
مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودماالسمالكودم

عبدهللا فوزى فتحى محمود152021138ابراهيم ايهاب عثمان ابراهيم152021004

عماد سعيد محمود محمد252021148ابراهيم حداد سيف محمد252021005

فادى يوسف ابراهيم جاب هللا352021158احمد ربيع محمد محمود352021017

كريم احمد لبيب محمد452021164احمد على سرحان قاسم452021025

كريم اسماعيل عبدالعال احمد552021165احمد عماد امين عويس552021026

كالرا ايمن انيس يوسف652021173احمد محمد احمد اسماعيل652021030

كيرلس رأفت موسى سليمان752021175احمد مصطفى جابر على752021038

كيرلس عماد كمال رزق هللا852021178احمد معداوى عبدالحميد عبدالرحمن852021039

ماريو رمسيس نصيف موسى952021182ادهم محمد عبدالرازق محمد952021040

مازن عمرو محمد احمد القشيرى1052021183االء يسرى جليل حموده1052021054

مجدى مارى شحاته عبيد1152021185امانى السيد انور محمد1152021057

محمد احمد عبدالفتاح على1252021186جورج عادل رمزى شفيق1252021073

محمد احمد عبدالمؤمن عبدالوهاب1352021187حسام احمد عبدالحميد احمد1352021078

محمد اشرف محمد عباس1452021191رامز لولى عشم كامل1452021087

محمد السيد سمير السيد1552021192زياد طارق جمال فتحى1552021092

محمد ايمن شعبان يسين1652021193زياد محمد عبده محمد1652021096

محمد تونى طلعت تونى1752021198ساره عادل عزيز جرجس1752021098

محمد حمدى عبدالغفار عامر1852021199شهد طه يسن يوسف1852021108

محمد شعبان عبدالمنعم حسن1952021203صموئيل اشرف شوقى رمزى1952021110

محمد شعبان محمد حسين2052021204عبدالرحمن جمال ثابت ابراهيم2052021121

محمد على محمد على حمزه2152021210عبدالرحمن جمال عدلى صالح2152021122

محمد مفتاح عالق عبدالقادر2252021216عبدالرحمن حماده مختار محمد2252021123

محمود ايمن رمضان محمود2352021221عبدالرحمن محمد كامل محمد2352021128

محمود رجب زكى مرسى2452021224عبدالرحمن مختار تمام احمد2452021130

محمود رضا محمود محمد2552021225عبدهللا عربى عبدالاله عبدالحافظ2552021134

الفرقة األولي
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودمااالسمالكودم

ابوزيد صالح محمد محمد152021329محمود صبرى محمود عابد152021226

احمد على محمد الدكرورى محمد252021339مروان طارق احمد احمد252021231

حسن محمد خليل جاد المولى352021369مصطفى اسامه محمد بكر352021235

ريم على محمد احمد عبدالحفيظ452021380معتز وحيد ابوحليقه حسانين452021241

احمد عبدالجابر عبدالوهاب صالح الدين552021387مؤمن عثمان على محمد552021246

يوسف محمد عزيز رجب652021392نادر عيد حنين يوسف652021249

محمد احمد طه ابراهيم752021402ناهد صالح جابر وانيس752021250

باسم احمد عبدالمحسن عبدالجيد852021403نورهان محمد محمد امين852021257

غطاس عماد عطيه شحات952021436هاجر محمود محمد حسن952021259

يوسف بهاء الدين السيد احمد1052021446يوسف عرفه سيد احمد1052021268

احمد سيد طه محمد خليفه1152021449يوسف مينا انور يوسف1152021270

مينا ناصف ناجى زياده1252021454هشام على احمد على1252021280

سهام رجب شوقى اسماعيل1352021458مصطفى عبدالحميد عبدالعزيز احمد1352021283

بشار عوض جالل على1452021462سما ايهاب محمد حافظ1452021289

عزالدين محمد حمدى فواز سيد1552021474مايكل يوسف كامل تقى1552021290

محمد حسن عبدالجليل عبدالفضيل1652021476احمد صالح رمضان حماد1652021291

على محمد متولى عبدهللا1752021489احمد رجب محمد على1752021297

احمد هشام عبده عبدالاله1852021503عبدالرحمن قياتى عيد محمد1852021298

احمد عبدالحميد النادى عبدالراضى1952021513ابراهيم طه حمدى عبدالسيد1952021299

مصطفى رمضان عويس حسن2052021518وسيم مجدى فرج جابر2052021301

مارفن صفوت رياض خليل2152021545اسلم حاتم رجب عبدالمجيد2152021307

احمد رجب محمد معتمد2252021549رامى اسحق بشرى حنا2252021310

سيد عبدالجواد رمضان سالم2352021551مصطفى محمد عبدالكريم لبيب2352021311

عبدالفتاح عالء عبدالفتاح حسين2452021323

ابراهيم شحاته غطاس دانيال2552021326

الفرقة األولي
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودماالسمالكودم

طارق عبدالفتاح صالح محمد152020105ابرام فايز فؤاد زكى152020002

عبدالرحمن جابر قرنى سيد252020111احمد باسم عبدالعزيز عبدالمنعم جميل252020008

عبدالرحمن ماهر احمد محمد352020117احمد جمال احمد على352020009

عبدالرحمن محمد ناجح عبدالحميد452020120احمد حسام فتح هللا عوض452020010

عبدالعزيز محمد عبدالعزيز عبدالمولى552020122احمد عالء احمد عمر552020019

عبداللطيف احمد محمد عبداللطيف652020123احمد على عبدالحكيم حسين652020021

عبدهللا محمد محمد السمان752020125احمد محمد صبحى على752020028

عثمان محمد تاج الدين عثمان محمود852020128احمد ناصر متولى توفيق852020031

عزالدين محمد عبدالفتاح عبدالعليم952020129احمد يحي ناجى عبداللطيف952020036

عالء اشرف راشد على1052020130اسحق ماجد كمال كامل1052020040

على حماده احمد شعبان1152020134تسنيم وليد محمد فتحى1152020052

فادى عماد حليم جاد هللا1252020139حسام الدين الحسين محمد يوسف1252020061

فادى فايز فكرى هندى1352020141داليا منتصر محمد جاد1352020071

فادى مدحت نجيب ايوب1452020142ديفيد عصام زكى عبود1452020073

كيرلس البرت لويد فرج1552020153ديفيد مينا رمزى ابادير1552020074

كيرلس رافت فهد رزق هللا1652020155رباب عادل احمد صالح1652020078

كيرلس عماد فرج فهيم1752020157رنيه ظريف قلينى عطاهللا1752020081

كيرلس مجدى مسعود رومان1852020159رومانى يوسف فوزى مهنى1852020083

كيرلس مجدى منير متى1952020160رويس حنا فريج بانوب1952020084

مارك عماد صادق نصيف2052020166ريمون يعقوب بولس وهبه2052020085

ماركو تادرس حنا تاوضروس2152020167ريموندا ناجى حنين مسعود2152020086

محمد احمد لمعى محمد2252020170زياد ايمن فتحى احمد2252020088

محمد حسن خيرهللا على2352020173زياد محمد عبدالفتاح عرفان2352020091

محمد صالح محمد احمد2452020178شهاب الدين جمال محمد مهنى2452020101

محمد طلعت محمد عبدالموجود2552020179صموئيل بيشوى مرزق بشرى2552020102

الفرقة الثانية
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودمااالسمالكودم

ماهيتاب محمد رشدى محمد152020317محمد عبدالمنعم عبدالفتاح عماره152020183

محمد ابوالحسن عطيه مسعد252020319محمد على احمد قطب252020185

حماده صافى صابر مخيمر352020320محمد عيد محمد سيف352020188

اسالم اشرف عبدالفتاح محمود452020324محمود محمد محمود محمد452020198

محمد سعد محمد شعبان552020345مصطفى احمد عبدالمنعم امين552020201

احمد عبدالناصر سليم احمد652020347مصطفى جمال محمد خيرى عثمان652020202

على عيد عبدالغنى الديب752020348مصطفى جمال نور محمد752020203

اسالم على ناجى عبدالمجيد852020349مصطفى عزت حسين حسين852020205

ابرام جوزيف ابراهيم عازر952020352مكارى سمير رمزى ملطى952020208

ابراهيم حسين ابراهيم حسن1052021006مالك نبيل مالك فرنسيس1052020209

احمد اسالم فارس عبدالسالم1152021010ميشيل ممدوح شحاته عبدالمالك1152020211

احمد محمد فتحى صادق1252021035مينا نادى فؤاد ابراهيم1252020218

اسالم خيرى محمد رضوان1352021047يحيى محمد امين يحيى1352020229

السيد محمد سيد مهدى1452021056يسى راضى حنا زخارى1452020230

امير صالح ماهر عياد1552021060يوسف احمد منصف محمد1552020231

حسن محمد حسن احمد1652021084زياد عمرو محمد سيد1652020242

حكيم ممدوح حكيم سمعان1752021085محمد عبدالرؤوف محمد حسين1752020266

سمير مالك سمير يوسف1852021104عبدالرحمن ربيع محمد ابراهيم1852020283

طارق ياسر حفظى على1952021116محمود بدر زيدان عبدالحميد1952020285

عبدالرحمن مصطفى عبدالجابر محمود2052021131عبدالرحمن محمد فكرى فرج2052020286

عبدهللا مصطفى ادهم عبدالرحيم2152021139محمود محمد محمود سليم2152020288

محمد محمود احمد محمد2252021214رحمه اشرف محمد صابر2252020291

محمود محمد عبدالراضى زيدان2352021228محمد محمود النجار محمود2352020298

عبدالرحمن سيد احمد سيد2452020305

حازم رزق عبدالاله محمد2552020308

الفرقة الثانية
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودماالسمالكودم

بيشوى وجدى سيداروس عبدالمالك152019081ابانوب هانى سدراك برسوم152019003

تامر عيد محى الدين صافى252019082ابانوب وسيلى عطا عطيه252019004

جرجس عاطف جرجس برسوم352019083ابرام ناصر مكرم بباوى352019008

حامد كمال حامد سيد452019086ابراهيم محمد نور محمد452019010

حسام محمد محمد عبدالغفار552019089ابوالعيد طهير ابوالعيد محمود552019012

خالد جمال سيد شحاته652019096احمد جمال محمد حسين652019015

خلود قابل ابوالعزايم مازن752019101احمد على عبدالعظيم عبدهللا752019030

ديفيد حشمت نعيم كيرلس852019102احمد عمر رضوان حزين852019033

ربيع جاد عبدالنعيم ربيع952019105احمد محمد رجب محمود952019039

رحاب عثمان فؤاد حلمى1052019106احمد محمد قاسم صادق حسنين1052019042

رومانى مالك كامل ثابت1152019112استيفن اسحق ابراهيم داود1152019048

زياد محروس فؤاد موسى1252019116اسراء جمال محمود التونى1252019050

سالم محمد على سالم1352019121اسراء على عبدالحكيم مراد1352019052

سهير عطا هللا رزق هللا جورجى1452019123اسالم عادل فتحى حسين1452019053

شادى سامى ظريف مجلى1552019126اسالم محمد احمد محمد1552019054

شريف محمد عبدالمنعم احمد1652019128االء محمود على احمد1652019060

صالح رفعت صالح امين1752019129امل ممدوح نور حسانين1752019062

عبدالرحمن اشرف على محمد1852019142اندرو بدير بشرى موسى1852019065

عبدهللا اشرف قناوى فارس1952019152ايه جمال عبدالرشيد حسن1952019069

عبدالمسيح رفعت فوزى كامل2052019158ايه يعقوب عبدالرسول محمد2052019070

عبدالمقصود فتحى عبدالمقصود فودة جويلى2152019159بالل عبداللطيف سليمان عبدالعال2152019074

عبدالمنعم محمود عبدالمنعم محمد2252019160بيتر مسامح حمزه زخارى2252019078

الفرقة الثالثة
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودمااالسمالكودم

محمود ايمن محمد مرسى152019260عالء الدين محمد عبدالحليم نصر152019167

محمود محمد سعد محمود252019266على اشرف على عبدالحميد252019170

مريم اشرف فاروق محمد352019272على شعبان على البدرى352019172

مريم صادق مصطفى حسانين452019273عماد رفعت ابراهيم حنين452019176

مصطفى احمد جالل احمد552019276عمر احمد عبدالمعبود ظريف552019177

مصطفى حسين محمد حسين652019278عمر حسام محمد ربيع محمود الدموهى652019178

مصطفى رفعت ممدوح دياب752019280عمر مصطفى حامد محمد752019182

مصطفى فرج على عبدالسالم852019283عمرو احمد عبدالسالم يوسف852019185

مصطفى محمود محمد عبيد هللا952019284فارس احمد محمود عبدهللا952019189

مصطفى محمود محمد محمود1052019285كريم عمر احمد عمر1052019199

مصطفى هشام مصطفى يس1152019287كيرلس بطمس داود عطا هللا1152019200

ميار اشرف عبدالجابر توفيق1252019297مارسلينو سامح اسحق غالى1252019209

ميسره احمد محمد عاكف محمد عارف1352019300مارسلينو عماد بولس عبدالمالك1352019210

ناهد عرفات حسين احمد1452019307مايكل فايز اسطفانوس حنين1452019215

يوسف اسماعيل عبدهللا اسماعيل1552019323مايكل كامل عبدالمالك كامل1552019216

يوسف جالل السيد حسين1652019324محمد جمال احمد الدرديرى وهبه1652019227

يوسف عبدالحفيظ محمد محمد1752019326محمد جمعه عثمان ابراهيم1752019231

يوسف عيد مهلل احمد1852019328محمد حماده صالح شعبان1852019233

كيرلس عيد يونان عبدالشهيد1952020158محمد خالد عبدهللا ابراهيم1952019234

محمد على عبدالقادر محمد2052019246

محمود احمد يوسف عزالدين عمر2152019258

محمود ايمن احمد انور2252019259
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودماالسمالكودم

حازم حسن عبدالعزيز عبدهللا152018109احمد حسن محمد عبدالرحيم152018015

حسن صبره سالم صبره252018115احمد رمضان ابوالحسن مرسى252018020

حسن محمد على مرسى352018116احمد سيد نايل ابراهيم352018023

حسين مصطفى محمد حسين452018119احمد شعبان جابر عبدالتواب452018024

حنان عبدالغفار عباس رجب552018121احمد عاطف محمد ابوالعال552018031

خالد سعيد حمدى عبدالوهاب652018124احمد عبدالوهاب عيد محمد652018033

خالد فتحى اسماعيل رمضان752018125احمد عبيد جابر محمد752018034

خالد محمد حاكم احمد852018126احمد عليوه عمر عليوه852018040

دانيال عياد دانيال عياد952018132احمد فهمى محمد محمد952018042

رانا عماد محمد صفوت1052018135احمد محمد احمد محمد مبارك1052018045

رحمه نوح عبدالفتاح على1152018137احمد محمد عبدهللا دسوقى1152018052

رفيق كمال لطفى شحاته1252018139احمد وائل رجب احمد1252018059

سلمى عطا زرزور على1352018147اسامه صدقى فريد فلتس1352018062

سيد محمد احمد يونس1452018150اسالم حمدى محمد لطفى محمد1452018066

سيلفانا سامى بطرس حنا1552018151اسماء كمال سعد الدين محمد1552018070

صموئيل حنا عزيز اخنوخ1652018156المعتزباهلل عصام عبدالظاهر محمد1652018074

عاطف ايوب ابراهيم ناروز1752018166انجليوس اشرف كمال فرج1752018080

عبدالرحمن سيد شعبان محمد1852018172ايمن شوقى خلف محمد1852018087

عبدهللا غريب حمدهللا احمد1952018186بوال عادل شاروبيم جرجس1952018094

عبدالمطلب احمد عبدالمطلب محمد2052018188بوال هانى لطفى فتح هللا2052018095

عالء محمد عبدالغنى احمد محمد2152018190بيشوى اشرف نظيم عبدالمالك2152018097

على احمد على احمد2252018191بيشوى فريد سمير ايوب2252018099

الفرقة الرابعة
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مجموعات إسترشادية للتسجيل

قسم ميكاترونكس

االسمالكودماالسمالكودم

محمد رضا محمد الهلباوى كامل152018259على اسماعيل على سليمان152018193

محمد سالم محمد شحاته252018260عمر احمد محمود اصالن252018197

محمد سالمه محمد سالمه352018261عمر محمد عبدالاله محفوظ352018201

محمد طه السيد محمد452018268فريج شادى خورس جاد452018213

محمد عبدالعزيز محمود عبدالعزيز552018274فهد محمد خلف مكاوى552018214

محمد عصام عبدالنعيم عبدالباسط652018277كريم اشرف كرم محمد الحناوى652018216

محمد محمد اشرف ثابت جودة752018288كيرلس جورج وليم حنا هللا752018219

محمد محمود محمد جادالرب852018292كيرلس عاطف سمير فرحات852018223

محمود حسين جابر حسين952018303كيفين اسامه فهمى بولس952018229

محمود حماده محمد عبدالنعيم1052018305الميس محمد ابوالقاسم ضمرانى1052018230

محمود مجدى محمد محمد1152018312لما عصام حسين احمد1152018231

محمود محمد ماضى عبدالحكيم1252018315مارينا ايهاب كامل مسعد1252018237

محمود محمود ابوالعزايم احمد1352018316محمد احمد حسنى محمد1352018241

مصطفى عاشور محمود ابراهيم1452018326محمد احمد شكرى محمد1452018244

منار اسامه محمد الصادق1552018333محمد اشرف سيد فؤاد1552018248

مينا مجدى ميالد غطاس1652018353محمد اشرف محمد منصور1652018249

نوران محمد يوسف حسين1752018361محمد جابر زكى محمد1752018252

نورهان سليمان داود عبيد1852018362محمد جمال عبدالمنعم على1852018253

والء محمود محمد غريب1952018366محمد حسن محمد عبدالعزيز1952018254

عمرو جمال حسن على2052018382محمد حسين صابر احمد2052018255

محمد خلف محمود محمد2152018257

محمد رجب خليل حافظ2252018258

الفرقة الرابعة
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