
كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثالثة - ھندسة القوى المیكانیكیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 48:12 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ السید حلمى عبده الشیخ1000064113مستجد تقدیر1

      ابراھیم رأفت محمود محمد عیاده1000064838مستجد تخلف2

      ابراھیم شیبھ الحمد عربان على سرحان1000064747مستجد تخلف3

      ابراھیم عبدالرؤف السید الصعیدى1000063943مستجد تقدیر4

      ابراھیم مجدى محمد على عبده شالطھ1000044742مستجد تخلف5

      ابراھیم محمد حسن احمد1000065061مستجد تقدیر6

      احمد ابراھیم فتحى محمد السعید1000064855مستجد تقدیر7

      احمد ابراھیم محمد كمال البھلول1000064716مستجد تقدیر8

      احمد ابراھیم محمد محمد ابراھیم1000064800مستجد تقدیر9

      احمد ابوعلم محمود احمد سید احمد1000064996مستجد تقدیر10

      احمد احمد زكى السید المسیرى1000115035مستجد تقدیر11

      احمد اشرف حسن حباظھ1000063878مستجد تخلف12

      احمد اشرف محمد امین1000064064مستجد تقدیر13

      احمد التھامى محمد احمد سنبل1000064970مستجد تقدیر14

      احمد السعید ابراھیم محمد عبدالعزیز1000064540مستجد تقدیر15

      احمد السید یونس صالح نور1000065248مستجد تقدیر16

      احمد ایمن كمال مصطفى1000064802مستجد تقدیر17

      احمد حامد عبدالحمید الصباغ1000064240مستجد تقدیر18

      احمد حماده محمد محمود زوالھ1000064232مستجد تقدیر19

      احمد حمدى طھ معتوق1000045015مستجد تقدیر20

      احمد رزق صابر طھ1000064804مستجد تقدیر21

      احمد رفعت محمود عبدالكریم احمد بكیر22492425باق22

      احمد سامح محمد المكاوى الشیخ1000063856مستجد تقدیر23

      احمد سامح محمد محمد على سالم1000064107مستجد تقدیر24

      احمد سامى السید السید مجاھد1000085028مستجد تخلف25

      احمد سامى على محمد1000115194مستجد تقدیر26

      احمد سامى محمد محمد العشماوى26024946باق بعذر27

      احمد شوقى محمد حسین ذرد1000064515مستجد تقدیر28

      احمد طارق فوزى متولى الطنطاوى1000064896مستجد تقدیر29

      احمد طارق محمد ابراھیم البھنسى1000064897مستجد تخلف30

      احمد عادل احمد احمد الشرباصى1000011979مستجد تخلف31

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثالثة - ھندسة القوى المیكانیكیة

للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 48:12 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عباس محمد سید احمد ربیع1000045897باق1

      احمد عبدالحلیم محمد عبدالحلیم1000063945مستجد تخلف2

      احمد عبدالعزیز محمود السید على مھدیھ1000064599مستجد تقدیر3

      احمد عبدالفتاح شحاتھ محمد المرسى1000064654مستجد تقدیر4

      احمد عبده عبدالدایم محمد مصطفى1000065101مستجد تقدیر5

      احمد عطیھ وجیھ سالمھ عبدالعال1000064241مستجد تقدیر6

      احمد على العوضى على خاطر1000064544مستجد تقدیر7

      احمد عوض ابراھیم محمد1000064868مستجد تقدیر8

      احمد فتحى عبدالرحیم عبده صالح1000065203مستجد تقدیر9

      احمد ماھر المتولى یسن المتولى1000065027مستجد تقدیر10

      احمد محسن زكریا عبدالوھاب قندیل1000064692مستجد تقدیر11

      احمد محمد اسماعیل عابدین سرحان1000063868مستجد تقدیر12

      احمد محمد اإلمام احمد22492545باق13

      احمد محمد صالح مرزوق جبر1000065240مستجد تقدیر14

      احمد محمد عبدالسالم مصطفى بدران1000096767مستجد تقدیر15

      احمد محمد عبدالھادى عوض البنا1000064675مستجد تقدیر16

      احمد محمد عوض محمد حربى1000064546مستجد تقدیر17

      احمد محمد محمد السید معوض1000065160مستجد تقدیر18

      احمد محمد محمد السید موسى1000064900مستجد تخلف19

      احمد محمد مصطفى یونس الھنداوى1000063964مستجد تقدیر20

      احمد ناجى حسین السید ناصف1000063850مستجد تخلف21

      احمد ناجى محمد سیف الرفاعى1000064737مستجد تقدیر22

      احمد ھیثم عبدالمنعم محمود القال1000115038مستجد تقدیر23

      احمد یاسر احمد عبدالرازق عوض1000065104مستجد تخلف24

      اسامھ حسن مسعد الصعیدى1000063948مستجد تقدیر25

      اسالم اشرف عباس عباس المرسى ھیت1000064718مستجد تقدیر26

      اسالم السید حسن السید السید عنانى1000064130مستجد تقدیر27

      اسالم ایمن احمد حسن محمدین1000064437مستجد تقدیر28

      اسالم حسین السید حسین1000064887مستجد تقدیر29

      اشرف سیف اإلسالم محمد ابراھیم العلمى1000065165مستجد تقدیر30

      اشرف محمد ابراھیم ابوالعنین1000064097مستجد تقدیر31

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 48:12 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      انس عبدالعظیم عبدالعظیم خطاب1000063949مستجد تخلف1

      ایمن جمال ابراھیم احمد عمر1000064548مستجد تقدیر2

      ایمن سمیر انیس بالل1000064163مستجد تقدیر3

      ایھاب محمود على فوده القاضى1000085046مستجد تقدیر4

      باسم سعد المتولى حسنین فرج1000064525مستجد تقدیر5

      حسام حسن مسعد محمد عماشھ1000065131مستجد تقدیر6

      حسن رضا ابراھیم عبدالفتاح1000065260مستجد تقدیر7

      حسن عوض ابوالفتوح حسنین1000065250مستجد تقدیر8

      حسین خالد عثمان محمد محمد نصر1000013002مستجد تخلف9

      حكمت عبدالمنعم محمد احمد سالمھ1000063930مستجد تقدیر10

      خالد اشرف محمد محمد فاید1000064587مستجد تقدیر11

      خالد عبدالوھاب خلیفھ رجب الطامى1000064903مستجد تخلف12

      خالد على محمود دویدار1000064582مستجد تقدیر13

      خالد محمد عبدالرحمن القندقلى1000064069مستجد تقدیر14

      خالد محمد محمد السید البنا1000064588مستجد تخلف15

      خضر احمد خضر خضراوى1000115036مستجد تقدیر16

      رضا صالح حسین محمد خلیل1000065244مستجد تخلف17

      رفیق عبدالعزیز شعبان السید ابوسبع1000064956مستجد تقدیر18

      رومانى مجدى فرنسیس شفیق1000063871مستجد تخلف19

      ساره نبیل عبداللطیف عبدالحمید سلیمان1000064691مستجد تقدیر20

      سمیر السعید عاطف العوضى شحاتھ1000064848مستجد تخلف21

      سیف الدین مسعد مصطفى محمود اسماعیل1000064764مستجد تخلف22

      سیف عالء عطیھ السید الشرقاوى1000044655مستجد تخلف23

      شریف طارق صالح محمد صالح23851523باق بعذر24

      شریف عبداللطیف ماھر الخمیسى بكر1000065152مستجد تقدیر25

      صالح توكل صالح المجدى1000064092مستجد تقدیر26

      صبرى حلمى صبرى السید السعید1000065255مستجد تخلف27

      طارق محمد عبداللطیف الدسوقى1000065328مستجد تقدیر28

      عاصم عبدالخالق عبدالخالق على جاد1000064108مستجد تقدیر29

      عبدالحمید خالد عبدالعظیم محمد منصور1000064749مستجد تقدیر30

      عبدالرحمن احمد حسین احمد یسن1000064419مستجد تقدیر31

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثالثة - ھندسة القوى المیكانیكیة

للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 48:12 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن السعید زھران عبدالرحمن1000064448مستجد تقدیر1

      عبدالرحمن السید السعید عبده حبق1000065168مستجد تقدیر2

      عبدالسالم محمد عبدالسالم محمد1000065330مستجد تقدیر3

      عبدهللا السید حسن صالح شطا1000064401مستجد تقدیر4

      عبدالمجید بركات طاھر الطحان1000044614مستجد تخلف5

      عبده فھمى ابراھیم محمد خطاب1000085085مستجد تقدیر6

      عثمان احمد محمد السعید سعد فراج1000044615مستجد تقدیر7

      عالء عبدهللا السید احمد ابراھیم1000064976مستجد تخلف8

      عالءالدین وحید محمد محمود1000011872مستجد تقدیر9

      علم مصطفى محمد البدوى خلیل1000065169مستجد تقدیر10

      على احمد رزق رزق سلیمان1000115037مستجد تقدیر11

      على احمد على المتولى1000064890مستجد تخلف12

      على عبدالسمیع عبدالسمیع عبدالعال1000065127مستجد تقدیر13

      على عبدالعزیز محمد احمد نصر1000064957مستجد تقدیر14

      على محمد على السید الحلو1000063908مستجد تقدیر15

      عمار عبدالفتاح محمد ھالل حسن1000064330مستجد تخلف16

      عمار یاسر مصبح السید1000064869مستجد تخلف17

      عمر خالد محمد ربیع الھنداوى1000063954مستجد تقدیر18

      عمر سعد سعد محمود التوتنجى1000064312مستجد تخلف19

      عمر سمیر محمود عطیھ عید1000064693مستجد تقدیر20

      عمر محمد محمد المھدى العزب1000086010مستجد تقدیر21

      عمر محمد محمد حسن محمد عمر1000064987مستجد تقدیر22

      عمر محمود محمد احمد1000064750مستجد تقدیر23

      عمر مصطفى الرفاعى غالى1000064007مستجد تقدیر24

      عمرو احمد ابراھیم الدسوقى عباس محمد1000065207مستجد تخلف25

      عمرو اسامھ بكر عبدالعزیز عبدالمعطى1000012450مستجد تخلف26

      عمرو طارق جالل سماحھ1000064268مستجد تقدیر27

      عمرو فیصل القصبى احمد1000064711مستجد تخلف28

      عمرو نبیل احمد عویلھ1000064093مستجد تخلف29

      فرید شوقى عبدهللا السید مصطفى1000050693مستجد تخلف30

      كریم رضا محفوظ ابراھیم عطیھ1000064727مستجد تقدیر31

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:5 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 48:12 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      كریم مسعد عبدالرحمن عطیھ درویش1000064979مستجد تقدیر1

      لقمان على حسن على1000065154مستجد تقدیر2

      ماجد طارق عرفات عبدالفتاح قزامل1000064794مستجد تقدیر3

      مازن احمد على احمد العزبى1000064144مستجد تقدیر4

      مایكل توفیق شفیق توفیق عوض هللا1000045179مستجد تقدیر5

      مجدى عبدالغفار عبدالمطلب عبدالغفار على1000012760مستجد تخلف6

      محمد ابراھیم ابراھیم احمد احمد26242167باق7

      محمد ابوسیف محمد ابراھیم العلیمى1000045544مستجد تخلف8

      محمد احمد ابراھیم قمر1000064768مستجد تقدیر9

      محمد احمد احمد متولى عمار1000085101مستجد تخلف10

      محمد احمد توفیق ابراھیم عماره1000065282مستجد تقدیر11

      محمد احمد حسین سبع1000063974مستجد تخلف12

      محمد احمد عبدالمنعم محمد عیاد1000045623مستجد تقدیر13

      محمد احمد كمال محمد عبدالسالم1000064340مستجد تقدیر14

      محمد احمد منصور السید1000162241مستجد تخلف15

      محمد اسامھ السید عبداللطیف زغلول1000013014مستجد تخلف16

      محمد اسالم محمد محمد شعیر1000064225مستجد تقدیر17

      محمد اسماعیل محمد صالح احمد1000085646مستجد تقدیر18

      محمد اسماعیل محمود اسماعیل صالح1000064779مستجد تقدیر19

      محمد اشرف صابر الدسوقى ابراھیم1000064967مستجد تقدیر20

      محمد الدسوقى ابوالفضل الشیخ1000064756مستجد تقدیر21

      محمد الدسوقى الدسوقى الصعیدى1000064229مستجد تقدیر22

      محمد السعید عطیھ السید عبدالمجید1000064938مستجد تقدیر23

      محمد السید السید مصطفى خیره1000045019مستجد تخلف24

      محمد السید الشناوى السید عبدالحمید1000065081مستجد تقدیر25

      محمد السید العربى ابراھیم یوسف العشرى1000065138مستجد تقدیر26

      محمد السید حسن میالو1000064099مستجد تقدیر27

      محمد السید عبدالرازق الشونى1000063989مستجد تقدیر28

      محمد السید مكاوى متولى مكاوى1000064529مستجد تخلف29

      محمد ایمن زكریا اسماعیل اسماعیل الجوھرى1000064950مستجد تقدیر30

      محمد جمال محمد احمد الصعیدى1000115031مستجد تقدیر31

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:6 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 48:12 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد جیالنى صبحى عواد1000064695مستجد تقدیر1

      محمد حسن موسى طھ1000064729مستجد تقدیر2

      محمد حمدى سلیمان محمد سلیمان1000064180مستجد تقدیر3

      محمد حمدى محمد على1000063895مستجد تقدیر4

      محمد خالد احمد على األشقر1000064226مستجد تقدیر5

      محمد راضى امیرالدولھ المتولى1000065287مستجد تقدیر6

      محمد رضا محمد على ابوربع1000045951باق7

      محمد سمیر محمد عبدالجبار1000064019مستجد تقدیر8

      محمد سند محمد الحنفى جوھر1000085110مستجد تخلف9

      محمد صبرى عبدالغنى جاد الشھاوى1000064505مستجد تقدیر10

      محمد صالح مصطفى العوضى جراوش1000064795مستجد تقدیر11

      محمد طارق احمد محمد التمامى1000064823مستجد تخلف12

      محمد طارق شعبان موسى الموجى1000115034مستجد تخلف13

      محمد عادل احمد محمد المرسى1000065306مستجد تقدیر14

      محمد عادل بدران طعیمھ1000064871مستجد تقدیر15

      محمد عاطف محمد فتحى ابراھیم السنباوى1000063969مستجد تخلف16

      محمد عبداللطیف امین محمد1000064863مستجد تخلف17

      محمد عبدهللا محمد سید احمد حواس1000044979مستجد تقدیر18

      محمد عبدالمنعم على على محمد العنانى1000064981مستجد تقدیر19

      محمد عصام محمد سعید1000063875مستجد تقدیر20

      محمد عالءالدین زكریا الحفناوى محمد1000065085مستجد تقدیر21

      محمد على محمد جاب هللا ابوزید1000064014مستجد تقدیر22

      محمد على محمد على شھبھ1000064775مستجد تخلف23

      محمد عمرو ابراھیم فرج1000063860مستجد تخلف24

      محمد فتحى رضوان یوسف حبیب1000064148مستجد تقدیر25

      محمد مجدى عزت محمد عید1000045090مستجد تقدیر26

      محمد مجدى محمد محمد سعد1000064765مستجد تقدیر27

      محمد محمد على عبدالمقصود صالح1000065140مستجد تقدیر28

      محمد محمد محمد كامل محمد السید1000064137مستجد تخلف29

      محمد محمود احمد سلیم1000064017مستجد تقدیر30

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد محمود عبدالفتاح عبدالصمد1000013224باق1

      محمد محمود فتحى عبدالحق1000064712مستجد تقدیر2

      محمد محمود لطفى محمد فارس1000115094مستجد تخلف3

      محمد محمود محمد محمد یوسف1000064703مستجد تقدیر4

      محمد مصطفى اسماعیل محمد1000045498مستجد تخلف5

      محمد مصطفى سلیمان محمد سلیمان1000064642مستجد تقدیر6

      محمد مصطفى محمود محمد الباز1000065087مستجد تقدیر7

      محمد منصور عبدالجلیل عیاد1000064080مستجد تقدیر8

      محمد نایل المتولى عبدالقادر بحبح1000064506مستجد تقدیر9

      محمد نصر عبدالخالق محمد شطا1000064109مستجد تقدیر10

      محمد ھانى السید محمد المھدى1000065112مستجد تقدیر11

      محمد یاسر عبدالعزیز شاھین1000063987مستجد تقدیر12

      محمد یاسر محمد قاسم قندیل1000064593مستجد تقدیر13

      محمد یسرى محمد متولى عطیھ العوضى1000064831مستجد تقدیر14

      محمد یوسف السید یوسف اسماعیل1000065088مستجد تقدیر15

      محمد یوسف منصور حسانین الغالى1000065341مستجد تقدیر16

      محمود ابراھیم ابراھیم بدوى1000063862مستجد تقدیر17

      محمود احمد حامد القصبى خلیفھ1000064610مستجد تقدیر18

      محمود انور محمود على1000064646مستجد تقدیر19

      محمود حامد عبدالجلیل حامد سیداألھل1000045625مستجد تخلف20

      محمود سعد محمد سعد حسن1000063897مستجد تخلف21

      محمود عبدالبدیع حسین عوض الشرقاوى1000064150مستجد تقدیر22

      محمود عرابى محمود العرابى ابراھیم1000064947مستجد تقدیر23

      محمود فكرى احمد محمد الحسینى1000065041مستجد تقدیر24

      محمود محسن عبدالحمید احمد1000065071مستجد تقدیر25

      محمود محمد المتولى مصطفى1000065072مستجد تقدیر26

      محمود محمد محمود ابراھیم الدیب1000065342مستجد تقدیر27

      محمود مصطفى السید عبدالقادر الدیسطى1000064562مستجد تقدیر28

      محمود ممدوح وھبھ عطیھ ابوزید22318069مستجد تخلف29

      مرام محمد محمد مرعى1000064090مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مریم فرحات على احمد اسماعیل1000064404مستجد تقدیر1

      مصطفى شكرى مصطفى شكرى السید1000115032مستجد تخلف2

      مصطفى محمد ابراھیم عطیھ قاسم1000064239مستجد تقدیر3

      مصطفى محمد مصطفى محمد قھوه1000065345مستجد تخلف4

      مصطفى محمود فوزى األسمر1000012159مستجد تقدیر5

      مصطفى محمود محمد عیسى1000064010مستجد تقدیر6

      مصطفى محمود محمود محمود عید1000064133مستجد تقدیر7

      مصطفى ممدوح عبدهللا محمد القاضى1000085944مستجد تقدیر8

      مصطفى وحید عبدالفتاح السعید1000012128مستجد تخلف9

      معاذ سمیر فتوح عبده محمد1000064350مستجد تقدیر10

      مھاب محمود مصطفى محمد مصطفى1000065079مستجد تقدیر11

      میشیل رزق صبحى ایوب میخائیل1000064369مستجد تقدیر12

      ناجى موسى فتحى السید یونس1000096801مستجد تخلف13

      نادر سمیر محمد فرید سعدالدین1000044708مستجد تقدیر14

      نادر محمد عبده حجازى1000065334مستجد تقدیر15

      ناصر ابراھیم محمد ابراھیم قشقش1000064930مستجد تقدیر16

      نجاح السید نجاح ابواألسعاد الحوفى1000064566مستجد تقدیر17

      نداء عبدالرحمن السید طمان1000064095مستجد تخلف18

      نور حامد السید البھلول1000064096مستجد تقدیر19

      نورالدین عادل عبدالخالق عبدالسالم1000065045مستجد تقدیر20

      ھاجر اسعد سلطان شلبى شتیوى1000064677مستجد تقدیر21

      ھانى محمد جمال وھبھ محمد ابوعزیزه1000064352مستجد تخلف22

      ھدى طلعت على على عامر1000162242مستجد تخلف23

      ھیثم المتولى محمد المتولى محمد1000065115مستجد تقدیر24

      وائل ابراھیم امین ابراھیم عبدالرحمن1000065116مستجد تخلف25

      یاسر سمیر محمد حلمى محمد محمد1000065117مستجد تخلف26

      یوسف سویلم محمد على السید الخمیسى1000065092مستجد تقدیر27

      یوسف عبدالحى السعید عبدالحى عطیھ1000065271مستجد تقدیر28

      یوسف محمد طاھر محمد على محمد عوض1000064497مستجد تقدیر29

      یوسف مقار تلمیذ ملطى1000064474مستجد تقدیر30
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