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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 11:21 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء حسن السید حسن سلیمان1000234268مستجد تقدیر1

      آیھ احمد محمود محمد بدیر1000234842مستجد تقدیر2

      ابراھیم اشرف ابراھیم عبدالحمید الموجى1000234368مستجد تقدیر3

      ابراھیم السید ابراھیم محمد1000234533مستجد تقدیر4

      ابراھیم خضر ابراھیم سالمھ1000234705مستجد تقدیر5

      ابراھیم عماد عبدهللا محمد بصاره1000234554مستجد تقدیر6

      ابراھیم عماد مسعد الجوھرى حسن مزو1000234603مستجد تقدیر7

      ابراھیم محمد محمد احمد احمد1000234657مستجد تقدیر8

      احمد حسام احمد عثمان المنیزع1000234550مستجد تقدیر9

      احمد صبرى مصطفى صدیق العیسوى1000234753مستجد تقدیر10

      احمد صالح عثمان العوضى حجازى1000234466مستجد تقدیر11

      احمد عادل الشربینى محمد مسعد1000234759مستجد تقدیر12

      احمد عادل وفدى عبدالفتاح1000234593مستجد تقدیر13

      احمد عبدهللا عبدالسالم محمد زھران1000234001مستجد تقدیر14

      احمد عبدالمنعم جوده عبدالمنعم على المكاوى1000234588مستجد تقدیر15

      احمد عبده احمد النمر1000233986مستجد تقدیر16

      احمد عمرو احمد حسین الطوبجى1000234204مستجد تقدیر17

      احمد فكرى محمود محمد1000234566مستجد تقدیر18

      احمد محمد ابراھیم غازى طھ1000233992مستجد تقدیر19

      احمد محمد العزب شریف العزب1000251341مستجد تقدیر20

      احمد محمد محمد بدیر1000251331مستجد تقدیر21

      احمد مسعد على احمد جوده1000233932مستجد تقدیر22

      اسماء ابراھیم محمد سالم بدر1000234591مستجد تقدیر23

      اسماء احمد حامد احمد عید1000234350مستجد تقدیر24

      الزھراء حسن محمد محمود الغندور زاھر1000234156مستجد تقدیر25

      السید احمد السید مصطفى محمد بدوى1000234263مستجد تقدیر26

      الولید عالء منصور ابراھیم محمد1000234583مستجد تقدیر27

      انطوان عبدالمقصود ابراھیم میخائیل1000251334مستجد تقدیر28

      ایاد حازم عبدهللا محمد المرسى1000233961مستجد تقدیر29

      ایاد عبدالمحسن على حسن فتیح1000234058مستجد تقدیر30

      ایمن ابراھیم عبدهللا عرفھ عبدالدایم1000205648باق بعذر31

      بسنت ایمن عبدالغنى حسن الدرینى1000234346مستجد تقدیر32

      بشرى عماد عوض محمد الشربینى1000234388مستجد تقدیر33

      بالل اسامھ ھالل عامر احمد1000233907مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 11:21 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      بالل محمد عبدالحمید محمد1000234162مستجد تقدیر1

      توفیق المتولى توفیق المتولى السید1000234589مستجد تقدیر2

      جمال عبدالناصر احمد وفا1000234033مستجد تقدیر3

      حامد محمد حامد كامل عفیفى1000234244مستجد تقدیر4

      حبیبھ اسالم صادق السید الزینى1000234270مستجد تقدیر5

      خالد احمد حلمى ابراھیم عبدالرحیم1000233965مستجد تقدیر6

      خالد زكریا على حسین زیاده1000234155مستجد تقدیر7

      خالد محمد عبدالرحمن ابراھیم الجمل1000234214مستجد تقدیر8

      خالد محمود عبدالقادر سالمھ األلفى1000234823مستجد تقدیر9

      خالد نشأت عطاهللا موسى جبریل1000234810مستجد تقدیر10

      خلود خالد حسن محمد1000250070مستجد تقدیر11

      رغد اسالم عبداللطیف یوسف عطیھ1000234190مستجد تقدیر12

      رنا ھشام رمضان عبدالمطلب1000234255مستجد تقدیر13

      روان اسامھ محمد منیر محمد الموافى1000255544محول14

      ریم مصطفى احمد مصطفى احمد1000234325مستجد تقدیر15

      زیاد احمد سلیمان على1000234339مستجد تقدیر16

      زیاد عبدالسالم حسین عبدالغنى1000234159مستجد تقدیر17

      زیاد محمد محمد فوده محمد عبدالوھاب1000234654مستجد تقدیر18

      زیاد ولید حسین عبدالرؤوف1000234293مستجد تقدیر19

      سامر یاسر زغلول طھ بھرام1000234329مستجد تقدیر20

      سعد سعد مصطفى احمد شلبى1000103573مستجد تقدیر21

      سلمى السید على عبدالمتجلى1000234326مستجد تقدیر22

      سلمى حسام احمد احمد نصر1000234217مستجد تقدیر23

      سلوى مصطفى محمد عبدالحق محمد1000234361مستجد تقدیر24

      سھیلھ مصطفى محمود احمد الحداد1000234260مستجد تقدیر25

      سیف الدین وائل نبیل حبیب سویلم1000234090مستجد تقدیر26

      شروق عبدالمنعم سعد حامد عبدهللا1000234266مستجد تقدیر27

      شریف محمد السید شعبان عزب شریف1000233928مستجد تقدیر28

      شھد اسامھ عزت عباس عبدالغنى1000234235مستجد تقدیر29

      شھد وائل ابراھیم محمود عبدهللا1000234076مستجد تقدیر30

      صالح حامد ابراھیم عنب1000234480مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عامر حسین محمد رشاد على سنبل1000206580باق بعذر1

      عبدالرحمن احمد عماره عبدالرحمن عماره1000234499مستجد تقدیر2

      عبدالرحمن احمد محمود فرید منصور1000234014مستجد تقدیر3

      عبدالرحمن السباعى عطیھ حسن سالم1000234850مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن السید احمد احمد قاعود1000205634باق بعذر5

      عبدالرحمن السید محمد العجیل1000233999مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن جمال جابر عبده محمد1000233855مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن رفعت ابراھیم ابراھیم غاذى1000234424مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن محمد عبدالكریم سلیمان ابراھیم1000234253مستجد تقدیر9

      عبدالرحمن محمد محمد صالح الدین محمد الموافى1000234258مستجد تقدیر10

      عبدالرحمن وائل محمد الھادى محمد مصطفى1000234512مستجد تقدیر11

      عبدهللا محمود جاد عبدربھ جاد1000234443مستجد تقدیر12

      عبدهللا نبیل السعید ابراھیم عجیلھ1000234192مستجد تقدیر13

      عبدالوھاب صالح احمد عبدالباقى1000234636مستجد تقدیر14

      عالء احمد عبداللطیف عویضھ النمر1000250129مستجد تقدیر15

      عماد الشبراوى الشبراوى احمد1000255485محول16

      عمار جمال داود عبدالغفار جعفر1000234104مستجد تقدیر17

      عمر احمد ابراھیم احمد عزام1000234171مستجد تقدیر18

      عمر عالءالدین عبدالمطلب محمد موسى1000234646مستجد تقدیر19

      عمر محمد الششتاوى محمد ابوقمر1000233919مستجد تقدیر20

      عمر محمد على ابراھیم السید1000234313مستجد تقدیر21

      عمر ناجى الغنیمى سعد السید1000234577مستجد تقدیر22

      عمرو محمد نبیھ رزق البیلى1000234274مستجد تقدیر23

      فؤاد حسن فؤاد الباز السید1000234172مستجد تقدیر24

      فارس ناجى ابراھیم ابوعجور1000234029مستجد تقدیر25

      فاطمھ سلیمان فرج سلیمان سلیمان الشویحى1000234251مستجد تقدیر26

      فتحى على فتحى سعد ابوالحمد1000234277مستجد تقدیر27

      كریم الحسینى احمد الحسینى الغزل1000234246مستجد تقدیر28

      كریم حسن حسن ابوالعز1000234780مستجد تقدیر29

      كریم محمد فتحى محمد الدسوقى1000234281مستجد تقدیر30

      كریم محمد محمد عبدالعزیز1000234357مستجد تقدیر31

      كیرلس اسحق إبراھیم اسحق1000255486محول32

      لیلى ایمن عبدالھادى عبدالسالم الخلیجى1000234189مستجد تقدیر33

      مؤمن اشرف عبدالمنعم احمد المسدى1000233938مستجد تقدیر34
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مجدى اشرف عبدالغنى محمد جادو1000234101مستجد تقدیر1

      محمد احمد احمد حسانین یوسف1000250143مستجد تقدیر2

      محمد احمد محمد العرابى الصدیق العیسوى1000233922مستجد تقدیر3

      محمد اكرم كمال على زھر1000234485مستجد تقدیر4

      محمد الشربینى رشاد السید الزیات1000234359مستجد تقدیر5

      محمد ایمن یوسف البناوى1000233970مستجد تقدیر6

      محمد ایھاب عبدالرازق محمد حسن1000234105مستجد تقدیر7

      محمد جمال منصور عبدهللا الشربینى1000234765مستجد تقدیر8

      محمد جوده محمد حافظ1000234463مستجد تقدیر9

      محمد حسام عبدالحمید مھدى الموافى1000205635باق10

      محمد حمدى على العدوى عطوان1000234447مستجد تقدیر11

      محمد رمضان الشحات السید الجزار1000234256مستجد تقدیر12

      محمد طارق احمد حامد الباز1000234063مستجد تقدیر13

      محمد طارق الطنطاوى عبدالفتاح الطنطاوى1000234548مستجد تقدیر14

      محمد عادل كامل محمد السید1000234114مستجد تقدیر15

      محمد عبدالعزیز جوده الحسینى الجندى1000234310مستجد تقدیر16

      محمد عمرو محمد شلبى1000233974مستجد تقدیر17

      محمد محسن كمال صالح1000234600مستجد تقدیر18

      محمد محمد احمد عاشور الدھان1000233905مستجد تقدیر19

      محمد محمود متولى محمد ابراھیم1000234280مستجد تقدیر20

      محمد مصطفى السید سالم1000225278باق21

      محمد نبیل یوسف الغنیمى1000234036مستجد تقدیر22

      محمد وائل محمد محمد المداح1000234296مستجد تقدیر23

      محمد وجدى محمد خلف1000234018مستجد تقدیر24

      محمد یاسر جمال الدین على ابراھیم شعبان1000234137مستجد تقدیر25

      محمد یاسر محمد رضا محمد على الشھابى1000255488محول26

      محمود احمد فھمى محمد محمود عثمان1000234043مستجد تقدیر27

      محمود اسامھ محمود على ابراھیم1000234027مستجد تقدیر28

      محمود حمدینو ابراھیم السید سراج1000255489محول29

      محمود رضا محمد البیلى عوض1000233969مستجد تقدیر30

      محمود عادل جالل عبدالقادر خفاجى1000234376مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود عبدالمنعم سید احمد اسماعیل الخولى1000234578مستجد تقدیر1

      مروه سلیمان سلیمان محرز1000233960مستجد تقدیر2

      مریم ایھاب شعبان عبدالسمیع البرم1000234167مستجد تقدیر3

      مریم عبدالوھاب حسن عبدهللا الشال1000234138مستجد تقدیر4

      مریم مجدى عبدالحكیم السید المنباوى1000234220مستجد تقدیر5

      مریم محمد عبدالمنعم احمد محمد1000251340مستجد تقدیر6

      مریم محمد فتحى محمد العجمى1000234191مستجد تقدیر7

      مریم ولید السعید امین البشبیشى1000234017مستجد تقدیر8

      مصطفى السید مصطفى عطیھ محمد1000234365مستجد تقدیر9

      مصطفى عاطف سعد محمد ابودالل1000233917مستجد تقدیر10

      مصطفى لبیب محمد لبیب عیسى1000233898مستجد تقدیر11

      منةهللا ھانى محمد حسن وھیبھ1000234450مستجد تقدیر12

      منھ احمد محمد على عبدالعزیز1000255487محول13

      میرفت حسام عبدالعزیز عبدهللا احمد1000234109مستجد تقدیر14

      مینا رزق هللا عزمى رزق هللا1000233921مستجد تقدیر15

      نادر السید الدیسطى صابر الدیسطى1000206587باق16

      نجالء اشرف عطیھ على ابوشعیشع1000255484محول17

      نورا ابراھیم الدسوقى عوض صیام1000234122مستجد تقدیر18

      ھاجر نصر محمد الخمیسى عبدالحلیم1000234729مستجد تقدیر19

      وائل طارق احمد الشین1000234003مستجد تقدیر20

      وسام عبدالعزیز محمد الخمارى1000234034مستجد تقدیر21

      وفاء توفیق لطفى على محمد دربالھ1000234574مستجد تقدیر22

      یاسمین محمد كامل معاطى محمد1000234154مستجد تقدیر23

      یوسف ابراھیم رزق السید1000250052مستجد تقدیر24

      یوسف احمد الشربینى محمد موسى1000233957مستجد تقدیر25

      یوسف اشرف على جمال الدین صالح1000234118مستجد تقدیر26

      یوسف سامى سعد مصطفى عسل1000234184مستجد تقدیر27

      یوسف عبدالغنى محمود الفواخرى1000234598مستجد تقدیر28

      یوسف عبدالمنعم السید على البشبیشى1000234247مستجد تقدیر29

      یوسف محمد بدوى عبدالحمید یوسف1000234169مستجد تقدیر30
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/10/20 11:21 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد رفعت السید محمد مسحھ1000188459باق بعذر1

      احمد ولید عویض زكى یوسف عبدالسالم1000149425باق2

      اسامھ زھدى عبدالمنعم محمد حسین الطناحى1000086015باق3
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