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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء امین محمود السید عنان1000044739مستجد تقدیر1

      آالء سلیمان ابراھیم سلیمان ھرھش1000013092مستجد تخلف2

      آیھ فوزى توفیق ابوالمعاطى عطیھ1000045837مستجد تخلف3

      آیھ محمد احمد محمد الملحاوى1000044902مستجد تقدیر4

      ابتھال سعد عباس حسام1000044564مستجد تقدیر5

      ابراھیم اشرف عبدالعال ابراھیم جمعھ26734890مستجد تخلف6

      ابراھیم ایمن محمد عبدالسمیع امبابى1000012336مستجد تقدیر7

      ابراھیم محمود ابراھیم عبدالجواد1000012783مستجد تقدیر8

      ابراھیم مصطفى عید احمد العزیرى1000044960مستجد تقدیر9

      احمد ابراھیم عبدالعزیز محمد الیمانى1000060175مستجد تخلف10

      احمد اشرف شحاتھ محمد الصادى1000045798مستجد تقدیر11

      احمد السید احمد السید1000045570مستجد تقدیر12

      احمد السید احمد خلیل القداح1000044861مستجد تقدیر13

      احمد السید محمد الحسانین سلیمان1000044962مستجد تخلف14

      احمد الشاذلى ابراھیم محمد1000050749مستجد تقدیر15

      احمد بھجت الحسینى محمد ضحى22335229باق16

      احمد جمال عبدالستار محمد1000084966مستجد تقدیر17

      احمد جمعھ محرم عبدهللا عبدالرازق1000045357مستجد تقدیر18

      احمد راغب محمد احمد غزالھ1000013268مستجد تخلف19

      احمد رضوان عباس المغالوى1000044530مستجد تقدیر20

      احمد سامح احمد متولى فیوض1000044671مستجد تقدیر21

      احمد سامح عبدالخالق السید الشناوى1000044865مستجد تقدیر22

      احمد شاكر عبدالنبى العشرى1000045316مستجد تقدیر23

      احمد شحاتھ السید على الداودى1000045024مستجد تقدیر24

      احمد صبرى السید محمود الھباب1000045972مستجد تقدیر25

      احمد صالح السعید السید1000045025مستجد تقدیر26

      احمد طھ احمد اسماعیل كامل20710082مستجد تخلف27

      احمد عادل احمد المالح1000060159مستجد تقدیر28

      احمد عبدالفتاح عبدالفتاح حامد محمد1000045947مستجد تقدیر29

      احمد عبدالمعطى ابوھاشم عطیھ1000045987مستجد تخلف30

      احمد عبدالناصر احمد ابوطالب محمد1000044964مستجد تقدیر31

      احمد على محمد على المتولى1000044873مستجد تقدیر32

      احمد عوض محمد العنانى عبده26026714باق33

      احمد فتحى الشربینى ابوالعنین27234928مستجد تقدیر34
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للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد فكرى ابراھیم رضوان1000044595مستجد تقدیر1

      احمد كامل على عبدالھادى قناوى1000045879مستجد تقدیر2

      احمد محمد احمد السقا ندا1000044652مستجد تقدیر3

      احمد محمد السباعى داود1000084963مستجد تقدیر4

      احمد محمد السید محمد بیبرس1000013063مستجد تقدیر5

      احمد محمد فرج هللا نعمان مراد1000044602مستجد تخلف6

      احمد محمد محمد السید1000045297مستجد تقدیر7

      احمد محمد مصلحى عبدالھادى عبدالھادى1000045629مستجد تقدیر8

      احمد محمود عبدهللا عبدهللا1000011968مستجد تقدیر9

      احمد محمود عثمان محمود1000045784مستجد تقدیر10

      احمد محمود محمد ابوبكر1000045766مستجد تقدیر11

      احمد محمود محمد یس1000045785مستجد تقدیر12

      احمد مسعد حسن السعید18790240باق13

      احمد مسعد على حسین مصطفى1000045191مستجد تقدیر14

      احمد ناصر ابوسریع التھامى1000045975مستجد تقدیر15

      احمد ھانىء رمزى على قشطھ1000045630مستجد تقدیر16

      اسامھ السید سعدالدین السعدنى1000045256مستجد تخلف17

      اسامھ خالد رزق الجناینى1000044876مستجد تقدیر18

      اسامھ یسرى احمد على1000045717مستجد تقدیر19

      اسراء احمد احمد البیلى طھ1000044668مستجد تخلف20

      اسالم حسن طلعت محمد جاد1000044587مستجد تقدیر21

      اسالم عید صابر مرعى1000045218مستجد تقدیر22

      اسماء محمد محمد عبداللطیف ابوالعز1000044651مستجد تقدیر23

      الجوھرى الجوھرى حسن ابوالفرج العشماوى1000045993مستجد تقدیر24

      السعید نشأت السعید محمد البرھامى زاید1000045620مستجد تقدیر25

      السید اسامھ السید شعبان1000045273مستجد تخلف26

      السید ثروت احمد حسنین محمد حسین1000013264مستجد تقدیر27

      السید مصیلحى عمر یوسف عمر1000045274مستجد تقدیر28

      السید ھانى عبدالسمیع على عمریھ1000045753مستجد تخلف29

      بسام وجدى بدیع محمد ابودیب1000045883مستجد تقدیر30

      تغرید سامح رمضان عكاشھ1000044954مستجد تقدیر31

      جادالحق بدر سعد سند الدیسطى1000045008مستجد تقدیر32

      جالل حسنى جالل ابراھیم التابعى1000044969مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      حامد مصطفى حامد السعید الشیوى1000045454مستجد تقدیر1

      حذیفھ عبدالفتاح حسین عبدالفتاح عوض1000045318مستجد تقدیر2

      حسام انور السعید السید محمد احمد1000013234مستجد تخلف3

      حسام حسن محمد نصرالدین1000045398مستجد تقدیر4

      حسین عالء عبدالوھاب السید1000044540مستجد تخلف5

      حماده طارق الحفنى ابراھیم الشرقاوى1000044971مستجد تقدیر6

      حمد ابراھیم الدمرداش ابراھیم الشناوى1000045247مستجد تقدیر7

      خالد ابراھیم عبدالعزیز حامد حسن1000045857مستجد تقدیر8

      خالد السید عبدالحلیم العشرى26022906مستجد تخلف9

      خالد محمد ابوالفتوح محمد الشواف1000045913مستجد تقدیر10

      خالد مصطفى موسى عبدالحلیم1000050755مستجد تخلف11

      دینا احمد عبدالقادر الفضالى1000044897مستجد تقدیر12

      رغداء ابراھیم على البھى على1000050810مستجد تقدیر13

      رفعت ابراھیم شعبان عبدالھادى1000029141مستجد تقدیر14

      رنا احمد اسماعیل مناع1000044561مستجد تقدیر15

      رنا عكاشھ على على عامر1000045399مستجد تقدیر16

      ریم سعد فتحى عبدهللا الحارتى1000045226مستجد تقدیر17

      ریمون میخائیل عبدهللا عوض26734022مستجد تقدیر18

      ساره اسامھ محمد الشیخ1000045156مستجد تقدیر19

      ساره البدرى ابراھیم عبدالحمید1000044955مستجد تقدیر20

      سامى ھشام عبدالرحمن عبده العیسوى1000045665مستجد تقدیر21

      سلمى البدرى ابراھیم عبدالحمید1000044957مستجد تقدیر22

      شافع احمد عبداللطیف على12585661باق23

      شلبى حمزه رجب حمزه شلبى1000045401مستجد تقدیر24

      صبرى عبدالنبى عطیھ احمد حماد26369952مستجد تخلف25

      طھ حمدى عبدالمنصف محمد داود1000045145مستجد تقدیر26

      عاصم محمد عبدالسالم احمد عثمان1000045768مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن حماده زكى عزالدین جبر1000045719مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن محمد محمد عبدالحمید سلیمان1000045640مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن مصطفى عمر عطیھ سیداألھل1000045621مستجد تقدیر30

      عبدالرحیم شحاتھ على شحاتھ دردره1000025660مستجد تقدیر31

      عبدالعزیز صالح عبداللطیف محمد الباز1000056641مستجد تقدیر32

      عبدالفتاح محمد عبدالفتاح بدره1000045245مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدهللا الحسنین العربانى عبدالمجید1000045018مستجد تقدیر1

      عبدهللا حافظ محمد عبده محمد1000045787مستجد تقدیر2

      عبدهللا حسن محمود محمد عبدالموجود26241054مستجد تقدیر3

      عبدهللا محمد رمضان محمود فیض هللا1000045760مستجد تقدیر4

      عبدهللا محمد محمد الالوندى1000044974مستجد تخلف5

      عصام صالح الباز حسانین1000044812مستجد تقدیر6

      عالء بكر ابراھیم السید مرعى1000045076مستجد تقدیر7

      عالء خالد احمد احمد األدغم1000013049مستجد تخلف8

      عالء عزت فؤاد عبدالمحسن27234918مستجد تقدیر9

      عالءالدین صبحى محمد عبدالقادر1000045756مستجد تقدیر10

      على صبرى على البسطویسى23863025باق بعذر11

      على صالح على راشد1000050667مستجد تقدیر12

      علیوه حسن علیوه حسن عطیھ1000045637مستجد تقدیر13

      عمر ابراھیم الشحات محمد الشھاوى1000044959مستجد تقدیر14

      عمر احمد محمد الغرباوى1000044813مستجد تقدیر15

      عمر اسالم محمد شعیب23876139مستجد تخلف16

      عمرو محمد مصطفى السید شبانھ1000045724مستجد تقدیر17

      عوض شریف عبداللطیف على العمورى1000050674مستجد تقدیر18

      فتحى باسم عبدالمعز ابوالعز1000045725مستجد تقدیر19

      كریم ابوزید حسن حسن سالمھ1000045817مستجد تقدیر20

      كریم اسماعیل محمد حسن سلطان1000084960مستجد تقدیر21

      كریم اشرف محمد عطیھ فرج سویلم1000045650مستجد تقدیر22

      كریم الجوھرى توفیق اسماعیل الجوھرى1000045404مستجد تقدیر23

      كریم مصلحى محمد مصلحى قشطھ1000044512مستجد تقدیر24

      محمد ابراھیم محمد السید الخولى1000045976مستجد تقدیر25

      محمد احمد ابوالمجد حسنین على1000045810مستجد تخلف26

      محمد احمد السعید السعید شاھین1000044698مستجد تقدیر27

      محمد احمد عبدالرحیم عبدالبارى1000050738مستجد تقدیر28

      محمد احمد مصطفى احمد23874029مستجد تخلف29

      محمد اسامھ الحسینى عبدربھ محمد عوض1000044699مستجد تقدیر30

      محمد السباعى محمد احمد حسین1000045447مستجد تقدیر31

      محمد السعید عبدالحمید ندا1000013328مستجد تخلف32

      محمد السعید على شحاتھ شحاتھ26031356مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد السید احمد احمد عبدالحمید1000045459مستجد تقدیر1

      محمد السید محمد األلفى1000011888مستجد تقدیر2

      محمد السید محمود ابوقالب1000012223مستجد تقدیر3

      محمد السید مصطفى عزقول1000045562مستجد تخلف4

      محمد المغاورى عبدالواحد مسعد سعفان22747902مستجد تخلف5

      محمد حمدى عبدالغفار محمود1000045701مستجد تقدیر6

      محمد خالد عبدالرحیم الھجرسى الباز1000045322مستجد تقدیر7

      محمد رضا على عبدالعزیز1000045960مستجد تقدیر8

      محمد سعد رزق السید1000045065مستجد تقدیر9

      محمد صالح محمد مصطفى عبدالرازق1000045656مستجد تقدیر10

      محمد صالح السید محمد راشد زغیبر1000044590مستجد تقدیر11

      محمد صالح عباس وھیب الشاذلى1000045877مستجد تقدیر12

      محمد ضیاءالدین محمود عطیھ نورالدین1000045066مستجد تخلف13

      محمد طارق على عبداللطیف البسیونى1000012650مستجد تقدیر14

      محمد عادل احمد ابراھیم داود1000045818مستجد تقدیر15

      محمد عاطف عبدالخالق عبدالمجید1000045757مستجد تخلف16

      محمد عاطف فاروق عبده غزه1000044946مستجد تخلف17

      محمد عبدالجواد عطیھ عبدالجواد ھویدى1000045323مستجد تقدیر18

      محمد عبدالحلیم عبدالحلیم الشبكى1000045250مستجد تخلف19

      محمد عبدالحمید بدوى عبدالحمید1000044889مستجد تقدیر20

      محمد عبدالخالق الحداد المرسى26734122مستجد تخلف21

      محمد عبدالرؤف محمود ابولیلھ1000045182مستجد تقدیر22

      محمد عبدالرحمن ابراھیم عباس1000045471مستجد تقدیر23

      محمد عبدالسالم السید عبدالسالم حسن1000045990مستجد تقدیر24

      محمد عبدالفتاح ابراھیم الشربینى شیحھ1000012651مستجد تقدیر25

      محمد عبدهللا محمد على الجندى1000011842مستجد تقدیر26

      محمد عبدالناصر السید ابراھیم1000045494مستجد تقدیر27

      محمد عبدالوھاب عبدالعظیم الجبالى1000045098مستجد تقدیر28

      محمد عبدربھ محمد عبدربھ عبدالعزیز1000045052مستجد تخلف29

      محمد عزت رمضان الباز1000050746مستجد تخلف30

      محمد على صالح محمد1000045778مستجد تقدیر31

      محمد على محمد على1000030443مستجد تقدیر32

      محمد عمار على على سالمھ1000045667مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عید محمود احمد ابوزید1000012809مستجد تقدیر1

      محمد فھیم فھیم جاد محمد1000084962مستجد تقدیر2

      محمد محمد عبدالعزیز ابوزید1000050678مستجد تقدیر3

      محمد محمود ابراھیم ابراھیم قیبع1000045240مستجد تقدیر4

      محمد محمود عبدالحلیم السید26733882مستجد تقدیر5

      محمد محمود فوزى یوسف1000045436مستجد تقدیر6

      محمد محمود محمد احمد الفار1000050735مستجد تقدیر7

      محمد محمود محمد السعید عبده حسن البقرى1000012653مستجد تقدیر8

      محمد مصطفى محمد عبدهللا1000045295مستجد تقدیر9

      محمد موسى شفیق موسى عاشور1000045958مستجد تقدیر10

      محمد ناصر عبده ابوحسن1000050887مستجد تقدیر11

      محمد نبیل بكر عبدالشافى الشعراوى19081092مستجد تخلف12

      محمد نبیھ شوقى محمد1000044573مستجد تقدیر13

      محمد نسیم محمد عبدالسالم صالح1000045848مستجد تقدیر14

      محمد ھالل عبدهللا عمر الحشودى1000045610مستجد تقدیر15

      محمد وحید عبدالرازق عبدالقوى الجوھرى1000045272مستجد تقدیر16

      محمد وحید مصطفى الباز1000044840مستجد تقدیر17

      محمد یحیى محمد الشافعى على1000045575مستجد تقدیر18

      محمود ابراھیم السید القصاص1000045551مستجد تقدیر19

      محمود ایمن سلیمان مجاھد ورده1000012528مستجد تخلف20

      محمود حسن ابوالحسن عبدالحمید دیبان1000045151مستجد تقدیر21

      محمود رمضان السید محمد1000050708مستجد تقدیر22

      محمود طارق محمد محمود عطیھ1000045577مستجد تقدیر23

      محمود طلعت محجوب المتولى الشربینى1000044950مستجد تقدیر24

      محمود عادل مصطفى عبدالھادى1000044827مستجد تقدیر25

      محمود عبدالحمید محمود عبدالحمید الخضرى1000045457مستجد تقدیر26

      محمود على محمد على1000045053مستجد تقدیر27

      محمود علیوه السید علیوه على شندیھ1000045859مستجد تقدیر28

      محمود فتحى عبدالقادر السید الدنون1000011826مستجد تخلف29

      محمود مجدى محمود الشامى23838457مستجد تخلف30

      محمود محسن عباس عثمان بدوى1000044996مستجد تقدیر31

      محمود محمد حامد عبده جزر21355691مستجد تخلف32

      محمود محمد رمضان الوھیدى1000044918مستجد تقدیر33
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كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - ھندسة القوى واآلالت الكھربیة

للعام الجامعى(2019 - 2020)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 03:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود محمد محمود نجم24156929مستجد تخلف1

      مرام محمد حمدى عامر1000044562مستجد تقدیر2

      مروان نصرالدین محمد احمد ابراھیم1000045733مستجد تقدیر3

      مصطفى اشرف احمد العوام صدیق1000044677مستجد تقدیر4

      مصطفى جمعھ الزناتى السید عبدالسمیع1000012946مستجد تقدیر5

      مصطفى حسب هللا صالح الحسینى فاید1000045264مستجد تقدیر6

      مصطفى شعبان مصطفى النحاس1000045224مستجد تقدیر7

      مصطفى على احمد راشد على1000045057مستجد تقدیر8

      مصطفى مبروك سالمھ الخمیسى1000044631مستجد تقدیر9

      مصطفى محمد عزالدین على1000084964مستجد تقدیر10

      مصطفى محمود زكریا السید1000050668مستجد تقدیر11

      مصطفى نبیل ناصف محمد سالم1000045711مستجد تقدیر12

      مصطفى ھشام عكاشھ حامد مصطفى1000045971مستجد تقدیر13

      ممدوح محمد رجب محمد1000045472مستجد تخلف14

      منار ابراھیم حسن سالمھ1000045988مستجد تقدیر15

      منھ ایھاب محمد السید عبدالحمید1000045315مستجد تقدیر16

      منى محسن محمد عبدالعزیز1000044819مستجد تقدیر17

      مھاب اسامھ عبدالعال احمد شرف الدین1000045668مستجد تقدیر18

      میسره احمد ماھر البدراوى18667153مستجد تخلف19

      ندى عماد عبدالھادى الطنبولى1000045875مستجد تقدیر20

      نضال فكرى عبدالسمیع كامل1000045059مستجد تقدیر21

      ھاجر على ابراھیم على سلمان1000045388مستجد تقدیر22

      ھدیر عالم محمود محمد عالم1000045014مستجد تقدیر23

      ھشام بدوى صالح بدوى مصطفى1000044858مستجد تقدیر24

      وئام محفوظ السید الحسانین حراز1000044660مستجد تقدیر25

      ولید صالح عبدالوھاب احمد حطبھ1000045566مستجد تقدیر26

      ولید مصطفى محمد عاشور1000012131مستجد تخلف27

      یاسر مجدى محمد عبدالفتاح عثمان1000084965مستجد تقدیر28

      یاسر محمد محمود محمد سالمھ1000045820مستجد تقدیر29

      یاسمین عبدالحلیم عبدالعاطى ابوزید الزغبیر1000045569مستجد تقدیر30

      یاسمین وھبھ وھبھ وھبھ العثملى1000044582مستجد تقدیر31

      یحیى طارق یحیى السید حسن1000045669مستجد تقدیر32

      یوسف عبدالرحمن محمد عبدهللا سالم1000045661مستجد تقدیر33
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