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الحالةاسم الطالبكود الطالب
مستجدابراهيم ايمن عطيه سعيد22110001
مستجدابراهيم خالد ابراهيم الدسوقى رمضان22110002
مستجدابراهيم سعيد محمود عبد الصادق البهنساوى22110003
مستجدابراهيم مبروك أحمد العدوي22110004
مستجدابراهيم محمد ابراهيم محمد22110005
مستجدابراهيم محمود ابراهيم محمود رهيف22110006
مستجدابراهيم نزيه ابراهيم عبد الفضيل البلكيمى22110007
مستجداحمد ابراهيم ابو الفتح على المدبولى22110008
مستجداحمد ابراهيم عبدالعظيم المشد22110009
مستجداحمد ابراهيم محمد ابراهيم22110010
مستجداحمد ابو وهدان ابوالفتوح ابراهيم يوسف22110011
11/ 26مستجد تحويل احمد البكرى ابراهيم البكرى22110012
مستجداحمد السيد صابر الجندى22110013
مستجداحمد السيد محمدى سعد22110014
مستجداحمد ايمن محمد أبو بدر22110015
مستجداحمد إبراهيم أمين ابراهيم سيف خليفه22110016
مستجداحمد بالل على الفوال22110017
مستجداحمد تونى محمد كيالنى22110018
مستجداحمد جمال عبد الفتاح سليم22110019
30204011605019مستجد احمد حربي عبدالمقصود محمد22110020
مستجداحمد حمدى احمد محمود الفرماوى22110021
مستجداحمد حمدى السيد شحاته22110022
مستجداحمد خالد احمد طعيمه22110023
مستجداحمد خيرى شاهين خفاجى22110024
مستجداحمد رمضان محمد عبد الرحيم الغلق22110025
مستجداحمد زينهم محمد االعصر22110026
مستجداحمد سامح احمد عيد22110027
مستجداحمد سمير عبدالمجيد سالم22110028
مستجداحمد صبري عبد الفتاح قنديل عبيد22110029
مستجداحمد عاطف عبدالسالم حسانين22110030
مستجداحمد عاطف عبدالمنعم22110031
مستجداحمد عباس فتحى احمد يحيى22110032
مستجداحمد عبد الرحمن محمد عبد المحسن بدوي22110033
مستجداحمد عبد الرحيم عبد المطلب الخطيب22110034
مستجداحمد عبدالفتاح ابراهيم عبد الفتاح السحيمى22110035
مستجداحمد عبدالفتاح احمد خليفه22110036
مستجداحمد عبدهللا ابراهيم الجمال22110037
مستجداحمد عبدالمنعم محمود شعبان22110038
مستجداحمد فتحى شبل محمود عيسى22110039
مستجداحمد مالك عبد الكريم يوسف22110040
مستجداحمد مبروك عبدالفتاح داود22110041
مستجداحمد محمد رشدى احمد تعيلب22110042
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مستجداحمد محمد سليمان زهران22110043
مستجداحمد محمد فرج محمد دويدار22110044
مستجداحمد محمد فؤاد عبد الوهاب عبدربه الحق22110045
مستجداحمد محمد مرسي محمد المحرقاوي22110046
مستجداحمد محمود السيد احمد خليفه22110047
مستجداحمد محمود السيد محمد خليل22110048
مستجداحمد محمود عبدالواحد احمد22110049
مستجداحمد ممدوح سالم شاهين22110050
مستجداحمد ناجي عبد الفتاح محمد مصطفي22110051
مستجداحمد ناصف مصطفى ابراهيم22110052
مستجداحمد وائل محمد امين22110053
مستجداحمد وليد السباعي شديد نوفل22110054
مستجداحمد ياسر رشاد عبدالعال22110055
مستجداسامه احمد محمود احمد22110056
مستجداسامه جمعه حموده عالم22110057
مستجداسامه محمد السيد احمد عفيفى22110058
مستجداسامه مسعد إبراهيم عبد العزيز عوض22110059
مستجداسراء مسعد عبده الحداد22110060
مستجداسالم احمد حلمى الخولى22110061
مستجد 30208261800939 اسالم سامي عبدالعظيم أحمد البنا22110062
مستجداسالم سيد أحمد عطية الموجى22110063
مستجداسالم عبدالنبي عبدالجواد22110064
مستجداسماء محمد السيد محمد العونى22110065
مستجداسماء محمد عبد الوهاب عبد الوهاب المنوفى22110066
مستجداسماء محمد محمد السيد نويشى22110067
مستجداسماعيل مجدى حسنى اسماعيل الحسينى22110068
مستجداكرم احمد محمد عباس22110069
مستجداالء احمد محمد محمود شبل22110070
مستجدامجد ابراهيم حسنى كاظم22110071
مستجدامنيه حسام ابراهيم محمد السواق22110072
مستجدامنيه محمد عبدالسالم مجاهد22110073
مستجدامنيه مصيلحى محمد مصيلحى22110074
مستجدانس اشرف عبدالعال محمد22110075
مستجدايمان على ابراهيم هيكل22110076
مستجدايه مصطفى الصادق السيد ماضى22110077
مستجدايه مصطفى فرج عبده أبو دريع22110078
مستجدبسمه سامح عبدالعزيز عبدالرحيم سلطان22110079
مستجدبيشوي عدلي عزيز شخلول22110080
مستجدتقى فاروق عبد الحميد يوسف العبد22110081
مستجدجالل سامى جالل دويدار22110082
مستجدحامد محمود حامد شاهين22110083
مستجد 30208241600518  حسام أيمن محمد ابراهيم مدكور22110084
مستجدحسام حمزه ابوالعنين الشال22110085
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مستجدحسام مصطفى ابراهيم درويش ابو هالل22110086
مستجدحسن محمد حسن حاتى22110087
مستجدحسن محمود حسن عبدالفتاح العكش22110088
مستجدحمدى محمد العزب على حموده22110089
مستجدخالد طلعت ابراهيم بسيونى الشريف22110090
مستجدخالد مصطفى عبداللطيف عبدالجواد حماد22110091
مستجددينا ربيع كامل أبو زيد22110092
مستجدرشاد صابر السيد احمد جاد22110093
مستجدرؤف محمد حسنى محمد عبدالرازق موسى22110094
مستجدزياد احمد كامل محمد حرحش22110095
مستجدزياد أيمن محمد حسني مطر22110096
مستجدزياد حموده عبد الفتاح عرفه دليور22110097
مستجدزياد خالد عباس ابراهيم22110098
مستجدزياد محمد احمد فوزى محمد الكشكى22110099
 سحب أوراقه11/27مستجد سامي عبدالعظيم أحمد البنا22110100
مستجدساميه مهدى محمد سالم22110101
مستجدسعد سامى سعد مرقص22110102
مستجدسعيد عادل سعيد عبدالجليل22110103
مستجدسلمى محمد ابراهيم ابوشرارة22110104
مستجدسليمان محمد سليمان اللطف22110105
مستجدسندس محرس عبدالفتاح عبدالمحسن22110106
مستجدسهيله ياسر السيد شاهين22110107
مستجدسيف احمد محمد محمد مصطفى22110108
مستجدشروق عبد الناصر محمد علي الغرابلى22110109
مستجدشريف صبري حسن على الشيمي22110110
مستجدشهاب احمد شحاته أحمد حسين22110111
مستجدشهد اسامه عبدالرشيد محمد سليمان22110112
مستجدصبحى محمد سعيد عبد النبى السعدنى22110113
مستجدصبرى طلعت عبداللطيف مصيلحى عربى22110114
مستجدصدقى حسام صدقى امين سعد22110115
مستجدطارق عالء عبدالعظيم الحنفى22110116
مستجدطلعت ياسر السيد عيد22110117
مستجدعبد الحميد وائل عبد الحميد محمد الحيص22110118
مستجدعبد هللا عباس عبد المنعم عوض22110119
مستجدعبد هللا محمد جمال بيومى شريف22110120
مستجدعبدالرحمن احمد عبدالرحمن يوسف22110121
مستجدعبدالرحمن احمد محمد أحمد سيد احمد الصعيدى22110122
مستجدعبدالرحمن بليغ عبدالرحمن الشاذلى22110123
مستجدعبدالرحمن عاصم أنور محمد22110124
مستجدعبدالرحمن عبدالواحد عبدالرحمن تمراز22110125
مستجدعبدالرحمن على احمد محمد عبدالقوي22110126
مستجدعبدالرحمن على الحسينى على القلشى22110127
مستجدعبدالرحمن مصطفى السيد احمد الشرشابى22110128
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مستجدعبدالعاطى محمد عبد العاطي محمد سعد جرزه22110129
مستجدعبدالعزيز خالد عبدالعزيز عيسوى نجم22110130
مستجدعبدالفتاح محمد محمد ابراهيم22110131
مستجدعبدهللا احمد لبيب حشاد22110132
مستجدعبدهللا عاطف عبدالحميد خضير22110133
مستجدعبدهللا عبدالنبى عبدهللا عبدالسميع صفه22110134
مستجدعبدهللا عمر السيد محمد القط22110135
مستجدعبدهللا محمد عبدهللا رزق22110136
مستجدعبدالمرضى على عبدالمرضى عامر22110137
مستجدعثمان احمد فريد الفخرانى22110138
مستجدعلى حسن محمد جمال الدين االودن22110139
مستجدعلى رمضان فكرى حسين حسن22110140
مستجدعلى سمير السيد شاهين22110141
مستجدعلى طلعت محمد محمود حجازى22110142
مستجدعلى محمد ابراهيم محمد22110143
مستجدعلى محمود احمد هنيدى22110144
مستجدعلياء على محمد داود22110145
مستجدعمر اشرف شحاته شفيق22110146
مستجدعمر سامى محمد الغزالى22110147
مستجدعمر سامى يونس ضبيش22110148
مستجدعمر على مهنى البيومى22110149
مستجدعمر محمد محمد يسن22110150
مستجدعمرو خالد رمضان سعد احمد22110151
مستجدعمرو رأفت محمد لبيب سليمان22110152
مستجدعمرو عادل عبدالجليل عبدالعاطى22110153
مستجدعمرو عماد محمد ناصف22110154
مستجدعمرو مسعود عبدالنبي محمد22110155
مستجدفاطمه احمد مصطفى احمد22110156
مستجدفاطمه اسامه على مرعى22110157
مستجدفاطمه حمدى عبدهللا احمد22110158
مستجدفاطمه خالد محمد ندا جادهللا22110159
مستجدفاطمه محمد عبدالعال مصيلحى22110160
مستجدفتحى السيد عبدهللا نافع22110161
مستجدفتحى محمد فتح هللا محمدى22110162
مستجدفتحى محمد فتحى الخولى22110163
مستجدفتحي سعيد فتحي22110164
مستجدفرحات وليد داود امين22110165
مستجدفريال شريف فهيم دومه22110166
مستجدفوزى جمال مبروك ابراهيم باظه22110167
مستجدفيلوباترا سامح عزيز حبيب22110168
مستجدكريم ايهاب فتحى محمد فودة22110169
مستجدكريم سليم عيد سليم مقلد22110170
مستجدكريم عادل فؤاد محمود22110171
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مستجدكريم عبدالحميد السيد ابوالغار22110172
مستجدكريم عبدالنبى المحمدى السيد سليمان22110173
مستجدكريم محمد حسين مجد شادى22110174
مستجدكمال عبدالمقصود كمال22110175
مستجدماجد اشرف عطف عقل22110176
مستجدمجدى رضا سعيد الطور22110177
مستجدمحمد ابراهيم سعد مصطفى شالمش22110178
مستجدمحمد احمد ابراهيم حسن22110179
مستجدمحمد احمد لقمان احمد موسى22110180
مستجدمحمد احمد يوسف سعده22110181
مستجدمحمد اشرف ابراهيم شريف سلطان22110182
مستجدمحمد بندارى محمد بندارى البتانونى22110183
مستجدمحمد جمال احمد البنا22110184
مستجدمحمد جمال عبدالحكيم شاهين22110185
مستجدمحمد حازم امين بسيونى22110186
مستجدمحمد حامد سالمه الهنداوي22110187
مستجدمحمد حامد محى الدين عطيه22110188
مستجدمحمد حسام سعد الدين احمد مندور22110189
مستجدمحمد حسام مختار محمد شحاته22110190
مستجدمحمد خالد ابراهيم علوانى قابل22110191
مستجدمحمد رضا سيد أحمد هالل22110192
مستجدمحمد رفعت اسماعيل بركات22110193
مستجدمحمد سالم عبدالسالم اللواتى22110194
مستجدمحمد سامى زكى خليفه22110195
مستجدمحمد سامى فارس الجمل22110196
مستجدمحمد سعيد فتح هللا الدحروج22110197
مستجدمحمد صبحى عبدالهادى يوسف22110198
مستجدمحمد صالح عبدالغفار شادى22110199
مستجدمحمد صالح عبدالفتاح شحاته22110200
مستجدمحمد صالح محمد العاصى22110201
مستجدمحمد عادل شحات ثابت22110202
مستجدمحمد عادل عبدالفتاح السعدني22110203
مستجدمحمد عادل محمد طعواش22110204
مستجدمحمد عادل مصطفى سلطان22110205
مستجدمحمد عاطف عبدالعزيز محمد عبد هللا22110206
مستجدمحمد عبد الغني عبدالاله عبد العزيز22110207
مستجدمحمد عبد الوهاب موسى محمد يوسف22110208
مستجدمحمد عبدالحكيم نعيم عبدالعاطي الجندى22110209
مستجدمحمد عبدالصادق رسالن عبدالصادق رسالن22110210
مستجدمحمد عبدالعزيز محمد22110211
مستجدمحمد عبدالمعطى عبدالغنى حسن مرزوق22110212
مستجدمحمد عبدالناصر عبداللطيف مرغني22110213
مستجدمحمد عصام السيد الدالى22110214
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مستجدمحمد على محمد سعد22110215
مستجدمحمد على محمد شبل الغندور22110216
مستجدمحمد على محمد غراب22110217
مستجدمحمد عيد عبدالنبى سيف22110218
مستجدمحمد عيد عبيد شاكر حفنى22110219
مستجدمحمد فايز مندى زهران22110220
مستجدمحمد فتحى بسيونى حرحش22110221
مستجدمحمد فتحى زكريا حشاد22110222
مستجدمحمد فتحى سيد احمد أحمد عمران22110223
مستجدمحمد فهمى عبدالفتاح شلتوت22110224
مستجدمحمد فوزى محمد أبو العال شنب22110225
مستجدمحمد محمود احمد الحضرى22110226
مستجدمحمد ممدوح عبدالمنعم حشاد22110227
مستجدمحمد منير عبد العظيم الفيل22110228
مستجدمحمد نورالدين عبدالحى الخولى22110229
مستجدمحمد هانى جميل هندى على22110230
مستجدمحمد وائل ابراهيم عبدهللا22110231
مستجدمحمد وجيه محمد شتا22110232
مستجدمحمد وليد محمد طلعت عطيه22110233
مستجدمحمد ياسر صبحى اسماعيل سالمه22110234
مستجدمحمد ياسر على ابو اليزيد البنبى22110235
مستجدمحمود احمد محمد الشيتى22110236
مستجدمحمود احمد محمود احمد الجيار22110237
مستجدمحمود السيد عبداللطيف خضير22110238
مستجدمحمود السيد محمود عبدالسالم22110239
مستجدمحمود حسينى عبد العزيز على أبوليمون22110240
مستجدمحمود حمدى رسالن محمد22110241
مستجدمحمود حمدى طه بحيرى22110242
مستجدمحمود راغب علي راغب عثمان22110243
مستجدمحمود زينهم صالح البسيونى22110244
مستجدمحمود سعيد احمد محمد يحى22110245
مستجدمحمود عبدهللا محمود المصرى22110246
مستجد تحويلمحمود عبدالناصر عبدالسالم محمود22110247
مستجدمحمود على احمد الحويطى22110248
مستجدمحمود مبروك سيد الهاللي22110249
مستجدمحمود مبروك عبد الحليم ابراهيم شتا22110250
مستجدمحمود محمد محمود حجازى22110251
مستجدمحمود نبيل محمد عاشور22110252
مستجدمحمود هشام فهمى هدهود22110253
مستجدمحمود وائل عبدالعليم ابوالسعود22110254
مستجدمرضى اسماعيل مرضى مليك22110255
مستجدمروه منير جمال ابراهيم عامر22110256
مستجدمريم عاطف عبدالفتاح عيسى دياب22110257
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مستجدمريم عصام فاروق محمد شحاته22110258
مستجدمصطفى حلمى مصطفى النحاس22110259
مستجدمصطفى فهيم مصطفى عثمان22110260
مستجدمصطفى كمال على مصطفى البابلى22110261
مستجدمصطفى مجدى محمود الحداد22110262
مستجدمصطفى محمود حسن محمد22110263
مستجدمصطفى نشأت مصطفى الجزار22110264
مستجدمصطفى يوسف فتحى يوسف البسيونى22110265
مستجدمعاذ محمد نادر ابراهيم ابو عزيز22110266
مستجدمنصور بليغ منصور بدر22110267
مستجدمها محمد مصطفى عبد العزيز الننى22110268
مستجدمهدى محمد مهدى الجمل22110269
مستجدمى مهنا مبروك عبد الحق عيسى22110270
30207061701239مستجد نادر احمد عبدالعظيم الشهالي22110271
مستجدنادر نديم مصيلحى محمد الحلوانى22110272
مستجدندا مصطفى ابراهيم عبدالعزيز22110273
مستجدنهاد عاطف عزالدين بكر جمعه22110274
مستجدنور على عبدالستار نافع22110275
مستجدنورا جمعه محمود منصور22110276
مستجدنورهان محمد محمد العزب22110277
مستجدهاجر عثمان ابوالمكارم عثمان خالد22110278
مستجدهانى طارق الدسوقى حسن22110279
مستجدوليد محمد عبدالمجيد الحلى22110280
مستجدياسمين عادل محمد  عبدالحليم صالح 22110281
مستجدياسين محمد حامد صقر22110282
مستجديوسف اشرف محمد عبدالغفار22110283
مستجديوسف محمد محمد يوسف سعيد22110284
مستجديوسف محمد محمود ابراهيم22110285
مستجديوسف محمد يوسف ابراهيم نصار22110286
1/13مستجد أحمد مجدى رجب عياد22110287
2/23مستجد أحمد شاكر عبدالرحمن سليم بخيت22110288
2/24مستجد أميرة كرم محمد السيد عشماوى22110289

باقابراهيم هشام ابراهيم عطيه22110290

باقاحمد سامى السيد سابق22110291

باقاحمد سامى عبدالعزيز محمود سحلول22110292

باقاحمد سليمان دخيل هللا ابراهيم22110293

باقاحمد صبرى عبدالجواد احمد العتر22110294

باقاحمد صالح المرغني أبو خليل22110295

باقاحمد عاطف عبدالستار محمد وهبه22110296



الزراعية الهندسة شعبة األول المستوى طالب أكواد
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باقاحمد عيد احمد مسعد سعد22110297

باقاحمد فايز عبدهللا بندق22110298

باقاحمد محمد رشدى عبد هللا22110299

باقاحمد هانى فرج ابراهيم اسماعيل22110300

باقاسالم جابر يونس حموده عبدهللا22110301

باقاسالم عبد الفتاح عبد المجيد عبد المحسن شكر22110302

باقاكرامي حمدى شحاته ابراهيم22110303

باقحازم هالل محمد كامل22110304

باقحسام عماد سيد احمد شهاب22110305

باقزياد وفيق عثمان 22110306

باقسعد سيد سعد محمد22110307

باقصالح ناصر صالح حجازى22110308

باقعبد الحميد عبدالحافظ صالح الزفزافى22110309

باقعبد الحميد محمد محمد على اإلسكندراني22110310

باقعبد الرحمن السيد عبداللطيف جمعه22110311

باقعبد الرحمن عاطف عبدالعليم عماره22110312

باقعبد الرحمن عبد الغنى عبد هللا ربيع22110313

باقعبد هللا محمود طلبه محمد احمد22110314

باقعبد المجيد طارق محمد فتحي شرف22110315

12/12باق تسجيل عبدهللا سعيد السيد عبدالحميد22110316

باقعبدالمنعم عاطف عبدهللا الشهالي22110317

باقعالء غانم على عبدالقادر22110318

باقعمر ابراهيم حلمي ابو العينين22110319

باقكريم اشرف صادق الشعر اوى22110320

باقكريم محمد احمد السيسى22110321

باقمحمد ابراهيم محمود محمد ابراهيم22110322

باقمحمد احمد السيد احمد الجوهرى22110323

باقمحمد السيد عبدالغنى حالوه22110324

باقمحمد السيد معوض مصيلحي22110325

باقمحمد أحمد محمد مصطفي السيد22110326
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باقمحمد بالل محمد محمد ابوالمعاطي22110327

باقمحمد حسن ابراهيم عبداللطيف22110328

باقمحمد عبدالوهاب محمد اسماعيل بركات22110329

باقمحمد عصام عطاهللا السيد عبد القادر22110330

2021/2/1باق تسجيل محمد على عبدالغفار ناصف22110331

باقمحمد على فؤاد جعفر22110332

باقمحمد مجدي محمد عالم22110333

باقمحمد محمد مختار فوده22110334

12/12باق تسجيل محمود ابراهيم محمد نبيه سالم راشد22110335

باقمحمود عبدالسالم محمود المرسي22110336

باقمحمود محمد احمد مبروك الدويك22110337

باقمحمود محمد طلعت محمد22110338

باقمروان عصام على محمود22110339

باقمريم محمود عبد الودود صمول 22110340

باقمسعد عبدالسالم محمد السبكي22110341

باقمسيحه ماجد مسيحه كيرلس22110342

باقمصطفى أسامه فراج22110343

باقمصطفى زكريا حامد اسماعيل22110344

باقمصطفى عالء الدين مبروك سيد أحمد 22110345

باقمعاذ رجب خليفة على22110346

باقوليد ضياء الدين الحسيني عبدالفتاح22110347

باقيوسف أيمن مصطفى كامل22110348


