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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ جمال احمد السید السعدنى1000044901مستجد تقدیر1

      آیھ رجب السید عبدالحمید1000045458مستجد تقدیر2

      آیھ نصر على محمد فرحات1000044617مستجد تقدیر3

      آیھ ونیس عبدالغنى على سید احمد1000050800مستجد تخلف4

      ابراھیم حموده مدبولى محمد مبروك1000011738مستجد تقدیر5

      احالم على مشتى ابراھیم مشتى1000012312مستجد تقدیر6

      احمد ابراھیم محمد ابراھیم یونس1000044860مستجد تقدیر7

      احمد الدسوقى السید الحسنى1000045249مستجد تقدیر8

      احمد السید محمد مصطفى الشیخ1000045823مستجد تقدیر9

      احمد ایمن عبداللطیف الملیجى1000050642مستجد تقدیر10

      احمد حمزه عبدالعاطى مصطفى قریعھ1000045358مستجد تقدیر11

      احمد رضا ابراھیم الدسوقى یوسف1000011814باق12

      احمد على رشاد ملحھ1000012136مستجد تخلف13

      احمد عمر عبدالسالم عمر الحداد1000012689باق14

      احمد مجاھد عبدالمطلب عبدالمطلب المدنى1000045803مستجد تقدیر15

      احمد مجدى ابراھیم ابوالمعاطى العزب1000050663مستجد تقدیر16

      احمد محسن الشربینى محمد الشربینى1000045955مستجد تخلف17

      احمد محمد احمد عبداللطیف1000044845مستجد تقدیر18

      احمد محمد عباس محمد اسماعیل1000045116مستجد تقدیر19

      احمد محمد عبدالحمید عبدالجواد ابوالعال1000044927مستجد تخلف20

      احمد محمد عبدالحمید مصطفى صالح1000012251مستجد تقدیر21

      احمد محمد فتحى ابوزید غالى1000045118مستجد تقدیر22

      احمد مدحت احمد عبدالرازق یوسف1000045028مستجد تقدیر23

      احمد وجیھ عطیھ خضیر1000045332مستجد تقدیر24

      اروى محمد عبدالفتاح محمد المرسى1000044900مستجد تقدیر25

      اسراء جمال السعید عبدالرحیم ابراھیم1000045662مستجد تخلف26

      اسراء محمد طھ محمد فرحات1000044953مستجد تقدیر27

      اسماء عبدالحمید محمد موسى الشلقانى1000044646مستجد تقدیر28

      اسماء عالء محمود وھبھ عبدالعزیز الشربینى1000050792مستجد تقدیر29

      اسماء مختار عبدالرازق القفاص1000045836مستجد تقدیر30

      امل محمد محمد صالح محمد الشافعى1000045826مستجد تقدیر31

      امیره عید الحسینى الحسینى محمد1000044649مستجد تقدیر32

      اندرو بولص عبده جرجس1000045531مستجد تقدیر33

      ایاد طارق كمال احمد المرسى1000045344مستجد تقدیر34
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ایمان محمود محمد ابراھیم محمد1000045985مستجد تقدیر1

      ایھاب ایھاب طلعت محمد ابراھیم اإلتربى1000044930مستجد تقدیر2

      باسم اسامھ فتحى محمد عبدالرازق1000045417مستجد تقدیر3

      بسمھ ابراھیم سعد احمد المغیر1000011851مستجد تقدیر4

      بسمھ طلعت محمد درویش26733527مستجد تقدیر5

      حامد محمد حامد ابراھیم1000045487مستجد تقدیر6

      حسام مجدى ابراھیم محمد1000029964مستجد تقدیر7

      حسین احمد حسین شكرى محمد1000045032مستجد تخلف8

      حمدى ابراھیم حمدى المتولى منصور الجبالى1000045533مستجد تقدیر9

      حنین السید فؤاد احمد وادى1000050776مستجد تقدیر10

      خالد ابراھیم العوضى خلف عطیھ1000044625مستجد تقدیر11

      دانیھ جمال صبحى حجازى1000061477وافد مستجد تخلف12

      دعاء ابراھیم ابراھیم بدر ابوالخیر1000025701مستجد تقدیر13

      دعاء المتولى محمد عطا متولى الشابورى1000045919مستجد تقدیر14

      دعاء حسن المتولى محمد متولى1000060170مستجد تقدیر15

      دعاء صابر السید محمد ابوطالب23861955باق16

      دنیا رضا احمد لطفى السید1000045448مستجد تقدیر17

      دینا احمد المحمدى على ابوزید1000045677مستجد تقدیر18

      دینا السید محمد كذلك1000044565مستجد تقدیر19

      رانیا عاطف جالل حسن جاللھ1000045379مستجد تقدیر20

      رحاب السید احمد على موسى1000044818مستجد تقدیر21

      رنا ناجى منیر على ابوالخیر1000044732مستجد تقدیر22

      روال حاتم ابراھیم احمد عطیھ1000044710مستجد تقدیر23

      زھراء على عبدالحى محمد الصى1000025704مستجد تقدیر24

      ساره ایمن عبدهللا حامد1000045907مستجد تخلف25

      ساره جعفر عوض السعید ابوالنجا1000060163مستجد تقدیر26

      ساره نصرالدین ماھر حسین محمد1000045509مستجد تقدیر27

      ساره یحیى فاروق عوض هللا على1000045267مستجد تقدیر28

      سامح محمد فاروق عبدالعزیز1000045390مستجد تقدیر29

      سماح رضا نصر على نوح1000045020مستجد تقدیر30

      سماح طاھر عبده عبده ابراھیم1000045828مستجد تقدیر31

      سھیلھ ابراھیم محمد احمد الشیخ1000044712مستجد تقدیر32

      شروق سعدون ابراھیم ابوالعال1000045268مستجد تقدیر33

      شروق ناجى حامد وفا1000045216مستجد تقدیر34

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - ھندسة االلكترونیات و االتصاالت

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 10:01 م
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      شیماء مصطفى حسن مصطفى حسن1000044605مستجد تقدیر1

      شیماء مصطفى عبدالغنى عبدالعزیز1000045855مستجد تقدیر2

      صالح خالد محمد الضوینى1000045258مستجد تقدیر3

      ضیاءالحق احمد ابراھیم درویش1000045382مستجد تقدیر4

      طارق حماده حسین السید البلبیسى1000045422مستجد تخلف5

      طھ درویش عبدالرؤف محمد الضبیعى1000045402مستجد تقدیر6

      عبدالرازق مرزوق یوسف بدوى1000044544مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن محمد محمود عبدالرازق1000044545مستجد تقدیر8

      عبدالرحیم جمال نصر مسعد1000045244مستجد تقدیر9

      عبدهللا عزمى احمد على اسماعیل1000013106مستجد تقدیر10

      عبدهللا كارم عبدالعزیز محمد عبدهللا ابواسماعیل1000050713مستجد تخلف11

      عبده التمیمى عبدالرحمن الغندور شتیوى1000045995مستجد تقدیر12

      عثمان طھ عثمان اسماعیل بخارینى1000044932مستجد تخلف13

      عصام محمد منصور الدسوقى ملش1000011941مستجد تقدیر14

      عمرو على احمد محمد عبدالوھاب1000044628مستجد تقدیر15

      فادى فھمى لطفى فھمى سالمھ1000045876مستجد تقدیر16

      كریم خالد عبدالمحسن خالد احمد1000055635مستجد تخلف17

      مازن عادل محمد العوضى محمد حسن1000045347مستجد تقدیر18

      محمد احمد عبدالعزیز محمد احمد19447740باق19

      محمد اشرف محمد احمد محمد1000045395مستجد تقدیر20

      محمد الباز احمد سلطان البسطویسى1000044977مستجد تخلف21

      محمد السید حامد ابوالعطا على1000045010مستجد تقدیر22

      محمد انور محمد عطیھ1000045214مستجد تقدیر23

      محمد توفیق احمد حجازى عابدین23857235مستجد تخلف24

      محمد خالد سید احمد سعد1000045215مستجد تقدیر25

      محمد سعد صادق الجندى1000025744مستجد تقدیر26

      محمد عبدالھادى السید الكفافى1000050847مستجد تقدیر27

      محمد عزمى محمد محمد العراقى1000044947مستجد تخلف28

      محمد عصام فوزى السید عاشور1000045150مستجد تقدیر29

      محمد عطیھ المندوه عبدالحمید1000045293مستجد تقدیر30

      محمد عماد یوسف محمد حشیش1000045296مستجد تقدیر31

      محمد عوض على جابر ابوالروس27235022مستجد تقدیر32

      محمد ماھر رمضان غزى26029540مستجد تخلف33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد مجدى حامد األكرادى1000044550مستجد تقدیر1

      محمد محجوب ممدوح محجوب1000044980مستجد تخلف2

      محمد محمود الجمیل محمد19365358باق3

      محمد نبیل عبدهللا المتولى طھ1000084967مستجد تقدیر4

      محمد ھانى فاروق الغرباوى1000045237مستجد تقدیر5

      محمود احمد احمد محمود ابوالعطا1000044589مستجد تقدیر6

      محمود محمد حسین غنیم1000012174مستجد تقدیر7

      محمود محمد فھمى السید22493620مستجد تخلف8

      محمود ھشام السعید بیلى1000045054مستجد تقدیر9

      مریم جمال محمد عیسى1000045227مستجد تقدیر10

      مصطفى السعید احمد محمد حسن20709785مستجد تخلف11

      معاذ السید محمد السید النجار1000013147مستجد تقدیر12

      منھ مطاوع احمد ابراھیم النجار1000045829مستجد تقدیر13

      منى عبدالھادى محمود محمد عبدهللا1000044607مستجد تقدیر14

      مى ممدوح محمد الطنطاوى عبدهللا1000045821مستجد تقدیر15

      نادر عادل حسینى على عبدالال1000050670مستجد تقدیر16

      ندا احمد محمد ابوالروس1000050784مستجد تقدیر17

      ندى محمود مجاھد الشیوى1000045961مستجد تقدیر18

      نسمھ طاھر محمد شوقى عبدالحكیم المھدى1000044908مستجد تقدیر19

      نھى سامح محمد عطیھ1000045269مستجد تقدیر20

      نورا محمد فرج فرج سلیمان1000045822مستجد تقدیر21

      نورا محمود محمد لطفى على1000044583مستجد تقدیر22

      نوران محمد المتولى نورالدین1000044557مستجد تقدیر23

      نورھان طلعت طلعت یوسف فیاض1000045830مستجد تقدیر24

      ھاجر محمد بدیر راشد العربى26613654باق بعذر25

      ھدیر یاسر سعدالدین ابراھیم1000044738مستجد تقدیر26

      ھند ناصر عبدالجلیل الشال1000045270مستجد تقدیر27

      والء جمال محمد الجنیدى1000044563مستجد تقدیر28

      والء عابد رمضان ابراھیم جابر1000044809مستجد تقدیر29

      ولید صالح محمد السید الحنبلى1000011963مستجد تخلف30

      یاسمینا صالح عبدالمولى محمد شلبى1000045952مستجد تقدیر31

      یمنى جمال محمد البیومى1000044958مستجد تقدیر32

      یوسف سعد یوسف عبدالمجید1000045439مستجد تقدیر33
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