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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیةهللا فرید عبدالكریم نصر عبدالواحد1000173549مستجد تقدیر1

      آیھ ابراھیم طلعت محمود التوابتى1000195608مستجد تقدیر2

      ابانوب ناصر جورجى ابراھیم1000174096مستجد تقدیر3

      ابراھیم احمد رزق رزق طمان1000173897مستجد تقدیر4

      ابراھیم محمد السعید عبدالعال شحاتھ1000174465مستجد تقدیر5

      ابراھیم معوض محمد السید1000174150مستجد تقدیر6

      احمد اشرف محمد حافظ احمد1000174063مستجد تقدیر7

      احمد السید ابراھیم ابراھیم الخیاط1000221498مستجد تقدیر8

      احمد حاتم الحمادى موسى ارز1000188215مستجد تقدیر9

      احمد حازم عبدهللا محمد المرسى1000174646مستجد تقدیر10

      احمد حسونھ حسن محمود سند1000173673مستجد تقدیر11

      احمد رزق جبر المغاذى1000174558مستجد تقدیر12

      احمد شاكر عطیھ ابراھیم الشورى1000173825مستجد تقدیر13

      احمد عبدالباسط عبدالعظیم محمود عطیھ1000149777مستجد تقدیر14

      احمد عبدالعاطى السید طھ ریان1000150143مستجد تقدیر15

      احمد عبده الحسینى عبده حتاتھ1000173899مستجد تقدیر16

      احمد عصام نجاح مصطفى المال1000174483مستجد تقدیر17

      احمد على عرفات السید محمد عبدهللا1000173900مستجد تقدیر18

      احمد فكرى محمد عبدالباقى حسن1000175006مستجد تقدیر19

      احمد مجدى عباس عبدهللا الزلفى1000174611مستجد تقدیر20

      احمد محمد احمد فؤاد محمد السید1000174651مستجد تقدیر21

      احمد محمد السید احمد زھران1000175018مستجد تقدیر22

      احمد محمد السید عبدالباقى ابراھیم1000174298مستجد تقدیر23

      احمد محمد الھنداوى ابراھیم سید احمد1000173934مستجد تقدیر24

      احمد محمد سعد نصر احمد الزمیتى1000174976مستجد تقدیر25

      احمد محمد متولى عبدالعظیم متولى1000188168مستجد تقدیر26

      احمد محمد محفوظ السید حسن1000173569مستجد تقدیر27

      احمد ھانى احمد محمد بدران1000174981مستجد تقدیر28

      احمد ولید عبدالمعبود ابراھیم1000174326مستجد تقدیر29

      اسامھ صالح األلفى محمد عبدالخالق1000174779مستجد تقدیر30

      اسامھ محمد السید محمود زیدان1000173827مستجد تقدیر31

      اسامھ محمود صبحى حسن الزقرد1000175020مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسراء طارق محمد فوده1000173669مستجد تقدیر1

      اسماعیل عبده اسماعیل محمد اسماعیل1000174844مستجد تقدیر2

      اكرم احمد فرج احمد جابر1000160212مستجد تقدیر3

      البراء احمد عبدالعظیم محمد على1000174583مستجد تقدیر4

      الحسین محمد صفوت الشربینى فرج1000174240مستجد تقدیر5

      الشیماء احمد محمود محمد1000195476مستجد تقدیر6

      القاسم مجدى قاسم على جبر1000174119مستجد تقدیر7

      المعتصم با� عبدالھادى عثمان عبدالھادى شرف1000149616باق8

      امیر ابراھیم محمود البسیونى1000174006مستجد تقدیر9

      امیره سامى احمد سید احمد عبدالنبى1000173831مستجد تقدیر10

      اندرو ھانى سمیر اسكندر روفائیل1000174093مستجد تقدیر11

      ایمان السید السید الغباشى1000174985مستجد تقدیر12

      ایمان زكى مصطفى زكى ابراھیم1000173579مستجد تقدیر13

      ایمن عبدالباقى على جمعھ یوسف1000174498مستجد تقدیر14

      باسل سامح عبدالھادى منصور1000174623مستجد تقدیر15

      بافلى عادل ابراھیم رزق1000174094مستجد تقدیر16

      باھى رضا عبدالحى عبدالخالق عوده1000174657مستجد تقدیر17

      بسمھ محمد وصفى على مصطفى1000174300مستجد تقدیر18

      تسنیم مصطفى اسماعیل محسوب الحسینى1000195495مستجد تقدیر19

      جالل محمد فرید ابراھیم ابوالمجد1000174624مستجد تقدیر20

      حازم السید محمد الخمیسى عبدالحلیم1000188163مستجد تقدیر21

      حازم عالء العدوى غزالى1000173562مستجد تقدیر22

      حازم ممدوح على السید ابولیلھ1000149266مستجد تقدیر23

      حسام ابراھیم عبده محمد عماره1000173663مستجد تقدیر24

      حسن محمود احمد حسن محمد السید1000150124مستجد تقدیر25

      خالد احمد محمد احمد سعد1000174662مستجد تقدیر26

      خالد اشرف محمد عالم عالم1000174759مستجد تقدیر27

      خالد عمر صالح الدین العجمى احمد1000149608مستجد تقدیر28

      خالد محمد اشرف طھ یاسین حجازى1000175028مستجد تقدیر29

      خالد محمد محمد سید احمد الغرباوى1000196586مستجد تقدیر30

      خالد محمد یوسف امین عجینھ1000174495مستجد تقدیر31

      دینا ابراھیم حلمى محمد الحدیدى1000173692مستجد تقدیر32
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      دینا مصطفى عثمان صالح عثمان1000175009مستجد تقدیر1

      ذكى سمیر ذكى ذكى الخولى1000174462مستجد تقدیر2

      رانیا محمود محمد سید احمد خلیفھ1000173832مستجد تقدیر3

      رحمھ محمد احمد محمد دعبس1000174262مستجد تقدیر4

      رنا احمد سمیر شتا1000174320مستجد تقدیر5

      رنا اشرف محمود السعید محمد1000174782مستجد تقدیر6

      رنا محمد فتحى موسى1000174239مستجد تقدیر7

      رنیم احمد على على الشربینى1000188169مستجد تقدیر8

      ریم احمد محمد الحسینى ابراھیم مصطفى1000174125مستجد تقدیر9

      ریم على احمد محمد الشوره1000104332مستجد تخلف10

      ریم فوزى حامد المیھى1000173819مستجد تقدیر11

      ریھام القصبى احمد عبدالباقى الدیسطى1000174187مستجد تقدیر12

      زیاد محمود جاد زقزوق1000173837مستجد تقدیر13

      زیاد محمود عبدالھادى الصیاد1000174035مستجد تقدیر14

      زینب حمدى عبدالكریم الصاوى1000174501مستجد تقدیر15

      زینب عابدین عبده السید النجار1000174953مستجد تقدیر16

      ساره رضا حجازى عبدالحمید السید1000173833مستجد تقدیر17

      سعد محمد سعد زھران الموجى1000195578مستجد تقدیر18

      سناء عادل عبدالمنعم على البغدادى1000160309مستجد تقدیر19

      سیف ولید احمد لطفى عبدالسمیع1000174226مستجد تقدیر20

      شریف حمدى صبحى السید العفیفى1000174742مستجد تقدیر21

      صبرى طلعت السید محمد العنانى1000195575مستجد تقدیر22

      صبرى یحیى احمد شاھین1000149838مستجد تقدیر23

      طارق محمد المغاورى احمد1000188488مستجد تقدیر24

      طارق محمد ناصر محمد ابراھیم السید1000175032مستجد تقدیر25

      عادل العراقى مصطفى كامل1000174989مستجد تقدیر26

      عاصم اشرف عبدالغفار مصطفى شرف الدین1000174396مستجد تقدیر27

      عبدالحكیم اسامھ عبدالحكیم السعید عیطھ1000174533مستجد تقدیر28

      عبدالخالق جمال محمد على1000174870مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن ابراھیم عبدالحى احمد العوضى1000173770مستجد تقدیر30

      عبدالرحمن احمد احمد ربیع النادى1000175033مستجد تقدیر31

      عبدالرحمن احمد محمد ابوالنجا ابوالنجا1000174800مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن السید عبدالرحمن السید بدران1000103473مستجد تقدیر1

      عبدالرحمن الغریب الغریب رمضان محمد على1000175034مستجد تقدیر2

      عبدالرحمن حاتم حامد السید1000175007مستجد تقدیر3

      عبدالرحمن حامد حامد صالح الشھاوى1000173779مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن سالم حمدى سالم سید احمد1000174589مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن صادق كامل صادق عبدالرحمن ھمام1000173551مستجد تقدیر6

      عبدالعزیز رفعت عبدالعزیز محمد الدسوقى1000104406باق7

      عبدهللا ابراھیم السید یوسف1000174701مستجد تقدیر8

      عبدهللا محمد طھ الشربینى1000174951مستجد تقدیر9

      عبدالمھیمن عبدهللا عبدالعاطى البشیر1000174041مستجد تقدیر10

      على عبدالرحمن على على السبع1000174704مستجد تقدیر11

      على محمد الدیاسطى محمد مصطفى1000173553مستجد تقدیر12

      على محمد بدوى ضاحى موسى1000174537مستجد تخلف13

      علیاء احمد حلمى عطیھ الزنكلونى1000174335مستجد تقدیر14

      عماد سامى اندراوس غطاس1000174103مستجد تقدیر15

      عمر ابراھیم سعد غازى السید1000174602مستجد تقدیر16

      عمر احمد على محمد الشین1000174255مستجد تقدیر17

      عمر عبدالغنى امین مرسى مرجان1000174743مستجد تقدیر18

      عمر محمد عبدالوھاب عبدالمجید1000225136مستجد تقدیر19

      عمر محمد فرید عبدالعظیم عجوه1000175041مستجد تخلف20

      عمرو خالد سعد سلیمان حسنین1000173880مستجد تقدیر21

      عمرو ربیع زكى عبدالقادر احمد1000174681مستجد تقدیر22

      عمرو شریف محمد الخطیب عبدالوھاب1000174417مستجد تقدیر23

      عمرو محمد السید األنور عبدهللا1000012700باق بعذر24

      عمرو محمد الصدیق محمد صابر1000149275مستجد تقدیر25

      عمرو محمد طھ ابراھیم الشرقاوى1000221454مستجد تقدیر26

      عمرو مصطفى محمد عبدالحمید1000174598مستجد تقدیر27

      عھد عالءالدین على ابراھیم1000174288مستجد تقدیر28

      فارس ابراھیم عبدالحافظ مرسى1000174672مستجد تخلف29

      فاطمھ اسامھ محمد على حواس1000188204مستجد تقدیر30

      فرح محمد احمد ابراھیم یوسف حزمھ1000174970مستجد تقدیر31

      كریم السید ابراھیم على عزام1000174708مستجد تقدیر32
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      كریم رجب حسن طرابیھ1000103981مستجد تقدیر1

      كریم عاطف عبدالباسط عبده1000188145مستجد تقدیر2

      كریم عاطف عبدالحلیم عبدالفتاح1000174369مستجد تقدیر3

      كریم محمد حسن محمد خلف1000173559مستجد تقدیر4

      كریم محمد علم الدین جمعھ1000174009مستجد تقدیر5

      مارتینا كامل شوقى كامل میخائیل1000174100مستجد تقدیر6

      محسن عصام عبدالعزیز شلبى نصار1000174528مستجد تقدیر7

      محمد ابراھیم عبدالرازق ابراھیم طھ1000175043مستجد تقدیر8

      محمد ابراھیم محمد على محمود1000149960مستجد تقدیر9

      محمد ابواألسرار عبدالرحیم محمد النجار1000174198مستجد تقدیر10

      محمد احمد عبدالفتاح احمد سلیم1000174267مستجد تقدیر11

      محمد احمد عطیھ محمد حسین1000174273مستجد تقدیر12

      محمد احمد عماره عبدالرحمن عماره1000174926مستجد تقدیر13

      محمد احمد فؤاد مصطفى الشوبكى1000149460مستجد تقدیر14

      محمد اسامھ ذكى مسعد السید1000104238مستجد تخلف15

      محمد السعید ابراھیم محمد فرید1000174371مستجد تقدیر16

      محمد السعید السید احمد محمد الطبال1000174274مستجد تقدیر17

      محمد السید ابوالنصر البغدادى البغدادى1000174933مستجد تقدیر18

      محمد السید محمد عبدالحمید السید1000188152مستجد تقدیر19

      محمد العربى عبدالحى على1000050707مستجد تخلف20

      محمد امین محمد عبدالحاكم الدرعاوى1000174906مستجد تقدیر21

      محمد جمال فتوح عبده فتوح السیسى1000173828مستجد تقدیر22

      محمد حازم حازم مأمون فوده1000173829مستجد تقدیر23

      محمد حازم محمد على البھنسى1000174608مستجد تقدیر24

      محمد حسام محمد بدیر احمد1000188197مستجد تقدیر25

      محمد حسین رأفت عزیز محمود1000174199مستجد تقدیر26

      محمد خالد محمد الصفطى1000174990مستجد تقدیر27

      محمد ربیع المحمدى فتیح1000174183مستجد تقدیر28

      محمد زاھر عبدالبارى منصور زاھر1000174621مستجد تقدیر29

      محمد سماحھ عبدالرحمن السید احمد1000174716مستجد تقدیر30

      محمد صابر زین العابدین صابر جمعھ1000188472مستجد تقدیر31
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      محمد طھ توفیق قرنى محمد1000150201مستجد تقدیر1

      محمد عادل عبدالعزیز محمد الشریف1000173995مستجد تقدیر2

      محمد عبدالمنعم احمد احمد عامر1000149576مستجد تقدیر3

      محمد عالء محمد سلیمان1000173703مستجد تقدیر4

      محمد عماد العوضى محمد فرج1000174749مستجد تقدیر5

      محمد مجدى عزالرجال محمد احمد1000149362مستجد تقدیر6

      محمد محمد الرفاعى محمد المنسى1000173996مستجد تقدیر7

      محمد محمد المحمدى الحفنى عبدالشافى1000174635مستجد تقدیر8

      محمد ناصر محمد حسن ابراھیم1000174003مستجد تقدیر9

      محمد نصر السید راضى1000229594مستجد تقدیر10

      محمد یسرى محمد حامد1000174206مستجد تقدیر11

      محمد یوسف محمد المھدى ابوالنجا1000174692مستجد تقدیر12

      محمود احمد عبدالشكور على یوسف1000173867مستجد تقدیر13

      محمود احمد محمد شوقى احمد الشرقاوى1000174218مستجد تقدیر14

      محمود السعید احمد احمد السعید1000174783مستجد تقدیر15

      محمود السید الشحات معروف محمد1000174219مستجد تقدیر16

      محمود المرسى كمال المرسى عبدالمنعم1000221504مستجد تقدیر17

      محمود ایمن مصطفى احمد الزیادى1000174543مستجد تقدیر18

      محمود حاتم ابراھیم شومان1000149365مستجد تقدیر19

      محمود حسن سید حسن زیدان1000173882مستجد تقدیر20

      محمود رضا حامد ابوزید محمد زاھر1000173830مستجد تقدیر21

      محمود سامى مرسى سعد عرابین1000174639مستجد تقدیر22

      محمود شریف حسن المرسى نصار1000174000مستجد تقدیر23

      محمود عبده فھمى محمد المتولى مونس1000173580مستجد تقدیر24

      محمود محسن الیمانى الیمانى صقر1000174464مستجد تقدیر25

      محمود محمد احمد جادهللا1000173675مستجد تقدیر26

      محمود محمد عبدالجواد ابراھیم خلیل1000221497مستجد تقدیر27

      محمود ھانى محمود البحیرى1000174405مستجد تقدیر28

      مدیحھ خالد ابراھیم السید الننى1000188404مستجد تقدیر29

      مروان السید محمد رضوان السید1000174890مستجد تقدیر30

      مریم راضى محمد كمال محمود العشرى1000173804مستجد تقدیر31
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كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
ثالثة - ھندسة الحاسبات ونظم التحكم

للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:14 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مریم عوض هللا یونان غبریال1000174099مستجد تقدیر1

      مریم مجدى عبدالحى ابراھیم غیده1000173887مستجد تقدیر2

      مصطفى ابراھیم عبدالحمید عبدالحمید إبراھیم1000174376مستجد تقدیر3

      مصطفى محمد عبداللطیف محمود المیھى1000150136باق بعذر4

      مصطفى مدحت رفعت مصطفى الجندى1000174554مستجد تقدیر5

      مصطفى مطاوع ابوالسعود مصطفى1000173884مستجد تقدیر6

      مصطفى ناجى احمد محمد رسالن1000173895مستجد تقدیر7

      معاذ السید عبدالعزیز صادومھ1000174173مستجد تقدیر8

      معتز طارق سید احمد حسن سید احمد1000174208مستجد تقدیر9

      منةهللا عالء زكى على كركھ1000173658مستجد تقدیر10

      منةهللا مجدى عبدهللا ابراھیم عبداللطیف1000174861مستجد تقدیر11

      منیر محمد ابوالمعاطى العدل1000175004مستجد تقدیر12

      ندا محمد احمد حسن العشماوى1000174188مستجد تقدیر13

      ندى حسام الدین على اسماعیل موسى1000195537مستجد تقدیر14

      نسمھ عبدهللا صالح البقرى1000188405مستجد تقدیر15

      نوران مصطفى احمد بكر1000188216مستجد تقدیر16

      نیره اشرف حمدى محمد محمد یوسف1000174053مستجد تقدیر17

      ھاجر محمد كمال سید احمد عبدربھ1000173889مستجد تقدیر18

      ھاجر محمود عبده عبدالمطلب المدنى1000221496مستجد تقدیر19

      ھادى محمد عبدالھادى ابراھیم احمد1000174643مستجد تقدیر20

      ھایدى حسام محمود عبدالخالق1000173702مستجد تقدیر21

      ھبھ محمد عبدالفتاح بدوى محمود1000173699مستجد تقدیر22

      ھدى عطیھ احمد احمد بردش1000173724مستجد تقدیر23

      ھدیر عماد محمد عبدالقادر السید1000174859مستجد تقدیر24

      ھند محمد ابوبكر محمد المھدى1000174948مستجد تقدیر25

      یاسمین شریف محمد عثمان شریف1000174352مستجد تقدیر26

      یوسف محسن احمد على فوده1000149377مستجد تقدیر27

      یوسف محمد بالل اسماعیل اسماعیل1000174196مستجد تقدیر28

      یوسف محمد حسن حسین1000149534باق29

      یوسف محمد رشاد عبدالرازق1000188149مستجد تقدیر30

      یوسف محمد یوسف عبده یوسف1000149450مستجد تقدیر31
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