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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:13 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ عماد السعید محمد بشار1000174055مستجد تقدیر1

      آیھ محمد عبدالعاطى محمد بدران1000173965مستجد تقدیر2

      ابراھیم احمد عبدالفتاح عبدالمعطى البنا1000173986مستجد تقدیر3

      احالم عادل محمد عبدالدایم عبدالواحد1000174880مستجد تقدیر4

      احمد ماھر سعید السید سید احمد1000173596مستجد تقدیر5

      احمد محمد السعید احمد الشربینى1000188160مستجد تقدیر6

      احمد محمد رمضان احمد شریحھ1000173681مستجد تقدیر7

      احمد نعیم عبداللطیف عبداللطیف1000174166مستجد تقدیر8

      اسامھ یاسر محمد محمد النجار1000174366مستجد تقدیر9

      اسراء خالد احمد مختار عبدالنبى1000188172مستجد تقدیر10

      اسالم صالح عبدالغفار على حسن1000174420مستجد تقدیر11

      اسماء طلعت اسالم محمود الطوخى1000149453مستجد تقدیر12

      الزھراء عبدالعزیز سعد السید على1000174286مستجد تقدیر13

      الزھراء عبدالمنعم محمود محمود السبع1000174963مستجد تقدیر14

      الزھراء مصطفى عبدالمنعم محمد سلیم1000188185مستجد تقدیر15

      امل محمد ابراھیم السعید راجح1000173885مستجد تقدیر16

      امنیھ محمد المتولى محمد الخواجھ1000173557مستجد تقدیر17

      امیره السعید الكومى راشد ابراھیم1000174349مستجد تقدیر18

      امیره المتولى العجمى العنانى1000197284مستجد تقدیر19

      ایمان ابراھیم ابراھیم ابویوسف1000174917مستجد تقدیر20

      ایمان محمد عید محمد عبده1000173983مستجد تقدیر21

      بسنت احمد الشربینى محمد مسعد1000221442مستجد تقدیر22

      بسنت موسى عبدالمجید زغلول ابراھیم1000174702مستجد تقدیر23

      جھاد عبدالمنعم شرف المیدانى1000174394مستجد تقدیر24

      حسام السید احمد خلیل القداح1000174627مستجد تقدیر25

      حسام حسام شعبان احمد ابراھیم1000173563مستجد تخلف26

      حسام محمد محمد عبدالعزیز عبده الشال1000174133مستجد تقدیر27

      حسن ابراھیم حسن حسن شعبان1000174027مستجد تقدیر28

      حنین عمرو احمد حسانین السید1000195619مستجد تقدیر29

      خالد محمد عثمان حسن الحصرى1000174983مستجد تقدیر30
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:13 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      خلود احمد عبدالحلیم احمد بدر1000173784مستجد تقدیر1

      دنیا السید محمد فاضل محیلب1000173802مستجد تقدیر2

      دنیا محمود عبده الكتاتنى1000174261مستجد تقدیر3

      دینا احمد السعید ابراھیم الشافعى1000151312مستجد تقدیر4

      دینا عمادالدین محمد عفصھ1000195604مستجد تقدیر5

      ذكى مجدى ذكى عبدالرازق مرسى1000174811مستجد تقدیر6

      رحاب قطب محمود فرج العانوسى1000174123مستجد تقدیر7

      رضوى احمد محمد احمد حسن1000174555مستجد تقدیر8

      رنا محمد محمود محمدین1000174345مستجد تقدیر9

      روان رأفت محمد عبدهللا البسیونى1000174535مستجد تخلف10

      روان ماجد محمود عزیز یسرى1000174958مستجد تقدیر11

      روان نسیم محمود السایس1000174321مستجد تقدیر12

      روال عالء احمد ابوزید الھوارى1000174449مستجد تقدیر13

      رومیساء اشرف السباعى الشحات محمد1000188384مستجد تقدیر14

      رویدا جمال محمد ابوالحسن1000173966مستجد تقدیر15

      ریم ایمن محمد رفعت مسعد عطا1000195520مستجد تقدیر16

      ریم یاسر مصطفى عزالعرب البھنسى1000174398مستجد تقدیر17

      زھراء محمد نحمدهللا المتولى سلطان1000173962مستجد تقدیر18

      زینب شریف محمد عبدالمعطى محمد1000195628مستجد تقدیر19

      ساره مجدى محمد على حسن1000174966مستجد تقدیر20

      سامیھ رضا عبدالعظیم البدوى خلیفھ1000195605مستجد تقدیر21

      سعید العربى مأمون سلیمان احمد السقعان1000173908مستجد تقدیر22

      سلسبیل محمد عبدهللا مصطفى1000173775مستجد تقدیر23

      سلمى على مصطفى یسرى على1000173967مستجد تقدیر24

      سلمى محمد محمود حبیب1000173963مستجد تقدیر25

      سھیلھ عبدالعزیز احمد عبدالعزیز الدیوانى1000173969مستجد تقدیر26

      شاھر سعد شعبان عبدالمجید1000229581مستجد تقدیر27

      شرین وجدى فتح هللا سكر1000174986مستجد تقدیر28

      ضحى محمد یاسر محمود صبح1000174350مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن ابراھیم السید عوض ابوالعز1000229596مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن رضا على عبده سید احمد1000174245مستجد تقدیر1

      عفاف اسامھ عبدالرحمن طاھر السلنتى1000173820مستجد تقدیر2

      عفاف جمال ربیع السید الزیات1000173785مستجد تقدیر3

      على علوان محمود قاسم االبحر1000188431مستجد تقدیر4

      على فتحى سلیمان العطار1000173737مستجد تقدیر5

      علیاء عصام محمد محمد اسماعیل بلبول1000188390مستجد تقدیر6

      فاطمھ حسن الحسینى محمد ابراھیم1000173851مستجد تقدیر7

      فرح محمود عید رجب البر1000173590مستجد تقدیر8

      كریم فكرى عبدالعزیز حسن الحداد1000188445مستجد تخلف9

      كریم محمد احمد البسیونى1000174804مستجد تقدیر10

      مایز فوده احمد فوده1000188465مستجد تقدیر11

      مجدى محمود حسن سویلم1000188464مستجد تقدیر12

      محمد اشرف نجیب الشربینى1000173993مستجد تقدیر13

      محمد رضا السید عبدالفتاح زید1000174992مستجد تقدیر14

      محمد سمیر محمد رمضان سمره1000174425مستجد تقدیر15

      محمد ضیاءالدین صالح سعود1000175008مستجد تقدیر16

      محمد طارق على ماھر محمود النمر1000174441مستجد تقدیر17

      محمد عبدالمنعم ذكى مصطفى خضر1000150159مستجد تقدیر18

      محمد عبدالناصر محرم مصطفى1000174313مستجد تقدیر19

      محمد عبدالھادى ابراھیم نده1000229598مستجد تقدیر20

      محمد عزت عوف خضر1000174404مستجد تقدیر21

      محمد فاضل محمد عمر سلیمان1000174938مستجد تقدیر22

      محمد نعیم عبدالحكیم اسماعیل صالح1000174471مستجد تقدیر23

      محمد ھانى الدسوقى جالل محمد عطوه1000229573مستجد تقدیر24

      مروان محمد عبدالغفار عبدالغفار عبدالغنى1000173548مستجد تقدیر25

      مروه السید السید عطیھ البحقیرى1000173876مستجد تقدیر26

      مریم مصطفى ابوالھدى سید احمد مصطفى1000173589مستجد تقدیر27

      مصطفى طارق مصطفى زاھر1000064472مستجد تخلف28

      معاذ محمد زكریا احمد الشربینى1000149372مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      منار محمد زكریا العربانى1000174287مستجد تقدیر1

      منال ماھر عبدالعزیز ابوالقمصان1000174968مستجد تقدیر2

      منةهللا السعید عبدالرازق شعبان1000174860مستجد تقدیر3

      منھ وجیھ ممتاز غنام1000173691مستجد تقدیر4

      منى محمد السید محمد عیسى1000174081مستجد تقدیر5

      مى اشرف مصطفى عوض البھدلى1000188136مستجد تقدیر6

      میاده یوسف السید یوسف1000174973مستجد تقدیر7

      میرنا رمضان عبداللطیف فاضل عبدهللا1000195542مستجد تقدیر8

      نجالء احمد محمد محمود فرحات1000221451مستجد تقدیر9

      نجوى ابراھیم عبده عبدالتواب1000221450مستجد تقدیر10

      ندا محمود السید ابراھیم العزب1000174447مستجد تقدیر11

      ندا ناصر محمد احمد النحاس1000221445مستجد تقدیر12

      ندى السعید لطفى على حندق1000221441مستجد تقدیر13

      ندى رضا محمد بدوى زھیرى1000173713مستجد تقدیر14

      ندى طھ محمود محمد شعبان1000229567مستجد تقدیر15

      نغم ایھاب طایع عبدالفتاح احمد1000221448مستجد تقدیر16

      نورا السید ابوزید ابوزید السرى1000195509مستجد تقدیر17

      نورھان ابراھیم التھامى ابراھیم زلمھ1000174885مستجد تقدیر18

      ھاجر ابوالمعاطى بدر ابوالمعاطى1000174874مستجد تقدیر19

      ھاجر السید السید سلیمان العزب1000221449مستجد تقدیر20

      ھایدى احمد احمد شعبان سلیمان1000195663مستجد تقدیر21

      ھبةهللا راضى عبده محمد حسن1000174921مستجد تقدیر22

      ھبةهللا عبدالعلیم السید عبدهللا1000174946مستجد تقدیر23

      ھدى نبیھ ابراھیم نصر ابوزید1000229568مستجد تقدیر24

      ھند طارق محمد السعید البھلول1000173746مستجد تقدیر25

      وسیم عبدالحافظ بھرام المرسى بھرام1000174221مستجد تقدیر26

      یارا احمد عبدالمولى السید السید1000174062مستجد تقدیر27

      یحیى محمد محمد عبدالرازق االمام ربیع1000188452مستجد تقدیر28

      یوسف السید طلعت السید رحمھ1000174936مستجد تقدیر29
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سحر عبدهللا الورش


