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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2019/09/17 05:01 م

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم محمود عبدالمجید عبدالھادى26734767مستجد تخلف1

      احمد خالد السید البدوى حافظ1000011759مستجد تقدیر2

      احمد خالد عبدالمنعم احمد محمد1000050696مستجد تقدیر3

      احمد رمضان عطاهللا عطاهللا1000013197مستجد تقدیر4

      احمد طارق محمد محمد الصیاد1000029976باق5

      احمد طلعت حسبو الدسوقى14443642باق6

      احمد عادل عنتر السید احمد1000045007مستجد تقدیر7

      احمد عبدالعاطى محمد محمد الجمل1000025667مستجد تقدیر8

      احمد كمال احمد محمد حسنین23838049مستجد تخلف9

      احمد كمال عبدالمنعم محمود محمد1000011987مستجد تقدیر10

      احمد ماھر احمد الھنداوى فاید18755965باق11

      احمد محمود عبدالحمید عبدالوھاب البراشى1000045302مستجد تقدیر12

      احمد ھاشم السید احمد محمد الفقى26368418مستجد تقدیر13

      احمد یاسر السید محمد احمد سالمھ1000012906مستجد تقدیر14

      اسالم ثروت عبدربھ متولى1000011871مستجد تقدیر15

      اسالم عادل ابراھیم صوابى1000025682مستجد تقدیر16

      اشرف محمد محمود عبدالحمید ابوعمیره1000045602مستجد تقدیر17

      الحسین صبرى متولى متولى حشیش1000045649مستجد تخلف18

      المتولى محمد المتولى عبدالرازق24192054مستجد تخلف19

      بوسى عادل على السعید على1000045904مستجد تخلف20

      بوال زغلول حنا جرجس1000044878مستجد تقدیر21

      حسام حسن محمود احمد1000025698مستجد تقدیر22

      حسام محمد صبح الصاوى1000013149مستجد تقدیر23

      خالد محمد جابر غیضان15156083باق24

      دعاء یحى احمد عبده العدل1000050780مستجد تخلف25
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      دینا حسین عبده مصطفى شومان1000012531مستجد تخلف1

      زینب جمیل ابراھیم احمد1000011994مستجد تقدیر2

      عبدالعزیز احمد عبدالعزیز محمد1000011809مستجد تقدیر3

      عبدالعزیز فوزى ابوالقمصان السید1000013320مستجد تخلف4

      على ابوالسعود ابراھیم شحاتھ1000013239باق5

      على السید ابراھیم محمد عمر1000050710مستجد تقدیر6

      فادى رمضان عبدالسمیع سالمھ22279252مستجد تقدیر7

      فاطمھ السید محمد عبدالفتاح الشربینى1000012780باق8

      كریم محمد عادل الباز منصور ابراھیم المنسى1000044672مستجد تقدیر9

      ماھر محمد رزق عبدالغنى ابراھیم1000012701مستجد تقدیر10

      محمد انور عبدالحمید فرج سرور1000025724مستجد تقدیر11

      محمد انور لطفى كامل1000045427مستجد تقدیر12

      محمد جمال محمد سالم26370040مستجد تخلف13

      محمد حسام الدین عبدالمعتمد دیاب1000011764مستجد تقدیر14

      محمد على سعد محمد النادى1000045369مستجد تقدیر15

      محمد مصباح حسنى عبدالحمید1000045902مستجد تخلف16

      محمد نادر عبدالرحیم عبدالحلیم السید1000045929مستجد تخلف17

      محمود النبوى ابراھیم عمر ابراھیم1000050694مستجد تقدیر18

      محمود محمود زین الدین زین الدین بدیر1000013058مستجد تقدیر19

      محمود نبیل فتحى محمد عبدالحمید1000044794مستجد تقدیر20

      مرام مدحت محمد ابوالنور1000045084مستجد تخلف21

      مصطفى صادق سعد البدوى1000012206مستجد تقدیر22

      مصطفى عبدالفتاح العدل رجب1000045984مستجد تقدیر23

      معتز السید احمد ابراھیم محمد عثمان1000050712مستجد تقدیر24

      نجالء السید عبدالمحسن حسین1000025733مستجد تقدیر25
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