
 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 

 المستوى الثالث كشف بأسماء الطالب

 2017/2018 الجامعيللعام جند  6حضروا نموج لم ي الذين
 

 مالحظات االسم كود

  باسم السد محمد  1527074

  طه حمدى سيد سالم 1527127

  عمرو عصام محمد فريد  1527161

  دمحمود محمد محمو 1527223

  احمد محمد شوقى احمد  1528035

  عاصم عمر جبر  141001

  عمرو عواد شعبان 1527152

  محمود احمد محمد  1527215

  حسين جمال حسين  1528225

  محمد سيد سالمه 141276

  ابراهيم فوزى خليل 1527002

  احمد عبد الحليم ابراهيم 1530014

  عبد الرحمن ايمن سيد  1527130

  عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن 1527143

  مؤمن عبد هللا امام 1527181

  احمد السيد شهوان 1628658

  حاتم عبد الرحمن انور  1528215

  حسام عبد الرحمن انور ك حيوية 1528222

  كريم جمال فهيم حنا 1528438

  محمد حسانين فضل  1528476

  اسالم اشرف على  1528079

  البديععالء الدين عبد سيف  1528328

  مصطفى محمد عبد الحكم 1528548

  احمد خالد سعيد  1528020

  احمد مجدى محمود  1528033

  جورج مجدى لويس  1528211

  عبد الرحمن ابو زيد ناجى 1528366
 

 

 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثالث كشف بأسماء الطالب

 2017/2018 الجامعيللعام جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  عالء يحيى محمد ضياء 1528390

  محمد احمد سعيد  1528465

  محمد الهادى محمود 1528472

  محمد فتحى السعيد 1528493

  مصطفى حسن احمد  1528541

  احمد امير عبد الوهاب 1528017

  احمد عالء الدين سليمان 1528029

  صالح عادل صالح الدين 1528358

  محمد عصمت محمد على  1528490

  محمود محمد احمد الجندى 1528514

  عبد العظيم عبد الرازق 10006

  محمد طلعت محمود 140983

  عبد الرازق زكريا ذكى 1527133

  عالء سلمان مسلم 1527147

  ابراهيم راضى عبد الحميد 640280

  محمد سامى محمود  1527203

   محمود على محمد 1527220

  تادرس مجدى ميخائيل  1528201

  عبد هللا عبد الفتاح عماد 1528379

  فادى فضل توفيق 1528416

  كريم مدحت سيد  1528439

  مصطفى يسن مدحت حامد 1530039

  احمد عبد الحليم داود 1530097
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 الثانيالمستوى  كشف بأسماء الطالب

 2017/2018 معيالجاللعام جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  وائل يحيى عبد الظاهر 1527270

  احمد اسامه ممدوح 1527004

  عمرو خالد جمال الدين  1527158

  عمرو سامى كمال  1527159

  معاذ احمد عبد السالم 1527242

  نادر عبد الحميد حامد  15277254

  يوسف جابر ربيع 1527276

  عبد الظاهر خضر احمد محمد 1527028

  محمد انور عبد هللا  1527194

  احمد عبد العاطى فتحى  1527021

  عبد القادر احمد احمد جابر 1528670

  احمد خليل احمد عبد الرحيم  1527014

  سيف الدين محمد احمد  1527117

  عبد الرحمن ابراهيم جمال 1527131

  محمد ايهاب محمد عبد الفتاح  1530013

  عمر اشرف محمد  1530060

  حسن مجدى حسين 1530078

  محمد خالد صالح الدين حافظ 1530080

  عبد هللا على عبد اللطيف 1530094

  حسام حامد حامد 1530095

  محمد سيد امام سيد 1530137

  محمد ابراهيم حسين 1627042

  احمد محمد محمود 1627148

  عمر على زارع 1627198

  محمود محمد قطب 1627237
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 الثانيالمستوى  كشف بأسماء الطالب

 2017/2018 الجامعيللعام جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  حازم عالء الدين شعراوى 1628021

  محمد مجدى محمد  1628442

  احمد محمد حسن 1630076

  عبد الرحمن سيد محمد  1630081

  فى عبد العزيزحسن مصط 1630086

  عبد هللا خالد فاروقق  1630087

  يوسف مجدى محمد  1630102

  عبد الرحمن محمد احمد  1630103

  مصطفى عبد هللا محمود 1630104

  محمد مجدى احمد  140817

  محمد مصطفى ابراهيم 140839

  احمد عادل عبد الظاهر  1527019

  اندرو زكى وديع 1527058

  الد محمد سعيدخ 1527096

  خالد محمد مصطفى  1527097

  سعيد على حسب هللا  1527113

  عمرو محمود عبد الحميد 1527163

  محمد احمد محمود 1527188

  محمود خالد عبد الونيس 1527217

  عبد الحميد صابر عبد الحميد 1528364

  محمد ادريس عبد العال  1528469 

  وهابمحمد فتحى عبد ال 1528492

  مينا اشرف سعد 140423

  ابرام سامى نمر 1528004

  احمد ياسر احمد  1527034
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 الثانيالمستوى  كشف بأسماء الطالب

 2017/2018 الجامعيللعام جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  اسالم احمد ونيس 1527041

  محمد على محمود 1527211

  سين احمد مصطفى ح 1527233

  هشام صبحى عبد المنصفف 1527268

  يوسف طارق محمد  1527279

  اسالم محمد نجيب 1527046

  حسام اشرف كمال 1527088

  عبد الرحمن محمد عبد الحميد 1527136

  مصطفى حسن محمد  1527232

  عمر نجم الدين محمد  141243

  محمد عماد سليمان 1530004

  فى محى الدين محمد مصط 1627201

  يوسف سمير عبد المنعم 1628009

  على محمد محمود 1628075

  فيلوباتير امير داود 1628324

  فادى ميالد ذكى  1628379

  كريم طاهر عبد الباسط 1628401

  المعتز باهلل محمود جابر  1628418

  عبد الوهاب مصطفى بدر  1628422

  سعيد ايمن جاد 1628473

  جورج ماجد اسحق 1628482

  بوال نبيل فوزى  1698490

  اندرو جورج فائق 1628532

  كيرلس ماجد عزمى 1628535

  نادر السيد طه 1628631
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثانى كشف بأسماء الطالب

 2017/2018للعام الجامعى جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  ابانوب نادر عزيز  1630010

  عبد السالم خالد  1630011

  حسام حمدى محمد  1630015

  باسل مهاب عارف 163009

  ياسين ابراهيم حسين  1630023

  محمد سمير حنفى  1630025

  ايمن فتحى عابدين 1630038

  اسالم مصطفى صالح 1630044

  محمد صبحى حسن  1630052

  احمد رمزى حبيب  1630097

  هر احمد  احمد ما 1527025

  ابراهيم محمد مجدى 1631044

  شكرى حمدى عبد الحفيظ  1527122

  كريم احمد ابراهيم 1527173

  كيرلس عطا هللا متياس 1527178

  مؤمن ابراهيم على  1527680

  محمد حسين محمد  1527199

  مصطفى عادل عبد هللا  1527235

  مصطفى عبد الحميد الصادق  1527241

  هشام صالح جابر 1527269

  يوسف سعيد سيد محمد  1527278

  محمد سمير عبد الخالق  1527294

  لؤى محمد السيد محمد  1627020

  بافلى اشرف رفعت  1627021

  عبد هللا عاطف احمد 1627022
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثانى كشف بأسماء الطالب

 2017/2018للعام الجامعى جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  احمد سيد عبد الحليم 1627029

  اسماعيل رمضان اسماعيل 1627030

  عبد هللا يحيى عبد المنعم 1627032

  عمر محمود ابراهيم 1627033

  محمد صبرى محمد  1627035

  محمد خالد محمد حسين 1627043

  محمد صبرى ايوب 1627046

  كريم احمد محمد على  1627051

  محمود حسين على على  1627052

  احمد ثروت سعد 1627053

  عمر محمد ابو المكارم 1627054

  مصطفى سيد رشاد 1627056

  يوسف عبد هللا ابو هريرة 1627057

  ابراهيم صالح احمد  1627058

  على احمد على  1627065

  محمد احمد على عبد الرحمن 1627066

  طارق عادل محمد  1627080

  نور الدين طلخان عبد الحميد 1627090

  محمد ناصر محمد الصمد 1627097

  اسالم محمد عبد الغنى 1627100

  احمد انور شعبان جمعه 1627102

  يوسف محمد عبد المهيمن 1627103

  محمد رشدى عبد العزيز 1627106

  محمود احمد عزت حافظ 1627110

  احمد اسامه محمد حن 1627112
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثانى شف بأسماء الطالبك

 2017/2018للعام الجامعى جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  احمد اسامه كمال بخيت  1627127

  جواد مصطفى بهائى 1627132

  مصطفى عبد الرحمن حسام الدين 1627134

  محمود ماجد منتصر 1627139

  على محمود على  1627149

  محمد سمير محمد محمد  127150

  محمد صالح سالم حمدان 1627153

  احمد جمال عبد السالم 1527155

  محمود محمد عبد الكريم 1627157

  محمد عبد هللا محمود  1627164

  محمد احمد رحومه احمد 1627169

  محمد محمود مسمح عبد المنعم 1627182

  شادى جالل محمود  1627186

  معاذ محمد السيد 1627211

  احمد محمود رمضان 1627217

  محمود محمد مبروك 1627219

  محمد باسم فهمى عليوة 1627223

  خالد محمد حامد 1627226

  محمد جمال سيد 1627228

  عبد الستار طارق  1627229

  عبد الرحمن ابراهيم محمد  1627230

  ران يوسفحسام مه 1627233

  عبد الرحمن احمد محمد  1627234

  اسالم شحات احمد  1627236

  عبد هللا محمود سيد 1627246
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثانى كشف بأسماء الطالب

 2017/2018للعام الجامعى جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  محمود عاطف فضيل  1627253

  حمد خفاجةحسام الدين ا 1627258

  سمير محمد سيد احمد  1627271

  ايمن حسنى بسطا 1527067

  شعبان عبد المجيد شعبان 1528345

  محمد عبد النبى عبد السالم 1528489

  عبد الرحمن عادل عبد الرحمن 1628001

  محمد رمضان جالل 1628012

  عبد الرحمن محمد جمال 1628033

  ىعمر غانم عبد الراض 1628038

  احمد مرزوق حامد 1628039

  باسم احمد طه  1628049

  عبد العزيز حبيب محمد 1628050

  عبد الفتاح طع عبد الفتاح 1628051

  عمر فاروق حسن 1628052

  بافلى مرقس بشوى 1628053

  مصطفى نبيل رجب  1628056

  يوسف محمد كمال 1628057

  محمد جمال محمد  1628090

  بانوب صابر منصور ا 1628092

  سامح نبيل محمد حامد 1628098

  عماد ياسر عبد العظيم 1628144

  عمرو محمد حسام الدين 1628145

  احمد مصطفى فهمى 1628184

  عبد الرحمن محمد ابراهيم 1628149
 

 

 

 

 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثانى كشف بأسماء الطالب

 2017/2018للعام الجامعى جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  محمد فتحى حلمى 1628154

  احمد محمد السيد 1628184

  عمرو محمود ابراهيم 1628185

  محمد خالد رزق 1628191

  احمد ابراهيم عبد الفتاح 1628195

  عمر عبد الفتاح احمد 1628191

  احمد سيد محمود 1628208

  كريم على فتحى 1628209

  رفعت رزق حازم 1628215

  اسامه محمد احمد 1628218

  محمد رمضان زكى  1628244

  محمود ابراهيم محمود 1628237

  عبد هللا عصام شمرول 1628239

  محمد عبد المنعم عبد الخالق 1628255

  نبيل محمد عبد الواحد 1628264

  احمد عثمان محمد السيد 1628267

  حزم محمد على  1628268

  محمد على فتح الباب 1628279

  كريم جمعه قرنى 1628295

  شهاب احمد محمد  1628303

  كيرلس جوزيف طلعت 1628310

  احمد محمد عبد هللا  1628341

  مصطفى امير ابراهيم 1628348

  احمد عبد النبى مصطفى  1628352

  احمد عز محمود 1628356
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 المستوى الثانى كشف بأسماء الطالب

 2017/2018للعام الجامعى جند  6حضروا نموج لم ي ينالذ 
 

 مالحظات االسم كود

  بيشوى محفوظ ابراهيم 1628358

  مصطفى محمود كامل  1628359

  عمر محمد هريدى  1628361

  عمرو ممدوح احمد 1628385

  بجاد عمرو عبد الحكيم 1628368

  توماس نبيل توفيق 1628405

  بد العاطىاحمد اسامه ع 1628408

  مصطفى سامى مصطفى  1628409

  اكرم جمال محمد حسن  1628410

  احمد عبد الحكيم محمد  1628411

  فلوباتير ايهاب فؤاد 1628419

  احمد مجدى ابراهيم 1628433

  محمد خالد رمضان 1628441

  محمد السيد عبد السالم 1628462

  محمد السيد عبد الجليل 1628491

  احمد مصطفى محمد  1628502

  عبد هللا جابر 1628533

  كريم حاتم محمد  1628534

  عبد الرحمن شعبان على  1628554

  مجدى عبد التواب سيد 1628555

  حسن عامر حسن  1628556

  مصطفى كمال سعد  1628557

  خالد سمير شحاته 1628558

  مصطفى احمد محمد  1628630

  ير امير ماجد من 1628660
 



 

 كلية العلوم ـ إدارة شئون التعليم والطالب 
 

 الثانيالمستوى  كشف بأسماء الطالب

 2017/2018 الجامعيللعام جند  6حضروا نموج لم ي الذين 
 

 مالحظات االسم كود

  عبد هللا محمد حمدان  1528382

  اجمد عصام سيد 1628420

  باسم ايمن محمد  1628472

  خالد حسين واصل 1628603

  احمد زكريا احمد محمود 141209

  مؤمن النوصيرى عبد المنعم 1531012

  محمود سيد سيد  1627143

  محمد ثابت زكى 1627152

  عمرو شعبان رمضان 1627165

  حاتم عصام سعد 1530063

  رامى مراد سعد 1630106

  يوسف مجدى محمود 1528713

  عمرو احمد محمد  1530128

  محمد اشرف احمد  1628298

  بيشوى فادى نجيب 1527080

  محمد اشرف عبد العاطى 1527190

  فتحى عبد الرازق 1627034
 


