
كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
أولى - ھندسة القوى المیكانیكیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم احمد ابراھیم سیف1000234476مستجد تقدیر1

      ابراھیم السید عطیھ عبدالعال1000252266مستجد تقدیر2

      ابراھیم فوزى ابراھیم الدسوقى محمد سلیمان1000251933مستجد تقدیر3

      ابراھیم محمد ربیع على السید1000234492مستجد تقدیر4

      احمد ابراھیم محمود ابراھیم1000234145مستجد تقدیر5

      احمد اسامھ عزت عباس عبدالغنى1000234222مستجد تقدیر6

      احمد السماحى ابراھیم ابراھیم الفقى1000234366مستجد تقدیر7

      احمد السید ابراھیم حافظ1000234728مستجد تقدیر8

      احمد السید السید ابوالعنین حسن1000250078مستجد تقدیر9

      احمد السید عبدالفتاح حامد على السقا1000234087مستجد تقدیر10

      احمد الغندور على السعید الغندور1000234234مستجد تقدیر11

      احمد حسین بدیر ابوزید1000234449مستجد تقدیر12

      احمد سعد الصدیق محمد المتولى1000234157مستجد تقدیر13

      احمد صبرى رضا صالح عطیھ1000234532مستجد تقدیر14

      احمد طارق احمد محمد ابراھیم زویتھ1000234413مستجد تقدیر15

      احمد عاصم المرسى رمضان عبدالعزیز1000206948باق16

      احمد عصام حسین احمد زیدان1000234502مستجد تقدیر17

      احمد عطیھ محرم مصطفى الروینى1000234045مستجد تقدیر18

      احمد محسن موسى محمد الحسنین1000234021مستجد تقدیر19

      احمد محمد احمد یونس1000234438مستجد تقدیر20

      احمد محمد السعید حسانین1000234180مستجد تقدیر21

      احمد محمد السعید عبدالحمید النیاتى1000234456مستجد تقدیر22

      احمد محمد السید عطیھ متولى1000234483مستجد تقدیر23

      احمد محمد محمد ابوبكر حسین حجازى1000255570محول24

      احمد محمد مسعد على على حسن1000234784مستجد تخلف25

      احمد محمود محمد السعید ابوریا1000234319مستجد تقدیر26

      احمد مصطفى الشبراوى عباس1000234696مستجد تقدیر27

      احمد ھانى خلیل خلیل محمد1000234225مستجد تخلف28

      احمد ولید احمد ابراھیم السید1000234556مستجد تقدیر29

      احمد ولید محمد محمد عبدالعال1000234467مستجد تقدیر30

      ادھم ایھاب طاھر محمد البیلى1000233953مستجد تقدیر31
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      السعید السعید عبدالحمید ابراھیم على1000234300مستجد تقدیر1

      السعید صبحى حسن بدران1000225599باق2

      السید فاروق فاروق زكى القلیوبى1000234495مستجد تقدیر3

      السید محمد ابوخلیل عبدالرازق فرحات1000234292مستجد تقدیر4

      السید یوسف یوسف خلیل1000234817مستجد تقدیر5

      الصباحى محمود لطفى یوسف محمد1000234845مستجد تقدیر6

      امجد حمدى مدین خلیل محمد1000251986مستجد تقدیر7

      امنیھ عزت على بخیت زیدان1000255571محول8

      انجى محمود العربى عبداللطیف عویس1000255564محول9

      ایمان رجب سید احمد األمیرى1000234013مستجد تقدیر10

      ایمن احمد احمد احمد خاطر1000249221مستجد تقدیر11

      ایھاب احمد فاضل محمد على جادو1000234683مستجد تقدیر12

      ایھاب مسعد احمد محمد سویلم1000207676باق13

      بالل طارق انور محمد یوسف1000234521مستجد تقدیر14

      جرجس فارس سمیر ذكى یوسف1000255567محول15

      جھاد عبدالحمید عبدالھادى عبدالحمید معروف1000207148مستجد تقدیر16

      جوزیف جرجس یوسف جرجس بانوب1000234839مستجد تخلف17

      حاتم اشرف ابراھیم رمضان حجى1000234265مستجد تخلف18

      حازم السید السید ابراھیم السمنودى1000207047باق بعذر19

      حامد رضا حامد بدران على1000234737مستجد تخلف20

      حسین جمال السید السقا على فوده1000234640مستجد تقدیر21

      حسین مصطفى ابراھیم على البوز1000233851مستجد تقدیر22

      حمدى حسن حمدى اإلمام1000233951مستجد تقدیر23

      حمدى محمد عوض محمد السید وھبھ1000234426مستجد تخلف24

      خالد السید عبدهللا على محمد1000234403مستجد تقدیر25

      خالد محمد محمود محمد احمد1000234694مستجد تخلف26

      خالد مصطفى سمیر مصطفى جمعھ1000234767مستجد تقدیر27

      دعاء رضا ابراھیم محمد السید1000255568محول28

      روان امین مختار عثمان1000207483باق29

      رومانى كرم عبدهللا نجیب رزق1000207679باق30
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ریاض محمد ریاض ابراھیم مرعى1000233964مستجد تقدیر1

      زیاد احمد فؤاد متولى حسن1000207306مستجد تقدیر2

      زیاد محمود راضى محمود الطیر1000234725مستجد تقدیر3

      سالى ھاشم عثمان اسماعیل فرج1000233935مستجد تقدیر4

      سمیر اشرف على محمد یوسف1000251989مستجد تقدیر5

      سھیلھ محمد احمد احمد القطاوى1000233902مستجد تقدیر6

      صالح احمد عبدهللا صالح1000207107مستجد تقدیر7

      صفوت محمد العراقى محمد العمراوى1000234477مستجد تقدیر8

      صالح مصطفى السید مصطفى عیش1000234494مستجد تقدیر9

      عادل عبدالحافظ احمد السید السید1000207467مستجد تقدیر10

      عاصم عفیفى محمد عمر عبدالبر مسلم1000234342مستجد تقدیر11

      عبدالحمید رضا عبدالحمید ابراھیم الجیار1000206509باق12

      عبدالخالق محمود عبدالخالق البسیونى عنتر1000234458مستجد تخلف13

      عبدالرحمن احمد صبرى عبدالمنعم ابراھیم شحاتھ1000234178مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن احمد محمد حسن احمد1000255524محول15

      عبدالرحمن جمال السید ابراھیم ابراھیم الغالى1000233873مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن حامد عبدالحمید رمضان شعیب1000207212باق17

      عبدالرحمن رمزى احمد السید حسین1000234685مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن مروان محمود على فلفل1000234165مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن وائل حسین متولى سالم1000234320مستجد تقدیر20

      عبدالعزیز على عبدالعزیز على الصعیدى1000224984باق21

      عبدالفتاح یاسر عبدالفتاح المسلمى1000233975مستجد تقدیر22

      عبداللطیف عالء عبداللطیف عبدالشافى1000207084مستجد تخلف23

      عبدهللا سامى محمد صالح عبدربھ1000205982باق24

      عبدهللا سمیر عبدالمعطى حسنین مشھ1000255525محول25

      عبدهللا محمد احمد ابوالفتوح بدوى1000234416مستجد تقدیر26

      عبدالملك خیرى عبدالملك ابوعلى ابوعلى1000234704مستجد تقدیر27

      عثمان محمد عثمان الوصیف1000234722مستجد تقدیر28

      عالء عادل حلمى عبداللطیف احمد عیسى1000205942باق بعذر29
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عالء عبدالجید محمد مصلحى1000253114مستجد تقدیر1

      على رفعت فكرى على عبده1000234312مستجد تقدیر2

      عماد سلیمان عثمان ابراھیم1000234700مستجد تقدیر3

      عمار ربیع محمد عبدالمقصود ابراھیم1000234228مستجد تقدیر4

      عمار محمد على محمد عثمان1000234611مستجد تخلف5

      عمار محمود محمود اسماعیل الشموتى1000255523محول6

      عمر احمد محمود عبدالحمید عوض1000207066باق7

      عمر سامى ابراھیم المتولى1000207409باق8

      عمر عطیھ محمد عطیھ ابراھیم1000207232مستجد تقدیر9

      عمرو احمد عزت محمد عبدالفتاح1000207644باق10

      عمرو محمد معوض موسى الدسوقى1000255526محول11

      عمرو ھانى على على لیلھ1000234528مستجد تقدیر12

      فارس السید ابراھیم السید1000206614باق13

      فارس السید طلعت احمد ابراھیم الكیال1000255528محول14

      فارس وسیم محمد فؤاد زكى متولى1000234098مستجد تقدیر15

      فوزى محمد فوزى ابراھیم العوضى ھالل1000225023باق16

      كریم احمد السید عبده احمد1000234522مستجد تقدیر17

      كریم عبدالوادود مصطفى محمد الحبشى1000234707مستجد تخلف18

      كریم محمد عرفان محمد محمود1000234461مستجد تقدیر19

      كریم محمود یسن محمود البحقیرى1000234095مستجد تقدیر20

      كریم مراد عصمت عبدالرحمن محمد1000207268باق21

      كریم ھشام حسن السباعى1000207094باق22

      كریم وائل محمود عبدالحلیم خلف1000207044باق23

      لؤى حسام جالل ابراھیم احمد1000234421مستجد تقدیر24

      محمد ابراھیم طلعت شاھین1000233941مستجد تقدیر25

      محمد ابراھیم عوضین محمد مصطفى1000234717مستجد تقدیر26

      محمد ابراھیم محمد الدسوقى محمد النادى1000206028باق27

      محمد ابوالسعود السید غازى غازى1000206750باق28

      محمد احمد ابوبكر احمد السید1000206727باق29

      محمد احمد احمد اسماعیل1000251999مستجد تقدیر30
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:5 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد احمد سمیر ھدھود1000255569محول1

      محمد احمد على ندا1000207751باق2

      محمد احمد محمد احمد بدیر1000234581مستجد تخلف3

      محمد اسامھ الغریب طھ الغریب1000234303مستجد تقدیر4

      محمد السعید عبدالواحد احمد بلم1000234120مستجد تقدیر5

      محمد السید جمعھ البدوى السید ابوالمجد1000206588باق6

      محمد العدوى ابراھیم العدوى محمد1000255543محول7

      محمد المندوه محمود المندوه1000234362مستجد تقدیر8

      محمد ایمن عبدالخالق محمد السید1000234238مستجد تقدیر9

      محمد ایھاب حمدى الشاذلى1000234212مستجد تقدیر10

      محمد ایھاب عبدالحكیم محمد الشرملسى1000234024مستجد تقدیر11

      محمد جمال الدین عبداللطیف عبدهللا الشافعى1000206151باق12

      محمد حسن محمد حسن على رومیھ1000206920باق13

      محمد حلمى ابراھیم ابراھیم الغندور1000234733مستجد تقدیر14

      محمد خالد محمد محمد السواح1000233847مستجد تقدیر15

      محمد رءوف عبدالمقصود محمد1000234473مستجد تقدیر16

      محمد رضا محمود محمد محمود1000233880مستجد تقدیر17

      محمد شعبان شعبان محمد الرفاعى1000234378مستجد تقدیر18

      محمد عادل محمد مصطفى عزت1000233865مستجد تقدیر19

      محمد عبدالحافظ عبدالسالم دبح1000234367مستجد تخلف20

      محمد على السید عبدالھادى الطنطاوى1000234846مستجد تقدیر21

      محمد على كامل الدیب1000233972مستجد تخلف22

      محمد عماد حمدى محمد ابراھیم1000234714مستجد تخلف23

      محمد فارس عبدالمقصود محمد1000207690مستجد تقدیر24

      محمد فكرى محمد امین عبده1000234843مستجد تقدیر25

      محمد فكرى محمود غازى ابوالخیر1000234377مستجد تقدیر26

      محمد فوزى السید على جبر1000224540باق27

      محمد مجدى فتحى محمد جابر1000234091مستجد تقدیر28

      محمد محمد ابراھیم محمد ابوالفرح زاھر1000234834مستجد تقدیر29

      محمد محمد السید المتولى عبدهللا1000234732مستجد تقدیر30
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:6 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد محمود الدمرداش العجمى1000234261مستجد تقدیر1

      محمد محمود السید السقا على فوده1000234678مستجد تقدیر2

      محمد محمود السید عبدالعزیز سید احمد1000234232مستجد تقدیر3

      محمد محمود عبدالقادر عوض1000255563محول4

      محمد مسعد نبیھ مصطفى جاب هللا1000206425باق5

      محمد ناصر محمود ھالل محمد1000207194باق6

      محمد نصر محمد احمد جادالرب1000205850مستجد تقدیر7

      محمد نعیم محمد المھدى الوصیف مطر1000234771مستجد تقدیر8

      محمد ھشام محمد المتولى جبر1000253102مستجد تقدیر9

      محمد وائل عبدالخالق عبدالعال حامد1000207410باق10

      محمد ولید حسن سالمھ حسن الزمزمى1000207260باق11

      محمود السید السباعى السباعى شحاتھ1000234798مستجد تقدیر12

      محمود صبرى بدیر شرش1000233963مستجد تقدیر13

      محمود طارق مسعد مصطفى حسن1000255572محول14

      محمود عابد محمود محمد محمود1000206329باق15

      محمود عادل صبرى صالح حجازى1000234364مستجد تقدیر16

      محمود عبدالحلیم احمد احمد تمیم1000234052مستجد تقدیر17

      محمود وجیھ محمد محمود1000251339مستجد تخلف18

      مراد عمادالدین عبدالرحمن محمد زكى1000234170مستجد تقدیر19

      مسعد محمد السید الشرقاوى1000255566محول20

      مصطفى شعبان محمد احمد الفقى1000234441مستجد تقدیر21

      مینا مالك الشحات حنا1000234602مستجد تقدیر22

      ولید تامر محمد انور عبدالواحد1000233946مستجد تقدیر23

      ولید عبدالمنعم موسى على شھاوى1000233950مستجد تقدیر24

      یارا محمد سید عبدربھ1000234356مستجد تخلف25

      یوسف انور محمد محمود ابوزید1000234582مستجد تقدیر26

      یوسف شعبان محمد السعید احمد1000234516مستجد تقدیر27

      یوسف ناصف فرحات عبدالحلیم خفاجى1000234215مستجد تقدیر28
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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:22 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      یوسف محمد رزق رزق سعده1000103776باق بعذر1
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