
 

 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة األولى وطالب من دفع سابقة

 م17/6/2021التاريخ: الخميس 

 

 بكاالريوس الهندسة – قسم المدنية:

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENC1– 1– 16 – 

110298992 

 1 الصافى مرتضى بشرى محمد

 ENC1– 3 – 16 – 

110417054 

 2 احمد محمد عبد العال هارون

 ENC1– 5 – 16 – 

110393869 

االمام مبارك محمد الحسن خلف 

 هللا

3 

 ENC1– 6 – 1 6 – 

110117305 

 4 محمد التجانى سعيد داؤد

 ENC1– 8 – 1 6 – 

110128371 

 5 سامر محمد العوض مصطفى

 ENC1– 10– 1 6 – 

110020342 

ابو بكر الحاج عطا المنان 

 ادريس

6 

 ENC1– 11– 16 – 

110301988 

 7 مازن مصطفى احمد عبد هللا

 ENC1– 12– 1 6 – 

110453791 

 8 محمد بله سليمان محمد

 ENC1– 13– 16 – 

110238456 

 9 فاروق عثمان عمر التجانى

 ENC1– 14– 1 6 – 

110102279 

 10 يزيد سعد عثمان محمد

 ENC1– 15– 16 – 

110184142 

 11 على الهادى بدوى على

 ENC1– 16– 1 6 – 

110268824 

 12 محمد موسى محمد الطيب

 ENC1– 17– 16 – 

110320957 

 13 محمد طارق محمد مصطفى

 ENC1– 18– 1 6 – 

110171944 

 14 مصطفى عمر احمد الطيب

 ENC1– 19– 16 – 

110334601 

 15 عالء الدين الحاج عطية الحبيب

 ENC1– 20– 16 – 

11903026 

 16 االميروائل ازهرى محمد 

 ENC1– 21– 1 6 – 

110062770 

 17 مازن مزمل الرضى المزمل

 ENC1– 22– 16 – 

110137857 

 18 مجتبى محمد سعيد حمد الفيل

 ENC1– 24– 16 – 

110355774 

 19 بكرى محمد البشير بكرى حسن



 

 

 قسم المدنية: –بكاالريوس الهندسة 

المسلسلالرقم  اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات  

 ENC1– 25– 1 6 – 

110353077 

 20 حمزة عبد هللا الشفيع محمد نور

 ENC1– 26– 16 – 

110194720 

 21 يس محمد الخير عبد الهادى

 ENC1– 28– 16 – 

110089528 

 22 حازم محمد احمد الحسن محمد

 ENC1– 29– 1 6 – 

110190691 

رزان عباس عبد اللطيف عبد 

 هللا

23 

 ENC1– 30– 16 – 

110233143 

 24 محمد عثمان العوض مبيوع

 ENC1– 31– 1 6 – 

110218878 

 25 عاصم خالد عبد هللا معروف

 ENC1– 33– 1 6 – 

31001663 

عبد الخالق حمزة محمد الحسن 

 حمزة

26 

 ENC1– 34 – 16 – 

31902908 

 27 محمد فيصل يوسف محمد

 ENC1– 35 – 1 6 – 

31900409 

 28 حمزة طه انور محمود

 ENC1– 36 – 16 – 

31007222 

 29 محمد عمر سر الختم سعيد

 

 ENC1– 37 – 1 6 – 

31001307 

 30 محمد راشد برعى محمد على

 

 ENC1– 38 – 16 – 

31001707 

 31 احمد محمد احمد خلف هللا احمد

 

 ENC1– 40– 16 – 

31004478 

 32 محمد شاكر عبد الرحمن محمد

 

 ENC1– 41– 1 6 – 

31005983 

 33 اسامة عثمان محمد احمدنبراس 

 ENC1– 43– 1 6 – 

31900117 

 34 مؤتمن محمد احمد عباس

 ENC1– 44– 16 – 

31004012 

عفراء عبد العظيم عبد المجيد 

 حسن

35 

 ENC1– 47– 1 6 – 

31901174 

عبد العزيز الحاج ابو القاسم 

 االمين

36 

 ENC1– 48– 16 – 

31003051 

 37 محمد معاوية على محمد

 ENC1– 49– 1 6 – 

31901848 

 38 احمد محمد عامر على

 

 ENC1– 51– 1 6 – 

31003701 

 39 احمد عادل ابو عاقلة خليفة

 

 ENC1– 55 – 1  40 اسالم ابو بكر عمر محمد – 6



 

 

 

 قسم المدنية: –بكاالريوس الهندسة 

 

 

 

 

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الذين استوفوا مطلوبات التخرج

 م5/7/2021التاريخ: األثنين 

 بكاالريوس الهندسة – قسم المدنية:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31004671  

 ENC1– 59– 1 6 – 

31900305 

 41 تغريد عبد الوهاب عثمان درار

 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENC1– 61– 16 – 

31904216 

 42 عثمان يوسف عثمان احمد

 ENC1– 68– 16 – 

31904533 

 43 احمد محمد احمد عثمان على

ENC1– 69– 1 الجنسية: مصري 6 – 

61004012 

 44 احمد جمعة محمد السعيد

 – ENC1– 72– 16 الجنسية: مصري

61004105 

 45 عبد الرحمن احمد محمد جالل

 – ENC1– 73 – 16 الجنسية: سوري

61002556 

 46 قتيبة عناد محمد ميوس

المسلسلالرقم  اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات  

 ENC1– 4 – 1 6 – 

110345263 

مصعب سيف الدين عبد اللطيف 

 السيد

1 

 ENC1– 56– 16 – 

110296146 

 2 الطيب عمر نور الدائم حسن



 

 

 

 

 

 

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة االولى وطالب من دفع سابقة

 م17/6/2021التاريخ: الخميس 

 

 بكاالريوس الهندسة – قسم العمارة:

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENA1– 1– 16 – 

110338906 

 1 ابانوب مدحت لطفى ناشد

 ENA1– 2 – 1 6 – 

110129378 

 2 اية نور الدين االمين احمد

 ENA1– 3 – 16 – 

11901351 

نوف عبد الرحمن ابراهيم 

 فرح

3 

 ENA1– 5 – 16 – 

110367080 

 4 الهادى محمد ادمدعاء 

 ENA1– 6 – 1 6 – 

110203636 

رؤى محمد المصطفى محمد 

 سرى الدين محمد

5 

 ENA1– 7 – 16 – 

110492744 

 6 غدير فيصل عثمان مصطفى

 ENA1– 9 – 16 – 

110245503 

دالل صالح موسى نصر 

 الدين

7 

 ENA1– 10 – 1 6 – 

110215260 

 8 تسنيم عمر احمد الشيخ

 ENA1– 12 – 1 6 – 

110242399 

 9 دعاء حمزة عبد الغنى محمد

 ENA1– 13 – 16 – 

110018258 

 10 احمد يعقوب ابراهيم عبد هللا

 ENA1– 14 – 1 6 – 

110374878 

 11 ريان عالء الدين محمد صالح

 ENA1– 15 – 16 – 

110242386 

 12 وديان محمود كامل محمود

 ENA1– 16 – 1 6 – 

110074423 

 13 احمد صفاء عبد العظيم على

 ENA1– 17 – 16 – 

110065846 

رغدان محمد فريد عوض 

 الكريم السيد

14 

 ENA1– 20 – 16 – 

31901048 

 15 وعد على محمد محمود



 

 

 قسم العمارة: –بكاالريوس الهندسة 

 

 ENA1– 21 – 1 6 – 

31007543 

 16 مروة عبد الكريم محمد شيخ

 ENA1– 23 – 1 6 – 

31900217 

 17 تهليل محمد الشيخ مضوى

 ENA1– 24 – 16 – 

31900563 

 18 رزان خالد عبد الكريم ادريس

ENA1– 25 – 1 الجنسية: سورية 6 – 

61003285 

 19 تاال عدنان محمد شحاده

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENA1– 27 – 1 6 – 

110084257 

رنا توفيق شيخ ادريس 

 محمود

20 

 ENA1– 31 – 1 6 – 

31004772 

 21 ميعاد عمر مصطفى على 

 ENA1– 34 – 16 – 

31900788 

 22 فداء السر شكر هللا يعقوب

 ENA1– 35 – 1 6 – 

31007706 

 23 يسرا مصطفى زكى مصطفى 

 ENA1– 36 – 16 – 

11902073 

هاجر صالح بابكر محمد عبد 

 هللا

24 

 ENA1– 38 – 16 – 

31005990 

 25 مرح بشير نصر محمود

 ENA1– 39 – 1 6 – 

31900121 

 26 مازن ادم محمد ادم على

 ENA1– 40 – 16 – 

31903945 

 27 شاهين محمد شاهين سعيد

 ENA1– 41 – 1 6 – 

31021364 

 28 عثمان عز الدين عثمان الخير

 ENA1– 42 – 16 – 

31028675 

 29 نور هاشم على العطا

 

 ENA1– 43 – 1 6 – 

31015961 

 30 ريان نبيل سيد احمد محمد

 

 ENA1– 44 – 16 – 

31015963 

هبة هللا محمد عبد الرازق 

 احمد

31 

 

 ENA1– 45 – 1 6 – 

31015153 

هناء فيصل مصطفى 

 السنوسى

32 

 

 ENA1– 46 – 16 – 

31016285 

تبيان عبد الرحمن عثمان 

 احمد

33 

 ENA1– 50 – 16 – 

31903868 

مهند عصام الدين محمد احمد 

 المبارك

34 

 ENA1– 52 – 16 – 

31903483 

محمد عوض محمد نور 

 خيرى

35 



 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الذين استوفوا مطلوبات التخرج

 م5/7/2021التاريخ: األثنين 

 بكاالريوس الهندسة – قسم العمارة:

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة االولى وطالب من دفع سابقة

 م17/6/2021التاريخ: الخميس 

 

 بكاالريوس الهندسة – قسم الكهربائية وااللكترونية:

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENA1– 48 – 16 – 

31806292 

 1 محمد مصطفى عبد هللا حسين

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENE1– 4– 1 6 – 

110487477 

 1 محمد نصر الدين السر على

 ENE1– 6 – 1 6 – 

110430769 

 2 شريف مكاوى حسن شريف

 ENE1– 7 – 16 – 

110250832 

 3 محمد الماحى كباشى عثمان

 ENE1– 9 – 16 – 

110437124 

محمد عبد المنعم عبد هللا 

 ابراهيم 

4 

 ENE1– 10 – 1 6 – 

110323246 

 5 طل مبارك منير هجو

 ENE1– 11 – 16 – 

110241570 

محمد  عبد هللا الطيب السمانى

 احمد

6 

 ENE1– 13– 16 – 

110266081 

 7 ريان ميرغنى محمد عطايا

 ENE1– 15 – 16 – 

31000303 

 8 محمد حاتم محمد ابوزيد

 ENE1– 16 – 1 6 – 

31001135 

ابراهيم فخر الدين عوض 

 صالح

9 

 ENE1– 18 – 1 6 – 

31000607 

امجد كمال الدين عبد هللا 

 محمد

10 

 ENE1– 19 – 16 – 

31801185 

 11 حسن الماحى حسن الماحى

 ENE1– 21 – 1 6 – 

31000855 

 12 خالد يوسف محجوب عثمان

 ENE1– 22 – 16 – 13 عبد الحميد الضو على بخيت 



 

 

 قسم الكهربائية وااللكترونية: –بكاالريوس الهندسة 

 

  الوطنية الجامعة

 الخريجين من الدفعة الثانية وطالب من دفع سابقةالطالب 

  م28/4/2220الخميس   التاريخ:

31800594 

 ENE1– 26 – 16 – 

31800592 

محمد فتح الرحمن محمد 

 ابراهيم

14 

 ENE1– 29 – 1 6 – 

31902971 

 15 خالد عوض بليل الشيب محمد

 ENE1– 33 – 1 6 – 

31004209 

هبة الرحمن محي الدين احمد 

 الهادى

16 

 ENE1– 35 – 1 6 – 

31004751 

 17 حسام كمال الدين التهامى على

 ENE1– 38 – 16 – 

31002432 

 18 الفاتح الوسيلة الجاك حسن

 ENE1– 41 – 1 6 – 

31015131 

الحسين تيراب حسن شيخ 

 الدين

19 

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى مالحظات

 ENE1– 49 – 1 6 – 

31009015 

بنيامين عبد الرحمن بوش 

 شوقار

20 

 ENE1– 50 – 16 – 

31006097 

 21 امال مصطفى على طه

 ENE1– 57 – 16 – 

31804330 

عبد المنعم على محمدين ادم 

 صبى

22 

 ENE1– 58 – 1 6 – 

31806024 

 23 عمر كمال الدين قرشى عمر

 ENE1– 60 – 16 – 

31807155 

 24 احمد محمد اسماعيل محمد

 ENE1– 61 – 1 6 – 

31019661 

 25 المنذر يسن كرار على

 ENE1– 63 – 1 6 – 

31903448 

 26 مبارك مدثر مبارك مدثر

 ENE1– 66 – 16 – 

31804238 

معاذ محمد سعيد صالح محمد 

 سعيد

27 

 ENE1– 68 – 16 – 

31021516 

 28 احمد نادر احمد الحاج

 ENE1– 69 – 1 6 – 

31028738 

بدر الدين ابراهيم هاشم عبد 

 هللا

29 

 

 ENE1– 70 – 16 – 

31903891 

سعيد عبد الغفار سعيد عبيد 

 هللا

30 

 

 ENE1– 77 – 1 6 – 

888795 

 31 مكاوى نزار خالد محجوب

 



 

 بكاالريوس الهندسة – قسم المدنية:

 

 :قسم المدنية –الهندسة ريوس بكاال

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى 

 

 

ENC2– 2 – 17 – 

11605423 

  .1 رفقة عبد المولى موسى على

 ENC2– 3– 17 – 

11900781 

  .2 احمد مالك احمد مالك

 ENC2– 4 – 17 – 

11008712 

المنذر محمد المصطفى محمد 

 سرى الدين محمد

3.  

 ENC2– 5– 17 – 

11154099 

  .4 خالد الوليد الصافى عبد هللا

 ENC2– 6 – 17 – 

11252512 

  .5 خالد صابر محمد احمد

 ENC2– 7– 17 – 

11493711 

  .6 عباس طارق عباس على

 ENC2– 8 – 17 – 

11617311 

  .7 سامر محمد حسن محمد

 ENC2– 11– 17 – 

11138702 

  .8 محمد ميرغنى عبد المجيد صالح

 ENC2– 15– 17 – 

11902369 

  .9 عبد هللا فريد عبد هللا عبد الكريم

 ENC2– 16 – 17 – 

11526918 

االء عصام الدين عبد المنعم 

 محمد

10.  

 ENC2– 20 – 17 – 

11176518 

  .11 عثمان كمال الدين عثمان حسن

 ENC2– 22 – 17 – 

31010641 

  .12 محمد صابر محمد بابكر

 ENC2– 23 – 17 – 

31005965 

  .13 ضياء الدين سعيد محمد الماحى

 ENC2– 24 – 17 – 

31004119 

  .14 مجتبى حيدر سعيد خالد

 ENC2– 26 – 17 – 

31008673 

  .15 احمد نبيل احمد عز الدين

 ENC2– 27 – 17 – 

31010517 

  .16 مقدام عثمان ميرغنى الحسين

 ENC2– 28 – 17 – 

31901172 

وضاح سيف الدين الحاج نصر 

 الدين

17.  

 ENC2– 29 – 17 – 

31009422 

  .18 الطيب عصام الدين الطيب محمد

 ENC2– 31 – 17 – 

31903334 

  .19 محمد نصر محمد عبدون

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENC2– 32 – 17 – 

31801078 

  .20 محمود يسعمر يوسف 

 ENC2– 37 – 17 – 

31900479 

  .21 محمد صالح محمد الفكى

 ENC2– 38 – 17 – 

31802572 

عبد الرحيم راشد عبد الرحيم 

 على

22.  

 ENC2– 39 – 17 – 

31903938 

معاذ عبد الرحمن مستور 

 اسماعيل

23.  

 ENC2– 41 – 17 – 

31004487 

  .24 ابراهيم حسن عبد هللا حسن

 ENC2– 43 – 17 – 

31804433 

  .25 رأفت محمد فضل السيد البدوى

 ENC2– 44 – 17 – 

31903046 

  .26 محمد عبد الحفيظ محمد عثمان

 ENC2– 45 – 17 – 

31901911 

  .27 اسالم نادر احمد محمد االمين

 ENC2– 46 – 17 – 

31800679 

  .28 الصادق حسين الطيب احمد

 ENC2– 47 – 17 – 

31901069 

  .29 محمد منزول محمد توفيق

 ENC2– 50 – 17 – 

31806084 

  .30 ابو بكر عالم محمد احمد صالح

 ENC2– 51 – 17 – 

31809454 

محمد المنصور عبد هللا يونس 

 عباس

31.  

 ENC1– 62– 16 – 

31901133 

  .32 حسن يوسف حسن نور الدين

 – ENC1– 60– 16 الجنسية: سوري

61001027 

  .33 مؤيد أمجد محمود خسارة

 ENC1– 53– 16 – 

31902744 

  .34 محمدمعاذ سمير صالح 

 ENC1– 2 – 16 – 

110272072 

يوسف عبد اللطيف يوسف 

 سليمان

35.  



 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة الثانية وطالب من دفع سابقة

  م28/4/2220الخميس   التاريخ:
 

 بكاالريوس الهندسة – قسم العمارة:

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى 

 ENA2– 1– 17 – 

11904274 

  .1 وليد محمد سليمان الشيخ

  

 

ENA2– 2 – 17 – 

11903660 

  .2 محمد عبد الباقى عبد هللا على

 ENA2– 3– 17 – 

11629290 

  .3 رشا عبد الرحمن وهبة عبده

 ENA2– 4 – 17 – 

11220919 

  .4 راما ايمن عباس االمين

 ENA2– 5– 17 – 

11905746 

  .5 دعاء مصطفى هاشم ابو زيد

 ENA2– 6 – 17 – 

31906415 

  .6 الطيب خالد الطيب الهادى

 ENA2– 7– 17 – 

31013778 

  .7 شهد ياسين عثمان محمود

 ENA2– 9– 17 – 

31900241 

  .8 منيرة محمد عبدون سعيد

 ENA2– 11– 17 – 

31901768 

اسراء عالء الدين ميرغنى 

 خير هللا

9.  

 ENA2– 12 – 17 – 

31000449 

  .10 احمد محمد زين على البرعى

 ENA2– 13– 17 – 

31902473 

  .11 رحاب محمد حسن محمد

 ENA2– 15– 17 – 

31805907 

  .12 غفران محمد الفاضل محمد

 ENA2– 16 – 17 – 

31903937 

مصعب عبد الرحمن مستور 

 اسماعيل

13.  

 ENA2– 17– 17 – 

31903587 

  .14 عثمان حامد عثمان يعقوب

 ENA2– 18 – 17 – 

31902531 

  .15 امنة غيث سليمان ادريس

 ENA2– 19– 17 – 

31903919 

  .16 محمد مبارك محمد عبد هللا

 ENA2– 21 – 17 – 

31016449 

  .17 عمرو عصمت عيسى احمد

 ENA2– 23 – 17 – 

31021663 

فاطمة الزهراء بابكر 

 مصطفى صباحى

18.  

 ENA1– 18 – 16 –  شذى جوهر عبد القادر 19.  



 

 :قسم العمارة –الهندسة ريوس بكاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سليمان 11900091

الجامعى الرقم   الرقم المسلسل اسم الطالب 

 ENA1– 4 – 16 – 

110200383 

  .20 مؤيد ازهرى عثمان عبد هللا

 ENA1– 37 – 16 – 

31010799 

محمد النذير عبد الفضيل 

 فضل هللا

21.  

 ENA1– 49 – 16 – 

31904689 

  .22 موسى صابر موسى احمد

 ENA1– 19 – 16 – 

11900658 

  .23 بدر صالح الدين محمد عثمان

 ENA1– 51 – 16 – 

31901726 

  .24 هبة محمد النذير عثمان



 

 

 

 
 الجامعة الوطنية

 الطالب الخريجين من الدفعة الثانية وطالب من دفع سابقة

  م28/4/2220الخميس   التاريخ:
 

 بكاالريوس الهندسة – قسم الكهربائية وااللكترونية:

الطالباسم  الرقم الجامعى   الرقم المسلسل 

 – Power ENE2– 1– 17قدرة/ 

11565148 

  .1 محمد طارق احمد ابراهيم

 – Power ENE2– 2– 17قدرة/ 

11531728 

  .2 مهيد احمد صديق احمد

 – Control ENE2– 3– 17تحكم/ 

11521680 

  .3 هالة معاوية بلة مقبول

 – Control ENE2– 4 – 17تحكم/ 

11042604 

  .4 سحر حسن محمد حسن

 – Power ENE2– 5– 17قدرة/ 

11262498 

  .5 احمد الطيب مصطفى محمدين

 – Power ENE2– 6– 17قدرة/ 

11904705 

  .6 احمد محمد على محمد

 – Power ENE2– 8– 17قدرة/ 

11410772 

ابراهيم خالد ابراهيم عبد 

 الرحيم

7.  

 – Power ENE2– 10– 17قدرة/ 

11626226 

  .8 عاصم احمد االمين موسى 

 – Power ENE2– 11– 17قدرة/ 

11202656 

  .9 الناجي محمد حسن عثمان

 – Power ENE2– 13– 17قدرة/ 

11903671 

  .10 احمد محمد عثمان محمد

 – Power ENE2– 14– 17قدرة/ 

11904062 

  .11 محمد اسامة على صالح

 – Power ENE2– 16 – 17قدرة/ 

11360804 

  .12 يس عالء يوسف احمد

 – Power ENE2– 19 – 17قدرة/ 

31004415 

  .13 محمد السر الياس محمد

 – Power ENE2– 20 – 17قدرة/ 

31003619 

  .14 مريم فيصل موسى عبد هللا 

 – Control ENE2– 21 – 17تحكم/ 

31001174 

  .15 االمين ازهرى االمين موسى

 – Power ENE2– 23 – 17قدرة/ 

31902129 

  .16 مازن عصام عبد هللا احمد

 – Control ENE2– 24 – 17تحكم/ 

31902275 

  .17 عبد هللا خالد بابكر احمد



 

 :قسم الكهربائية وااللكترونية –الهندسة ريوس بكاال

 

 – Power ENE2– 25 – 17قدرة/ 

31801099 

  .18 عدى يوسف محمود يس

 – Control ENE2– 35 – 17تحكم/ 

31009189 

  .19 يوسف خالد حمزة محمد

 الرقم المسلسل اسم الطالب الرقم الجامعى 

 – Control ENE2– 36 – 17تحكم/ 

31900196 

  .20 اشرف اسعد مصطفى احمد

 – Power ENE2– 37 – 17قدرة/ 

11905779 

االمين الوليد محمد الفاتح 

 محمود

21.  

 – Control ENE2– 40 – 17تحكم/ 

31905956 

مصعب عبد االله عثمان 

 ادريس

22.  

 Controlتحكم/ 

 الجنسية: سورية

ENE2– 41 – 17 – 

61003046 

  .23 فيصل محمد العلىاريج 

 – Power ENE2– 46 – 17قدرة/ 

31905235 

عبد الرحمن محمود فضل هللا 

 عبد الحبيب

24.  

 – Power ENE2– 49 – 17قدرة/ 

31018216 

  .25 ابو سفيان بابكر البشرى مالك

 – Power ENE2– 51 – 17قدرة/ 

31024006 

  .26 محمد عصمت محمد يوسف 

 – Power ENE1– 55 – 16قدرة/ 

31803046 

  .27 وليد هارون عبد الرحمن يحي 

 – Power ENE1– 28 – 16قدرة/ 

31006945 

  .28 محمد عصام محمد الطيب

 – Control ENE1– 23 – 16تحكم/ 

31000160 

منتصر زكريا محمد على 

 االمين

29.  

 – Control ENE1– 12– 16تحكم/ 

110182542 

المعتصم باهلل مجدى احمد 

 سليمان

30.  

 – Control ENE1– 45 – 16تحكم/ 

11902586 

مجتبى بابكر عبد الرحمن 

 محمد

31.  


