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للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:1 ) 

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

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء سعید الحسینى احمد علیوه1000206547مستجد تقدیر1

      آالء محمد حسن ابراھیم الدیب1000205778مستجد تقدیر2

      آیھ ابراھیم ابراھیم احمد حسان1000206758مستجد تقدیر3

      آیھ السید اسماعیل عبداللطیف مسعد1000206485مستجد تقدیر4

      آیھ حازم عبدالمعطى موسى سلیمان1000205766مستجد تقدیر5

      ابراھیم السید سعدالدین السعدنى1000205642مستجد تقدیر6

      ابراھیم حسنى سعد امین احمد1000205767مستجد تقدیر7

      ابراھیم طاھر السعید عاشور غالى1000207725مستجد تقدیر8

      ابراھیم محمد محمد عبدالرحمن الشوربجى1000206747مستجد تقدیر9

      ابراھیم ولید ابراھیم البدراوى1000205606مستجد تقدیر10

      احمد ابراھیم عید المھدى1000206560مستجد تقدیر11

      احمد اسامھ محمد السعید دبور1000206427مستجد تقدیر12

      احمد السید محمد محمد المرغنى1000205568مستجد تقدیر13

      احمد السید ھالل بالل العجمى1000206546مستجد تقدیر14

      احمد ایھاب ابراھیم احمد انور عبدالعزیز تقصیره1000206027مستجد تقدیر15

      احمد ایھاب احمد السید بدوى1000205981مستجد تقدیر16

      احمد ایھاب السید على الصیاد1000206570مستجد تقدیر17

      احمد بدیر عبدهللا ابوشنب1000207719مستجد تقدیر18

      احمد سمیر محمد جحا1000206037مستجد تقدیر19

      احمد شریف محمد عبدالمنعم حامد مشالى1000206288مستجد تقدیر20

      احمد طارق ابراھیم متولى عبدالعزیز1000206369مستجد تقدیر21

      احمد عاطف ابراھیم محمود ابراھیم یونس1000206050مستجد تقدیر22

      احمد عبدهللا محمد القصبى الصعیدى1000206673مستجد تقدیر23

      احمد عبدالمقصود عبده عبده غنیم1000206891مستجد تقدیر24

      احمد عالءالدین على على محمد1000206196مستجد تقدیر25

      احمد على احمد السواح1000206503مستجد تقدیر26

      احمد على عماره على محمود1000206108مستجد تقدیر27

      احمد عماد الشربینى عبدالرحمن1000205672مستجد تقدیر28

      احمد فرید محمد محمد الشیخ1000206010مستجد تخلف29

      احمد فھیم فھیم جاد محمد1000207024مستجد تقدیر30
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد مؤنس السید محمد ھالل1000205585مستجد تقدیر1

      احمد ماھر السید عبدالھادى الجوھرى1000207113مستجد تقدیر2

      احمد ماھر محمد السید السید السنبختى1000205655مستجد تقدیر3

      احمد محمد ابراھیم ابراھیم1000229572مستجد تقدیر4

      احمد محمد ابراھیم الدسوقى1000207662مستجد تقدیر5

      احمد محمد احمد حسن عبدهللا1000207276مستجد تقدیر6

      احمد محمد احمد محمد احمد شتیھ1000206499مستجد تقدیر7

      احمد محمد جادالرب عواض1000206930مستجد تقدیر8

      احمد محمد حامد محمد ابوالحسن1000206446مستجد تقدیر9

      احمد محمد محمد مظھر مصطفى1000205908مستجد تخلف10

      احمد محمد محمود ابراھیم عوض1000206656مستجد تقدیر11

      احمد محمود عبدالغفار صالح1000207534مستجد تقدیر12

      احمد مصطفى بدیر الخولى1000207762مستجد تقدیر13

      احمد ممدوح رمضان محمد العطار1000205604مستجد تقدیر14

      احمد وائل مجاھد احمد حسن1000206799مستجد تقدیر15

      احمد وحید عبدالرازق احمد خضر1000207030مستجد تقدیر16

      اسراء محمد السید اسماعیل شوشھ1000207677مستجد تقدیر17

      اسالم اشرف ابراھیم حسین مسعد1000206060مستجد تقدیر18

      اسالم خالد یوسف جوده1000206361مستجد تقدیر19

      اسالم عبدالعظیم محمد عبدالعظیم1000206169مستجد تقدیر20

      اسالم محمد عبداللطیف حسینى بسیونى عطیھ1000206915مستجد تقدیر21

      اشرف محمد محمد المندوه لیلھ1000205780مستجد تقدیر22

      الحسن ولید محمد كامل1000175021مستجد تقدیر23

      السید احمد السید احمد خلف1000229579مستجد تقدیر24

      السید جمال صالح عبدالفتاح على1000229576مستجد تقدیر25

      السید مجدى السید محمد ابوالعنین1000206899مستجد تقدیر26

      السید نشأت السید الجمیل1000206308مستجد تقدیر27

      امجد عبدالسالم السید عبدالسالم1000206555مستجد تقدیر28

      امیر حافظ حازم مأمون فوده1000206448مستجد تقدیر29

      انس محمد السعید عبدالغنى عبدالواحد1000205992مستجد تقدیر30
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      انور طارق انور محمد یوسف1000229582مستجد تقدیر1

      ایمان طھ عبدالھادى محمد میزان1000205765مستجد تقدیر2

      ایمان عماد صالح محمود الخولى1000205638مستجد تقدیر3

      ایمن جمال ابراھیم احمد العشرى1000205831مستجد تقدیر4

      ایمن عبدالمنصف مجاھد عبدالكریم محمد1000206864مستجد تقدیر5

      ایمن عصام عبدالونیس عبدالسالم محمد1000205558مستجد تقدیر6

      ایمن محمد نبیل محمد العشرى1000206019مستجد تقدیر7

      ایھاب حلمى محمد ابراھیم على1000205949مستجد تقدیر8

      باسل رضا فاروق مجاھد حسن1000205732مستجد تقدیر9

      بدور فؤاد عیسى راشد1000224973مستجد تخلف10

      بسنت خالد محمود محمد على1000205993مستجد تقدیر11

      بشار المتولى احمد المتولى جمعھ1000205866مستجد تقدیر12

      بالل عالء عصمت سعید العنانى1000205916مستجد تقدیر13

      بیتر نبیل سلیمان عوض1000205936مستجد تقدیر14

      جمال محمد عبدالعزیز موسى رحیم1000206006مستجد تقدیر15

      حبیبھ احمد بسیونى احمد الحصرى1000207781مستجد تقدیر16

      حسام بھاء ابراھیم محمود1000206627مستجد تقدیر17

      حسام محسن ابراھیم منصور عطیھ1000205911مستجد تقدیر18

      حسناء ابراھیم علیوه سبع علیوه1000206523مستجد تقدیر19

      خالد الھادى العدوى عبدالفتاح مرزوق1000205833مستجد تقدیر20

      خالد جمعھ السید عبدالمھیمن العراقى1000206068مستجد تقدیر21

      خالد محمد ابراھیم محمد1000206274مستجد تقدیر22

      خالد مسعود محمد ابراھیم عبده عزام1000206895مستجد تقدیر23

      خالد ممدوح منصور زید محمد1000206690مستجد تقدیر24

      دعاء احمد زكى السید ابوالنور احمد زكى1000207034مستجد تقدیر25

      دعاء محمد ابراھیم توفیق الحسانین1000206606مستجد تقدیر26

      دینا فاضل بركات احمد الدیب1000206875مستجد تقدیر27

      رائد صالح عواد بزور1000224096وافد مستجد تقدیر28

      رشا خالد خالد السید محمد1000207558مستجد تقدیر29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      روان ایمن محمد الغمرى1000205775مستجد تقدیر1

      روان محمد السید البدوى محمد حامد1000205969مستجد تقدیر2

      ریم نبیل كامل مصطفى عثمان1000207738مستجد تقدیر3

      زھره على لطفى ابراھیم مصطفى ابوالخیر1000224482مستجد تقدیر4

      زیاد محمد السعید رمضان المیمى1000207139مستجد تقدیر5

      زیاد یاسر حسین غازى1000206112مستجد تقدیر6

      زیدان محمد زیدان محمد حسین1000206582مستجد تقدیر7

      سامر یسرى محمد سلیمان عیسى1000205680مستجد تقدیر8

      ساندى عید اسماعیل محمد عویس1000207708مستجد تقدیر9

      سعد احمد عبدالغفار عبدالمنعم ابراھیم1000205968مستجد تقدیر10

      سلسبیل مسعد السید احمد الحنفى1000229571مستجد تقدیر11

      سلمى احمد حافظ عبدالفتاح احمد1000205822مستجد تقدیر12

      سلمى العربى فوزى عید خلیل1000207565مستجد تقدیر13

      سلمى رضا بدیر محمود1000205739مستجد تقدیر14

      سمر السید احمد السید زینھ1000207042مستجد تقدیر15

      سمیر حسن حسین ابوالعوضى1000206715مستجد تقدیر16

      سمیھ طارق محمد سید احمد متولى1000205763مستجد تقدیر17

      سھیلھ ھشام متولى احمد اسماعیل1000205773مستجد تقدیر18

      شوقى جمال محمد ابوالوفا على1000205880مستجد تقدیر19

      شیماء عامر ابراھیم المتولى سالمھ1000207133مستجد تقدیر20

      طارق مسعود بھرام ناصف خورشید1000205923مستجد تقدیر21

      طھ رمضان بدران الجبالى1000205639مستجد تقدیر22

      عاطف رضا محمد اسماعیل1000206602مستجد تقدیر23

      عبدالحلیم اسامھ محمد عبدالغنى1000206558مستجد تقدیر24

      عبدالحمید مصطفى احمد احمد جوده1000224467مستجد تقدیر25

      عبدالخالق ابراھیم عبدالخالق حسن1000205746مستجد تقدیر26

      عبدالرحمن اشرف محمد محمود عرفات1000205828مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن اشرف منصور رداد1000225191مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن حسن عوضین عبدالرحمن1000206609مستجد تقدیر29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن خالد محمد عیسى محمد السماحى1000206974مستجد تقدیر1

      عبدالرحمن على الیمانى على مقبل1000207631مستجد تقدیر2

      عبدالرحمن فرج عوض فرج عمرو1000205945مستجد تقدیر3

      عبدالرحمن محمد ابراھیم محمد نوح1000206466مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن محمد محمد احمد الالوندى1000206062مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن مدحت ابوالعنین حسونھ1000205702مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن مدحت محمد عبدالفتاح منصور1000205834مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن نصر عبدالحى السید شعبان1000206244مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن ھشام سعد عثمان1000205609مستجد تخلف9

      عبدالفتاح ابراھیم محمد ابراھیم شقل1000207659مستجد تقدیر10

      عبدهللا ابراھیم صدیق ابراھیم زیاده1000206502مستجد تقدیر11

      عبدهللا محمد محمد عبدالھادى مشالى1000206918مستجد تقدیر12

      عبدهللا یاسر زكریا محمود منصور1000225184مستجد تقدیر13

      عبده محمد عبده عبده غزالھ1000206886مستجد تقدیر14

      على محمود امام السید االمام1000225216مستجد تقدیر15

      عمار یاسر یوسف على یوسف1000206014مستجد تقدیر16

      عمر عبدالھادى عبدالقادر زیدان1000229588مستجد تقدیر17

      عمر فتوح احمد فتوح1000229564مستجد تقدیر18

      عمر محمد السعید شحاتھ حموده1000206585مستجد تقدیر19

      غاده على ابوبكر السید1000206360مستجد تقدیر20

      فیصل على محمد على االمام1000206537مستجد تقدیر21

      فیلوباتیر رأفت زغلول حكیم روفائیل1000205586مستجد تقدیر22

      كریم اشرف رزق ذكى سعد1000206042مستجد تقدیر23

      كریم طارق انور محمد یوسف1000229583مستجد تقدیر24

      كریم محمد محمد جمعھ1000206376مستجد تقدیر25

      كریم ھاشم عبدالمحسن محمود والى1000207648مستجد تقدیر26

      كریم ھشام حسن عبدالمطلب1000206003مستجد تقدیر27

      كیرلس نسیم ادوار نسیم یوسف1000207686مستجد تقدیر28

      مارینا محب فؤاد كامل بطرس1000205872مستجد تقدیر29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مارینا مالك معزوز عبدالمالك1000225028مستجد تقدیر1

      محمد ابراھیم محمد جمال الدین محمود ابراھیم1000205810مستجد تقدیر2

      محمد احمد محمد فتحى حامد كبشھ1000224475مستجد تخلف3

      محمد اشرف انور محمد غالى1000225240مستجد تقدیر4

      محمد السید احمد احمد بدر1000206234مستجد تقدیر5

      محمد انور الدسوقى زلمھ1000206228مستجد تخلف6

      محمد ایمن فاروق محمد اسماعیل1000206070مستجد تقدیر7

      محمد ایمن كامل محمود1000207746مستجد تقدیر8

      محمد ایھاب محمد فتح هللا شرف1000225467مستجد تقدیر9

      محمد جمال عبدالمجید على عبدالمجید1000206438مستجد تقدیر10

      محمد حسین محمد احمد الالوندى1000207422مستجد تقدیر11

      محمد حلمى احمد حامد محمد1000205845مستجد تقدیر12

      محمد حلمى راشد احمد ابراھیم1000206111مستجد تقدیر13

      محمد خالد زكریا المنسى1000207765مستجد تقدیر14

      محمد خالد محمد عبدالحمید محمد دحروج1000224159مستجد تقدیر15

      محمد خالد مصطفي شعیب1000205610مستجد تقدیر16

      محمد خضر رمضان حسن محمد1000206337مستجد تقدیر17

      محمد رمضان منصور احمد العزب1000205889مستجد تقدیر18

      محمد زكریا على الشیشینى1000229554مستجد تقدیر19

      محمد سامى عبدالحمید البوھى1000229585مستجد تقدیر20

      محمد صبحى محمد محمد الكرداوى1000205628مستجد تقدیر21

      محمد صبرى عبدالرحیم الششتاوى1000206041مستجد تخلف22

      محمد صالح محمد لطفى سالمھ1000206149مستجد تقدیر23

      محمد عبدالرحمن ذكى عزام1000207707مستجد تقدیر24

      محمد عصام محمد محمد ابوعوف1000207640مستجد تقدیر25

      محمد عطیھ عبدالمنعم محمد محجوب1000206282مستجد تقدیر26

      محمد على احمد على ھیده1000205813مستجد تقدیر27

      محمد على محمد امین1000206626مستجد تقدیر28

      محمد على محمد على والى1000206194مستجد تخلف29
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عمادالدین محمد شلبى القرضاوى1000207698مستجد تقدیر1

      محمد فتحى قطب عبدالمجید على1000205812مستجد تقدیر2

      محمد مجدى عبدالعزیز عبده عبدالفتاح1000224939مستجد تقدیر3

      محمد محمد محمد صبرى الخولى1000207737مستجد تقدیر4

      محمد محمد محمود السعودى1000205559مستجد تقدیر5

      محمد محمود حامد قمیحھ1000206832مستجد تقدیر6

      محمد محمود عبدالحلیم المنشاوى1000205743مستجد تقدیر7

      محمد محمود محمد محمد فؤاد خلف1000205883مستجد تقدیر8

      محمد نصر منصور على الخریبى1000206793مستجد تقدیر9

      محمد وائل على حسن على البسیونى1000206808مستجد تقدیر10

      محمد ولید محمود محمد عبده الشارود1000205795مستجد تقدیر11

      محمد یاسر محمد على محمد1000205566مستجد تقدیر12

      محمود ابراھیم محمود الشرقاوى1000205782مستجد تقدیر13

      محمود احمد محمود بركات شادى1000206201مستجد تخلف14

      محمود السعید محمود على رمضان1000224598مستجد تقدیر15

      محمود بھاء مصطفى ابوعرب1000207756مستجد تقدیر16

      محمود حاتم محمد عبدالرحمن ماضى1000206174مستجد تقدیر17

      محمود حسن احمد عبدالعال البرعى1000206266مستجد تقدیر18

      محمود عبدالرحمن ابراھیم سالم1000205783مستجد تقدیر19

      محمود عید محمود السید سالم1000206719مستجد تقدیر20

      محمود محمد ابراھیم ابراھیم شتیھ1000206811مستجد تقدیر21

      محمود محمد عبده حافظ مصطفى1000206743مستجد تقدیر22

      محمود منتصر المرسى السعید سلیم1000225221مستجد تقدیر23

      مراد محمد عبدالمطلب صالح1000206543مستجد تقدیر24

      مروه اشرف سعد عمر عمر بدر1000206890مستجد تقدیر25

      مریم ایمن حلمى ابراھیم حسن1000205856مستجد تقدیر26

      مریم محمد نبیل توفیق ابراھیم محمد1000205927مستجد تقدیر27

      مصطفى طارق محمد محمد القناوى1000207345مستجد تقدیر28

      مصطفى عبدهللا مصطفى حسن ابوسالمھ1000205613مستجد تقدیر29

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مصطفى عبدالمجید طلبھ عطیھ الصعیدى1000207199مستجد تقدیر1

      مصطفى فؤاد رشاد محمد ھندى1000205631مستجد تقدیر2

      مصطفى محمد مصطفى مصطفى حسن الغایشھ1000205826مستجد تقدیر3

      معاذ الغریب محمد الغریب1000206672مستجد تقدیر4

      مكاریوس مشیل باسیلى ابراھیم وھبھ1000205591مستجد تقدیر5

      منار محمود عبدالمنعم ابوالمعاطى راجح1000206026مستجد تقدیر6

      منھ ھشام حسن محمد الغایشھ1000205776مستجد تقدیر7

      منھ ولید محمد بھجت محمد شحاتھ1000206020مستجد تقدیر8

      منى ابراھیم محمد ابراھیم1000207200مستجد تقدیر9

      منى حامد عبدالوھاب حامد زارع1000206540مستجد تقدیر10

      منى خالد على محمد على1000207256مستجد تقدیر11

      مھند محمود محمود حسن السایح1000206143مستجد تقدیر12

      مینا فرید سمیر عبدالمسیح عوض1000206898مستجد تقدیر13

      مینا نسیم ادوار نسیم یوسف1000205554مستجد تقدیر14

      نادین احمد امین امین السندروسى1000229563مستجد تقدیر15

      ندى محمود محمد الزناتى الشاھد1000206478مستجد تقدیر16

      نورالدین محمد محمد شفیق البسطویسى1000206564مستجد تقدیر17

      نورھان ایھاب عبدالرحمن السید شعت1000205668مستجد تقدیر18

      نورھان مجدى السید السید احمد1000207349مستجد تقدیر19

      ھشام طارق عوض احمد1000207600مستجد تقدیر20

      ھشام محمود السعید السباعى رمضان1000205851مستجد تقدیر21

      وفاء احمد عبدالمنعم سالمھ1000206380مستجد تقدیر22

      یاسمین محمد طلعت ابوالسعود1000207722مستجد تقدیر23

      یوسف ابراھیم محمد السباعى1000207446مستجد تقدیر24

      یوسف العربى الرفاعى طلبھ الشحات1000206109مستجد تقدیر25

      یوسف شعبان حسانین السید قزامل1000225442مستجد تقدیر26

      یوسف محمد عبدالستار احمد مكاوى1000206343مستجد تقدیر27

      یوسف محمد محمد مصطفى ابوشوالى1000207734مستجد تقدیر28

      یوسف یاسر على انور على شعبان1000206119مستجد تقدیر29
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سحر عبدهللا الورش
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:09 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم محمد ابراھیم محمد البسطویسى1000012683مستجد تقدیر1

      رضوان عبدهللا مأمون رضوان1000221495مستجد تقدیر2

      عوض محمد عوض عبدالحلیم1000012857باق بعذر3

      محمد اشرف محمد محمد عبدالوھاب1000174685باق4

      محمد فؤاد عبدالمنعم ابراھیم عنتر1000175003باق5

      محمد محسن محمد عبدالرازق المنیر1000104515باق6

      محمد محمود عبدالستار السرجانى1000150193مستجد تقدیر7

      محمود مجاھد السید مجاھد شوشھ1000085088باق8

      مھند ابراھیم احمد حمزه1000174868مستجد تقدیر9

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش


