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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:14 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ عبداللطیف محمد ابراھیم1000174500مستجد تقدیر1

      ابتھال طارق على احمد بدوى سالم1000173803مستجد تخلف2

      ابراھیم ابراھیم ابراھیم السید وزیزه1000174228مستجد تقدیر3

      ابراھیم فتحى محمود عبدالعاطى الخمیسى1000173991مستجد تقدیر4

      احمد ابراھیم العشرى محمد مصطفى1000148850مستجد تخلف5

      احمد ابراھیم حسن محمد ربیع1000174750مستجد تقدیر6

      احمد اشرف حلمى عبدالعزیز1000175016مستجد تقدیر7

      احمد البدراوى منصور احمد العجیرى1000188443مستجد تقدیر8

      احمد خالد عبدالنبى الھمشرى1000174365مستجد تقدیر9

      احمد ربیع وجیھ اإلزمازى1000149212مستجد تقدیر10

      احمد رضا عبدالسمیع احمد سراج1000174559مستجد تقدیر11

      احمد ضیاء حسن الشربینى1000174496مستجد تقدیر12

      احمد عادل عبدالعظیم محمود سالم1000065302باق13

      احمد عبدالحى احمد محمد ابراھیم1000148853مستجد تقدیر14

      احمد عبدهللا محمد السید1000174354مستجد تقدیر15

      احمد عالءالدین عبدالحكیم محمد خلف1000174247مستجد تقدیر16

      احمد فتحى سلیمان عبدالمجید شعیب1000150227مستجد تقدیر17

      احمد مجدى زكى محمد عید1000173976مستجد تقدیر18

      احمد محسن محمد ابوالنور البنا1000173901مستجد تقدیر19

      احمد محسن محمد عبدالرحیم الشاعر1000174507مستجد تقدیر20

      احمد محمد ابراھیم السید احمد1000149259مستجد تقدیر21

      احمد محمد السید قاسم حجازى1000173977مستجد تقدیر22

      احمد محمد صالح الدین عبدالحلیم عبدالعال1000174786مستجد تقدیر23

      احمد محمد محمد احمد سعید1000174484مستجد تقدیر24

      احمد محمد یوسف ابراھیم المرساوى1000149424مستجد تقدیر25

      احمد محمود ابوزید عبدالعزیز1000174778مستجد تقدیر26

      احمد محمود على السید حجازى1000174511مستجد تقدیر27

      احمد محمود فتحى عبدالسالم موسى1000174064مستجد تقدیر28

      احمد مصطفى ابوالیزید محمد سعید1000221487مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد مصطفى العربى قزامل1000174283مستجد تقدیر1

      احمد ناصر صابر محمود على حماد1000174565مستجد تقدیر2

      احمد ھانى عبدالمعبود احمد العمراوى1000174508مستجد تقدیر3

      ادھم مجدى السید الشربینى على1000174327مستجد تقدیر4

      اروى توفیق فكرى احمد احمد1000173587مستجد تقدیر5

      اسامھ عبدهللا عبدهللا محمود یاسین1000174485مستجد تقدیر6

      اسراء محمد مسعد رمضان محمد1000229587مستجد تقدیر7

      اسالم احمد السید محمد الفقى1000174253مستجد تقدیر8

      اسالم على محمد البدراوى حبیبھ1000221488مستجد تقدیر9

      اسالم محمد عبدالغنى السعید محمد السجینى1000149330مستجد تقدیر10

      اسماء ماجد محمد ابراھیم المحجوب1000174080مستجد تقدیر11

      امیره ایمن احمد احمد الشموتى1000174381مستجد تقدیر12

      انس مصباح عوض محمود شعیب1000221494مستجد تقدیر13

      ایاد حسام مسعد السنانى1000174026مستجد تقدیر14

      ایمن سعد عبدالوھاب صقر1000174004مستجد تخلف15

      باسل محمد احمد محمد السعودى1000173980مستجد تقدیر16

      بسمھ عادل على محمد حسن1000174382مستجد تخلف17

      بسمھ عماد ابراھیم نجیب1000197280مستجد تخلف18

      جیالن مسعد احمد محمد عبدالرازق1000174022مستجد تقدیر19

      حسام ماجدى حمزه حمزه فراج1000174461مستجد تقدیر20

      حسن محمد محمود األلفى1000174028مستجد تقدیر21

      خالد سامى حسین خالد1000149034مستجد تقدیر22

      خالد محمد عبدالدایم محمد شتیھ1000174305مستجد تقدیر23

      خالد محمد عبدالعزیز الشربینى1000174898مستجد تقدیر24

      خالد محمد عبده ابوالغیط1000173564مستجد تقدیر25

      رمیساء سامح صبرى رمضان1000174351مستجد تقدیر26

      روان الحسینى عوض الحسینى على1000174965مستجد تقدیر27

      ریم محمد بھاءالدین محمد محرم1000174871مستجد تقدیر28

      زیاد خالد محمد عبدالمجید بدر1000174676مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      زیاد طارق الغریب ابراھیم الجوھرى1000195594مستجد تقدیر1

      زیاد ھشام ابراھیم مصطفى حسین1000174695مستجد تقدیر2

      زینب حاتم عبدالحى المكاوى األشقر1000174883مستجد تقدیر3

      ساره على عبدالسمیع عبدالرازق احمد1000174725مستجد تقدیر4

      سالى رشدى عبدالحمید ابراھیم خالد1000174334مستجد تقدیر5

      سامح محمد ریاض سلیمان1000173835مستجد تقدیر6

      سامح وحید عبدالرحمن سید احمد1000221460مستجد تخلف7

      سامح یاسر محمد الدمیاطى1000173676مستجد تقدیر8

      سعد عبدالفتاح سعد عبدالغنى عیسى1000174424مستجد تقدیر9

      سلمى حامد عبدالفتاح عبدالفتاح الجیار1000173797مستجد تقدیر10

      سلمى خالد احمد مصطفى الغزالى1000195491مستجد تقدیر11

      سما وائل عثمان اسماعیل1000173774مستجد تقدیر12

      سمیر محمد جمال جمال عبدالرازق1000174318مستجد تقدیر13

      سھیلھ عبدالرؤف ذكى عبدالرازق مرسى1000174967مستجد تقدیر14

      سیف محمد اشرف حسنین عبدالنبى1000175031مستجد تقدیر15

      شریف حسام مصطفى عبدالعال1000149334مستجد تقدیر16

      شھاب مجدى عبدالكریم السعید على األدغم1000174249مستجد تقدیر17

      صابر عبدالمقصود حامد محمود عبدهللا1000173846مستجد تقدیر18

      صالح الدین على ابراھیم حسانین1000174384مستجد تقدیر19

      صھیب محمود محمد عبدالرحمن الصالحى1000221490مستجد تقدیر20

      طارق على حلمى على الدیب1000174250مستجد تقدیر21

      طارق محمد ماھر الخریبى1000173909مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن على محمد محمود حجازى1000174522مستجد تقدیر23

      عبدالرحمن محمد ربیع محمد یوسف الحنفى1000175037مستجد تقدیر24

      عبدالرحمن محمد صبحى عید البدراوى1000175038مستجد تقدیر25

      عبدالرحمن محمود محمود محمد صالح1000175039مستجد تقدیر26

      عبدالعزیز السید ابراھیم محمود ابراھیم1000174700مستجد تخلف27

      عبداللطیف عید محروس عید السعید1000150186مستجد تخلف28

      عبدهللا احمد عبدهللا حسن محمد1000174534مستجد تخلف29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدهللا السید ابراھیم عبداللطیف مسعد1000174766مستجد تقدیر1

      عثمان حسین محمد عثمان1000173807مستجد تقدیر2

      على عبدالحكیم على عباس1000174387مستجد تقدیر3

      على محمد على محمد الجوھرى1000149342مستجد تقدیر4

      عمار محمد عید الباز غبور1000064455باق5

      عمار یاسر سلیمان منسى رخا1000174393مستجد تقدیر6

      عمار یاسر عباس عباس المرجاوى1000173914مستجد تقدیر7

      عمار یاسر محمد مسعد األزھرى1000173915مستجد تقدیر8

      عمر ایمن احمد زكى الجمیعى1000174801مستجد تقدیر9

      عمر حلمى حامد ابراھیم الحناط1000150242مستجد تقدیر10

      عمر خالد سالمھ السید رضوان1000174389مستجد تقدیر11

      عمرو ابراھیم منصور احمد عمر1000174545مستجد تقدیر12

      عمرو عاطف احمد عبدالفتاح1000174379مستجد تخلف13

      عمرو عبدالجواد حلمى عبده عماره الوتیدى1000149840مستجد تقدیر14

      عمرو عوض محمد محمود النحاس1000188209مستجد تقدیر15

      عمرو قدرى صالح فرحات1000174900مستجد تقدیر16

      عمرو محمد على المغازى یحیى1000149431باق17

      عمرو مدحت المتولى الدرینى1000174683مستجد تقدیر18

      عمرو ھشام السید عزام على یوسف1000149300مستجد تقدیر19

      فارس مصطفى مصطفى القعقاع یوسف العتبانى1000173916مستجد تقدیر20

      فتحى البدراوى محمد فتحى العدل1000173891مستجد تقدیر21

      فتحى السعید ناصف الحنفى1000174392مستجد تقدیر22

      فتحى محمد فتحى مقبل1000174360مستجد تقدیر23

      كریم ایمن عبداللطیف الملیجى1000174367مستجد تقدیر24

      كریم جمال عبدالحكیم احمد الدسوقى1000174673مستجد تقدیر25

      كریم رضا احمد السید األشرم1000159185مستجد تخلف26

      كریم طارق عزب محمد فرید1000173621مستجد تقدیر27

      كریم فتحى زین محمود حامد خیره1000174563مستجد تقدیر28

      كریم محمد حسن محمد1000174370مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      كریم محمد حسنى محمد عبدالجلیل1000175012مستجد تقدیر1

      ماریھان احمد المتولى الرفاعى رزق1000173601مستجد تقدیر2

      ماریو محسن عزمى عطایا صلیب1000174087مستجد تقدیر3

      مازن محمود محمد محمد1000150196مستجد تخلف4

      مایا طارق احمد حامد الباز1000174891مستجد تقدیر5

      محمد ابراھیم الذكى الذكى الصباغ1000175023مستجد تخلف6

      محمد ابراھیم العوضى حسن دیاب1000103376مستجد تقدیر7

      محمد احمد ابراھیم احمد محمد غزى1000174636مستجد تقدیر8

      محمد احمد عبدالظاھر احمد1000174712مستجد تقدیر9

      محمد احمد محمد عبدالوھاب حامد1000174423مستجد تقدیر10

      محمد اشرف شوقى عبدالحمید جاد1000174572مستجد تقدیر11

      محمد اشرف عبدالفتاح محمد ابراھیم1000174056مستجد تقدیر12

      محمد اشرف فتحى القصبى1000173863مستجد تقدیر13

      محمد السید على على زھران1000173666مستجد تقدیر14

      محمد السید مصطفى شریف1000174182مستجد تقدیر15

      محمد الصادق محمود الصادق1000174972مستجد تقدیر16

      محمد المكاوى حبیب المكاوى على1000174256مستجد تقدیر17

      محمد ایمن محمد العربى الصوفانى1000174399مستجد تقدیر18

      محمد جمال رأفات جمعھ حسین1000174688مستجد تقدیر19

      محمد جمال عبدالستار عبدالھادى1000174633مستجد تقدیر20

      محمد جھاد زكى عبدالرحمن نصار1000174540مستجد تقدیر21

      محمد خالد عبدالجلیل عبدالباسط عبدالجلیل1000173902مستجد تقدیر22

      محمد رجب عبدالعزیز سلیمان1000174776مستجد تقدیر23

      محمد رضا احمد عبدالغنى1000150198مستجد تخلف24

      محمد سمیر ابراھیم الدسوقى احمد النجار1000174144مستجد تقدیر25

      محمد صبرى محمد یوسف المعداوى1000011982باق26

      محمد صالح حسن محمد البنا1000174934مستجد تقدیر27

      محمد عادل ابراھیم عبدالسالم زھره1000174718مستجد تقدیر28

      محمد عبدالرحمن محمود عوض1000174576مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عبدهللا محمود عمر حسن1000174212مستجد تقدیر1

      محمد عبدالمجید عبدالحكیم عبدالقادر حجاج1000173678مستجد تقدیر2

      محمد عبدالمنصف على احمد سلیمان الدیب1000174770مستجد تقدیر3

      محمد عبدالنبى عید عبدالنبى محمد1000221493مستجد تقدیر4

      محمد عزمى احمد یوسف العمرى1000174937مستجد تقدیر5

      محمد عصام احمد بازید1000174994مستجد تقدیر6

      محمد عصام عبدالحمید محمد خمیس1000174577مستجد تقدیر7

      محمد عطاء الششتاوى حافظ بحبح1000173801مستجد تقدیر8

      محمد فاروق فتحى فرحات1000174919مستجد تقدیر9

      محمد فاضل محمد مصلحى منسى1000174690مستجد تخلف10

      محمد مجدى احمد محمد مصطفى1000173866مستجد تخلف11

      محمد مصطفى كمال عبدالرحمن المنیر1000173999مستجد تقدیر12

      محمد مكرم محمد حسن السید الشابورى1000148912مستجد تقدیر13

      محمد نبیل احمد حامد ابراھیم الدحدوح1000173745مستجد تقدیر14

      محمد ھانى خلیل خلیل محمد1000174723مستجد تقدیر15

      محمد ھشام حسن الجرایحى مصطفى1000174231مستجد تقدیر16

      محمد وائل محمد خلیل السید عبدالجواد1000173723مستجد تقدیر17

      محمد والء محمود محمد ابوشبانھ1000174427مستجد تقدیر18

      محمد یاسر حامد محمد خلیفھ1000174772مستجد تقدیر19

      محمود احمد فرج العوضى1000174852مستجد تقدیر20

      محمود اسامھ محمد احمد سالم1000174724مستجد تقدیر21

      محمود عزت حسین احمد الحنفي1000174282مستجد تقدیر22

      محمود كمال المكاوى عباس محمد1000150022مستجد تخلف23

      محمود ماھر خاطر عبدالرازق1000188475مستجد تخلف24

      محمود محمد طھ احمد الطنطاوى1000173929مستجد تقدیر25

      محمود محمد محمد حبیش1000173687مستجد تقدیر26

      محمود محمد محمود عبده خطاب1000173920مستجد تقدیر27

      محمود ھشام احمد حمدى محمد حسنین1000173652مستجد تقدیر28

      محمود یاسر نصر المعاملى1000173679مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مروه ابوحجاج اإلمام عوض الشافعى1000173685مستجد تخلف1

      مریم محمد ابراھیم محمد البسیونى1000173888مستجد تقدیر2

      مصطفى اسامھ مصطفى عبدالمعطى شعبان1000149530مستجد تقدیر3

      مصطفى حمدى عبدالعظیم جاد1000174285مستجد تقدیر4

      مصطفى عبده عبدالحمید احمد حال1000173921مستجد تقدیر5

      مصطفى محمد جمعھ رمضان جمعھ1000096777مستجد تخلف6

      معتز احمد سالم البلتاجى1000174378مستجد تقدیر7

      میرنا مصطفى جعفر مصطفى الشیخ1000152695مستجد تقدیر8

      مینا ھشام شوقى فھمى واصف1000174095مستجد تقدیر9

      نجالء ابراھیم الشبراوى محمد منصور1000174237مستجد تقدیر10

      ندى عاطف عثمان محمد البیار1000173612مستجد تخلف11

      ندى ماھر عبدالرحمن السید1000188260مستجد تقدیر12

      نھى صالح السعید الدیسطى الدیسطى1000173623مستجد تقدیر13

      نور ابراھیم المرسى ابراھیم عمر1000174642مستجد تقدیر14

      نورا عبدهللا طھ السید القریعى1000221492مستجد تقدیر15

      نورا عبدالناصر ابراھیم احمد عبود1000152699مستجد تقدیر16

      نورالعین عادل ابراھیم محمد مزروع1000195627مستجد تقدیر17

      نوره ایمن عبدالعزیز محمد السید1000221489مستجد تقدیر18

      ھاجر صالح ابراھیم البحیرى1000174238مستجد تقدیر19

      ھانى محمد شلبى عبدالعزیز الشافعى1000221509مستجد تخلف20

      ھایدى محمد محمد اسعد الدعدع1000174964مستجد تقدیر21

      ھشام احمد محمد زین العابدین صقر1000174549مستجد تقدیر22

      ھند السید فتحى الكیالنى1000152715مستجد تقدیر23

      یاسمین محمد فؤاد شبانھ محمد1000173635مستجد تقدیر24

      یحیى حامد یحیى كمال سلطان1000150114مستجد تخلف25

      یمنى احمد الذكى الشراكى الشناوى1000188179مستجد تقدیر26

      یمنى اشرف السید رمضان1000221491مستجد تقدیر27

      یمنى یاسر عباس انیس حسن1000188261مستجد تقدیر28

      یوسف ھانىء محمود الحنفى الناغى1000174947مستجد تقدیر29
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