
مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

على عبدالتواب على عبدالتواب152021144ابراهيم احمد ابراهيم احمد152021003

علياء محمد حجاج محمد252021147احمد حمدى محمد حميد252021013

عمرو على محمود رضوان352021155احمد محمد ابراهيم احمد352021029

فريده بهاء ذكى مرسى452021161احمد محمد عيد حفنى452021034

كريم نبيل حلمى محمد552021170احمد محمد مدبولى محمد552021036

كيرلس رؤف ابراهيم جيد652021176احمد محمد مهران عبدالقادر652021037

مايكل ماهر حنا جرجس752021184اسامه عثمان شاكر محمد752021042

محمد احمد محمد حسن852021188اسحق نوناى منير عبده852021045

محمد بهاء فتحى عبدالحكيم952021197بموا عزت منير عبدالمالك952021068

محمد ربيع عبدالظاهر عبدالسميع1052021201بيتر اسحاق سمير حبيب1052021070

محمد سيف على عطا1152021202حسام صالح السيد احمد1152021080

محمد صالح زين فريد1252021205خلود عادل عبدهللا على1252021086

محمد عبدهللا عبدالوهاب عبدهللا1352021207زياد احمد نافع محمد1352021090

مروان محمود حسن عمران1452021232ستيف فادى فوزى يوسف1452021101

مهند حمدى محمود حسن1552021244طارق شعبان محمد ابراهيم1552021113

مينا جرجس نصيف دانيال1652021247عبدالرحمن بهجت سيد عيد1652021120

نبيل وديد توفيق هارون1752021251عبدالرحمن عبدالناصر احمد صاوى1752021124

ندى ناصر محمد عبدالفتاح1852021252عبدالرحمن محمد زغلول عبدالعظيم1852021127

نها سيد مغربى محمد1952021254عبدهللا ثروت مكاوى عبدهللا1952021135

يحيى محمد يحيى طاهر حسين2052021263عبدالوهاب احمد رمضان محمد2052021141

يوسف حماده معتمد جنيدى2152021266على احمد محمد عطيه2152021142

اسالم جمال محفوظ عبدالعزيز2252021278على شريف فكرى عبدالرشيد2252021143
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

كريم محمد الصادق شاكر152021397اسامه محمد عبدهللا محمد152021284

احمد محمد عبدالستار عبدالعليم252021407فاطمه طه سيد متولى252021286

عبدالرحمن مصطفى محمد احمد352021414نتاليا باسم موريس بولس352021287

هدير خلف محمد حسن452021421ندى خالد منصف محمد452021288

مينا ناجح حزقيال عطا هللا552021428رجب محمد ابراهيم على السيد552021294

على مسلم محمد على652021442محمد ايمن عبدالستار محمد652021296

عبدهللا شحاته عبدهللا شحاته752021450اسالم عبدالحميد عباس على752021300

محمد خلف فاروق امين852021479احمد سيد رضا احمد852021302

مصطفى عبدالمنعم محمد على952021482محمد رمضان شعبان مراد952021305

محمد حمدى جاد الرب احمد1052021490مختار نصر عبدالغفار على1052021330

فادى ثروت وهيب حنين1152021492طارق اشرف محمد على1152021333

افرايم مالك حنا عبدالنور1252021499عبدالرحمن ناصر سيد رضوان1252021336

عالء عثمان حلبى حسن1352021509محمود حمادة ابراهيم عبدالحميد1352021337

هايدى محمد النوبى محمد1452021511رامى رؤوف فهيم عبدالمجلى1452021340

اميره سامى شوقى محمد عماره1552021514يوسف محمد ابوالحجاج حامد1552021349

1652021519فارس حسين محمد حامد1652021350
عبدالرحمن عبدالناصر ابراهيم 

عبدالسالم

عبدالرحمن محمد على ابوالحسن1752021520محمود محى الدين صالح محمد1752021352

مندى خالد مندى ابراهيم1852021521سميه احمد سمير عبدالسالم1852021355

احمد صابر عبدالقادر على1952021535نورهان خالد محمد حسن1952021356

نيره خيرى على عبدالقوى زيد2052021536دعاء شوقى مصطفى مهران2052021357

عبدالقادر عبدالفتاح جابر محمود2152021538مصطفى محمد مصطفى خليفه2152021363

فوزى محمد فوزى السيد محمد البرعى2252021540احمد ابوالحجاج علوانى احمد2252021368

ياسر قناوى محمود عبدالكريم2352021541محمد خلف عبدالرحمن محمد2352021386
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

عبدالرحمن حمدى عبدالرحمن احمد152020112ابراهيم محمد ممبى محمد152020004

عبدالرحمن محمد اسماعيل عبدالجابر252020119احمد انور احمد محمود252020006

عبدالرحمن وليد اسماعيل على352020121احمد رمضان سعيد دردير352020013

كريم اشرف حسين احمد452020146احمد عاطف السيد محمد452020017

كريم ممدوح عبدالحميد محمد552020150اسالم احمد منصور عنتر552020041

محمد احمد عبدالعال محمد652020168اندرو شهدى نخنوخ فرج هللا652020045

محمد احمد محمد عبدالعزيز752020171ايمن اشرف محمد الفاروق محمد752020047

محمد حسن عبدالهادى السمان852020174بيشوى ادوارد لويز ابراهيم852020050

محمد رافت طه سيد952020177جرجس نبيل فتحى كريم952020055

محمد عبدالنبى احمد سعيد1052020184حسام ايمن ناجى ذكى1052020062

محمد عيسى تغيان فوزى1152020189حسن محمد حسين محمد1152020064

محمود احمد نايل دياب1252020196خالد محمود محمد محمد1252020070

مصطفى محمد شعبان محمد1352020206زياد احمد مصطفى احمد1352020087

مينا مدحت ناجح نجيب1452020217زياد محمد عبدالرحيم رضوان1452020090

مينا هانى حسنى عوض1552020220سمير سامى جرجس ميخائيل1552020098

هاجر اشرف مصطفى على1652020222شاهين مصطفى شاهين احمد1652020099

هند محمد عزت عبدالحكيم1752020226عبدالرحمن احمد عبدالمحسن احمد1752020110
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

محمود محمد سيد مصطفى152020330يوسف جابر شحاته محمد152020232

محمود غانم ابراهيم احمد252020335يوسف صموئيل جريس رومان252020233

احمد فضلون محمد محمد352020340عبدالرحمن عصام رمضان احمد352020238

على احمد محمد دردير452020341محمود عبدالعظيم عبدالرؤوف احمد452020243

طارق محمد عبدالموجود محمد552020343كريم اسامه ابوبكر عبدالحفيظ552020256

حاتم محمد احمد محمد652020353عبدهللا نميرى منصور عبدالولى652020261

محمد جاد هللا احمد جاد هللا752020357انطونيوس وجيه صادق جورجى752020262

احمد ايمن عبدالحميد محمد852021011احمد محمود محمد محمد852020265

احمد عياد سهرى عبدهللا952021028احمد عز الدين حمدناهللا محمد952020274

سهيله قطب فوزى عباس1052021106عبدالرحمن عبدهللا خلف سيد1052020276

عبدالرحمن على صالح مصلح1152021125احمد قرشى اسماعيل خلف1152020279

عبدهللا خالد محمد عبدالنعيم1252021137عبدهللا صابر يوسف على1252020290

كريم عادل محمد ايوب1352021167كريم عبدالرحمن محمد احمد حسن1352020296

1452021195محمود محمد عبدالوهاب عسران فاضل1452020297
محمد ايهاب عبدالحميد عصام الدين 

توفيق

محمد خالد محمد اسماعيل1552021200مصطفى هانى عباس عبدالاله1552020301

محمد عامر عبدالرحمن حسين1652021206احمد محمد نجيب صادق1652020313

منه هللا حسام الدين احمد نجيب1752021242زياد احمد عبدالحليم احمد1752020314

مصطفى اشرف محمد السعيد امين1852021485عبدالرحمن عبدالصبور عبدهللا العادلى1852020318
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

خالد احمد فتحى عبداللطيف على152019095ابرام عماد محروص شحاته152019007

خالد على عثمان عبدالحميد252019097احمد بهاء جمال عبده252019013

زياد علوى عدلى حسن352019115احمد سطوحى عبدالمولى محمود352019020

زياد محمد محمد على452019118احمد سيد محمد حفنى452019021

زياد محمود عبدالرحمن ابراهيم552019119احمد عاطف احمد ابراهيم552019023

ساره محسن عثمان السيد652019120احمد عبدالرحيم مالحظ محمد652019025

سيد محمود سيد فريد752019125احمد عبدالمنعم صالح محمد752019027

طارق عماد فتحى محمد852019133احمد عنتر سداد عقل852019034

طاهر محمد اسماعيل على952019135احمد فرج يونس احمد952019035

عبدالرحمن احمد محمد فراج1052019139احمد مبروك ابوغنيمه احمد1052019037

عبدالرحمن احمد محمود بسيونى1152019140احمد محمد زكى عثمان1152019040

عبدالرحمن ادهم شوقى ابوالليل1252019141احمد ممدوح عبدالحميد عبدالرحيم1252019045

عبدالرحمن عبدالرحيم ادريس على1352019144اسامه حسين عبدالكريم تونى1352019046

عبدالرحمن محمد عثمان زايد1452019146استيفن مجدى يعقوب شاكر1452019049

عبدالرحمن محمود بخيت قاسم1552019147اسالم محمد سيد حسين1552019055

عبدالصمد عبدالمولى رفاعى محمود1652019149اسالم محمد فضل عبدالحفيظ1652019057

عبدهللا احمد مبروك ابراهيم1752019151انطون باشا حبيب سيدهم1752019066

عبدهللا رفعت محمود احمد1852019153ايناس عبدالوهاب خليل محمد1852019068

عبدهللا عدلى احمد محمود1952019154بوال سمير عبدالمالك شنوده1952019075

عبدهللا محمد ربيع على2052019156جوزيف اشرف مسعود عبدهللا2052019085

عال كمال يحى جابر2152019166حسين على حسين محمد2152019091

عالء محمد صالحين محفوظ2252019169حسين محمود عبدالرحيم السيد2252019093

الفرقة الثالثة
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

محمد مجدى خضر على152019250على مصطفى على حسين152019173

محمد محمود محمد انور جابر252019251عمر محمد رشدى محمود252019181

محمد ممدوح محمد على ابراهيم352019253عمر مهيدى توفيق سليمان352019183

محمد مؤمن محمد عبداللطيف452019254عمر نبيل حجازى عبدالوهاب452019184

محمد يسرى رجب حسين552019256فادى بولس نقوال بولس552019186

محمود ابوالحجاج حسن ابراهيم652019257فادى عماد يونان ابراهيم652019187

محمود خليفه سعيد خليفه752019261فارس عبدالمنعم محمد احمد752019190

محمود عبدالفتاح محمود محمد852019264فرج يحى فتحى عبدالباقى852019193

مصطفى عبدالناصر عبدالحميد موسى952019281كيرلس صديق عيسى خليل952019203

مصطفى هشام مصطفى كمال عبدالعظيم1052019286مايكل عماد تاوضروس جرجس1052019214

معاذ احمد عبدربه احمد1152019288مايكل ماهر عياد ناشد1152019217

مؤمن سيد محمد احمد1252019295محمد احمد خلف احمد1252019219

مينا عادل زكى جاب هللا1352019304محمد احمد محمد االمين احمد1352019221

مينا مجدى صالح ملك1452019305محمد امين زغلول امين1452019224

نورهان كمال على محمد1552019308محمد ايهاب بهاء الدين محمود1552019225

هاله محمد نجيب محمود محمد1652019309محمد جمال زكى عبدالعزيز1652019228

يوسف عباس سيد محمد1752019325محمد جمال فتحى االزهرى1752019229

ابراهيم عبادة سويلم سيد1852020003محمد جمال محمد محمد1852019230

مصطفى محمد عصام الدين محمد1952020207محمد حسانين سيد حسين1952019232

 ابراهيم عبادة سويلم سيد2052020003محمد عثمان صابر عثمان2052019243

مصطفى محمد عصام الدين محمد2152020207محمد على امين محمد2152019245

محمد عليوه السيد عليوه2252019247
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

حسام عادل محمود على152018111ابرام بطرس ابسخيرون عدراوى152018005

حسام عبدالناصر عبدالرحيم عثمان252018112احمد بهاء الدين فتحى عبدالحميد252018011

حسين رمضان حسين محمد فايد352018117احمد حمدى تونى عبدالرحمن352018018

حسين محمد صالح الدين على452018118احمد شمس الدين عبدالنبى جاد الكريم452018025

خالد مصطفى احمد عبدالرسول552018128احمد شوكت خلف كامل552018026

خلود خالد عوض سعد هللا652018129احمد صابر عبدهللا صاوى652018027

داليا احمد عدلى ابوجبل752018131احمد ضاحى عبدهللا يس752018029

ديفيد مجدى كامل جوهر852018134احمد طارق دياب عبدهللا852018030

ريمون ميالد طنيوس عزيز952018142احمد على السيد على952018038

سامى خالد عبدالحميد حماد1052018146احمد على محمد على1052018039

شهاب عاطف احمد حامد1152018153احمد عمر كامل احمد1152018041

ضياء هارون سالم هارون1252018159احمد مجدى محمد خالد1252018044

طارق عبدالحميد محمد مصطفى1352018160احمد محمد خليفه علوانى1352018047

طارق محمد الجبلى ابراهيم توفيق1452018161احمد محمد صقر عبدهللا1452018049

عاصم ايمن فتحى احمد1552018164احمد هانى سيد عبدالغنى1552018058

عبدالجليل محمد عبدالجليل عبدالنبى1652018167ادهم مدحت محمد حسين1652018060

عبدالرحمن احمد محمد احمد1752018169اسالم محمد عبده عبادى1752018068

عبدالرحمن رمضان اسماعيل على1852018171الدسوقى ابراهيم مستجاب عبدالوارث1852018072

عبدالرحمن عصام فتحى عبداللطيف1952018173ايمان عربى صابر حسين1952018085

عبدالرحمن على حسن عبدالرحمن2052018174ايهاب عماد مكرم عياد2052018090

عبدالرحمن قاصد عبدالنبى عبدالحميد2152018176باسم خلف هللا احمد عبدالجواد محمد2152018092

عبدالرحمن محمد ابراهيم عيد2252018177بولس وجيه مالك ابراهيم2252018096

عبدالرحمن محمد عاشور محمد2352018178جمال احمد عطيه عبدالوهاب الشاذلى2352018104

عبدهللا صابر عبدالفضيل حسن2452018184جورج نصحى صليب حنا2452018106

الفرقة الرابعة
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم كهرباء

االسمالكودماالسمالكودم

محمود احمد جاد احمد152018298على احمد ياسين احمد سيد احمد152018192

محمود رافت يونس محمد252018306عمر خالد عبدالباقى محمد252018198

محمود سباق عبدالموجود محمد352018307عمر عاطف عمر عبدالباقى352018199

محمود سليمان عبدالغنى عبدالبديع452018308عمرو اسماعيل عمرو عبدالعليم452018202

مروه احمد عدلى ابوجبل552018317عمرو ممدوح محمود عبدالمعطى552018207

مصطفى حمدى فاوى عواد652018323فاطمه محمد عبدالوهاب محمد652018211

مصطفى خلف محمد ابراهيم752018324فيفى عجايبى زكى وهبه752018215

مصطفى عبدالرحيم محمد عبدالرحيم852018328كريم عمر محمد ابراهيم852018217

مصطفى غانم احمد عبدالباقى952018329كيرلس زاهر امين شحاته952018220

مصطفى محسن شعبان دردير1052018330كيرلس يوسف بباوى فرحان1052018228

مصطفى محمد عبدالبارى ابراهيم1152018331محمد اسماعيل محمد شعبان طوسون1152018246

مصطفى محمود حسن عبدالجيد1252018332محمد سيد عبدالمعبود عبدالعال1252018263

منى عبدالاله عبدالجواد عبدهللا1352018334محمد صالح الدين على محمد1352018267

مهند عبدالرحمن محمد على1452018335محمد عبدهللا محمد سيف1452018276

ميالد شحات عياد غطاس1552018340محمد على محمد شحاته1552018280

مينا ثروت كرم يوسف1652018343محمد عماد صالح عبدالوهاب1652018281

مينا رضا عزيز صادق1752018345محمد عمادالدين عرفان رفعت1752018282

مينا قالده عياد لبيب1852018349محمد فتحى محمد على1852018283

مينا مجدى عبدهللا فلتس1952018352محمد كمال محمود محمد1952018286

نرمين عصام على عبدالمحسن2052018360محمد محمد داخلى محمد2052018289

هيثم اشرف نادى طه2152018365محمد محمد محمود عبداللطيف2152018290

يوسف احمد عبدالحميد محمد2252018370محمد محمود محمد جاب هللا2252018291

يوسف اشرف سيد عبدالرازق2352018372محمد محمود محمد محمود حسن2352018293

محمد عالء مهدى كامل2452018380محمد نبيل عبدالحميد عبدالجابر2452018295

وليد محمود محمد حجاب عبدهللا2552018384محمد ياسين نصر الدين على2552018296

الفرقة الرابعة
 sec 3 sec 4
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