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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 37:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ ابراھیم ابراھیم بركات1000064127مستجد تقدیر1

      آیھ احمد محمد احمد على صبح1000065046مستجد تخلف2

      آیھ شوقى عبدالسالم رزق الجحاش1000044896باق بعذر3

      ابراھیم ابراھیم حسن شطا1000064063مستجد تقدیر4

      ابراھیم محمد السید عبدالعال1000115027مستجد تقدیر5

      ابراھیم محمد عبدالمنعم ابراھیم الحارس1000064538مستجد تقدیر6

      احمد ابراھیم المتولى یوسف الوصیف1000045763مستجد تقدیر7

      احمد ابراھیم فتح هللا العدل1000064679مستجد تقدیر8

      احمد ابوبكر محمد الجربى محمد الصاوى1000064895مستجد تقدیر9

      احمد اسعد ودیع محمد عزب1000064963مستجد تقدیر10

      احمد السعودى حسن طرباى1000064674مستجد تخلف11

      احمد السعید حسن البقرى حسن1000065143مستجد تقدیر12

      احمد السید بدوى محمد الصعیدى1000063879مستجد تقدیر13

      احمد السید عبدالمنعم المرشدى1000064762مستجد تقدیر14

      احمد الشربینى نجیب الشربینى عبدالغنى1000064161مستجد تقدیر15

      احمد انیس السعید العزیرى1000064415مستجد تقدیر16

      احمد ایمن فتحى عبدربھ الدغیدى1000064355مستجد تقدیر17

      احمد توفیق عوض توفیق1000064891مستجد تقدیر18

      احمد جمال عبدالرحمن احمد عبدلرحمن1000064387مستجد تقدیر19

      احمد جمعھ الشرقاوى الفار1000064134مستجد تقدیر20

      احمد حامد عبدالسالم شتیھ22492339باق21

      احمد حسام الدین محمد على حسن1000064106مستجد تقدیر22

      احمد حمدى عبدالمجید محمود القلشى1000063885مستجد تقدیر23

      احمد حواس احمد عمریھ1000064034مستجد تقدیر24

      احمد خالد محمد على عوضین1000064509مستجد تقدیر25

      احمد خالد محمد یوسف ابوالنصر1000063961مستجد تقدیر26

      احمد خالد مصطفى الششتاوى المزین1000063944مستجد تقدیر27

      احمد رشدى مصطفى مصطفى احمد1000065164مستجد تقدیر28

      احمد رضا محمد على احمد العصفورى1000064060مستجد تقدیر29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 37:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد سامى عطیھ على فاضل1000064850مستجد تخلف1

      احمد سامى كامل ابوسعده1000063990مستجد تقدیر2

      احمد سعد اسماعیل عبدالصمد1000096769مستجد تقدیر3

      احمد سعد محمد یوسف العدل1000064431مستجد تقدیر4

      احمد سعید محمد محمد فرج هللا1000065095مستجد تقدیر5

      احمد سالمھ احمد عبدالغفار1000065023مستجد تقدیر6

      احمد سالمھ محمد سالمھ خضیر1000011839باق7

      احمد شاكر الشحات عبده غالى1000045861باق8

      احمد صالح احمد احمد عیسى1000064769مستجد تقدیر9

      احمد طھ عبدالسمیع سلیم الحلواتى1000085033مستجد تقدیر10

      احمد عبدالرحمن عبدالمنعم محمد بركھ1000065099مستجد تقدیر11

      احمد عبدهللا عبدالستار شمھ1000063984مستجد تقدیر12

      احمد عبدالمنعم عبدالحلیم محرم الشقرى1000064806مستجد تقدیر13

      احمد على احمد جاد1000063891مستجد تقدیر14

      احمد على عبدالغنى عبدالغنى طمان1000063867مستجد تقدیر15

      احمد على محمد البدراوى حبیبھ1000064205مستجد تقدیر16

      احمد على محمد بالل ابوسمره1000064004مستجد تقدیر17

      احمد عوض سالمھ عبدالرازق1000064545مستجد تقدیر18

      احمد عوض على جابر1000064569مستجد تقدیر19

      احمد فرید احمد عبدالعال دیاب1000064065مستجد تقدیر20

      احمد فوزى ابراھیم السعید طالب1000064973مستجد تخلف21

      احمد مؤنس احمد عبدالفتاح فوده1000064435مستجد تقدیر22

      احمد مجدى ابراھیم ابراھیم عسیلى1000064234مستجد تقدیر23

      احمد محمد ابراھیم محمد الشامى1000064485مستجد تقدیر24

      احمد محمد اشرف محمد زكریا عثمان1000064066مستجد تقدیر25

      احمد محمد رجب صادق الشورى1000064899مستجد تقدیر26

      احمد محمد طھ محمد حسن1000065103مستجد تقدیر27

      احمد محمد عبدالحكیم محمد1000064318مستجد تقدیر28

      احمد محمد عبدالصادق علیوه1000050701مستجد تخلف29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمد عبده محمد عبدالرحمن1000094175مستجد تقدیر1

      احمد محمد كامل جعفر1000064171مستجد تقدیر2

      احمد محمد مصطفى محمد عبدهللا البلقینى1000064320مستجد تقدیر3

      احمد محمود طلعت مصطفى1000064436مستجد تقدیر4

      احمد مدحت خیرى عبداللطیف محمد1000064255مستجد تقدیر5

      احمد مسعود محمد ابراھیم عزام1000064408مستجد تقدیر6

      احمد مصباح السید سلیمان1000064162مستجد تقدیر7

      احمد نعمان عبدهللا صالح الشربینى1000064615مستجد تقدیر8

      احمد ھشام احمد عوض محمد بدر1000064681مستجد تقدیر9

      اسامھ جمال اسماعیل محمد النص1000064809مستجد تقدیر10

      اسامھ محمد احمد عرفھ حسن1000064875مستجد تخلف11

      اسامھ یاسر محمد محمد عبدالحق1000064023مستجد تقدیر12

      اسراء ابراھیم ابراھیم حسین1000064532مستجد تقدیر13

      اسراء عبدالحمید عید نصر1000063980مستجد تقدیر14

      اسراء محمد ابراھیم المتولى1000085984مستجد تقدیر15

      اسالم اسماعیل وھبھ محیضى1000064120مستجد تقدیر16

      اسالم حمدى عبداللطیف عبدالموجود1000065142مستجد تقدیر17

      اسالم خالد سالم محمد سالم1000064974مستجد تقدیر18

      اسالم داود محمد زین الدین1000064131مستجد تقدیر19

      اسالم طارق مصطفى كامل شبل1000063965مستجد تقدیر20

      اسالم عبدالرحمن محمد صقر1000064783مستجد تقدیر21

      اسالم عصام السعید بدیر الزمر1000063870مستجد تقدیر22

      اسالم عماد ابوالسعود عبدالسالم حلوه1000064256مستجد تقدیر23

      اسالم محمد مصطفى كمال الباز1000064121مستجد تقدیر24

      اسماعیل محمد اسماعیل شتیھ1000064122مستجد تقدیر25

      اشرف مصباح السید السعید شرف1000063936مستجد تقدیر26

      اكرم رضا محمد زھران1000064810مستجد تقدیر27

      الحسینى منصور الحسینى محمود حسنین1000064440مستجد تقدیر28

      السعید عبدالھادى محمد عبدالھادى1000064719مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      السعید محمد عبدالمنعم عبدالرؤف محمد یوسف1000065332مستجد تقدیر1

      السید الشحات السید السید ابوالقمصان1000065288مستجد تقدیر2

      السید ذكریا السید محمد كشكھ1000064678مستجد تقدیر3

      السید رجب السید ابراھیم احمد الجمیعى1000064682مستجد تقدیر4

      السید رضا السید عبدالمعطى سلیمان1000064852مستجد تقدیر5

      السید صالح السید محمد راشد1000064132مستجد تقدیر6

      امجد عامر السادات على1000065149مستجد تقدیر7

      امل محمد العزازى على سباع22493106باق8

      امیر اشرف ربیع محمود1000064441مستجد تقدیر9

      امیر فھیم عبدالحى عبدالحمید المرسى1000063893مستجد تقدیر10

      امیره حبیب فوزى عبداللطیف احمد1000064166مستجد تقدیر11

      امیره نزیھ عبدالسالم مجاھد1000064136مستجد تقدیر12

      امینھ جمال حمدان حسین األكرت1000064103مستجد تقدیر13

      انس محمد محمد محمود بدوى1000065105مستجد تقدیر14

      انور عصام انور محمد الطامى1000064902مستجد تقدیر15

      ایمن على عبدالمجید الوجیھ1000050752مستجد تخلف16

      ایمن محمود محمود محمد النجار1000064608مستجد تخلف17

      باسم محمد فاروق على عبدالھادى1000065151مستجد تقدیر18

      بثینھ نبیل الشاذلى بكر شاھین1000064390مستجد تقدیر19

      بسمھ عصام الدسوقى اسماعیل الجبھ1000064188مستجد تقدیر20

      بالل احمد جھاد احمد نصر1000064710مستجد تقدیر21

      بالل عصام سامى بحیرى1000064138مستجد تقدیر22

      تغرید محمد حسن ضیف1000064088مستجد تقدیر23

      توفیق السید محمد محمد سلمان1000064720مستجد تقدیر24

      جمال عبدالحمید محمد عبدالفتاح عبدالعال1000064721مستجد تقدیر25

      حاتم ابراھیم محمد محمود عابد1000064398مستجد تقدیر26

      حاتم سعد مصطفى عثمان الشاویش1000064811مستجد تقدیر27

      حازم حسین السید الشربینى1000064409مستجد تقدیر28

      حامد رزق مصطفى حامد شریف1000064581مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      حسام الدین صالح سالمھ یوسف السید1000065053مستجد تقدیر1

      حسام الدین محمد محمد محمد اسماعیل1000064573مستجد تقدیر2

      حسام حامد عبدالجواد على راضى1000064443مستجد تقدیر3

      حسام محمد ابوریھ محمد یوسف1000045062باق4

      حسام محمود محمود خالد1000064616مستجد تقدیر5

      حسن ابراھیم حسن عوض ابوسنھ1000064812مستجد تقدیر6

      حسن ابراھیم عبدالحمید احمد یوسف1000064549مستجد تقدیر7

      حسن جمعھ حسن على1000064853مستجد تقدیر8

      حسین احمد محمد عبدالجلیل1000085057مستجد تقدیر9

      حسین فتحى حسین عبدالمعطى موسى1000064172مستجد تقدیر10

      حسین مجاھد السادات حسین محمد طوبار1000065166مستجد تقدیر11

      حماده حسین رفعت عبده صالح1000085059مستجد تقدیر12

      حمزه عزت احمد الشربینى26005175باق13

      خالد احمد السید احمد السافورى1000064067مستجد تقدیر14

      خالد جالل السعید محمد السید البیومى1000065054مستجد تقدیر15

      خالد خالد جمعھ طلبھ1000064393مستجد تقدیر16

      خالد صالح فتحى ابوالعینین1000086023مستجد تقدیر17

      خالد عبدالرحیم المرسى عبدالرحیم ابوالنجا1000064814مستجد تقدیر18

      خالد محمد عبدالعال محمد النقیطى1000065179مستجد تقدیر19

      خالد محمود حسین نور1000064356مستجد تقدیر20

      خالد یاسر عرفات الخلیفھ1000064173مستجد تقدیر21

      خلود جمال محمد متولى الشطوى1000064477مستجد تقدیر22

      رامى رجب احمد عطیھ1000064865مستجد تقدیر23

      رانیا السید العربى عبدهللا احمد السید صبح1000065175مستجد تقدیر24

      رزق صابر عمار صابر المتولى الشاعر1000115050مستجد تقدیر25

      رضا احمد عبدالفتاح احمد بصیلھ1000064206مستجد تقدیر26

      رضا احمد محمد ابراھیم الزناتى1000064904مستجد تقدیر27

      رومانى رضا اسطورى عطیھ ابراھیم1000115020مستجد تقدیر28

      ریھام عادل السید محمد1000064894مستجد تقدیر29

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثالثة - الھندسة المدنیة

للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:6 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 37:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      زیاد اسامھ احمد نجیب ابوزید1000064306مستجد تقدیر1

      سامى محمد سامى محمد البھلول1000064932مستجد تقدیر2

      سماح مأمون ثابت محمد1000085066مستجد تخلف3

      سمیح الدكرورى محمود على الدكرورى1000064603مستجد تقدیر4

      سمیر عبده محمد األزاز1000064124مستجد تقدیر5

      صابر عبدالسالم محمد عبدالسالم ستو1000045673مستجد تقدیر6

      صالح خالد صالح محمد عبدالحمید عیسى1000064933مستجد تخلف7

      طارق طارق عبدالحمید المتولى عطیھ1000065227مستجد تقدیر8

      طارق محسن بدیر محمد النحاس1000065193مستجد تقدیر9

      عادل حسن فؤاد الباز السید1000065206مستجد تقدیر10

      عادل محمد السعید محمد موسى1000064242مستجد تقدیر11

      عادل محمد محمد المنجى1000064399مستجد تقدیر12

      عاصم یحیى احمد شعبان1000064966مستجد تقدیر13

      عاطف السید ابراھیم بدر1000050356مستجد تخلف14

      عبدالجواد اسامھ عبدالجواد الجناینى1000064713مستجد تقدیر15

      عبدالرحمن احمد عبدهللا بكر حماده1000086002مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن احمد محمد احمد سالم1000115018مستجد تقدیر17

      عبدالرحمن احمد محمد شحاتھ ابراھیم1000064304مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن احمد محمد محمد شرف1000064214مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن السید مصطفى محمد مصطفى1000064449مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن العدوى مصطفى على نعمةهللا1000064158مستجد تقدیر21

      عبدالرحمن حلمى احمد احمد ضیف1000064235مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن عبدالحكیم ابراھیم عطوه1000064575مستجد تقدیر23

      عبدالرحمن فوزى عبدالرحمن محمد یونس1000045120مستجد تخلف24

      عبدالرحمن محمد طھ شفیق بركات1000064012مستجد تقدیر25

      عبدالرحمن محمد عبدالصمد السید1000063950مستجد تقدیر26

      عبدالرحمن محمد على عبده طھ1000064918مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن محمد محمد الھاللى1000064036مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن ممدوح السید السید احمد حماد1000065222مستجد تخلف29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالفتاح فرج هللا احمد الشبراوى1000063986مستجد تقدیر1

      عبدالكریم عبدالكریم عبده محمد الریس1000065181مستجد تقدیر2

      عبدهللا احمد محمود سید احمد فرحات1000064934مستجد تقدیر3

      عبدهللا حماده محمد معن شبانھ1000115016مستجد تقدیر4

      عبدهللا عزمى حامد محمد على خلف1000045678باق5

      عبدهللا محمد حامد القصبى خلیفھ1000064609مستجد تقدیر6

      عبدهللا محمد محمد رزق حسن1000093757مستجد تقدیر7

      عبدالمنعم ایمن عبدالمنعم محمد الشاعر1000115033مستجد تقدیر8

      عبدالناصر فیصل محمد مصطفى الشال1000065136مستجد تقدیر9

      عبدالوھاب محمد شحاتھ محمود شمس الدین1000064501مستجد تقدیر10

      عثمان محمد عبده احمد العشماوى1000065327مستجد تقدیر11

      عزالدین اسامھ محمد رجاء فرحات ھاشم1000064074مستجد تقدیر12

      عالء ابوزید عمر ابوزید عمر1000065108مستجد تقدیر13

      عالء ماجد محمود محمد السید1000065057مستجد تقدیر14

      على ابراھیم ابوالمعاطى على ابوالمعاطى1000050734باق15

      على ابراھیم على السید1000065033مستجد تقدیر16

      على العزب محمد العزب عقیل1000025690باق17

      على رائد محمد على منصور1000115019مستجد تقدیر18

      على عبدالحمید السید عبدالرازق1000064725مستجد تقدیر19

      على ماھر محمد النجار1000064006مستجد تقدیر20

      على محمد على السید بالطھ1000064920مستجد تقدیر21

      عمر اإلمام المغاورى اإلمام محمد1000065010مستجد تقدیر22

      عمر خالد ابراھیم ابراھیم فوده1000064767مستجد تقدیر23

      عمر خمیس رمزى شعبان خلیل1000064854مستجد تقدیر24

      عمر صالح سالم منصور محمد1000115030مستجد تقدیر25

      عمر عبدالجواد حلمى عبده عماره الوتیدى1000064935مستجد تقدیر26

      عمر عبدالعزیز محمد عبدالعزیز عبدالرحمن1000115024مستجد تخلف27

      عمر عبدالمحسن عبدالستار المكاوى1000050858مستجد تخلف28

      عمر عطیھ على الشربینى1000064190مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر عوض صالح اسكندر الجوھرى1000064332مستجد تخلف1

      عمر محسن اسماعیل احمد عمر النجار1000065305مستجد تقدیر2

      عمر محمد السعید عطیھ رجب1000045585مستجد تقدیر3

      عمر یاسر محمد محمد كامل1000064425مستجد تقدیر4

      عمرو جھاد محمد العوضى علیوه1000064784مستجد تقدیر5

      عمرو صابر الغریب حسن عبدهللا1000065325مستجد تقدیر6

      عمرو طارق رمضان عزازى عمار1000064459مستجد تقدیر7

      عمرو محمد الشربینى عبده جبریل1000064104مستجد تقدیر8

      عمرو محمد سعد عبده صیوح1000064208مستجد تقدیر9

      عمرو محمد نبیھ سراج1000064025مستجد تقدیر10

      عوض ابراھیم ابراھیم عوض العدل1000065013مستجد تقدیر11

      فادى عمر فوزى محمد1000064861مستجد تقدیر12

      فاطمھ جمال عبدالحكیم على شعیشع1000064665مستجد تقدیر13

      كریم اسامھ محمد كامل1000012455مستجد تخلف14

      كریم السعید السعید السعید زینھ1000064026مستجد تقدیر15

      كریم السید حلمى السید ناصر26014792مستجد تخلف16

      كریم جمعھ محمد محمد العیسوى1000064189مستجد تقدیر17

      كریم رمضان السید حامد1000065228مستجد تقدیر18

      كریم عادل فرید العفیفى1000064754مستجد تقدیر19

      كریم محمد ابراھیم رضوان مصطفى1000045207مستجد تقدیر20

      كریم محمد محمود محمد سلطان1000064357مستجد تقدیر21

      كمال سالم عبدالجواد سالم حمود1000064951مستجد تقدیر22

      لینھ حسام الدین محمد محمد المرسى1000064281مستجد تقدیر23

      ماجد السید محمود على محمد1000064512مستجد تخلف24

      ماھر محمد محمود محمود جمال الدین1000064209مستجد تقدیر25

      مجدى محمد احمد محمد السعید1000065337مستجد تقدیر26

      محب محمد محمد فاید1000064701مستجد تقدیر27

      محمد ابراھیم العوضى محمد الغریب سالم1000064980مستجد تقدیر28

      محمد ابراھیم جمیل الزینى1000065121مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد ابراھیم صدقى عبدهللا1000115014مستجد تقدیر1

      محمد ابراھیم عبدالعظیم ابراھیم الحداد1000063938مستجد تقدیر2

      محمد ابراھیم على رجب شریف1000063873مستجد تخلف3

      محمد احمد ابراھیم الحدیدى مشمیش1000065172مستجد تقدیر4

      محمد احمد السعید النادى السید1000064271مستجد تقدیر5

      محمد احمد المندوه احمد ناصف1000064684مستجد تقدیر6

      محمد احمد طھ عیسى1000063874مستجد تقدیر7

      محمد احمد عبدهللا عبدهللا المتولى1000065188مستجد تقدیر8

      محمد احمد محمد ابراھیم نورالدین22493533باق بعذر9

      محمد احمد محمد سالمھ1000064039مستجد تقدیر10

      محمد احمد محى الدین عرفھ تركى1000063889مستجد تقدیر11

      محمد احمد مصطفى عبدالبارى1000064936مستجد تقدیر12

      محمد اسامھ محمد مصطفى جاد1000064519مستجد تقدیر13

      محمد اسماعیل ابراھیم جاد1000064876مستجد تقدیر14

      محمد اسماعیل كامل اسماعیل1000064821مستجد تقدیر15

      محمد اشرف ابراھیم محمد الوصیف حزه1000064178مستجد تقدیر16

      محمد اشرف عباس محمد عبدالرحمن1000115045مستجد تقدیر17

      محمد اشرف محمد عبده شرف1000064937مستجد تقدیر18

      محمد التھامى عبدالعزیز ابراھیم1000115015مستجد تقدیر19

      محمد السعید احمد السید السید سالم1000065155مستجد تقدیر20

      محمد السعید لطفى احمد نوفل1000115021مستجد تقدیر21

      محمد السید توكل الغزاوى1000064194مستجد تقدیر22

      محمد السید عوض محمد على1000065183مستجد تقدیر23

      محمد العربى حمدى محمد المغاورى محمد1000045811مستجد تقدیر24

      محمد المغازى یونس المغازى شھاب1000063940مستجد تقدیر25

      محمد امین عوض محمود الھنداوى1000064597مستجد تقدیر26

      محمد ایمن السید سعده1000063975مستجد تقدیر27

      محمد ایمن المتولى خالد السحیلى1000065173مستجد تقدیر28

      محمد جالل صالح منصور العقده1000162240مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد جالل محمد ابوالعلمین1000064045مستجد تقدیر1

      محمد جمعھ محمد السعید العباسى1000065055مستجد تقدیر2

      محمد حازم سمیر عبداللطیف1000064834مستجد تقدیر3

      محمد حجاج احمد السید جبر1000064658مستجد تقدیر4

      محمد حسنین السید على عطیھ1000011864مستجد تقدیر5

      محمد حلمى السید محمد كامل1000064740مستجد تخلف6

      محمد حلمى محمد ابوالكمال حموده1000064135مستجد تقدیر7

      محمد حمدى بدر ھیكل1000064032مستجد تقدیر8

      محمد حمدى عبدالمجید عبدهللا محمد1000064830مستجد تقدیر9

      محمد خالد محمد البسیونى1000064002مستجد تقدیر10

      محمد خالد محمود ابوالحمایل مصطفى1000044803باق بعذر11

      محمد خیرى عبدالملك ابوعلى1000065083مستجد تقدیر12

      محمد سعد احمد محمد1000065051مستجد تقدیر13

      محمد سعد السید حامد عیسى1000064396مستجد تقدیر14

      محمد سعد محمود محمود الشویل1000064702مستجد تقدیر15

      محمد سمیر سالم على ابراھیم المراكبى26016818مستجد تخلف16

      محمد شاكر شاكر مراد عدس1000064027مستجد تقدیر17

      محمد شریف عبداللطیف اصالن1000064856مستجد تقدیر18

      محمد صالح مصطفى محمد دراز21355665باق19

      محمد طارق محمد عبدالعزیز1000085999مستجد تقدیر20

      محمد طارق محمد عطیھ الدیسطى1000085080مستجد تقدیر21

      محمد طلعت محمد عبدالعزیز ابوالنور1000065174مستجد تقدیر22

      محمد عادل رفعت الشھاوى1000064358مستجد تقدیر23

      محمد عادل محمد السید مبروك1000064879مستجد تقدیر24

      محمد عاطف عبدالعزیز الششتاوى1000064147مستجد تقدیر25

      محمد عبدالرازق محمد عبدالرازق1000065084مستجد تقدیر26

      محمد عبدالسالم سلیمان متولى محمد سویلم1000065123مستجد تقدیر27

      محمد عبدالسالم محمود شمس الدین1000011964مستجد تقدیر28

      محمد عبدهللا عبدهللا حلیقھ1000064939مستجد تقدیر29
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      محمد عبدالمطلب سند محمد عبدالعزیز1000064604مستجد تقدیر1

      محمد عبدالمعز محمود محمود عبدالرازق1000064688مستجد تقدیر2

      محمد عبدالناصر على ابوالوفا الملیجى1000050407باق3

      محمد عبدالناصر محمد المرسى الحبیبى1000063913مستجد تقدیر4

      محمد عرفات احمد النحراوى1000045136باق5

      محمد عزت محمد دیاب1000064590مستجد تقدیر6

      محمد عزمى الكنانى رزق الموجى1000064774مستجد تقدیر7

      محمد عصام ابراھیم حموده النحلھ1000085985مستجد تقدیر8

      محمد عصام محمد المرسى على1000064661مستجد تخلف9

      محمد عالء رمزى محمود محمود1000064414مستجد تقدیر10

      محمد على محمد الشنوانى1000063978مستجد تقدیر11

      محمد عماد محمد على قاسم1000064361مستجد تقدیر12

      محمد عوض احمد عوض العمرى1000065015مستجد تقدیر13

      محمد عوض عبدالقادر عوض احمد الجمال1000064641مستجد تقدیر14

      محمد فتحى احمد البسیونى1000045434مستجد تخلف15

      محمد ماھر كمال الجندى1000063884مستجد تقدیر16

      محمد محسن عثمان احمد1000064886مستجد تقدیر17

      محمد محمد السید خلیل النجار1000050699مستجد تخلف18

      محمد محمد عبدالفتاح على یوسف1000064170مستجد تقدیر19

      محمد محمود رشاد مصطفى1000064733مستجد تقدیر20

      محمد محمود محمد الغریب1000064601مستجد تقدیر21

      محمد محى الدین سعد ابراھیم1000063970مستجد تقدیر22

      محمد ممدوح طھ محمود رزق1000064052مستجد تقدیر23

      محمد موسى ابراھیم احمد حسن1000065270مستجد تقدیر24

      محمد نادى ابراھیم الدسوقى اسماعیل المنجى1000064520مستجد تقدیر25

      محمد ندیم محمد فاضل حفیان1000095212وافد مستجد تقدیر26

      محمد یسرى عبداللطیف محمد على1000064344مستجد تخلف27

      محمود ابراھیم الشبراوى عبدالحلیم حسانین1000065016مستجد تقدیر28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود احمد عثمان عبدالواحد عبدهللا1000064518مستجد تقدیر1

      محمود اشرف السعید السید السمنودى1000064030مستجد تقدیر2

      محمود الزیادى محمد عطیھ الحنفى26015898مستجد تخلف3

      محمود السید احمد صیام الشناوى1000065052مستجد تقدیر4

      محمود السید المتولى محمد المرساوى1000064777مستجد تقدیر5

      محمود السید محمد محمد الجوھرى1000064645مستجد تقدیر6

      محمود ایمن توفیق محمد عرام1000064221مستجد تقدیر7

      محمود ایمن محمد السعید1000065338مستجد تقدیر8

      محمود جالل مصباح عبدالرحمن رمضان1000064647مستجد تقدیر9

      محمود حمدى محمد احمد البربرى1000064954مستجد تقدیر10

      محمود سامح الحسینى محمد عمر1000065265مستجد تخلف11

      محمود سعدالدین محمد الخطیب1000064561مستجد تقدیر12

      محمود صالح مصطفى على على1000064585مستجد تقدیر13

      محمود عادل احمد ابراھیم الحداد1000063941مستجد تقدیر14

      محمود عادل رجب بدر محمد1000045012باق15

      محمود عاطف طھ شلبى عبدالال22492841باق16

      محمود عاطف غازى المقرطم1000063876مستجد تقدیر17

      محمود عاطف محمود محمد بطاوى1000064988مستجد تخلف18

      محمود عبدالمنعم عبدالسالم ابوعماشھ1000064018مستجد تقدیر19

      محمود عصام محمد شعبان1000045887باق20

      محمود عالءالدین عبداللطیف ابراھیم شمس الدین1000064926مستجد تقدیر21

      محمود فتحى مصطفى ابراھیم عتابى1000064211مستجد تقدیر22

      محمود فرید عباس محمد1000050514باق23

      محمود كمال احمد قنون1000064186مستجد تقدیر24

      محمود مأمون محمد اسماعیل1000063851مستجد تقدیر25

      محمود محمد احمد علیوه الزیادى1000064364مستجد تقدیر26

      محمود محمد احمد محمد حسن1000064826مستجد تقدیر27

      محمود محمد الزریعى السید الشرقاوى1000045660مستجد تقدیر28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود محمد خضر السید1000064579مستجد تقدیر1

      محمود محمد محمد یسرى1000064187مستجد تقدیر2

      محمود محمد محمود محمود ابوالعنین1000064119مستجد تقدیر3

      محمود محمد نزیھ احمد راضى ابراھیم الدسوقى1000063942مستجد تقدیر4

      محمود محمود محمد حموده ابوالغیط1000045849مستجد تقدیر5

      محمود مصطفى عبدهللا عبدالرحیم1000064882مستجد تقدیر6

      محمود ناجى محمود مصطفى المنشاوى1000115022مستجد تقدیر7

      محمود ناصر عبده ابوحسن1000085973مستجد تقدیر8

      محمود ھالل رمضان حامد1000064471مستجد تقدیر9

      مروه محمد جمعھ محمد احمد1000085902مستجد تقدیر10

      مروه محمد یوسف حسین المنشاوى1000064743مستجد تقدیر11

      مصطفى ابراھیم احمد محمد ورده1000115017مستجد تقدیر12

      مصطفى احمد مصطفى احمد شرع1000065275مستجد تقدیر13

      مصطفى احمد مصطفى محمود1000064308مستجد تقدیر14

      مصطفى اسماعیل عبداللطیف العیسوى1000063979مستجد تقدیر15

      مصطفى الدسوقى مصطفى حشیش1000063960مستجد تقدیر16

      مصطفى السید ابراھیم شبانھ1000065234مستجد تخلف17

      مصطفى جمال ھاشم المھدى البدوى1000065124مستجد تقدیر18

      مصطفى رأفت معوض العباسى1000064349مستجد تقدیر19

      مصطفى سامى السید العاصى23869701باق20

      مصطفى سامى السید عبدالوھاب22492805باق21

      مصطفى عبدهللا ابراھیم مصطفى السید1000064649مستجد تقدیر22

      مصطفى محمد حلمى محرم محمود1000064961مستجد تقدیر23

      مصطفى محمد طھ محمد حسن1000065114مستجد تقدیر24

      مصطفى محمد ھالل ابراھیم1000064873مستجد تقدیر25

      مصطفى محمود ابوالفتوح السید خضر1000094729مستجد تقدیر26

      معاذ محمد مسعد المرسى ابومنصور1000064796مستجد تقدیر27

      معتز مصطفى مصطفى السید الشبلى1000115023مستجد تقدیر28
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 37:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ممدوح على محمد نور عبدالحلیم على1000064565مستجد تقدیر1

      منةهللا مصطفى فتحى مصطفى وھبھ1000064168مستجد تقدیر2

      منةهللا ممدوح محمد عبدالكریم النجار1000064372مستجد تقدیر3

      منى ابراھیم عرفات الحادق1000087735مستجد تقدیر4

      مھا احمد صالح عبدالعزیز الردینى1000064202مستجد تقدیر5

      مھند طارق محمد محمود نصر1000065235مستجد تقدیر6

      مینا فتحى جاب هللا حنا1000064011مستجد تقدیر7

      ندى مجدى محمد عبدهللا على1000085881مستجد تقدیر8

      نصر حامد نصر محمد1000064704مستجد تقدیر9

      نورا خالد عبدالمنعم محمد محمد عبدهللا سمره1000065047مستجد تقدیر10

      نورا شاھین محمد كمال محمد1000064884مستجد تقدیر11

      نورالدین اشرف عبدالرحمن محمد عیسى1000063864مستجد تقدیر12

      نورھان خالد فاروق ابراھیم على1000064708مستجد تقدیر13

      ھبھ یوسف محمد احمد الصواف1000063933مستجد تقدیر14

      ھشام الشربینى محمد عید الشربینى1000064370مستجد تقدیر15

      ھشام حسنى محمد الصغیر حفنى عبدالرحیم1000064473مستجد تقدیر16

      ھشام مصطفى احمد احمد الساعى23881603مستجد تخلف17

      ھند السید ابراھیم الدسوقى محمد عالم1000064927مستجد تقدیر18

      ولید جمال ھاشم ابراھیم حسنین1000057839باق19

      ولید صالح الشربینى على الشربینى1000064652مستجد تقدیر20

      یاسر سلیمان محمد سلیمان1000086001مستجد تقدیر21

      یاسر مصطفى عبدالمقصود بیومى ابراھیم1000064567مستجد تقدیر22

      یحى اشرف عبدالعال محمد عبدالرحمن1000064874مستجد تقدیر23

      یوسف احمد یوسف احمد الشحرى1000063972مستجد تقدیر24

      یوسف شعبان محمد عبدالفتاح عجیزه1000065292مستجد تقدیر25

      یوسف صبرى محمد محمد شطیفھ1000064227مستجد تقدیر26

      یوسف عبدهللا عبدهللا عباس1000115026مستجد تقدیر27

      یوسف محمد یوسف زیدان1000085126مستجد تقدیر28
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