
كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
أولى - الھندسة المدنیة

للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ اشرف ابراھیم محمد البشبیشى1000251936مستجد تخلف1

      ابراھیم السید المتولى بدران1000233882مستجد تخلف2

      ابراھیم السید محمود محمود الفالحجى1000234738مستجد تقدیر3

      ابراھیم سامح السید السید البسیونى1000234497مستجد تقدیر4

      ابراھیم محمد عبدالعزیز محمد سالم1000234718مستجد تقدیر5

      ابراھیم نبیھ قطب البسیونى الجرجاوى1000234372مستجد تخلف6

      احمد ابراھیم المحمدى السید عبدهللا1000251985مستجد تخلف7

      احمد ابراھیم صادق محمد1000205629مستجد تخلف8

      احمد اشرف الشحات رضوان محمد1000207547مستجد تخلف9

      احمد السید عبدالعلیم السباعى ابراھیم1000234621مستجد تقدیر10

      احمد حامد محمود احمد محمد1000234627مستجد تقدیر11

      احمد حمدى فراج فراج فراج1000234218مستجد تخلف12

      احمد رزق عبدالرازق عبدالھادى عبدالجواد1000234289مستجد تقدیر13

      احمد سرایا حسین سرایا سرایا1000234746مستجد تقدیر14

      احمد سعید بدیر عبدالمعطى سعید1000234373مستجد تخلف15

      احمد سمیر احمد محمد الحدیدى1000207115مستجد تقدیر16

      احمد سمیر محمد حلمى محمد محمد1000234743مستجد تخلف17

      احمد صدیق محمد صبیح محمد1000234508مستجد تخلف18

      احمد طارق عبده محمد حسن1000234352مستجد تقدیر19

      احمد طلعت عطیھ محمد غنایم1000206331مستجد تقدیر20

      احمد عباس ایوب منصور1000206310مستجد تقدیر21

      احمد عبدالغفار احمد محمد العشماوى1000234840مستجد تقدیر22

      احمد عبدهللا عبدالحمید رضوان احمد1000207192باق23

      احمد عبدالمجید احمد عبده عبدالھادى1000234794مستجد تقدیر24

      احمد على شعبان محمد المتولى1000253103مستجد تخلف25

      احمد عمرو احمد برھام ابراھیم1000234796مستجد تخلف26

      احمد محمود كمال ابراھیم الدرینى1000224366باق27

      احمد ناجى ابووالى الشناوى1000233993مستجد تخلف28

      احمد ھانى برھام برھام ابراھیم1000234826مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد ھانى ناجح اسعد عوض1000234760مستجد تخلف1

      احمد ھالل عبدالحمید على الدسوقى1000234484مستجد تقدیر2

      احمد وائل حسن عبدالواحد ھیكل1000234844مستجد تقدیر3

      ادم محمد اسماعیل السید اسماعیل1000207455باق4

      ادھم عبدهللا محمد طلبھ1000207182مستجد تخلف5

      اسامھ رزق محمد مقبل ھیكل1000206553مستجد تخلف6

      اسامھ سعد عبدالحمید عبدالعزیز فرحات1000234237مستجد تقدیر7

      اسراء ایمن فرید عبده حسنین ابوالرجال1000207462مستجد تقدیر8

      اسراء ھانى جوھر ابراھیم على1000207310باق9

      اسالم اسامھ محمود على1000234773مستجد تخلف10

      اسماعیل سامح اسماعیل عبدالعاطى السعید1000234336مستجد تخلف11

      اسماعیل ولید اسماعیل السید احمد1000234400مستجد تخلف12

      اسماعیل یحى ابراھیم المنشاوى1000234534مستجد تقدیر13

      الحنفى عماد السید السید الحنفى1000234681مستجد تخلف14

      السعید السید السعید محمد ابوالعنین1000234682مستجد تخلف15

      السید حسین السید السید عبدالحلیم1000234305مستجد تخلف16

      السید عبدهللا السید الغریب محمد1000234651مستجد تقدیر17

      المعتز خالد السعید محمد الدیب1000207110باق18

      امیر عبدهللا اسماعیل احمد احمد1000206566مستجد تقدیر19

      ایاد ماجد محمد عبدالمعطى الرفاعى1000233871مستجد تخلف20

      ایاد محمد بكر المتولى1000205718مستجد تقدیر21

      ایمان السید محمد اسماعیل سید احمد1000234227مستجد تخلف22

      باسم رضا عبدالحمید محمد الصیاد1000224959مستجد تقدیر23

      بھاء جمیل محمد الدكرورى الغبارى عوض1000098644باق24

      تامر احمد محمد ابوالفتوح1000233888مستجد تقدیر25

      تسنیم الحسین عوض السعید العسیلى1000225251مستجد تخلف26

      جوزیف محسن میخائیل اسكندر غبریال1000207444مستجد تخلف27

      حازم سالمھ عبدالبارى العنترى1000207740مستجد تقدیر28

      حازم محمد عبدالباسط محمد الساعى1000207136مستجد تخلف29
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      حازم محمود ابوتقى الدین السید1000207439مستجد تخلف1

      حسام احمد كمال محمد الھادى1000207560مستجد تقدیر2

      حسام خالد عبدالمجید النجار1000234570مستجد تخلف3

      حسن حامد حامد ابوالعنین1000205937مستجد تخلف4

      حسن محمود بدیر العجمى عید العزب1000205861باق5

      حسین رضا حسین احمد محمد1000234748مستجد تخلف6

      خالد احمد عنتر محمد على الشھاوى1000234745مستجد تخلف7

      خالد السید حسن على حسن1000255573محول8

      خالد عنان محمد سعد الشبراوى1000207577باق9

      خالد محمد عبدالعظیم ابراھیم ابوالسعد1000234427مستجد تخلف10

      خالد محمد محمد محمد مصطفى1000207469مستجد تخلف11

      خالد مدحت محمد زكى على1000233861مستجد تخلف12

      خالد ھانى عبدهللا بیومى احمد عمر1000207004مستجد تقدیر13

      خالد ولید مراد عوض محمد1000234762مستجد تخلف14

      دینا محمد ابراھیم یوسف1000207753باق15

      ذیاد یاسر احمد السید حسن1000234612مستجد تخلف16

      رانیا مجدى محمد عبدالھادى1000251926مستجد تخلف17

      رجب اشرف رجب ابراھیم1000224228باق18

      رقیھ محمود عوض عبدالمنعم عامر1000207549مستجد تخلف19

      ریھام محمد عبدالھادى حبیب1000251911مستجد تخلف20

      زھراء السید احمد محمد على1000250073مستجد تخلف21

      زیاد احمد رمضان احمد محمد1000234486مستجد تخلف22

      زیاد احمد عبدالحمید محمود صدقى1000207222مستجد تقدیر23

      زیاد احمد لطفى محمد حسن1000234819مستجد تخلف24

      زیاد سامى سعد شحاتھ1000224259مستجد تخلف25

      زیاد سعید مندوه محمد حسن رجب1000234557مستجد تخلف26

      زیاد عماد عبدالحمید صالح سلیمان1000206328باق27

      ساره ابراھیم محمد السید1000224407مستجد تخلف28

      ساره نورالدین ابراھیم احمد النخلھ1000234291مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      سامى مصطفى عبدالحى عبدالرحیم المجاعص1000233980مستجد تخلف1

      سمر ربیع احمد محمد سالمھ1000199681مستجد تقدیر2

      سیف الدین محمد سیف الدین الشرنوبى1000251987مستجد تقدیر3

      شوقى عادل حسن حسن زید1000253113مستجد تقدیر4

      شیماء محمد محمد معوض مزروع1000228466مستجد تخلف5

      صدام رمضان محمد عبدهللا طمان1000251920مستجد تخلف6

      صالح احمد عثمان احمد عثمان1000233900مستجد تخلف7

      طارق محمد ابوریا عبدالغفار الكفراوى1000207636مستجد تقدیر8

      طارق محمد حامد محمد الشربینى1000234775مستجد تخلف9

      عادل رضا السید فرحانھ1000234005مستجد تخلف10

      عبدالجلیل عید عبدالستار عبدالجلیل1000234536مستجد تخلف11

      عبدالجلیل محمد عبدالجلیل عبدالفتاح عبدالجلیل1000234460مستجد تخلف12

      عبدالحمید حسین حسین احمد العایدى1000234288مستجد تقدیر13

      عبدالحمید على محمد على ابوالخیر1000207770مستجد تخلف14

      عبدالرحمن احمد ابراھیم مرعى1000234032مستجد تخلف15

      عبدالرحمن اشرف عبدالرحیم احمد شطا1000234269مستجد تخلف16

      عبدالرحمن جمال عطیھ عبدالعظیم عیسى1000207249مستجد تخلف17

      عبدالرحمن خالد صالح محمد عبدالحمید عیسى1000207620مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن صالح شعبان صالح محمد عمر1000206079مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن عصام اسماعیل الوكیل1000234040مستجد تخلف20

      عبدالرحمن عصام فتحى عبداللطیف البدراوى1000206076باق21

      عبدالرحمن على محمود یسن محمود1000234803مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن محمد محمد عبدالسمیع المرسى1000234349مستجد تقدیر23

      عبدالعزیز جمال عبدالعزیز السید العزب1000234442مستجد تقدیر24

      عبداللطیف ھشام عبداللطیف طھ عبداللطیف1000207093مستجد تخلف25

      عبدهللا ابراھیم عبدهللا محمد الزھیرى1000225773باق26

      عبدهللا احمد فرج محمد1000206302مستجد تقدیر27

      عبدهللا السادات احمد شلبى اسماعیل1000206770باق28

      عبدهللا الغمرى محمد احمد محمد یوسف1000234689مستجد تقدیر29

      عبدهللا عماد عبداللطیف محمد1000207014مستجد تخلف30

      عبدهللا فرج شوقى عبدالستار ورده1000234399مستجد تقدیر31
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:5 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدهللا محمود احمد الجناینى1000234778مستجد تقدیر1

      عبدهللا ولید عبده محمد محمد العجمى1000233878مستجد تخلف2

      عبده بدیر السید حافظ السید الشروانى1000234420مستجد تقدیر3

      عزت عزت عوضین المحجوب1000251916مستجد تخلف4

      عالء احمد احمد فرج المصرى1000207127باق5

      على محمود السید على محمود عبدالواحد1000206536باق6

      عماد تامر رمضان بیومى1000207025مستجد تقدیر7

      عماد منصور على مسیل الشربینى1000207017مستجد تخلف8

      عمار یاسر السید عبدالغنى البسیونى1000207016باق9

      عمر ابراھیم السعید الزیات1000205624باق10

      عمر جمعھ السید موسى محمد1000234290مستجد تخلف11

      عمرو رضا السید على على عاصى1000229109مستجد تقدیر12

      فؤاد محمود فؤاد محمد عبدالرحمن1000234634مستجد تقدیر13

      فؤاد ولید فؤاد محمد1000206575باق14

      فارس رضا عبدالشكور الشیخ حامد1000252004مستجد تقدیر15

      فارس عماد عبدالمقصود العوضى احمد1000207463باق16

      كریم احمد مصطفى احمد عوض1000255501محول17

      كریم حمدى حلمى عبدالسالم ھاللى1000207142مستجد تقدیر18

      كریم محمد المتولى محمد حجازى1000206768مستجد تخلف19

      كریم نھاد ممدوح ابراھیم الموافى1000207059باق20

      لؤى محمود ابراھیم عبدالمحسن1000234797مستجد تقدیر21

      لما خالد صدقى محمد احمد1000227175باق22

      مازن محمد محمود حامد شلبى1000207787مستجد تقدیر23

      محمد احمد محمد على ابوالمعاطى1000234252مستجد تخلف24

      محمد احمد محمد على مصطفى1000206363باق25

      محمد اشرف السعید حسین محمد1000234389مستجد تخلف26

      محمد اشرف سید احمد عبدالفتاح األرضى1000206437مستجد تقدیر27

      محمد اشرف عبدهللا ابراھیم خضیر1000234509مستجد تقدیر28

      محمد اشرف مصطفى محمد حسن1000206679مستجد تقدیر29

      محمد االمام عوض عوض ابراھیم1000234383مستجد تخلف30
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:6 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد الزغبى محمد شمھ1000225009باق1

      محمد السعید حسن مبروك1000255574محول2

      محمد السعید حلمى السعید عبدالجواد1000234664مستجد تخلف3

      محمد السعید محمد محمد المھدى1000207464مستجد تخلف4

      محمد السید صبرى محمد احمد فرحھ1000234660مستجد تقدیر5

      محمد السید عبدالجید سلیمان السید1000234392مستجد تخلف6

      محمد ایمن محمد السید محمد1000206670باق7

      محمد ایھاب محمد یس سرحان1000234311مستجد تقدیر8

      محمد جبر على احمد عبدالباقى1000234677مستجد تقدیر9

      محمد حمدى احمد عبدالمعطى1000207328مستجد تخلف10

      محمد حمدى سلیمان حسین سلیمان1000206992مستجد تقدیر11

      محمد حمدى محمد السید عبدالعزیز1000205983مستجد تخلف12

      محمد حمدى محمد عبده العجیمى1000234435مستجد تقدیر13

      محمد سعد المتولى المتولى ابراھیم1000251983مستجد تخلف14

      محمد سعدالدین محمد سلیمان سید احمد1000207157باق15

      محمد سعید محمد محمد سعد الرفاعى1000234390مستجد تقدیر16

      محمد شعبان السید عبدالعزیز السید1000251971مستجد تقدیر17

      محمد شعبان عبدالقادر حامد الحیوى1000251940مستجد تخلف18

      محمد شعبان محمد حسانین ابراھیم1000206354باق19

      محمد طارق عبدهللا حمزه1000251982مستجد تقدیر20

      محمد طھ محمد ابراھیم1000224340مستجد تقدیر21

      محمد طھ محمد على ابراھیم صابر1000234802مستجد تقدیر22

      محمد عادل محمد كامل على الخیاط1000205633باق23

      محمد عبدالعزیز محمد عبدالعزیز1000207581باق24

      محمد عبدالنبى یوسف محمد ابوعمھ1000233866مستجد تخلف25

      محمد عطیھ ابراھیم عبدالمنعم الباز1000234397مستجد تخلف26

      محمد على ابوالوفا على ابوالوفا شعیره1000234391مستجد تخلف27

      محمد على عبدالمعبود على فیاض1000251921مستجد تقدیر28

      محمد على على على محمد1000207596مستجد تقدیر29
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عید طھ على عاشور1000206826مستجد تخلف1

      محمد محمد عبدالعلیم شلبى1000251939مستجد تخلف2

      محمد محمود عبدالحق عیسى1000207184مستجد تقدیر3

      محمد محمود عبدالمقصود الذكى محمد1000234330مستجد تقدیر4

      محمد محمود محمد عبدالمعطى محمد1000234064مستجد تقدیر5

      محمد محمود مصطفى عیسى عیسى1000234354مستجد تخلف6

      محمد مصطفى محمود عبدالحمید جانب1000234369مستجد تخلف7

      محمد مصطفى مصطفى بدر الدھشان1000234128مستجد تخلف8

      محمد منیر مصطفى بھجت حامد1000234363مستجد تقدیر9

      محمد نظیم احمد محمود1000234715مستجد تخلف10

      محمد ولید الحسینى الغمراوى1000234452مستجد تخلف11

      محمود احمد عبدالرحمن محمد قشطھ1000207541باق12

      محمود احمد عبدالفتاح عید اسماعیل1000233875مستجد تقدیر13

      محمود حلمى محمد شعبان حسب هللا1000234379مستجد تقدیر14

      محمود خالد احمد حسن ربیع1000234613مستجد تخلف15

      محمود رمضان ابراھیم متولى1000206372باق16

      محمود طاھر جاد ابوالمعاطى1000234724مستجد تقدیر17

      محمود طھ فرج عباس البسیونى1000207013مستجد تخلف18

      محمود عادل سعد عبدالھادى سعفان1000207319مستجد تقدیر19

      محمود عبدالرازق خضر عبدالرازق ابراھیم1000207417مستجد تخلف20

      محمود عبدالرازق عبدالعظیم عبدالرازق سلیمان1000234623مستجد تخلف21

      محمود عبدالسالم محمد محمد السید1000234730مستجد تخلف22

      محمود عبدهللا اسماعیل عبدالفتاح مسلم1000251968مستجد تخلف23

      محمود عبدالمقصود كامل عبدالمقصود صقر1000206994باق24

      محمود عید على محمد احمد جاد1000234518مستجد تقدیر25

      محمود محسن العزب حسن على1000207082باق26

      محمود محمد عبدالحمید على محمد1000234316مستجد تخلف27

      محمود ھانى حسن حسن العالوى1000206755باق28

      مروان سعد السید محمد شعبان1000206621مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مریم صالح مكرم عبدالمجید ابراھیم1000250074مستجد تقدیر1

      مریم عصام حسین محمد حسین1000206000مستجد تقدیر2

      مصطفى ابراھیم جمعھ محمد غلوش1000207072مستجد تقدیر3

      مصطفى حسنى ابراھیم محمد خلیفھ1000234239مستجد تقدیر4

      مصطفى عبدالغنى المتولى محمد قندیل1000252001مستجد تقدیر5

      مصطفى فرج محمد رجب ابراھیم1000207400مستجد تخلف6

      مصطفى مجدى نبیل محمد ابراھیم1000251904مستجد تقدیر7

      مصطفى یاسر احمد مصطفى المرسى1000207240مستجد تقدیر8

      ممدوح صالح ابراھیم محمد الحداد1000207369مستجد تخلف9

      ممدوح نبیل عبدالواحد عبدالھادى سالمھ1000234488مستجد تخلف10

      منةهللا السید عبدالمنعم رمضان1000234321مستجد تقدیر11

      منصور مسعد مسعد مسعد كراویھ1000234833مستجد تخلف12

      موافى محمد موافى عبدالواحد1000234264مستجد تخلف13

      ندى رمضان عبدالعزیز زاید عوض1000234257مستجد تقدیر14

      نھا یاسین عبدالعاطى الشھاوى1000152708باق15

      نورھان محمد السید ابراھیم ابوالنجا1000207583مستجد تقدیر16

      نیره عبدالھادى عبدالحمید احمد عبدالواحد1000251924مستجد تقدیر17

      ھاجر كامل محمد محمود الشویحى1000250136مستجد تقدیر18

      ھاجر محمد السید ابراھیم1000250060مستجد تقدیر19

      ھانى احمد اسماعیل ابراھیم اسماعیل1000234219مستجد تقدیر20

      ھدیر محمد السعید عبدالبدیع الدیسطى1000229147مستجد تخلف21

      وائل مجدى عبدالحى حسانین1000234164مستجد تخلف22

      ولید ابراھیم یوسف السید1000234716مستجد تخلف23

      یمنى احمد عید عبدالحمید السید1000251353مستجد تخلف24

      یمنى محمد ابراھیم احمد قندیل1000251925مستجد تخلف25

      یوسف شعبان عبده حسانین عوض1000207063مستجد تخلف26

      یوسف عمرو صبح احمد1000234539مستجد تخلف27

      یوسف محمد عبدالكریم محمد عبدالفتاح1000207384مستجد تقدیر28

      یوسف ولید یوسف السید1000206710مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عبدالفتاح احمد محمد عبدالجواد1000149794باق1

      خالد طلبھ یحیى عبده1000188461باق بعذر2

      عبدالرحمن اشرف عزت محمد ابراھیم1000149337باق3

      على السید بكر السید1000173610باق4

      عمار یاسر سعد قناوى ابراھیم1000173614باق5

      محمد اسالم رضا رشاد ابراھیم لیلھ1000152527باق6
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