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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/26 18:10 ص

        االســـمرقم الطالبحالة القیدم

        آسر عبود مختار عبدالرحیم رخا1000148903مستجد تقدیر1

        ابراھیم احمد ابراھیم عبدالعزیز1000150116مستجد تقدیر2

        ابراھیم السید احمد احمد عبدالحمید رزق1000150214مستجد تقدیر3

        ابراھیم حسین ابراھیم السید1000150170مستجد تقدیر4

        ابراھیم عادل محمود عطیھ جابر1000148812مستجد تقدیر5

        ابراھیم على على رزق الشوحھ1000149113مستجد تقدیر6

        احمد ابراھیم احمد محمد محرم البرعى1000149721مستجد تقدیر7

        احمد ابوالفتوح محمد عوض تامر1000149253مستجد تقدیر8

        احمد اسالم ابوزید متولى1000150030مستجد تقدیر9

        احمد اشرف السید عبدالعزیز جوھر1000149297مستجد تقدیر10

        احمد البیلى ابراھیم ابوعیطھ1000149203مستجد تقدیر11

        احمد السعید السالوى محمود1000103500باق بعذر12

        احمد السید جاد السید على1000150031مستجد تخلف13

        احمد السید حسن على یوسف1000150084مستجد تقدیر14

        احمد السید محمد ابراھیم المزاحى1000149699مستجد تقدیر15

        احمد انور محمد ابراھیم ابراھیم1000149722مستجد تقدیر16

        احمد بھاء عطیھ عبدالحمید سید احمد1000149060مستجد تقدیر17

        احمد جمال عبدهللا محمد منصور زغلول1000150239مستجد تقدیر18

        احمد حامد انور حامد زغبھ1000149491مستجد تقدیر19

        احمد حامد محمد عبدالرحمن محمد1000149000مستجد تقدیر20

        احمد حسن محمد المزین1000149076مستجد تقدیر21

        احمد حسن محمد حسن الدماصى1000149969مستجد تخلف22

        احمد حماده احمد محمود السید1000149904مستجد تقدیر23

        احمد خالد نبیھ محمد خضر1000150082مستجد تقدیر24

        احمد سامى عبداللطیف السید البیلى1000148851مستجد تقدیر25

        احمد سمیر على السید على1000149386مستجد تقدیر26

        احمد صالح عبدالرحمن عوض1000149792مستجد تخلف27

        احمد صالح محمد البیومى1000149723مستجد تقدیر28

        احمد طارق حامد میره1000149545مستجد تقدیر29

        احمد عاطف اإلمام عبدالباسط1000103752باق30

        احمد عاطف السید عبدالعزیز غنیم1000148963مستجد تقدیر31

        احمد عاطف محمد احمد سید احمد1000150354مستجد تقدیر32

        احمد عبدالباسط فوده على شومان1000150241مستجد تقدیر33

        احمد عبدالسمیع عبدالمجید قرقر1000149323مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/26 18:10 ص

        االســـمرقم الطالبحالة القیدم

        احمد عبدالعزیز النجارى الفخرانى1000149160مستجد تقدیر1

        احمد عبدالعزیز محمد عبدالعزیز یوسف1000160357مستجد تقدیر2

        احمد عصام فرج محمد عبدالحلیم1000150012مستجد تقدیر3

        احمد عطیھ عبدالعزیز محمد عمر1000149387مستجد تخلف4

        احمد قاسم محمد عثمان احمد1000103264باق5

        احمد محمد المتولى حسین1000149724مستجد تخلف6

        احمد محمد حسن السید حسین1000148964مستجد تقدیر7

        احمد محمد رجب عباس1000149134مستجد تقدیر8

        احمد محمد عبدالحمید قنصوف1000149078مستجد تقدیر9

        احمد محمد عبدالقادر القصبى یوسف1000104518باق بعذر10

        احمد محمد فتحى شعبان رمضان1000149546مستجد تقدیر11

        احمد محمد مجدى الجبالى السید عبدهللا1000149974مستجد تقدیر12

        احمد محمد محمد حسن ھندام1000103563باق13

        احمد محمد محمد حسن1000152605مستجد تقدیر14

        احمد محمد محمد شحاتھ فرح1000085037باق15

        احمد محمود توفیق الرشیدى1000149198مستجد تقدیر16

        احمد محمود حامد عبدالجلیل1000150106مستجد تقدیر17

        احمد مدحت السید متولى1000149079مستجد تقدیر18

        احمد مدحت محمود صبرى جمعھ1000149548مستجد تقدیر19

        احمد مصطفى یوسف عبدالعزیز1000103269باق20

        احمد ناصر عدلى محمد متولى1000150121مستجد تقدیر21

        اسامھ حمدى سلیمان سالم1000104247باق بعذر22

        اسامھ سامى محمد یوسف شحاتھ1000056560باق23

        اسعد احمد الحربى القناوى الحربى1000148823مستجد تقدیر24

        اسالم السید غازى ابراھیم السید رزق1000148918مستجد تقدیر25

        اسالم حسین زكى على یوسف1000148848مستجد تقدیر26

        اسالم طارق بدوى اسماعیل بدوى1000149236مستجد تقدیر27

        اسالم عادل صالح محمد محمد یوسف1000149329مستجد تقدیر28

        اسالم محمد محمود محسوب وحش1000149832مستجد تقدیر29

        اسماعیل اشرف احمد نزیھ الخولى1000150235مستجد تقدیر30

        اشرف رفعت عطوه مجاھد1000103420باق31

        اشرف محمود صالح الدین محمد1000152619مستجد تقدیر32

        اكرم محمد احمد احمد فوده1000148881مستجد تقدیر33

        السعید ابراھیم المكاوى القعقاع ابراھیم1000148921مستجد تخلف34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/26 18:10 ص

        االســـمرقم الطالبحالة القیدم

        السید فؤاد السید محمد الھنداوى1000148991مستجد تقدیر1

        الغریب عمران الغریب المتولى الغریب1000148992مستجد تقدیر2

        امجد محمد عبدالكریم محمد على1000149499مستجد تقدیر3

        انس على على على صقر1000148966مستجد تقدیر4

        ایھاب مصطفى محمود محمد1000085047باق5

        باسل محمد فھمى یسین الخیاط1000148920مستجد تقدیر6

        بالل محمد عبدالمطلب على حالوه1000149809مستجد تخلف7

        بھاء محسن عبدالعزیز امین المكاوى1000149161مستجد تقدیر8

        جمیل سلیمان جمیل على سلیمان1000188098محول9

        حامد حسام الدین حامد عبدالحمید بصل1000103332باق10

        حسام الدین عماد فوزى ابراھیم عبدالجواد1000150167مستجد تقدیر11

        حسام حسین المرسى المالح1000149166مستجد تقدیر12

        حسام مجدى المحمدى محمد السمنودى1000149246مستجد تقدیر13

        حسام محمد احمد محمد الموجى1000150115مستجد تقدیر14

        حسام محمد محمد العشرى الغالى1000148886مستجد تقدیر15

        حسن عبدالسالم عبدالحكیم على محمد عطیھ1000149270مستجد تخلف16

        حسن محمد على على سلیمان1000188104محول17

        حسن محمد محمد وحید حسن1000149502مستجد تقدیر18

        حسین سامى حسن حسن رزق1000149478مستجد تقدیر19

        حلمى یوسف حلمى یوسف على1000103459مستجد تقدیر20

        حمزه مصطفى محمود محمد على ابوعلى1000149118مستجد تقدیر21

        خالد ابوالفتوح الجوھرى على الملیجى1000150162مستجد تقدیر22

        خالد اشرف الشبراوى عبدالمطلب1000152597مستجد تقدیر23

        خالد عبدالعزیز السید سلیمان فرج1000150350مستجد تقدیر24

        خالد محمد المتولى على الزینى1000148887مستجد تقدیر25

        خالد وحید سید احمد سید احمد1000188530محول26

        زیاد احمد فھمى سلیمان1000149886مستجد تقدیر27

        زیاد جمال شلبى المتولى الصباغ1000149317مستجد تقدیر28

        زیاد على عبدالعلیم محمد عبدالرحمن عبده1000150229مستجد تقدیر29

        زیاد محمد عبدالموجود سلیمان داود1000148971مستجد تقدیر30

        زیاد مصطفى ابراھیم محمد1000150179مستجد تقدیر31

        زیاد یسرى محمد محمد رشاد1000150252مستجد تقدیر32

        سامى محمد سامى العدل العدل1000149916مستجد تقدیر33

        سیف اإلسالم عبدهللا حلمى عبدالمؤمن1000150117مستجد تخلف34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/26 18:10 ص

        االســـمرقم الطالبحالة القیدم

        شادى احمد الكنانى الدسوقى الكنانى1000152747مستجد تقدیر1

        شریف حامد احمد عبدالحلیم1000149796مستجد تقدیر2

        شوقى فرید شوقى محمد1000149036مستجد تقدیر3

        صالح ابراھیم صالح ابراھیم على سعده1000150157مستجد تقدیر4

        طارق سامى محمد محمد كامل1000149336مستجد تقدیر5

        طارق ھشام ناجى محمود على البیلى1000149698مستجد تقدیر6

        طلعت عبدالعزیز الشربینى حامد قمر1000149312مستجد تقدیر7

        طھ محروس السعید مجاھد1000150180مستجد تخلف8

        طھ یاسر السید محى1000150210مستجد تخلف9

        عبدالرحمن احمد حامد ابراھیم فرج1000149702مستجد تقدیر10

        عبدالرحمن امجد جوده عبدالعظیم صالح1000151350مستجد تقدیر11

        عبدالرحمن محمد السید ابراھیم1000149094مستجد تقدیر12

        عبدالرحمن محمد عبدالحمید محمد1000149508مستجد تقدیر13

        عبدالرحمن محمد فتحى حامد1000150279مستجد تقدیر14

        عبدالرحمن محمد محمود ھاشم المنیر1000149339مستجد تقدیر15

        عبدالرحمن محمود السید محمود احمد قویطھ1000149239مستجد تقدیر16

        عبدالرحمن محمود حلمى توفیق معروف1000148867مستجد تقدیر17

        عبدالرحمن نبیل احمد محمد یوسف عبدهللا1000149949مستجد تقدیر18

        عبدالرحمن یاسر ابراھیم مصطفى حسین1000149557مستجد تقدیر19

        عبدالرحمن یاسر لطفى محمد1000150219مستجد تقدیر20

        عبدالعظیم جابر عبدالعظیم جابر منتصر1000149418مستجد تقدیر21

        عبدهللا جمال على سلیمان المنسى1000150065مستجد تخلف22

        عبدهللا رفعت ھانى منیع1000148838مستجد تقدیر23

        عبدهللا سلیمان السید سلیمان1000149311مستجد تقدیر24

        عبدهللا شوقى السید یونس نعامھ1000149734مستجد تقدیر25

        عبدهللا عادل احمد محمد منصور1000150188مستجد تخلف26

        عبدهللا ھانى عبدهللا حسین محمد1000150190مستجد تقدیر27

        عبدهللا وجدى عبدهللا عطیھ1000149178مستجد تقدیر28

        عبدالمحسن احمد عبدالمحسن الشربینى السید1000149379مستجد تقدیر29

        عبدالمنعم ابراھیم ابراھیم ابراھیم عمر1000149122مستجد تقدیر30

        عبدالمھیمن مكرم مكرم عمیره1000149209مستجد تخلف31

        عزت عزت حامد عبدالسالم ابوعافیھ1000149313مستجد تقدیر32

        عزت ولید عزت موسى عبدالحق1000150086مستجد تقدیر33

        عصام محمد محمد مصطفى محمود كامل1000149479مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/26 18:10 ص

        االســـمرقم الطالبحالة القیدم

        على ابراھیم الیمانى النجار1000149164مستجد تقدیر1

        على رضا على عقرب1000149136مستجد تقدیر2

        على محمد السید الشرقاوى رفاعى1000148922مستجد تقدیر3

        عمر اكرم محمد السباعى سویلم1000150147مستجد تقدیر4

        عمر عبدالجلیل السید حسن زنون1000149512مستجد تقدیر5

        عمر محسن عبدالعظیم عامر الحدیدى1000149687مستجد تقدیر6

        عمر محمد زین العابدین زین العابدین سلیمان1000149514مستجد تقدیر7

        عمر محمد عبدالنبى عبدالھادى محمد1000149663مستجد تقدیر8

        عمر ولید محمد الدمرداش محمود1000149324مستجد تقدیر9

        عمرو ابراھیم حسن عطیھ حسن1000150266مستجد تقدیر10

        فارس اسماعیل احمد احمد عثمان1000149564مستجد تخلف11

        فرید السعید شحاتھ الدیاسطى1000149127مستجد تقدیر12

        كرم عادل ابراھیم وھبھ ابوخریبھ1000149084مستجد تقدیر13

        كریم احمد الدسوقى الشربینى1000149970مستجد تقدیر14

        كریم اشرف احمد عطیھ1000150035مستجد تقدیر15

        كریم ایمن فتحى عبدالحمید السید1000149566مستجد تقدیر16

        كریم ایمن محمد ابوالیزید حامد الدیب1000149480مستجد تقدیر17

        كریم مجدى السید عبدالعزیز محمد1000149301مستجد تقدیر18

        كریم ناصر مصطفى شحاتھ اسماعیل1000149241مستجد تقدیر19

        لمیاء مجدى عبدالصمد عبدربھ حسن1000150101مستجد تقدیر20

        ماجد عاشور محمد زكى صابر1000149314مستجد تقدیر21

        مازن عبدالرحمن امین البیلى1000012148باق22

        مازن عبدالقادر محمد ابراھیم الطویل1000150020مستجد تقدیر23

        محسن السید محمود السید عبدهللا1000150160مستجد تقدیر24

        محمد ابراھیم فرحات تقى الدین1000149351مستجد تقدیر25

        محمد ابراھیم محمد على محمود1000149960مستجد تقدیر26

        محمد احمد ابراھیم شفیق بحر1000149852مستجد تخلف27

        محمد احمد ابوغنام احمد یاسین1000149318مستجد تقدیر28

        محمد احمد السید احمد جالل1000149242مستجد تقدیر29

        محمد احمد الطنطاوى سالمھ1000149693مستجد تقدیر30

        محمد احمد عبداللطیف احمد1000150077مستجد تقدیر31

        محمد احمد فوزى حنفى شریف1000150255مستجد تقدیر32

        محمد احمد مصطفى محمود1000149961مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/26 18:10 ص

        االســـمرقم الطالبحالة القیدم

        محمد اسامھ ابوالعنین ابراھیم الخولى1000149689مستجد تقدیر1

        محمد السید صالح زكى حربیھ1000149853مستجد تقدیر2

        محمد السید عبدالعزیز حامد الدحدوح1000149244مستجد تقدیر3

        محمد السید عبدهللا محمد حسن1000148998مستجد تقدیر4

        محمد ایمن محمد ابراھیم عطوه1000149354مستجد تخلف5

        محمد ثروت حسین ابوالنصر العیسوى1000150050مستجد تقدیر6

        محمد جمال محمد محمد عبدالرحمن1000149819مستجد تقدیر7

        محمد جمال مقبل على شعیب1000148839مستجد تقدیر8

        محمد حامد على المھدى1000188105محول9

        محمد حسام الدین حامد عبدالحمید بصل1000103334باق10

        محمد حسبو محمد حسبو ابوطاجن1000149472مستجد تقدیر11

        محمد حسن عبدالرحیم عبدالعزیز1000150182مستجد تخلف12

        محمد حمدى محمد مجاھد1000188103محول13

        محمد خالد محمد الجحاوى1000149139مستجد تقدیر14

        محمد خالد محمد راغب المتولى شندى1000149483مستجد تخلف15

        محمد رؤوف على حامد1000103142مستجد تقدیر16

        محمد راضى عبدالحمید محمد الجوھرى1000150257مستجد تقدیر17

        محمد رضا السید احمد صالح1000149245مستجد تقدیر18

        محمد سعد عزالدین السید محمد1000150308مستجد تقدیر19

        محمد سعد محمد اسماعیل ابوالفضل1000150131مستجد تقدیر20

        محمد سمیر السعید اسماعیل عبدهللا1000149482مستجد تقدیر21

        محمد سمیر محمد امین عبدالحمید1000149572مستجد تقدیر22

        محمد سمیر محمد سلیمان عماره1000045776باق بعذر23

        محمد صالح الدین عبدالمنعم محمد كامل1000149505مستجد تخلف24

        محمد طھ احمد طھ محمد1000149993مستجد تقدیر25

        محمد عادل عثمان حسن الحصرى1000148949مستجد تقدیر26

        محمد عاطف السید ابراھیم جادهللا1000149748مستجد تقدیر27

        محمد عبدالرؤف السید حبیب الصعیدى1000149104مستجد تخلف28

        محمد عبدالعاطى محمد ابوالمعاطى حسن حماد1000148950مستجد تقدیر29

        محمد عبدالفتاح محمد ابراھیم محمد البراوى1000150311مستجد تقدیر30

        محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم مسلم1000063959باق31

        محمد عبدالناصر صبرى ناصف1000104368مستجد تقدیر32

        محمد فوقى ابراھیم محمد1000149080مستجد تقدیر33
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        محمد كمال محمد ابورمضان1000149105مستجد تقدیر1

        محمد مجدى المھدى محى الدین المھدى النجار1000149216مستجد تقدیر2

        محمد مجدى حامد محمد العشرى1000151309مستجد تقدیر3

        محمد محسن محمد السید1000148821مستجد تقدیر4

        محمد محمد احمد عبدالجاید على1000149220مستجد تقدیر5

        محمد محمد عباس رمضان عید1000149221مستجد تقدیر6

        محمد محمود شوقى محمد عبدالرحمن1000150258مستجد تقدیر7

        محمد محمود عبدالواجد العدل الشربینى1000148841مستجد تقدیر8

        محمد محمود محمد رمضان1000149871مستجد تقدیر9

        محمد محمود محمد زیدان1000149107مستجد تقدیر10

        محمد مصطفى اسماعیل موسى یونس1000149186مستجد تقدیر11

        محمد مصطفى حافظ الحسینى السید1000148893مستجد تقدیر12

        محمد مصطفى محمد حلمى الفراش1000149088مستجد تقدیر13

        محمد منیر محمود عبدالسالم عبدالسالم1000149707مستجد تقدیر14

        محمد نادر محمد عبدالغنى احمد1000188322محول15

        محمد ولید مصطفى عبدالعزیز العربى1000149529مستجد تقدیر16

        محمود احمد احمد محمد الشیخ1000150268مستجد تقدیر17

        محمود احمد محمد ابراھیم خلیل1000150259مستجد تقدیر18

        محمود امین السید احمد سالم1000150056مستجد تقدیر19

        محمود خالد محمود فیشار1000149142مستجد تقدیر20

        محمود سمیر زكى غالى1000149091مستجد تقدیر21

        محمود سید احمد عبدالمنعم عبدالمطلب الجمال1000149868مستجد تقدیر22

        محمود عادل المتولى على1000188101محول23

        محمود عبدالرحمن محمد السید ناصر1000149442مستجد تقدیر24

        محمود عالء زغلول احمد عبدالرحمن1000149417مستجد تقدیر25

        محمود عماد الطنطاوى محمد1000149798مستجد تخلف26

        محمود فتحى احمد حسن سالمھ1000150204مستجد تقدیر27

        محمود كاظم عبدالمجید عبدهللا الشبلى1000148894مستجد تقدیر28

        محمود محمد عزت خلیل1000149102مستجد تقدیر29

        محمود محمد محمود ابویحیى1000064230مستجد تقدیر30

        محمود محمد نجاح السعید زاید1000188100محول31

        محمود محمود عبدالسالم احمد العیسوى1000149637مستجد تقدیر32

        محمود مصطفى احمد محمود عوض داود1000149843مستجد تقدیر33
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        محمود ناصر احمد سالم1000149584مستجد تقدیر1

        مروان رمضان یوسف موسى ابراھیم1000149585مستجد تقدیر2

        مروان محمد عزت عبدالمنعم خلیفھ1000149586مستجد تقدیر3

        مریم ایمن على على ابونازل1000149474مستجد تقدیر4

        مصباح صالح مصباح عبدالمعطى1000150357مستجد تقدیر5

        مصطفى احمد كمال على حسین1000149844مستجد تقدیر6

        مصطفى خالد مصطفى كامل عبدالسالم1000149972مستجد تقدیر7

        مصطفى عبدالعزیز مصطفى محمد خلیل1000150358مستجد تقدیر8

        مصطفى على ھاشم قاسم1000148899مستجد تقدیر9

        مصطفى محمود حامد محمود حامد1000012639باق10

        مصطفى محمود محمد حامد1000150112مستجد تقدیر11

        مصطفى وحید لطفى قاسم مصطفى1000148977مستجد تخلف12

        معاذ احمد عاكف احمد المرسى1000149248مستجد تقدیر13

        ممدوح خالد ممدوح عزالرجال المغازى1000149374مستجد تقدیر14

        مھاب محمد عبدالھادى عبدالجواد1000104057مستجد تقدیر15

        نادر سعید طایل محمود رزق1000115103مستجد تخلف16

        ناصر صابر صابر محمد جحوش1000149394مستجد تقدیر17

        نور عبده محمد األكشر1000149143مستجد تخلف18

        ھالھ رمضان عنتر رمضان محمد1000149542مستجد تقدیر19

        ھبھ عبده محمد ابراھیم قابیل1000149732مستجد تقدیر20

        ھشام السعید ابراھیم عبدالمنعم الشاعر1000148875مستجد تقدیر21

        ھشام حماده ابراھیم القدوسى1000149195مستجد تقدیر22

        ھشام طارق عبدالمجید قاسم محمد حجازى1000148876مستجد تقدیر23

        ھشام محمد السید كامل1000150139مستجد تقدیر24

        یاسر عرفھ عیسى احمد الدیب1000148979مستجد تخلف25

        یاسر محمد عبدالحمید احمد الخیارى1000127894مستجد تقدیر26

        یوسف السباعى یاسین عبدالتواب1000150339مستجد تقدیر27

        یوسف طھ محمود عوض دویدار1000149249مستجد تقدیر28

        یوسف عابد احمد المنسى1000188102محول29

        یوسف عبدالعزیز احمد عوض1000188099محول30

        یوسف عزت محمد مھدى1000149115مستجد تقدیر31

        یوسف محمد رزق رزق سعده1000103776باق بعذر32

        یوسف یاسر احمد على خلیل1000149488مستجد تقدیر33
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