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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ جمال عبدالناصر عربان جابر1000025983مستجد تقدیر1

      آیھ عادل عبدالمنعم عبدالباقى1000045283مستجد تقدیر2

      احمد السعید السید السید اسماعیل1000084971مستجد تخلف3

      احمد السید عبداللطیف ابراھیم1000012926مستجد تقدیر4

      احمد حامد عثمان عاكف1000044744مستجد تخلف5

      احمد سعد عبدالعزیز المرساوى1000012007مستجد تخلف6

      احمد عبدالسالم الشربینى شیحھ1000045977مستجد تقدیر7

      احمد محمد احمد محمد المصیلحى1000012564مستجد تقدیر8

      احمد محمد على على الھنیدى1000045359مستجد تخلف9

      احمد محمد معوض عبدالغفار صابر1000012668مستجد تخلف10

      احمد مصطفى السعید محمد رسالن1000045192مستجد تقدیر11

      احمد مصطفى عبدالعلیم شحاتھ23869579مستجد تخلف12

      اسامھ یحیى فاروق عوض هللا على1000045257مستجد تقدیر13

      اسراء خالد یوسف عبدالحمید السید كسبھ1000050910مستجد تقدیر14

      اسالم عماد مصطفى كمال ابراھیم1000012539مستجد تخلف15

      اسماء السید السید عبدالرازق حسن1000050883مستجد تقدیر16

      الشیماء عنتر محمد الحناوى1000012300مستجد تخلف17

      امینھ رضا عبدالرازق المتولى موسى1000050779مستجد تخلف18

      ایمان السید محمود جاد السعداوى1000045004مستجد تقدیر19

      ایمان حمدى عبدالعزیز عبدالحمید الخولى1000045873مستجد تخلف20

      ایمن عبدالمعطى عبدالمعطى نورالدین1000013257مستجد تخلف21

      باسم محمد متولى عصفور1000045532مستجد تقدیر22

      بسمھ رفیق زین شلبى شلبى1000045838مستجد تقدیر23

      بالل محمد عبدالحمید المھدى فارس26240898مستجد تقدیر24

      حامد محمد عبدالعزیز ابوسیف1000084968مستجد تخلف25

      حسن مجدى قاسم على جبر1000045031مستجد تقدیر26

      خالد محمد عبدالقادر حسن مدكور1000044689مستجد تقدیر27

      خالد محمد محمد المنسى1000045200مستجد تقدیر28

      رنا محمد احمد الدسوقى1000050801مستجد تقدیر29

      ریم عادل بدیر محمود سمك1000045083مستجد تقدیر30
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      ساره السید عبدالحمید مصطفى القاضى1000045380مستجد تقدیر1

      سھر حسام الدین متولى سعد النجار1000045157مستجد تقدیر2

      شوقى رشدى محمد مجاھد محمد1000045922مستجد تخلف3

      شیماء یونس فكرى المنجى1000059530مستجد تقدیر4

      صھیب احمد على بن سلم1000045063مستجد تقدیر5

      عادل نبیل وھیب دانیال1000045881مستجد تقدیر6

      عاصم محمد محمود الموافى1000044588مستجد تخلف7

      عبدالرحمن عصام ابوعوف محمد حسانین1000044804مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن محمد زكى حسن1000050834مستجد تقدیر9

      عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبدالعزیز الریس1000013290مستجد تخلف10

      عبدالفتاح حامد عبدالفتاح الوزه1000045236مستجد تقدیر11

      عبدهللا اشرف عبدالرحمن عبده مصطفى1000044751مستجد تقدیر12

      على احمد عبدالسالم محمد ابراھیم1000045038مستجد تقدیر13

      عمار محمد محمد عبدالحدیدى العراقى21353437مستجد تخلف14

      عمر رأفت عبداللطیف احمد العزبى1000045825مستجد تقدیر15

      عمر زكى على ابوغضھ1000044547مستجد تقدیر16

      عمر سامح ابراھیم السید ریحان1000044754مستجد تقدیر17

      عمر طارق حسن على اسماعیل1000044640مستجد تقدیر18

      فرید احمد فرید شرف احمد1000044852مستجد تقدیر19

      كمال محمد كمال سعد1000050716مستجد تقدیر20

      محمد احمد حسین متولى سالمھ1000044765مستجد تقدیر21

      محمد اشرف سعد البشبیشى1000045208مستجد تخلف22

      محمد السعید محمد عبدالجبار22329901مستجد تقدیر23

      محمد السید محمد محمد الرفاعى1000012807مستجد تخلف24

      محمد حسن احمد محمد1000084969مستجد تقدیر25

      محمد حسن عبدالشافى ابراھیم الصیرفى1000012087مستجد تقدیر26

      محمد حسین محمد عطیھ شعیشع1000044768مستجد تقدیر27

      محمد خالد صالح السعید احمد ابوالشربینى1000044676مستجد تقدیر28

      محمد سامى عبدالحلیم العوضى1000045858مستجد تقدیر29

      محمد شعبان احمد محمد زیان1000045088مستجد تقدیر30

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - ھندسة الحاسبات والنظم

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 08:01 م
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      محمد عبدالھادى حبیب العدل ابوالعنین1000050685مستجد تخلف1

      محمد عبدالوھاب محمد عبدالوھاب1000045891مستجد تقدیر2

      محمد على سعد شفیق1000045067مستجد تخلف3

      محمد موسى طلبھ موسى1000061480مستجد تقدیر4

      محمد ناصر محمد زكى محمد الفراش1000044773مستجد تقدیر5

      محمد نصر سعد الشربینى على1000012557مستجد تخلف6

      محمد یحیى عبداللطیف عبداللطیف األدغم1000045550مستجد تقدیر7

      محمود اسماعیل محمد المرشدى1000045370مستجد تقدیر8

      محمود حسن ابراھیم فرج شدید1000045099مستجد تقدیر9

      محمود رجب شحاتھ محمد رجب1000044857مستجد تقدیر10

      محمود رفعت محمود شلبى الجلبھ1000045248مستجد تقدیر11

      محمود شوقى محمد ابوالوفا الشوربجى1000045863مستجد تقدیر12

      محمود محمد ابوزید البسطویسى1000044892مستجد تقدیر13

      مریم عصام المرسى عبدالعزیز الشافعى1000044606مستجد تخلف14

      مریم محمود عبدالحمید على السید سرور1000044956مستجد تقدیر15

      مزایا محمد السید حسن1000050774مستجد تقدیر16

      مصطفى مجدى حسن حسین بلحھ1000045152مستجد تقدیر17

      مصطفى محمد عبدالبدیع على على1000013119مستجد تقدیر18

      مصطفى محمد مصطفى ابوالخیر الجیار1000013030مستجد تقدیر19

      مصطفى محمود محمد محمود نصر1000029989مستجد تخلف20

      موریس مشیل رزق داود رزق1000045342مستجد تخلف21

      ندا على بدوى على السبعاوى1000045105مستجد تقدیر22

      ندى جمال السید ابورجب1000044576مستجد تقدیر23

      نسمھ عبدالحكیم السید محمد یوسف1000044647مستجد تقدیر24

      نھلھ جالل محمد مصطفى عبدالغنى1000045154مستجد تقدیر25

      نیازى السید محمد نیازى العدوى1000045463مستجد تخلف26

      ھاجر محمد محمد اسعد الدعدع1000044659مستجد تقدیر27

      ھشام ابراھیم عبدالسالم السید فتوح1000045909مستجد تقدیر28

      یمنى محمد مختار عبدالحى مختار ابراھیم1000044909مستجد تقدیر29
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