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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 26:11 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیات محمود محمود انوار1000103961مستجد تقدیر1

      آیھ محمد فرج الوردانى ابراھیم البدرى1000064282باق بعذر2

      ابانوب ولیم فلیب جاد السید1000125884مستجد تخلف3

      ابراھیم احمد ابراھیم منصور ابراھیم1000103182مستجد تخلف4

      ابراھیم خالد محمد محمد عبدالفتاح1000103953مستجد تخلف5

      ابراھیم ربیع احمد عبدالمتعال سالم1000103084مستجد تخلف6

      ابراھیم رزق رزق عبده معین1000125972مستجد تقدیر7

      ابراھیم على محمود ابراھیم1000085016مستجد تقدیر8

      ابراھیم محمد ابراھیم حسن صقر1000103936مستجد تقدیر9

      ابراھیم محمد السید صالح السید1000085018باق10

      ابراھیم محمد المتولى ابراھیم حسن1000064521مستجد تخلف11

      احمد ابراھیم فرید محمد1000103682مستجد تخلف12

      احمد الخضرى على الباز تقصیره1000103432مستجد تخلف13

      احمد السعید على محمد محسنھ1000103331مستجد تقدیر14

      احمد السید السید الغباشى1000103800مستجد تقدیر15

      احمد السید السید محمد مرزوق1000151219مستجد تقدیر16

      احمد السید المتولى السید العطار1000103464مستجد تقدیر17

      احمد جمال البیومى محمد الحالل1000064790باق18

      احمد حسن محمد حسن المكاوى1000103318مستجد تقدیر19

      احمد رضا ابوالفتوح احمد البغدادى1000065146مستجد تخلف20

      احمد رضا منیر على یونس1000125904مستجد تقدیر21

      احمد رمضان سعد محمود رمضان1000103612مستجد تخلف22

      احمد سمیر ابراھیم احمد الشامى1000103600مستجد تقدیر23

      احمد سمیر عبدالغنى عبدالمؤمن1000104392مستجد تقدیر24

      احمد شریف فتحى محمد احمد1000104202مستجد تقدیر25

      احمد صبرى فھمى صالح ابوھرجھ1000103763مستجد تقدیر26

      احمد طارق احمد الشحات1000103283مستجد تقدیر27

      احمد طارق محمد محمد ابوالنجا1000104023مستجد تقدیر28

      احمد عادل احمد على حجازى1000104234مستجد تقدیر29

      احمد عادل حسن عبدالسالم1000104421مستجد تخلف30

      احمد عادل عبدالھادى احمد1000064543باق31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عاطف عبدالھادى محمد على1000188062محول1

      احمد عصام سعد محمد ابراھیم1000103403مستجد تخلف2

      احمد عوض احمد الجمل1000103836مستجد تقدیر3

      احمد فؤاد رشاد محمد ھندى1000103764مستجد تقدیر4

      احمد قدرى احمد عبدالعزیز السید1000064689مستجد تخلف5

      احمد مأمون المغازى محمد عكاشھ1000125973مستجد تقدیر6

      احمد محمد احمد احمد فوده1000151198مستجد تقدیر7

      احمد محمد احمد على الجندى1000103127مستجد تقدیر8

      احمد محمد خاطر السید خاطر1000103381مستجد تقدیر9

      احمد محمد عبدالعزیز محمد الھنداوى1000103347مستجد تقدیر10

      احمد محمد عبدالعلیم توفیق1000103267مستجد تخلف11

      احمد محمود احمد امام22318079باق12

      احمد مسعد البیومى اإلتربى سعده1000103085مستجد تقدیر13

      احمد معن ابوبكر معن1000103493مستجد تخلف14

      احمد نبیل جمعھ عبده جمعھ1000044810مستجد تقدیر15

      احمد نشأت فرید الباز1000103443مستجد تقدیر16

      احمد نشأت نعمان عبدالرازق منصور1000104193مستجد تقدیر17

      احمد ھشام فتحى على محمد الفولى1000104112مستجد تقدیر18

      اسامھ ابوالمعاطى بدر ابوالمعاطى1000103209مستجد تقدیر19

      اسامھ الباز احمد الباز محمد1000099159مستجد تقدیر20

      اسامھ العجمى السید السید الحداد1000104514مستجد تقدیر21

      اسامھ حسن السید حسن سلیمان1000104274مستجد تقدیر22

      اسراء متولى محمد یاقوت1000104175مستجد تقدیر23

      اسالم احمد سلیمان الشربینى1000103720مستجد تخلف24

      اسالم السید السید حسین1000103879مستجد تقدیر25

      اسالم السید عبدالفتاح السید على نصر1000104003مستجد تقدیر26

      اسالم السید كمال یوسف جاد1000104277مستجد تقدیر27

      اسالم الشربینى الشربینى محمد1000103554مستجد تخلف28

      اسالم عوض حسانین الطھرانى1000103927مستجد تقدیر29

      اسالم محمد السعید محمد الدكرورى1000104219مستجد تقدیر30

      اسالم مسعد محمد عراقى1000125905مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسماء رضا مصطفى حسن محمد1000104096مستجد تقدیر1

      اسماء ولید الدسوقى فتحى1000104189مستجد تقدیر2

      اشرف ابراھیم البندارى عبدالفتاح1000103617مستجد تقدیر3

      السید ابراھیم نصر محمد شقویر1000103129مستجد تخلف4

      السید السعید سعد عبدالحمید السید1000125927مستجد تخلف5

      امیر اسامھ األسمر عبدالنبى دولھ1000103353مستجد تقدیر6

      ایمن سامى ابراھیم مصطفى احمد البیاضى1000103293مستجد تقدیر7

      بكر حمدى بكر عبده احمد1000099148مستجد تقدیر8

      جاد اإلمام احمد نصر الھنداوى1000103363مستجد تقدیر9

      جمال فاروق احمد ابوالمعاطى1000103556مستجد تقدیر10

      جورج عادل سعد ودیع1000104404مستجد تقدیر11

      حازم خالد طلعت كامل ابوصیره1000103652مستجد تقدیر12

      حسام الدین احمد المصیلحى احمد1000103445مستجد تقدیر13

      حسام حسن محمد عثمان ابراھیم زویتھ1000103471مستجد تقدیر14

      حسام محمد امین دویدار1000103153مستجد تقدیر15

      حسام محمد عمران سالم1000103846مستجد تقدیر16

      حسن محسن محمود حسن زیاده1000104405مستجد تخلف17

      حلمى على سید احمد عبدالحمید زاھر1000103338مستجد تقدیر18

      حماده عبدالمحسن محمد احمد سعد1000103726مستجد تقدیر19

      حمدى ادھم عبدالفتاح المتولى1000103223مستجد تقدیر20

      خالد احمد ابراھیم احمد نعمان1000151195مستجد تقدیر21

      خالد اسامھ الدسوقى على1000103848مستجد تقدیر22

      خالد الحارس السید ابراھیم الحارس1000104278مستجد تخلف23

      خالد السعید محمد العیسوى1000103928مستجد تقدیر24

      خالد عبدالحكیم رمضان فرج السعید1000103228مستجد تقدیر25

      خالد عالء العزبى احمد الریس1000103938مستجد تخلف26

      خالد محمد سرحان عبدالرحمن1000103166مستجد تقدیر27

      خالد محمد عبده صبح1000103823مستجد تقدیر28

      خالد محمود السعید السید الغرقى1000104209مستجد تخلف29

      خلود حامد امین حامد حسن1000104413مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      رامى عبدالحكیم السعید محمد احمد1000103706مستجد تقدیر1

      رامى وائل محمد سالم ابراھیم1000104464مستجد تخلف2

      رزق حامد محمد عرفات ابوالرایات1000103564مستجد تقدیر3

      رشاد نبیل محمد محمد سید احمد1000104229مستجد تقدیر4

      رضا محمود احمد حسن على موسى1000127906مستجد تقدیر5

      سعد على محمد مصطفى الشربینى1000104324مستجد تقدیر6

      سیف محمد سعد حسن البطراوى1000104444مستجد تخلف7

      شاھر رضا الشحات ابراھیم طبل1000104520مستجد تقدیر8

      طارق احمد مصطفى الصعیدى1000103755مستجد تقدیر9

      طارق ممدوح محمد محمود1000104022مستجد تقدیر10

      عادل محمد احمد محمد ابراھیم سعده1000103437مستجد تقدیر11

      عادل یوسف عمر محمد الزغبر1000104344مستجد تقدیر12

      عاصم مجدى ذكى عبداللطیف سالم1000103917مستجد تقدیر13

      عاطف على محمود ابوالمعاطى محمد1000127839مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن اشرف محمد متولى مزروع1000103472مستجد تقدیر15

      عبدالرحمن ایھاب عرفھ على المالحى1000104024مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن جالل الدسوقى عطیھ الدسوقى1000104123مستجد تقدیر17

      عبدالرحمن محمد عبدالھادى بدیر الیمانى1000104196مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن محمد متولى عبدالحلیم1000103711مستجد تقدیر19

      عبدالسالم محمود الدیسطى السعید الدیسطى1000104395مستجد تقدیر20

      عبدالعزیز الشحات عبدالعزیز السید الحتھ1000103103مستجد تقدیر21

      عبداللطیف احمد مسعد محمد سلیمان1000103494مستجد تقدیر22

      عبدهللا حفظى محمد عبدالمحسن1000104452مستجد تخلف23

      عبدهللا عصام صالح البرعى1000188063محول24

      عبدهللا مجدى محب ابراھیم الننى1000063872باق25

      عبدهللا محمود سعد محمد1000104281مستجد تقدیر26

      عبدهللا ممدوح محمود الخمیسى سید احمد1000103526مستجد تقدیر27

      عبدالمنعم احمد عبدالمنعم احمد بیھ1000103354مستجد تقدیر28

      على احمد الكالوى احمد1000103690مستجد تقدیر29

      على جمال الدین احمد السید كرم1000104498مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      على عصام على على بطھ1000103623مستجد تقدیر1

      على محسن على راشد1000012508باق2

      عمار السید محمد سلیمان الدیب1000085969باق بعذر3

      عمار حسین احمد سید احمد مصطفى1000103625مستجد تقدیر4

      عمار یاسر احمد احمد السید1000103495مستجد تقدیر5

      عمر احمد عبدالستار محمد محمد1000103360مستجد تقدیر6

      عمر احمد محمد موسى على1000103349مستجد تقدیر7

      عمر السید محمد السید باز قوره1000103409مستجد تقدیر8

      عمر حسین رجب عبداللطیف1000065294باق9

      عمر سعد السعید محمد راجح1000103570مستجد تخلف10

      عمر صابر محمد محمد الحدیدى1000103902مستجد تقدیر11

      عمر طارق السید مصطفى القصاص1000103301مستجد تخلف12

      عمر عبدهللا عبدالحلیم شواده1000103794مستجد تقدیر13

      عمر على عبدالرحیم عبدالرحمن الجاریھ1000103658مستجد تخلف14

      عمر محمد فتحى السید عطویھ1000103713مستجد تخلف15

      عمر محمد محمد یسن سلیمان1000104128مستجد تقدیر16

      عمرو احمد نعمان یوسف1000065252مستجد تخلف17

      عمرو السید محمد كامل عریضھ1000104259مستجد تقدیر18

      عمرو حمدى حامد البدوى فضل1000103842مستجد تقدیر19

      عمرو خالد مصطفى جاد الدیب1000103118مستجد تقدیر20

      عمرو سالمھ عبده احمد سالمھ1000104177مستجد تقدیر21

      عمرو عادل احمد ابراھیم داود1000103531مستجد تقدیر22

      عمرو عزت احمد ابراھیم شحاتھ1000103692مستجد تقدیر23

      عمرو محمد یوسف احمد زھقنا1000104422مستجد تقدیر24

      فاطمھ ابراھیم السید ابراھیم محمد1000103455مستجد تقدیر25

      فرید عبدالرؤف فرید عبدالرؤف1000099160مستجد تقدیر26

      كریم محمد احمد امام جانب1000103715مستجد تقدیر27

      كریم یاسر عبدالرحیم جاد1000103475مستجد تقدیر28

      مؤمن اشرف محمد رفعت الباز1000104351مستجد تقدیر29

      مازن محمود محمد عبده شبانھ1000104032مستجد تخلف30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مجدى رأفت كامل فیشار1000103732مستجد تقدیر1

      محمد احمد حافظ ابراھیم محمد1000103478مستجد تقدیر2

      محمد احمد صالح الدین محمد1000103286مستجد تخلف3

      محمد احمد طھ محمود1000103446مستجد تقدیر4

      محمد احمد عبدالعزیز حسن عاصى1000151220مستجد تقدیر5

      محمد احمد عبدالمجید عبدالسالم البسطویسى1000064339مستجد تخلف6

      محمد احمد فرج السبع1000151194مستجد تقدیر7

      محمد احمد محمد زكى1000103258مستجد تقدیر8

      محمد اشرف احمد محمود حسین1000115049مستجد تخلف9

      محمد السید فھمى عباس عوف1000103171مستجد تقدیر10

      محمد السید محمد صابر احمد1000104409مستجد تقدیر11

      محمد السید محمود على المغربل1000060166مستجد تقدیر12

      محمد السید ھشام محمود السید على عبدهللا1000103355مستجد تقدیر13

      محمد الشحات على الشحات خضر1000104354مستجد تقدیر14

      محمد ایمن احمد على عبدالعزیز1000103630مستجد تخلف15

      محمد ثروت على حسن السید1000103535مستجد تقدیر16

      محمد جمال السید السید القناوى1000104355مستجد تقدیر17

      محمد جمال سعد السعید شحاتھ1000104025مستجد تقدیر18

      محمد جمال مصطفى الشناوى1000125978مستجد تقدیر19

      محمد حسام محمد ابراھیم بدوى1000103387مستجد تقدیر20

      محمد حسین محمود محمد عبدالرحیم1000103481مستجد تقدیر21

      محمد حیرم على السید مھنا1000103120مستجد تقدیر22

      محمد خالد السید حمزه فرج1000104523مستجد تقدیر23

      محمد خلیفھ ابراھیم محمد1000165515محول24

      محمد خیر محمد خیر1000104468مستجد تقدیر25

      محمد خیرى محمد عبدالجلیل1000103086مستجد تقدیر26

      محمد رضا محمد الموافى الزھیرى1000103176مستجد تقدیر27

      محمد سعد محمد احمد یوسف القط1000151199مستجد تقدیر28

      محمد شحاتھ امین عبدالھادى1000103260مستجد تقدیر29

      محمد شعبان محمد المرسى عبدالال1000125974مستجد تقدیر30
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      محمد صابر محمد محمود العوضى1000103983مستجد تخلف1

      محمد طارق عبدالسمیع على1000104042مستجد تخلف2

      محمد طارق فتحى عبدالوھاب سید احمد1000103304مستجد تقدیر3

      محمد طارق كمال حسن الشناوى1000103935مستجد تقدیر4

      محمد عادل احمد احمد جبر1000104239مستجد تقدیر5

      محمد عاطف السید حسن ھشھش1000103661مستجد تخلف6

      محمد عاطف عبدالقادر على رزق1000104476مستجد تقدیر7

      محمد عبدالحلیم انور رومیھ1000103760مستجد تخلف8

      محمد عبدالحمید رمضان عبدالجبار1000103199مستجد تقدیر9

      محمد عبدالرحمن محمد محمد منتصر1000103830مستجد تقدیر10

      محمد عبدالفتاح عبدالعزیز احمد1000103695مستجد تخلف11

      محمد عبده عبدالمنعم نعمان1000103932مستجد تخلف12

      محمد عثمان توفیق خفاجى1000103933مستجد تقدیر13

      محمد على المنسى على عبدالنبى1000103663مستجد تقدیر14

      محمد عماد رشاد السعید فوده1000103143مستجد تخلف15

      محمد مجاھد حسن فرحات احمد الدغیدى1000125976مستجد تقدیر16

      محمد محروس حسن ھدیھد1000103922مستجد تقدیر17

      محمد محمد الرفاعى الجناینى1000103769مستجد تقدیر18

      محمد محمود محمد محمد عوضین1000104358مستجد تقدیر19

      محمد مسعد احمد محمد فاید1000103366مستجد تخلف20

      محمد نظمى الششتاوى جمعھ1000063861باق21

      محمد یحى زكریا عبدالعزیز عبدالمحسن1000103204مستجد تقدیر22

      محمود ابراھیم ابراھیم ابراھیم ابوالعمایم1000064776باق بعذر23

      محمود احمد عبدالعظیم القزاز1000103634مستجد تقدیر24

      محمود اشرف محمود حسن عبدهللا1000127905مستجد تخلف25

      محمود حامد حسانین السید ابوالخیر1000104483مستجد تخلف26

      محمود حمدى الشربینى محمود الشربینى1000050695باق27

      محمود سامى عابدین خلف1000064734مستجد تخلف28

      محمود سمیر على محمد على سمره1000103486مستجد تخلف29
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      محمود صبرى عبدالمقصود السید سلیمان1000104220مستجد تقدیر1

      محمود عبدالرحمن عبدالرحمن ابوالمعاطى عبدالعال1000103516مستجد تخلف2

      محمود عبدالعزیز مصطفى عاصى1000103583مستجد تقدیر3

      محمود محبوب صالح حسن الغیطانى1000103518مستجد تقدیر4

      محمود محمد احمد احمد الحنفى1000044776باق5

      محمود محمد حامد ابراھیم بركات1000064251باق6

      محمود محمد محمد احمد سماحھ1000103905مستجد تقدیر7

      محمود محمد محمد الحربى السعید1000151218مستجد تخلف8

      محمود محمد محمد عبدالقادر1000104485مستجد تقدیر9

      محمود ممدوح ایوب غانم عبدالمؤمن1000103958مستجد تخلف10

      محمود ناصر محمد محمد عبده1000065157مستجد تخلف11

      مرسى اشرف مرسى مطاوع1000151197مستجد تقدیر12

      مصطفى احمد احمد عبدالغنى1000104318مستجد تقدیر13

      مصطفى اسماعیل مصطفى احمد1000103232مستجد تقدیر14

      مصطفى فؤاد مصطفى امین سعید1000103361مستجد تخلف15

      مصطفى محمد صالح محرم محمد الشاذلى1000104287مستجد تخلف16

      منیر شعبان محمد حسن الزعبالوى1000103641مستجد تقدیر17

      مینا صالح كوزمان صالح كوزمان1000104487مستجد تقدیر18

      نشأت نعمان موسى ابوالعنین1000125908مستجد تقدیر19

      نھا عاطف سعد فرحات1000103743مستجد تقدیر20

      ھاجر محمد احمد عبدالعزیز1000104311مستجد تقدیر21

      ھشام احمد ابوالخیر محمد محمد موسى1000104155مستجد تقدیر22

      ھشام عاطف عباس محمد عبدربھ1000103645مستجد تقدیر23

      یحى احمد یحى احمد الدیب1000103358مستجد تقدیر24

      یوسف السید ربیع على الحریرى1000103646مستجد تقدیر25

      یوسف محمد السباعى محمد البحیرى1000103322مستجد تقدیر26

      یوسف محمد شبل بخیت حسانین1000103719مستجد تقدیر27

      یوسف محمد محمد الخضرجى1000125909مستجد تقدیر28

      یوسف محمد مصطفى المرسى سعد1000045882باق29

      یوسف محمد یوسف البسیونى ابراھیم1000103519مستجد تقدیر30
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