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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 35:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم جاد ابراھیم جاد قویمھ1000064699باق1

      احمد اشرف عبدالقادر محمد طعمھ1000012992مستجد تخلف2

      احمد الدیسطى محى الدین السحت1000064499مستجد تقدیر3

      احمد ایمن محمد السعید جادهللا1000103145مستجد تقدیر4

      احمد حمدى احمد شحاتھ1000103700مستجد تقدیر5

      احمد رمضان سلیم رمضان1000104271مستجد تخلف6

      احمد سعد ابراھیم محمد البدرى1000103780مستجد تخلف7

      احمد سعد حلمى یوسف السید1000103089مستجد تقدیر8

      احمد عالء ابراھیم عبده بركھ1000103959مستجد تقدیر9

      احمد عماد محمد عبدالقادر1000065062مستجد تقدیر10

      احمد ماھر المتولى حسن1000025670باق11

      احمد مجدى شعبان عیسى1000104272مستجد تقدیر12

      احمد مجدى محمد محمد عوض عطا1000103960مستجد تقدیر13

      احمد محمد ابراھیم محمد الغیطانى1000103937مستجد تقدیر14

      احمد محمد احمد نصار السید1000103562مستجد تخلف15

      احمد محمد طھ محمد عبدهللا1000103147مستجد تقدیر16

      احمد محمد عبداللطیف احمد العزبى1000103545مستجد تقدیر17

      احمد محمد محمد سلیمان الطلخاوى1000104403مستجد تقدیر18

      احمد محمد موسى محمد صالح1000103672مستجد تقدیر19

      احمد مدحت المغاورى محمود فاید1000103702مستجد تقدیر20

      احمد مصطفى عطیھ محمد عطیھ1000104111مستجد تقدیر21

      احمد معتز محمد رضا الكحكى1000064061مستجد تخلف22

      احمد ممدوح مصطفى األلفى1000104046مستجد تقدیر23

      احمد نصر مصطفى عوض الباز1000064808مستجد تقدیر24

      احمد یاسر فتحى عبدالحمید عثمان1000104246مستجد تقدیر25

      اسامھ محمد رجب عبدالصمد1000115132مستجد تقدیر26

      اسامھ نبیھ محمد ابراھیم ابوالعیلھ1000103771مستجد تقدیر27

      اسامھ یاسر صابر عبدالغنى الدھشان1000104093مستجد تقدیر28

      اسراء محمد عبدالتواب محمد الدمناوى1000104100مستجد تقدیر29

      اسالم امین ابراھیم محمد ابراھیم1000064606مستجد تقدیر30

      اسالم سامى عبدالرازق متولى نصرالدین1000104264مستجد تقدیر31

      اسالم محمد ابراھیم خالد الجندى1000151213مستجد تقدیر32

      اسماعیل خلیل خلیف شعبان خلیف1000104113مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 35:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      الفؤاد فؤاد على شطا1000103890مستجد تخلف1

      ایاد متحت عبدالعلیم سالمھ فوده1000104249مستجد تقدیر2

      ایمان ابراھیم احمد حسن جبر1000103162مستجد تقدیر3

      بالل خالد احمد النادى1000103845مستجد تقدیر4

      بیتر عادل فارس جرجس دمیان1000103619مستجد تقدیر5

      تسنیم نبیل محمد الغباشى1000103871مستجد تقدیر6

      حسام ابراھیم فؤاد الحملى1000063921مستجد تقدیر7

      حسام احمد عبدالقادر عطیھ الفضالى1000103598مستجد تقدیر8

      حسام اسعد اسعد توفیق رجب1000103547مستجد تقدیر9

      حسن طھ حسن منصور البیومى1000064813مستجد تخلف10

      حسن عبدالوھاب محمد یسن رزق1000103111مستجد تخلف11

      دالیا عبدالقادر عبدالحمید محمد فرج1000103670مستجد تقدیر12

      دعاء حسن محمد السعید العدل1000104301مستجد تقدیر13

      رائد على على حسن الجمل1000103512مستجد تخلف14

      رحمھ حلمى عبدالجواد عبدالحمید بدوى فضل1000104302مستجد تقدیر15

      رضوى ایمن سالمھ سالمھ رخا1000104293مستجد تقدیر16

      زكى محسن زكى سلیم مصطفى1000103738مستجد تقدیر17

      زیاد محمد عبدالعزیز حسانین محمد الشیخ1000104195مستجد تقدیر18

      سلمى وائل جودت الجوھرى عثمان1000104101مستجد تقدیر19

      سمر مسعد حامد مصطفى البحقیرى1000103165مستجد تقدیر20

      سوزان المتولى طھ العدل مصطفى1000103463مستجد تقدیر21

      سیف الدین خالد عبدالقادر جادهللا1000103510مستجد تقدیر22

      شادى صالح الشبراوى الحسینى1000103285مستجد تخلف23

      شریف عالء محمد جاد احمد1000103993مستجد تقدیر24

      شھاب الباسمى حسین زكى1000103112مستجد تقدیر25

      شیماء محسن غمرى یوسف غنیم1000103329مستجد تقدیر26

      صالح مؤنس سعد علوان1000103710مستجد تقدیر27

      صالح السید صالح عبدالھادى1000115119مستجد تخلف28

      ضیاءالدین محمد اسماعیل عبدالغنى1000104204مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن احمد فرید فرید ناصف1000104014مستجد تقدیر30

      عبدالرحمن طارق فوزى عبدالعزیز كسبھ1000065281باق بعذر31

      عبدالرحمن فیصل محمد ابوشعیشع1000103425مستجد تخلف32

      عبدالرحمن مسعد ابراھیم النجار1000063890باق33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن مصطفى ابراھیم عبدهللا1000104394مستجد تقدیر1

      عبدالرحمن مصطفى السید محمد حسیب الریس1000065180مستجد تخلف2

      عبدالسالم بكر السید محمد خطاب1000064400باق3

      عبدهللا السید محمد عبدالوھاب عیسى النبراوى1000104522مستجد تقدیر4

      عبدهللا ضیاء محمد احمد النوتى1000103757مستجد تقدیر5

      عبدهللا محمد احمد الحدیدى رجب1000104040مستجد تقدیر6

      عبدهللا محمد محمد احمد رجب1000123907مستجد تخلف7

      عبدهللا محمود السید محمد الشنبارى1000103689مستجد تقدیر8

      عبدالھادى جمال محمد صبرى1000104348مستجد تقدیر9

      على اكرم ابوالمعاطى ابوالمعاطى خاطر1000103527مستجد تقدیر10

      على سلیمان على عبدالحافظ1000063953مستجد تخلف11

      على محمد طھ محمد غراب1000064236مستجد تخلف12

      عمر محمد احمد البدوى احمد قاسم1000115129مستجد تقدیر13

      عمر محمد سعد احمد العرابى1000103138مستجد تقدیر14

      عمر محمد محمد فؤاد حجازى1000103117مستجد تقدیر15

      عمر محمد محمود الشربینى1000104258مستجد تقدیر16

      عمر مدحت السید حبیب1000064424باق17

      عمر مصطفى اسماعیل عطیھ زاھر1000103627مستجد تقدیر18

      عمرو طلعت عبداللطیف ھارون عالم1000104129مستجد تقدیر19

      عمرو محمد یحى جاد على1000127842مستجد تخلف20

      عوض محمد عوض عبدالحلیم1000012857باق بعذر21

      غاده عبدالحلیم حلمى عبدالمقصود1000115139مستجد تقدیر22

      فاطمھ جمال الدین جالل صادق عبدهللا1000104296مستجد تقدیر23

      فوزى فوزى حسن عبدالوھاب البیاع1000125902مستجد تقدیر24

      كریم محمد خلیفھ ابوزید البربرى1000103818مستجد تقدیر25

      محمد اشرف عبدالمنعم اسماعیل1000103271مستجد تخلف26

      محمد السید محمد الخمیسى1000123906مستجد تقدیر27

      محمد العربى عبدالحى على1000050707مستجد تخلف28

      محمد ایمن عبدالحمید عبدالعزیز منصور1000103140مستجد تقدیر29

      محمد جمال عبدالحى عبدهللا األدغم1000064945مستجد تقدیر30

      محمد حمدى صبحى السید العفیفى1000104284مستجد تقدیر31

      محمد حمدى عبدالسمیع محمد مرعى1000104466مستجد تخلف32

      محمد خالد السید عبدالحمید مصطفى1000104137مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد رمضان السید یوسف السید1000065050باق بعذر1

      محمد عبدالحمید حسین حسن سعید1000151212مستجد تقدیر2

      محمد عبدالنبى المتولى عبده1000103448مستجد تقدیر3

      محمد على منصور على محمد1000151211مستجد تقدیر4

      محمد مجدى محمد عبدالعزیز1000104363مستجد تقدیر5

      محمد محمد حافظ ابراھیم كیوان1000104140مستجد تقدیر6

      محمد محمود المھدى المرسى حماد1000104387مستجد تقدیر7

      محمد نورالدین محمد عبده الدسوقى1000115117مستجد تخلف8

      محمد ھشام سلیمان القطب1000103995مستجد تقدیر9

      محمد یحى محمود عبده محمود1000103542مستجد تقدیر10

      محمود احمد محمد رجب رزق1000103398مستجد تقدیر11

      محمود جمال ابراھیم الدسوقى عبدهللا1000103416مستجد تقدیر12

      محمود مجاھد السید مجاھد شوشھ1000085088باق13

      محمود محمد المتولى المتولى الردینى1000050343باق14

      محمود نبیھ نبیھ احمد عبدالرحمن1000104147مستجد تقدیر15

      مروه كامل مسعد مقلد1000103884مستجد تقدیر16

      مریم زكریا حسن عیسى1000085099مستجد تقدیر17

      مریم صالح محمد السید الحضرى1000115013مستجد تخلف18

      مصطفى محمد السید البندارى شعبان1000064366مستجد تخلف19

      معاذ محمد سامى سعدالدین محمد یوسف1000104055مستجد تقدیر20

      منةهللا مجدى عبدالغنى السید حسن1000104242مستجد تقدیر21

      منةهللا محمد جاد بیومى شحاتھ1000103741مستجد تقدیر22

      نجیب على محمد جاد1000085120مستجد تخلف23

      ندا على حامد محمد رمضان الحبشى1000104190مستجد تقدیر24

      ندى ایمن السید عطیھ1000115151مستجد تقدیر25

      ندى على محمود یسن محمود1000103244مستجد تقدیر26

      ھادى لطفى محمد لطفى حسن العطالى1000103341مستجد تقدیر27

      ھند محسن عبدالعزیز الحدیدى1000065184مستجد تقدیر28

      ھیام عبدهللا محمد ابوھبھ1000045106باق29

      ولید رجب محمد متولى طھ1000103214مستجد تقدیر30

      یاسمین محمد مسعد یاسین1000103873مستجد تقدیر31

      یاسمین محمود الشحات محمود1000103491مستجد تقدیر32

      یوسف عبدالھادى احمد المھدى عبداللطیف1000104492مستجد تقدیر33

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید


