
ة الهندسة ل جامعة كفر الشيخ-
ات اترون برنامج هندسة نظم الم

ارقام جلوس الطالب للعام الجام ١٩-٢٠
الفصل الثا 

رقم الجلوس اسم الطالب المستوى
1 ابراهيم اشرف ابراهيم محمد المنسى L0

2 ابراهيم على ابراهيم على باز L0

3 ابراهيم محمد ابراهيم ابوالمعاطى جعوان L0

4 احمد ايمن  محمد حافظ محمد عبدالعال L0

5 احمد ايمن وجدى الدرينى L0

6 احمد عبدهللا عبدالجواد احمد الشناوى L0

7 احمد ماهر صالح الدين عباس عجوة L0

8 احمد محمد زهير عبدالمجيد القن L0

9 احمد محمد عبدالحى احمد موسى L0

10 احمد محمد عبدالهادى محمد عوض L0

11 احمد محمد على محمد نعيم L0

12 احمد محمد فتحى ابواليزيد جاد L0

13 ادهم كامل محمد سمير كامل االلفى L0

14 اسامة محمد ربيع محمد البرعى L0

15 اسامه اسماعيل السيد ابوشادى L0

16 السعيد عبدالحق قطب الرجال L0

17 السيد محمد فتحى محمد البيلى L0

18 امير محمد ماهر الحسينى البجالتى L0

19 ايهاب السيد محمد  كمال بيومى الحوفى L0

20 حامد جالل على حامد بدر L0

21 حسام مسعد جمعه احمد محمد العدوى L0

22 حسن رضا حسن السيد عرفه L0

23 حسن سامى حسن قنصوه L0

24 حسين محمد عبدالعظيم محمد مصطفى النجار L0

25 خالد احمد نسيم على الدوانسى L0

26 خالد محمد  محمد النحراوى L0

27 رضا محمد صبحى احمد حسن عرفه L0

28 زياد سامح عبدالعزيز محمد متولى L0

29 سامى هشام عبدالسالم احمد متولى L0

30 سليمان هشام محمد الزغبى سليمان على L0

31 صبحى رفعت عبدالحميد محمد عبدالحميد L0

32 طارق محمد ابراهيم سيد احمد السعدنى L0

33 عبدالحميد محمد عبدالحميد محمد ابراهيم L0

34 عبدالخالق حسن عبدالخالق على L0

35 عبدالرحمن شريف خالد  النجيرى L0

36 L0عزت محمد خلف محمد محمد عبده

37 على السيد محمد عبدهللا جايل قصه L0

38 على الشحات ابراهيم مصطفى L0

39 على محمد على عبدالرازق العواضى L0

40 عمر عصام سعد حسن محمد L0

41 فارس محمد محمد السعيد احمد L0

42 كريم عالء محمد عبدالعزيز محمد ابواالسعاد L0

43 محمد  احمد محمد احمد ابراهيم زاهر L0

44 محمد احمد احمد محمد ابوحليمة L0
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45 محمد احمد الشحات احمد على L0

46 محمد احمد محمد عبدالعزيز الشحات L0

47 محمد انور عبدالباسط محمود البهنسى L0

48 محمد بسيونى عبدالمنعم مصطفى حسن L0

49 محمد جابر محمد يوسف محمد L0

50 محمد جمال عقل عقل L0

51 محمد جميل السيد محمد بدوى المعداوى L0

52 محمد عبدالحكيم  محمد محمود موسى L0

53 محمد عبدالرحمن عبدالرازق اسماعيل حسن L0

54 محمد عبدالعليم عبدالعاطى بدير عبدالجواد شهاب L0

55 محمد عبدهللا حميدو محمد النواجى L0

56 محمد عرفة على حسن على L0

57 محمد فتح هللا عبدالسالم سليم L0

58 محمد هشام عبدالغفار حامد عبدالنبى L0

59 محمود خالد محمود السيد على دهب L0

60 محمود محمد محمد توفيق شيحه L0

61 محمود مصطفى السيد محمد محمد النوحى L0

62 مصطفى احمد عبدالحى احمد موسى L0

63 مصطفى فوزى على محمد السيد كرم L0

64 مهند ياسر محمد صبرى عبدالقوى قطب L0

65 نادين حاتم يوسف كامل احمد العبد L0

66 نضال مصطفى صبرى السباعى بلتاجى L0

67 يوسف مصطفى رجب مصطفى الشناوى الحداد L0

68 احمد السيد زين العابدين على بعرنجه L1

69 احمد المعداوى ابراهيم السيد على المرسى L1

70 احمد عبد الجيد محمد الحسينى L1

71 احمد عصام السيد بسيونى L1

72 احمد محمد الهادى فتحى ابوشنب L1

73 احمد محمود رمضان السيد شاهين L1

74 ادهم جمال محمد المغازى نور الدين L1

75 ايمان محمد جمال قطب االنصارى حسن الريفى L1

76 جمال عدلى توفيق محمد حسن L1

77 جميل انس جميل السيد على L1

78 رافت صديق عبدالعال نصار L1

79 زياد حسين فرحات فرحات L1

80 سفيان اشرف كمال محمد زايد L1
81 عبدالحميد وجدى الشربينى احمد هويدى L1

82 عبدالرحمن ايهاب يوسف سعيد ابوقمر L1

83 عبدالرحمن رمضان يوسف غزال L1

84 عيسوى محمد العيسوى فريج حامد L1

85 محمد ابراهيم عبدالفتاح ابراهيم يوسف L1

86 محمد احمد سليمان موسى L1

87 محمد اسامة كامل الحسينى L1

88 محمد حماده الدكرورى فرحات L1
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89 محمد خالد محمدعبدالمعبود الشرباصى L1

90 محمد خالد نجيب ابراهيم سليمان L1

91 محمد سعد محمد حسن L1

92 محمد مجدى جالل صالح حماده L1

93 محمد مجدى عبدالستار السعيد عطا L1

94 محمد هشام صابر عبود L1

95 محمد يوسف على محمد البدويهى L1

96 محمود عبدالعزيز الشحات القصبى فرج L1

97 مصطفى ابوالوفا ابراهيم احمد البهوتى L1

98 مصطفى عبدالحميد عبدالحميد على شحاته L1
99 معاذ ابراهيم محمد عبدالوهاب فريد القحافى L1

100 ابراهيم السيد محمد العباسى L2

101 ابراهيم خالد ابراهيم الجندى L2

102 احمد ابراهيم السعيد السعيد L2

103 احمد رجب مسعد عبده L2

104 احمد صابر عيسى احمد محمد خليفة L2

105 احمد عبدالجواد السيد عطا غازى L2

106 احمد محمد عيسى عصر L2

107 اسامة احمد احمد ابراهيم الدسوقى L2

108 اسراء خالد طه الشريف L2

109 ايه حسام سعد ابراهيم شريف L2

110 حامد عباس عبدالحليم السيد بقرة L2

111 زياد محمد عبدالمنعم عبدهللا النشرتاوى L2

112 طارق عطا محمد عطية شعوط L2

113 عمر على فوزى عبدالمقصود عبدالنبى L2

114 عمر مصطفى احمد على L2

115 محمد اسامة حامد ابراهيم ابوسعده L2

116 محمد رضا محمد عبدهللا سالمه L2

117 محمد عبدالعليم سعد محمد سعد L2

118 محمد فوزى على احمد الجزار L2

119 محمد محمود على السيد النواصرة L2

120 محمد منتصر محمد بسيونى الشناوى L2

121 مهاب طارق مصطفى سليمان عبدالهادى L2

122 احمد خالد محمد يوسف L3

123 احمد طه محمد عبدالسميع L3

124 حسن عز الدين كامل حسن شاويش L3

125 حسن عالء الدين محمد فودة L3

126 سعيد يوسف محمد رفعت قنديل L3

127 كمال ابراهيم كمال مروان L3
128 محمد احمد صبحى محمود الفقى L3

129 محمد عبدالخالق بسيونى شعوط L3

130 مروان محمود عبدالسالم مهنا L3

131 معتز محمود بدير حسن L3
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132 احمد جمال ابراهيم شحاته L4
133 احمد محمد الشوادفى محمد حسن L4

134 احمد محمد عبدالعزيز الدسوقى L4
135 محمد جالل سعد الجمل L4

136 محمد محمد شرف خضر L4
137 محمود محى محسب بقلول L4
138 معوض على معوض السيد L4

4/4


