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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/19 44:10 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آسر یاسر احمد خلیل1000103821مستجد تقدیر1

      آالء اسامھ محمد عویضھ حسن1000103539مستجد تقدیر2

      آالء السید السید موسى1000103870مستجد تقدیر3

      آالء سعید عبدالرحمن حسن1000103241مستجد تقدیر4

      آیھ اشرف شلبى محمود شلبى خضیر1000103560مستجد تقدیر5

      آیھ صبرى یونس على العیوطى1000103342مستجد تقدیر6

      آیھ ھانى التابعى شریشر1000103925مستجد تقدیر7

      آیھ یوسف صبرى عبده ایوب1000103956مستجد تقدیر8

      ابراھیم خلیل عبدالفتاح الصفطى1000103802مستجد تقدیر9

      ابراھیم عبدهللا الدسوقى البشیر عبدهللا1000104370مستجد تقدیر10

      ابراھیم عشماوى النبوى عبدالسالم1000103183مستجد تقدیر11

      احمد ابراھیم عبدالخالق ابراھیم عبدالھادى1000104516مستجد تقدیر12

      احمد اسامھ الشحات السید عطوه1000064653باق13

      احمد اشرف احمد عوض الدنف1000104517مستجد تقدیر14

      احمد اكرم عبدالھادى موسى مطر1000103104مستجد تقدیر15

      احمد السید ابراھیم محمد السید حسن1000103543مستجد تقدیر16

      احمد السید فھیم السباعى الطنطاوى فیاض1000103317مستجد تقدیر17

      احمد السید محمد السید عبدالباسط1000104527مستجد تقدیر18

      احمد بدران احمد مبروك1000103733مستجد تقدیر19

      احمد حاتم محمد محمد السعید ابوالسعد1000151624مستجد تقدیر20

      احمد حامد حامد سیف1000103178مستجد تقدیر21

      احمد حسن الدسوقى الشافعى1000103647مستجد تقدیر22

      احمد حسن شفیق السید فتوح1000104028مستجد تقدیر23

      احمد حماده السید مشالى1000188068محول24

      احمد حمدى على العدوى عطوان1000104528مستجد تقدیر25

      احمد حمدى على المتولى جادو1000104377مستجد تقدیر26

      احمد رجب عبدربھ على السید1000099117باق27

      احمد رضا نصر عطیھ داغر1000103150مستجد تقدیر28

      احمد زغلول احمد مصطفى مصطفى1000103507مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد زینھم العشرى رزق طھ1000103608مستجد تقدیر1

      احمد سامى احمد عیسى1000103833مستجد تقدیر2

      احمد سامى فتوح عفیفى سعد1000103649مستجد تقدیر3

      احمد سعد حامد جبریل1000115086مستجد تقدیر4

      احمد سعید محمود مصطفى العیسوى1000104529مستجد تقدیر5

      احمد سالمھ السعید ابوحبیب1000103762مستجد تقدیر6

      احمد سلطان ماھر سلطان السعداوى1000012100باق7

      احمد شاكر محمد محمد جراوش1000103172مستجد تقدیر8

      احمد صبح عبدالحمید الجمیلى1000065223مستجد تقدیر9

      احمد صبرى مصطفى حامد شریف1000104378مستجد تقدیر10

      احمد صالح السید ابوزید1000103701مستجد تقدیر11

      احمد طارق ابوھاشم محمد العنانى1000103362مستجد تقدیر12

      احمد عادل العدوى العدوى بدر1000103168مستجد تقدیر13

      احمد عادل حسن عثمان1000104427مستجد تقدیر14

      احمد عبدالحمید سالمھ محمد سالمھ1000151177مستجد تقدیر15

      احمد عبدالرسول حمزه ابونابت1000103748مستجد تقدیر16

      احمد عبدالعال فتحى عید1000103834مستجد تقدیر17

      احمد عالء جاد السعید جاد1000103173مستجد تقدیر18

      احمد عید ابراھیم ابراھیم محمد1000103107مستجد تقدیر19

      احمد فتحى عبدالخالق حسن جمیل1000104275مستجد تقدیر20

      احمد فھر محمد عبدالحمید الشبراوى1000125890مستجد تقدیر21

      احمد فھمى محمد عوض1000103275مستجد تقدیر22

      احمد ماجد محمد عبدالمعطى الرفاعى1000103404مستجد تقدیر23

      احمد ماھر محمد عوض النادى1000103837مستجد تقدیر24

      احمد مجدى اإلمام سالل1000103926مستجد تقدیر25

      احمد مجدى محمود محمد ابوالعنین1000188064محول26

      احمد محمد ابراھیم السواح1000103838مستجد تقدیر27

      احمد محمد احمد الشیخ1000099146مستجد تقدیر28

      احمد محمد اإلمام یوسف1000103687مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمد السید فرحات1000103108مستجد تقدیر1

      احمد محمد الموافى عبدالفتاح1000104162مستجد تقدیر2

      احمد محمد الھادى ریاض عباس1000103190مستجد تقدیر3

      احمد محمد صالح ابراھیم على1000103128مستجد تخلف4

      احمد محمد عبدالحمید عبدالشافى على1000127848مستجد تقدیر5

      احمد محمد عبدالحى محمد بدر1000103466مستجد تقدیر6

      احمد محمد عنتر یوسف1000103239مستجد تقدیر7

      احمد محمد فتحى رزق1000103405مستجد تقدیر8

      احمد محمد محمود السید المتولى1000103278مستجد تقدیر9

      احمد محمود عبدالفتاح عبده قندیل1000103148مستجد تقدیر10

      احمد مصطفى ابراھیم رضوان1000103225مستجد تقدیر11

      احمد ممدوح عوض عبدالعزیز البكرى1000103079مستجد تقدیر12

      احمد ناصر اسماعیل ریاض عبدالمجید1000103226مستجد تقدیر13

      احمد نصر عبدالحق المرسى صالح1000103508مستجد تقدیر14

      احمد ھشام السید مختار جاب هللا1000012068باق بعذر15

      احمد یحیى یحیى ناجى1000103913مستجد تقدیر16

      اسامھ اسامھ السید عیاده1000103841مستجد تقدیر17

      اسامھ جمال محمد اسماعیل الشاویش1000103151مستجد تقدیر18

      اسعد كامل احمد احمد الشافعى1000103894مستجد تقدیر19

      اسالم ابراھیم صالح عبدالفتاح صالح1000104276مستجد تخلف20

      اسالم احمد التھامى احمد على1000151178مستجد تقدیر21

      اسالم اكرم العیسوى محمد زوال1000103971مستجد تقدیر22

      اسالم ایمن محمد عبدالرازق قندیل1000103081مستجد تخلف23

      اسالم سمیر احمد السیسى1000103972مستجد تقدیر24

      اسالم عالء التھامى عبداللطیف1000103620مستجد تقدیر25

      اسالم محمد على هللا محمد حموده1000103651مستجد تقدیر26

      اسالم محمود ابراھیم عطیھ الشیوى1000104165مستجد تقدیر27

      اسماء السید حسن الدسوقى سالم1000104512مستجد تقدیر28

      اشرف حسن سید عبدالعزیز1000103291مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اشرف سمیر عاطف غراب1000103843مستجد تقدیر1

      اكرم جمعھ حلمى مصطفى نافع1000103449مستجد تقدیر2

      اإلمام محمد فھمى عثمان السعید1000103468مستجد تقدیر3

      الرائد اشرف فتحى عبدالمقصود1000103450مستجد تقدیر4

      السعید محمد الشحات عبدالعال اسماعیل1000103541مستجد تقدیر5

      السعید معوض السعید عبدالرازق عبدالعزیز1000103725مستجد تقدیر6

      السید طارق یحیى عبدالحمید الشاذلى1000103090مستجد تقدیر7

      السید طالل السید محمد1000188065محول8

      السید عبدالرازق عبدالرازق ابراھیم البیلى1000103170مستجد تقدیر9

      السید محمد رمضان عبدالھادى1000103216مستجد تقدیر10

      السید محمود محمد الباز1000085070مستجد تخلف11

      امانى نصر عبدالرحیم محمد1000064160مستجد تقدیر12

      امانى یحیى ابراھیم عبدالحمید1000188071محول13

      امجد محمد محمد البدرى1000103734مستجد تقدیر14

      امنیھ السید احمد احمد الباز1000103924مستجد تقدیر15

      امیر مصطفى رزق الخولى1000103844مستجد تقدیر16

      امیره رزق رزق محمد الجندى1000103934مستجد تقدیر17

      ایمان الشربینى عاشور الشربینى ابراھیم1000103430مستجد تقدیر18

      ایمان محمد عبدالحمید محمد عبدالرازق1000103441مستجد تقدیر19

      ایمن محمد السید حامد السید منصور1000104380مستجد تخلف20

      ایھاب اشرف محمد صادق حسن1000103192مستجد تقدیر21

      ایھاب خالد فؤاد عبدهللا احمد1000103631مستجد تقدیر22

      ایھاب عبدهللا على على حجاج1000103943مستجد تقدیر23

      بسنت عالءالدین محمد المرسى العباسى1000103667مستجد تقدیر24

      بیتر ھانى انور سیدھم1000104166مستجد تقدیر25

      تسنیم لطفى محمد لطفى حسن العطالى1000103343مستجد تقدیر26

      جمال جمال طھ محمود محمد عوید1000103896مستجد تقدیر27

      جمال شاكر ابراھیم الدسوقى یوسف1000084973باق28

      حبیبھ محمد محمد حسن حسن العطوى1000103561مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      حسام احمد محمد احمد عزام1000103766مستجد تقدیر1

      حسام العسقالنى محمد العسقالنى محمد محجوب1000103451مستجد تقدیر2

      حسام عادل فھمى البرمبالى1000103915مستجد تقدیر3

      حسام عبدالحمید محمد احمد تركى1000125901مستجد تقدیر4

      حسام فتحى ابوالغیط ابوالغیط1000103551مستجد تقدیر5

      حسام محمد محمد محمد الدغیدى1000125967مستجد تقدیر6

      حسن ابراھیم حسن الخابورى1000103729مستجد تقدیر7

      حسن خالد حسن محمد احمد اسماعیل1000104393مستجد تقدیر8

      حسن على حسن النجار1000103822مستجد تقدیر9

      حسن فتحى حسن اسماعیل1000103611مستجد تقدیر10

      حسین خالد الجمیل عبدالرحمن سعد1000103772مستجد تقدیر11

      حسین رضا حسین عبدالحمید شحاتھ1000103136مستجد تخلف12

      حسین عبدالسالم حسین عبدالسالم ابراھیم عید1000103643مستجد تقدیر13

      حمدى محمد جمعھ الدسوقى1000103406مستجد تقدیر14

      حمدى محمود محمد محمد یوسف1000104053مستجد تقدیر15

      حنان عبدهللا محمود ابراھیم ھاشم1000151187مستجد تقدیر16

      حنان محسن متولى احمد مصطفى1000103163مستجد تقدیر17

      خالد السید محمد البندارى رمضان1000103091مستجد تقدیر18

      خالد رمضان على ابراھیم البادى1000103906مستجد تقدیر19

      خالد رمضان عید ابوحسین السواح1000103674مستجد تخلف20

      خالد شوقى حمدین درویش1000103801مستجد تقدیر21

      خالد على رشاد محمد على1000103461مستجد تقدیر22

      خالد عمار عاشور البربیر1000151186مستجد تقدیر23

      خالد مجدى محمد األخرس1000103849مستجد تقدیر24

      خالد محمد السید المھدى الخمیسى1000103383مستجد تقدیر25

      خالد محمود محمود طلبھ المنزالوى1000103916مستجد تقدیر26

      خالد مصطفى یاسین محمد الدسوقى جاب هللا1000103511مستجد تقدیر27

      خالد ولید الخضرى محمد شاھین1000103621مستجد تقدیر28

      خالد ولید كمال مصطفى عبده الشال1000103524مستجد تقدیر29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/19 44:10 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      خالد یسرى حلمى محمد عبدالخالق1000103149مستجد تقدیر1

      دعاء ایمن عبدالعلیم عبدالجید الطنطاوى1000064487باق2

      دعاء یوسف رسالن الدرینى1000104334مستجد تقدیر3

      رؤف سعد عبدالرؤف شریف1000104440مستجد تقدیر4

      راغب السعید ھانى الطنطاوى زاھر1000103174مستجد تقدیر5

      رضا محمد احمد محمد یونس1000104235مستجد تقدیر6

      روماریو نبیل صبحى لوندى1000104168مستجد تقدیر7

      زیاد ناصر زكى الملیجى بحیلق1000104010مستجد تقدیر8

      ساره حمدى بھرام محمد بھرام1000104376مستجد تقدیر9

      ساره عادل سعید مصطفى1000125994مستجد تقدیر10

      ساره على ابراھیم الدسوقى حسن مسلم1000103164مستجد تقدیر11

      ساره على عبدالفتاح الطنطاوى1000104244مستجد تقدیر12

      ساره ھشام ابراھیم عبدالحمید الشرباصى1000117277مستجد تخلف13

      سامح مجدى سالمھ مصطفى یونس1000103793مستجد تقدیر14

      سامح منیر عزت الصعیدى1000103856مستجد تقدیر15

      سعد صالح ربیع السید طھ1000103082مستجد تقدیر16

      سعد صالح سعد عثمان عرابى1000045287مستجد تقدیر17

      سلیم محمد محمود محمد المرسى1000103092مستجد تقدیر18

      سیف اشرف حلمى الطلخاوى1000103857مستجد تقدیر19

      سیف الدین محمد زكى شعبان1000104230مستجد تقدیر20

      شروق عصام محمود عامر محمد1000188069محول21

      شریف صابر عبدالسالم فرج البحیرى1000104297مستجد تقدیر22

      شعبان محمود الدیسطى السعید الدیسطى1000104020مستجد تقدیر23

      شیماء رمضان مصطفى مصطفى حسون1000103379مستجد تقدیر24

      صالح محمد احمد عبدالسالم محمد سالم1000103436مستجد تقدیر25

      طارق اشرف مسعد السید المسدى1000103653مستجد تخلف26

      طارق الجوھرى عبدالرازق الجوھرى عثمان1000104446مستجد تقدیر27

      طالل ابراھیم ابراھیم دقدوقھ1000151180مستجد تقدیر28

      طھ محسن طھ الدبوسى عمر1000104521مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عادل جمال لطفى جمعھ الدسوقى1000103887مستجد تقدیر1

      عادل عماد نعمان سعد1000103594مستجد تقدیر2

      عبدالحكیم خالد عبدالحكیم ابراھیم المرسى1000104170مستجد تقدیر3

      عبدالحكیم على عبدالعزیز محمد طھ1000103114مستجد تقدیر4

      عبدالحمید محفوظ عبدالحمید یوسف نیل1000064447باق5

      عبدالحمید ناصر احمد عبدالستار سالم1000103098مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن اشرف محمد الششتاوى حسن رجب1000103294مستجد تخلف7

      عبدالرحمن السعید ناصف الحنفى ابراھیم1000103686مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن السید احمد السید الزاملى1000104015مستجد تقدیر9

      عبدالرحمن السید حسن على الشبراوى1000103965مستجد تقدیر10

      عبدالرحمن السید محمد سلیمان الدیب1000050895باق11

      عبدالرحمن رشاد ابراھیم ابراھیم التوابتى1000151176مستجد تقدیر12

      عبدالرحمن عطیھ عبدالغنى ابراھیم عبدالحى1000103655مستجد تقدیر13

      عبدالرحمن فھمى محمد احمد السنھیتى1000103144مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن كمال كمال عبدالعزیز النجار1000103099مستجد تقدیر15

      عبدالرحمن محمد السید ابراھیم الشافعى22316727باق16

      عبدالرحمن محمد عبدالعزیز الحسینى وتر1000103102مستجد تقدیر17

      عبدالكریم عمر ابراھیم محمد1000104346مستجد تقدیر18

      عبدهللا احمد السید احمد مصطفى الخریبى1000065004مستجد تقدیر19

      عبدهللا جمال ابراھیم عبدالرحمن1000103251مستجد تقدیر20

      عبدهللا عاطف ابراھیم متولى عبدالنبى1000103295مستجد تخلف21

      عبدهللا عبدالرؤف عبدالحلیم عماره جعفر1000103767مستجد تقدیر22

      عبدهللا عبدالعظیم عبدهللا عبدالعظیم سنجاب1000103296مستجد تقدیر23

      عبدهللا مفلح عبدالرحمن عبدالفتاح عبدالرحمن1000104372مستجد تقدیر24

      عبدهللا ناصر فتحى حراز1000104222مستجد تقدیر25

      عبدالمجید جمال احمد عبدالمقصود1000103453مستجد تقدیر26

      عثمان احمد عثمان عبدالفتاح ابراھیم1000104237مستجد تقدیر27

      عزالدین حسن عزالدین حسن موسى1000103116مستجد تقدیر28

      عصام حازم محمد عیسى1000188066محول29
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      عصام عادل عبده عبدالعال مصباح1000104226مستجد تخلف1

      عالء حامد عمر حسن محمد1000103245مستجد تقدیر2

      عالء رجب ابراھیم عبدالعال1000127865مستجد تقدیر3

      عالء سمیر موسى موسى النجار1000103375مستجد تقدیر4

      عالء محمد محمد عبدالمجلى1000188072محول5

      على فرج على صبره الطنطاوى1000103787مستجد تخلف6

      على محمد سعد على نورالدین1000104223مستجد تخلف7

      عمار عبدالسالم محمد على خطاب1000103083مستجد تقدیر8

      عمار محمد محمد الشربینى منتصر1000103957مستجد تقدیر9

      عمر احمد عباس حسیب1000103249مستجد تقدیر10

      عمر السید احمد احمد عیسى1000104011مستجد تقدیر11

      عمر حسام شوقى سالمھ الحفناوى1000064307مستجد تخلف12

      عمر خالد صالح عبدالحلیم1000104126مستجد تقدیر13

      عمر عالهللا على اإلمام الفار1000103978مستجد تقدیر14

      عمر عماد ناصف محمد البراشى1000103979مستجد تقدیر15

      عمر محمد السعید الحسینى22322969باق16

      عمر محمد الشحات بدیر العایق1000104321مستجد تقدیر17

      عمر مصطفى الشرباصى الغیطانى1000103903مستجد تقدیر18

      عمر منصور ابراھیم السید سید احمد1000103224مستجد تقدیر19

      عمرو ابراھیم السید رجب على الشیخھ1000103323مستجد تقدیر20

      عمرو ابراھیم رضا ابراھیم الوتیدى1000103324مستجد تقدیر21

      عمرو اشرف مغاورى توفیق الغول1000103325مستجد تقدیر22

      عمرو الحسن عصام محمد زید1000115128مستجد تقدیر23

      عمرو محمد امین عثمان عطیھ1000104049مستجد تقدیر24

      عمرو محمد محفوظ البیلى1000103533مستجد تخلف25

      عمرو معتز یوسف عبدالعزیز عبدهللا1000103076مستجد تقدیر26

      عمرو ناصر رمضان السید على بدر1000103119مستجد تقدیر27

      غاده ابراھیم محمد ابراھیم عبدالرازق1000151185مستجد تقدیر28

      فارس احمد عبدالصمد احمد رشوان1000103586مستجد تقدیر29
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      فارس سامح الیمنى عبدالغنى فرج1000151179مستجد تقدیر1

      فارس سمیر بدیر عبدالبارى حسن عزیھ1000103606مستجد تخلف2

      فارس محمد ابراھیم فوده1000103078مستجد تقدیر3

      كریم عبدالعزیز عبدالعزیز محمد مجاھد1000104130مستجد تقدیر4

      كریم محمد السید یوسف ابراھیم شعبان1000103659مستجد تقدیر5

      كریم محمد عابد رمضان1000151182مستجد تقدیر6

      كریم محمد محمد عبدالرحمن ابوحشیش1000103588مستجد تقدیر7

      لمیس احمد حامد شره1000085100مستجد تقدیر8

      ماجد ابراھیم عوضین محمد مصطفى طھ1000103233مستجد تقدیر9

      ماریز ماھر لطیف ذكى1000104188مستجد تقدیر10

      مازن یاسر عبدالفتاح احمد القناوى1000104352مستجد تقدیر11

      محسن ماھر مختار عبدالخالق1000103589مستجد تقدیر12

      محمد ابراھیم ابراھیم قشالنھ1000103791مستجد تقدیر13

      محمد ابراھیم احمد جاد1000103218مستجد تخلف14

      محمد ابراھیم السید محمد سرایا1000103255مستجد تقدیر15

      محمد ابراھیم السید محمد1000125938مستجد تقدیر16

      محمد ابراھیم المھدى صالح عبدالعزیز1000127860مستجد تقدیر17

      محمد ابراھیم محمد ابراھیم1000103219مستجد تقدیر18

      محمد ابوالعنین احمد ابوالعنین1000104499مستجد تقدیر19

      محمد احمد الباز عبده الداودى1000104314مستجد تقدیر20

      محمد احمد السید عبدالسالم1000104384مستجد تقدیر21

      محمد احمد امین مصطفى1000103257مستجد تقدیر22

      محمد احمد عبده عبده الشناوى1000103567مستجد تخلف23

      محمد احمد محمد احمد الجزار1000103785مستجد تقدیر24

      محمد احمد محمد خلیل عبدالرحمن1000103396مستجد تخلف25

      محمد احمد محمود عالم1000104178مستجد تقدیر26

      محمد اشرف السید یوسف ابوالحیل1000103982مستجد تقدیر27

      محمد اشرف سعد عبدالفتاح عوض1000104260مستجد تقدیر28

      محمد البشیر حامد رضوان1000104315مستجد تقدیر29
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      محمد السعید بركات عبدالفتاح البیلى1000103775مستجد تقدیر1

      محمد السید احمد الدبور1000104415مستجد تخلف2

      محمد السید سعد عطیھ ضبوش1000188070محول3

      محمد السید صبحى على1000103208مستجد تقدیر4

      محمد السید محمد توفیق محمد سالمھ1000104135مستجد تقدیر5

      محمد المحمدى حمدان رجب عزام1000103758مستجد تقدیر6

      محمد ایمن محمد محمد السطوحى1000104136مستجد تقدیر7

      محمد جابر صدیق البكرى1000103259مستجد تقدیر8

      محمد جابر محمد السعید حسن عبدالھادى1000103976مستجد تخلف9

      محمد جمال محمد حسین1000103810مستجد تقدیر10

      محمد جمال ھالل السید الدسوقى1000103675مستجد تقدیر11

      محمد حاتم شوقى محمد ابراھیم1000103198مستجد تقدیر12

      محمد حامد محمود یوسف1000125898مستجد تخلف13

      محمد حسام احمد حامد الدالى1000104356مستجد تخلف14

      محمد حسام شوقى الحنجور1000103694مستجد تقدیر15

      محمد حسن عبدالمؤمن الشربینى1000104502مستجد تخلف16

      محمد حسن محمد حسن مجاھد1000104410مستجد تخلف17

      محمد حسنى محمد شلبى1000103413مستجد تقدیر18

      محمد حمدان محمد ابراھیم المكاوى1000103795مستجد تقدیر19

      محمد حمدى ذكى على1000103287مستجد تقدیر20

      محمد حمزه عبدالقادر محمود شجاع1000103156مستجد تخلف21

      محمد خالد جمعھ السید1000125939مستجد تقدیر22

      محمد خالد عبدالحكیم ابراھیم المرسى1000104180مستجد تقدیر23

      محمد رفعت الشربینى حسن شرف1000104374مستجد تخلف24

      محمد رمضان محمد رمضان1000104399مستجد تقدیر25

      محمد سلیمان السید احمد خیال1000103438مستجد تقدیر26

      محمد شعبان ربیع محمود محمد1000104224مستجد تقدیر27

      محمد شنیبھ لبیب ابراھیم محمد1000103497مستجد تقدیر28

      محمد صبح محمد عبدالغنى محمد1000104322مستجد تقدیر29
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      محمد صفوت زكى السید اسماعیل1000115093مستجد تقدیر1

      محمد صالح محمد عبدالفتاح الجوھرى1000103633مستجد تقدیر2

      محمد صالح محمد عوض ابوالعطا1000104211مستجد تقدیر3

      محمد طارق احمد حنفى حنیش1000104364مستجد تقدیر4

      محمد طارق عبده عبده الباز1000151188مستجد تقدیر5

      محمد طاھر رزق رزق الفولھ1000103930مستجد تقدیر6

      محمد عادل السید احمد یوسف1000104309مستجد تقدیر7

      محمد عبدالجلیل محمد عبدالجلیل1000103252مستجد تقدیر8

      محمد عبدالسالم ابراھیم مصطفى محمود1000104181مستجد تقدیر9

      محمد عبدالعزیز محمد عبدالعزیز1000104504مستجد تخلف10

      محمد عبدالغنى فرج السعید شعیر1000103985مستجد تخلف11

      محمد عبدالقادر احمد جمعھ1000103735مستجد تخلف12

      محمد عبداللطیف عبداللطیف احمد دراز1000064342باق13

      محمد عبده عبدالجلیل احمد حامد سلیمان1000104369مستجد تقدیر14

      محمد عصام جوده احمد البسیونى1000103350مستجد تقدیر15

      محمد عصام محمود محمد الخریبى1000104138مستجد تقدیر16

      محمد عطیھ لطفى عطیھ1000103229مستجد تقدیر17

      محمد عالء احمد اسماعیل الصعیدى1000103305مستجد تقدیر18

      محمد عالء عبدالمنعم ابراھیم الزرقاوى1000151181مستجد تقدیر19

      محمد عالءالدین فتح هللا شعبان1000064360مستجد تقدیر20

      محمد على عبدالحافظ عبدالعال الدیسطى1000103677مستجد تقدیر21

      محمد على محمد عبدالرءوف ھجرس1000104240مستجد تقدیر22

      محمد عوض المرسى على ورده1000103576مستجد تخلف23

      محمد فتحى الوزیر معوض ھجرس1000104139مستجد تقدیر24

      محمد فكرى حسن احمد حسن1000104401مستجد تقدیر25

      محمد مجدى ابوالعطا حسن1000188073محول26

      محمد محمد عبدهللا السید ابراھیم1000103880مستجد تقدیر27

      محمد محمد عبدهللا عبدالفتاح رجب1000151183مستجد تقدیر28

      محمد محمود احمد حسن العاصى1000103602مستجد تقدیر29
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      محمد محمود سلیمان عطیھ بحیرى1000103335مستجد تقدیر1

      محمد محمود محمد السید عبدالمجید1000103485مستجد تقدیر2

      محمد محمود محمد مصطفى محمود كامل1000104182مستجد تقدیر3

      محمد محمود مصطفى محمود عمار1000103157مستجد تخلف4

      محمد ممدوح السید الشربینى1000125942مستجد تقدیر5

      محمد نادر ھاشم عبدالوھاب جازیھ1000104141مستجد تقدیر6

      محمد نجیب حسن محمود احمد سلیمان1000104411مستجد تقدیر7

      محمد ھانى محمد عبدالقادر شلتوت1000103203مستجد تقدیر8

      محمد ھشام صالح عبدالفتاح1000064664مستجد تقدیر9

      محمد ھشام عطیھ زین العابدین1000104143مستجد تقدیر10

      محمد یاسر رضا الجندى1000103986مستجد تقدیر11

      محمد یونس محمود محمد1000103240مستجد تقدیر12

      محمود ابراھیم طاھر ابراھیم حرب1000125903مستجد تقدیر13

      محمود احمد السید السعید سلیمان1000103426مستجد تقدیر14

      محمود احمد عبدالحلیم صالح عبدهللا1000064707مستجد تخلف15

      محمود السعید امین امین الفقى1000103336مستجد تقدیر16

      محمود المتولى على المتولى الدبل1000151174مستجد تقدیر17

      محمود امیر حسین عبدالحلیم الجندى1000103987مستجد تقدیر18

      محمود جبر محمد غنیم1000117237مستجد تقدیر19

      محمود رضا طھ الغریب ابراھیم1000103679مستجد تقدیر20

      محمود عادل عبدالفتاح ابراھیم خلیل1000103357مستجد تقدیر21

      محمود عادل محمد ابراھیم رجب1000103134مستجد تقدیر22

      محمود عبداللطیف حمدى محمود1000104397مستجد تقدیر23

      محمود عبدالمنعم معوض فتوح طھ1000104317مستجد تقدیر24

      محمود عبدالودود عبدالودود حسن عسكر1000104145مستجد تقدیر25

      محمود على احمد ابراھیم عبدالحى1000103439مستجد تقدیر26

      محمود على حسن ذكى1000103254مستجد تقدیر27

      محمود على محمود احمد ھالل1000151175مستجد تقدیر28
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      محمود عیسى مصطفى محمد جالل1000103158مستجد تقدیر1

      محمود كمال عبدالحلیم محمد الحدیدى1000103664مستجد تقدیر2

      محمود محمد المحمدى ابوزینھ1000103746مستجد تقدیر3

      محمود محمد حمدى محمود حسن طھ1000104052مستجد تقدیر4

      محمود محمد سالمھ سالم ابراھیم1000103377مستجد تقدیر5

      محمود محمد عادل محمود الباز1000103966مستجد تقدیر6

      محمود محمد عبدهللا محمود شرف الدین1000104092مستجد تخلف7

      محمود محمد عبدالواحد ابراھیم1000103135مستجد تقدیر8

      محمود محمد محمود ابوالمعاطى عوض1000104359مستجد تخلف9

      محمود محمد محمود العدل1000103393مستجد تقدیر10

      محمود محمد محمود محمد عوض1000103159مستجد تقدیر11

      محمود محمد مختار حامد سالم1000103907مستجد تقدیر12

      محمود ممدوح محمد یوسف1000103261مستجد تقدیر13

      محمود ناصر محمد على العزب1000103487مستجد تقدیر14

      مصطفى ابراھیم حلمى ابراھیم1000104148مستجد تخلف15

      مصطفى حامد الشربینى المتولى رمضان1000104009مستجد تقدیر16

      مصطفى سمیر عبدالمولى احمد عبدالمولى1000103440مستجد تقدیر17

      مصطفى عبدالباسط محمد ھالل البسیونى1000065299مستجد تقدیر18

      مصطفى عبدالحمید احمد عبدالحمید1000104475مستجد تقدیر19

      مصطفى عبده الشحات السعدونى1000104285مستجد تقدیر20

      مصطفى فوزى الطنطاوى الطنطاوى عیاد1000045676باق21

      مصطفى یوسف محمد مھران1000103639مستجد تقدیر22

      معاذ عادل محمد السعید الزیات1000104187مستجد تقدیر23

      معاذ محمد عبدالعزیز مصطفى شاھین1000103590مستجد تقدیر24

      منةهللا محمد محمد االمام1000103200مستجد تقدیر25

      منى عماد عبدهللا محمد عبدهللا الفراش1000104208مستجد تقدیر26

      مھاب السید عبدالتواب سلیم1000104056مستجد تقدیر27

      میرفت محمد مسعد السید حجازى1000104253مستجد تخلف28
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/19 44:10 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      میرنا عبدالعزیز كمال عبدالعزیز الدیسطى1000103853مستجد تقدیر1

      مینا نبیل سلیمان عوض سلیمان1000104525مستجد تقدیر2

      ندى السید عبدالحمید المنزالوى1000085966باق3

      نصحى سلیمان عامر سلیمان ضبش1000103955مستجد تخلف4

      نصر ھاشم صادق عبدالعال1000104018مستجد تقدیر5

      نورھان السید عبدالسالم احمد1000103722مستجد تقدیر6

      نورھان السید محمد احمد محمد1000104310مستجد تقدیر7

      نورھان فرید عطیھ محمد محمد رمضان1000104509مستجد تخلف8

      نورھان ناصر زكى ازمل1000151184مستجد تقدیر9

      ھاجر احمد عبدالمعبود المالح1000103740مستجد تقدیر10

      ھالھ سلیمان محمد عوض النجار1000125982مستجد تقدیر11

      ھانى عبده الیمانى مراد عدس1000103799مستجد تقدیر12

      ھشام السید حسین حسین حسونھ1000103327مستجد تقدیر13

      ھشام سامح عبدالسالم السید1000103280مستجد تقدیر14

      ھشام محمد السعید الدسوقى سعید1000103591مستجد تقدیر15

      ھشام محمد جمال الدین على الطحان1000103997مستجد تقدیر16

      وائل طارق عبدالسالم خلیفھ1000104489مستجد تقدیر17

      ود مصطفى الراملى مصطفى ابواالسعاد1000103988مستجد تقدیر18

      ولید معروف مصطفى منصور1000115025مستجد تقدیر19

      یاسمین ابراھیم على على الكفافى1000103553مستجد تقدیر20

      یاسمین عبدالرحمن ابراھیم عبدالغنى عوف1000115134مستجد تقدیر21

      یاسمین محمد فوزى ود1000104300مستجد تقدیر22

      یمنى عبدالفتاح فتحى المرسى محمد1000103681مستجد تقدیر23

      یوسف ابوحالوه احمد ابراھیم سالم المسیرى1000103502مستجد تقدیر24

      یوسف عبدالمجید المحمدى عصر1000104030مستجد تقدیر25

      یوسف محمد السید البدوى محمود حسنین1000104361مستجد تقدیر26

      یوسف محمد محمد رمضان احمد طھ1000103427مستجد تقدیر27

      یوسف محمود عبدالحمید مصطفى1000104157مستجد تقدیر28

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید


