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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء عماد حسن حسین الشافعى1000207664مستجد تخلف1

      آیھ طاھر عبدالمنعم محمد احمد1000205605مستجد تقدیر2

      آیھ عبدالعزیز عبدالعزیز محمد السید الباجورى1000206001مستجد تقدیر3

      آیھ یاسر یحى الشربینى الحدیدى1000206711مستجد تقدیر4

      ابراھیم ابراھیم ابراھیم ابراھیم البحیرى1000206801مستجد تقدیر5

      ابراھیم ابراھیم فتحى سیداألھل1000205611مستجد تقدیر6

      ابراھیم سامى حسنین اصالن1000206186مستجد تخلف7

      ابراھیم محمود محمد جمعھ حسب هللا1000206705مستجد تقدیر8

      ابراھیم ھیثم حمدى ابراھیم وھبھ1000205777مستجد تقدیر9

      ابوبكر ابراھیم حسن حسن النجار1000205729مستجد تخلف10

      احمد السید عبدالرازق ابراھیم طھ1000205574مستجد تقدیر11

      احمد حسام السید الھتیمى1000229561مستجد تقدیر12

      احمد حسام عبدالمجید احمد ابوالخیر1000207526مستجد تقدیر13

      احمد حمدى احمد الناغى1000205830مستجد تخلف14

      احمد رضا احمد عبدالغنى على سالمھ1000206061مستجد تخلف15

      احمد رضا عبدالسالم بدر ابوالخیر1000205966مستجد تقدیر16

      احمد رضا محمد احمد المنجى1000206973مستجد تقدیر17

      احمد سمیر مصطفى زید1000207646مستجد تخلف18

      احمد شرف احمد جندى1000206562مستجد تقدیر19

      احمد صالح صالح محمد علم الدین1000206816مستجد تقدیر20

      احمد طارق حمزه محمد الغالى1000206551مستجد تقدیر21

      احمد عبدالفتاح فتحى المرسى محمد1000207702مستجد تقدیر22

      احمد عالء فؤاد یوسف عیسى1000205560مستجد تقدیر23

      احمد كرم سعد الصباحى1000207758مستجد تقدیر24

      احمد مجدى فتحى عبدالسالم موسى1000206505مستجد تقدیر25

      احمد محمد ابراھیم نعمان1000205660مستجد تقدیر26

      احمد محمد عبدالقادر محمد محمود1000205895مستجد تقدیر27

      احمد محمد كمال فؤاد الجمل1000207761مستجد تخلف28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمد یوسف على سید احمد1000206458مستجد تخلف1

      احمد محمود محمد حسن حسن واكد1000207563مستجد تخلف2

      احمد محمود محمود حسن رمضان1000207297مستجد تقدیر3

      احمد مدحت عبدالعظیم السید ابوالعطا1000207711مستجد تقدیر4

      احمد مصطفى شفیق المتولى النقیب1000225112مستجد تقدیر5

      احمد مصطفى عبده عبداللطیف المنیاوى1000207773مستجد تقدیر6

      احمد نعمان محمد عبده السید1000206942مستجد تقدیر7

      احمد ولید السید البنا1000205589مستجد تقدیر8

      ادھم فراج المحمدى احمد عوده1000205565مستجد تقدیر9

      اسامھ محمد رزق محمد نصر1000207143مستجد تقدیر10

      اسعد محمد عبدالغنى محمد شاھین1000224967مستجد تقدیر11

      اسالم السعید نصرالدین على ابراھیم1000206731مستجد تقدیر12

      اسالم محمود نجاح ابراھیم1000206947مستجد تقدیر13

      اشرف السعید البسطویسى عامر1000205623مستجد تقدیر14

      السعید محمد عبدالرازق غازى1000206901مستجد تقدیر15

      السید مؤنس السید محمد ھالل1000205997مستجد تقدیر16

      امام محمد امام احمد امام1000206908مستجد تقدیر17

      امنیھ عماد السعید طلبھ علم الدین1000206106مستجد تقدیر18

      امیر تامر حسین محمد ابوعرب1000205797مستجد تقدیر19

      امینھ كمال ابوالفتوح البسیونى1000206280مستجد تقدیر20

      انجى ھانى جورج نجیب1000205928مستجد تقدیر21

      ایاد عصام عبدالمنعم بدوى عبدالقوى1000205881مستجد تقدیر22

      ایاد ناصر محمود عبده حجاج1000206628مستجد تقدیر23

      ایاد وائل طلعت عبدهللا1000205924مستجد تقدیر24

      ایمان رضا عطیھ محمد محمد1000206223مستجد تقدیر25

      ایمان محمد احمد الشحات الغلبھ1000206040مستجد تقدیر26

      ایمان محمد توفیق حسن السید1000195489مستجد تخلف27

      ایمن ابراھیم السید شلبى على1000206005مستجد تخلف28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      باسم ولید عبدهللا محمد كامل1000205965مستجد تقدیر1

      بسملھ اسامھ احمد العشرى الوكیل1000207578مستجد تقدیر2

      بھاءالدین فتحى عبدالبدیع ابراھیم السید باز1000206653مستجد تقدیر3

      تقى السید احمد فتحى السید ابراھیم1000207178مستجد تقدیر4

      جمال اشرف عبدهللا على السید الشمبلى1000206556مستجد تقدیر5

      حاتم ابراھیم سید احمد بلحھ1000205621مستجد تقدیر6

      حاتم یوسف ابراھیم حشیش1000207688مستجد تقدیر7

      حازم محمود على غازى1000205862مستجد تقدیر8

      حسام احمد على احمد صیام1000205787مستجد تقدیر9

      حسن احمد حسن موسى حالوه1000207354مستجد تخلف10

      حسن شحاتھ على بدرالدین1000206434مستجد تقدیر11

      خالد احمد حسن نصار1000205615مستجد تقدیر12

      رؤى محمد عبدالحمید الدیسطى على1000207622مستجد تقدیر13

      رشا محمد لطفى عبدالموجود1000225039مستجد تقدیر14

      ریم محمد حامد حسن احمد السید1000205690مستجد تقدیر15

      ریھام حسن عید برھام الفداوى1000206849مستجد تقدیر16

      زیاد حلمى زكریا عبدالرحمن فرح1000206836مستجد تقدیر17

      زیاد سامى اسماعیل محمد1000205903مستجد تقدیر18

      زیاد محمد ابوالسعود محمد احمد خمیس1000207561مستجد تقدیر19

      زیاد مصطفى محمود مجاھد مصطفى1000207760مستجد تقدیر20

      ساره احمد عبدالعال احمد على1000207210مستجد تقدیر21

      ساره وائل فكرى محمود محمد شطا1000206306مستجد تقدیر22

      سامح نبیل عبداللطیف عبدالحمید سلیمان1000206330مستجد تقدیر23

      سلمى محمد جالل محمد على الجندى1000225569مستجد تقدیر24

      سمر ابراھیم احمد السید حجاز1000205941مستجد تقدیر25

      شذى على خورشید على الجندى1000207643مستجد تقدیر26

      شیماء السید ابراھیم محمد1000206885مستجد تقدیر27

      شیماء جمال عبدالمقصود سلیمان1000225026مستجد تقدیر28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      شیماء محمد عوض هللا حسنین ابراھیم قصب1000207352مستجد تخلف1

      شیماء ناصف طلعت صادق احمد الفقى1000205922مستجد تقدیر2

      طارق محمد مصطفى المغربى1000207743مستجد تقدیر3

      طارق ھشام محمد محمد الوصیف1000205594مستجد تقدیر4

      عاصم رضا ابراھیم على الحدیدى1000224444مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن ابراھیم محمد ابراھیم عماره1000207673مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن احمد احمد السعید عید بدوى1000225015مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن رضا مصطفى حسن1000206414مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن عادل عبدالحمید ابوزید1000205596مستجد تقدیر9

      عبدالرحمن عزت محمود قاسم1000207706مستجد تقدیر10

      عبدالرحمن محمود عمر احمد قمبر1000206843مستجد تقدیر11

      عبدالرحمن ناصر زغلول امین الجندى1000205835مستجد تخلف12

      عبدالستار ایھاب ابراھیم عبدالستار1000206057مستجد تقدیر13

      عبدالغنى محمد عبدالغنى السید عیسى1000205725مستجد تقدیر14

      عبدهللا ایھاب محمد ابوعبدهللا1000207772مستجد تقدیر15

      عبدهللا حاتم محمد حامد جوده1000206452مستجد تقدیر16

      عبدهللا عثمان محمود محمد بروم1000225318مستجد تقدیر17

      عبدهللا محمد میسره خلیل موسى1000229559مستجد تقدیر18

      عبدهللا محمود ھالل ابوالفتوح1000207624مستجد تقدیر19

      عزمى اشرف ابراھیم عزمى الدھشان1000206176مستجد تقدیر20

      عصام عبدالرؤف محمد عبدالرؤف عبدربھ1000205661مستجد تقدیر21

      عصام محمود منصور خلیل حشیش1000206219مستجد تخلف22

      عال احمد الحسینى احمد مبارك1000206157مستجد تقدیر23

      على احمد محمد صالح الدین محمود الشناوى1000205745مستجد تقدیر24

      على رضا على عبدالمطلب محمد1000205809مستجد تقدیر25

      علیاء السید السید محمد العدل1000225171مستجد تقدیر26

      علیاء خالد مطاوع البكرى حماد1000205595مستجد تقدیر27

      علیاء عصام الشافعى حامد قاسم1000206011مستجد تقدیر28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عماد السید جمال الدین بدوى ابراھیم سنجاب1000206465مستجد تقدیر1

      عمار محمد نجاح السعید زاید1000205907مستجد تقدیر2

      عمار وائل محسن الغریب زعبل1000206914مستجد تقدیر3

      عمر ابراھیم سلیمان عطیھ عنیبھ1000207325مستجد تقدیر4

      عمر احمد طاھر ابراھیم محمود1000206703مستجد تقدیر5

      عمر احمد محمد احمد طھ1000206766مستجد تقدیر6

      عمر ایمن احمد الصباحى1000205761مستجد تخلف7

      عمر خالد ابراھیم عالم1000225182مستجد تقدیر8

      عمر خالد حامد احمد محرم1000207291مستجد تقدیر9

      عمر رضا محمود بشیر1000206444مستجد تقدیر10

      عمر عباس عبدالرحمن شكر1000207769مستجد تقدیر11

      عمر عصام احمد فھمى عسكر1000207311مستجد تقدیر12

      عمر مجدى حسن عبدالرحمن الردینى1000229560مستجد تقدیر13

      عمر محمد ابراھیم بالى1000207682مستجد تقدیر14

      عمرو احمد عوض محمود محمد السطوحى1000225292مستجد تقدیر15

      عمرو محسن احمد زكى ابوالعنین1000205899مستجد تقدیر16

      عمرو محمد السید ابراھیم طمان1000206817مستجد تقدیر17

      عمرو محمد محمود عبدالمطلب محمد1000205693مستجد تقدیر18

      عمرو یاسر عرفات عبدالحى عجیزه1000207092مستجد تقدیر19

      فارس عماد رفعت ابراھیم نصر1000206216مستجد تقدیر20

      فتحى انس محمد ابوالفتح محمد الشوربجى1000225193مستجد تقدیر21

      فتحى جمال عبدالمنعم طھ على درویش1000207709مستجد تقدیر22

      فرح حسام الدین محمد سعد حماد1000205742مستجد تقدیر23

      فوزى عبدهللا فوزى زین الخولى1000206285مستجد تقدیر24

      كریم حسن العدوى سویدان1000205646مستجد تقدیر25

      كریم محمد عبدهللا ابوالعنین1000207099مستجد تقدیر26

      كریمھ السید الخضرى عبدالخالق1000188393مستجد تقدیر27

      ماریام فایز جرجس عطا بدوى1000207710مستجد تقدیر28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مارینا جون زكریا جرجس1000205785مستجد تقدیر1

      مازن السید المعداوى ابوصالح1000206237مستجد تقدیر2

      مجدى محمود المتولى عوض احمد1000206925مستجد تقدیر3

      محمد ابراھیم حسن على ابراھیم1000206828مستجد تقدیر4

      محمد ابراھیم محمد السید على عوض1000206741مستجد تقدیر5

      محمد ابراھیم محمد عبده المسیرى1000205900مستجد تقدیر6

      محمد احمد السعید عوض1000207112مستجد تقدیر7

      محمد احمد صالح محمد احمد عبدهللا1000207779مستجد تقدیر8

      محمد احمد عبدالمطلب عبدالمطلب1000206058مستجد تقدیر9

      محمد احمد فاروق الوزه1000205619مستجد تقدیر10

      محمد احمد محمد السید ادریس1000206773مستجد تخلف11

      محمد احمد محمد ثابت احمد1000205915مستجد تقدیر12

      محمد اسالم راغب راغب احمد1000207050مستجد تقدیر13

      محمد السید عوض هللا محمد على درویش1000206461مستجد تقدیر14

      محمد ایمن الخضرى محمد محمد الصاوى عید1000206820مستجد تقدیر15

      محمد ایمن محمد سعید دویدار1000207628مستجد تقدیر16

      محمد بدیر حسین على ابراھیم1000205825مستجد تقدیر17

      محمد جابر محمد متولى فرج1000207022مستجد تقدیر18

      محمد جمال محمد على عرفان1000205804مستجد تقدیر19

      محمد حلمى عبداللطیف معوض نصیر1000205947مستجد تخلف20

      محمد خیرى حسن عبدالجلیل حسن على الخیارى1000206926مستجد تخلف21

      محمد سعد ابراھیم سعد عبدالعال غیط1000206449مستجد تقدیر22

      محمد طارق سید غریب1000207000مستجد تخلف23

      محمد عبدالرحمن عبدالرازق احمد رضوان1000205893مستجد تقدیر24

      محمد عبده عبدالرحمن عبدالرحمن محمد1000205637مستجد تقدیر25

      محمد عزالدین عزالدین احمد غنیم1000245923مستجد تقدیر26

      محمد فرج محمد المغاورى ابوالنور النبالوى1000206871مستجد تقدیر27

      محمد فوزى عبدهللا مأمون ھالل1000206453مستجد تقدیر28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد محمد السید احمد عبدالرحمن1000206422مستجد تقدیر1

      محمد محمود راضى محمود الطیر1000206821مستجد تقدیر2

      محمد محمود فتحى محمود حمام1000207785مستجد تقدیر3

      محمد محمود محمود الحدیدى1000206147مستجد تقدیر4

      محمد مدحت حسن محمد سماحھ1000206625مستجد تقدیر5

      محمد ناصر محمد محمد الخمیسى1000205803مستجد تقدیر6

      محمد ھشام محمد السعید ھندام1000206857مستجد تقدیر7

      محمد ھشام مصطفى محمد1000224565مستجد تخلف8

      محمد یاسر حسن حسین البغدادى1000206007مستجد تخلف9

      محمد یوسف محمد یوسف الجمل1000225230مستجد تقدیر10

      محمود السید احمد حافظ السید1000206401مستجد تقدیر11

      محمود السید بركات االزلى1000206273مستجد تقدیر12

      محمود اھاب زكى محمود عرفھ1000207652مستجد تقدیر13

      محمود حسن عبدالعلیم محمد الھلیس1000207705مستجد تقدیر14

      محمود رضا الغریب محمد سعد الفول1000206574مستجد تقدیر15

      محمود زغلول جبر احمد شریف1000206624مستجد تقدیر16

      محمود شعبان محمد عبدالفتاح1000206561مستجد تقدیر17

      محمود عطا غازى ابراھیم1000206982مستجد تقدیر18

      محمود نیازى ماھر جادالمولى1000206233مستجد تقدیر19

      مروه ابراھیم حسین محمد المندوه1000205870مستجد تقدیر20

      مروه محمود عبدالعزیز الملیجى1000206260مستجد تقدیر21

      مریم حسنى السید على البجالتى1000205735مستجد تقدیر22

      مریم محمد عبدالرحمن الشحات رمضان1000205980مستجد تقدیر23

      مصطفى خالد مصطفى سالم السعدنى1000207745مستجد تقدیر24

      مصطفى على عبدالمقصود محمد ھرجھ1000206430مستجد تقدیر25

      مصطفى محمد محمد ادریس1000205614مستجد تقدیر26

      معاذ فایز ماھر جادالمولى1000206364مستجد تقدیر27

      معاذ محمد مصطفى محمد مصطفى1000206676مستجد تقدیر28

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثانیة - ھندسة االلكترونیات و االتصاالت

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:10 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      منار احمد السید محمد رمضان1000205977مستجد تقدیر1

      منةهللا اشرف سعد عبدالفتاح عوض1000206229مستجد تقدیر2

      منةهللا عادل صبحى السید الغزالھ1000206530مستجد تقدیر3

      منةهللا عمرو محمود محمد محمود1000206278مستجد تقدیر4

      منةهللا محمد شوقى احمد القطان1000206803مستجد تقدیر5

      منةهللا مصطفى عزالدین محمد ستین1000205897مستجد تقدیر6

      مھا محمد احمد البسطویسى محمد1000226565مستجد تقدیر7

      نادر فتوح عاشور مطاوع1000205814مستجد تقدیر8

      نانسى ناصر احمد رمضان عبدالرحمن1000224507مستجد تقدیر9

      ندا رضا فرج السید الشامى1000207363مستجد تقدیر10

      ندى طارق محمد السید حسن حراز1000207545مستجد تقدیر11

      ندى فتحى محمد محمد البسیونى1000224455مستجد تقدیر12

      نرمین ابراھیم السید ابراھیم عبدالھادى1000205806مستجد تقدیر13

      نشوى السید عبدالحى عبدالنبى حالوه1000207692مستجد تقدیر14

      نغم ایمن عبدالحفیظ عبدالجواد عمر1000207754مستجد تقدیر15

      نھاد السعید جاد السعید1000206391مستجد تقدیر16

      نھال نبیل عبدالغفار ابراھیم بدوى1000205931مستجد تقدیر17

      نھلھ محمد محمود محمد محمود غنیم1000207087مستجد تقدیر18

      نھى السعید عبدالمنعم حامد ابوالعطا1000206939مستجد تقدیر19

      ھاجر سعد عبدالخبیر محمد السید على1000206655مستجد تقدیر20

      ھادى نبیھ محمد نبیھ1000206859مستجد تقدیر21

      ھبھ محمد محمد یسن1000207078مستجد تقدیر22

      ھدى ھانئ ابوالفتوح ابوالفتوح ابوالفتوح1000207118مستجد تقدیر23

      یحیى عمر عبدالوھاب احمد الطنطاوى1000206261مستجد تقدیر24

      یوسف احمد السعید احمد عصر1000229562مستجد تقدیر25

      یوسف احمد حامد محمد اسماعیل1000205877مستجد تقدیر26

      یوسف محمد فؤاد احمد المنسى1000205867مستجد تقدیر27
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمد احمد الشربینى احمد1000115101مستجد تخلف1

      احمد محمود ابراھیم محمود عمر1000174582مستجد تقدیر2

      حسام شریف السید عبدالوھاب الفار1000173565مستجد تخلف3

      رأفت ایمن رأفت حسین ابراھیم1000175030باق4

      زینب جمال محمد جمعھ ابراھیم1000127903مستجد تخلف5

      سوزى ابوالخیر سعدالدین حسنین حطبھ1000149866باق6

      عبدالرحمن احمد ابوالعز عبدالرحمن محمد1000149613مستجد تخلف7

      كمال عالء حسن عبدالھادى فوده1000104350باق8

      محمود احمد محمود عبدالمقصود زیدان1000174693مستجد تقدیر9

      مصطفى محمد عبدالعزیز احمد صعوه1000174070مستجد تقدیر10

      ھاجر شمس الدین عبدالجلیل محمد زیدان1000149416مستجد تخلف11
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