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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 08:27 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آسر ثروت السید محمد السید1000233916مستجد تقدیر1

      آالء السید عبدالباسط جابر1000250056مستجد تقدیر2

      آالء سعد سعد عید احمد1000234711مستجد تقدیر3

      آالء یاسر عبده محمد الجمل1000234139مستجد تقدیر4

      آیات محمد عبدهللا احمد سند1000234487مستجد تقدیر5

      آیھ رضا عبدالمجید سید احمد شتا1000250059مستجد تقدیر6

      ابراھیم مصطفى اسماعیل عبدالھادى1000233867مستجد تقدیر7

      ابراھیم یاسر ابراھیم محمد الشناوى1000234273مستجد تقدیر8

      احمد اسماعیل عبدالعاطى اسماعیل1000234010مستجد تقدیر9

      احمد باسم محمد الدسوقى الجندى1000234216مستجد تقدیر10

      احمد جھاد مصطفى كمال عرابى1000255496محول11

      احمد حامد السید شعبان1000234343مستجد تقدیر12

      احمد حسن محمد على ھیكل1000234370مستجد تقدیر13

      احمد خالد جمعھ عبداللطیف1000233929مستجد تقدیر14

      احمد رضا عبدالحمید عبدالحى1000234423مستجد تقدیر15

      احمد سعد رشاد محمود احمد السنباطى1000255490محول16

      احمد شعبان كمال كامل1000234059مستجد تقدیر17

      احمد عبدالمنعم على محى شریف1000255545محول18

      احمد محمد عبداللطیف محمد الشناوى1000234353مستجد تقدیر19

      احمد مختار عبدالخالق حسن عبدالعال1000234836مستجد تقدیر20

      احمد نبیل عبدالفتاح احمد سالم1000234547مستجد تقدیر21

      احمد نبیل محمد ابراھیم السید فضل1000205910باق بعذر22

      اروى عدلى عبداللطیف عامر مكى1000234049مستجد تقدیر23

      اسراء السعید فتح هللا محمدى محمد1000234617مستجد تقدیر24

      اسراء عبدالناصر احمد محمد یوسف الشربینى1000234831مستجد تقدیر25
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسالم فتحى عبدالمحسن عبدالحمید1000255499محول1

      اسالم محمد طھ السید ابراھیم1000234337مستجد تقدیر2

      اسماء ابراھیم احمد حماده1000233954مستجد تقدیر3

      اسماء فتحى عید محمد الدیسطى1000253106مستجد تقدیر4

      اسماعیل صالح الدسوقى محمد ابوالخیر1000251948مستجد تقدیر5

      السعید حمدى على على صالح1000234351مستجد تقدیر6

      انس محمد رفعت الموجى1000255547محول7

      ایمان سامح على الغریب1000233948مستجد تقدیر8

      بسملھ محمد عبدالموجود عبداللطیف1000234537مستجد تقدیر9

      جمال خالد خلف قبیصى1000234119مستجد تقدیر10

      حسام محمد جمعھ محمد جمعھ الشابورى1000234757مستجد تقدیر11

      حمدى ناجى عبده ابراھیم احمد1000234618مستجد تقدیر12

      حنان محمد عبدالقوى على عزالدین1000255509محول13

      حنین محمد البسیونى السید غانم1000234044مستجد تقدیر14

      خالد شریف عبدالعظیم المتبولى1000233911مستجد تقدیر15

      خالد وائل احمد على صالح1000234088مستجد تقدیر16

      دالیا وائل لطفى عبدالعاطى1000250082مستجد تقدیر17

      رحمھ محمد عبدالحمید العریان1000234030مستجد تقدیر18

      رضوى اسامھ فؤاد رزق العجمى1000234590مستجد تقدیر19

      رودانیا معین میشیل عبدالمسیح1000234635مستجد تقدیر20

      زیاد البدوى محمد ابراھیم عبدالحلیم1000255498محول21

      زیاد السید عبدالبارى السید زید1000251328مستجد تقدیر22

      زیاد حسن محمد حسن محمد المكاوى1000234614مستجد تقدیر23

      ساره زكى عبدالوھاب زكى الشناوى1000234324مستجد تقدیر24

      ساره عبدالقادر ابراھیم الشناوى الشناوى1000234489مستجد تقدیر25

      ساره محمد صابر عوض تامر1000234299مستجد تقدیر26
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      سلفیا فكیھ عبدالمسیح جرجس1000234141مستجد تقدیر1

      شیماء عبدالخالق محمد احمد حسن1000233884مستجد تقدیر2

      طارق السعید السعید عالم1000205603باق بعذر3

      عبدالحمید السید عبدالحمید الرفاعى1000255546محول4

      عبدالرحمن ابراھیم مرزوق عبدالرحمن1000233988مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن احمد محمود محمود عوض1000234166مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن السید محمد الداودى غنیم1000234801مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن حمدى الصباحى محمد العلیمى1000234035مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن رضوان عبدهللا محمد كراویھ1000234807مستجد تقدیر9

      عبدالرحمن عاصم عبدالنبى احمد1000233958مستجد تقدیر10

      عبدالرحمن عاطف لطفى احمد نوفل1000255492محول11

      عبدالرحمن محمد عبدالمنعم محمد عبدالمنعم1000234440مستجد تقدیر12

      عبدالرحمن نشأت محمد معاطى1000228468باق بعذر13

      عبدالرحمن وائل محمد محمود الثلث1000233979مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن یوسف عبدالرحمن محمد الداودى1000234825مستجد تقدیر15

      عبدهللا محمد اسماعیل احمد الرفاعى1000234665مستجد تقدیر16

      عبدهللا محمود محمود غزال1000255493محول17

      عزه جالل الرفاعى زكى النادى1000255549محول18

      على ابراھیم عیسى عیسى محمد1000234283مستجد تقدیر19

      على محمد على على بقرى1000234285مستجد تقدیر20

      عمر عبدالعزیز السید انس سلطان1000234569مستجد تقدیر21

      عمر محمد ابراھیم الدیش1000234026مستجد تقدیر22

      عمر محمد عبدالرحمن السید عامر1000234606مستجد تقدیر23

      عمر محمد على ابراھیم السید1000234313مستجد تقدیر24

      كریم رضا محمد مصطفى طھ1000255494محول25

      كریم عاطف المرسى ابوحطب1000234226مستجد تقدیر26
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مؤمن ابراھیم احمد السید البالمونى1000234563مستجد تقدیر1

      مازن السعید احمد عمر1000255495محول2

      محمد احمد عمر احمد عمر كردوشھ1000234358مستجد تقدیر3

      محمد احمد محمد احمد لـقـم1000234770مستجد تقدیر4

      محمد السعید فتحى حمدین المصرى1000234459مستجد تقدیر5

      محمد السعید محمد وسیم السعید التریاقى1000233994مستجد تقدیر6

      محمد السید الشحات معروف محمد1000234387مستجد تقدیر7

      محمد السید عبدالرازق عبدالمجید1000234692مستجد تقدیر8

      محمد المتولى صبحى ابراھیم1000234592مستجد تقدیر9

      محمد ایمن عبدالعزیز الجوھرى1000233912مستجد تقدیر10

      محمد جمال سعید الباز عبدالغفور1000255550محول11

      محمد عاطف محمد حامد الحسینى زاید1000233913مستجد تقدیر12

      محمد عاطف محمد عزت احمد بدران1000234781مستجد تقدیر13

      محمد عبدالعزیز لبیب عبدالعزیز الجمل1000234295مستجد تقدیر14

      محمد فاتح جزر عبدالفتاح1000234479مستجد تقدیر15

      محمد مجدى فتوح رزق1000234478مستجد تقدیر16

      محمد محمود محمد حامد مرزوق1000233942مستجد تقدیر17

      محمد محمود محمود المرسى معوض1000233973مستجد تقدیر18

      محمد ھشام عبدالفتاح حسن ذكرهللا1000233906مستجد تقدیر19

      محمد وسام منصور عبدالعال صفا1000255497محول20

      محمود السید محمد عبدالنبى العنانى جادالمولى1000255527محول21

      محمود عادل السید ابوالعنین حجیر1000233852مستجد تقدیر22

      محمود على على ابراھیم دویدار1000233927مستجد تقدیر23

      محمود محمد فوزى ابراھیم شمس الدین1000234012مستجد تقدیر24

      محمود محمد محمد عبدالعزیز احمد شرباص1000234795مستجد تقدیر25

      محمود محمد محمود الغریب مصطفى1000233883مستجد تقدیر26
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود محمود احمد سعد فراج1000255548محول1

      محمود محمود مصطفى الساعى1000233956مستجد تقدیر2

      محمود ولید عبدالخالق عبدالقادر عرفھ1000233924مستجد تقدیر3

      مروه مصطفى ابراھیم عبدهللا الموجى1000234381مستجد تقدیر4

      مریم السید شریف الرفاعى محمد1000250051مستجد تقدیر5

      مصطفى ابراھیم محمود محمد نافع1000255551محول6

      مصطفى احمد عبدالمقصود محمد عبدالحمید1000234468مستجد تقدیر7

      مصطفى البدرى ابراھیم عبدالحمید1000234384مستجد تقدیر8

      مصطفى السید مصطفى احمد الحبشى1000206635مستجد تقدیر9

      مصطفى سعد على محمد عمار1000234163مستجد تقدیر10

      مصطفى شعبان صابر البدرى مصطفى1000234161مستجد تقدیر11

      معتصم ناجى عبدالناصر السید ھالل1000234629مستجد تقدیر12

      نادر محمد نادر احمد الشربینى1000234439مستجد تقدیر13

      نبیل خالد محمد راشد1000233952مستجد تقدیر14

      نجوى السید عبدالحمید محمود بركھ1000234006مستجد تقدیر15

      ندى وائل رفعت البیومى السید1000234041مستجد تقدیر16

      نورا اشرف حامد محمد شرف الدین1000234298مستجد تقدیر17

      نوران محسن مصطفى حسانین محمد1000233856مستجد تقدیر18

      ھاجر ذكى سمیر یوسف حشیش1000234124مستجد تقدیر19

      ھشام محمد سلیمان عبدالمولى النجار1000234002مستجد تقدیر20

      ھنا عمرو محمود احمد السید1000234160مستجد تقدیر21

      ھناء عبدالقادر محمد محمد سلیمان1000255500محول22

      یحى محمود موسى السید مصطفى1000234837مستجد تقدیر23

      یوسف احمد الحسینى الشربینى على بدران1000234580مستجد تقدیر24

      یوسف خالد سعد سالم محمد1000234628مستجد تقدیر25

      یوسف عبدالرازق ابراھیم معوض1000234394مستجد تقدیر26

      یوسف مصطفى عبدالمقصود بیومى ابراھیم1000234294مستجد تقدیر27
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      كریم ممدوح نصر عباس1000188468باق بعذر1

      محمد ابوالیزید الشبراوى الشربینى غازى1000188470باق بعذر2
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