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2020/2021للعام الجامىع 



هندسة الميكاترونيات

ودابراهيم على عبد المقص
201710848@o6u.edu.eg

احمد اشرف حسام على
201610721@o6u.edu.eg

احمد عاصم مسعد محمد
201702014@o6u.edu.eg

احمد عمر سيد محمد صيام
201701999@o6u.edu.eg

احمد محمد توفيق بدر
201705939@o6u.edu.eg

احمد محمد حسين محمود
201710790@o6u.edu.eg

احمد محمد فؤاد احمد
201706866@o6u.edu.eg

احمد هشام حمودة
201712968@o6u.edu.eg

اسراء عمرو محمود 
201703681@o6u.edu.eg



هندسة الميكاترونيات

اسالم بدوى انور شميلة
201701296@o6u.edu.eg

اسالم رمضان عبد الستار
201706636@o6u.edu.eg

اسالم محمد حسين محمد
201705289@o6u.edu.eg

اسالم محمد عبد الجميل
201701342@o6u.edu.eg

اسماء محمود محمد رشاد
201712232@o6u.edu.eg

اشرف عماد محمد
201702251@o6u.edu.eg

االء شريف حمزة
20170689@o6u.edu.eg

ايمن شحاتة ثابت
201704010@o6u.edu.eg

بهجت يحى بهجت
201702454@o6u.edu.eg



هندسة الميكاترونيات

حاتم محمود سعد قنديل
201706524@o6u.edu.eg

حسام نبيل احمد الشيخ
20152738@o6u.edu.eg

خالد حسن مصطفى حسن
201704421@o6u.edu.eg

زياد سعيد عباس
201712852@o6u.edu.eg

عبد هللا عامر احمد
201705047@o6u.edu.eg

عالء احمد مصرى 
201701991@o6u.edu.eg

عمر جمال خضر
201703453@o6u.edu.eg

عمر خالد شفيق
201703406@o6u.edu.eg

عمر طه محمد شعبان
201703406@o6u.edu.eg



هندسة الميكاترونيات

عمر فوزى محمد محمد
201701720@o6u.edu.eg

عمر نبيل محمد سليمان
201705767@o6u.edu.eg

عمرو محمد ابراهيم
201701101@o6u.edu.eg

غفران رمضان امام 
20168295@o6u.edu.eg

كامل اسالم محمد كامل
201705496@o6u.edu.eg

كيرلس عماد سمير لبيب
201703613@o6u.edu.eg

مالك محمد جعفر
20111500@o6u.edu.eg

محمد ابراهيم نيازى 
201705164@o6u.edu.eg

محمد ايمن محمد
201701874@o6u.edu.eg



هندسة الميكاترونيات

محمد جمعة احمد
201705599@o6u.edu.eg

محمد حلمى ابراهيم
20161989@o6u.edu.eg

محمد خالد شحات
201700974@o6u.edu.eg

محمد سعيد حامد
201707063@o6u.edu.eg

محمد شحاتة محمد 
201703786@o6u.edu.eg

محمد صالح الدين محمد
201705862@o6u.edu.eg

محمد طارق محمد 
201710209@o6u.edu.eg

محمد عادل محمد
201710549@o6u.edu.eg

محمد عبد المحسن احمد
201703649@o6u.edu.eg



هندسة الميكاترونيات

محمد فوزى محمد محمد
20156045@o6u.edu.eg

محمد كمال مصطفى
201700609@o6u.edu.eg

محمود احمد الليثى
20152215@o6u.edu.eg

محمود اشرف عبد الرازق 
201704324@o6u.edu.eg

محمود هشام احمد
201703208@o6u.edu.eg

موسى جابر موسى
20154028@o6u.edu.eg

ندى محمد زكريا
201709811@o6u.edu.eg

نوران ايمن مصباح
201701936@o6u.edu.eg

هانى منير جرجس
201705806@o6u.edu.eg



هندسة الميكاترونيات

وائل معتز عيد محمد
201813716@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

احمد عبد هللا فتحى
201611133@o6u.edu.eg

احمد مراد شوقى
201703686@o6u.edu.eg

اسالم السعيد عبد الفتاح
201706783@o6u.edu.eg

اسماء عبد الفتاح عبد هللا
201712599@o6u.edu.eg

زاميرة قصدالكريم عبد العزي
201706991@o6u.edu.eg

بيجاد عاصم احمد
20162060@o6u.edu.eg

تسنيم طارق حمدان
201712233@o6u.edu.eg

تقى محمد هالل احمد
201711946@o6u.edu.eg

حازم عمرو محمد
20163135@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

حسام خالد حسين
201813200@o6u.edu.eg

خالد محمد مصيلحى
201710408@o6u.edu.eg

ربيع حسين ربيع
20168847@o6u.edu.eg

ردينة ياسر احمد
201700203@o6u.edu.eg

رضوى احمد على فرحات
201711328@o6u.edu.eg

رنا عربى رمضان
201702852@o6u.edu.eg

ريمون منير عبد القدوس
201611100@o6u.edu.eg

زياد محمد فهمى سيد 
20162176@o6u.edu.eg

ساندرا عادل دبوس
201712245@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

سلمى مصطفى احمد
201709537@o6u.edu.eg

عاصم على محمد
20156042@o6u.edu.eg

على مجدى على
201712105@o6u.edu.eg

عمر احمد سالم الفقى
201813453@o6u.edu.eg

عمر عماد عبد هللا
201712866@o6u.edu.eg

عمر محمد عبد الغنى
201704165@o6u.edu.eg

عمر محمد فتحى متولى
201703433@o6u.edu.eg

عهود حمدى سالم
201700909@o6u.edu.eg

محمد ابراهيم عثمان داوود
20124095@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

محمد احمد فتحى
20150155@o6u.edu.eg

محمد بهاء محمد سيد
20151709@o6u.edu.eg

محمد حسن حسنى
20145416@o6u.edu.eg

محمد شوقى عبد اللطيف
201702487@o6u.edu.eg

محمد صالح محمد
201707948@o6u.edu.eg

محمد محمود شعبان
201611022@o6u.edu.eg

مرعى ابراهيم محمد
201812918@o6u.edu.eg

مريم مصطفى عبد الحميد
201710145@o6u.edu.eg

مصطفى صالح مصطفى
20155613@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

مصطفى محمد على
201701863@o6u.edu.eg

معتز هانى سلطان
201709593@o6u.edu.eg

منال محمد رمضان
201710822@o6u.edu.eg

منه هللا محمد يوسف
201712694@o6u.edu.eg

منى يوسف السيد
201911017@o6u.edu.eg

مها عبد الرحمن على
201812973@o6u.edu.eg

مهاب محمد فاروق 
201710586@o6u.edu.eg

مى محمد زكريا السيد
201701331@o6u.edu.eg

مى محمد عثمان
201712499@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

ميار احمد عارف
201705812@o6u.edu.eg

نادين ايهاب سيد عليوة
201701299@o6u.edu.eg

نايف احمد قايد
20169065@o6u.edu.eg

نجاة محمد احمد محمود
201712444@o6u.edu.eg

ندى صافى محمد ابراهيم
201702459@o6u.edu.eg

ندى هشام محمد
20169775@o6u.edu.eg

نهال اسامة محمد
201703634@o6u.edu.eg

نور الدين على سيد
20160216@o6u.edu.eg

نوران ايمن فؤاد ابراهيم
201701406@o6u.edu.eg



الهندسة المعمارية

هاجر ابو العال احمد
201712692@o6u.edu.eg

هاجر طارق محمد
201701931@o6u.edu.eg

هيثم ناجى عبد الرحمن
201712080@o6u.edu.eg

يوسف على بخيت
20160569@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

ابراهيم ياسر ابراهيم
201707717@o6u.edu.eg

ابراهيم اسامة احمد
20162119@o6u.edu.eg

ابو القاسم محمد زاهر
201703458@o6u.edu.eg

احمد ادهم خلف سالمة
20156478@o6u.edu.eg

احمد اسامة محمد
201704697@o6u.edu.eg

احمد اسماعيل محمد احمد
201700656@o6u.edu.eg

احمد اشرف حمدان حرك
201707025@o6u.edu.eg

احمد اشرف فوزى صبحى
2017070725@o6u.edu.eg

احمد البدرى احمد مدنى
201707687@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

احمد السيد احمد احمد
201703100@o6u.edu.eg

احمد السيد عبد الفتاح 
20157123@o6u.edu.eg

احمد جمال السيد مسعد
201812690@o6u.edu.eg

احمد حسن عبد الحميد
201701567@o6u.edu.eg

احمد حمادة زغلول
201701933@o6u.edu.eg

احمد حمدان ابراهيم
20164949@o6u.edu.eg

احمد حمدى ابراهيم
201707204@o6u.edu.eg

احمد حمدى رجب محمد
201701274@o6u.edu.eg

احمد خالد حسين موافى
201813334@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

احمد رمضان محمد السيد
201706092@o6u.edu.eg

احمد سامى محمد
201701993@o6u.edu.eg

احمد صابرى صديق
201710255 @o6u.edu.eg

احمد صالح على محمد
201710123@o6u.edu.eg

احمد طارق كمال جابر
201700055@o6u.edu.eg

احمد عادل السيد محمد
201701857@o6u.edu.eg

احمد عادل محمد السيد
201701857@o6u.edu.eg

احمد عبد النبى شعبان
201701047@o6u.edu.eg

احمد عبد المنعم القريانى
20141753@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

احمد عزيز عبد الحى
201705392@o6u.edu.eg

احمد على عبد الرحيم
201709402@o6u.edu.eg

احمد على فتح على
201704583@o6u.edu.eg

احمد فاروق محمد السيد
201710130@o6u.edu.eg

احمد فتحى على محمد
20143099@o6u.edu.eg

احمد لملوم السيد حامد
201708078@o6u.edu.eg

احمد مجدى ناصر عيد
20161951@o6u.edu.eg

احمد محمد السيد سليمان
201702647@o6u.edu.eg

احمد محمد السيد عمار
201813462@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

احمد محمد الشحات عمر
201710219@o6u.edu.eg

احمد محمد ثابت محمد
20153838@o6u.edu.eg

احمد محمد رفاعى 
201709462@o6u.edu.eg

احمد محمد سعد عثمان
201708759@o6u.edu.eg

احمد محمد نجيب
201812446@o6u.edu.eg

احمد محمد وجيه
201610277@o6u.edu.eg

احمد محمود عبد العزيز
201709872@o6u.edu.eg

احمد محمود فؤاد محمود
201610608@o6u.edu.eg

احمد مكاوى شمندى احمد
201702543@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

احمد هشام عبد العزيز
201702479@o6u.edu.eg

احمد يسرى عبد الجواد
201813284@o6u.edu.eg

اسامة عبد العظيم حسين
201707751@o6u.edu.eg

اسامة محمد على محمد
201709467@o6u.edu.eg

اسراء خالد محمد ابراهيم
201706505@o6u.edu.eg

اسالم السيد جمال احمد
201712304@o6u.edu.eg

اسالم خالد بدر الدين
201700474@o6u.edu.eg

اسالم عبد السالم شعيب
20166285@o6u.edu.eg

اسماعيل صالح توفيق
201704930@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

السيد عيد السيد احمد
201702447@o6u.edu.eg

السيد كمال احمد ادم
201707098@o6u.edu.eg

اميرة عيد عبد الرحمن
201813326@o6u.edu.eg

اندرو غالى جرجس
201712620@o6u.edu.eg

اندراوسهانىاندرو 
201707897@o6u.edu.eg

انس منير جابر محمد
201700415@o6u.edu.eg

ارباسل إبراهيم عبد الست
20155995@o6u.edu.eg

بالل أبو مسلم عبد الفتاح
201700422@o6u.edu.eg

حسيناحمدبالل احمد 
201702895@o6u.edu.eg



بناءالهندسة التشييد وال

بولس بهجت سعد فهمى
201705225@o6u.edu.eg

عثمانتميم رضا عثمان 
201700643@o6u.edu.eg

جرجس ميخائيل بخيت
201812450@o6u.edu.eg

جمال عبد الناصر أبو زيد
201701860@o6u.edu.eg

حازم نصرت محمد سليم
201701398@o6u.edu.eg

حازم يسين عبد هللا محمود
201707265@o6u.edu.eg

حسام احمد محمد 
201706748@o6u.edu.eg

حسام الدين احمد ابراهيم
201710943@o6u.edu.eg

حسام السيد احمد محمد
201707626@o6u.edu.eg


