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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:19 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آسر ولید مصطفى حامد عبدهللا1000149560مستجد تقدیر1

      آالء صبحى فتحى محمد ابراھیم1000150169مستجد تقدیر2

      آیھ محمد جمال عثمان شاھین1000150002مستجد تقدیر3

      آیھ محمد عبداللطیف محمد عبدالعزیز شاھین1000149846مستجد تقدیر4

      ابراھیم اسامھ حسن عمر عبدالوھاب1000149489مستجد تقدیر5

      احمد اسامھ عبدالسمیع عبدالرؤف سلطان1000149124مستجد تقدیر6

      احمد اشرف كامل محمد ابوعرب1000149423مستجد تقدیر7

      احمد اشرف محمد انور حشیش1000149135مستجد تقدیر8

      احمد ایمن محمد سعید ھریدى1000159725مستجد تقدیر9

      احمد ثروت احمد على عبدالرحمن1000150057مستجد تقدیر10

      احمد حسام محمد محمد البابلى1000149544مستجد تقدیر11

      احمد خالد حسنین محمود حسنین1000149492مستجد تقدیر12

      احمد محمد السید محمد احمد1000149030مستجد تقدیر13

      اروى احمد محمد احمد رضوان1000151307مستجد تقدیر14

      اسالم احمد ابراھیم عطیھ1000149759مستجد تقدیر15

      اسماء مصطفى مصطفى عطوه على1000152711مستجد تقدیر16

      السید السید بركات محمد راشد1000188093مستجد تقدیر17

      امنیھ تامر فاروق السعید امین1000221439مستجد تقدیر18

      امنیھ حامد ابراھیم بدر عبده1000149731مستجد تقدیر19

      امین احمد عبدالخالق على1000221438مستجد تخلف20

      ایمان حسن قاسم مزبلھ1000149051مستجد تقدیر21

      ایمان فوزى السید النجار1000149163مستجد تقدیر22

      ایمان محمود یونس امین ھیكل1000149643مستجد تقدیر23

      بالل ایمن فتحى عبدالحمید السید1000149556مستجد تقدیر24

      حسام مصطفى نصرالدین جاد1000149081مستجد تقدیر25

      حسن رجب محمد ابراھیم الطنطاوى1000150068مستجد تخلف26

      خالد احمد محمود المتولى السید1000151322مستجد تقدیر27

      رنا ناصر محمد خیرى1000149762مستجد تقدیر28

      رنا نفاد محمود عبدالمقصود1000150091مستجد تقدیر29

      روان اسماعیل عبدالھادى سالم1000160103مستجد تقدیر30

      روان حسین محمود احمد الغمراوى1000149466مستجد تقدیر31

      روان رأفت رأفت مرزوق رخا1000148932مستجد تقدیر32

      ریم عبداللطیف حسنى عوض1000149250مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ساره جمال احمد ابومسلم ندا1000149941مستجد تقدیر1

      ساره عالءالدین كمال احمد صالح1000149467مستجد تقدیر2

      سماء خالد محمد على عوضین1000149228مستجد تقدیر3

      سمر السید سعد المرسى عكاشھ1000064533باق4

      سومھ عبدالحمید السید محمد1000149412مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن رضا محمد محمود العشرى1000150271مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن محسن زكى الھاللى رمضان1000149421مستجد تقدیر7

      عالء عبدالبارى محمد محمد العیسوى1000150094مستجد تقدیر8

      فارس حسام على على الشربینى1000177836مستجد تقدیر9

      الرا محمد حسن محمد عبدالرحمن1000149470مستجد تقدیر10

      مازن طارق صابر احمد عبدالرحمن1000149536مستجد تقدیر11

      محمد السعید محمد مصطفى على مصطفى1000148873مستجد تقدیر12

      محمد السید على توفیق السبكى1000148939مستجد تقدیر13

      محمد ایھاب محمد فرج الصاوى23874823باق14

      محمد جمال السید عوض ابوعقیل1000149755مستجد تقدیر15

      محمد زكى محمد زكى حسین فرحات1000149494مستجد تقدیر16

      محمد مجدى عبدهللا محمد المغربى1000149391مستجد تقدیر17

      محمد محمود محمد طھ احمد1000149017مستجد تقدیر18

      محمود محمد عبدالھادى حرزه1000165517مستجد تقدیر19

      محمود محمد محمود حموده1000044778باق20

      مریم احمد نجیب محمد البیومى1000149473مستجد تقدیر21

      مریم رضا عزت فرحات الخولى1000149955مستجد تقدیر22

      مریم سمیر فتوح عبده1000149475مستجد تقدیر23

      مریم محمد ابوالفتوح محمد عبدالعال1000149816مستجد تقدیر24

      منى حلیم ریاض حلیم1000149987مستجد تقدیر25

      میار یاسر السید حامد1000149670مستجد تقدیر26

      نورا احمد محمد ابوالنصر1000149056مستجد تقدیر27

      نورھان سعید سید احمد شمعھ1000159179مستجد تقدیر28

      ھاجر اسماعیل محمد رؤف اسماعیل1000149057مستجد تقدیر29

      ھدى حسین عبدالسالم محمد حسین1000149152مستجد تقدیر30

      ھدیر طارق السید الدیسطى المتولى1000151351مستجد تقدیر31

      یاسمین محمد عوض هللا ابوعاصى1000103817مستجد تقدیر32

      یمنى محمد صالح محمد قوره1000149757مستجد تقدیر33
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