
كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - ھندسة القوى المیكانیكیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 04:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابانوب رضا مجدى راغب1000045681مستجد تقدیر1

      ابراھیم احمد على شلبى1000045595مستجد تخلف2

      ابراھیم اسامھ السعید احمد محمد الستاوى1000045596مستجد تقدیر3

      ابراھیم طارق الدسوقى احمد الجاویش1000044610مستجد تقدیر4

      ابراھیم عبدالمنعم ابوالمعاطى شبل1000045460مستجد تقدیر5

      ابراھیم عوض محمد احمد على1000045480مستجد تقدیر6

      ابراھیم عید ابراھیم الھندى1000044942مستجد تقدیر7

      ابراھیم محمد ابراھیم احمد الحواوشى1000045840مستجد تقدیر8

      احمد ابراھیم احمد الحسینى شوارب1000044608مستجد تقدیر9

      احمد ابراھیم رفعت طلبھ ابراھیم1000045500مستجد تقدیر10

      احمد احمد ابوبكر احمد جاد1000012560مستجد تخلف11

      احمد احمد احمد عقده1000012214مستجد تخلف12

      احمد اشرف احمد احمد النحاس1000045171مستجد تقدیر13

      احمد اكرم عوض محمد النجدى1000044743مستجد تقدیر14

      احمد السعید عطیھ احمد شحاتھ غنیم1000045385مستجد تقدیر15

      احمد السید العربى احمد التمیدى1000044943مستجد تقدیر16

      احمد المتولى ابوعرب المتولى صبره1000045670مستجد تقدیر17

      احمد جالل محمد سعد الجمیل1000044532مستجد تقدیر18

      احمد جمال عبدالحمید السید العسیلى1000045440مستجد تقدیر19

      احمد جمال عبده المتولى جاب هللا1000045800مستجد تقدیر20

      احمد جمال على على ابراھیم1000050732مستجد تخلف21

      احمد حامد احمد برھام1000045103مستجد تقدیر22

      احمد حمدى احمد نصر الشرقاوى1000045597مستجد تقدیر23

      احمد حیدر حسن ابراھیم درویش1000044611مستجد تخلف24

      احمد خالد یوسف جوده1000045501مستجد تقدیر25

      احمد خلیل عبدالحلیم حمیده1000045254مستجد تقدیر26

      احمد رمضان السعید حندق1000045255مستجد تقدیر27

      احمد سعد حسن ادریس1000044574مستجد تقدیر28

      احمد سمیر احمد محمد السویركى1000045850مستجد تقدیر29

      احمد طارق عبدالرازق على شرف1000084951مستجد تقدیر30

      احمد عادل حسن عبدالفتاح1000045301مستجد تقدیر31

      احمد عبدالرؤف حلمى عزام جبر1000045415مستجد تقدیر32

      احمد عبدالرحمن شعبان حسن فرج1000045652مستجد تخلف33

      احمد عبدالرشید محمد یونس1000045222مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 04:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عبدالعظیم عبدالعظیم جاد23840811باق1

      احمد عصام عبدالرحیم عبدالشافى1000044514مستجد تقدیر2

      احمد عصام لطفى جمعھ الدسوقى1000044990مستجد تقدیر3

      احمد عالء على محمد اإلمام1000044844مستجد تقدیر4

      احمد عالم محمد على عالم1000045612مستجد تقدیر5

      احمد على عبدالفتاح محمد ابوعطا1000045160مستجد تقدیر6

      احمد على عبدالفتاح یونس1000045242مستجد تقدیر7

      احمد على على على الحداد1000044579مستجد تقدیر8

      احمد على منصور الشبراوى صادق1000045893مستجد تخلف9

      احمد عماد احمد سید احمد1000084955مستجد تقدیر10

      احمد فؤاد جاد عبدالحق1000011829مستجد تخلف11

      احمد فتح هللا حسن اسماعیل الجلیند1000045114مستجد تقدیر12

      احمد مؤنس عبدالمنعم حسن الغر1000045115مستجد تقدیر13

      احمد محسن امین نصر الھوارى1000045628مستجد تقدیر14

      احمد محفوظ عبدالحمید موسى الزوانیھ1000045529مستجد تقدیر15

      احمد محمد احمد األسمر بحیرى1000045619مستجد تقدیر16

      احمد محمد احمد السعدنى1000045452مستجد تقدیر17

      احمد محمد احمد محمد مسعد1000045671مستجد تقدیر18

      احمد محمد السعید عبدالقادر حسن1000045530مستجد تقدیر19

      احمد محمد المتولى سلیمان1000045751مستجد تقدیر20

      احمد محمد امین حسنین عمار27234915مستجد تقدیر21

      احمد محمد بھائى الجمال المنجى1000044921مستجد تخلف22

      احمد محمد شاكر محمد مصطفى خلیفھ1000050672مستجد تخلف23

      احمد محمد محمود عبدالھادى عطا1000044922مستجد تقدیر24

      احمد محمد وھبھ على1000044580مستجد تقدیر25

      احمد محمود البیومى مسعود1000045233مستجد تقدیر26

      احمد محمود عبدالعزیز محمد شمس الدین1000045513مستجد تقدیر27

      احمد مختار محمد ابراھیم الشوبكى1000045397مستجد تقدیر28

      احمد مسعد احمد سلیمان صالح1000045109مستجد تقدیر29

      احمد مسعد على داود1000044535مستجد تقدیر30

      احمد مصطفى عبدالعال ابوالسعود ابراھیم1000045554مستجد تقدیر31

      احمد مصطفى محمد السید الدیب1000045144مستجد تقدیر32

      احمد مصطفى محمد عرفان1000045485مستجد تقدیر33

      احمد ممدوح حلمى حسین1000045467مستجد تخلف34

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - ھندسة القوى المیكانیكیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 04:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد ممدوح كمال عبدالقادر عبدالسالم1000128398مستجد تقدیر1

      احمد نادر محمد محمود الفقى1000045075مستجد تقدیر2

      احمد یحى قدرى نعمان1000045234مستجد تقدیر3

      اسامھ احمد سلیم محمد العجمى1000045601مستجد تقدیر4

      اسامھ على مصطفى عطیھ الزینى1000044991مستجد تخلف5

      اسالم ابراھیم عبدالوارث ابراھیم1000045742مستجد تخلف6

      اسالم اسامھ العوضى ابوالمعاطى جراوش1000045400مستجد تقدیر7

      اسالم صبرى ابراھیم محمد حجى1000045461مستجد تقدیر8

      اسالم محمد ابراھیم عبدالمالك1000044877مستجد تخلف9

      اسالم محمد الغریب محمد القلینى1000045194مستجد تقدیر10

      اسالم محمد حامد محمد مصطفى1000045767مستجد تقدیر11

      اسالم محمد نشأت مسعد جاویش18681141مستجد تخلف12

      اسالم محمد یونس عبدالوھاب1000045339مستجد تقدیر13

      اسالم محمود عبداللطیف حسونھ1000045584مستجد تقدیر14

      اسالم یاسر مصطفى محمد عوض1000044597مستجد تقدیر15

      اشرف احمد مختار محمد النحاس1000045805مستجد تقدیر16

      السعید محمد عبدالعزیز حسین ابراھیم1000044992مستجد تقدیر17

      السید ابراھیم محمد نصر السید1000045746مستجد تقدیر18

      السید اشرف السید درویش1000012217مستجد تخلف19

      السید منصور السید عطیھ منصور1000045748مستجد تقدیر20

      امجد جمال السید حسن1000044727مستجد تقدیر21

      امیر محمد عبدالقادر محمد طعیمھ1000045030مستجد تقدیر22

      ایمن ابوبكر احمد السید یوسف1000045303مستجد تقدیر23

      ایھاب سلیمان السید محمد ابوالنیل1000045672مستجد تقدیر24

      ایھاب محمد ابوالحمد محمد شبیب1000045572مستجد تقدیر25

      ایھاب محمد عبدالمنعم محمد الزرقا1000045094مستجد تقدیر26

      جالل عصام احمد ابوھالل1000045198مستجد تخلف27

      جمال جمال محمد ابراھیم بحیلق1000044648مستجد تقدیر28

      جھاد عبدهللا بدیر محمد حسب النبى1000045372مستجد تقدیر29

      حاتم مصطفى عبدالحمید عبدالوھاب1000045892مستجد تقدیر30

      حامد حسان محمد السید الھوارى1000044623مستجد تقدیر31

      حسام حسن عبدالحمید فرج سرور1000045199مستجد تقدیر32

      حسام حسن كامل عبداللطیف1000045735مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      حسام مصطفى السعید السید مطر1000045353مستجد تقدیر1

      حسن اسامھ السید بدیر ابراھیم1000045421مستجد تقدیر2

      حسن الكثیر الزغلى محمد المتولى1000045824مستجد تقدیر3

      حمدى محمد السید مصطفى1000045932مستجد تقدیر4

      خالد ابراھیم محمد محمد جبر1000045687مستجد تقدیر5

      خالد اسامھ سعدالدین احمد حسن الشابورى1000045443مستجد تقدیر6

      خالد صالح محمد احمد نورالدین1000012694مستجد تقدیر7

      خالد ناصر احمد جبر1000044570مستجد تقدیر8

      رضا على عباس ابراھیم لواطى1000044603مستجد تقدیر9

      رضا محمد محمود محمد السید1000045468مستجد تقدیر10

      سمیر محمد سمیر محمدى الملیجى1000045535مستجد تقدیر11

      شادى محمود محمد عبدالقادر26021634مستجد تخلف12

      شاھر شوقى السید السید الكیال1000045846مستجد تقدیر13

      شنوده ماھر توفیق عبدالقدوس حنا1000084956مستجد تقدیر14

      طارق محمد الھندى الجاویش1000045948مستجد تقدیر15

      عادل اسامھ عبدالمقصود احمد الطایش1000044972مستجد تقدیر16

      عبدالبدیع مصطفى محمد على الزواوى1000044612مستجد تقدیر17

      عبدالحمید احمد عبدالحمید الدیب1000045230مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن ابراھیم فاروق ابوالعز1000044598مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن احمد السید العفیفى1000045424مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن احمد محمد رمضان الغرباوى1000045884مستجد تقدیر21

      عبدالرحمن اشرف مرسى عطیھ1000012482مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن السید حسن احمد الجندى1000045425مستجد تقدیر23

      عبدالرحمن الشافعى السید السعید الشافعى1000045462مستجد تقدیر24

      عبدالرحمن حسام حامد عبدالفتاح زاھر1000044973مستجد تخلف25

      عبدالرحمن خمیس عبده صالح1000025671مستجد تخلف26

      عبدالرحمن عبدالناصر محمد المصیلحى1000045202مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن محمد الھجرسى محمد الحدیدى1000045769مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن محمد مروان سلیمان القط1000045290مستجد تقدیر29

      عبدالعزیز اشرف الدرینى عبدالعزیز1000044832مستجد تقدیر30

      عبدالفتاح احمد عبدالفتاح صابر السروى1000044938مستجد تقدیر31

      عبدالكریم احمد محمد ابراھیم العجیرى1000044667مستجد تقدیر32

      عبدهللا السید محمد غریب البنى1000045275مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدهللا جابر عبدهللا ندا1000045363مستجد تقدیر1

      عبدهللا رمضان عبدالحى المرسى1000044917مستجد تقدیر2

      عبدهللا عبدالحمید محمد محمد مصطفى1000084958مستجد تقدیر3

      عبدهللا ماھر عبدالعظیم البلتاجى1000045246مستجد تقدیر4

      عبدهللا محمد عبدالسالم سید احمد1000012394مستجد تقدیر5

      عبدالمنعم ابراھیم عبدالمنعم ابوعیسى1000045096مستجد تقدیر6

      عزت یاسر توفیق محمد1000025683مستجد تقدیر7

      عصام سعد عبده محمود القاطونى1000044798مستجد تقدیر8

      عالء على محمد صبحى على1000045788مستجد تقدیر9

      على مجدى على ابراھیم فرحات1000050764مستجد تقدیر10

      على محمد اسماعیل عبدالحمید1000045519مستجد تقدیر11

      عماد سید احمد السعید العمراوى1000012865مستجد تقدیر12

      عمر ابراھیم على ابراھیم النجار1000045605مستجد تقدیر13

      عمر احمد السید على داود1000045239مستجد تقدیر14

      عمر تایب محمد كرات1000012183مستجد تخلف15

      عمر خالد حسین امین العسیلى1000045077مستجد تقدیر16

      عمر سامى محمد حموده1000045795مستجد تقدیر17

      عمر محمد عبدالصمد حسین الخولى1000045127مستجد تخلف18

      عمر محمد عبدالمنعم الشربینى عبیھ26547347مستجد تخلف19

      عمرو احمد عبدالمقصود صالح1000045520مستجد تقدیر20

      عمرو احمد محمد ابراھیم شمس الدین1000044584مستجد تقدیر21

      عمرو خالد رشدى توفیق محمد1000045679مستجد تقدیر22

      عمرو عادل عمر منصور1000044757مستجد تقدیر23

      عمرو عبدالرحمن عبدهللا عبدالعزیز الغنام1000013076مستجد تخلف24

      عوض محمد عوض المتولى العیوطى1000012806مستجد تقدیر25

      فادى ضیاءالدین صالح سلیمان1000044833مستجد تقدیر26

      كریم الدین محمد محمد احمد المھداوى1000045790مستجد تقدیر27

      كریم السعید السعید الشافعى1000045541مستجد تقدیر28

      محسن طارق عبدالوھاب عبدالمحسن1000045696مستجد تقدیر29

      محسن محمد محمود سید احمد1000050424مستجد تخلف30

      محمد ابراھیم ابراھیم زید1000044764مستجد تقدیر31

      محمد ابراھیم احمد وھبھ خلیفھ26015966مستجد تقدیر32

      محمد ابراھیم عبدالخالق ابراھیم عبدالھادى1000045308مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد احمد احمد على ابوعمر1000012459مستجد تقدیر1

      محمد احمد السید خضر1000044815مستجد تقدیر2

      محمد احمد عبدالعلیم السید الصعیدى1000045386مستجد تقدیر3

      محمد احمد محمد المتولى العیسوى1000045835مستجد تقدیر4

      محمد اشرف رضوان الغرباوى16615686باق5

      محمد اشرف على على السماحى1000050862مستجد تخلف6

      محمد السعید عبدالرازق غازى1000045928مستجد تقدیر7

      محمد السعید عوض البھنساوى ابراھیم1000045043مستجد تخلف8

      محمد السعید محمد صالح1000045525مستجد تقدیر9

      محمد السعید محمود عبدالوھاب1000045699مستجد تخلف10

      محمد السید بدیر محمد بندق1000044886مستجد تقدیر11

      محمد السید عبدالجلیل صابر المتولى1000045774مستجد تقدیر12

      محمد السید محمد المھدى1000045728مستجد تقدیر13

      محمد بكر عبده محمد خلیل1000045607مستجد تقدیر14

      محمد جالل القصبى المتولى1000045023مستجد تقدیر15

      محمد جمال عبدالھادى المھدى14449722باق16

      محمد جمعھ سعد على الغندور1000044935مستجد تقدیر17

      محمد جمعھ محمد رجب الصعیدى1000044836مستجد تقدیر18

      محمد حمدى صدیق حامد البیار1000044769مستجد تقدیر19

      محمد خالد فھمى السید محمد حنتور1000044770مستجد تقدیر20

      محمد خالد ماھر محمد1000045526مستجد تقدیر21

      محمد رمضان رجب السید المھدى1000045775مستجد تقدیر22

      محمد رمضان سعد سید احمد شتیھ1000045994مستجد تقدیر23

      محمد سعید سید احمد شمعھ1000044771مستجد تقدیر24

      محمد شحاتھ محمد شحاتھ1000050759مستجد تقدیر25

      محمد صالح صابر حسن النشار1000045632مستجد تقدیر26

      محمد صبرى احمد المغازى ابراھیم1000045048مستجد تقدیر27

      محمد صالح جابر شعبان منصور1000045429مستجد تخلف28

      محمد صالح عوف عبدالخالق بدران1000045657مستجد تقدیر29

      محمد طارق عبدالمنعم عبدالفتاح خلف1000045546مستجد تخلف30

      محمد طارق محمد محمد حالوه1000084952مستجد تقدیر31

      محمد عادل احمد احمد والى1000044657مستجد تقدیر32

      محمد عبدالمنعم السید الزناتى رجب1000045624مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عطیھ الحسنین ابراھیم على شتا1000044948مستجد تقدیر1

      محمد عالء احمد محمد ماریھ1000044613مستجد تقدیر2

      محمد عالءالدین حامد محمد1000045523مستجد تقدیر3

      محمد على حسن محمد عوض سلیم1000045432مستجد تقدیر4

      محمد على عبدالستار السید المتولى1000045704مستجد تخلف5

      محمد على محمد السید عوض1000060174مستجد تقدیر6

      محمد على محمد على رزق1000128396مستجد تخلف7

      محمد على معاطى قشوع1000044936مستجد تقدیر8

      محمد مجدى محمد احمد احمد اسماعیل الزیات1000045643مستجد تقدیر9

      محمد محمد عطیھ سید احمد عوض1000045658مستجد تخلف10

      محمد محمد محب حلیمھ14901335باق11

      محمد محمود حامد عبدالجلیل1000045011مستجد تقدیر12

      محمد محمود على سعید المشد1000045644مستجد تقدیر13

      محمد محمود فاروق محمود المصرى1000045212مستجد تقدیر14

      محمد مصطفى السید حجازى فضل26733746مستجد تقدیر15

      محمد مصطفى حبیب على سعد1000013090مستجد تخلف16

      محمد مطاوع جعفر فوزى على حجازى1000045903مستجد تقدیر17

      محمد ممدوح عز محمد ابوعمامھ27235019مستجد تخلف18

      محمد وائل عبدالقادر الحلو1000012870مستجد تخلف19

      محمود احمد السعید احمد شھاب الدین1000044620مستجد تخلف20

      محمود احمد شفیق عبدالحلیم1000084950مستجد تقدیر21

      محمود احمد عبدهللا العربى رشوان1000045210مستجد تقدیر22

      محمود السید حلمى ابوالعلمین1000045576مستجد تقدیر23

      محمود السید عثمان محمد یوسف1000045792مستجد تخلف24

      محمود السید محمد العدل عبدهللا1000044826مستجد تقدیر25

      محمود جمال عبداللطیف محمد میسره1000045708مستجد تقدیر26

      محمود حسن محمود محمد شلبى1000045588مستجد تقدیر27

      محمود حسن یوسف بلحھ24156942مستجد تخلف28

      محمود حماده محمد عبده ابراھیم1000050681مستجد تخلف29

      محمود حمدى العزب مصلحى جمعھ1000044513مستجد تقدیر30

      محمود حموده محمد عبدالرازق19327670باق31

      محمود طارق مختار محمد شبانھ1000044586مستجد تقدیر32

      محمود عادل حسن الرفاعى عبدهللا1000045709مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود على السید عبدالعال1000084954مستجد تقدیر1

      محمود كمال على محمد الصروى1000045280مستجد تقدیر2

      محمود محمد رضا محمود احمد داود1000045349مستجد تقدیر3

      محمود محمد شفیق الرفاعى بختیھ1000084957مستجد تقدیر4

      محمود محمد محمود ابراھیم حمید1000045140مستجد تخلف5

      محمود مصباح الحسینى محمد على الدین1000084949مستجد تقدیر6

      محمود یوسف شوقى محمد الراعى26368978باق7

      مروه السید فوزى محمد احمد1000045793مستجد تقدیر8

      مروه نورالدین طھ محمد الصعیدى1000045407مستجد تقدیر9

      مصطفى الرفاعى مصطفى الدقن1000045262مستجد تقدیر10

      مصطفى السید عبدالعاطى ابوعامر1000045263مستجد تقدیر11

      مصطفى جمال زكریا راتب14441980باق12

      مصطفى محمد احمد حسن البراوى1000045813مستجد تقدیر13

      مصطفى محمد فوزى عبدالفتاح1000084953مستجد تقدیر14

      مصطفى محمود السید البسیونى1000045232مستجد تخلف15

      مصطفى نشأت اسماعیل عبداللطیف ابراھیم1000044609مستجد تقدیر16

      ممدوح صالح مخیمر الحسینى خضر1000044604مستجد تقدیر17

      مھاب محمد عزت محمد قمیحھ1000012060مستجد تخلف18

      نغم احمد مخیمر ابوزید رزق1000044899مستجد تقدیر19

      ھشام السعید السعید یوسف بدوى1000045918مستجد تقدیر20

      ھشام جمال محمد على على السید1000045779مستجد تقدیر21

      ھشام عماد محمد عبدالحافظ1000045925مستجد تقدیر22

      ھشام محمد صالح الدین عبدالفتاح البحراوى1000045635مستجد تقدیر23

      وائل ناظج سالمھ الحلو1000045343مستجد تقدیر24

      ولید عادل مأمون محمد ابوالفرج1000045211مستجد تقدیر25

      ولید عبدالمجید المغازى فاید1000045241مستجد تقدیر26

      یحیى ابراھیم محمد ابراھیم1000045093مستجد تقدیر27

      یحیى عمر عبدالعال محمد عبدالعال1000050698مستجد تقدیر28

      یحیى محمود عبدالعزیز محمود حلمى1000044859مستجد تقدیر29

      یوسف حمدینو عبدالفتاح عبدالعظیم الشھاوى1000045781مستجد تقدیر30

      یوسف سھرى یوسف عبدالرحمن1000045578مستجد تقدیر31

      یوسف محمد عبدالعزیز جعفر1000012133باق32

      یوسف محمد ماھر قندیل1000011953مستجد تخلف33
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