
  طالب برنامج هندسة نظم الميكاترونياتكشف االرشاد االكاديمى ل

 ا.د/ محمد السيد حسنى الطيب        0202/0202للعام الجامعى 

 الطالب كود الطالب اسم 
 م

 

 2  ابراهيم عالء فاروق 
 0  ابراهيم معتز رمضان محمد 
 3  احمد هشام منصور متولى 
 4  بهاء عادل محمد 
ابراهيم الجندى خالد احمد    5 
 6  روان السيد مصباح عصر 
 7  عبدالرحمن محمد الصاوى المرسى 
 8  عبدالرحمن محمد حسنى محمد عمران 
 9  عبدالمنصف أشرف عبدالمنصف ابراهيم 
 22  محمد جمال مخلوف 
 22  محمد عصام ابوالنضر 
 20  محمود السعيد حلمى محمد بدوى 

هللامحمود عالء عطية خير     23 
 24  هدى عبدالحليم خليفة أحمد محمد محمد مرزوق 
 25 1604120180100896 المنسى محمد ابراهيم اشرف ابراهيم 
 26 1604120190100760 باز على ابراهيم على ابراهيم 
 27 1604120180100891 جعوان ابوالمعاطى ابراهيم محمد ابراهيم 
 28 1604120170100879 بعرنجه على العابدين زين السيد احمد 
 29 1604120190100755 عبدالعال محمد حافظ محمد ايمن احمد 
 02 1604120180100887 الدرينى وجدى ايمن احمد 
 02 1604120190100753 الشناوى احمد عبدالجواد عبدهللا احمد 
 00 1604120190100754 عجوة عباس الدين صالح ماهر احمد 
 03 1604120180100898 ابوشنب فتحى الهادى محمد احمد 
 04 1604120190100745 القن عبدالمجيد زهير محمد احمد 
 05 1604120170100890 موسى احمد عبدالحى محمد احمد 

 

 ش.ط                                                               مشرف البرنامج        

 

 ا.د/محمد السيد حسنى الطيب                                           ا/ عادل محمد المدنى     

 

 

 



  

  طالب برنامج هندسة نظم الميكاترونياتكشف االرشاد االكاديمى ل

 د/ ماجده الفخرانى       0202/0202للعام الجامعى 

 الطالب كود الطالب اسم 
 م

 

 2 2740214294244989 احمد محمد عبدالهادى محمد عوض 
 0 27402142:4244800 احمد محمد على محمد نعيم 
 3 :274021429424499 احمد محمد فتحى ابواليزيد جاد 
 4 2740214284244999 احمد محمود رمضان السيد شاهين 
 5 27402142:4244864 ادهم كامل محمد سمير كامل االلفى 
 6 27402142:4244867 اسامة محمد ربيع محمد البرعى 
 7 2740214294244:44 اسماعيل السيد ابوشادى اسامه 
 8 ::27402142842449 السعيد عبدالحق قطب الرجال 
 9 2740214284244:46 السيد محمد فتحى محمد البيلى 
 22 27402142:4244867 امير محمد ماهر الحسينى البجالتى 
 22 ::27402142942449 ايمان محمد جمال قطب االنصارى حسن الريفى 
 20 2740214294244:41 ايهاب السيد محمد كمال بيومى الحوفى 
 23 2740214284244997 جمال عدلى توفيق محمد حسن 
 24 27402142942449:6 حامد جالل على حامد بدر 
 25 2740214284244:48 حسام مسعد جمعه احمد محمد العدوى 
 26 2740214294244980 حسن رضا حسن السيد عرفه 
 27 27402142742448:2 حسن قنصوه حسن سامى 
 28 27402142:4244872 حسين محمد عبدالعظيم محمد مصطفى النجار 
 29 27402142:4244869 خالد احمد نسيم على الدوانسى 
 02 27402142:4244801 خالد محمد محمد النحراوى 
 02 2740214284244988 رضا محمد صبحى احمد حسن عرفه 
 00 2740214424244429 فرحاتزياد حسين فرحات  
 03 2740214294244994 زياد سامح عبدالعزيز محمد متولى 
 04 27402142842449:8 سامى هشام عبدالسالم احمد متولى 
 05 2740214284244982 سفيان اشرف كمال محمد زايد 

 

 مشرف البرنامج                                                               ش.ط        

 

 ا/ عادل محمد المدنى                                                ا.د/محمد السيد حسنى الطيب

 

 



 

 

  طالب برنامج هندسة نظم الميكاترونياتكشف االرشاد االكاديمى ل

 فيصل بسيونى بازد/  0202/0202للعام الجامعى 

 الطالب كود الطالب اسم 
 م

 

 2 2740214294244996 هشام محمد الزغبى سليمان على سليمان 
 0 27402142:4244807 صبحى رفعت عبدالحميد محمد عبدالحميد 
 3 27402142:4244868 طارق محمد ابراهيم سيد احمد السعدنى 
 4 2740214294244991 عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد ابراهيم 
 5 2740214284244996 عبدالحميد وجدى الشربينى احمد هويدى 
 6 2740214294244992 عبدالخالق حسن عبدالخالق على 
 7 27402142942449:8 عبدالرحمن ايهاب يوسف سعيد ابوقمر 
 8 2740214294244:42 عبدالرحمن رمضان يوسف غزال 
 9 27402142:4244802 عبدالرحمن شريف خالد النجيرى 
 22 2740214274244899 عبدالرحمن محمد الشاملى ابراهيم شحاته 
 22 27402142:4244804 عزت محمد خلف محمد محمد عبده 
 20 27402142842449:6 على السيد محمد عبدهللا جايل قصه 
 23 2740214294244988 على الشحات ابراهيم مصطفى 
 24 27402142442442:9 على محمد على عبدالرازق العواضى 
 25 27402142942449:4 عمر عصام سعد حسن محمد 
 26 2740214274244887 رافت صديق عبدالعال نصار 
 27 2740214294244984 فارس محمد محمد السعيد احمد 
 28 2740214294244999 كريم عالء محمد عبدالعزيز محمد ابواالسعاد 
 29 27402142:4244808 محمد احمد احمد محمد ابوحليمة 
 02 27402142:4244861 محمد احمد الشحات احمد على 
 02 27402142:4244870 محمد احمد محمد احمد ابراهيم زاهر 
 00 27402142942449:6 محمد احمد محمد عبدالعزيز الشحات 
 03 2740214294244986 محمد انور عبدالباسط محمود البهنسى 
 04 27402142942449:1 محمد بسيونى عبدالمنعم مصطفى حسن 
 05 27402142842449:9 يوسف محمد محمد جابر محمد 

 

 مشرف البرنامج                                                                ش.ط      

 

 ا/ عادل محمد المدنى                                                ا.د/محمد السيد حسنى الطيب

 



 

 

 

 هندسة نظم الميكاترونياتطالب برنامج كشف االرشاد االكاديمى ل

 عيسىعبدالمنعم فضل د/     0202/0202للعام الجامعى 

 الطالب كود الطالب اسم 
 م

 

 2 27402142:4244868 محمد جمال عقل عقل 
 0 27402142842449:1 محمد جميل السيد محمد بدوى المعداوى 
 3 27402142842449:2 محمد خالد نجيب ابراهيم سليمان 
 4 27402142:4244809 عبدالحكيم محمد محمود موسىمحمد  
 5 :27402142:424480 محمد عبدالرحمن عبدالرازق اسماعيل حسن 
 6 27402142:4244869 محمد عبدالعليم عبدالعاطى بدير عبدالجواد شهاب 
 7 2740214294244990 محمد عبدهللا حميدو محمد النواجى 
 8 :27402142:424486 محمد عرفة على حسن على 
 9 27402142:4244862 محمد فتح هللا عبدالسالم سليم 
 22 2740214284244989 محمد مجدى جالل صالح حماده 
 22 27402142742448:6 محمد هشام صابر عبود 
 20 27402142742448:1 محمد هشام عبدالغفار حامد عبدالنبى 
 23 2740214294244997 محمود خالد محمود السيد على دهب 
 24 2740214284244:47 محمود عبدالعزيز الشحات القصبى فرج 
 25 2740214294244986 محمود محمد محمد توفيق شيحه 

 26 27402142942449:0 محمود مصطفى السيد محمد محمد النوحى 
 27 2740214294244977 مصطفى ابوالوفا ابراهيم احمد البهوتى 
 28 :274021428424499 عبدالحى احمد موسىمصطفى احمد  
 29 2740214284244:40 مصطفى عبدالحميد عبدالحميد على شحاته 
 02 :274021429424498 مصطفى فوزى على محمد السيد كرم 
 02 27402142:4244871 مهند ياسر محمد صبرى عبدالقوى قطب 
 00 :27402142:424486 نادين حاتم يوسف كامل احمد العبد 
 03 2740214294244996 نضال مصطفى صبرى السباعى بلتاجى 

 04 27402142:4244806 يوسف مصطفى رجب مصطفى الشناوى الحداد 
 05 2740214274244894 ابراهيم السيد محمد العباسى 

 

 مشرف البرنامج                                                                ش.ط       

 

 عادل محمد المدنى                                                ا.د/محمد السيد حسنى الطيبا/ 



 

 

 

 

 طالب برنامج هندسة نظم الميكاترونياتكشف االرشاد االكاديمى ل

 احمد سعيد عبدالرازق/  د   0202/0202للعام الجامعى 

 الطالب كود الطالب اسم 
 م

 

 2 2740214274244896 الجندىابراهيم خالد ابراهيم  
 0 2740214274244891 احمد ابراهيم السعيد السعيد 
 3 27402142842449:6 احمد المعداوى ابراهيم السيد على المرسى 
 4 :274021427424488 احمد رجب مسعد عبده 
 5 2740214274244890 احمد صابر عيسى احمد محمد خليفة 
 6 27402142642449:7 احمد عبد الجيد محمد الحسينى 
 7 :274021428424497 احمد عبدالجواد السيد عطا غازى 
 8 2740214274244889 احمد عصام السيد بسيونى 
 9 2740214274244897 احمد محمد عيسى عصر 
 22 27402142842449:0 ادهم جمال محمد المغازى نور الدين 
 22 2740214284244984 اسراء خالد طه الشريف 
 20 :274021442424442 ايه حسام سعد ابراهيم شريف 
 23 27402142842449:7 جميل انس جميل السيد على 
 24 2740214284244980 حامد عباس عبدالحليم السيد بقرة 
 25 2740214284244986 عيسوى محمد العيسوى فريج حامد 

 26 2740214274244898 زياد محمد عبدالمنعم عبدهللا النشرتاوى 
 27 2740214284244978 عمر على فوزى عبدالمقصود عبدالنبى 
 28 2740214214244081 عمر مصطفى احمد على 
 29 2740214284244998 محمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم يوسف 
 02 2740214284244994 محمد احمد سليمان موسى 
 02 2740214284244:44 محمد اسامة حامد ابراهيم ابوسعده 
 00 2740214284244:42 محمد اسامة كامل الحسينى 
 03 2740214284244986 محمد حماده الدكرورى فرحات 

 04 2740214424244428 محمد خالد محمدعبدالمعبود الشرباصى 
 05 2740214284244981 محمد رضا محمد عبدهللا سالمه 

 مشرف البرنامج                                                               ش.ط       

 

 ا/ عادل محمد المدنى                                                ا.د/محمد السيد حسنى الطيب



 

 

 

 

 

 طالب برنامج هندسة نظم الميكاترونياتاالرشاد الكاديمى لكشف 

 محمد عبدالونيسد/ ا.      0202/0202للعام الجامعى 

 الطالب كود الطالب اسم 
 م

 

 1 1604120100100186 حسن محمد سعد محمد 

 2 120100100185 160 الجزار احمد على فوزى محمد 

 3 1604120170100876 عطا السعيد عبدالستار مجدى محمد 

 4 1604120160100781 النواصرة السيد على محمود محمد 

 5 1604120170100902 الشناوى بسيونى محمد منتصر محمد 

 6 1604120170100903 البدويهى محمد على يوسف محمد 

 7 1604120170100866 القحافى فريد عبدالوهاب محمد ابراهيم معاذ 

 8 1604120160100789 عبدالهادى سليمان مصطفى طارق مهاب 

 9 1604120100100194 يوسف محمد خالد احمد 

 11 1604120100100193 عبدالسميع محمد طه احمد 

 11 1604120160100785 الدسوقى ابراهيم احمد احمد اسامة 

 12 1604120100100189 فودة محمد الدين عالء حسن 

 13 27402142442442:2 طارق عطا محمد عطية شعوط 

 14 27402142442442:6 كمال ابراهيم كمال مروان 

 15 27402142442442:8 شاويشحسن عز الدين كامل حسن  

 16 27402142442442:4 محمد عبدالخالق بسيونى شعوط 

 17 27402142442442:1 محمد عبدالعليم سعد محمد سعد 

 18 2740214244244298 مروان محمود عبدالسالم مهنا 

 19 27402142442442:7 معتز محمود بدير حسن 

 21 2740214244244292 احمد محمد الشوادفى محمد حسن 

 21 2740214244244299 سعيد يوسف محمد رفعت قنديل 

 22 2740214244244290 محمد احمد صبحى محمود الفقى 

 23 2740214244244287 احمد محمد عبدالعزيز الدسوقى 

 24 2740214244244280 محمود محى محسب بقلول 

    

 

 مشرف البرنامج                                                ش.ط                            

 

 ب/محمد السيد حسنى الطي.ما.د       ا/ عادل محمد المدنى                                             



 

 

 

 

 


