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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آسر محمود السید عماره1000207111مستجد تخلف1

      آالء عبدالرؤف الموجھ على1000206113مستجد تخلف2

      آیھ جمال عبدالرحمن عبدالرحمن النبراوى1000206798مستجد تقدیر3

      آیھ محسن رشاد محمد عبدالعال1000206552مستجد تقدیر4

      ابراھیم حسین جمعھ محمد العبادى1000207055مستجد تقدیر5

      ابراھیم صالح احمد بدیر فتح الباب1000206078مستجد تقدیر6

      ابراھیم عادل ابراھیم عبدالعظیم الوتیدى1000206482مستجد تقدیر7

      ابراھیم عوض ابراھیم عوض اسماعیل1000206600مستجد تخلف8

      ابراھیم محمد على شعبان1000221530وافد مستجد تخلف9

      ابراھیم محمد محمد ابراھیم على1000207595مستجد تقدیر10

      ابراھیم نبیھ ابراھیم خطاب السید1000205926مستجد تقدیر11

      احمد ابراھیم احمد عطیھ قمر1000206048مستجد تقدیر12

      احمد اشرف غریب حامد1000206191مستجد تقدیر13

      احمد اشرف فتحى محمد الدسوقى1000206815مستجد تقدیر14

      احمد السعید محمد على مصلحى1000207294مستجد تقدیر15

      احمد السید محمد السباعى سالم1000205567مستجد تقدیر16

      احمد السید محمد حامد عبدالباسط1000207527مستجد تقدیر17

      احمد ایمن ناجى محمد عبدالحى1000206620مستجد تقدیر18

      احمد ایھاب شعبان محمد ابوالعنین1000206618مستجد تقدیر19

      احمد بھاء السعید متولى السید رخا1000206532مستجد تقدیر20

      احمد ثروت مسعد احمد محمد الفراش1000207387مستجد تقدیر21

      احمد جمال عبدالقادر حامد محمد1000206539مستجد تقدیر22

      احمد حافظ راشد محمد عبدالعزیز1000206607مستجد تقدیر23

      احمد حسام معوض عبدالفتاح حبیب1000224309مستجد تقدیر24

      احمد حمدى ابراھیم الدسوقى محمد السعدنى1000207346مستجد تقدیر25

      احمد رجب السید ابوطاحون1000207727مستجد تخلف26

      احمد رضا حسن السید الطناحى1000206742مستجد تقدیر27

      احمد سامح محمد عطیھ1000205657مستجد تقدیر28

      احمد صبرى شاور السید على العجمى1000207428مستجد تقدیر29

      احمد صالح احمد على التھامى1000207511مستجد تخلف30

      احمد عاطف ابوزید ابوزید جاب هللا1000206900مستجد تقدیر31

      احمد عاطف جادالحق السید احمد1000206866مستجد تقدیر32

      احمد عبدالاله صدیق حسان1000207273مستجد تخلف33

      احمد عبداللطیف محمد عبداللطیف العفیفى1000207208مستجد تخلف34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمد البھوتى عبدالمنعم غالى1000206957مستجد تخلف1

      احمد محمد الخضرى محمد عیاد1000206852مستجد تخلف2

      احمد محمد سعد یاقوت معوض1000206959مستجد تقدیر3

      احمد محمد عبدالحق احمد ستو1000206512مستجد تقدیر4

      احمد محمد عبدالرؤف محمد عید1000207305مستجد تخلف5

      احمد محمد عبدالوھاب احمد حامد1000206045مستجد تخلف6

      احمد محمد متولى السید حسین1000207218مستجد تقدیر7

      احمد محمد محمد سلیم1000225014مستجد تقدیر8

      احمد محمد محمد عبدالحمید ابراھیم1000205696مستجد تقدیر9

      احمد محمد ھالل محمد ھالل1000207678مستجد تقدیر10

      احمد محمود احمد محمد سعید1000207315مستجد تقدیر11

      احمد محمود السید عطیھ حسین1000206314مستجد تخلف12

      احمد محمود حسنى السید شعیب1000205721مستجد تقدیر13

      احمد محمود محمد ابراھیم الكافورى1000207691مستجد تقدیر14

      احمد محمود محمود المكاوى البحیرى1000206226مستجد تقدیر15

      احمد مصطفى سلیمان مصطفى1000207667مستجد تقدیر16

      احمد مصطفى محمد كمال رمضان1000207336مستجد تقدیر17

      احمد ھشام رفعت محمد اسماعیل1000205681مستجد تخلف18

      احمد یاسر عبدالمنعم طلبھ محمد1000205676مستجد تخلف19

      احمد یاسر عید مصطفى بدوى1000206162مستجد تقدیر20

      ادھم اسامھ السید حسین عبده سید احمد قداح1000207394مستجد تخلف21

      ادھم طارق عبدالعظیم طلبھ الشرقاوى1000207279مستجد تقدیر22

      اروى محمد السید موسى على1000207350مستجد تخلف23

      اروى محمود احمد عبدالغفار عیسى1000206504مستجد تقدیر24

      اسامھ امیر العدوى العدوى راشد1000206949مستجد تخلف25

      اسامھ انور ابراھیم ابراھیم حسن المتولى1000207531مستجد تقدیر26

      اسراء ابراھیم شحاتھ محمد ھالل1000206745مستجد تخلف27

      اسالم ابوالعباس امین عبدالحلیم شادى1000206894مستجد تقدیر28

      اسالم احمد السید محمد السعید1000207377مستجد تقدیر29

      اسالم اشرف عوض عبدالجواد الصاوى1000225391مستجد تخلف30

      اسالم السید محمد ابراھیم بكر راشد1000207458مستجد تخلف31

      اسالم جوده جوده ابراھیم السید1000225020مستجد تخلف32

      اسالم حماده السید المتولى1000207242مستجد تقدیر33

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثانیة - الھندسة المدنیة

للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسالم شاكر رزق عنتر1000224931مستجد تخلف1

      اسالم عادل محمد عبدالمولى1000205959مستجد تقدیر2

      اسالم عبدالرازق محمد الذكى1000206829مستجد تخلف3

      اسالم عبدالسالم عبدالحكیم ابوالمعاطى1000206722مستجد تقدیر4

      اسالم محمود عبدالرحمن المغاورى الطنطاوى1000207237مستجد تخلف5

      اسماء السید محمود عبده ابوالنجا1000207478مستجد تخلف6

      اشرف محمد محى محمد ابراھیم حسانین1000206724مستجد تقدیر7

      الحسن عطیھ محمد غنیم1000207736مستجد تقدیر8

      السعید السید العزازى على عبدربھ1000206548مستجد تقدیر9

      السید توكل السید محمد خلیل1000207685مستجد تخلف10

      السید على السید السید خلیل1000224317مستجد تخلف11

      السید محمود عبدالفتاح ابوسلیمان1000206647مستجد تخلف12

      الشیماء خطاب السعید عبدالحمید1000225503مستجد تخلف13

      المدثر محمود الغریب عبدالمنعم1000206420مستجد تخلف14

      امانى بركات راغب عید محمد1000207243مستجد تخلف15

      امجد ناجح محمد السید على1000206601مستجد تقدیر16

      امل احمد احمد جاد1000225038مستجد تخلف17

      انور السادات وحدهللا الحبشى1000206345مستجد تخلف18

      ایمان عالء محمد نجیب السعید1000207402مستجد تقدیر19

      ایمان ھشام محمد عبدالھادى1000206390مستجد تقدیر20

      بسملھ وجدى السید محمود النجار1000205950مستجد تقدیر21

      بسمھ عطیھ محمد على سالم1000205779مستجد تقدیر22

      بالل محمد محمد مصطفى عقل1000206198مستجد تخلف23

      جمال عبدهللا محمود محمد ابوسالم1000206334مستجد تقدیر24

      حازم احمد محمد عبدالفتاح المتولى1000207497مستجد تخلف25

      حسام اسماعیل احمد اسماعیل محمد1000206809مستجد تخلف26

      حسام جمال محمد المتولى الكردى1000206870مستجد تخلف27

      حسام رضا الشحات عبدالحمید السید1000206255مستجد تخلف28

      حسام شریف محمد منیر عنبر1000206847مستجد تقدیر29

      حسن محمد عبدالرؤف محمد البقرى1000205608مستجد تخلف30

      حسین عبدالحمید صالح السعید عمر1000206183مستجد تقدیر31

      حمزه اسماعیل محمد عبدالحمید البلعوطى1000206243مستجد تخلف32

      حنین ایاد احمد غیط1000206997مستجد تخلف33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      خالد األمیر محمد الھنداوى حجازى1000205902مستجد تخلف1

      خالد جمال محمد ابراھیم محمد البراوى1000206613مستجد تقدیر2

      خالد عادل رمضان محمد عامر1000206055مستجد تقدیر3

      خالد محمد السید السید على الحنفى1000207493مستجد تقدیر4

      دنیا محمد ابوناصر مسعد حزه1000207576مستجد تقدیر5

      رحمھ السعید محمد السعید اسماعیل1000207617مستجد تقدیر6

      رحمھ عبدالھادى محمد عبدالھادى حامد اإلمام1000224484مستجد تقدیر7

      رفعت عبدالمنعم رفعت حامد المعلم1000205641مستجد تخلف8

      رفیده محمد منصور الطنطاوى1000206893مستجد تقدیر9

      رقیھ محمد عبدهللا رزق داود1000207175مستجد تخلف10

      روان جمال اسعد متولى موافى1000205551مستجد تخلف11

      روان محمد فھمى عبدالحمید1000206616مستجد تقدیر12

      زیاد اسماعیل حلمى عبدالعزیز ھویدى1000207608مستجد تقدیر13

      زینب طارق حلمى عطیھ مرسى1000206464مستجد تخلف14

      زینب عبدهللا محمد الوحش1000207632مستجد تقدیر15

      ساره اشرف فھمى السعید1000207506مستجد تقدیر16

      ساره محمد السید سلیمان العجرودى1000207619مستجد تقدیر17

      سامح محمد ابراھیم السید البنا1000207598مستجد تخلف18

      سعد طارق على احمد صالح1000206519مستجد تخلف19

      سعد محسن سعد عبدالمعطى1000205967مستجد تقدیر20

      سعد یوسف عبدالسمیع الجمال1000205578مستجد تقدیر21

      سالمھ عبدالستار سالمھ محمد سالمھ1000206969مستجد تخلف22

      سلمى احمد حسن بدیر معن1000207491مستجد تقدیر23

      سماح حسانین عثمان حسن الحصرى1000207503مستجد تقدیر24

      سمر عالء محمد الغریب عطا1000207447مستجد تقدیر25

      سمیحھ محمد السعید عبده حماد1000206573مستجد تقدیر26

      سمیر السید عبدالحكم محمود1000206313مستجد تخلف27

      سمیھ عبدالحمید محمود محمد على راشد1000207629مستجد تقدیر28

      سیف الدین المرسى محمود محمد حجازى1000206365مستجد تقدیر29

      سیف الدین محمد حمدان مصطفى العزب1000207397مستجد تقدیر30

      شادى اشرف على نصر السید1000206544مستجد تقدیر31

      شریف محمد عوض محمد الشربینى1000205698مستجد تقدیر32

      شرین ھشام عبدالمنعم عبدالمنعم1000225048مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      شكرى جرجس غطاس نجیب1000206120مستجد تقدیر1

      شیماء شاكر عبدالحمید سالم على جوھر1000207292مستجد تقدیر2

      شیماء وائل سمیر ابوالفتوح ابراھیم1000205774مستجد تخلف3

      صبرى راضى عبدالمجید سلیمان1000206318مستجد تقدیر4

      صبرى محمد صبرى السید1000207202مستجد تخلف5

      صالح المغازى الرفاعى المعداوى1000206929مستجد تقدیر6

      طارق حمدى عبدالعزیز عبدالمحسن السید1000207755مستجد تخلف7

      طارق صالح رشدى عبدالحلیم1000224965مستجد تقدیر8

      طاھر الغزالى ابراھیم احمد تعلب1000206490مستجد تقدیر9

      طلعت محمد طلعت الشورى1000207649مستجد تقدیر10

      عادل عبدالباسط عبدالرحمن الدسوقى1000206008مستجد تقدیر11

      عادل عبدالعزیز توكل على عبدالعاطى1000224951مستجد تخلف12

      عبدالجواد خالد عبدالجواد ابراھیم1000206394مستجد تخلف13

      عبدالحى محمد عبدالحى مصطفى عبدالرحمن1000207360مستجد تخلف14

      عبدالرحمن احمد محمد محمد المتولى1000206038مستجد تقدیر15

      عبدالرحمن اسماعیل الدسوقى عكاشھ ابوالنیل1000207251مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن اشرف ابراھیم احمد محمد الجوھرى1000207134مستجد تقدیر17

      عبدالرحمن السید صالح الدین محمود میره1000206497مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن جاد الدسوقى محمد االمام1000207416مستجد تخلف19

      عبدالرحمن جمال محمود عبدالغنى بدیر1000205933مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن عصام حسانین المتولى المتولى1000206786مستجد تقدیر21

      عبدالرحمن محمد ابراھیم االمام حسن1000206115مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن محمد السعید محمد المنسى1000206723مستجد تقدیر23

      عبدالرحمن محمد بدر ھیكل1000205622مستجد تقدیر24

      عبدالرحمن محمد سامى السید بالل1000206016مستجد تخلف25

      عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عبده عبدالرحمن1000207149مستجد تخلف26

      عبدالرحمن محمد محمد زید1000205592مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن محمود عمر عبدالھادى على1000207396مستجد تقدیر28

      عبدهللا احمد محمود عبدهللا الغوابى1000206888مستجد تخلف29

      عبدهللا المرسى محمد ابراھیم عرفھ1000206375مستجد تقدیر30

      عبدهللا بالل محمد مسعد سلیم1000225025مستجد تقدیر31

      عبدهللا حماده نصر رزق محمد1000224261مستجد تخلف32

      عبدهللا عادل محمد العشرى1000206384مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدهللا محسن حمزه المرسى عید1000206135مستجد تخلف1

      عبدهللا محمود یوسف عبدهللا یوسف الرشیدى1000206533مستجد تقدیر2

      عبدالمجید صالح عبدالمجید عبده المنسى1000206388مستجد تقدیر3

      عبدالمسیح ایوب شوقى ایوب1000207057مستجد تخلف4

      عبده محمد عبدالرازق السكرى1000207201مستجد تخلف5

      على احمد منصور منصور مقلد1000207126مستجد تخلف6

      على ایمن على على احمد1000206100مستجد تقدیر7

      على محمد على المرسى جاللھ1000225016مستجد تقدیر8

      عماد اشرف ابراھیم محمود1000206910مستجد تخلف9

      عمر ابراھیم حسن زكریا محمود یونس1000207015مستجد تخلف10

      عمر احمد محمود ابراھیم الرفاعى1000207588مستجد تخلف11

      عمر اسامھ عبدالفتاح عبدالمنعم المطحنھ1000206052مستجد تخلف12

      عمر اشرف محمد شعبان السنیطى1000206905مستجد تخلف13

      عمر المنسى عوض هللا بوبو1000205625مستجد تقدیر14

      عمر ایھاب رضوان سعد الدسوقى1000205905مستجد تخلف15

      عمر حسام محمود اسماعیل محمود1000207238مستجد تخلف16

      عمر عبدالعال الذكى محمود على1000206082مستجد تخلف17

      عمر محمد رمضان محمود عبدالرازق1000207326مستجد تخلف18

      عمر محمد صدقى عبدالعزیز شتیھ1000206725مستجد تقدیر19

      عمر محمد عمر محمد السید الطنطاوى1000207381مستجد تقدیر20

      عمر محمود محمد احمد الشال1000206252مستجد تخلف21

      عمر ھشام عبدالفتاح عنتر زھران1000206851مستجد تقدیر22

      عمرو احمد محمد احمد العشرى1000207641مستجد تخلف23

      عمرو السید زغلى سالمھ شبار1000206746مستجد تخلف24

      عمرو رضا محمد المرسى شحاتھ1000224469مستجد تخلف25

      عمرو محمد منیر شندى حسن خضر1000206432مستجد تخلف26

      عمرو محمود كامل المتولى السید1000207495مستجد تخلف27

      فؤاد رجب فؤاد ابراھیم سالم1000206475مستجد تقدیر28

      فؤاد شریف عبدالبدیع عبدالعزیز1000206976مستجد تقدیر29

      فاتن محسن محمد الشربینى مطر1000225027مستجد تخلف30

      فارس محمد طلبھ السید عبدالغنى1000206738مستجد تقدیر31

      فارس محمد فارس البربرى1000207647مستجد تخلف32

      فارس نصر محمود ابراھیم1000207020مستجد تخلف33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      فاروق حاتم فاروق محمد1000206730مستجد تقدیر1

      فاطمھ انور مجاھد اسماعیل عوف1000207331مستجد تقدیر2

      فاطمھ مختار سید احمد خمیس1000224196مستجد تقدیر3

      فاطمھ مسعد محمود عبدالغنى یوسف1000207060مستجد تقدیر4

      فرج محمد فرج محمد1000207166مستجد تقدیر5

      فرید احمد صالح السید ابوالعمایم1000207058مستجد تخلف6

      كریم حسین عبدالعزیز عبدالحلیم1000206767مستجد تخلف7

      كریم شریف فتحى حجازى عبدالواحد1000206032مستجد تقدیر8

      كریم شریف مصطفى الغریب السقا1000207542مستجد تخلف9

      كریم فاروق محمد احمد عكاشھ1000206317مستجد تخلف10

      مادن احمد السید ابراھیم حسن1000206307مستجد تقدیر11

      محمد ابراھیم معوض عبدالمعطى لطف هللا1000206916مستجد تقدیر12

      محمد احمد احمد حسن حسن عربان1000207575مستجد تقدیر13

      محمد احمد خلیل احمد خلیل1000206130مستجد تخلف14

      محمد احمد سعد محمد السایح1000224930مستجد تخلف15

      محمد احمد عبدهللا عبدهللا عبدالرحمن1000206447مستجد تخلف16

      محمد احمد عبدالھادى محمد عبدالھادى1000205807مستجد تقدیر17

      محمد احمد عبده عباس سالم1000206951مستجد تقدیر18

      محمد احمد على عبدالمعطى1000207475مستجد تقدیر19

      محمد احمد على محمد السید1000224233مستجد تقدیر20

      محمد احمد فرید على بدیر1000173657مستجد تخلف21

      محمد احمد محمد ابوالغیط جعفر1000225006مستجد تقدیر22

      محمد احمد محمد احمد السعید الدمیرى1000206796مستجد تقدیر23

      محمد احمد محمد البلیھى1000225005مستجد تقدیر24

      محمد احمد محمد سرى احمد سعده1000206246مستجد تقدیر25

      محمد احمد محمد عبدالسالم محمد1000206538مستجد تقدیر26

      محمد احمد منصور حسن حسن شاھین1000205869مستجد تخلف27

      محمد اسامھ احمد على عمر1000207744مستجد تقدیر28

      محمد اشرف احمد على مكنس1000207043مستجد تقدیر29

      محمد اشرف شحاتھ محمد الصادى1000206756مستجد تقدیر30

      محمد اشرف صالح محمد صالح1000207378مستجد تخلف31

      محمد اشرف طلعت رجب ابراھیم شداد1000205748مستجد تخلف32

      محمد اشرف عبدالسالم عبدالسالم عبدالرازق1000224194مستجد تخلف33

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثانیة - الھندسة المدنیة

للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:8 ) 
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد اكرم السید امین شادى1000205863مستجد تقدیر1

      محمد السعید البشیر ابراھیم البشیر1000207532مستجد تقدیر2

      محمد السعید عبدهللا السید ابوسبع1000206474مستجد تخلف3

      محمد السعید محمد السعید دبور1000224187مستجد تقدیر4

      محمد السید احمد محمود ابوعامر1000207348مستجد تقدیر5

      محمد السید محمد عبدالعاطى ابوالسعود1000206986مستجد تخلف6

      محمد المرسى محمد السید البھدلى1000207556مستجد تقدیر7

      محمد ایمن معوض ابوالمعاطى1000206405مستجد تقدیر8

      محمد جمال الداودى محمد ابراھیم1000224222مستجد تقدیر9

      محمد جمال عبدالسالم فكرى عبدالفتاح1000207699مستجد تخلف10

      محمد جمال محمود على1000207448مستجد تخلف11

      محمد حسام محمد فوزى العدوى1000206800مستجد تخلف12

      محمد حسن السعید البسیونى احمد1000206484مستجد تقدیر13

      محمد حسنى ابراھیم محمد خلیفھ1000205874مستجد تخلف14

      محمد حسین محمد الدادمونى احمد1000206806مستجد تقدیر15

      محمد رضا ضیف عبدالوھاب الزمیتى1000206571مستجد تخلف16

      محمد رمضان السعید رمضان1000207048مستجد تقدیر17

      محمد زاھر محمد السباعى الطرابیلى1000206663مستجد تخلف18

      محمد شفیق جالل محمد العیسوى1000206235مستجد تقدیر19

      محمد صالح فرج شحاتھ عابدین1000207603مستجد تخلف20

      محمد صالح محمد شحاتھ1000206638مستجد تقدیر21

      محمد عابد شعبان المرسى احمد1000206263مستجد تقدیر22

      محمد عادل احمد على عبدالبارى1000224952مستجد تقدیر23

      محمد عادل محمود ابوالمجد المنشاوى1000206524مستجد تقدیر24

      محمد عبدالحمید مستجیر ابراھیم عمر1000207553مستجد تقدیر25

      محمد عبدالقادر خالد حسن مجاھد1000206651مستجد تقدیر26

      محمد عبده عوض عبدالفتاح1000224956مستجد تقدیر27

      محمد عالء احمد محمد عوید1000224186مستجد تخلف28

      محمد عید ابراھیم ابراھیم التوابتى1000207529مستجد تقدیر29

      محمد ماھر على عبدالجواد1000206860مستجد تخلف30

      محمد محرم فؤاد عبده عالءالدین1000205678مستجد تقدیر31

      محمد محمد طلبھ احمد حجاج1000207382مستجد تخلف32

      محمد محمود احمد محمود على1000207327مستجد تخلف33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد محمود السید عبدالرحمن ھاشم1000224591مستجد تقدیر1

      محمد محمود حافظ ابراھیم محمد1000207500مستجد تخلف2

      محمد محمود على احمد حلیمھ1000206146مستجد تخلف3

      محمد محمود محمد سلیمان1000207353مستجد تقدیر4

      محمد محمود محمد عبده بكر1000206290مستجد تخلف5

      محمد مصطفى محمد مصطفى الكتاتنى1000206839مستجد تقدیر6

      محمد منذر محمد حلمى عبدالعاطى الجوھرى1000206253مستجد تقدیر7

      محمد میمى فتحى الحبشى النجار1000206928مستجد تقدیر8

      محمد نبیل عطیھ یونس1000205598مستجد تخلف9

      محمد نصر ابراھیم رجب محمد1000206356مستجد تقدیر10

      محمد وائل حسین شعبان محمد1000206406مستجد تقدیر11

      محمد وجیھ ابراھیم احمد البیلى1000205986مستجد تقدیر12

      محمد ولید مختار عبدالعظیم سرور سرور1000207261مستجد تقدیر13

      محمد یاسر انور ابراھیم العدروسى1000206869مستجد تخلف14

      محمد یسرى فرج احمد العوضى1000207613مستجد تقدیر15

      محمود ابراھیم عبدهللا السید فتوح1000207309مستجد تخلف16

      محمود ابراھیم فاروق السعید محمد حماد1000207654مستجد تقدیر17

      محمود احمد محمد احمد صالح1000207270مستجد تخلف18

      محمود السید عبدالمجید عبدالفتاح1000207046مستجد تقدیر19

      محمود السید عثمان البیومى على1000207481مستجد تقدیر20

      محمود حلمى محمد ابراھیم محمد الغریب1000207280مستجد تقدیر21

      محمود خالد محمد العشماوى1000207341مستجد تقدیر22

      محمود خیرى محى الدین البدوى عالم1000207700مستجد تخلف23

      محمود رضا نصرهللا متولى نصرهللا1000207412مستجد تقدیر24

      محمود شعبان البھلول عیسى1000224948مستجد تقدیر25

      محمود عادل احمد ابراھیم الحصرى1000207520مستجد تخلف26

      محمود عبدالعزیز یوسف ابراھیم یوسف1000206972مستجد تخلف27

      محمود مجدى حسن السید ابراھیم1000206678مستجد تخلف28

      محمود محمد احمد البیلى1000206714مستجد تخلف29

      محمود محمد شریف عبدالوھاب سید احمد1000206525مستجد تخلف30

      محمود محمد عاشور السعید سلیمان1000207735مستجد تقدیر31

      محمود محمد على محمد فاید1000207153مستجد تخلف32

      محمود مسعد ابراھیم محمد1000224140مستجد تخلف33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود مصطفى ابراھیم الوصیف1000207590مستجد تقدیر1

      مرام یاسر السید الصعیدى1000207173مستجد تخلف2

      مریم اشرف محمد عفت حسین محمد1000225425مستجد تقدیر3

      مریم توفیق فوزى محمد الباز1000207604مستجد تخلف4

      مریم شریف محمد صبرى عبدالخبیر1000206592مستجد تقدیر5

      مریم محمد فؤاد محمد عبدالحلیم1000206769مستجد تخلف6

      مصطفى اسماعیل لطفى السید على الدیب1000173869مستجد تخلف7

      مصطفى طارق عبدالسالم خلیفھ1000206327مستجد تخلف8

      مصطفى فتحى خاطر ابراھیم1000207228مستجد تقدیر9

      مصطفى فھمى سید احمد داود1000205580مستجد تخلف10

      مصطفى محمود مصطفى عبدالحمید عبدالعظیم الكیال1000226552مستجد تخلف11

      مصطفى وحید عبدالستار رزق عفیفى1000206985مستجد تقدیر12

      ممدوح على سالم عوض عوض1000207131مستجد تخلف13

      منةهللا ولید حامد محمد الدیب1000207135مستجد تقدیر14

      منى متولى حسین عبدالكریم1000207265مستجد تقدیر15

      مھا ابراھیم ابراھیم الحسینى شرف1000224205مستجد تقدیر16

      میرال مالك جرجس ملیكھ1000207615مستجد تقدیر17

      میرنا ولید عادل محمود یاقوت1000205740مستجد تخلف18

      نور احمد محمد عبدالرؤف عبدالحمید1000206489مستجد تخلف19

      نورالدین مجدى اسماعیل خلف زھران1000207230مستجد تقدیر20

      نورھان محمد عبدالحمید محمد عبدالوھاب1000207371مستجد تخلف21

      نورھان محمد عوض الوزان1000205571مستجد تقدیر22

      ھاجر ابراھیم السید بسیونى متولى1000207259مستجد تخلف23

      ھانى عبدالوھاب امین عامر سالمھ1000206460مستجد تخلف24

      ھبھ السید محمود السعید ناصر1000224974مستجد تقدیر25

      ھشام السید محمد عبدالفتاح1000206324مستجد تخلف26

      ھشام محمد شوقى على النجار1000206790مستجد تقدیر27

      ھمسھ ناصر محمد رجب الربعى1000206440مستجد تقدیر28

      وحید على محمد القرمانى1000205653مستجد تقدیر29

      یحى السید السید محمد غنیم1000207597مستجد تخلف30

      یمنى احمد عبدالعزیز حسن السندوبى1000205666مستجد تقدیر31

      یوسف كمال كمال محجوب دیاب1000207718مستجد تخلف32

      یوسف محمد اسماعیل خلیل عبدالكریم1000206856مستجد تخلف33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم محمد ابراھیم محمد حسانین1000174128مستجد تخلف1

      احمد رضا ابراھیم محمد حمزه1000188420باق2

      احمد رمضان عبدالحمید عناب1000149204باق3

      احمد سعد حامد جبریل1000115086باق بعذر4

      احمد سلطان ماھر سلطان السعداوى1000012100باق5

      احمد صبرى امین احمد امین1000174104مستجد تقدیر6

      احمد عبدالوھاب رمزى ابوشعیشع1000174418مستجد تخلف7

      احمد عصام محمد فتحى جالب1000173595مستجد تقدیر8

      احمد فوزى صابر محمد الجمسى1000174650باق9

      احمد لطفى ابراھیم عبدالغنى بدرالدین1000152688باق10

      احمد محمد الداودى احمد خلیل1000173660باق11

      احمد محمد نصر بركات1000174914مستجد تخلف12

      احمد مصطفى جعفر اسماعیل1000174111باق13

      احمد ناصف محمد ناصف1000174514باق14

      احمد نبیل صادق المشد1000173598باق15

      احمد ھشام السید مختار جاب هللا1000012068باق16

      ادھم محمد العدوى احمد ابوشعیشع1000174116باق17

      ادھم وائل یاقوت یاقوت العشرى1000174789مستجد تخلف18

      اسامھ محمد محمد محمد حسن1000173904باق19

      اسالم سلیمان عامر سلیمان ضبش1000174336باق20

      اسالم عماد ابراھیم عبدالبدیع1000174328باق21

      الحسینى محمد الحسینى الظریف1000173600باق22

      بشار السید على اسماعیل السید1000174517باق23

      بھاء حماده عبدالعزیز الشین1000174659مستجد تخلف24

      جمال محمد ذكى على رضوان1000149744باق25

      حسام السید عوض السید احمد1000174897مستجد تخلف26

      حسن محمد حسن حسن على البویسى1000173664مستجد تقدیر27

      حسین عصام حسین عبدالجواد محمد1000174675مستجد تخلف28

      خالد فتحى على جاد1000173854مستجد تخلف29

      خالد محمد محمود محمد الوصیف1000173855باق30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ربیع السید السید عبدالرحمن1000173836مستجد تخلف1

      رضا محمد احمد ابوالمعاطى احمد1000148923باق2

      زیاد السید عبدالعاطى احمد وھبھ1000174817مستجد تخلف3

      زیاد محمد السید محمد السید العجوانى1000174818باق4

      سمیر خالد على محمد احمد الشنیطى1000174519باق5

      شریف خالد محمد رشاد مبروك غانم1000174813باق6

      شیماء الحسینى رأفت الحسینى دویب1000188418مستجد تقدیر7

      عادل طارق عادل حامد1000148994باق8

      عبدالرحمن المتولى عبدالسالم المتولى عوض1000188436مستجد تخلف9

      عبدهللا احمد السید جمعھ حسانین1000173947مستجد تخلف10

      عبدهللا ایھاب شعبان محمد ابوالعنین1000150334باق11

      عبدالمنعم شاكر عبدالمنعم الشربینى رمضان1000173736باق12

      عمار یاسر حسن محمد1000174154مستجد تقدیر13

      عمر السعید الطنطاوى صادق النجار1000174841باق14

      عمر عمادالدین محمد محمد على البیومى1000174593باق15

      فاروق سامى عبده عبده عیسى1000173739باق16

      كریم رأفت حسین ادریس1000149346مستجد تخلف17

      كریم متولى شعبان محمد السواح1000173622مستجد تخلف18

      محمد ابراھیم احمد عباس ریحان1000174042مستجد تخلف19

      محمد احمد عبدالحمید محمد1000174952باق20

      محمد احمد عبدالعزیز محمد مصطفى1000150069باق21

      محمد اسامھ رجب رمضان ابراھیم1000174467باق22

      محمد اشرف یحى على حسن1000174113مستجد تقدیر23

      محمد ایھاب زكریا عبدالحمید1000174146باق24

      محمد حسام عبدالغنى احمد عبدالغنى1000174488باق25

      محمد حسین محمد عبدالغنى الجمل1000196624مستجد تخلف26

      محمد خالد محمد توكل سلیمان مسعد1000174888باق27

      محمد خالد محمد عبده العزب1000175001باق28

      محمد خالد مختار شاھین1000174170باق29

      محمد رضا رشاد ابراھیم1000173630باق30
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:04 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد زكى عبدالرؤف زكى محمد1000173721مستجد تقدیر1

      محمد سامح فاروق عبدالكریم زھره1000174689باق2

      محمد سامى شاكر الظریف1000173632باق3

      محمد سمیر محمود محمد على1000150310باق4

      محمد شعبان محمد محمد سكر1000173872باق5

      محمد صبحى عبدالصادق حسن1000174015باق6

      محمد عبدالسالم السید عاشور محمد احمد1000174204باق7

      محمد عصام محمد محمود1000173637باق8

      محمد عالء محمد عوض متولى1000173638باق9

      محمد عوض محمد السید فرج1000173641باق10

      محمد فؤاد السید السید الشاذلى1000174908باق11

      محمد فخرى عبدالحكیم الدسوقى عطاهللا1000174148مستجد تخلف12

      محمد مجدى خلیل عبدالسالم العیسوى1000173722باق13

      محمد محمود فتحى محمود السید1000174939مستجد تقدیر14

      محمد مختار سلیمان احمد قندیل1000174629مستجد تقدیر15

      محمد مسعد رمضان احمد سند1000174048مستجد تخلف16

      محمد وجیھ محمود عبدالفتاح عماره1000174302مستجد تخلف17

      محمود احمد محمود محمد رزق1000174940باق18

      محمود ماجد عبدالفتاح عبدالمجید1000175014مستجد تخلف19

      محمود محمد الحسینى فخر الحسینى العدل1000173957مستجد تخلف20

      مصطفى احمد زكى السعید وزره1000174052باق21

      منى حاتم خیرى متولى نصر1000188394باق22

      موسى عالء موسى موسى موسى1000174835مستجد تخلف23

      ناصر على الدسوقى على عبدالوھاب1000173750باق24

      نایف عاطف عبدالغنى عبدالحمید العدل1000174894باق25

      ندى محمد مخیمر احمد ابوالوفا1000174348مستجد تقدیر26

      ھمام محمد محمد معاذ1000104360باق27

      یوسف محمد فایق ذكى على قمبوره1000174840باق28

      یوسف محمد یوسف محمود زكى1000174644باق29
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