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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ جمال الدین عبدالمجید عبدهللا شحاتھ1000152706مستجد تقدیر1

      ابراھیم على محمود السید على زغلول1000150345مستجد تقدیر2

      ابراھیم عماد ابراھیم مصطفى1000149590مستجد تقدیر3

      احمد المتولى محمد محمد احمد ابراھیم1000149298مستجد تقدیر4

      احمد ایمن یوسف عبدالمعطى الباز1000148846مستجد تقدیر5

      احمد حافظ السید حافظ جمعھ1000149592مستجد تقدیر6

      احمد حسن محمد اسماعیل البلتاجى1000149737مستجد تقدیر7

      احمد سعد المحمدى الغریب البربرى1000149877مستجد تخلف8

      احمد عبدالرؤوف محب السید عوض1000188111مستجد تخلف9

      احمد عبدهللا طھ ابراھیم العیسوى1000149158مستجد تقدیر10

      احمد عزازى سلیم محمد امین1000103359مستجد تقدیر11

      احمد عطا عبدالمعبود الدمرداش1000149717مستجد تقدیر12

      احمد على على بدر الجوھرى1000149605مستجد تقدیر13

      احمد محروس محمد البدوى1000103131مستجد تقدیر14

      احمد محمد السعید جاد محمد حسن1000149029مستجد تقدیر15

      احمد محمد محمد السید مصطفى عنان1000149725مستجد تقدیر16

      احمد محمد محمد عبدالحلیم البغدادى1000125979مستجد تقدیر17

      احمد محمد محمد عبدالعزیز محمد خلیل1000150164مستجد تقدیر18

      احمد محمد مسعد محمد المتولى عبدالغنى1000148854مستجد تقدیر19

      احمد محمود زكریا عثمان الحجاوى1000148954مستجد تقدیر20

      احمد محمود عزالدین عبدالغفار1000103382مستجد تقدیر21

      ادھم حسام الدین احمد محمد1000149032مستجد تقدیر22

      اسامھ فارس محمد السید ابراھیم1000149172مستجد تقدیر23

      اسراء اسامھ عبدالحمید الباز1000149651مستجد تقدیر24

      اسالم اسعد شعبان السید یوسف قزامل1000149754مستجد تخلف25

      اسالم السید محمد السید ابوالمجد1000103169مستجد تقدیر26

      اسالم محمد عبدهللا محمد سلیمان1000149554مستجد تخلف27

      اسماء صابر محمد نصر محجوب1000150261مستجد تقدیر28

      السید ریاض السید عبدالرحمن عبدالحمید1000149680مستجد تقدیر29

      انجى عبدهللا بدیر ابوصیره1000149045مستجد تقدیر30

      انجى فوزى الفونس اسحق1000149454مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ایمن على عبدالعزیز عباس1000149427مستجد تقدیر1

      حازم عماد اسماعیل محمود احمد1000152644مستجد تقدیر2

      حسناء عادل رجب نصر عبدهللا1000152707مستجد تقدیر3

      دالیا حسن مصطفى حسن الشحات1000149953مستجد تقدیر4

      رضوى عبدالعظیم عبدالفتاح شحاتھ عبدالرازق1000149181مستجد تقدیر5

      سامى وجدى ابراھیم الشافعى ابراھیم1000149683مستجد تقدیر6

      سعید عبدالمالك عبدهللا .1000151228وافد مستجد تقدیر7

      سلمى محمود عبدالعلیم حسنى احمد حسن1000149455مستجد تقدیر8

      سلیمان السید اسلیمان شحاتھ سلیمان1000151230وافد مستجد تقدیر9

      سماح عاطف عبدالجلیل محمد مناع1000096755باق بعذر10

      سھام سمیر محمد عبدالملك جلبى جالل1000152712مستجد تقدیر11

      شاھر جمعھ شاھر عبدالعزیز الكفافى1000148906مستجد تقدیر12

      شروق مصطفى احمد مجاھد1000188112مستجد تقدیر13

      عبدالرحمن محمد عبدالرحمن اسماعیل البرھامى1000150149مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن نصر ابراھیم جوھر1000149583مستجد تقدیر15

      عبدهللا صالح مصطفى محمود الشعراوى1000149559مستجد تقدیر16

      عبدهللا عادل احمد معروف1000103805مستجد تخلف17

      عمر احمد السید حامد اسماعیل1000149344مستجد تقدیر18

      عمر صبحى ابراھیم ابراھیم شعیب1000149192مستجد تقدیر19

      عمر مجدى على محمد رجب1000150095مستجد تقدیر20

      عمر محمد احمد الدسوقى1000149097مستجد تقدیر21

      عمر ولید محمد الدمرداش محمود1000149324مستجد تقدیر22

      عمرو احمد كامل عوض هللا محمد عماشھ1000150243مستجد تقدیر23

      كریم احمد مسعد احمد ورده1000149925مستجد تقدیر24

      كریم جمال محمد شلبى1000149098مستجد تقدیر25

      كریم محمود محمد المنسى شاھین1000149357مستجد تقدیر26

      كریم وھبھ مصطفى وھبھ1000148986مستجد تقدیر27

      محمد ابراھیم المتولى محمد1000150322مستجد تقدیر28

      محمد احمد عبداللطیف احمد1000188113مستجد تقدیر29

      محمد احمد على محمد الحنان1000149352مستجد تقدیر30

      محمد احمد محمود محمد احمد اسماعیل1000150109مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد اشرف السعید طھ على عیسى1000103326مستجد تقدیر1

      محمد المرسى ابراھیم المرسى1000150296مستجد تقدیر2

      محمد باسم على ابراھیم العادلى1000149854مستجد تقدیر3

      محمد جمال محمد اسماعیل عوض1000148892مستجد تقدیر4

      محمد حماده محمد احمد السید1000150256مستجد تقدیر5

      محمد خالد نجیب محمد السید بركات1000150130مستجد تقدیر6

      محمد سعد محمود عبدالجلیل عبدالنبى1000125975مستجد تقدیر7

      محمد صالح الدین محمد جبر السایس1000148974مستجد تقدیر8

      محمد طارق السید محمد1000150200مستجد تقدیر9

      محمد عادل محمد شلبى النجار1000149484مستجد تقدیر10

      محمد عاطف عبدالحى مصطفى غانم1000149380مستجد تقدیر11

      محمد عبدهللا بدیر حامد ابوصیره1000103662مستجد تقدیر12

      محمد عبدالمنعم على على المرسى1000149631مستجد تقدیر13

      محمد مجدى المھدى محى الدین المھدى النجار1000149216مستجد تقدیر14

      محمد محسن على احمد العوضى1000149720مستجد تقدیر15

      محمد محمد احمد المسرى1000148944مستجد تقدیر16

      محمد محمد بدیر عبدهللا ابوالمعاطى1000149440مستجد تقدیر17

      محمد مصطفى محمد ابراھیم محمد حسین1000149308مستجد تقدیر18

      محمد منتصر محمود اسماعیل عماشھ1000149402مستجد تقدیر19

      محمد وائل محمد السید البحقیرى1000149288مستجد تقدیر20

      محمود ابراھیم محمود احمد القصاص1000149068مستجد تقدیر21

      محمود السید ابراھیم السید عبدالمجید1000152683مستجد تقدیر22

      محمود السید محمد یسن رزق1000150328مستجد تقدیر23

      محمود السید مسعد عبدالغنى1000152655مستجد تقدیر24

      محمود بھجت محمد اسماعیل احمد1000103400مستجد تقدیر25

      محمود ربیع الزناتى الشربینى محمود1000150111مستجد تقدیر26

      محمود شاكر شبانھ حسن جنینھ1000149367مستجد تقدیر27

      محمود طلبھ احمد محمد مقبل1000148914مستجد تقدیر28

      محمود عبدالفتاح عبدهللا احمد الشناوى1000149413مستجد تقدیر29

      محمود عبده السید رضوان1000149882مستجد تقدیر30
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:20 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود عمر جوده البحرى1000149157مستجد تقدیر1

      محمود محمد ربیع محمود الشرباصى1000125971مستجد تخلف2

      محمود محمد صبره محمد1000149401مستجد تقدیر3

      مروان ھشام على السید الساكت1000063917مستجد تقدیر4

      مریم احمد فتحى اسماعیل محمد1000149668مستجد تقدیر5

      مریم خالد محمود ابراھیم السعدنى1000160302مستجد تقدیر6

      مصطفى مصطفى حسین عبدالھادى ابولیلھ1000103676مستجد تقدیر7

      منةهللا سامى محمد الصدیق عبدالحافظ1000149541مستجد تقدیر8

      منةهللا یوسف زغلى النجار1000012624مستجد تخلف9

      منى الغرباوى عوض ابراھیم عبدالمنعم1000149827مستجد تقدیر10

      منى عاطف عثمان طھ النجار1000160006مستجد تخلف11

      مى احمد ابراھیم احمد عبده1000148877مستجد تقدیر12

      مى عبدالھادى عبده عبدالعزیز1000149669مستجد تقدیر13

      مینا جورج یونان عبدالمالك1000149531مستجد تقدیر14

      نادین محمد محمود راشد1000149154مستجد تقدیر15

      نوال عبدالمنعم عبدالمنعم المرسى قوره1000148933مستجد تقدیر16

      نورالدین احمد محمود عبدالمنعم1000148874مستجد تقدیر17

      نوران احمد فؤاد مصطفى حموده1000149661مستجد تقدیر18

      نورھان السید حمزه حسانین بدوى1000149766مستجد تقدیر19

      نیره عزام یوسف المھدى1000149956مستجد تقدیر20

      ھاجر رزق السید السید السید خفاجى1000148935مستجد تقدیر21

      ھاجر محمد فوزى الكرداوى1000148936مستجد تقدیر22

      ھاجر ھانى عزت صادق1000150037مستجد تقدیر23

      ھبھ عصام السید اسماعیل الخولى1000149648مستجد تقدیر24

      یاسر ابراھیم السعید عبدالحلیم عبدالحلیم1000149019مستجد تقدیر25

      یاسمین رزق طاھر محمد ھالل1000149024مستجد تخلف26

      یحیى اسماعیل یحیى محمود الحصرى1000050747مستجد تخلف27

      یحیى یاسر عبداللطیف یوسف عطیھ1000149533مستجد تقدیر28

      یمنى ایمن عبدالفتاح محمد عبدالفتاح1000149873مستجد تقدیر29

      یوسف محمد عبدالمنعم محمد الزرقا1000103721مستجد تقدیر30
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