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

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ عبدالحمید محمد یوسف ابراھیم1000206950مستجد تخلف1

      آیھ ھشام حلمى حسین سلیمان1000225497مستجد تخلف2

      ابراھیم شعبان عبدالمنصف على خاطر1000206984مستجد تخلف3

      ابراھیم محمد عبدالصمد محمد1000207499مستجد تقدیر4

      ابراھیم محمد فتح هللا یوسف یوسف1000207562مستجد تخلف5

      ابراھیم ھانى ابراھیم عطیھ1000207223مستجد تخلف6

      احمد اسامھ رفیق حسب النبى الدغیدى1000206784مستجد تقدیر7

      احمد اسامھ كمال عبداللطیف1000207621مستجد تقدیر8

      احمد الغندور رزق ابراھیم1000207748مستجد تقدیر9

      احمد امین محمد عبدالوھاب1000224932مستجد تقدیر10

      احمد جمال نجیب البندارى1000207102مستجد تقدیر11

      احمد حسام احمد عبدالواحد منصور1000207571مستجد تخلف12

      احمد حماده احمد احمد الرفاعى1000207262مستجد تخلف13

      احمد حماده محمد احمد السید1000206522مستجد تقدیر14

      احمد حمدى السید عبدالحمید على1000207518مستجد تقدیر15

      احمد خالد عبدالحى محمد برھام1000207695مستجد تقدیر16

      احمد سعد فتحى عبده احمد1000205912مستجد تخلف17

      احمد سید رضوان السید خاطر1000206765مستجد تخلف18

      احمد شریف السید السید بدوى1000207684مستجد تقدیر19

      احمد عبدالفتاح عبدالفتاح محمود عفیفى1000207172مستجد تخلف20

      احمد عالءالدین رجب محمد حمام1000205636مستجد تقدیر21

      احمد محمد ابراھیم محمد اسماعیل1000206382مستجد تقدیر22

      احمد محمد ابوطالب عبدالمعطى1000207551مستجد تقدیر23

      احمد محمد خلیل محمد1000225597مستجد تخلف24

      احمد محمد زكى طاھر على1000207572مستجد تخلف25

      احمد محمد عبدالعزیز محمد الشربینى1000206495مستجد تقدیر26

      احمد محمد على ابراھیم علوش1000206810مستجد تخلف27

      احمد محمد فرج السعید فرج رمضان1000206436مستجد تقدیر28

      احمد معوض احمد احمد عبدربھ1000207272مستجد تقدیر29

      اسامھ مجدى صالح ابراھیم برغش1000206589مستجد تقدیر30

      اسامھ محمد ابراھیم طھ احمد1000224946مستجد تخلف31

      اسامھ محمد عبدالمقصود مختار1000224516مستجد تخلف32

      اسراء عنانى السید عنانى مصطفى1000207403مستجد تقدیر33
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      اسالم محمد عبدالجید محمد1000206022مستجد تخلف1

      اسالم محمد عبدالعزیز زین السید1000206807مستجد تخلف2

      اسالم محمد عبداللطیف السید عبداللطیف1000206230مستجد تخلف3

      السید ایمن السید ابراھیم جاد1000207019مستجد تخلف4

      السید خالد محمود محمد رشید1000207147مستجد تقدیر5

      انجى امیر فیلیب ابراھیم1000206049مستجد تخلف6

      ایناس ثروت على محمد محمد ابراھیم1000206865مستجد تخلف7

      ایناس محمد السید حسن النمنم1000206472مستجد تقدیر8

      ایھاب عبدهللا احمد منصور شھاب1000207358مستجد تخلف9

      ایھاب محمد مصرى عبدالوكیل1000225475مستجد تقدیر10

      بارین محمد صبرى محمود محمود1000207308مستجد تقدیر11

      جالل الدین محمد عرفات عرفات الجالد1000207585مستجد تخلف12

      حسام احمد حسین العجمى1000206398مستجد تقدیر13

      حسن محمد مروان سلیمان حسن القط1000207103مستجد تقدیر14

      حسن محمود حسن الدسوقى رمضان ھانى1000206206مستجد تقدیر15

      حسن ممدوح محمد احمد عویس1000207316مستجد تخلف16

      حسین حسام حسین عطیھ رمضان1000205799مستجد تقدیر17

      حمدى خالد رمضان البسیونى عطیھ1000206342مستجد تقدیر18

      حنان شریف السعید السید الدسوقى1000207442مستجد تخلف19

      خاطر محمد متولى محمود1000206030مستجد تقدیر20

      خالد حسام السید البھلول الدمیرى1000205991مستجد تقدیر21

      رامى خالد محمد الشبراوى1000206408مستجد تخلف22

      ریھام طھ محمد حسین عبدالرحمن1000207130مستجد تخلف23

      سعد عالء سعد على حسانین1000206707مستجد تخلف24

      شادى ماجدى سعدالدین السید محمد الدیسطى1000206086مستجد تقدیر25

      شریف محمد راغب عید محمد1000206281مستجد تخلف26

      ضحى السید عبدالمطلب عبده احمد1000207215مستجد تخلف27

      طارق وحید نعیم محمد1000206955مستجد تقدیر28

      عادل سلیمان فتحى المتولى1000206309مستجد تخلف29

      عاطف اشرف السید عبدالحمید المرسى1000224982مستجد تخلف30

      عبدالرحمن محمد السید محمد حسن جعفر1000206779مستجد تخلف31

      عبدالرحمن محمد فوزى محمد األلفى1000207051مستجد تخلف32
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      عبدالرحمن یوسف محمود عبدالرحمن الشرقاوى1000207370مستجد تقدیر1

      عبدهللا محمد ابوالمعاطى عطا1000206110مستجد تخلف2

      عبده احمد عبدالجواد الخضرجى1000207376مستجد تخلف3

      عزه عاصم عبدالغفار محمد خیربك1000207293مستجد تخلف4

      على ابراھیم على ابراھیم فتح هللا1000205552مستجد تقدیر5

      على احمد محمد على1000224191مستجد تقدیر6

      عماد اسامھ ثروت على داود1000206118مستجد تقدیر7

      عمر سمیر شحاتھ السعید محمد1000205837مستجد تخلف8

      عمر محمد محمد حامد سالم1000224971مستجد تخلف9

      عمر محمود احمد محمود فوده1000206215مستجد تخلف10

      عمرو احمد امین فھمى احمد ابراھیم1000206046مستجد تقدیر11

      عمرو طارق محمد عبده1000206392مستجد تخلف12

      عمرو محمد الدسوقى العوضى الشیخ1000224685مستجد تخلف13

      فادى سمیر نصیف فؤاد راغب1000207671مستجد تخلف14

      فارس عبدالحمید عبدالحمید محمد رمضان1000205584مستجد تخلف15

      فارس محمد على یعقوب1000206159مستجد تخلف16

      فارس محمد محمد عبدالھادى محمد1000207480مستجد تقدیر17

      فاروق سمیر فاروق السید1000206631مستجد تقدیر18

      قمر عابد الرفاعى على1000225041مستجد تقدیر19

      محمد احمد لطفى احمد اسماعیل1000207383مستجد تقدیر20

      محمد احمد محمد عبده مبروك1000207176مستجد تخلف21

      محمد احمد نصر عطا یوسف سلیمان1000207254مستجد تخلف22

      محمد اسامھ السید العشرى سلطان1000207536مستجد تخلف23

      محمد السعید عبدالمنعم السعید یاقوت1000206510مستجد تخلف24

      محمد السید كمال المھدى عبدالسالم1000207459مستجد تقدیر25

      محمد خالد السید سلیمان1000207071مستجد تقدیر26

      محمد ربیع محمد عبدالسالم1000207138مستجد تخلف27

      محمد رجائى السید حسن1000225017مستجد تخلف28

      محمد رضا ابراھیم ابراھیم محمد1000225319مستجد تخلف29

      محمد رضا محمد عبدالجواد1000207485مستجد تخلف30

      محمد شریف محمد حسن كبشھ1000206142مستجد تقدیر31

      محمد شعبان عبدالشافى السید عبدالمعطى1000206493مستجد تخلف32
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      محمد صبحى على الشھاوى1000224944مستجد تقدیر1

      محمد طارق محمد السعید ابوالعال1000206286مستجد تخلف2

      محمد عبدالفتاح رمضان محمد حرزه1000206107مستجد تخلف3

      محمد عبدهللا محمد احمد الشافعى1000206433مستجد تخلف4

      محمد عالء الشھاوى الصاوى احمد1000206129مستجد تقدیر5

      محمد عالءالدین مصطفى الباز فراج1000207460مستجد تخلف6

      محمد محمود عبدالعزیز حموده عبدالبر1000207250مستجد تخلف7

      محمد محمود عبدالفتاح على بخیت1000207219مستجد تخلف8

      محمد محمود محمد یوسف صالح1000207064مستجد تقدیر9

      محمد محمود محمود احمد الشناوى1000206759مستجد تقدیر10

      محمد محمود منیر على على مصطفى1000225255مستجد تقدیر11

      محمد مدحت عطیھ محمد البیلى1000206154مستجد تخلف12

      محمد ممدوح حلمى حسین1000207338مستجد تخلف13

      محمود رمضان عبدالستار احمد العزب1000206862مستجد تخلف14

      محمود طھ محمد ابراھیم عوفھ1000207599مستجد تخلف15

      محمود عماد عید جاد ابوعبده1000224972مستجد تخلف16

      محمود لطفى محمود حافظ1000206615مستجد تخلف17

      محمود محمد محمود احمد مراد1000207255مستجد تخلف18

      محمود وجدى احمد ماھر على حجازى1000207450مستجد تخلف19

      مروه محمود مرسى محمد مرسى1000207247مستجد تخلف20

      مصطفى عادل محمد الشاذلى ابراھیم1000206721مستجد تخلف21

      مصطفى محمد مصطفى احمد الریس1000206854مستجد تخلف22

      مصطفى ناصر عبده عثمان عبدالسالم1000207522مستجد تخلف23

      مفیده طارق محمد خلیل عبدالرحمن1000207427مستجد تخلف24

      منار السید الدسوقى على ابوالمعاطى1000206595مستجد تقدیر25

      منةهللا محمد محمود المتولى1000207375مستجد تخلف26

      مى توفیق السید السید األلفى1000207288مستجد تخلف27

      مى صالح عبدالسالم العجمى عطوه1000207476مستجد تقدیر28

      نورالھدى محمد حامد محمد بدوى1000224954مستجد تقدیر29

      ھاشم المتولى ھاشم الحسانین مصطفى1000224961مستجد تخلف30

      وسام حسام حسنى األحمدى1000207180مستجد تخلف31

      ولید اشرف شعبان عبدالمنتصر1000225012مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد حسام الدین یوسف عبدالمجید1000013289باق1

      احمد مسعد احمد احمد شداد1000173841مستجد تقدیر2

      خالد محى الدین السید جحوش1000174036مستجد تخلف3

      رفعت عالء رفعت حموده1000174612مستجد تخلف4

      عبدهللا احمد عبدالواحد عبدالمجید ابوالعز24268474باق5

      على عبدالحمید عبدالحمید على النجار1000174617باق6

      محمد احمد احمد على1000125953مستجد تخلف7

      محمد حمدى جمعھ العزب ابراھیم1000174142مستجد تخلف8

      محمد سامى السید محمد1000064878باق9

      محمود محمد السید على1000085093باق10
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