
 )انذار للهم أو أرسل(التجنيد لهم  لاسماء طالب الفرق الذين لم يتم عم
 

 االسم  الكود 

 محمود رجب عبد النور محمد  1528508

 محمود يوسف فؤاد راغب  1528517

 مصطفى محمد مصطفى محمود 1528549

 هشام اشرف عبد الرحمن امين 1528679

 عمرو ابو الخير ابراهيم ابو الخير  1528718

 خليل محفوظ خليل السيد  1530085

 قمصطفى طارق عطية عبد الراز 130100

 محمد عصام الدين حسن تونى  130221

 محمد خالد احمد محمد  140953

 احمد محمود محمد محمد عبد السالم 1527031

 احمد مصطفى ابو الفتوح ادريس 1527032

 ادهم عصام محمد جاد 1527035

 اسامه خليل محمد ابراهيم  1527037

 شريف احمد عبد الخالق بيومى 1527120

 عزيز حسن رجب عبد العزيزعبد ال 1527138

 عمرو عصام محمد فريد 1527161

 محمود مجدى سيد امين احمد  1527222

 محمود محمد محمود على  1527223

 مصطفى احمد عبد الرحمن بشير  1527230

 مصطفى رضا سالمه العيسوى 1527234

 احمد اشرف احمد محمد  1528014

 احمد السيد خبازة عبد الجليل  1528016

 عمر اشرف عبد الرحمن مولد 1528399

 محمد اسعد محمود جمعه  1528470

 عمر محمد سيد حسن 141022

 طه حمدى سيد سالم 1527127

 عبد الرحمن اسماعيل عيد ابو ريه 1527129

 عبيدة ربيع سيد محمد 1527144

 محمد احمد محمود عبد الرحيم  1527187

 ابانوب سعد زكريا سعد هللا 1528002



 ابراهيم محمد ابراهيم عبد المجيد 1528009

 االسم  الكود 

 احمد محمد شوقى احمد  1528035

 احمد محمود ابراهيم الغريب  1528037

 فاروق سعيد فاروق عبد الرازق 1528418

 محمد ايهاب محمد الشحات 1528473

 محمد حمدى محمود محمد مرسى  1530120

 محمد مجدى احمد فاروق 140817

 عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن حامد 1527143

 طه عبد الحكيم عكاشه رفاعى 1528361

 عمرو محمد فرج محمد  1528409

 ابراهيم راضى عبد الحميد على 140280

 اسالم محمد نجيب عطيه  1527046

 محمد سامى محمود على  1527203

 محمود على محمد مصطفى  1527220

 مصطفى حسين احمد عيد  1527233

 عمر عادل عمر محمد  1528404

 مصطفى عبد المجيد سيد احمد  1528544

 محمد عادل عبد الفتاح مصطفى  141244

 احمد عبد المنعم عبد الحميد 141275

 محمد سيد سالمه عبد العزيز 141276

 احمد صالح عبد هللا عبد الرحيم 1527017

 نتصر محمد طارق محمد م 1527126

 عبد الرحمن جمال الدين الرفاعى 1527131

 عبد الرحمن محمد رجب  1527134

 مازن حسام ابو القاسم احمد 1527186

 محمد حسن حسين جوده  1527198

 محمد عامر محمد محمود 1527206

 محمد عزت محمد الغنيمى  1527210

 مهاب محمد حامد عبد الواحد 1527248

 جمال الدين اسماعيل مصطفى  1528540

 خالد على البيومى محمد  1530012



 احمد عبد الحليم ابراهيم 1530014
 



 

 االسم  الكود 

 محمد هشام سالم ابو سريع  1530058

 عمرو محمد محمد عيد  1530061

 ابراهيم محمد محمد حسن 120812

 احمد سند توفيق عالم 131085

 عمرو محمود عثمان جمعه 140993

 محمد فهمى عز الدين محمد  141165

 عبد هللا اشرف محمد بدوى 1530069

 اسامه عمرو جالل سعده  1530073

 عبد هللا جمال عبد هللا حسن 1530093

 محمد ابراهيم محمد حافظ  1530119
 


