢٦٢٩

                                                                                    مستجد١٤٢٦مؤمن محمد محمود محمد یوسف٢٦٣٠

                                                                                    باق١٤٢٧مؤمن مصطفى كمال محمود٢٦٣١

                                                                                    مستجد١٤٢٨مؤمن ناصر سعد الحنفى٢٦٣٢

                                                                                    باق١٤٢٩ماجد اشرف على محمد٢٦٣٣

                                                                                    مستجد١٤٣٠ماجد سمیر فھیم حبیب٢٦٣٤

                                                                                    مستجد١٤٣١ماجد عابدین عبدالقادر ابراھیم٢٦٣٥

                                                                                    مستجد١٤٣٢مادونا عاطف عبید حنا٢٦٣٦

                                                                                    مستجد١٤٣٣مارتینا ایھاب نصحى حنا٢٦٣٧

                                                                                    مستجد١٤٣٤مارك مجدى ھابیل اندراوس٢٦٣٨

                                                                                    مستجد١٤٣٥مارك مدحت عبده حنین٢٦٣٩

                                                                                    مستجد١٤٣٦مارى رومانى شاؤول روفائیل٢٦٤٠

                                                                                    مستجد١٤٣٧مارى عریان ولیم مكرم٢٦٤١

                                                                                    مستجد١٤٣٨مارى لمعى بسیط بسطا٢٦٤٢

                                                                                    مستجد١٤٣٩مارینا ایھاب ولیم كامل٢٦٤٣

                                                                                    باق١٤٤٠مارینا سامى بشاى سناده٢٦٤٤

                                                                                    مستجد١٤٤١مارینا عیسى لبیب بشاى٢٦٤٥

                                                                                    مستجد١٤٤٢ماریو مجدى وجیھ حنا٢٦٤٧

                                                                                    باق١٤٤٣ماریو ناجي منیر عبدالشھید٢٦٤٨

                                                                                    مستجد١٤٤٤ماریو نبیل سعد ملك٢٦٤٩

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٥ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٤٤٥مازن اسامھ عبدالعال محمد٢٧١

                                                                                    مستجد١٤٤٦مازن اشرف محمود امین ابراھیم٢٧٢

                                                                                    مستجد١٤٤٧مازن حسام الدین فرغلى عبدالمجید٢٧٣

                                                                                    باق١٤٤٨مازن خالد سید عبدالباقي٢٧٤

                                                                                    باق١٤٤٩مازن صالح ادریس محمد٢٧٥

                                                                                    مستجد١٤٥١مازن عبدالناصر مصطفى محمد٢٧٦

                                                                                    مستجد١٤٥٢مازن ھشام داود علي٢٧٧

                                                                                    مستجد١٤٥٣مازن یوسف محمد الفضل٢٧٨

                                                                                    مستجد١٤٥٤ماھر جمال السید الباجورى٢٧٩

                                                                                    مستجد١٤٥٥ماھیتاب محمد موسى الھمشري٢٧١١

                                                                                    مستجد١٤٥٦مایكل جورج نظیر عبدالمالك٢٧١٢

                                                                                    مستجد١٤٥٧مجد الدین مازن محمد اصالن٢٧١٣

                                                                                    باق١٤٥٨مجول سعد الرجا المحمد الدندل٢٧١٤

                                                                                    مستجد١٤٥٩محب اشرف شاكر ینى منقریوس٢٧١٥

                                                                                    باق١٤٦٠محب سعد خلف عزاوي٢٧١٦

                                                                                    باق١٤٦١محجوب احمد محجوب ابراھیم٢٧١٧

                                                                                    مستجد١٤٦٢محمد ابراھیم جاب هللا موسى مرعیط٢٧١٨

                                                                                    باق١٤٦٣محمد ابراھیم سراج ابراھیم٢٧١٩

                                                                                    مستجد١٤٦٤محمد ابراھیم عباس السید٢٧٢٠

                                                                                    باق١٤٦٥محمد ابراھیم عبدالحلیم موسي٢٧٢١

                                                                                    مستجد١٤٦٦محمد ابراھیم عبدالفتاح اسماعیل٢٧٢٢

                                                                                    مستجد١٤٦٧محمد ابراھیم عبدالواحد عبداللطیف٢٧٢٣

                                                                                    مستجد١٤٦٨محمد ابراھیم محمود على عمارة٢٧٢٤

                                                                                    مستجد١٤٦٩محمد ابو بكر جاد الكریم حسن كرار٢٧٢٥

                                                                                    مستجد١٤٧٠محمد ابو خلیل ابو خلیل محمد٢٧٢٦

                                                                                    مستجد١٤٧١محمد احمد ابراھیم سباق٢٧٢٧

                                                                                    باق١٤٧٢محمد احمد حمدي عبدالظاھر الغریب٢٧٢٨

                                                                                    باق١٤٧٣محمد احمد حنفي محمد الشافعي٢٧٢٩

                                                                                    باق١٤٧٥محمد احمد سید عبده٢٧٣٠

                                                                                    مستجد١٤٧٦محمد احمد سید محمد احمد٢٧٣١

                                                                                    مستجد١٤٧٧محمد احمد صالح عبدالفتاح٢٧٣٢

                                                                                    مستجد١٤٧٨محمد احمد صالح عبدالمعطى٢٧٣٣

                                                                                    مستجد١٤٧٩محمد احمد صبرى عبدالفتاح٢٧٣٤

                                                                                    مستجد١٤٨٠محمد احمد صالح محمد محمود٢٧٣٥

                                                                                    مستجد١٤٨١محمد احمد عباس محمد٢٧٣٦

                                                                                    باق١٤٨٢محمد احمد عبدالرازق ابوالعال٢٧٣٧

                                                                                    مستجد١٤٨٣محمد احمد عبدالغفار احمد٢٧٣٨

                                                                                    مستجد١٤٨٤محمد احمد عبدالمقصود محمد٢٧٣٩

                                                                                    مستجد١٤٨٥محمد احمد عبدالمنصف غانم٢٧٤٠

                                                                                    مستجد١٤٨٦محمد احمد غزالى احمد٢٧٤١

                                                                                    مستجد١٤٨٧محمد احمد فاروق اسماعیل٢٧٤٢

                                                                                    مستجد١٤٨٨محمد احمد فتح هللا امین سالمھ٢٧٤٣

                                                                                    باق١٤٨٩محمد احمد فوزي عید٢٧٤٤

                                                                                    مستجد١٤٩٠محمد احمد ماھر احمد عبدالغفار٢٧٤٥

                                                                                    مستجد١٤٩١محمد احمد محمد االخصاصي٢٧٤٦

                                                                                    مستجد١٤٩٢محمد احمد محمد جوھر٢٧٤٧

                                                                                    مستجد١٤٩٣محمد احمد محمد عبدالقوى٢٧٤٩

                                                                                    مستجد١٤٥٠مازن عبدالحمید عبدالحمید عفیفى٢٧٥٠

                                                                                    مستجد١٤٧٤محمد احمد رجب محمد اسماعیل٢٧٥٢

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٦ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٤٩٤محمد احمد محمد فرید السید حسین٢٨١

                                                                                    مستجد١٤٩٥محمد احمد محمد محمد ابو شیب٢٨٢

                                                                                    باق١٤٩٦محمد احمد محمد محمد الزیات٢٨٣

                                                                                    مستجد١٤٩٧محمد احمد محمد محمود سلیم٢٨٤

                                                                                    مستجد١٤٩٨محمد احمد محمود ولیان حسانین٢٨٥

                                                                                    باق١٤٩٩محمد احمد مدبولي احمد٢٨٦

                                                                                    مستجد١٥٠٠محمد احمد منصور السید٢٨٧

                                                                                    مستجد١٥٠١محمد احمد ھشام محمود محمد٢٨٨

                                                                                    مستجد١٥٠٢محمد اسامھ ابو الوفا احمد٢٨٩

                                                                                    مستجد١٥٠٣محمد اسامھ زكریا محمد٢٨١٠

                                                                                    مستجد١٥٠٤محمد اسامھ عبدالحمید حامد٢٨١١

                                                                                    مستجد١٥٠٥محمد اسامھ فتحى عبدالعاطى٢٨١٢

                                                                                    مستجد١٥٠٦محمد اسامھ محمد الكلحى٢٨١٣

                                                                                    مستجد١٥٠٧محمد اسامھ محمد رجاء الطنطاوى٢٨١٤

                                                                                    مستجد١٥٠٨محمد اسامھ موسى عبدالمقصود عطا هللا٢٨١٥

                                                                                    مستجد١٥٠٩محمد اسماعیل عامر عبدالجواد٢٨١٦

                                                                                    مستجد١٥١٠محمد اشرف البدرى شاكرخلیفھ٢٨١٧

                                                                                    مستجد١٥١١محمد اشرف الصاوى محمد٢٨١٨

                                                                                    مستجد١٥١٢محمد اشرف جمال الدین السید سرحان٢٨١٩

                                                                                    مستجد١٥١٣محمد اشرف شرقاوى محمد٢٨٢٠

                                                                                    مستجد١٥١٤محمد اشرف عبدالفتاح الحصرى٢٨٢١

                                                                                    مستجد١٥١٥محمد اشرف موسى عمران٢٨٢٢

                                                                                    مستجد١٥١٦محمد اكرم عبدالفتاح احمد٢٨٢٣

                                                                                    باق١٥١٧محمد الحسن ماجد دبور٢٨٢٥

                                                                                    مستجد١٥١٨محمد الحسین عماد على عوض٢٨٢٦

                                                                                    مستجد١٥١٩محمد الحسین محمد البكرى٢٨٢٧

                                                                                    باق١٥٢٠محمد السید توفیق محمد٢٨٢٨

                                                                                    مستجد١٥٢١محمد السید عبدالمجید عطیھ ابو الرجال٢٨٢٩

                                                                                    مستجد١٥٢٢محمد امیر صالح الدین احمد حسن٢٨٣٠

                                                                                    باق١٥٢٣محمد امین عبدالحفیظ شالر ٢٨٣١

                                                                                    مستجد١٥٢٤محمد ایمن اسماعیل محمد٢٨٣٢

                                                                                    مستجد١٥٢٥محمد ایمن حسن ادریس٢٨٣٣

                                                                                    مستجد١٥٢٦محمد ایمن عبدالرازق درویش٢٨٣٤

                                                                                    مستجد١٥٢٧محمد ایمن فتحى محمد الشرقاوى٢٨٣٥

                                                                                    مستجد١٥٢٨محمد ایھاب احمد حسین ناصر٢٨٣٦

                                                                                    مستجد١٥٢٩محمد ایھاب محمد محمد٢٨٣٧

                                                                                    باق١٥٣٠محمد بدوي سالمھ محمد زغلول٢٨٣٨

                                                                                    مستجد١٥٣٢محمد توفیق محمد توفیق٢٨٣٩

                                                                                    مستجد١٥٣٣محمد ثروت محمد احمد صالح٢٨٤٠

                                                                                    مستجد١٥٣٤محمد جمال امین فتح هللا ابو سعده٢٨٤١

                                                                                    مستجد١٥٣٥محمد جمال حسن محمد محسن٢٨٤٢

                                                                                    مستجد١٥٣٦محمد جمال حمدان ابراھیم محمد٢٨٤٣

                                                                                    مستجد١٥٣٧محمد جمال محمد سعد الغرباوى٢٨٤٤

                                                                                    باق١٥٣٨محمد جمال یوسف محمود٢٨٤٥

                                                                                    مستجد١٥٣٩محمد حامد على محمد٢٨٤٦

                                                                                    مستجد١٥٤٠محمد حامد محمد رشاد حسین٢٨٤٧

                                                                                    مستجد١٥٤١محمد حامد محمود محمد عاشور٢٨٤٨

                                                                                    مستجد١٥٣١محمد تاج السر خیرى٢٨٤٩

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٧ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٥٤٢محمد حسام حموده احمد٢٩٢

                                                                                    باق١٥٤٣محمد حسام عصمت محمود خلیل٢٩٣

                                                                                    مستجد١٥٤٤محمد حسان حسان سید عمر٢٩٤

                                                                                    مستجد١٥٤٥محمد حسانین عبدالسالم احمد٢٩٥

                                                                                    مستجد١٥٤٦محمد حسانین محمد احمد٢٩٦

                                                                                    مستجد١٥٤٧محمد حسن السید مصرى احمد٢٩٧

                                                                                    مستجد١٥٤٨محمد حسن جاد علي جاد٢٩٨

                                                                                    مستجد١٥٤٩محمد حسن صالح عبدالحمید صالح٢٩٩

                                                                                    باق١٥٥٠محمد حسن محمد الدمرداش٢٩١٠

                                                                                    مستجد١٥٥١محمد حسن نور٢٩١١

                                                                                    مستجد١٥٥٢محمد حسنى عبدالمنعم محمد ابراھیم٢٩١٢

                                                                                    مستجد١٥٥٣محمد حسنى محمد الشحات الشاذلى٢٩١٣

                                                                                    باق١٥٥٤محمد حسین حلمى حسین٢٩١٤

                                                                                    باق١٥٥٥محمد حماده محمد تھامى عمر٢٩١٥

                                                                                    مستجد١٥٥٦محمد حمدى عبدالحمید محمد٢٩١٦

                                                                                    مستجد١٥٥٧محمد خالد ابراھیم على داود٢٩١٧

                                                                                    مستجد١٥٥٨محمد خالد جلول عطیھ٢٩١٨

                                                                                    باق١٥٥٩محمد خالد خلف محمد عثمان٢٩١٩

                                                                                    مستجد١٥٦٠محمد خالد شحات جاب هللا٢٩٢٠

                                                                                    مستجد١٥٦١محمد خالد عبدالحمید احمد شقویر٢٩٢١

                                                                                    مستجد١٥٦٢محمد خالد عنتر ابراھیم٢٩٢٢

                                                                                    مستجد١٥٦٣محمد خالد مبروك فازوره٢٩٢٣

                                                                                    مستجد١٥٦٤محمد خالد محمد على٢٩٢٤

                                                                                    مستجد١٥٦٥محمد خالد یحیى محروس٢٩٢٥

                                                                                    مستجد١٥٦٦محمد خضر االطرش٢٩٢٦

                                                                                    مستجد١٥٦٧محمد راجح عبدالرؤف عبدالرحمن٢٩٢٧

                                                                                    مستجد١٥٦٨محمد رجب فرجاني عبدالمقصود٢٩٢٨

                                                                                    مستجد١٥٦٩محمد رضا ابراھیم ابو ھالى سلطان٢٩٢٩

                                                                                    مستجد١٥٧٠محمد رضا صادق عطیھ٢٩٣٠

                                                                                    مستجد١٥٧١محمد رضا محمد محمد جاد٢٩٣١

                                                                                    مستجد١٥٧٢محمد رضا مصطفى حسین٢٩٣٢

                                                                                    مستجد١٥٧٣محمد رعد غالب٢٩٣٣

                                                                                    مستجد١٥٧٤محمد رفاعى محمد الراوى٢٩٣٤

                                                                                    باق١٥٧٥محمد رمضان صالح مجاھد٢٩٣٥

                                                                                    مستجد١٥٧٦محمد رمضان عبدهللا مرسى٢٩٣٦

                                                                                    باق١٥٧٧محمد زكي مصلح زكي٢٩٣٧

                                                                                    مستجد١٥٧٨محمد سامى احمد فرج٢٩٣٨

                                                                                    مستجد١٥٧٩محمد سامى محمد عبده٢٩٣٩

                                                                                    مستجد١٥٨٠محمد سامى محمد محمود٢٩٤٠

                                                                                    باق١٥٨١محمد سر الخاتم ادم محى الدین ٢٩٤١

                                                                                    باق١٥٨٢محمد سعد حمدان احمد٢٩٤٢

                                                                                    مستجد١٥٨٣محمد سعید احمد سالم٢٩٤٣

                                                                                    مستجد١٥٨٤محمد سعید حسین محمود على الطویل٢٩٤٤

                                                                                    مستجد١٥٨٥محمد سعید شبل ابراھیم قابیل٢٩٤٥

                                                                                    مستجد١٥٨٦محمد سعید عبدالسید محمد ھوارى٢٩٤٦

                                                                                    مستجد١٥٨٧محمد سعید محمد شعبان محمد٢٩٤٧

                                                                                    مستجد١٥٨٨محمد سعید محمود ابراھیم الشین٢٩٤٨

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٨ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٥٨٩محمد سلطان جالل راضى٣٠١

                                                                                    باق١٥٩٠محمد سلیم سلیمان منصور سلیمان٣٠٢

                                                                                    مستجد١٥٩١محمد سمیر عبدالجلیل عطیھ٣٠٣

                                                                                    مستجد١٥٩٣محمد سنوسي حنفي سنوسي٣٠٤

                                                                                    باق١٥٩٤محمد سید احمد السید محمد٣٠٥

                                                                                    مستجد١٥٩٥محمد سید احمد سعید عبدالحمید٣٠٦

                                                                                    مستجد١٥٩٦محمد سید جمعھ محمد٣٠٧

                                                                                    مستجد١٥٩٧محمد سید حسین جمعة حسین٣٠٨

                                                                                    مستجد١٥٩٨محمد سید حسین عبدالرازق٣٠٩

                                                                                    مستجد١٥٩٩محمد سید شعبان السید٣٠١٠

                                                                                    مستجد١٦٠٠محمد سید محمد توفیق٣٠١١

                                                                                    باق١٦٠١محمد سید محمد سیف الدین سید٣٠١٢

                                                                                    مستجد١٦٠٢محمد سید محمد محمد احمد عبدالجواد٣٠١٣

                                                                                    مستجد١٦٠٣محمد سیف الدین خیرى كنھ٣٠١٤

                                                                                    مستجد١٦٠٤محمد شعبان احمد حامد٣٠١٥

                                                                                    مستجد١٦٠٥محمد شعبان محمد سرحان٣٠١٦

                                                                                    مستجد١٦٠٦محمد شوقى محمد توفیق٣٠١٧

                                                                                    مستجد١٦٠٧محمد صبحى محمود محمود٣٠١٨

                                                                                    مستجد١٦٠٨محمد صالح عثمان حامد٣٠١٩

                                                                                    مستجد١٦٠٩محمد صالح فتحى محمد٣٠٢٠

                                                                                    مستجد١٦١٠محمد صالح محمد احمد سعید٣٠٢١

                                                                                    باق١٦١١محمد طارق ابراھیم محمود٣٠٢٢

                                                                                    مستجد١٦١٢محمد طارق عبدالحكیم السید٣٠٢٣

                                                                                    باق١٦١٣محمد طارق محمد محروس٣٠٢٤

                                                                                    مستجد١٦١٤محمد طلعت عبدهللا محمد الصبان٣٠٢٥

                                                                                    باق١٦١٥محمد طھ محمود علي٣٠٢٦

                                                                                    باق١٦١٧محمد عادل ابراھیم خلیل٣٠٢٧

                                                                                    مستجد١٦١٨محمد عادل ابوالغیط عبدهللا یوسف٣٠٢٨

                                                                                    مستجد١٦١٩محمد عادل احمد عیسى٣٠٢٩

                                                                                    مستجد١٦٢٠محمد عادل احمد فرج٣٠٣٠

                                                                                    مستجد١٦٢١محمد عادل ادم عبدهللا٣٠٣١

                                                                                    مستجد١٦٢٢محمد عادل المرسى محمد حسین٣٠٣٢

                                                                                    مستجد١٦٢٣محمد عادل عبدالرحیم مرسى٣٠٣٣

                                                                                    مستجد١٦٢٤محمد عادل عبدالمحسن عبدالحلیم٣٠٣٤

                                                                                    مستجد١٦٢٥محمد عادل عدلى محمد بركات٣٠٣٥

                                                                                    باق١٦٢٦محمد عادل على رحیمان٣٠٣٦

                                                                                    باق١٦٢٧محمد عادل محمد السید٣٠٣٧

                                                                                    مستجد١٦٢٩محمد عادل محمد حسن بدوى٣٠٣٨

                                                                                    مستجد١٦٢٨محمد عادل محمد حسن المرسى٣٠٣٩

                                                                                    مستجد١٦٣٠محمد عادل محمود احمد حنفى٣٠٤٠

                                                                                    مستجد١٦٣١محمد عاطف احمد طلبھ شاھین٣٠٤١

                                                                                    مستجد١٦٣٢محمد عاطف عبدالحافظ عبدالوھاب٣٠٤٢

                                                                                    مستجد١٦٣٣محمد عاطف عبدالمتجلي محمد٣٠٤٣

                                                                                    مستجد١٦٣٤محمد عاطف محمد عبدالحافظ احمد٣٠٤٤

                                                                                    مستجد١٦٣٥محمد عامر حسین السید٣٠٤٥

                                                                                    مستجد١٦٣٦محمد عامر عبدالسمیع على عوض٣٠٤٦

                                                                                    مستجد١٦٣٧محمد عباس محمد على الحایكى٣٠٤٧

                                                                                    مستجد١٦٣٨محمد عبدالباقى بركات عثمان٣٠٤٨

                                                                                    مستجد١٦١٦محمد عائض محمد الشھرى٣٠٤٩

                                                                                    مستجد١٥٩٢محمد سمیر عزب حسن٣٠٥٠

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٩ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٦٣٩محمد عبدالجابر سالمھ محمد الوكیل٣١١

                                                                                    مستجد١٦٤٠محمد عبدالحفیظ محمد سلیمان٣١٢

                                                                                    مستجد١٦٤١محمد عبدالحمید عبدالحكیم عبدالحمید٣١٣

                                                                                    مستجد١٦٤٢محمد عبدالرازق احمد محمد٣١٤

                                                                                    باق١٦٤٨محمد عبدالرزاق محمد ادریس٣١٥

                                                                                    باق١٦٤٣محمد عبدالرحمن بشاره ھارون٣١٦

                                                                                    باق١٦٤٥محمد عبدالرحمن عبدهللا برى٣١٧

                                                                                    مستجد١٦٤٦محمد عبدالرحمن محمد عبدالفتاح٣١٨

                                                                                    مستجد١٦٤٩محمد عبدالسالم عقل دیھوم٣١٩

                                                                                    باق١٦٥٠محمد عبدالعال حامد حسنین٣١١٠

                                                                                    مستجد١٦٥١محمد عبدالفتاح على ماھر محمد٣١١١

                                                                                    مستجد١٦٥٢محمد عبدالكریم ابراھیم صیام٣١١٢

                                                                                    مستجد١٦٥٣محمد عبدهللا ابراھیم عبدهللا٣١١٣

                                                                                    مستجد١٦٥٤محمد عبدهللا رضوان ابو الخیر محمد القاضى٣١١٤

                                                                                    مستجد١٦٥٥محمد عبدهللا محمد حسن٣١١٥

                                                                                    مستجد١٦٥٦محمد عبدالموجود غنیم عبدالموجود غنیم٣١١٦

                                                                                    مستجد١٦٥٧محمد عبدالناصر محمد محمود٣١١٧

                                                                                    مستجد١٦٥٨محمد عبدالنبى على محمود٣١١٨

                                                                                    باق١٦٥٩محمد عثمان احمد محمد٣١١٩

                                                                                    باق١٦٦٠محمد عدلي عبدالعال عبدالمنعم٣١٢٠

                                                                                    مستجد١٦٦١محمد عزت فرحات یحیى قشطھ٣١٢١

                                                                                    مستجد١٦٦٢محمد عشرى عبدالحمید محمد٣١٢٣

                                                                                    مستجد١٦٦٤محمد عصام برھان ابراھیم٣١٢٤

                                                                                    مستجد١٦٦٥محمد عصام محمد محمد مصطفى٣١٢٥

                                                                                    باق١٦٦٦محمد عالء الدین محمد محمد٣١٢٦

                                                                                    باق١٦٦٧محمد عالء الدین محمد محمود البردیني٣١٢٧

                                                                                    مستجد١٦٦٨محمد عالء عبدالخالق احمد عبدالخالق٣١٢٨

                                                                                    مستجد١٦٦٩محمد عالء عبدالفضیل عبدالحلیم٣١٢٩

                                                                                    مستجد١٦٧٠محمد علم الدین عبده سالم٣١٣٠

                                                                                    مستجد١٦٧١محمد على احمد عبدالفتاح على٣١٣١

                                                                                    مستجد١٦٧٢محمد على شعبان على٣١٣٢

                                                                                    مستجد١٦٧٣محمد على محمد محمد٣١٣٣

                                                                                    مستجد١٦٧٤محمد على مصطفى ابراھیم٣١٣٤

                                                                                    باق١٦٧٥محمد عماد احمد حسین عثمان٣١٣٥

                                                                                    مستجد١٦٧٦محمد عماد محمود عبدالنبى٣١٣٦

                                                                                    مستجد١٦٧٧محمد عمار محمد عبده محمد٣١٣٧

                                                                                    باق١٦٧٨محمد عمر علي٣١٣٨

                                                                                    باق١٦٧٩محمد عمرو عصام سعداوي٣١٣٩

                                                                                    مستجد١٦٨٠محمد عمرو فاروق عبدالسالم زھران٣١٤٠

                                                                                    مستجد١٦٨١محمد عمرو محمد السید٣١٤١

                                                                                    مستجد١٦٨٢محمد عوده حسین عوده٣١٤٢

                                                                                    مستجد١٦٨٣محمد عید عمر محمد فضل٣١٤٣

                                                                                    باق١٦٨٥محمد فتح الرحمن فضل ارصد٣١٤٤

                                                                                    مستجد١٦٨٦محمد فرج هللا السعید اسماعیل٣١٤٥

                                                                                    مستجد١٦٨٧محمد فوزى حامد محمد٣١٤٦

                                                                                    مستجد١٦٨٨محمد كامل السید كامل٣١٤٧

                                                                                    مستجد١٦٨٩محمد كرم قطب عبدالفتاح٣١٤٨

                                                                                    مستجد١٦٨٤محمد غازى سنوسى ابو جبل٣١٤٩

                                                                                    مستجد١٦٦٣محمد عصام الدین محمد سالم٣١٥٠

                                                                                    مستجد١٦٤٧محمد عبدالرزاق مبروك عاید السنانى الجھمنى٣١٥١

                                                                                    مستجد١٦٤٤محمد عبدالرحمن صالح محى الدین٣١٥٢

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٠ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٦٩٠محمد كمال محمود احمد٣٢١

                                                                                    مستجد١٦٩١محمد ماجد كمال الدین حسین على٣٢٢

                                                                                    باق١٦٩٢محمد ماھر عبدالعظیم علي٣٢٣

                                                                                    باق١٦٩٣محمد متولي على متولي علي٣٢٤

                                                                                    مستجد١٦٩٤محمد متولى محمد محمد رجب٣٢٥

                                                                                    باق١٦٩٥محمد مجدي حامد السید شالمھ٣٢٦

                                                                                    مستجد١٦٩٦محمد مجدى محمد یاسین محمود٣٢٧

                                                                                    مستجد١٦٩٧محمد محسن محمد سعید٣٢٨

                                                                                    مستجد١٦٩٨محمد محسن محمد محمود محمد الحلو٣٢٩

                                                                                    مستجد١٦٩٩محمد محمد امین احمد٣٢١٠

                                                                                    مستجد١٧٠٠محمد محمد رشدى عبدالعلیم٣٢١١

                                                                                    مستجد١٧٠١محمد محمود احمد عبدالجواد٣٢١٢

                                                                                    مستجد١٧٠٢محمد محمود احمد فؤاد عبدالعزیز االنصارى٣٢١٣

                                                                                    مستجد١٧٠٣محمد محمود اسماعیل عتریس٣٢١٤

                                                                                    مستجد١٧٠٤محمد محمود رشدى عبدالواحد ابراھیم٣٢١٥

                                                                                    باق١٧٠٥محمد محمود محمد فتحي حسن٣٢١٦

                                                                                    باق١٧٠٦محمد محمود محمد محمد محمد الحلو٣٢١٧

                                                                                    باق١٧٠٧محمد محي الدین عبدالغنى محمد طھ٣٢١٨

                                                                                    مستجد١٧٠٨محمد مراد محمود یوسف الشافعى٣٢١٩

                                                                                    باق١٧٠٩محمد مصطفى السید محمد زعیر٣٢٢٠

                                                                                    مستجد١٧١٠محمد مصطفى عطیفى احمد٣٢٢١

                                                                                    مستجد١٧١١محمد مصطفى محمد جمال٣٢٢٢

                                                                                    مستجد١٧١٢محمد مصطفى محمد سید٣٢٢٣

                                                                                    مستجد١٧١٣محمد مصطفي محمد محمود حفناوي٣٢٢٤

                                                                                    مستجد١٧١٤محمد ممدوح محمد مصطفي٣٢٢٥

                                                                                    مستجد١٧١٥محمد نادر فرج هللا مرسى٣٢٢٦

                                                                                    مستجد١٧١٦محمد نادر محمد فرج٣٢٢٧

                                                                                    مستجد١٧١٧محمد نادى شوقى فرج هللا٣٢٢٨

                                                                                    مستجد١٧١٨محمد ناصر حسنى على٣٢٢٩

                                                                                    مستجد١٧١٩محمد ناصر على محمد٣٢٣٠

                                                                                    مستجد١٧٢٠محمد ناصر محمد الضوى٣٢٣١

                                                                                    باق١٧٢١محمد نبیل عبدالحمید عبدالمقصود٣٢٣٢

                                                                                    باق١٧٢٢محمد نبیل عبدالحمید محمد شلیق٣٢٣٣

                                                                                    مستجد١٧٢٣محمد نشات السعید عبدالعظیم٣٢٣٤

                                                                                    مستجد١٧٢٤محمد نشات صدیق عبدالفتاح٣٢٣٥

                                                                                    باق١٧٢٥محمد نصر محمد٣٢٣٦

                                                                                    مستجد١٧٢٦محمد ھانئ محمد كیالنى٣٢٣٧

                                                                                    مستجد١٧٢٧محمد ھشام الحسینى عبدالحمید٣٢٣٨

                                                                                    مستجد١٧٢٨محمد ھشام السید عبدالحلیم٣٢٣٩

                                                                                    باق١٧٢٩محمد ھشام محمد زغلول محمد٣٢٤٠

                                                                                    مستجد١٧٣٠محمد وائل احمد حسن حمزه٣٢٤١

                                                                                    مستجد١٧٣١محمد وائل احمد عبدالرازق محروس٣٢٤٢

                                                                                    مستجد١٧٣٢محمد وحید عبدالعاطى عویس٣٢٤٣

                                                                                    مستجد١٧٣٤محمد یاسر عبدالحمید حسانین٣٢٤٤

                                                                                    مستجد١٧٣٥محمد یاسین احمد احمد٣٢٤٥

                                                                                    باق١٧٣٦محمد یحیي محمد ابراھیم٣٢٤٦

                                                                                    مستجد١٧٣٧محمد یوسف سلیمان یوسف٣٢٤٨

                                                                                    مستجد١٧٣٣محمد یاسر رمضان على االشقر٣٢٤٩

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١١ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق١٧٣٨محمد یوسف محمد سوكاني٣٣١

                                                                                    مستجد١٧٣٩محمود احمد ابراھیم محمود٣٣٢

                                                                                    مستجد١٧٤٠محمود احمد احمد صقر٣٣٣

                                                                                    مستجد١٧٤٢محمود احمد الصباحى الدسوقى٣٣٤

                                                                                    مستجد١٧٤٣محمود احمد حامد محمد على٣٣٥

                                                                                    مستجد١٧٤٤محمود احمد حنفى موسى٣٣٦

                                                                                    باق١٧٤٥محمود احمد عبدالعزیز الحكیم٣٣٧

                                                                                    مستجد١٧٤٦محمود احمد عبدالغنى مصطفى الدسوقى٣٣٨

                                                                                    باق١٧٤٧محمود احمد عبدالمحسن الصاوي سالم٣٣٩

                                                                                    مستجد١٧٤٨محمود احمد فھمى محمد٣٣١١

                                                                                    مستجد١٧٤٩محمود احمد محمد ابراھیم الجابرى٣٣١٢

                                                                                    مستجد١٧٥٠محمود احمد محمد رمضان محمد٣٣١٣

                                                                                    مستجد١٧٥١محمود احمد مختار عبدالواحد٣٣١٤

                                                                                    مستجد١٧٥٢محمود احمد مصطفى عبدالحكیم وفاء٣٣١٥

                                                                                    مستجد١٧٥٣محمود اسامھ عبدالراضى عفیفى٣٣١٦

                                                                                    مستجد١٧٥٤محمود اسماعیل محمود ابراھیم    ٣٣١٧

                                                                                    مستجد١٧٥٥محمود الجوھرى یوسف الجوھرى٣٣١٨

                                                                                    مستجد١٧٥٦محمود السید صالح مرسى٣٣١٩

                                                                                    مستجد١٧٥٧محمود السید محمود احمد٣٣٢٠

                                                                                    مستجد١٧٥٨محمود المتولي محمد الموجي٣٣٢١

                                                                                    مستجد١٧٥٩محمود ایمن محمود حجاج٣٣٢٢

                                                                                    باق١٧٦٠محمود بالل عاطف محمد عیسي٣٣٢٣

                                                                                    مستجد١٧٦١محمود تلب فتح الباب محمد٣٣٢٤

                                                                                    باق١٧٦٢محمود جمال ابوالفتوح سند٣٣٢٥

                                                                                    مستجد١٧٦٣محمود جمال طھ ابراھیم احمد ابوریا٣٣٢٦

                                                                                    مستجد١٧٦٤محمود جمال عبدالعزیز سید٣٣٢٧

                                                                                    مستجد١٧٦٥محمود حسن داود بدور٣٣٢٨

                                                                                    مستجد١٧٦٦محمود حسن عبدالعال على عبدالعال٣٣٢٩

                                                                                    مستجد١٧٦٧محمود حسین عبدالظاھر احمد عطوه٣٣٣٠

                                                                                    باق١٧٦٨محمود حمدي محمد حافظ٣٣٣١

                                                                                    مستجد١٧٦٩محمود خالد عادل محمود٣٣٣٢

                                                                                    مستجد١٧٧٠محمود خالد محمد حسین٣٣٣٣

                                                                                    مستجد١٧٧١محمود خالد محمود احمد ابو عمر٣٣٣٤

                                                                                    مستجد١٧٧٢محمود خلیل عطیھ خلیل٣٣٣٥

                                                                                    مستجد١٧٧٣محمود رضا السید السید٣٣٣٦

                                                                                    مستجد١٧٧٤محمود رضا شحتة محمد ضیف٣٣٣٧

                                                                                    مستجد١٧٧٥محمود رضا فؤاد محمود عتمان٣٣٣٨

                                                                                    مستجد١٧٧٦محمود سعید محمود احمد٣٣٣٩

                                                                                    مستجد١٧٧٧محمود سید عبدالعزیز حسن٣٣٤٠

                                                                                    مستجد١٧٧٨محمود شادى صالح الدین ابراھیم٣٣٤١

                                                                                    باق١٧٧٩محمود صالح على سالم٣٣٤٢

                                                                                    مستجد١٧٨٠محمود صدیق عزوز صدیق٣٣٤٣

                                                                                    مستجد١٧٨١محمود صالح عبدهللا محمد٣٣٤٤

                                                                                    مستجد١٧٨٣محمود طارق فاروق شمس الدین٣٣٤٥

                                                                                    مستجد١٧٨٤محمود طاھر السید احمد وھیب٣٣٤٦

                                                                                    باق١٧٨٥محمود عاطف محمد حسانین٣٣٤٧

                                                                                    مستجد١٧٨٦محمود عبدهللا عبدالسالم عبدالقادر٣٣٤٨

                                                                                    مستجد١٧٨٢محمود صالح محمد عبدالقادر٣٣٤٩

                                                                                    مستجد١٧٤١محمود احمد السید احمد ٣٣٥٠

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٢ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٧٨٧محمود عمرو محمد رفعت محمد جودى٣٤٢

                                                                                    مستجد١٧٨٨محمود عمرو نبیل احمد مصطفى٣٤٣

                                                                                    مستجد١٧٨٩محمود عید محسن مصیلحى٣٤٤

                                                                                    مستجد١٧٩٠محمود قندیل المحمدى قندیل٣٤٥

                                                                                    باق١٧٩١محمود كمال احمد عبدالحفیظ طایع٣٤٦

                                                                                    مستجد١٧٩٢محمود ماجد نادى نصر٣٤٧

                                                                                    مستجد١٧٩٣محمود محسن منصور محمد السید٣٤٨

                                                                                    مستجد١٧٩٤محمود محمد ابراھیم احمد مصطفى٣٤٩

                                                                                    مستجد١٧٩٥محمود محمد ذكى طھ٣٤١٠

                                                                                    مستجد١٧٩٦محمود محمد محمود اللیثى٣٤١١

                                                                                    مستجد١٧٩٧محمود محمد محمود عبدالرحیم احمد٣٤١٢

                                                                                    باق١٧٩٨محمود محمد محمود فھیم٣٤١٣

                                                                                    مستجد١٧٩٩محمود محمد محمود محمد ابراھیم٣٤١٤

                                                                                    باق١٨٠٠محمود محمود سعد الوكیل٣٤١٥

                                                                                    باق١٨٠١محمود مصطفى احمد ابوسعده٣٤١٦

                                                                                    مستجد١٨٠٢محمود مصطفى رمضان جاب هللا٣٤١٧

                                                                                    مستجد١٨٠٣محمود ممدوح شعبان عبدالعال٣٤١٩

                                                                                    باق١٨٠٤محمود ممدوح محمود احمد الشاذلي٣٤٢٠

                                                                                    باق١٨٠٥محمود نادى محمد احمد٣٤٢١

                                                                                    مستجد١٨٠٦محمود نبیل امام على السید٣٤٢٢

                                                                                    مستجد١٨٠٧محمود ھشام محمود فھمى السید٣٤٢٣

                                                                                    مستجد١٨٠٨محمود ھشام محمود محمود عبدالحافظ٣٤٢٤

                                                                                    مستجد١٨٠٩محمود ولید محمود محمد٣٤٢٥

                                                                                    مستجد١٨١٠محمود یوسف محمد عفیفي٣٤٢٦

                                                                                    باق١٨١١مرام مجدى بن مجاھد محمد خالص٣٤٢٧

                                                                                    مستجد١٨١٢مروان بیومى محمد بیومى یوسف٣٤٢٨

                                                                                    مستجد١٨١٣مروان حمزه محمد كمال شبانھ٣٤٢٩

                                                                                    مستجد١٨١٤مروان خالد بدر محمد محمود٣٤٣٠

                                                                                    مستجد١٨١٦مروان محمد عبده وحید الدین٣٤٣١

                                                                                    مستجد١٨١٧مروة احمد سعد ابوسریع٣٤٣٢

                                                                                    مستجد١٨١٩مروه سید محمد جادالمولى كریم٣٤٣٣

                                                                                    مستجد١٨٢١مروه عبدالعال على عبدالعال٣٤٣٤

                                                                                    مستجد١٨٢٢مروه محمود على مسعود٣٤٣٥

                                                                                    مستجد١٨٢٣مروه نبیل عارف صالح٣٤٣٦

                                                                                    مستجد١٨١٨مروه ایمن شحاتھ على٣٤٣٧

                                                                                    مستجد١٨٢٠مروه شعبان حسن سالم٣٤٣٨

                                                                                    باق١٨٢٤مروه نبیل عبدهللا مصطفى٣٤٤٠

                                                                                    مستجد١٨٢٥مریم احمد رجب احمد٣٤٤١

                                                                                    مستجد١٨٢٦مریم اشرف محمد عبدالعزیز٣٤٤٢

                                                                                    مستجد١٨٢٧مریم جالل محمد احمد سنبل٣٤٤٣

                                                                                    مستجد١٨٢٨مریم خالد صبرى عبده محمد٣٤٤٤

                                                                                    مستجد١٨٢٩مریم رمضان احمد طھ٣٤٤٥

                                                                                    مستجد١٨٣٠مریم سید احمد حسن على٣٤٤٦

                                                                                    مستجد١٨٣١مریم سید شبل محمد شبل٣٤٤٧

                                                                                    مستجد١٨٣٢مریم عبدالمنعم السید عبدالعال٣٤٤٨

                                                                                    باق١٨١٥مروان محمد انس النونو٣٤٥٢

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٣ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٨٣٣مریم محمد احمد الشرقاوى٣٥٢

                                                                                    مستجد١٨٣٤مریم محمد احمد سعید عبدالحلیم٣٥٣

                                                                                    مستجد١٨٣٥مریم محمد اسامھ حامد محمد ابو النجا٣٥٤

                                                                                    مستجد١٨٣٦مریم محمد عبدالمقصود عبدالغنى٣٥٥

                                                                                    مستجد١٨٣٧مریم ھشام احمد طھ٣٥٦

                                                                                    مستجد١٨٣٨مریم وائل سید عابدین٣٥٧

                                                                                    مستجد١٨٣٩مریھان سامى حامد الشافعى٣٥٩

                                                                                    باق١٨٤١مصطفى احمد درویش مصطفى عصفور٣٥١٠

                                                                                    مستجد١٨٤٢مصطفى احمد صبره محمد٣٥١١

                                                                                    باق١٨٤٣مصطفى احمد محمد احمد٣٥١٢

                                                                                    مستجد١٨٤٤مصطفى اسامھ محمود عبدالفتاح بدر٣٥١٣

                                                                                    باق١٨٤٦مصطفى اشرف امام السید امام٣٥١٤

                                                                                    مستجد١٨٤٧مصطفى امام مصطفى امام٣٥١٥

                                                                                    مستجد١٨٤٨مصطفى باھي عبدهللا عبدالعال٣٥١٦

                                                                                    مستجد١٨٤٩مصطفى حامد جابر عبدالرحمن دیاب٣٥١٧

                                                                                    مستجد١٨٥٠مصطفى حسن سید احمد٣٥١٨

                                                                                    مستجد١٨٥١مصطفي حسین محمد على٣٥١٩

                                                                                    باق١٨٥٢مصطفى درویش محمود درویش٣٥٢٠

                                                                                    مستجد١٨٥٣مصطفى راضى رمضان احمد سید٣٥٢١

                                                                                    مستجد١٨٥٤مصطفى رافت رجاء عبدهللا٣٥٢٢

                                                                                    مستجد١٨٥٥مصطفى سعید احمد علي٣٥٢٣

                                                                                    مستجد١٨٥٧مصطفى سمیر عبدالحفیظ محمود٣٥٢٤

                                                                                    باق١٨٥٨مصطفى سید محمد سند بخیت٣٥٢٥

                                                                                    باق١٨٥٩مصطفى شریف محمد صالح الدین محمد صدقي٣٥٢٦

                                                                                    مستجد١٨٦٠مصطفى صفوت احمد عبدالسالم زغلول٣٥٢٧

                                                                                    مستجد١٨٦١مصطفى صالح عبدهللا محمود٣٥٢٨

                                                                                    باق١٨٦٢مصطفى طارق حفظي عبدالحكیم٣٥٢٩

                                                                                    مستجد١٨٦٣مصطفى عادل حنفي عبدالجواد٣٥٣٠

                                                                                    مستجد١٨٦٤مصطفى عادل محمد عبدالجلیل٣٥٣١

                                                                                    مستجد١٨٦٥مصطفى عادل محمود ابراھیم٣٥٣٢

                                                                                    باق١٨٦٦مصطفى عبداللطیف السید سالمة٣٥٣٣

                                                                                    باق١٨٦٧مصطفى عبدهللا الصدیق موسى٣٥٣٤

                                                                                    مستجد١٨٦٨مصطفى عبدالمنعم ابراھیم عبدالمنعم٣٥٣٥

                                                                                    مستجد١٨٦٩مصطفى عبدالمنعم محمد محمود٣٥٣٦

                                                                                    مستجد١٨٧٠مصطفى عالء محمد عفیفى٣٥٣٧

                                                                                    مستجد١٨٧١مصطفى عالءالدین المغربى االلفى شلبى٣٥٣٨

                                                                                    مستجد١٨٧٢مصطفى على مصطفى محمد٣٥٣٩

                                                                                    مستجد١٨٧٣مصطفى عمرو احمد خلیل محمد حسن٣٥٤٠

                                                                                    مستجد١٨٧٤مصطفى عمرو محمد عبدالغنى ابو المجد٣٥٤١

                                                                                    مستجد١٨٧٥مصطفى فرید طلبھ عبدالغفار٣٥٤٢

                                                                                    مستجد١٨٧٦مصطفى كامل عكاشھ احمد٣٥٤٣

                                                                                    مستجد١٨٧٧مصطفي ماھر صابر عبدالحمید٣٥٤٤

                                                                                    مستجد١٨٧٨مصطفى مجدى عبدالمجید عبدالصمد حسن٣٥٤٥

                                                                                    مستجد١٨٧٩مصطفى محمد احمد عبدالماجد٣٥٤٦

                                                                                    مستجد١٨٨٠مصطفى محمد امام الدیب٣٥٤٧

                                                                                    مستجد١٨٨١مصطفى محمد حسب هللا حسین٣٥٤٨

                                                                                    مستجد١٨٤٥مصطفى اشرف احمد عبدهللا عسكر٣٥٤٩

                                                                                    مستجد١٨٤٠مسلم بدیع كامل شاور ٣٥٥٢

                                                                                    مستجد١٨٥٦مصطفى سعید حسني السید ٣٥٥٣

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٤ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    باق١٨٨٢مصطفى محمد ربیع النادي٣٦١

                                                                                    مستجد١٨٨٣مصطفى محمد عبدالحمید عبدالفتاح٣٦٢

                                                                                    مستجد١٨٨٤مصطفى محمد عبداللطیف علي٣٦٣

                                                                                    مستجد١٨٨٥مصطفى محمد عصام الدین محمد٣٦٤

                                                                                    مستجد١٨٨٦مصطفى محمد قاسم عبدالمجید٣٦٥

                                                                                    باق١٨٨٧مصطفى محمد محروس سید٣٦٦

                                                                                    مستجد١٨٨٨مصطفى محمود احمد محمد الخطیب٣٦٧

                                                                                    مستجد١٨٨٩مصطفى محمود حسن محمود٣٦٨

                                                                                    مستجد١٨٩٠مصطفى محمود عباس عبدالصادق٣٦٩

                                                                                    مستجد١٨٩١مصطفى محمود عبدالعزیز ابراھیم سلیم٣٦١٠

                                                                                    مستجد١٨٩٢مصطفى محمود عبدالفتاح محمود مراد٣٦١١

                                                                                    مستجد١٨٩٣مصطفى مسعد زكریا عبید٣٦١٢

                                                                                    مستجد١٨٩٤مصطفى موسى مراد عبدالموجود٣٦١٣

                                                                                    مستجد١٨٩٦مصطفى نشات مصطفى حموده احمد٣٦١٤

                                                                                    مستجد١٨٩٧مصطفى یاسر عیسى عبدالعزیز٣٦١٥

                                                                                    باق١٨٩٨مصعب احسان عبدهللا حمود٣٦١٦

                                                                                    مستجد١٨٩٩معاذ حسین محمد ابوبكر٣٦١٧

                                                                                    مستجد١٩٠٠معاذ محمد حنفي احمد٣٦١٨

                                                                                    مستجد١٩٠١معاذ نبیل عبدالرحمن حسن طایل٣٦١٩

                                                                                    مستجد١٩٠٢معاذ ھشام محمود محمد٣٦٢٠

                                                                                    مستجد١٩٠٣معتز احمد محمد محمد على٣٦٢١

                                                                                    مستجد١٩٠٤معتز ایھاب محمود مجاھد٣٦٢٢

                                                                                    مستجد١٩٠٥معتز حمدى عبدالحلیم محمود ابراھیم٣٦٢٣

                                                                                    مستجد١٩٠٦معتصم على سید طھ محمد٣٦٢٤

                                                                                    مستجد١٩٠٧منار علي حسن عبدالحمید عبدالباقى٣٦٢٥

                                                                                    مستجد١٩٠٨منار مصطفى محمد احمد عشوب٣٦٢٦

                                                                                    مستجد١٩٠٩منة هللا ابراھیم محمود النادي٣٦٢٧

                                                                                    مستجد١٩١٠منة هللا احمد فوزى حجازى عبدالحمید٣٦٢٨

                                                                                    مستجد١٩١١منة هللا احمد لطفى فوده٣٦٢٩

                                                                                    مستجد١٩١٢منة هللا اشرف سید حسن٣٦٣٠

                                                                                    مستجد١٩١٣منة هللا بسام ابراھیم ذكرهللا٣٦٣١

                                                                                    مستجد١٩١٤منة هللا جمال عید محمد٣٦٣٢

                                                                                    مستجد١٩١٥منة هللا حمدى احمد ابراھیم٣٦٣٣

                                                                                    مستجد١٩١٦منة هللا خالد كمال احمد٣٦٣٤

                                                                                    مستجد١٩١٧منة هللا سید عبدالفتاح طھ عید٣٦٣٥

                                                                                    مستجد١٩١٨منة هللا صالح رجب عبدالحمید٣٦٣٦

                                                                                    مستجد١٩١٩منة هللا مصطفى رافت احمد محمد٣٦٣٧

                                                                                    مستجد١٩٢٠منةهللا عاصم محمود اسماعیل٣٦٣٨

                                                                                    باق١٩٢١منتصر عاشور احمد محمد٣٦٣٩

                                                                                    باق١٩٢٢منھ هللا محمود عبدالغني محمد٣٦٤١

                                                                                    باق١٩٢٣منھ هللا مصطفى محمد حسین٣٦٤٢

                                                                                    مستجد١٩٢٤منھ محمود صالح المسلمى السید٣٦٤٣

                                                                                    مستجد١٩٢٥منى عبدهللا عبدالقوي عمار٣٦٤٤

                                                                                    مستجد١٩٢٦مني مصطفى محمود حقى٣٦٤٥

                                                                                    باق١٩٢٧مني معروف سالم بامر حول٣٦٤٦

                                                                                    مستجد١٩٣٠مھا حمدى ابراھیم احمد٣٦٤٧

                                                                                    مستجد١٩٣١مھاب عصام جوده غزالى٣٦٤٨

                                                                                    مستجد١٩٢٩مھا حسین عیدروس العیدروس٣٦٤٩

                                                                                    مستجد١٩٢٨منیف فیصل حمود اسعد الشیخ ٣٦٥١

                                                                                    مستجد١٨٩٥مصطفى نبیل عباس انیس٣٦٥٢

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٥ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٩٣٢مھند سامح محمد فھیم٣٧١

                                                                                    باق١٩٣٣مھند عبدالرحمن احمد عبدالرحمن٣٧٢

                                                                                    مستجد١٩٣٤مھند عالء رجب رضوان٣٧٣

                                                                                    مستجد١٩٣٥مھند عمادالدین عبدالعال السید احمد٣٧٤

                                                                                    مستجد١٩٣٧مھند محمد على محمود حسین قندیل٣٧٥

                                                                                    مستجد١٩٣٨مھند مدحت حسین حسن النجار٣٧٦

                                                                                    مستجد١٩٣٩مھند ھشام محمود ھالل٣٧٧

                                                                                    مستجد١٩٤٠مى جمال حسن الغنیمى٣٧٨

                                                                                    مستجد١٩٤١مى شریف فؤاد الشافعي٣٧٩

                                                                                    مستجد١٩٤٢مى محمد السید حسن٣٧١٠

                                                                                    باق١٩٤٣مى یاسر السید عبده حسن٣٧١١

                                                                                    مستجد١٩٤٤میادة عنتر سید محى الدین٣٧١٢

                                                                                    مستجد١٩٤٥میاده طلعت محمد احمد٣٧١٣

                                                                                    مستجد١٩٤٦میار ایھاب محمد حلمي٣٧١٤

                                                                                    مستجد١٩٤٧میار طارق حسن نصر٣٧١٥

                                                                                    باق١٩٤٨میار محمود طلبھ محمود الریس ٣٧١٦

                                                                                    مستجد١٩٤٩میار محى الدین صالح الدین محمد الشریف٣٧١٧

                                                                                    مستجد١٩٥٠میران احمد مصطفي السید٣٧١٨

                                                                                    باق١٩٥١میران محمد ابراھیم ابراھیم٣٧١٩

                                                                                    مستجد١٩٥٢میران محمود مبروك عبدالمقصود٣٧٢٠

                                                                                    مستجد١٩٥٣میرنا عادل صموئیل ونیدس٣٧٢١

                                                                                    مستجد١٩٥٤میرنا كمال الدین حسین عبدالرحمن٣٧٢٢

                                                                                    مستجد١٩٥٥میرنا محمد محمد بھجت زھران٣٧٢٣

                                                                                    مستجد١٩٥٦میرنا ودیع صموئیل اسرائیل٣٧٢٤

                                                                                    مستجد١٩٥٧میساء محمد حمزه عثمان٣٧٢٦

                                                                                    مستجد١٩٥٨مینا اسكندر المنسى اسكندر٣٧٢٧

                                                                                    مستجد١٩٥٩مینا امیر فیلیب یعقوب٣٧٢٨

                                                                                    مستجد١٩٦٠مینا امیل منیر حنا رزق هللا٣٧٢٩

                                                                                    مستجد١٩٦١مینا ایھاب استیلو خلة٣٧٣٠

                                                                                    مستجد١٩٦٢مینا عادل بدرى ابراھیم٣٧٣١

                                                                                    مستجد١٩٦٣مینا لطفى سعد جرجس٣٧٣٢

                                                                                    مستجد١٩٦٤مینا محب ثابت بسالى٣٧٣٣

                                                                                    مستجد١٩٦٥مینا ناصر حبیب بسخرون٣٧٣٤

                                                                                    مستجد١٩٦٦نادین صبرى محمد منصور٣٧٣٥

                                                                                    باق١٩٦٧نادین صالح الدین محمد سعید٣٧٣٦

                                                                                    مستجد١٩٦٨نادین وائل محمد عبدالجواد٣٧٣٧

                                                                                    مستجد١٩٦٩نادیھ احمد یاسین السید٣٧٣٨

                                                                                    باق١٩٧٠نادیھ حقوص یاسین٣٧٣٩

                                                                                    مستجد١٩٧١ناردین عادل شانودى ویصا٣٧٤٠

                                                                                    مستجد١٩٧٣ندى ابوبكر على زیدان٣٧٤١

                                                                                    مستجد١٩٧٥ندى اسامھ عبدالموجود محمد حسن٣٧٤٢

                                                                                    باق١٩٧٦ندى اشرف ابراھیم السید٣٧٤٣

                                                                                    باق١٩٧٧ندى اشرف عبدهللا  محمد القویضي٣٧٤٤

                                                                                    مستجد١٩٧٨ندى السید عباس فھیم٣٧٤٥

                                                                                    مستجد١٩٧٩ندى جمال عبدالحكیم امام٣٧٤٦

                                                                                    مستجد١٩٨٠ندى جمیل محمد حسنین٣٧٤٧

                                                                                    مستجد١٩٨١ندى خالد احمد عثمان٣٧٤٨

                                                                                    مستجد١٩٧٢نجمھ حرزى على عبدى٣٧٤٩

                                                                                    مستجد١٩٣٦مھند محمد امین عبدالجلیل محمد الخولى٣٧٥٠

                                                                                    مستجد١٩٧٤ندى احمد عامر مسعد ٣٧٥٢

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٦ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد١٩٨٢ندى ربیع ابراھیم عبدالنبى٣٨١

                                                                                    مستجد١٩٨٣ندى سامح ابراھیم حسن٣٨٢

                                                                                    مستجد١٩٨٤ندى سمیر حسن الشیخ٣٨٣

                                                                                    مستجد١٩٨٥ندى عبدالحمید محمد عبدالحمید عفیفى٣٨٤

                                                                                    مستجد١٩٨٦ندى عبدالمعبود عبدالرازق عبدالمعبود٣٨٥

                                                                                    مستجد١٩٨٧ندى عزت شوقى الفقى٣٨٦

                                                                                    مستجد١٩٨٨ندى عالء الدین مصطفى علي٣٨٧

                                                                                    مستجد١٩٨٩ندى فتوح ابو الفتوح السید موسى٣٨٨

                                                                                    مستجد١٩٩٠ندى محمد احمد محمد سعد٣٨٩

                                                                                    مستجد١٩٩١ندى محمد جبریل صالح٣٨١٠

                                                                                    مستجد١٩٩٢ندى محمود عبداللطیف سالم٣٨١١

                                                                                    مستجد١٩٩٣ندى نادر احمد محمود٣٨١٢

                                                                                    مستجد١٩٩٤ندى والء محمد خیرى٣٨١٣

                                                                                    مستجد١٩٩٥نردین احمد شوقى عبدالمجید سباق٣٨١٤

                                                                                    مستجد١٩٩٦نرمین ھالل كامل عبدهللا٣٨١٥

                                                                                    باق١٩٩٧نعمات سید عبدالحمید عبدالرحیم٣٨١٦

                                                                                    مستجد١٩٩٨نھال محمد اسماعیل حسین ذھنى٣٨١٧

                                                                                    مستجد١٩٩٩نھال منصور عبدالبارى محمد ربیع٣٨١٨

                                                                                    مستجد٢٠٠٠نھى حمدى عبدالمجید محمود عطیھ٣٨١٩

                                                                                    مستجد٢٠٠١نھى عادل حسن عبدالمنعم٣٨٢٠

                                                                                    باق٢٠٠٢نواف خلیل دھام كعیط٣٨٢١

                                                                                    مستجد٢٠٠٣نوال محمد عبدالسالم محمد٣٨٢٣

                                                                                    مستجد٢٠٠٤نور الدین محمد مصطفى سلیمان٣٨٢٤

                                                                                    باق٢٠٠٥نور جدعان محمد العنزى٣٨٢٥

                                                                                    مستجد٢٠٠٦نورا عمر طھ احمد محمود٣٨٢٦

                                                                                    مستجد٢٠٠٧نورا محمد مصطفي عبدالفتاح عطیھ٣٨٢٧

                                                                                    مستجد٢٠٠٨نورا محمود سید احمد سید البقلى٣٨٢٨

                                                                                    مستجد٢٠١٠نوران الشحات محمد اصالن سلیم٣٨٢٩

                                                                                    مستجد٢٠١١نوران جالل ابوزید محمد٣٨٣٠

                                                                                    مستجد٢٠١٣نوران عبدالكریم شعبان عمر حسن٣٨٣١

                                                                                    مستجد٢٠١٤نوران محمد زین العابدین صالح الدین حبیب٣٨٣٢

                                                                                    باق٢٠١٥نوره ایمن محمد محمد احمد عثمان٣٨٣٣

                                                                                    مستجد٢٠١٦نورھان احمد عبدالعزیز عبدالغنى٣٨٣٤

                                                                                    مستجد٢٠١٧نورھان اسامھ محمد نجم الدین محمد٣٨٣٥

                                                                                    باق٢٠١٨نورھان حماده بدوي ھریدي٣٨٣٦

                                                                                    مستجد٢٠١٩نورھان خالد كمال ابراھیم٣٨٣٧

                                                                                    مستجد٢٠٢٠نورھان عادل صابر مھدى٣٨٣٨

                                                                                    مستجد٢٠٢١نورھان على صبحى فرید٣٨٣٩

                                                                                    مستجد٢٠٢٢نورھان فخرى محمد ھمام٣٨٤٠

                                                                                    مستجد٢٠٢٣نورھان محمد احمد عبدالھادى٣٨٤١

                                                                                    مستجد٢٠٢٤نورھان محمد شاھین التابعى٣٨٤٢

                                                                                    مستجد٢٠٢٥نیرة ربیع رجب محمود٣٨٤٤

                                                                                    مستجد٢٠٢٦نیره مجدى عبدالفتاح رفاعى٣٨٤٥

                                                                                    مستجد٢٠٢٧ھاجر اسماعیل عبدالعاطى على٣٨٤٦

                                                                                    مستجد٢٠٢٨ھاجر صدیق عز الدین صدیق٣٨٤٧

                                                                                    مستجد٢٠٢٩ھاجر صالح رمضان البدراوي٣٨٤٨

                                                                                    مستجد٢٠٠٩نورالدین على ایوب الجوالنى٣٨٥٠

                                                                                    مستجد٢٠١٢نوران حسن حسن البانوبى٣٨٥١

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٧ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٢٠٣٠ھاجر عبدالسالم محمود عبدالسالم٣٩١

                                                                                    باق٢٠٣١ھاجر عطیھ السید عطیھ الجرنوسي٣٩٢

                                                                                    باق٢٠٣٢ھاجر كمال عبدالرحمن عطا٣٩٣

                                                                                    مستجد٢٠٣٣ھاجر كمال منیر ابراھیم الذھبى٣٩٤

                                                                                    مستجد٢٠٣٤ھاجر مصطفى عبدالغنى ابو المجد٣٩٥

                                                                                    مستجد٢٠٣٥ھادى سید سید احمد سالم٣٩٦

                                                                                    مستجد٢٠٣٦ھادى ھانى فرید عبدالحى٣٩٧

                                                                                    مستجد٢٠٣٧ھادى ھیثم عبدالمنعم مرسى٣٩٨

                                                                                    مستجد٢٠٣٨ھانى زكریا فارس وھیب٣٩٩

                                                                                    مستجد٢٠٣٩ھایدي احمد حسین احمد٣٩١٠

                                                                                    مستجد٢٠٤٠ھایدى اشرف جالل السید٣٩١١

                                                                                    مستجد٢٠٤١ھایدي جمال رمضان محمد بدر٣٩١٢

                                                                                    مستجد٢٠٤٢ھایدى خالد صالح حجاجى٣٩١٣

                                                                                    مستجد٢٠٤٣ھایدى محمد محمود حسین ابوطالب٣٩١٤

                                                                                    مستجد٢٠٤٤ھبة هللا احمد عبدالصمد محمد شعراوي٣٩١٥

                                                                                    مستجد٢٠٤٥ھبة خالد ابراھیم عبدالمجید٣٩١٦

                                                                                    مستجد٢٠٤٦ھبة سامى عبدالمنعم عبدالوھاب٣٩١٧

                                                                                    مستجد٢٠٤٧ھبة محمد الرفاعى البشبیشى٣٩١٨

                                                                                    باق٢٠٤٩ھبھ ابراھیم عبدالخالق ابراھیم٣٩١٩

                                                                                    مستجد٢٠٥٠ھبھ هللا ابراھیم زینھم عبدالرحمن٣٩٢٠

                                                                                    مستجد٢٠٥١ھبھ سعد عید عواد٣٩٢١

                                                                                    مستجد٢٠٥٢ھبھ عمرو عبدالفتاح محمد عطیة٣٩٢٣

                                                                                    مستجد٢٠٥٣ھدى حسن محمد حسن٣٩٢٤

                                                                                    مستجد٢٠٥٤ھدى مجدي سید عبدالغني السید٣٩٢٥

                                                                                    مستجد٢٠٥٥ھدیر ابراھیم احمد طھ محمود٣٩٢٦

                                                                                    باق٢٠٥٦ھدیر صبري عبدالعزیز خلیل٣٩٢٧

                                                                                    مستجد٢٠٥٧ھدیر عادل سید ابراھیم الجمل٣٩٢٨

                                                                                    مستجد٢٠٥٨ھدیر قطب مشحوت قطب٣٩٢٩

                                                                                    مستجد٢٠٥٩ھدیل اسامھ عبدالرحمن عبدالرحمن الدیب٣٩٣٠

                                                                                    مستجد٢٠٦٠ھرابیش بخیت ھرابیش عویضان٣٩٣١

                                                                                    باق٢٠٦١ھشام احمد عفیفي عبدالقادر٣٩٣٢

                                                                                    مستجد٢٠٦٢ھشام احمد فؤاد عبدالبارى احمد یوسف٣٩٣٣

                                                                                    مستجد٢٠٦٣ھشام جمال محمد حسنى محمد٣٩٣٤

                                                                                    مستجد٢٠٦٤ھشام خالد عبداللطیف حامد٣٩٣٥

                                                                                    مستجد٢٠٦٥ھشام رمضان الحسین الشحات٣٩٣٦

                                                                                    مستجد٢٠٦٦ھشام سید جابر احمد٣٩٣٧

                                                                                    مستجد٢٠٦٧ھشام عادل مصطفى كامل درویش٣٩٣٨

                                                                                    مستجد٢٠٦٨ھشام محمد احمد عبده یوسف٣٩٣٩

                                                                                    مستجد٢٠٦٩ھنا خالد فؤاد رمضان السید٣٩٤٠

                                                                                    مستجد٢٠٧٠ھناء موسى فودة موسي٣٩٤١

                                                                                    باق٢٠٧١ھویدا عالء محمد احمد زھران٣٩٤٢

                                                                                    باق٢٠٧٢ھیا احمد السید محمد٣٩٤٣

                                                                                    مستجد٢٠٧٤ھیثم عماد على عبدالمجید٣٩٤٤

                                                                                    باق٢٠٧٥ھیثم عمار سعد سلطان٣٩٤٥

                                                                                    مستجد٢٠٧٦وئام خیرى انور احمد سویدان٣٩٤٦

                                                                                    باق٢٠٧٧وائل ایھاب عبدالعزیز السید علي٣٩٤٧

                                                                                    باق٢٠٧٨وائل حسین خلوف٣٩٤٨

                                                                                    مستجد٢٠٧٣ھیا محمود حنفى محمود٣٩٤٩

                                                                                    مستجد٢٠٤٨ھبةهللا ھشام محمد حسني ٣٩٥٠

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٨ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٢٠٧٩ورفاء عمر طاھر٤٠٢

                                                                                    باق٢٠٨٠وسیم سویلم سریو سلطان رویضي٤٠٣

                                                                                    مستجد٢٠٨١وفاء الجوھرى موسى طنطاوى موسي٤٠٤

                                                                                    مستجد٢٠٨٢والء صالح عبداللطیف حسب النبى٤٠٦

                                                                                    مستجد٢٠٨٣ولید سعید اسماعیل یسن٤٠٧

                                                                                    مستجد٢٠٨٤ولید عبدالرسول كامل محمد٤٠٨

                                                                                    مستجد٢٠٨٥یاسر عادل عبدالسمیع عبدالسید٤٠٩

                                                                                    باق٢٠٨٦یاسر على السعیدي٤٠١٠

                                                                                    مستجد٢٠٨٧یاسر ناصر احمد عبدهللا مصطفى٤٠١١

                                                                                    مستجد٢٠٨٨یاسمین احمد كامل محمد محمد شاھین٤٠١٢

                                                                                    مستجد٢٠٨٩یاسمین امام فرج امام موسى٤٠١٣

                                                                                    مستجد٢٠٩٠یاسمین تامر حسن عبدالرحمن٤٠١٤

                                                                                    مستجد٢٠٩١یاسمین حسن عبدالفتاح حسن٤٠١٥

                                                                                    مستجد٢٠٩٢یاسمین حمدى طھ خلف موسى٤٠١٦

                                                                                    مستجد٢٠٩٣یاسمین رافت فتحى ذكى عبدالمعطى٤٠١٧

                                                                                    مستجد٢٠٩٤یاسمین صالح محمد حسن٤٠١٨

                                                                                    مستجد٢٠٩٥یاسمین عبدالعال محمود عبدالعال٤٠١٩

                                                                                    باق٢٠٩٦یاسمین عبدالفتاح ابراھیم عبدالباقي٤٠٢٠

                                                                                    مستجد٢٠٩٧یاسمین محمد حامد حامد محمدابو یوسف٤٠٢١

                                                                                    باق٢٠٩٨یاسمین محمد محمد عبدالفتاح٤٠٢٢

                                                                                    مستجد٢٠٩٩یاسمین ممدوح صادق عبدالمولى٤٠٢٣

                                                                                    مستجد٢١٠٠یحیى احمد زكریا حامد٤٠٢٤

                                                                                    باق٢١٠١یحیى احمد عواد جمعھ٤٠٢٥

                                                                                    مستجد٢١٠٢یحیى اسامھ محمد السید سید على٤٠٢٦

                                                                                    باق٢١٠٣یحیى ایمن محمد ابراھیم الدیب٤٠٢٧

                                                                                    مستجد٢١٠٤یحیى حمدي رفاعي خالد٤٠٢٨

                                                                                    مستجد٢١٠٥یحیى خالد حسین ابراھیم٤٠٢٩

                                                                                    مستجد٢١٠٦یحیى زكریا احمد احمد صارو٤٠٣٠

                                                                                    مستجد٢١٠٧یحیى محمد خلف احمد محمد ٤٠٣١

                                                                                    مستجد٢١٠٨یسرى یسرى محمد محمد٤٠٣٣

                                                                                    مستجد٢١١٠یمنى حسن عبدالباسط احمد عبده٤٠٣٤

                                                                                    مستجد٢١١١یمنى حمدى محمد خلیفھ٤٠٣٥

                                                                                    مستجد٢١١٢یمنى عصام الدین عبدالفتاح حامد٤٠٣٦

                                                                                    مستجد٢١١٤یوستینا جمال صدیق رزق هللا٤٠٣٧

                                                                                    مستجد٢١١٥یوستینا عزت ونیس عریان٤٠٣٨

                                                                                    مستجد٢١١٦یوسف ابراھیم عبدالحمید محمد احمد٤٠٣٩

                                                                                    مستجد٢١١٧یوسف ابو العال سید عبدالنبى٤٠٤٠

                                                                                    مستجد٢١١٨یوسف احمد السید احمد قیصر٤٠٤١

                                                                                    مستجد٢١١٩یوسف احمد عویس احمد عبدالھادي٤٠٤٢

                                                                                    مستجد٢١٢٠یوسف احمد محمد جالل كفل٤٠٤٣

                                                                                    مستجد٢١٢١یوسف احمد محمد رفعت طلبھ محمد٤٠٤٤

                                                                                    مستجد٢١٢٢یوسف احمد محمود علي سویلم٤٠٤٥

                                                                                    مستجد٢١٢٣یوسف احمد مختار عبدالرازق٤٠٤٦

                                                                                    مستجد٢١٢٤یوسف اسامھ مصطفى محمد٤٠٤٧

                                                                                    مستجد٢١٢٥یوسف اشرف سالم عبدالحمید٤٠٤٨

                                                                                    مستجد٢١٠٩یمنى ابراھیم محمود البساطى٤٠٤٩

                                                                                    مستجد٢١١٣یمنى محمد محمد احمد ذكى٤٠٥٠

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ١٩ من ٢٠



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

كلیة الھندسة جامعة القاھرة

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

 قسم اعدادى - ب   -      السنة الدراسیة: االعدادیة

                                                                                    مستجد٢١٢٦یوسف اشرف صالح الدین صالح٤١١

                                                                                    مستجد٢١٢٧یوسف اشرف محمود ابراھیم النجار٤١٢

                                                                                    مستجد٢١٢٨یوسف السید محمد عبدالحمید٤١٣

                                                                                    مستجد٢١٢٩یوسف جمال حلمى عبدهللا سعد٤١٤

                                                                                    مستجد٢١٣٠یوسف جمیل ابو زید عبدالنعیم٤١٥

                                                                                    مستجد٢١٣١یوسف خالد كامل عبدالغفار٤١٦

                                                                                    مستجد٢١٣٢یوسف رحاب الدین عبدالفتاح محمد ابراھیم٤١٧

                                                                                    مستجد٢١٣٣یوسف رفعت عطیھ حنا٤١٨

                                                                                    مستجد٢١٣٤یوسف سمیر عزمى صلیب٤١٩

                                                                                    مستجد٢١٣٥یوسف صالح الجاك صالح٤١١٠

                                                                                    مستجد٢١٣٦یوسف صالح محمود محمد٤١١١

                                                                                    مستجد٢١٣٧یوسف صفوت محمد سید٤١١٢

                                                                                    مستجد٢١٣٨یوسف صالح محمد سراج الدین٤١١٣

                                                                                    مستجد٢١٣٩یوسف طھ اسماعیل محمد٤١١٤

                                                                                    مستجد٢١٤٠یوسف عادل عبدالرحمن عبدالباقى احمد٤١١٥

                                                                                    مستجد٢١٤١یوسف عاطف ابراھیم احمد٤١١٦

                                                                                    باق٢١٤٢یوسف عبدالغنى اسماعیل القرشى٤١١٧

                                                                                    مستجد٢١٤٣یوسف عصام الدین عبدالباقى حسن٤١١٨

                                                                                    مستجد٢١٤٤یوسف عصام محمد عثمان سالمھ٤١١٩

                                                                                    مستجد٢١٤٥یوسف عمرو محمد محمد بدوى٤١٢٠

                                                                                    مستجد٢١٤٦یوسف ماجد محمد كامل احمد كامل٤١٢١

                                                                                    مستجد٢١٤٧یوسف مجدى ابراھیم على٤١٢٢

                                                                                    مستجد٢١٤٨یوسف مجدي محمد حسن٤١٢٣

                                                                                    مستجد٢١٤٩یوسف محمد السید محمود٤١٢٤

                                                                                    باق٢١٥١یوسف محمد عبدالفتاح الدقماق٤١٢٥

                                                                                    مستجد٢١٥٢یوسف محمد عبدهللا محمد٤١٢٦

                                                                                    مستجد٢١٥٣یوسف محمد عبدالوھاب محمد ابوالعال٤١٢٧

                                                                                    مستجد٢١٥٤یوسف محمد محمود احمد ابراھیم٤١٢٨

                                                                                    باق٢١٥٥یوسف محمد محمود امین٤١٢٩

                                                                                    مستجد٢١٥٦یوسف محمد یوسف حسین٤١٣٠

                                                                                    مستجد٢١٥٧یوسف محمود ابراھیم منصور٤١٣١

                                                                                    مستجد٢١٥٨یوسف محمود الحلى محمود٤١٣٢

                                                                                    مستجد٢١٥٩یوسف محمود سید محمد السید٤١٣٣

                                                                                    مستجد٢١٦٠یوسف محمود عبدالمنعم سالم٤١٣٤

                                                                                    مستجد٢١٦١یوسف مختار ابراھیم محمد٤١٣٥

                                                                                    مستجد٢١٦٢یوسف مصطفى سالمھ احمد محمد٤١٣٦

                                                                                    مستجد٢١٦٣یوسف مصطفى مجدى محمود خلیل الجمال٤١٣٧

                                                                                    مستجد٢١٦٤یوسف منصور حسین محمد٤١٣٨

                                                                                    مستجد٢١٦٥یوسف ھشام عبدالھادى عبدالعزیز مصطفى٤١٣٩

                                                                                    مستجد٢١٦٦یوسف ولید حسن عبدالعظیم٤١٤٠

                                                                                    مستجد٢١٦٧یوسف ولید عبدالفتاح صالح الحامولي٤١٤١

                                                                                    مستجد٢١٦٨یوسف ولید عبدالمنعم احمد شومان٤١٤٢

                                                                                    باق٢١٦٩یوسف یاسر احمد عطا٤١٤٣

                                                                                    مستجد٢١٧٠یوسف یاسر حنفى خبیز٤١٤٤

                                                                                    مستجد٢١٧١یوسف یاسر عبدالفتاح الفى٤١٤٥

                                                                                    مستجد٢١٧٢یوسف یاسر محمد قاسم عبدالرحیم على٤١٤٦

                                                                                    باق٢١٧٣یوسف یاسر محمود عزام٤١٤٧

                                                                                    مستجد٢١٧٤یوسف یسرى محمد على احمد النجار٤١٤٨

                                                                                    مستجد٢١٥٠یوسف محمد عبدالعال عباس٤١٤٩

S.A.S روجع شئون الطالب
صفحة رقم ٢٠ من ٢٠


