
كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - الھندسة المدنیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء عبدالخالق محمد محمد المزین1000045082مستجد تقدیر1

      آالء محمد الغریب الغریب یوسف1000044740مستجد تقدیر2

      ابراھیم احمد محمد حنفى1000044941مستجد تقدیر3

      ابراھیم حسن مسعود عبدالھادى1000045408مستجد تقدیر4

      ابراھیم رزق ابراھیم رزق عوده1000084999مستجد تقدیر5

      ابراھیم عبدالحافظ محمد السعید1000044998مستجد تقدیر6

      ابراھیم عثمان عبدالفتاح محمد خلیل1000045762مستجد تقدیر7

      ابراھیم محمد المرسى محمد المرسى1000045638مستجد تقدیر8

      ابراھیم محمد حامد حافظ فرج1000045410مستجد تقدیر9

      ابوالمجد حسن محمود ابوالمجد سالم1000045611مستجد تقدیر10

      احمد ابراھیم ابوزید عجیزه1000045217مستجد تقدیر11

      احمد ابراھیم اسماعیل یوسف اسماعیل1000044961مستجد تقدیر12

      احمد ابراھیم محمد مصطفى القصبى1000044842مستجد تقدیر13

      احمد احمد رشاد ابراھیم عماره1000044940مستجد تقدیر14

      احمد احمد منصور احمد1000045759مستجد تقدیر15

      احمد اسامھ عبدالمنعم حسین عبدالكریم1000011948باق16

      احمد اشرف ابوالیزید زاید1000045170مستجد تقدیر17

      احمد السید ابراھیم یوسف الحزاوى1000044618مستجد تقدیر18

      احمد السید السعید البیلى1000045451مستجد تقدیر19

      احمد السید السید شرف الدین اسماعیل1000084997مستجد تقدیر20

      احمد السید عبده محمد خلیل1000045646مستجد تقدیر21

      احمد السید منصور عبدالحمید جوده1000045107مستجد تقدیر22

      احمد السید یونس عبدالھادى1000044820مستجد تقدیر23

      احمد المتولى محمد السید فلیفل1000012684مستجد تقدیر24

      احمد ایمن شفیق مدكور1000045411مستجد تقدیر25

      احمد ایمن یوسف یوسف عزالدین1000045663مستجد تقدیر26

      احمد بدیع محمد بدر1000044592مستجد تقدیر27

      احمد جمال البرعى ابراھیم البیومى1000045582مستجد تقدیر28

      احمد جمال سعد صالح الشناوى1000044862مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد جمعھ محمود على الغلبان1000044781مستجد تقدیر1

      احمد جمیل حسانین السید جمعھ1000045006مستجد تقدیر2

      احمد حسام محمود محمد المرسى1000012244مستجد تقدیر3

      احمد حسن عبدالمنعم محمود احمد1000044782مستجد تقدیر4

      احمد خالد قاسم ابوالعزم1000045189مستجد تخلف5

      احمد رجب عثمان حسن كاشف1000045959مستجد تقدیر6

      احمد رزق محمد السید احمد بدیر1000045841مستجد تقدیر7

      احمد رمضان السید عباس1000045413مستجد تقدیر8

      احمد رمضان محمد احمد ابراھیم بعطوش1000050715مستجد تقدیر9

      احمد زاكى عبدالعزیز الشربینى ابوالنجا1000044944مستجد تقدیر10

      احمد سامى عبدالعاطى السباعى1000044963مستجد تخلف11

      احمد سمیر القصرى على محمد1000045552مستجد تقدیر12

      احمد صالح عبدالعلیم محمد العجرودى1000045598مستجد تقدیر13

      احمد طارق فتحى بیومى خلیفھ1000044745مستجد تقدیر14

      احمد طارق محمود السید متولى1000044867مستجد تخلف15

      احمد طاھر طاھر یس شعبھ1000044622مستجد تقدیر16

      احمد طلبھ الشربینى محمد طلبھ1000045911مستجد تقدیر17

      احمد طھ الدسوقى البیلى1000045159مستجد تقدیر18

      احمد عادل السید الشریف1000044663مستجد تقدیر19

      احمد عادل عبدالسمیع عبدالحمید الموجى1000045583مستجد تخلف20

      احمد عبدالسمیع السید ورده1000044797مستجد تقدیر21

      احمد عبدالعزیز المغاورى فرحات1000045352مستجد تقدیر22

      احمد عبدالعظیم ناصف محمد سالم1000045684مستجد تقدیر23

      احمد عبدالناصر الصدیق عطا26032840مستجد تخلف24

      احمد عزت احمد رفعت1000045437مستجد تقدیر25

      احمد عصام اسماعیل الخولى1000044871مستجد تقدیر26

      احمد عطوه محمد عطوه1000045110مستجد تقدیر27

      احمد عالءالدین الھادى على1000045571مستجد تقدیر28

      احمد عالءالدین محمد السید عبدالواحد1000044682مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد على كمال على الدسوقى1000044872مستجد تقدیر1

      احمد عماد درویش محمد المھدى1000044822مستجد تقدیر2

      احمد عمادالدین عبدالحلیم ابوسمك1000044534مستجد تقدیر3

      احمد عوض حمزه السید24261570مستجد تخلف4

      احمد فرج هللا عبدالرازق العكیل1000085003مستجد تقدیر5

      احمد فوزى عبدالعزیز رزق الیازیدى1000045108مستجد تقدیر6

      احمد محسن ابراھیم احمد اسماعیل1000045765مستجد تقدیر7

      احمد محسن احمد على محمد1000045943مستجد تقدیر8

      احمد محمد ابراھیم السعید الشھابى1000044601مستجد تقدیر9

      احمد محمد ابراھیم فؤاد ابراھیم1000045502مستجد تقدیر10

      احمد محمد احمد عبدالرسول عبدالعزیز1000045842مستجد تقدیر11

      احمد محمد السید محمد شوشھ1000044520مستجد تقدیر12

      احمد محمد امین جبر جعفر1000044874مستجد تقدیر13

      احمد محمد صالح عبداللطیف السید1000045061مستجد تقدیر14

      احمد محمد عاطف الرملى1000045389مستجد تقدیر15

      احمد محمد عبدهللا البنا1000044684مستجد تقدیر16

      احمد محمد عبدالمنعم المتولى عبده1000045783مستجد تقدیر17

      احمد محمد عثمان ابوھاشم1000045512مستجد تقدیر18

      احمد محمد عنتر محمد قابل1000045162مستجد تقدیر19

      احمد محمد عید عبدهللا السنجھاوى1000045464مستجد تقدیر20

      احمد محمد مختار الدسوقى مجاھد1000084990مستجد تقدیر21

      احمد محمود سالمھ محمد سالمھ23864717باق22

      احمد محمود عبدالرازق مرسى واصل1000055536مستجد تقدیر23

      احمد محمود محمد ابراھیم الوصیف1000045337مستجد تقدیر24

      احمد محمود محمود الشحات عبدالرحیم1000044875مستجد تقدیر25

      احمد مصطفى عبدالقادر الشاوى1000044747مستجد تقدیر26

      احمد مصطفى عزت مصطفى الجناینى1000045119مستجد تقدیر27

      احمد مصطفى فھمى محمد سالم1000128404مستجد تقدیر28

      احمد مصطفى كامل عوض القصبى1000044966مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد مصطفى محمد عبدهللا األبیض1000045899مستجد تقدیر1

      احمد نادر عبدالرازق عبداللطیف عجینھ1000045935مستجد تقدیر2

      احمد ناصر السید شحات حسن1000030448مستجد تخلف3

      احمد یاقوت یاقوت النینى1000044596مستجد تقدیر4

      اسامھ اشرف محمد عزمى قابیل1000044525مستجد تخلف5

      اسامھ حلمى محمد ابراھیم1000045741مستجد تقدیر6

      اسامھ محمد عبدالعزیز محمد حماد1000045163مستجد تقدیر7

      اسامھ محمود المتولى السید1000084996مستجد تقدیر8

      اسراء السید مصطفى احمد1000085005مستجد تقدیر9

      اسراء امیر محمد كمال عبدالعزیز1000045872مستجد تقدیر10

      اسراء سامى نجیب عطیھ صالح1000045393مستجد تقدیر11

      اسالم ابوالعینین ابوزید ابوالعینین1000025681مستجد تقدیر12

      اسالم اشرف على حسن1000044748مستجد تقدیر13

      اسالم ایمن السید البسیونى1000044536مستجد تقدیر14

      اسالم جمال على صالح قویطھ1000050751مستجد تقدیر15

      اسالم رمضان رجب عبدالرازق اسماعیل1000045001مستجد تقدیر16

      اسالم عادل محمد محمد العراقى1000044665مستجد تقدیر17

      اسالم محمد شحاتھ عبده موسى1000045503مستجد تقدیر18

      اسالم محمد عبدالملك محمد عبدالحمید1000044967مستجد تقدیر19

      اسالم مصطفى جاد ابراھیم1000045474مستجد تقدیر20

      اسالم ھانى لطفى السباعى شحاتھ1000045921مستجد تقدیر21

      اسماعیل السید اسماعیل احمد1000045029مستجد تقدیر22

      اسماعیل شاكر محمد عطیھ سید احمد1000050911مستجد تخلف23

      السعودى صبرى احمد محمد نور1000045016مستجد تخلف24

      السید اشرف السید السید1000084994مستجد تقدیر25

      السید حلمى السید اإلمام1000044537مستجد تقدیر26

      السید على محمود عبدالنبى1000045465مستجد تقدیر27

      السید محرم ابراھیم جمعھ عریضھ1000084974مستجد تقدیر28

      السید نشأت المتولى ابوالمعاطى1000085004مستجد تقدیر29
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كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - الھندسة المدنیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      السید نصرهللا احمد نصرهللا1000060158مستجد تقدیر1

      امجد رضا ابوالسعود ابوشعیشع1000044915مستجد تقدیر2

      امل رزق صالح صالح زرزوره1000045314مستجد تقدیر3

      امیر مجدى السید ھجرس1000044538مستجد تقدیر4

      امیره اسالم رشاد محمد حسن طھ1000045986مستجد تقدیر5

      ایمن محمد وحید اإلمام غربھ1000045843مستجد تقدیر6

      باسم عالءالدین سالمھ المطرى1000044636مستجد تقدیر7

      بدر جمیل عبده فرح1000044529مستجد تقدیر8

      بسنت السید رشدى اسماعیل طھ1000045739مستجد تقدیر9

      جمال سعید محمد ابوشعیشع على1000085008مستجد تقدیر10

      جمال محمد محب حلیمھ1000045235مستجد تقدیر11

      حازم یوسف ابراھیم حشیش1000084985مستجد تقدیر12

      حسام حسن عویس محمدین عویس1000084975مستجد تقدیر13

      حسام عبداللطیف عبدالحمید الشربینى1000044879مستجد تقدیر14

      حسام على سعد حافظ1000045894مستجد تقدیر15

      حسام محمد ابراھیم على خلیفھ1000026008مستجد تقدیر16

      حسام محمد على محمد على العرابى1000012733مستجد تقدیر17

      حسام محمد مسعد حسن المرسى1000045002مستجد تقدیر18

      حسام منیر القشاش .1000085015مستجد تقدیر19

      حسن احمد محمد عوض الخولى1000045381مستجد تقدیر20

      حسین على ابراھیم سعید سلیمان1000045174مستجد تقدیر21

      حسین على شعبان على جمعھ1000013217مستجد تقدیر22

      حسین محمد عید على بغا1000044541مستجد تقدیر23

      حمدى السید جعفر عثمان على1000045749مستجد تقدیر24

      خالد احمد احمد محمد مروان1000045329مستجد تقدیر25

      خالد احمد السید احمد بدوى1000044993مستجد تقدیر26

      خالد احمد عبدالغنى احمد محمد1000012786باق27

      خالد رفعت زكى السید حسنین1000045557مستجد تقدیر28

      خالد سلیمان طھ سلیمان المنصورى1000045991مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:6 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      خالد شریف محمد الكسار1000013304باق1

      خالد مجدى محمد بدوى1000044637مستجد تقدیر2

      خالد محمد عرفات محمد عمر1000045832مستجد تقدیر3

      خالد محمد محمد اسماعیل احمد1000045743مستجد تقدیر4

      خالد یحى مجاھد محمد صعوه1000045021مستجد تقدیر5

      خیرى على التمیمى عبدهللا شھده1000045845مستجد تقدیر6

      دالیا طارق عبدالحلیم السید عبدالحلیم1000045905مستجد تقدیر7

      دیفید رفیق سامى میخائیل جرجس1000084987مستجد تقدیر8

      رامى مصطفى محمد الفراش1000012001مستجد تقدیر9

      رانا محمد محمد عزت الھوارى1000045155مستجد تقدیر10

      رحمھ السید العربى السعید الحدیدى1000044560مستجد تقدیر11

      رشدى توفیق محمد عبدالباقى المنیر23867861باق12

      رضا صالح رشدى الزناتى العدل1000044824مستجد تقدیر13

      رضوه یحیى حامد محمد خلیل1000045594مستجد تقدیر14

      رضوى رضا محمد راشد محمد الباز1000045906مستجد تقدیر15

      رمضان برھام محمد ابوالعنین1000044801مستجد تقدیر16

      رنا العزبى مصطفى عیاد1000044566مستجد تقدیر17

      روان على حسن برغوت1000044567مستجد تقدیر18

      زیاد عالء محمد رفعت ابراھیم1000045305مستجد تقدیر19

      ساره حسام الدین وجدى رخا1000013322مستجد تقدیر20

      ساره طارق على عبدالخالق ھاشم1000045636مستجد تقدیر21

      سامح السید محمد السید ابراھیم ندا1000045035مستجد تقدیر22

      سامح سلیمان حامد اسالم عبده1000084986مستجد تقدیر23

      سامر محمد السید على على1000045794مستجد تقدیر24

      سامى السید محمد محمد اسماعیل شحاتھ1000045614مستجد تقدیر25

      سعد ابراھیم سعد عبدالسالم عبدالعزیز1000044825مستجد تقدیر26

      سعد على سعد على السكرى1000045558مستجد تقدیر27

      سعود ھشام محمد محمد موسى1000044750مستجد تقدیر28

      سعید جمال عبدالسالم عبدالدایم1000045340مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      سمیر السید المتولى ذكى1000044846مستجد تقدیر1

      سھیلھ سعد حمزه یاقوت1000045351مستجد تقدیر2

      سیف الدین رضا محمد شمس الدین1000045341مستجد تقدیر3

      شرف الدین اشرف محمد السید عبدالعال1000084998مستجد تقدیر4

      شروق السید محمد ابراھیم كاك1000045580مستجد تقدیر5

      شریف اشرف الحنفى على الحنفى البردویل1000045631مستجد تقدیر6

      شریف رضا ابراھیم السید شریف1000045391مستجد تقدیر7

      شیماء یوسف عبدالھادى یوسف1000044796مستجد تقدیر8

      صالح الدین ناجح الشربینى زاھر1000044626مستجد تقدیر9

      صالح محمد صالح عبدهللا1000084979مستجد تقدیر10

      طارق عماد السید عبدالعزیز البكراوى1000045017مستجد تقدیر11

      عاصم عابد ابوشبانھ احمد1000056622مستجد تقدیر12

      عبدالحلیم یوسف الشبراوى عبدالحلیم1000045833مستجد تقدیر13

      عبدالرحمن سید محمد عوض ابوالسعود1000045383مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن صالح الدین احمد سلیم1000012446مستجد تخلف15

      عبدالرحمن عادل الدرینى عبدالعزیز1000044627مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن مجدى محمد على1000045203مستجد تقدیر17

      عبدالرحمن محمد عبدالھادى محمد احمد قبیع1000084981مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن محمد محمد احمد ابوالنجا1000044931مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن محمد محمد محمود المصرى1000044788مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن محمود خیرى احمد عریف1000045122مستجد تقدیر21

      عبدالعزیز ماھر جمعھ عبدالعزیز23857563باق22

      عبدالعزیز مخیمر ابراھیم محمد عبدالعزیز1000044654مستجد تقدیر23

      عبدالفتاح عادل عبدالفتاح ابوالحسن1000045721مستجد تقدیر24

      عبدهللا ابراھیم ابراھیم صالح1000044916مستجد تقدیر25

      عبدهللا ابراھیم عبدالرحیم الشخیبى1000045176مستجد تقدیر26

      عبدهللا عبدالرحیم محمد ابواإلمام1000045037مستجد تقدیر27

      عبدهللا عبدالعزیز ابراھیم السید عبدالعزیز1000045426مستجد تقدیر28

      عبدهللا فرحات احمد احمد سعفان1000045950مستجد تقدیر29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدهللا محمود السید محمد1000045736مستجد تقدیر1

      عبدالھادى ناجى نعمان محمد عمر1000045654مستجد تقدیر2

      عبدالوھاب محمد محمد ضیف1000044666مستجد تقدیر3

      عبده محمد عبدالعلیم زناد23848805مستجد تخلف4

      عبیر صادق سلیمان محمود شریف1000044937مستجد تقدیر5

      عبیر عادل محجوب محمد1000044734مستجد تقدیر6

      عزالدین محمد السید السید سنبل1000045537مستجد تقدیر7

      عزمى محمود عبدالغنى على دیاب1000050733مستجد تقدیر8

      عالء عبدالستار ابراھیم باز1000045722مستجد تقدیر9

      على ابوعبیده عبدالحكیم ابراھیم المرسى1000044933مستجد تقدیر10

      على السید سعد السید الشناوى1000084989مستجد تقدیر11

      على جمال على منتصر1000044581مستجد تقدیر12

      على حمدى على بربر1000045204مستجد تقدیر13

      على ربیع البیلى النجار1000045085مستجد تقدیر14

      على محمد احمد محمد خضر1000045852مستجد تقدیر15

      على محمد على حسن العیسوى1000045834مستجد تقدیر16

      عماد حمدى یس عبدالرحمن المال1000044975مستجد تقدیر17

      عمر احمد سعد محمد على حسن1000044753مستجد تقدیر18

      عمر احمد محمد مجاھد1000044995مستجد تقدیر19

      عمر جابر عبدالمولى احمد ادریس1000045147مستجد تقدیر20

      عمر جمعھ محمد موسى دیاب1000045307مستجد تقدیر21

      عمر عادل محمد ابراھیم دیغم1000012222مستجد تخلف22

      عمر عادل محمد عبدالقادر فاید1000045559مستجد تقدیر23

      عمر عبدالمنصف احمد الحدیدى1000044518مستجد تقدیر24

      عمر عرفھ عرفھ محمد الملھاط1000045853مستجد تقدیر25

      عمر مجدى محمود الدسوقى حسن السید1000050829مستجد تقدیر26

      عمر محمد عبدالحلیم عید الغریانى1000045126مستجد تقدیر27

      عمر محمد محمد حلمى محمد الغبارى1000044577مستجد تخلف28

      عمر ناصر مسعد البرجیسى1000044548مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:9 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر نبیل محمد عبدالغنى خضر1000045128مستجد تقدیر1

      عمرو احمد السعید محمد المنباوى1000044756مستجد تقدیر2

      عمرو خلیفھ خلیفھ السید على1000084991مستجد تقدیر3

      عمرو صالح حامد عبدهللا1000085007مستجد تقدیر4

      عمرو عبدالجلیل السید على عبدالجلیل1000045373مستجد تقدیر5

      عمرو عبدالمنعم محمد محمد احمد1000012104مستجد تخلف6

      عمرو محمد احمد ابوالفضل الفضالى1000012720باق بعذر7

      عمرو محمد سعد عبدالعزیز1000050860مستجد تقدیر8

      عمرو محمد عبدالرؤف طریح1000085002مستجد تقدیر9

      عمرو محمد عبده حامد الجمل1000045622مستجد تقدیر10

      عوض محمد عوض فرید1000084993مستجد تقدیر11

      فتحى ایھاب فتحى محمد الھندى1000045455مستجد تقدیر12

      فیصل طارق على محمد حبیب1000045772مستجد تقدیر13

      كریم حامد عبدالسالم عبدالحمید لقیھ1000045330مستجد تقدیر14

      كریم حسن كارم عبده المناوى1000044578مستجد تقدیر15

      كریم حماده احمد على یوسف1000084972مستجد تقدیر16

      كریم خالد ابوالفتوح عبدالھادى عماشھ1000045321مستجد تقدیر17

      كریم خالد على الشیشینى1000044549مستجد تقدیر18

      كریم رضا مسعد حسن صوان1000045086مستجد تقدیر19

      كریم شاكر السید عبدالحمید خیال1000045674مستجد تخلف20

      كریم شریف ابراھیم جبر ابوالسعود1000045345مستجد تخلف21

      كریم طارق صادق عرفات1000044645مستجد تقدیر22

      كریم محمد البھى ابراھیم ابوشوشھ1000044761مستجد تخلف23

      كریم محمود محمد محمد فرحات1000045438مستجد تقدیر24

      كریم مصطفى حافظ على عیسى1000050347باق25

      كمال محسن مصطفى كمال عبدالمقصود1000045854مستجد تقدیر26

      مجدى طلبھ سعد البشبیشى1000045259مستجد تقدیر27

      محمد ابراھیم عبدهللا محمد النبراوى1000084995مستجد تقدیر28

      محمد ابراھیم محمد موسى الشحات1000045586مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد احمد عبدالرحمن رمضان عبده1000050893مستجد تقدیر1

      محمد احمد محمد ابوالنصر ابوالعینین1000045132مستجد تخلف2

      محمد احمد یوسف محمود عجیز1000044934مستجد تقدیر3

      محمد اشرف ابراھیم محمد العشرى1000084983مستجد تقدیر4

      محمد السعید السعید اسماعیل البلتاجى1000045374مستجد تقدیر5

      محمد السعید عبدالسمیع السید ناصر1000045482مستجد تقدیر6

      محمد السعید محمد عبدالعزیز1000044834مستجد تقدیر7

      محمد السید صادق السید السید1000044802مستجد تقدیر8

      محمد السید عبدالحمید الرفاعى حسنین1000050349باق9

      محمد السید عطیھ عبدالسالم1000045164مستجد تقدیر10

      محمد ایھاب على المتولى1000085000مستجد تقدیر11

      محمد بدران سالم حمام1000045253مستجد تقدیر12

      محمد بكر عبده ابراھیم القناوى المشد1000044726مستجد تقدیر13

      محمد ثروت عبدهللا حموده13737061باق14

      محمد جمال طھ محمد جوده1000044629مستجد تقدیر15

      محمد جمال على الطواب سعد1000045165مستجد تقدیر16

      محمد جمال ماھر محمد السید شحاتھ1000044728مستجد تقدیر17

      محمد حاتم عبدالسالم عبدالغنى1000084984مستجد تقدیر18

      محمد حامد عبدالجلیل المرسى ابوالعنین1000084976مستجد تقدیر19

      محمد حامد محمد عبده خلیل1000044616مستجد تقدیر20

      محمد حامد محمود احمد على1000045478مستجد تقدیر21

      محمد حسانین احمد ابراھیم الشحبور21349648باق22

      محمد حسن حسن حسن عبدالخالق1000085001مستجد تقدیر23

      محمد حسن محمد امان1000050640مستجد تقدیر24

      محمد خالد محمد محمود ابوجمره1000045180مستجد تقدیر25

      محمد رجب السید ابوالمعاطى محمد1000050346باق26

      محمد رجب السید عرفھ ابراھیم1000044888مستجد تقدیر27

      محمد رضا محمد احمد بدر1000045166مستجد تقدیر28

      محمد رضا محمد مصطفى ھجرس1000045392مستجد تقدیر29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد رمضان سعد الصاوى كشكھ1000044670مستجد تقدیر1

      محمد ریاض كامل سیداألھل غازى1000045046مستجد تقدیر2

      محمد زاھد محمد احمد راشد1000044729مستجد تقدیر3

      محمد سامى محمد عبدالحمید عبدهللا26002994مستجد تخلف4

      محمد سعید ابراھیم رفعت شلبى23854221باق5

      محمد شعبان السید محمد1000045729مستجد تقدیر6

      محمد شفیق احمد مصطفى حجاج1000045812مستجد تقدیر7

      محمد صابر محمد حسنى مسلم1000044619مستجد تقدیر8

      محمد صبحى عبدالعاطى السید1000045521مستجد تقدیر9

      محمد صبحى محمد عبدالحلیم1000045428مستجد تقدیر10

      محمد صبرى السعداوى طھ على ضیف1000045134مستجد تقدیر11

      محمد صالح األلفى محمد عبدالخالق1000045730مستجد تقدیر12

      محمد صالح الدین عبدالجواد عبدالواحد1000044978مستجد تقدیر13

      محمد صالح عوض محمود صالح1000084978مستجد تقدیر14

      محمد ضیاء فتحى محمد الھندى1000045456مستجد تخلف15

      محمد طارق الزناتى غازى محمد1000045310مستجد تقدیر16

      محمد عادل محمود محمود البدوى1000045311مستجد تقدیر17

      محمد عبدالحلیم السید مكیھ1000045312مستجد تقدیر18

      محمد عبدالخالق الصاوى رمضان1000050760مستجد تخلف19

      محمد عبدالرحمن محمد على العادلى1000045608مستجد تقدیر20

      محمد عبدالعال محمد سالم شرید1000045747مستجد تقدیر21

      محمد عبدالعزیز محمد عبدالعزیز القصاص1000045220مستجد تقدیر22

      محمد عبدالفتاح صبح عبدالفتاح1000044837مستجد تقدیر23

      محمد عبدهللا احمد عبداللطیف سالم1000045050مستجد تقدیر24

      محمد عبدهللا محمد السید1000045522مستجد تقدیر25

      محمد عبدهللا محمد عبدهللا محمد1000045051مستجد تقدیر26

      محمد عبدالمقصود عطیھ عبدالمقصود عطیھ1000045651مستجد تقدیر27

      محمد عبدالمنعم محمود الحسانین منصور1000045406مستجد تقدیر28

      محمد عثمان محمد النبوى على1000045495مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عزت السید عبدهللا1000060160مستجد تقدیر1

      محمد عصام السید على الحفناوى1000084988مستجد تقدیر2

      محمد عصام عبدالباقى غنیم المرسى1000045167مستجد تقدیر3

      محمد عالء فوزى محمد عوضین1000044855مستجد تقدیر4

      محمد عالءالدین على عبدالجلیل عبدالكریم رضوان1000045548مستجد تقدیر5

      محمد على محمد على جبر1000045524مستجد تقدیر6

      محمد علیوه علیوه علیوه النجار1000045642مستجد تقدیر7

      محمد عماد محمد ابراھیم الشوربجى1000044838مستجد تقدیر8

      محمد فؤاد ابراھیم سید احمد دودار1000044949مستجد تقدیر9

      محمد فؤاد رمزى فؤاد1000045497مستجد تقدیر10

      محمد قدرى عبداللطیف ابراھیم رمضان1000044792مستجد تقدیر11

      محمد قدرى فرج شحاتھ1000044839مستجد تقدیر12

      محمد مجدى السید متولى ندا1000045633مستجد تقدیر13

      محمد مجدى على فرج موسى1000050761مستجد تقدیر14

      محمد محسن عاطف السید على1000045479مستجد تقدیر15

      محمد محمد ابراھیم الساعى1000045376مستجد تقدیر16

      محمد محمد السید الجحر1000044551مستجد تقدیر17

      محمد محمد عطا عطا ابراھیم عمر1000044730مستجد تقدیر18

      محمد محمود عبدالحمید عطیھ الجعبرى1000045574مستجد تخلف19

      محمد محمود عبدالمقصود عبدهللا حسین1000045169مستجد تخلف20

      محمد مصطفى ابراھیم متولى العیسوى1000084982مستجد تقدیر21

      محمد ممدوح محمد عبدالكریم النجار1000044800مستجد تقدیر22

      محمد منصور محمد المتولى راشد1000085006مستجد تقدیر23

      محمد ناصر محمد محمد غنیم1000044553مستجد تقدیر24

      محمد نبیل المتولى محمد ریحان1000045791مستجد تقدیر25

      محمد نبیل محمد ابراھیم السید فضل1000044890مستجد تقدیر26

      محمد نبیھ ابوالعنین الشوادى1000084980مستجد تقدیر27

      محمد نجاح بكر عثمان سالمھ1000084992مستجد تقدیر28
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد ھارون عبدالفتاح محمد الزینى1000044585مستجد تقدیر1

      محمد ھاشم على محمد الطباخ1000045092مستجد تقدیر2

      محمد ھانئ حسن قندیل1000044528مستجد تقدیر3

      محمد ھشام عبدالمطلب محمد المنباوى1000044774مستجد تقدیر4

      محمد ھالل حسن على ابواحمد1000045616مستجد تقدیر5

      محمد وجدى كامل السید الباز23945418مستجد تقدیر6

      محمد وجدى محمود محمد الشحات1000045168مستجد تقدیر7

      محمد یاسر عبدالعاطى صقر1000045260مستجد تقدیر8

      محمد یحیى محمد محمد مطر1000045209مستجد تقدیر9

      محمود ابراھیم عبدالعظیم محمد عطیھ1000044981مستجد تقدیر10

      محمود ابوبكر محمد عبدالنبى1000045940مستجد تقدیر11

      محمود احمد العوضى احمد شومان1000044775مستجد تقدیر12

      محمود احمد حلمى عوض السید1000044982مستجد تخلف13

      محمود احمد سلیمان عبدالجواد نجم1000044591مستجد تقدیر14

      محمود البدوى عبدالنبى العشرى1000045326مستجد تقدیر15

      محمود السید عبدالعزیز مجاھد ابراھیم1000044856مستجد تقدیر16

      محمود الشحات سلیمان حسن1000084977مستجد تقدیر17

      محمود ایمن شعبان محمد1000045737مستجد تقدیر18

      محمود حمزه حدیوى عبدالرحمن1000050739مستجد تقدیر19

      محمود زكى عید عبده الجمال1000045738مستجد تقدیر20

      محمود ساریھ محمود فھمى عفیفى1000044984مستجد تقدیر21

      محمود شوقى عبدالسالم الحدیدى1000045333مستجد تقدیر22

      محمود عادل ذكریا على زینھ1000045300مستجد تقدیر23

      محمود على المرسى المرغنى قدیس1000045186مستجد تقدیر24

      محمود محمد جاد حسین22493354مستجد تخلف25

      محمود محمد حسن عبدالواحد راغب1000045590مستجد تقدیر26

      محمود محمد عبدالحى عفیفى خفاجى1000045634مستجد تخلف27

      محمود مسعد اسماعیل عبده سرحان1000044658مستجد تخلف28
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كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - الھندسة المدنیة

للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:14 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 02:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود ناصر فتحى عبدهللا حراز1000044816مستجد تقدیر1

      مروان محمود عبدالعزیز ابراھیم1000045281مستجد تقدیر2

      مصطفى احمد محمد الدسوقى محمد1000045645مستجد تقدیر3

      مصطفى السعید طلبھ احمد ابودسوقى1000045102مستجد تقدیر4

      مصطفى حافظ نجیب حافظ ابراھیم1000044985مستجد تقدیر5

      مصطفى ماھر حسن محمد حسن المغربى1000044951مستجد تقدیر6

      مصطفى محمد مصطفى محمد سنھ1000045313مستجد تقدیر7

      مصطفى محمود لطفى جاد1000044519مستجد تقدیر8

      مصطفى محمود محمد محمود عطیھ1000045591مستجد تقدیر9

      معاذ عبدالرحمن عطیھ محمد كربل1000045617مستجد تقدیر10

      ممدوح عوض محمد عوض موسى1000044986مستجد تقدیر11

      ممدوح مكرم محمد الفار1000044987مستجد تقدیر12

      مى السید عبدالنبى ابراھیم الطیبانى1000045284مستجد تقدیر13

      مى عبده محمد عبدالعال ابراھیم1000044907مستجد تقدیر14

      نادر حمدتھ عبدالحمید محمد ھواش1000044522مستجد تخلف15

      نادر رمضان محمود محمد النجار1000044829مستجد تقدیر16

      نھا عطیھ زھیر محمد1000045989مستجد تقدیر17

      نور احمد مسعد الشربینى1000044554مستجد تقدیر18

      نورالدین شریف عوض محمد الشربینى1000044988مستجد تقدیر19

      نورالدین محمد احمد عبدالغفار عقل1000045592مستجد تقدیر20

      ھادى حسن محمد حسن المكاوى1000045593مستجد تقدیر21

      ھشام یاسر حامد عمیره1000045187مستجد تقدیر22

      ھیا محسن محمد طھ خالف1000045078مستجد تقدیر23

      ولید شوقى احمد محمد زیاده1000045350مستجد تقدیر24

      ولید عصام احمد نصر نمره1000044642مستجد تقدیر25

      یسن مصطفى حسین عطیھ براھیم1000045712مستجد تقدیر26

      یوسف السید یوسف عزالدین1000044555مستجد تقدیر27

      یوسف عبدالمنعم یوسف محمد یوسف1000045387مستجد تقدیر28
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