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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:21 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء السید محمد السید عبدهللا1000234498مستجد تقدیر1

      آالء محمد فرید شوقت محمد1000253115مستجد تقدیر2

      آیھ عصام انور راشد الشربینى1000233996مستجد تقدیر3

      ابراھیم رضا حامد عوض1000234546مستجد تخلف4

      ابراھیم عادل عبدالحمید ابوالعنین1000234815مستجد تقدیر5

      احمد ابراھیم خیرى عبدالمنعم ناصف1000205601باق6

      احمد اسامھ احمد مصطفى1000234549مستجد تقدیر7

      احمد اسماعیل ابراھیم محمد حوریھ1000234736مستجد تقدیر8

      احمد المرسى محمد الطنطاوى سید احمد1000255559محول9

      احمد ایھاب على مصطفى احمد1000234451مستجد تقدیر10

      احمد حسام محمد عبدالسالم احمد منصور1000234205مستجد تقدیر11

      احمد حسانین الشحات حسانین السالمونى1000234233مستجد تقدیر12

      احمد خالد السعید محمد على داود1000255519محول13

      احمد رضا محمود عبدالعال1000251329مستجد تقدیر14

      احمد سالم حمزه محمد سالم1000234812مستجد تقدیر15

      احمد شوقى شوقى موسى صبیحى1000234811مستجد تقدیر16

      احمد صالح ابراھیم بكرى ابراھیم1000234576مستجد تقدیر17

      احمد ضیاء ابراھیم السید المكرومى1000233915مستجد تقدیر18

      احمد طھ السید احمد طھ1000233901مستجد تقدیر19

      احمد عادل خیرى نور وھبھ1000255514محول20

      احمد عبدالمعز سعد كامل1000233947مستجد تقدیر21

      احمد عصام ناصر مصطفى احمد رمیح1000255491محول22

      احمد على المغاورى على ابراھیم1000234505مستجد تقدیر23

      احمد فتحى عبدالحمید على سالم جویلى1000234631مستجد تقدیر24

      احمد محمد العدل ابراھیم الصعیدى1000255556محول25

      احمد محمد محمد فتحى حسن1000255557محول26

      احمد مختار الدسوقى الدسوقى العفش1000255534محول27

      احمد مصطفى احمد قندیل1000233923مستجد تقدیر28

      احمد نبیل احمد عبده المرسى1000234650مستجد تقدیر29

      ادھم خالد دویدار عباس محمد1000234444مستجد تقدیر30

      اسامھ على السید شرف الدین اسماعیل1000234553مستجد تقدیر31

      اسراء محمد المحمدى ابوالفتوح محمد1000234526مستجد تقدیر32

      اسالم احمد محمد محمود محمد الشیخ1000234622مستجد تقدیر33

      اسالم خالد فوزى احمد الحنفى1000234672مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:21 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسالم صالح محمد محمد الكیالنى1000234633مستجد تقدیر1

      اسالم عاطف محمد محمد ابوالعنین1000234335مستجد تقدیر2

      اسالم ناصر عبدالغفور حماد محجوب1000234231مستجد تقدیر3

      اسالم وائل السید عبدربھ شحاتھ1000255508محول4

      اسماء السید رجب المرسى احمد1000234360مستجد تقدیر5

      اسماء محمد رزق على عبدالعاطى1000234275مستجد تقدیر6

      السید عبدالرحیم السید محمد عیسى1000234306مستجد تقدیر7

      الشیماء عبدالرحمن مھدى عبدالرحمن متولى1000234649مستجد تقدیر8

      امیره جمال عبدالحفیظ دویدار1000234051مستجد تقدیر9

      امینھ الشحات حسن حسن یوسف1000251937مستجد تقدیر10

      انس السید محمد السید بالل1000234688مستجد تقدیر11

      ایھاب سامى ابراھیم محمد عثمان1000234031مستجد تقدیر12

      تسنیم رضوان برھان الدین نعیم1000233910مستجد تقدیر13

      حازم احمد السید محمود عبدالمجید1000234140مستجد تقدیر14

      حازم خالد رشاد محمد الملیجى1000233944مستجد تقدیر15

      حازم خالد محمد رشاد مبروك غانم1000234102مستجد تقدیر16

      حازم مصطفى عطیھ عبدالعال الجبیلى1000234848مستجد تقدیر17

      حبیب اسالم منصور ابراھیم1000250063مستجد تقدیر18

      حسام الدین محمد على محمد على1000234572مستجد تقدیر19

      حسام صالح فتحى حسن1000234511مستجد تقدیر20

      حسام ولید عویض زكى یوسف عبدالسالم1000233908مستجد تقدیر21

      حسن محمد حسن عبدالرحمن عبدالرحمن1000234328مستجد تقدیر22

      خالد محمد نعمان عبدالفتاح السید1000255554محول23

      خالد ھشام السید محمد شعیشع1000255520محول24

      خالد ھشام عبدالفتاح ابراھیم ھشام1000233971مستجد تقدیر25

      خالد ولید عبدالمنعم عبدالفتاح المھندس1000234224مستجد تقدیر26

      رضوى ماجدى الدیسطى معین الدیسطى1000234386مستجد تقدیر27

      روان حازم وحید الشماع1000233903مستجد تقدیر28

      رومانى نادر عادل سلیم1000234595مستجد تقدیر29

      ریمون فیكتور میخائیل عطیھ البنا1000207638باق30

      زیاد ابراھیم سمیر على الجوھرى1000234565مستجد تقدیر31

      زیاد محمد جابر توفیق محمد1000205697باق32

      زیاد محمد رشدى الحسینى عطیھ1000234504مستجد تقدیر33

      ساره صبرى محمد السعید فھمى1000255535محول34
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      سالم عبدالكریم عبدالكریم محمد سالم1000255555محول1

      سعد اشرف سعد احمد السید1000255510محول2

      سعد رضا سعد عبدالبارى سالم1000234409مستجد تقدیر3

      سلمى فاروق فتحى فؤاد بركات1000234038مستجد تقدیر4

      سما یاسر محمد مسعد األزھرى1000234835مستجد تقدیر5

      شعبان السید عرابى عوض1000234604مستجد تقدیر6

      شھد محمد محمود السید زاید1000251324مستجد تقدیر7

      طھ ابراھیم طھ عبدالجواد1000206099باق8

      طھ محمد طھ شفیق بركات1000233981مستجد تقدیر9

      عبدالحمید ایمن عبدالحمید محمود قاسم1000234073مستجد تقدیر10

      عبدالخالق حسن جمیل على جمیل1000234520مستجد تقدیر11

      عبدالرحمن ابراھیم بدرالزین محمد جعفر1000233983مستجد تقدیر12

      عبدالرحمن احمد احمد السعید حسین1000255511محول13

      عبدالرحمن الحسین محرز احمد ابوالعنین1000234814مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن السید عبدالرازق اسماعیل قندیل1000233937مستجد تقدیر15

      عبدالرحمن حاتم رمضان خطاب خلیل1000234173مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن حمدان محمد السید ابراھیم1000255516محول17

      عبدالرحمن شریف احمد متولى محمد دبوره1000234639مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن مجدى احمد محمود1000251332مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن محمد عبدالوھاب محمد حطب1000234632مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن مصطفى على احمد حجاج1000234023مستجد تقدیر21

      عبدالرحمن ولید على خالد1000234404مستجد تقدیر22

      عبدالغفار احمد عبدالغفار محمد1000234411مستجد تقدیر23

      عبدهللا ابراھیم عبدهللا محمد بدوى1000253116مستجد تقدیر24

      عبدهللا محمود الحسینى محمد خالف1000251938مستجد تقدیر25

      عزت وحید عزت الصاوى1000234037مستجد تقدیر26

      عزه حسن عبدهللا الغریب الزعیم1000234806مستجد تقدیر27

      عالء شریف وجدى عبدالوھاب مصطفى1000234221مستجد تقدیر28

      عالء عبدالفتاح محمد مصطفى شعیشع1000255521محول29

      على الریاشى محمد الدمراوى البیار1000234453مستجد تقدیر30

      على عبدالرحمن عبدالغفار درویش1000234455مستجد تقدیر31

      على ولید على عبدالھادى على شعیر1000268029محول32

      عمر احمد المتولى احمد على1000234249مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر اسامھ عبدالفاضل احمد ربیع1000234130مستجد تقدیر1

      عمر السعید احمد محمود محمد1000234679مستجد تقدیر2

      عمر سلیمان عبدالعلیم زكى حسن عمر1000234462مستجد تقدیر3

      عمر صالح حسین عبدالوھاب1000234545مستجد تقدیر4

      عمر محمد عبدالمنعم المتولى1000234503مستجد تقدیر5

      عمر یاسر محمد اسماعیل غانم1000234203مستجد تقدیر6

      عمرو جمال محمد عبدالجواد1000206669باق7

      عمرو فرید عبدالمجید عبدالكریم1000234758مستجد تقدیر8

      عمرو محمد سعدالدین عماره1000234144مستجد تقدیر9

      عمرو محمد سید احمد احمد سید احمد1000251372مستجد تقدیر10

      عمرو موسى محمد صالح1000224966باق11

      فاتن محمد محمد محمد عماره1000234615مستجد تقدیر12

      فارس سامى بدیر عبداللطیف1000234437مستجد تقدیر13

      فاطمھ محمد الشحات محمود احمد1000228465مستجد تقدیر14

      فاطمھ محمد صبحى عبدالحمید الحنفى1000233967مستجد تقدیر15

      فھد محسن محمود محمد السید عنبر1000234695مستجد تقدیر16

      كریم الحسینى احمد الحسینى الغزل1000234246مستجد تقدیر17

      مازن محمود فتحى عبدالموجود رزق1000234643مستجد تقدیر18

      محمد احمد السید احمد محمد العدل1000234250مستجد تقدیر19

      محمد احمد حسین احمد عبدالعال1000234248مستجد تقدیر20

      محمد احمد زكى السید السراج1000207357باق21

      محمد احمد عبدالعزیز ابراھیم جبر1000255517محول22

      محمد احمد محمد بسھ1000233990مستجد تقدیر23

      محمد احمد محمد رضا احمد1000234601مستجد تقدیر24

      محمد احمد محمد سعدالدین محمد الجوھرى خضر1000234555مستجد تقدیر25

      محمد احمد محمد عبدالعظیم ابوجاللھ1000234471مستجد تقدیر26

      محمد احمد محمد فتحى عبده حواس1000234181مستجد تقدیر27

      محمد احمد محمد محمد سلطان1000234055مستجد تقدیر28

      محمد اشرف محمد عوده1000234513مستجد تقدیر29

      محمد السعید فتحى ابراھیم1000255512محول30

      محمد السید السید األشرم1000233982مستجد تخلف31

      محمد السید العدوى احمد على1000234712مستجد تقدیر32

      محمد تامر عبدالمعبود عبدالعظیم1000234262مستجد تقدیر33

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
أولى - ھندسة القوى واآلالت الكھربیة

للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:5 ) 
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد السید عبدالنبى ابراھیم الطیبانى1000255513محول1

      محمد السید محمد ابراھیم محمد1000234314مستجد تقدیر2

      محمد الشبراوى مسلم على1000257058محول3

      محمد المعداوى رفیق المغازى عبدالال1000255558محول4

      محمد امجد طایع عبدالفتاح احمد1000207399باق5

      محمد انور ابراھیم حمد الغضبان1000225185باق6

      محمد ایمن محمد خلیل محمد1000234301مستجد تقدیر7

      محمد ایھاب عبدالفتاح محمد المتیم1000234734مستجد تقدیر8

      محمد بھاء محمد حافظ الروكى1000268033محول9

      محمد ثروت وجیھ فرج حمزه1000234768مستجد تقدیر10

      محمد جابر ابراھیم محمد1000233959مستجد تقدیر11

      محمد حازم رمضان عبدالمطلب عبدالعال1000234185مستجد تقدیر12

      محمد حسام الدین مسعود عبدالحى سعید1000233889مستجد تقدیر13

      محمد حسن ابوالعنین محمدین1000234690مستجد تقدیر14

      محمد حمدى حسن المھدى نصیر1000234333مستجد تقدیر15

      محمد سامى محمود محمد عبدالحمید شبیب1000255518محول16

      محمد صالح الدین محمد ابوالنجا ابوالنجا1000234659مستجد تقدیر17

      محمد عثمان محمد عثمان شاھین1000255515محول18

      محمد عطیھ احمد عبدالعزیز السید1000234304مستجد تقدیر19

      محمد على عبدالبارى على مبروك1000233914مستجد تقدیر20

      محمد على عبداللطیف سعفان1000234496مستجد تقدیر21

      محمد محمد جبر على احمد1000234245مستجد تقدیر22

      محمد محمود احمد احمد الشرقاوى1000234019مستجد تقدیر23

      محمد محمود احمد طھ1000233891مستجد تخلف24

      محمد محمود السید ابراھیم الشحات1000234641مستجد تقدیر25

      محمد مصطفى على هللا عباس1000234469مستجد تقدیر26

      محمد مصطفى محمد السعید برھام1000234470مستجد تقدیر27

      محمد ناجح یسرى محمد عواد1000234188مستجد تقدیر28

      محمد ھیثم محمد عبدالمطلب رمضان1000234552مستجد تقدیر29

      محمود احمد عبدالعظیم محمد ورده1000255562محول30

      محمود اسامھ عبدالحلیم محمد عیسى1000234147مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود اشرف ابراھیم البھلول السایح1000234454مستجد تقدیر1

      محمود اكرم احمد محمود جاب هللا1000234709مستجد تقدیر2

      محمود الشربینى محمود ابوالسعود احمد الشربینى1000255561محول3

      محمود العربى العربى احمد الحسانین ابوعیطھ1000234560مستجد تقدیر4

      محمود توفیق العربى توفیق1000233940مستجد تقدیر5

      محمود جمال ابراھیم السید1000207614باق6

      محمود عبدالمنعم على على المرسى1000255522محول7

      محمود فوزى السعید عبده العدل1000234661مستجد تقدیر8

      محمود محمد احمد عبدالجلیل ابوجانب1000234344مستجد تقدیر9

      محمود محمد سعید علیوه عبدالرحمن1000207339باق10

      محمود مصطفى لطفى محمد الزیات1000234586مستجد تقدیر11

      محمود ناصر محمد عبدالعزیز محمود غنام1000206940باق12

      مروه احمد عبدالشافى المرسى1000229514مستجد تقدیر13

      مسعد محمد ھشام محمد الخیاط1000233989مستجد تقدیر14

      مصطفى كامل مصطفى كامل جاد1000234385مستجد تقدیر15

      مصطفى ناصر السعید حسن1000234022مستجد تقدیر16

      منار محمد حسین على سالم1000234713مستجد تقدیر17

      منصور رمضان منصور یوسف ربیع1000234230مستجد تقدیر18

      نبیل نبیل محمد رزق ناصر1000255565محول19

      ندى محمد عبدالعظیم عبدالعزیز ابوعرابى1000234355مستجد تقدیر20

      ھشام طارق الباز الباز ابراھیم1000205990باق21

      یاسر حسن مسعد الصعیدى1000233966مستجد تقدیر22

      یاسمین سمیر مصطفى محمد فیاض1000234474مستجد تقدیر23

      یاسمین ماجد محمد على المعداوى حمامھ1000234347مستجد تقدیر24

      یاسین رزق على المنسى الصیاد1000233939مستجد تقدیر25

      یمنى ابراھیم احمد یونس عوض1000250117مستجد تقدیر26

      یوسف اسامھ مفتى محمد المتولى1000250062مستجد تخلف27

      یوسف ایمن محمد الجوھرى1000234047مستجد تقدیر28

      یوسف صالح حلمى عبده عماره الوتیدى1000234638مستجد تقدیر29

      یوسف فكیھ بدیر على فاید1000255560محول30

      یوسف محمد السید احمد محمد عبدالرازق1000234573مستجد تقدیر31

      یوسف محمد عبدالحمید السید عسكر1000234187مستجد تقدیر32

      یوسف ناصر السید احمد على1000268017محول33

      یوسف ولید ابوزید سعید احمد1000234072مستجد تقدیر34

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش



كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 

قائمة بأسماء الطالب 
أولى - ھندسة القوى واآلالت الكھربیة

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:21 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالحلیم محمود عبدالحلیم ابراھیم المنشاوى1000011742باق1

      عبدهللا احمد الغنیمى عطیھ1000150187باق2

      محمد سمیر توفیق الغمراوى1000197401باق3

      محمد عماد رمضان سلیمان1000174215باق4
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