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لقسم هندسة  2020/2021لجنة الريادة العلمية والتواصل الطالبى للعام األكاديىم 

 التحكم.  الحاسبات ونظم

 اإلســـــــــــــــــــــــــــم م
رقم 

 المجموعة
 الفرقة

 الفرقة الرابعه  1مجموعة  م/ على الهنيدى + م/ دعاء عرفة+  أميرة يسن محمد هيكلأ.د/   .1

 الفرقة الرابعه  2مجموعة  م. نهى المنباوى + م/ آية كشك+  علىأ.د/ هشام عرفات   .2

 الفرقة الرابعه  3مجموعة  م/ أحمد الحلو +  أ.م.د/ شريف السيد حسين   .3

 الفرقة الثالثة  1مجموعة  م/ آية حمدى+  لبيب محمد لبيب عفيفىأ.م.د/   .4
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 الفرقة الثالثة  3مجموعة  الزهراء عبد العليم محمدم/ +  د/ محمد معوض عبده  .6

 الفرقة الثانية 1مجموعة  م/ أحمد محمد رضوان+  د/ محمد صبرى فؤاد سرايه  .7
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 الفرقة األولى  1مجموعة  مصطفي نصحي سيد أحمدم/ +  هشام حلمى السيد جادد/   .11
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 ومهامها كالتالى:

 .توجيه الطالب أكاديميا وأخالقيا ونفسيا ومهنيا 

  همزة الوصل بين الطالب وأعضاء هيئة

 التدريس.

  حل مشكالت الطالب خالل دراستهم بالتنسيق

 مع مجلس القسم وأعضاء هيئة التدريس.

 .العمل على اكتشاف المواهب وتنميتها 

 

  تقدمهم تتبع الطالب أثناء الدراسة لتقييم مستوى

 .وتعثرهم

  تشجيع الطالب لالشتراك فى األنشطة الطالبيه

 والعلمية وكذلك أنشطة وحدة ضمان الجودة.

  دعم الطالب المتعثرين دراسيا والوقوف على أسباب

التعثر ومحاولة ايجاد حلول لها مع مجلس القسم 

 .والتواصل مع أولياء أمور الطالب اذا لزم األمر

 
 



االسمم
آيةهللا فريد عبدالكريم نصر عبدالواحد1
آيه ابراهيم طلعت محمود التوابتى2
ابانوب ناصر جورجى ابراهيم3
ابراهيم احمد رزق رزق طمان4
ابراهيم محمد ابراهيم محمد البسطويسى5
ابراهيم محمد السعيد عبدالعال شحاته6
ابراهيم معوض محمد السيد7
احمد اشرف محمد حافظ احمد8
احمد السيد ابراهيم ابراهيم الخياط9
احمد حاتم الحمادى موسى ارز10
احمد حازم عبدهللا محمد المرسى11
احمد حسونه حسن محمود سند12
احمد رزق جبر المغاذى13
احمد رضا كمال طلبه14
احمد رفعت السيد محمد مسحه15
احمد شاكر عطيه ابراهيم الشورى16
احمد عبدالباسط عبدالعظيم محمود عطيه17
احمد عبدالعاطى السيد طه ريان18
احمد عبده الحسينى عبده حتاته19
احمد عصام نجاح مصطفى المال20
احمد على عرفات السيد محمد عبدهللا21
احمد فكرى محمد عبدالباقى حسن22
احمد مجدى عباس عبدهللا الزلفى23
احمد محمد احمد فؤاد محمد السيد24
احمد محمد السيد احمد زهران25
احمد محمد السيد عبدالباقى ابراهيم26
احمد محمد الهنداوى ابراهيم سيد احمد27
احمد محمد سعد نصر احمد الزميتى28
احمد محمد متولى عبدالعظيم متولى29
احمد محمد محفوظ السيد حسن30
احمد هانى احمد محمد بدران31
احمد وليد عبدالمعبود ابراهيم32
اسامه زهدى عبدالمنعم محمد حسين الطناحى33
اسامه صالح األلفى محمد عبدالخالق34
اسامه محمد السيد محمود زيدان35
اسامه محمود صبحى حسن الزقرد36
اسراء طارق محمد فوده37
اسماعيل عبده اسماعيل محمد اسماعيل38
اكرم احمد فرج احمد جابر39
البراء احمد عبدالعظيم محمد على40
الحسين محمد صفوت الشربينى فرج41
الشيماء احمد محمود محمد42
القاسم مجدى قاسم على جبر43
امير ابراهيم محمود البسيونى44
اميره سامى احمد سيد احمد عبدالنبى45

االولي        هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

 1مجموعة رقم 

3 من 1صفحة 

د/ ھشام حلمى



االسمم
اندرو هانى سمير اسكندر روفائيل1
ايمان السيد السيد الغباشى2
ايمان زكى مصطفى زكى ابراهيم3
ايمن عبدالباقى على جمعه يوسف4
باسل سامح عبدالهادى منصور5
بافلى عادل ابراهيم رزق6
باهى رضا عبدالحى عبدالخالق عوده7
بسمه محمد وصفى على مصطفى8
تسنيم مصطفى اسماعيل محسوب الحسينى9
جالل محمد فريد ابراهيم ابوالمجد10
حازم السيد محمد الخميسى عبدالحليم11
حازم عالء العدوى غزالى12
حازم ممدوح على السيد ابوليله13
حسام ابراهيم عبده محمد عماره14
حسن محمود احمد حسن محمد السيد15
خالد احمد ماجد ابراهيم احمد ابوالنجا16
خالد احمد محمد احمد سعد17
خالد اشرف محمد عالم عالم18
خالد عمر صالح الدين العجمى احمد19
خالد محمد اشرف طه ياسين حجازى20
خالد محمد محمد سيد احمد الغرباوى21
خالد محمد يوسف امين عجينه22
دينا ابراهيم حلمى محمد الحديدى23
دينا مصطفى عثمان صالح عثمان24
ذكى سمير ذكى ذكى الخولى25
رانيا محمود محمد سيد احمد خليفه26
رحمه محمد احمد محمد دعبس27
رضوان عبدهللا مأمون رضوان28
رنا احمد سمير شتا29
رنا اشرف محمود السعيد محمد30
رنا محمد فتحى موسى31
رنيم احمد على على الشربينى32
ريم احمد محمد الحسينى ابراهيم مصطفى33
ريم فوزى حامد الميهى34
ريهام القصبى احمد عبدالباقى الديسطى35
زياد محمود جاد زقزوق36
زياد محمود عبدالهادى الصياد37
زينب حمدى عبدالكريم الصاوى38
زينب عابدين عبده السيد النجار39
ساره رضا حجازى عبدالحميد السيد40
سعد محمد سعد زهران الموجى41
سناء عادل عبدالمنعم على البغدادى42
سيف وليد احمد لطفى عبدالسميع43
شريف حمدى صبحى السيد العفيفى44
صبرى طلعت السيد محمد العنانى45

االولي       هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

2مجموعة رقم 

3 من 2صفحة 

د/ نھلھ بشرى



االسمم
صبرى يحيى احمد شاهين1
طارق محمد المغاورى احمد2
طارق محمد ناصر محمد ابراهيم السيد3
عادل العراقى مصطفى كامل4
عاصم اشرف عبدالغفار مصطفى شرف الدين5
عبدالباقى حسن عبدالباقى اسماعيل الخفير6
عبدالحكيم اسامه عبدالحكيم السعيد عيطه7
عبدالخالق جمال محمد على8
عبدالرحمن ابراهيم عبدالحى احمد العوضى9
عبدالرحمن احمد احمد ربيع النادى10
عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا ابوالنجا11
عبدالرحمن السيد عبدالرحمن السيد بدران12
عبدالرحمن الغريب الغريب رمضان محمد على13
عبدالرحمن حاتم حامد السيد14
عبدالرحمن حامد حامد صالح الشهاوى15
عبدالرحمن سالم حمدى سالم سيد احمد16
عبدالرحمن صادق كامل صادق عبدالرحمن همام17
عبدهللا ابراهيم السيد يوسف18
عبدهللا محمد طه الشربينى19
عبدالمهيمن عبدهللا عبدالعاطى البشير20
على عبدالرحمن على على السبع21
على محمد الدياسطى محمد مصطفى22
على محمد بدوى ضاحى موسى23
علياء احمد حلمى عطيه الزنكلونى24
عماد سامى اندراوس غطاس25
عمر ابراهيم سعد غازى السيد26
عمر احمد على محمد الشين27
عمر عبدالغنى امين مرسى مرجان28
عمر محمد عبدالوهاب عبدالمجيد29
عمر محمد فريد عبدالعظيم عجوه30
عمرو خالد سعد سليمان حسنين31
عمرو ربيع زكى عبدالقادر احمد32
عمرو شريف محمد الخطيب عبدالوهاب33
عمرو محمد الصديق محمد صابر34
عمرو محمد طه ابراهيم الشرقاوى35
عمرو مصطفى محمد عبدالحميد36
عهد عالءالدين على ابراهيم37
فارس ابراهيم عبدالحافظ مرسى38
فاطمه اسامه محمد على حواس39
فرح محمد احمد ابراهيم يوسف حزمه40
كريم السيد ابراهيم على عزام41
كريم رجب حسن طرابيه42
كريم عاطف عبدالباسط عبده43
كريم عاطف عبدالحليم عبدالفتاح44
كريم محمد حسن محمد خلف45

االولي      هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

3مجموعة رقم  

3 من 3صفحة 

د/ محمود سعفان



االسمم
كريم محمد علم الدين جمعه1
مارتينا كامل شوقى كامل ميخائيل2
محسن عصام عبدالعزيز شلبى نصار3
محمد ابراهيم عبدالرازق ابراهيم طه4
محمد ابراهيم محمد على محمود5
محمد ابواألسرار عبدالرحيم محمد النجار6
محمد احمد سيد احمد محمد الحواوشى7
محمد احمد عبدالفتاح احمد سليم8
محمد احمد عطيه محمد حسين9
محمد احمد عماره عبدالرحمن عماره10
محمد احمد فؤاد مصطفى الشوبكى11
محمد اشرف محمد محمد عبدالوهاب12
محمد السعيد ابراهيم محمد فريد13
محمد السعيد السيد احمد محمد الطبال14
محمد السيد ابوالنصر البغدادى البغدادى15
محمد السيد محمد عبدالحميد السيد16
محمد امين محمد عبدالحاكم الدرعاوى17
محمد جمال فتوح عبده فتوح السيسى18
محمد حازم حازم مأمون فوده19
محمد حازم محمد على البهنسى20
محمد حسام محمد بدير احمد21
محمد حسين رأفت عزيز محمود22
محمد خالد محمد الصفطى23
محمد ربيع المحمدى فتيح24
محمد زاهر عبدالبارى منصور زاهر25
محمد سماحه عبدالرحمن السيد احمد26
محمد صابر زين العابدين صابر جمعه27
محمد طه توفيق قرنى محمد28
محمد عادل عبدالعزيز محمد الشريف29
محمد عبدالمنعم احمد احمد عامر30
محمد عالء محمد سليمان31
محمد عماد العوضى محمد فرج32
محمد فؤاد عبدالمنعم ابراهيم عنتر33
محمد مجدى عزالرجال محمد احمد34
محمد محسن محمد عبدالرازق المنير35
محمد محمد الرفاعى محمد المنسى36
محمد محمد المحمدى الحفنى عبدالشافى37
محمد محمود عبدالستار السرجانى38
محمد ناصر محمد حسن ابراهيم39
محمد يسرى محمد حامد40
محمد يوسف محمد المهدى ابوالنجا41
محمود احمد عبدالشكور على يوسف42
محمود احمد محمد شوقى احمد الشرقاوى43
محمود السعيد احمد احمد السعيد44
محمود السيد الشحات معروف محمد45

االولي      هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

4مجموعة رقم   د/ ایمان الجندى



االسمم
محمود المرسى كمال المرسى عبدالمنعم1
محمود ايمن مصطفى احمد الزيادى2
محمود حاتم ابراهيم شومان3
محمود حسن سيد حسن زيدان4
محمود رضا حامد ابوزيد محمد زاهر5
محمود سامى مرسى سعد عرابين6
محمود شريف حسن المرسى نصار7
محمود عبده فهمى محمد المتولى مونس8
محمود محسن اليمانى اليمانى صقر9
محمود محمد احمد جادهللا10
محمود محمد عبدالجواد ابراهيم خليل11
محمود هانى محمود البحيرى12
مديحه خالد ابراهيم السيد الننى13
مروان السيد محمد رضوان السيد14
مريم راضى محمد كمال محمود العشرى15
مريم عوض هللا يونان غبلاير16
مريم مجدى عبدالحى ابراهيم غيده17
مصطفى ابراهيم عبدالحميد عبدالحميد إبراهيم18
مصطفى مدحت رفعت مصطفى الجندى19
مصطفى مطاوع ابوالسعود مصطفى20
مصطفى ناجى احمد محمد رسالن21
معاذ السيد عبدالعزيز صادومه22
معتز طارق سيد احمد حسن سيد احمد23
منةهللا عالء زكى على كركه24
منةهللا مجدى عبدهللا ابراهيم عبداللطيف25
منير محمد ابوالمعاطى العدل26
مهند ابراهيم احمد حمزه27
ندا محمد احمد حسن العشماوى28
ندى حسام الدين على اسماعيل موسى29
نسمه عبدهللا صالح البقرى30
نوران مصطفى احمد بكر31
نيره اشرف حمدى محمد محمد يوسف32
هاجر محمد كمال سيد احمد عبدربه33
هاجر محمود عبده عبدالمطلب المدنى34
هادى محمد عبدالهادى ابراهيم احمد35
هايدى حسام محمود عبدالخالق36
هبه محمد عبدالفتاح بدوى محمود37
هدى عطيه احمد احمد بردش38
هدير عماد محمد عبدالقادر السيد39
هند محمد ابوبكر محمد المهدى40
ياسمين شريف محمد عثمان شريف41
يوسف محسن احمد على فوده42
يوسف محمد بالل اسماعيل اسماعيل43
يوسف محمد رشاد عبدالرازق44
يوسف محمد يوسف عبده يوسف45

االولي      هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

5مجموعة رقم   د/ ھناء یوسف



االسمم
آيه السيد عبدالحميد الحسانين فوده1
آيه فوزى يحيى على العريان2
ابراهيم خالد ابراهيم عبدالعزيز اسماعيل3
ابراهيم شكرى على عبدهللا حسن4
ابراهيم عبدالعزيز منصور على عبدالعال5
ابراهيم محمد ظيفر عبدالحافظ6
احمد السعيد محمد عبدالحميد حنيجل7
احمد السيد احمد عبدهللا رضوان8
احمد ايمن عبدالجواد رجب عالم9

احمد ايهاب جمال عطيه البنا10
احمد ثروت احمد عطيه ربيع11
احمد حسام حامد عبدالفتاح زاهر12
احمد رضا شكرى ابراهيم الحسينى13
احمد سامح محمد الشبراوى على الباز14
احمد سعد عبدالغفار عبدالمنعم ابراهيم15
احمد سمير عبدالعليم المتولى16
احمد شوقى على محمود مرسى17
احمد صالح الدين يوسف صالح الدين فريد18
احمد عبدهللا السيد بدره19
احمد عبدهللا عبدالمحسن عزيزه20
احمد ماجد السيد منيع ابوالفضل21
احمد مجدى الغنيمى ابوعرب سعد22
احمد محمد عبدربه عبدالقادر موسى23
احمد محمد فتح هللا يوسف يوسف24
احمد محمد يوسف محمد على قشوع25
احمد مصطفى محمد احمد الشرقاوى26
اسامه محمود عبدالسميع محمود شهاب الدين27
اسراء حسن نجيب رجب البهنساوى28
اسالم الموافى مراد نواره29
اسالم ايمن نصر فوده30
اسالم وليد عبدالمنعم فايز الحفناوى31
السيد فتحى السيد عطيه32
الشيماء محمد العوضى عبدالسالم العوضى33
المعتصم باهلل عبدالهادى عثمان عبدالهادى شرف34
امانى اشرف حسنى زكى السيد35
ايمان ثروت احمد عطيه ربيع36
ايمان سعد احمد عبدالقادر الهجرسى37
بسمه مصطفى مختار محمد جوده38

تقى محمود بدير محمود شحاته39

الثانية     هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

 1مجموعة رقم 

4 من 1صفحة 

د/ محمد صبرى



االسمم
حازم احمد محمد السيد حسنين1
حبيبه احمد المرسى الدسوقى البغدادى2
حسام حسانين عبدالتواب عبدالرحيم اسماعيل3
خالد احمد عبدالمعبود زكى حسين4
خالد عماد عبداللطيف القيران5
خالد وليد محمد زكى ابراهيم6
دنيا الشناوى على المتولى ابراهيم7
رقيه محمد السيد مجاور احمد الشافعى8
رنا جمعه محمد سليم العجيرى9

روان عادل احمد محمود شادوفه10
زياد احمد عبدالعزيز احمد صباح11
زياد محمد سمير جمعه12
زياد وليد شوقى محمد شديد13
ساره السعيد فوزى عبدالعال محمد14
سلمى خالد السيد عبدالحميد مصطفى15
شروق محمود محمود عبدالوهاب حجازى16
شموع محمد كامل السعيد هويدى17
شهاب صادق عبده الشين18
عاصم محمد رفعت العراقى19
عاصم مصطفى محمد سليمان بدر20
عبدالرحمن ابوبكر محمد عمر بيبرس21
عبدالرحمن اشرف احمد محمود22
عبدالرحمن الشحات عبدالنبى المتولى23
عبدالرحمن امين ابراهيم امين سبع24
عبدالرحمن رمضان مسعد ياسين25
عبدالرحمن زغلول محمدالهادى الهادى شتا26
عبدالرحمن طارق فوزى عبدالعزيز كسبه27
عبدالرحمن على احمد فوده عبدهللا28
عبدالرحمن محمد عوض حبيش29
عبدالرحمن محمود صدقى عبدهللا السيد30
عبدالرحمن مصطفى عبدالعال عطا دغيم31
عبدالعزيز رفعت عبدالعزيز محمد الدسوقى32
عبداللطيف حامد عبداللطيف محمد الدسوقى33
عبدهللا ايمن فتحى الششتاوى34
عبدهللا سمير عامر العشماوى35
على عصام حسن شمس الدين نوح36
على محمد محمود احمد الجوهرى37
عمر محمد المتولى السيد38
عمر محمد عبدهللا عبدالرحمن39

الثانية     هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

 2مجموعة رقم 

4 من 2صفحة 

د/ جون فایز



االسمم
عمرو اشرف احمد عبدالمجيد شحاته1
عمرو جمال احمد محمد على حجازى2
عمرو عبدالهادى محمد حامد ابراهيم3
عمرو موسى عزالرجال موسى ادريس4
عوض محمد عوض عبدالحليم5
فؤاد محمد عبدالقادر محمد6
فاطمه محمد مصطفى اسماعيل السخيل7
فخرى احمد عبدالعظيم رسمى طه محمد حسنى8
فراس محمد جبر محمد عسكر9

فرحه عماد محمد محمد فريد10
فوزى السيد فوزى عباس اسماعيل11
محسن يوسف عبدالحى محمد ابوالمجد12
محمد احمد ذكى عبدالحميد عيسى13
محمد احمد عبدالرحمن عوض هللا سيداألهل14
محمد احمد محمد النجار15
محمد اسامه ذكى مسعد السيد16
محمد الحسينى عوض السيد ابوالعز17
محمد السعيد الدسوقى سالمه18
محمد السيد الغزالى عباس19
محمد السيد المرشدى عمر احمد20
محمد السيد محمد مصطفى الشيخ21
محمد السيد محمود احمد الباز22
محمد العربى عبدالحى على23
محمد بدوى صالح بدوى24
محمد ثروت محمد حسن الراجحى25
محمد سامى محمد منصور26
محمد سمير عبدالحميد المتولى عطيه27
محمد صالح الدين عبده صالح28
محمد صالح جمال محمود الصراف29
محمد طارق محمد احمد30
محمد طه احمد طه محمد31
محمد عبدالقادر السيد على32
محمد محسن عوض عبداللطيف مسعد33
محمد محمد السيد محمد العربى34
محمد محمود احمد محمد جاد35
محمد محى الدين صابر محمد عبدالحى36
محمود احمد جمعه حسن محمد37
محمود اسامه عبدالفتاح عبدالرحمن38
محمود رشاد محمد الحلبى39

الثانية     هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

 3مجموعة رقم 

4 من 3صفحة 

د/ نھى صقر



االسمم
محمود رضا هاشم عبدالوهاب ابوجازيه1

محمود عبدالرحمن اسماعيل عبدالرحمن2
محمود على عبدالخالق حجاب3
محمود مجاهد السيد مجاهد شوشه4
محمود محمد عبدالحليم بسيونى5
مريم حسن على السيد جاد6
مريم صالح محمد السيد الحضرى7
مريم طلعت محمد عبده ابوموسى8
مريم عبدالعزيز عبدالعاطى حسن الحداد9

مريم محمد حسن حسن حجاج10
مصطفى احمد احمد سيد احمد عبدالنبى11
مصطفى احمد نعمان احمد الوصيف12
مصطفى محمد الطنطاوى عبدالفتاح الطنطاوى13
مصطفى محمد عبداللطيف محمود الميهى14
مصطفى محمود فتحى عباس عالم15
مغفره شريف عبدالوهاب محمد16
ممدوح عزمى حامد حامد17
منةهللا خالد محمد محمود المصرى18
منى احمد محمد سعد نافع19
مها جابر محمد عوض20
مهند احمد سعد زغلول عبدالفتاح حسين21
مهيتاب محمد سعد البيومى عابدين22
نادر هانى احمد احمد الحلو23
ندا حسانين عثمان حسن الحصرى24
ندا يحيى حسن الششتاوى الدالى25
نشوى على صابر الحسينى26
نورا محمود حبيب مصطفى الجوهرى27
هاجر شريف حسن ابوهبه28
هدى السيد رمضان الدواخلى29
هدير محمد ابراهيم عرفه الشافعى30
هشام السعيد السعيد محمد عنتر31
هشام محمد محمود المرسى32
ياسر جعفر طه محمود الموجى33
ياسمين على محمد محمد سليمان34
ياسين احمد محمد محمد القرشى35
يسرا السيد ابراهيم محمد حسين36
يمنى وجدان خالد فرج هللا37
يوسف على حسن على38

يوسف محمد حسن حسين39

الثانية     هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

 4مجموعة رقم 

4 من 4صفحة 

د/ أحمد غانم



االسمم

ابراهيم جاد ابراهيم جاد قويمه1
احمد اشرف عبدالقادر محمد طعمه2
احمد الديسطى محى الدين السحت3
احمد ايمن محمد السعيد جادهللا4
احمد حمدى احمد شحاته5
احمد رمضان سليم رمضان6
احمد سعد ابراهيم محمد البدرى7
احمد سعد حلمى يوسف السيد8
احمد عالء ابراهيم عبده بركه9

احمد عماد محمد عبدالقادر10
احمد ماهر المتولى حسن11
احمد مجدى شعبان عيسى12
احمد مجدى محمد محمد عوض عطا13
احمد محمد ابراهيم محمد الغيطانى14
احمد محمد احمد نصار السيد15
احمد محمد طه محمد عبدهللا16
احمد محمد عبداللطيف احمد العزبى17
احمد محمد محمد سليمان الطلخاوى18
احمد محمد موسى محمد صالح19
احمد مدحت المغاورى محمود فايد20
احمد مصطفى عطيه محمد عطيه21
احمد معتز محمد رضا الكحكى22
احمد ممدوح مصطفى األلفى23
احمد نصر مصطفى عوض الباز24
احمد ياسر فتحى عبدالحميد عثمان25
اسامه محمد رجب عبدالصمد26
اسامه نبيه محمد ابراهيم ابوالعيله27
اسامه ياسر صابر عبدالغنى الدهشان28
اسراء محمد عبدالتواب محمد الدمناوى29
اسالم امين ابراهيم محمد ابراهيم30
اسالم سامى عبدالرازق متولى نصرالدين31
اسالم محمد ابراهيم خالد الجندى32
اسماعيل خليل خليف شعبان خليف33
الفؤاد فؤاد على شطا34
اياد متحت عبدالعليم سالمه فوده35
ايمان ابراهيم احمد حسن جبر36
ايمان ناجح امين مصطفى37
بالل خالد احمد النادى38
بيتر عادل فارس جرجس دميان39
تسنيم نبيل محمد الغباشى40
حسام ابراهيم فؤاد الحملى41
حسام احمد عبدالمادر عطيه الفضالى42
حسام اسعد اسعد توفيك رجب43

الثالثة      هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة
                 1لبيب محمد  مجموعة رقم / د.م.أ



االســـــــــمم

حسن طه حسن منصور البيومى1
حسن عبدالوهاب محمد يسن رزق2
داليا عبدالمادر عبدالحميد محمد فرج3
دعاء حسن محمد السعيد العدل4
رائد على على حسن الجمل5
رحمه حلمى عبدالجواد عبدالحميد بدوى فضل6
رضوى ايمن سالمه سالمه رخا7
زكى محسن زكى سليم مصطفى8
زياد محمد عبدالعزيز حسانين محمد الشيخ9

سلمى وائل جودت الجوهرى عثمان10
سمر مسعد حامد مصطفى البحميرى11
سوزان المتولى طه العدل مصطفى12
سيف الدين خالد عبدالمادر جادهللا13
شادى صالح الشبراوى الحسينى14
شريف عالء محمد جاد احمد15
شهاب الباسمى حسين زكى16
شيماء محسن غمرى يوسف غنيم17
صالح مؤنس سعد علوان18
صالح السيد صالح عبدالهادى19
ضياءالدين محمد اسماعيل عبدالغنى20
عبدالرحمن احمد فريد فريد ناصف21
عبدالرحمن فيصل محمد ابوشعيشع22
عبدالرحمن مسعد ابراهيم النجار23
عبدالرحمن مصطفى ابراهيم عبدهللا24
عبدالرحمن مصطفى السيد محمد حسيب الريس25
عبدهللا السيد محمد عبدالوهاب عيسى النبراوى26
عبدهللا ضياء محمد احمد النوتى27
عبدهللا محمد احمد الحديدى رجب28
عبدهللا محمد محمد احمد رجب29
عبدهللا محمود السيد محمد الشنبارى30
عبدالهادى جمال محمد صبرى31
على اكرم ابوالمعاطى ابوالمعاطى خاطر32
على سليمان على عبدالحافظ33
على محمد طه محمد غراب34
عمر محمد احمد البدوى احمد السم35
عمر محمد سعد احمد العرابى36
عمر محمد محمد فؤاد حجازى37
عمر محمد محمود الشربينى38
عمر مدحت السيد حبيب39
عمر مصطفى اسماعيل عطيه زاهر40
عمرو طلعت عبداللطيف هارون عالم41
عمرو محمد السيد األنور عبدهللا42
عمرو محمد يحى جاد على43
غاده عبدالحليم حلمى عبدالممصود44
فاطمه جمال الدين جالل صادق عبدهللا45
فوزى فوزى حسن عبدالوهاب البياع46

الثالثة      هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة
2عمرو ثابت     مجموعة رقم /د.م.أ



االسمم

كريم محمد خليفه ابوزيد البربرى1
محمد احمد عبدهللا فتح هللا عبدربه2
محمد اشرف عبدالمنعم اسماعيل3
محمد الباز الدندراوى سيد احمد4
محمد السيد محمد الخميسى5
محمد ايمن عبدالحميد عبدالعزيز منصور6
محمد جمال عبدالحى عبدهللا األدغم7
محمد حمدى صبحى السيد العفيفى8
محمد حمدى عبدالسميع محمد مرعى9

محمد خالد السيد عبدالحميد مصطفى10
محمد رمضان السيد يوسف السيد11
محمد عبدالحميد حسين حسن12
محمد عبدالنبى المتولى عبده13
محمد على منصور على محمد14
محمد مجدى محمد عبدالعزيز15
محمد محمد حافظ ابراهيم كيوان16
محمد محمود المهدى المرسى حماد17
محمد نورالدين محمد عبده الدسولى18
محمد هشام سليمان المطب19
محمد يحى محمود عبده محمود20
محمود احمد محمد رجب رزق21
محمود جمال ابراهيم الدسولى عبدهللا22
محمود محمد المتولى المتولى الردينى23
محمود نبيه نبيه احمد عبدالرحمن24
مروه كامل مسعد مملد25
مريم زكريا حسن عيسى26
مصطفى محمد السيد البندارى شعبان27
مصعب ايهاب السيد محمود على28
معاذ محمد سامى سعدالدين محمد يوسف29
منةهللا مجدى عبدالغنى السيد حسن30
منةهللا محمد جاد بيومى شحاته31
نجيب على محمد جاد32
ندا على حامد محمد رمضان الحبشى33
ندى ايمن السيد عطيه34
ندى على محمود يسن محمود35
هادى لطفى محمد لطفى حسن العطالى36
هند محسن عبدالعزيز الحديدى37
هيام عبدهللا محمد ابوهبه38
وليد رجب محمد متولى طه39
ياسمين محمد مسعد ياسين40
ياسمين محمود الشحات محمود41
يوسف عبدالهادى احمد المهدى عبداللطيف42

الثالثة      هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة
              3محمد معوض        مجموعة رقم /د



االسمم
آالء عبدالفتاح عبدالفتاح حماد منسى1
آيه عادل السيد عبدالمطلب2
آيه على عبده محمد ابوزيد3
آيه على محمد على السيد4
احمد جمال فتحى عبدالفتاح5
احمد حمدى محمد السيد سليم6
احمد رمزى فتحى على7
احمد عادل على جنيدى8
احمد عبدالرحمن ابراهيم الرفاعى9

احمد على عبدالعزيز الشناوى10
احمد محمد بليغ محمد قوره11
احمد محمود سعدالدين مجاهد12
احمد وائل خليل محمد13
احمد يوسف مصطفى عرنوس14
اسراء السيد السيد بيضون15
اسالم عبدالحميد عبدالحميد ابوالمجد خليل16
اسالم مهاب الطنطاوى الطنطاوى خضر17
اسماء على عبدالعزيز عبدالغنى قايد18
اسماء عماد فوزى امين عبدهللا19
الحسن سامح محمد محمد السيد20
السعيد احمد السعيد حامد خليل الصعيدى21
السعيده على المغاورى جمعه احمد22
اميره حسام على السيد البيلى23
اميره محمد كامل عبدالحميد رزق24
اميمه جمال محمد عباس25
ايمان اشرف عوض رخا رخا زغلول26
ايمن احمد فتحى السعيد العدل27
باهر محمد محمد عبدالغنى عيد28
بسنت رأفت محمد على الغيطانى29
تسنيم نورالدين محمد عبده الدسوقى ابوالعال30
جمال ابراهيم محمد ابراهيم31
جوزيف رضا فهمى جرجس32
حامد احمد حامد احمد عفيفى33
حسام احمد محمد احمد عبدهللا34
خلود ابراهيم محمد الحسينى الشرباصى35
دعاء خالد عبداللطيف السيد المكاوى36

رابعة              هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

 1مجموعة رقم 

3 من 1صفحة 

أ.د/أمیرة یسن



االسمم
دينا احمد على على السيد1
دينا سمير حامد المصرى زيدان2
رؤى محمد المهدى محمد الغزالى سراج3
ساره احمد معوض شرف الدين4
ساره السيد محمد سالم سالم5
ساره فهمى الغريب سالمه القرش6
سامر اسماعيل يحيى اسماعيل ابراهيم القبانى7
سموءل الدرديرى عبدالهادى محمد8
شريف محمد محمد محمد الديب9

صالح محمد محمود محمد10
عاصم محمد محمود الموافى11
عايده ناصر محمد عرفات12
عبدالرحمن المغازى على المغازى عرفى13
عبدالرحمن شريف المتولى الجمل14
عبدالرحمن مجدى عبدالغفار محمد15
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعزيز الريس16
عبدالرحمن محمد ميسره خليل موسى17
عبدالعزيز عاطف عبدالعزيز حموده18
عبدهللا احمد عاطف احمد محمود19
عبدهللا عمر المتولى الشباسى20
عبدهللا محمود عبدالبارى عبدهللا وهبه21
عبير على محمد على احمد رجب22
عرفه رضا فتحى النبراوى23
عمار ابراهيم محمد ابراهيم24
عمار محمد محمد عبدالحديدى العراقى25
عمر ابراهيم عبدالحى احمد العوضى26
عمر اشرف سمير محمد الشيخ27
عمر محمود احمد محمد احمد عبدالحق28
عمرو عالءالدين عبدالحميد محمود29
عمرو محمود محمد اسماعيل30
فاطمةالزهراء تيسير عبدالعال البسيونى ابراهيم31
كريم احمد محمد شعبان الشربينى32
مجدى محمد طلبه الحسينى الشافعى33
محمد ابراهيم عبدالصبور محمد موسى34
محمد احمد حسن على35

رابعة              هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

2مجموعة رقم 

3 من 2صفحة 

أ.د/ھشام عرفات



االسمم
محمد احمد محمد على ابراهيم عجينه1
محمد اشرف السيد محمد بدر2
محمد امين امين على الزين3
محمد امين محمد المندوه4
محمد حسام الدين السعيد محمد الشناوى5
محمد ربيع ربيع المدرى6
محمد رضا عماره الصعيدى7
محمد عادل بدير عبدالمعطى8
محمد عبدالشافى عبدهللا حسانين سمره9

محمد عالء الشربينى رزق حامد10
محمد عالء محمد احمد سعفان11
محمد على سعد شفيق12
محمد فايق محمود احمد الناغى13
محمد فتحى بخاطره لبيب14
محمد مجدى محمد صبرى حسوب15
محمد محمود مصطفى محمد احمد16
محمد مدحت فؤاد محمد سعفان17
محمود السيد عبدالمجيد الشربينى الغريب18
محمود المتولى السيد المتولى19
محمود حامد محمود ابراهيم فت20
محمود حماده محمود محمد النوسانى21
محمود ربيع محمد حامد الشال22
محمود نهرو محمود ابوالخير23
محمود وليد المرسى محمد السيد24
مروه حسين شوقى حسين حسن25
مصطفى عبداللطيف محمود محمود اإلمام26
معتز المغربى ابراهيم البالسى27
ناصر حافظ شفيق الطامى28
نبيل محمد ابراهيم حسن29
نوران على محمد اسماعيل جوده30
نورهان فتحى احمد منصور31
هانى ناجى عبدهللا محمد32
وسام السيد احمد النجار33
يوسف سالمه سالمه حموده غنيم34
يوسف محمد الدياسطى محمد مصطفى35
يوسف وليد عبدالمنصف حبيش36

رابعة              هندسة الحاسبات ونظم التحكم:  الفرقة

3مجموعة رقم 

3 من 3صفحة 

أ.م.د/شریف السید
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