
جند  6أسماء طالب المستوى الثانى المطلوب منهم إحضار نموذج 

 ميةلأله

  االسم الكود

 97 مهاب مجدى محمد  1447247

 97 احمد اسامه ممدوح 1527004

 97 احمد صبحى الهادى  1527016

 97 بوال هانى نجيب  1527028

 97 عبد الرحمن ايمن  1527130

 97 عمرو سامى كمال  1527159

 97 محمد انور عبد هللا  1527194

 97 محمد خالد احمد  1527201

 97 طه حمدى سيد سالم  1527127

 95 مصطفى طارق عطيه  130100

 95 محمد عصام الدين حسن  130221

 97 محمود محمد محمود  1527223

 96 مصطفى رضا سالمه 1527234

 97 محمد ايهاب محمد الشحات  1528473

 97 عمرو عواد شعبان  1527152

 97 محمود احمد محمد  1527215

 97 ين حسين جمال حس 1528225

 95 احمد سند توفيق  131085

 96 محمد فهمى عز الدين  141165

 97 عبد الرحمن ابراهيم  1527131

 97 احمد عبد الحليم ابراهيم  1530014

 97 عبد هللا جمال عبد هللا  1530093

 97 محمد مجدى احمد  140817

 97 خالد محمد سيد  1527096

 97 خالد محمد مصطفى  1527097

 



جند  6تابع أسماء طالب المستوى الثانى المطلوب منهم إحضار نموذج 

 لألهمية

 97 االسم الكود

 97 محمود خالد عبد الونيس 1527217

 97 عبد هللا سيد فتحى  1528378

 97 زياد نبيل عبد الهدى  1528277

 97 محمود سمير سيد  1528511

 97 حسام اشرف كمال  1527088

 97 طرس فهيم انطونيس ب 140988

 97 احمد اشرف حسن  1527005

 97 احمد حسن يونس  1527010

 97 احمد محمد فتحى  1527029

 97 اسامه حمدى فخرى 1527036

 97 اسالم عبد التواب احمد  1527044

 97 انس جوده محمد  1527059

 97 بيشوى فادى نجيب  1527080

 97 حسام الدين احمد  1527089

 97 حسن خضر  حسام 1527090

 97 شكرى حمدى عبد الحفيظ  1527122

 97 عبد الرحمن محمد صالح 1527135

 97 عبد الحميد عبد الحميد عبد هللا  1527139

 97 يوسف سعيد سيد 1527278

 97 محمد سمير عبد الخالق  1527294

 97 احمد رمضان عبد العاطى  1627001

 97 فتحى عبد الرازق فتحى  1627034

 97 كرم جابر عبد العزيز  1627113

 



 جند لألهمية 6تابع أسماء طالب المستوى الثانى المطلوب منهم إحضار نموذج 

  االسم الكود

 97 احمد عماد احمد  1627141

 97 محمود سيد سيد  1627143

 97 عاصم عبد المؤمن  1627122

 97 محمد ثابت زكى  1627152

 97 سين محمد سالم عبد هللا ح 1627160

 97 محمد عبد هللا محمود  1627164

 97 عمرو شعبان رمضان  1627165

 97 عمر محمد عبد الفتاح  1627189

 97 فتحى محمود عبد الحليم  1627197

 97 مصطفى حسام مصطفى كامل 1627203

 97 محمد محمود رشاد  1627212

 97 محمد باسم فهمى  1627223

 97 احمد عبد العظيم 1627225

 97 اسالم محمود عبد العظيم  1627273

 97 خالد محمد صالح 1627275

 97 احمد عادل احمد محمد  1627282

 

 



 جند لألهمية 6أسماء طالب المستوى الثالث المطلوب منهم إحضار نموذج 

  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالس الكود

  يسن احمد يسن 140894

  دين احمد عمر جمال ال 140156

  محمد السيد احمد السيد  140749

  مصطفى محمود السيد  140925

  عبد هللا عيد ابراهيم  140962

  من عبد الرحمن مؤ 141177

  خالد محمود مصطفى  141289

  محمد سعد جابر  140841

  يوسف احمد ابراهيم  140060

  احمد سيد سعد زغلول 140086

  مود شريف السيد مح 140087

  هشام عالء سعيد  140091

  احمد فتحى سعيد  140891

 

 جند 2 كيمياء فيزياء 25/5/89 احمد السيد حماد 60021
عمررررررر ع د مرررررررد ع رررررررد  70914

 العاطى 
  كيمياء فيزياء 9/12/89

 جند 2 علوم ال ت عل 10/5/89 احمد سادى ع د المنعم 71394
  علعلوم ال ت   24/10/89 احمد على احمد  71427
  علوم حاسب 21/11/89 احمد ربيع الدسوقى  60030

تم ابالغه اكث  ع جند  7تغيي  ااستمارة دطلوب   د مد اش ف احمد  1628298
 دن د ة علم يستجيب

 


