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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:26 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ احمد احمد على اسماعیل1000234656مستجد تقدیر1

      آیھ سمیر االمام االمام نجم1000251910مستجد تقدیر2

      آیھ محمد فؤاد السید1000234432مستجد تقدیر3

      ابراھیم مصطفى محمود ابراھیم بالل1000234123مستجد تقدیر4

      احمد احمد طاھر عبدالغنى فرج1000234282مستجد تقدیر5

      احمد جمال یوسف سلیم1000233854مستجد تقدیر6

      احمد عادل محمد محمد النجار1000234028مستجد تقدیر7

      احمد على عطیھ عبدالمؤمن البھات1000234194مستجد تقدیر8

      احمد محمد السالوى السالوى1000234813مستجد تقدیر9

      احمد محمد مرسى شرف1000234075مستجد تقدیر10

      اسالم محمد محمود عوض القلینى1000234501مستجد تقدیر11

      اسماء سعد السنوسى محفوظ1000234684مستجد تقدیر12

      امانى جمیل عبدالمجید جمیل1000205887مستجد تقدیر13

      امیر ھشام احمد فرج حسن1000234011مستجد تقدیر14

      امیره سالم عبدالحمید فرحات1000255506محول15

      اندرو امیر صموئیل ذكى طناس1000234213مستجد تقدیر16

      بسملھ محمد فتحى زكى1000234562مستجد تقدیر17

      بھاء محمد حسن ابوالفتوح1000234405مستجد تخلف18

      خلود رزق رزق عباس العزبى1000234774مستجد تقدیر19

      خلود فكرى احمد عبده المنیر1000255504محول20

      خلود محمد فتحى ابوحلوه1000234048مستجد تقدیر21

      دینا عاطف یسن محمود محمد1000234785مستجد تقدیر22

      رحاب احمد حسین احمد االسكندرانى1000234701مستجد تقدیر23

      رحمھ احمد محمد النشرتى1000233995مستجد تقدیر24

      رحمھ حسن على السید العزونى1000250086مستجد تخلف25

      رضوى السید السید السید غنیم1000234500مستجد تقدیر26

      روان السید ابراھیم عبداللطیف1000234530مستجد تقدیر27

      ریمان محمد السید على على شعیب1000233894مستجد تقدیر28

      زیاد سید عبدالمنعم ابراھیم الشعار1000234609مستجد تقدیر29

      زیاد والء محمود محمد ابوشبانھ1000234149مستجد تقدیر30

      زینب السید عبداللطیف صادق1000234179مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ساره احمد السید عطیھ ابوسعده1000234131مستجد تقدیر1

      سلمى احمد ماھر المرسى ابراھیم1000250085مستجد تخلف2

      سلمى السعید السعید محمد عبدالعزیز1000255552محول3

      سلمى محمد كمال محمد شلبى1000234800مستجد تقدیر4

      شھد اشرف السید عبدالھادى1000255503محول5

      شیماء كمال جلعان مرزوق محمد1000234382مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن السعید السید احمد محمد الطبال1000234558مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن عصام محمد السید عبدالمطلب1000234039مستجد تقدیر8

      عمر عبدهللا بطل ابراھیم بطل1000233899مستجد تقدیر9

      فرح ناجى السعید الشربینى عبدالفتاح1000234348مستجد تقدیر10

      كریم المحمدى سلیمان المحمدى سالم1000234175مستجد تقدیر11

      كریم محمد عبدهللا السید العراقى1000207031مستجد تقدیر12

      محمد شریف عوض محمد1000234375مستجد تقدیر13

      محمد ناصر سعید الدسوقى1000234719مستجد تقدیر14

      محمود محمد احمد سلیمان وھدان1000233943مستجد تقدیر15

      محمود محمد محمود عبدهللا1000234523مستجد تقدیر16

      محمود مسعود محمد المھدى البقرى1000233997مستجد تقدیر17

      مروه السعید عزیز العالم1000234000مستجد تقدیر18

      مروه محمد فوزى ناصف1000233930مستجد تقدیر19

      مریم اشرف الدسوقى امین بالل1000250071مستجد تقدیر20

      مریم محمد بدوى محمد بدوى1000234200مستجد تقدیر21

      مریم ولید احمد محمد عبدالعال1000255553محول22

      مصطفى الششتاوى عبدهللا الشیخ1000251913مستجد تقدیر23

      منار ابراھیم فاروق العنانى1000250120مستجد تقدیر24

      منار محمود محمد المنشاوى1000250067مستجد تقدیر25

      نور ھانى احمد ابوالفتوح كامل1000234541مستجد تخلف26

      نور ولید صابر العوضى ھیكل1000255502محول27

      نورالدین ابراھیم السید محمود العزب1000206713باق28

      ھاجر العدوى رمضان عرابى1000251366مستجد تقدیر29

      ھاجر ایمن محمد الھادى اباظھ1000250094مستجد تقدیر30

      یوسف محمد محمد محمد غیث1000250080مستجد تقدیر31
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