


 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير موسى عبدربه موسى علي  ١٠٤٢

 مستجد تقدير السيد موسى موسى عيد ابراهيم  ١٠٤١

 مستجد تقدير مى ابراهيم عبدالشافى السعداوى  ١٠٤٢

 مستجد تقدير مى اسامه فاروق طلب التوابتى  ١٠٤٠

 مستجد تقدير مى اشرف عبدالعال السعيد عبدالعال  ١٠٤٢

 مستجد تقدير مى توفيق محمد السيد القط  ١٠٤٢

 تقديرمستجد  مى حمدى عيد عبدالجليل محسن  ١٠٤٢

 مستجد تقدير مى طاهر احمد عبدالعزيز معاطى  ١٠٤٢

 مستجد تقدير مى عامر مصطفى محمود مصطفى  ١٠٤٢

 مستجد تقدير مى عباس السعيد ابراهيم شهيب  ١٠٢٤

 مستجد تقدير مى عبدالغنى عبدالغنى ابراهيم التوابتى  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى عصام شلبى محمد العشرى شلبى  ١٠٢١

 مستجد تقدير مى على احمد عبدالحى خاطر  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى فتحى المتولى العجوز  ١٠٢٠

 مستجد تقدير مى فتحى محمد زعتر  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى محمد محمود عبد الحميد حسن  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى محمود احمد محمد الطواب  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى محمود الشربينى حسن شتا  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى مصطفى توفيق طه رخا  ١٠٢٢

 مستجد تقدير مى وليد الشربينى عبدالعزيز  ١٠١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠٠ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير مياده احمد بديع القرش  ١٠١٢

 مستجد تقدير مياده احمد محمد ابوطالب  ١٠١١

 مستجد تقدير مياده صالح محمد على خليل  ١٠١٢

 مستجد تقدير مياده عيد مصطفى محمود الفيشاوى  ١٠١٠

 ستجد تقديرم مياده محمد محمود عبدالعال محمد الشوربجي  ١٠١٢

 مستجد تقدير مياده مرسى سعد جاب اهلل سعد  ١٠١٢

 مستجد تقدير ميار السيد حسن عبدالفتاح  ١٠١٢

 مستجد تقدير ميار ايهاب ابراهيم عبداللطيف  ١٠١٢

 مستجد تقدير ميار حسن محمد حسن محمود  ١٠١٢

 مستجد تقدير ميار عصام عزالدين ابراهيم المرسى  ١٠٢٤

 مستجد تقدير محمد الدسوقى عيد احمد ميار  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ميار محمد توفيق الشرنوبى  ١٠٢١

 مستجد تقدير ميار محمد جاد ابوزيد احمد جاد اسماعيل  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ميار محمد محمد سيد احمد احمد عبدون  ١٠٢٠

 مستجد تقدير ميار نبيل عبدالصادق حامد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ات احمد سيد احمدميرنا احمد الشح  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ميرنا احمد حسن حافظ المرصفاوى  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ميرنا حماده سامى السيد على  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ميرنا رضا عبداللطيف البلقاسى  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ميرنا سيد محمد على خليل  ١٠٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 ب سنة دراسيةتقرير عن طال
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير ميرنا عبدالرحمن احمد عبدالعزيز  ١٠٠٢

 مستجد تقدير ميرنا فاروق السيد عبده المسيرى  ١٠٠١

 مستجد تقدير ميرنا محمد ممدوح سعد شتا  ١٠٠٢

 مستجد تقدير ميرنا محمود محمود محمد حسن المعاملى  ١٠٠٠

 مستجد تقدير مينا سند ظريف ملقى  ١٠٠٢

 مستجد تقدير نادر ايمن فاروق النبوى  ١٠٠٢

 مستجد تقدير نادر حاتم الحسينى الغندور السيد  ١٠٠٢

 مستجد تقدير متولى غطاسنادر صالح شعبان ال  ١٠٠٢

 مستجد تقدير نادر صالح عبدالمعطى السيد عرابى  ١٠٠٢

 مستجد تقدير نادر نصرالدين خلف ابوالمعاطى  ١٠٢٤

 مستجد تقدير نادية محمد الشحات محمد الشندال  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نادين شحاته شحاته احمد محمود شوشه  ١٠٢١

 تجد تقديرمس نادين عماد منصور محمد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نادين محمد محمد محمود أبوالعطا  ١٠٢٠

 مستجد تقدير ناديه فتحى على محمد فوده  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ناصر احمد محمد على فرح  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ناصر حسن محمود عبدالتواب جاداهلل  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ناصر رضا ابوزيد مصطفى  ١٠٢٢

 مستجد تقدير عوض غنيم محمدناصر محمد   ١٠٢٢

 مستجد تقدير نانسى حمدى سعودنى عطيه  ١٠٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 الة القيدح االسم م

 مستجد تقدير نبيل حامد حامد احمد ابراهيم شعيب  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نبيله محمد عبدالعاطى احمد  ١٠٢١

 مستجد تقدير نبيه محمد نبيه اسماعيل  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نجاة فكرى شيخ العرب احمد ابوطالب  ١٠٢٠

 مستجد تقدير نجاح محمد نجاح فؤاد ابراهيم  ١٠٢٢

 مستجد تقدير جاه السيد عبدالحميد على محمدن  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نجاه سعد ابراهيم ابراهيم  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نجالء بدير السيد بدير السيد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نجالء فتحى محمد ابوبكر رضوان  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا ابراهيم البرعى عبدالعظيم  ١٠٢٤

 مستجد تقدير متولى ندا احمد حمزه ابراهيم  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا السيد رضوان رضوان جميل  ١٠٢١

 مستجد تقدير ندا سعد السعيد عطيه سيد احمد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا صبحى محمد محمد النحاس  ١٠٢٠

 مستجد تقدير ندا عادل السيد عبدالخالق  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا عادل عبدالهادى محمد حسانين  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا عصام عبدالحسيب عبدالمنعم محمد عبده  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا محمد احمد العربى عباس  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا محمد حسن حسن ابوالعطا  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندا محمد عرفات محمد يوسف  ١٠٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير ندا محمد على محمد الزغبى  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نداء خالد صالح خالد مسعد  ١٠٢١

 ستجد تقديرم نداء عاطف المتولى عبداهلل عوض  ١٠٢٢

 مستجد تقدير نداء هيثم برهام حامد  ١٠٢٠

 مستجد تقدير ندى إيهاب محمد حامد أبو قورة  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى ابراهيم حسنى عبدالجليل  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى احمد حسين على السراج  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى احمد على مصطفى علي  ١٠٢٢

 مستجد تقدير المعطى يوسفندى احمد محمد عبد   ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى السيد الديدامونى عبده عبدالرازق  ١٠٢٤

 مستجد تقدير ندى السيد عبدالغفار درغام  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى المتولى محمد محمد االمام رضوان  ١٠٢١

 مستجد تقدير ندى انيس احمد عبدالوهاب على  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى ايهاب مختار ابراهيم  ١٠٢٠

 مستجد تقدير ندى بسيونى السيد مرسى زايد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى حسن محمد ابراهيم صالح  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى حسن محمد حسن محمد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى رضا فاروق يوسف احمد  ١٠٢٢

 مستجد تقدير ندى رمضان محمد رشاد رمضان  ١٠٢٢

 مستجد تقدير لحفناويندى سالم السعيد ا  ١٢٤٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 تجد تقديرمس ندى سامح عبدالحميد احمد زايد  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ندى سامى جابر محمد النهرى  ١٢٤١

 مستجد تقدير ندى سعد احمد احمد حسونه  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ندى سميح وجيه على ابراهيم فرج  ١٢٤٠

 مستجد تقدير ندى سمير رشاد محمد قمر  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ندى سمير محمد عوض عبدالعال  ١٢٤٢

 مستجد تقدير يم عبدالمعطىندى صالح ابراه  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ندى طارق ماهر عوض اهلل  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ندى طاهر يونس عوض  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ندى عبدالحميد فضل عبدالحميد زيان  ١٢٢٤

 مستجد تقدير ندى عبدالرؤف السيد عبدالرؤف حسن  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى على محمد احمد صادق  ١٢٢١

 مستجد تقدير ندى فاروق رجب على  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى كامل عطيه السعيد السيسى  ١٢٢٠

 مستجد تقدير ندى مجدى محسوب ابراهيم احمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى محمد شفيق احمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى محمد فاروق صالح عبدالوهاب  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى محمد فتحى شفيق ابوشلش  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى محمد محمود محمد محمد يوسف  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ندى محمد منصور احمد البرعى  ١٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير ندى مسعد احمد مصطفى  ١٢١٢

 مستجد تقدير ندى مصطفى محمد مرسى بدوى  ١٢١١

 مستجد تقدير ندى منتصر لطفى الشحات الشريف  ١٢١٢

 مستجد تقدير ندى هشام السيد حامد  ١٢١٠

 تجد تقديرمس ندى وائل محمود السيد عبدالحميد الشربيني  ١٢١٢

 مستجد تقدير ندى وليد فتحى محمد حسين  ١٢١٢

 مستجد تقدير نرمين احمد على احمد على حسانين  ١٢١٢

 مستجد تقدير نرمين احمد محمد نمير نمير  ١٢١٢

 مستجد تقدير نرمين انور محمود عبدالسالم حسن  ١٢١٢

 مستجد تقدير نرمين خيرى حمزه على  ١٢٢٤

 مستجد تقدير حمد حجازى الشربينىنرمين عادل م  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نرمين عطيه عبدالقادر عطوه ابراهيم  ١٢٢١

 مستجد تقدير نرمين ماهر حسن حسن محمد موسي  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نرمين محسن محمد احمد على حسن  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نرمين محمد زكى عبدالحميد الشحات  ١٢٢٢

 مستجد تقدير بداهلل زيدنرمين محمود محمد ع  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نسرين محمد عبدالحميد عبدالغفار على  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نسرينا صالح محمود محمد الدابى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نسمة محمود حمدان الخولى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نسمت نادر احمد محمود فرج  ١٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 سنة دراسيةتقرير عن طالب 
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير نسمه محمد فتحى عرفه محمد  ١٢٠٢

 مستجد تقدير نشوه عالء عادل عبد اهلل االبطح  ١٢٠١

 مستجد تقدير نشوى مصطفى كامل اسماعيل  ١٢٠٢

 مستجد تقدير نظير ياسر نظير محمد االمام  ١٢٠٠

 مستجد تقدير نعمه حلمى محمد عبدالمقصود  ١٢٠٢

 مستجد تقدير نغم ابراهيم احمد ابراهيم خلف  ١٢٠٢

 مستجد تقدير نغم محمد السيد أحمد موسى  ١٢٠٢

 تقدير مستجد نغم محمود السيد الدمسيسى  ١٢٠٢

 مستجد تقدير نفيسه امير لبيب الرشيدى  ١٢٠٢

 مستجد تقدير نفين حمدى عبدالسميع ابراهيم العوضى  ١٢٢٤

 مستجد تقدير نها ممدوح فكرى عبداللطيف على  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهاد احمد عبدالعزيز احمد رضوان  ١٢٢١

 مستجد تقدير نهاد حسنى رمضان احمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير والفتوح ابراهيم ابراهيم احمدنهال اب  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نهال رشدى ابراهيم ابراهيم الغوالبى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهال طارق محمد حسن والى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهال محمد حامد محمد البغدادى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهال محمد سالمه احمد الشاذلى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير احمد عامرنهال محمود حسن   ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهله حجازى عبدالعليم ابوالمعاطى جاد اهلل  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير نهله عادل ابراهيم محمد فودة  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهله نصر محمود عبدالعزيز الحماقى  ١٢٢١

 مستجد تقدير نهى السيد اسماعيل ابراهيم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نهى رشدى جاب اهلل حسين  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نهى على السيد ابراهيم عيد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نوال خالد اسماعيل على طاحون  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نور ابراهيم عبدالعليم عبدالمالك  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نور الشبراوى نجيب سالم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نور محمد حسن مصطفى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نور وائل السيد الباز  ١٢٢٤

 د تقديرمستج نورا ابراهيم سعد محمد شراره  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا اشرف علي النجدي سالم  ١٢٢١

 مستجد تقدير نورا خالد الدسوقى على مسعود  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا زكريا شعبان علي  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نورا عبدالرازق محمد عبدالرازق الهباب  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا عوض الدرينى عبدالعزيز السيوبى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا فاروق محمد بريم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا محمد عبداهلل ابراهيم قنديل  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا منصور السعودى محمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا موسى الرفاعى موسى وهبه  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢االكاديمي ) للعام

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير نورا هشام مسعد حمزه رسالن  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورا وليد ابراهيم السيد عطيه  ١٢٢١

 تقدير مستجد نورالدين ابراهيم محمد ابراهيم شطا  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورالدين طه محمد عطا الشرقاوى  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نوران سعد حلمى السعيد ابراهيم كرم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نوران عادل شكرى محمد البسيونى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نوره محمود محمد محمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان ابراهيم الشحات محمد عرابى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان احمد الحملى عبدالمنعم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان احمد سامى محمد الصياد سالم  ١٢٢٤

 مستجد تقدير نورهان احمد عبدالمنعم توفيق مصطفى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان احمد ياسين شبل عبداللطيف  ١٢٢١

 مستجد تقدير نورهان اسامه فهمى عبدالحميد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هان اشرف ابراهيم السيد اسماعيلنور  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نورهان الجرايحى السادات عبدالغني  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان الحلو ابراهيم راشد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان السعيد حسن محمد دسوقى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان الشافعى حسين احمد محمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير سميح على شاهيننورهان حازم   ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان حسنى حامد ابوزيد السيد  ١٢٤٤

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير نورهان رزق السيد المغاورى  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان رمضان نصحى ابوالمعاطى فتوح  ١٢٤١

 مستجد تقدير نورهان سامى سامى عباس يوسف  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان سامى فتحى عبادى  ١٢٤٠

 مستجد تقدير نورهان صالح الدين فتحى ذكى حسن  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان طلبه خيرى طه السيد كنانى  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان عادل محمد محمد عيد  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان عبد الموجود عبد الحى حسن  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان عبده سليمان عبدالقادر على  ١٢٤٢

 مستجد تقدير نورهان على حسن عبد الفتاح  ١٢٢٤

 مستجد تقدير لى عبدالسالم ناصفنورهان ع  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان فتحى ابراهيم حامد عبداهلل  ١٢٢١

 مستجد تقدير نورهان محسن عواد الدسوقى الهنداوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان محمد احمد عبد الرازق السيد  ١٢٢٠

 مستجد تقدير نورهان محمد عبدالخالق السعيد الرمادى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ن محمد عبدالمنعم عبده العمورىنورها  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان محمد محمد على حسن زبيده  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان محمود السيد عبداهلل محمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان نجاح حمدي هاشم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير نورهان يوسف محمد عبدالحميد احمد  ١٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق

 ون طالبشئ

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٠ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير نورين وليد البسطاوى عبداللـه خليل  ١٢١٢

 مستجد تقدير السعيد حبق نيرمين منصور السعيد  ١٢١١

 مستجد تقدير نيره الدسوقى شعبان وفا  ١٢١٢

 مستجد تقدير نيره خالد عبد العليم عبد المالك  ١٢١٠

 مستجد تقدير نيره رفعت يوسف احمد البنا  ١٢١٢

 مستجد تقدير نيره سمير محمد محمد البياع  ١٢١٢

 مستجد تقدير نيره محمد رشدى المرسى شمس  ١٢١٢

 مستجد تقدير نيره محمود طلعت محمد الشربينى  ١٢١٢

 مستجد تقدير نيفين أشرف إبراهيم ابوالنصر  ١٢١٢

 مستجد تقدير هاجر أشرف محمد على محمد سعيد  ١٢٢٤

 مستجد تقدير هاجر ابراهيم السيد ابراهيم جاد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر احمد عبد القادر حسانين الشاعر  ١٢٢١

 مستجد تقدير اسالم احمد احمد البلقينى هاجر  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر اسماعيل السيد اسماعيل العدلى  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هاجر اسماعيل شمس الدين شمس الدين  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر الصاوى محمد ابراهيم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر جمال السيد الليثى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يلهاجر رجب كمال نصر خل  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر رفعت فهمي محمد شعيب  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر صالح احمد الشحات سعد  ١٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠تاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب ب
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير هاجر طارق ابراهيم محمد ثابت  ١٢٠٢

 مستجد تقدير هاجر طاهر احمد احمد سعد  ١٢٠١

 مستجد تقدير هاجر عبد السالم رزق حموده االشقر  ١٢٠٢

 مستجد تقدير هاجر عبدالقادر الرفاعى محمد  ١٢٠٠

 مستجد تقدير احمد عبدالرازق شمه هاجر عبدالمنعم  ١٢٠٢

 مستجد تقدير هاجر عبدالمنعم عطيه حماده أحمد  ١٢٠٢

 مستجد تقدير هاجر عبدالمنعم محمد الزهرى الطنطاوي  ١٢٠٢

 مستجد تقدير هاجر عطيه غازى ابراهيم حسين  ١٢٠٢

 مستجد تقدير هاجر على عبدالغنى عبدالنبى العدل  ١٢٠٢

 مستجد تقدير د مصطفى حرازهاجر فوزى مسع  ١٢٢٤

 مستجد تقدير هاجر محمد احمد عبد الجواد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر محمد صالح محمد الشربينى  ١٢٢١

 مستجد تقدير هاجر محمد كامل على المصرى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر محمد محمد يوسف ابوالعز  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هاجر محمد ياسين عبدالعظيم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر محمود شبل الخولى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر مدحت محمود خليل غنيم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر مصطفي عبد الرؤف محمد حسن  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر هانى محمد عاشور  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر هشام اسماعيل لطفى البيلى  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 ر عن طالب سنة دراسيةتقري
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير هاجر وليد محمد عبدالرءوف  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاجر ياسر عبد اللطيف مصطفى  ١٢٢١

 مستجد تقدير هادى عماد الذكى ابراهيم احمد شحاته  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هادى يوسف فتحى محمد العدوى  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هاله عبدالمنعم عبدالحميد يوسف  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هاله عزيز محمد عبدالعظيم البسيوني  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هانم السيد محمد فوده  ١٢٢٢

 مستجد تقدير العليم البدوى ابراهيم الديبهانم عبد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هانى عالءالدين على الصعيدى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هانى كارم محمود حسن محمد  ١٢٢٤

 مستجد تقدير هانى ماجد محمود محمود الخالوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هانى مصطفى مسعد حسن حماد  ١٢٢١

 مستجد تقدير ر حمادهايدى اشرف محمد ابراهيم عم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى السعيد حسين عليوه عزب  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هايدى حسين منصور حسن السعدنى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى سامى احمد محمد الزناتى عبدالجواد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى عبدالناصر محمد السيد فودة  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى عصام السيد عباس عيسى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى على ابراهيم راشد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى مجدى عبدالعليم حسين  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠خ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاري
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير هايدى محمد جمال الدين محمد شحتو  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هايدى محمد على زكى عبد العال  ١٢٢١

 مستجد تقدير هبةاهلل بالل متولى محمد عوض  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبةاهلل محمد عبدالحميد السيد ابو النجا  ١٢٢٠

 مستجد تقدير اهلل محمد فوزى محمود محمد عثمانهبة  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبةاهلل محمد مبروك عبدالحميد ضيف  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه احمد محمد بسيونى نصار  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه السيد محمد احمد الكاشورى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه رضا محمد عبدالمقصود عمر  ١٢٢٢

 مستجد تقدير المنعم عبدالباقىهبه رمضان عبد  ١٢٢٤

 مستجد تقدير هبه سامى احمد الشربينى الهنداوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه شفيق عبدالسالم الباز  ١٢٢١

 مستجد تقدير هبه عبدالجليل واسطى عبدالجليل  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه عماد الغندور ابراهيم الغندور  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هبه كريم محمد محمد شواف  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه محمد امين عبدالحليم االمام  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه محمد سعد الريس  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هبه نصر عيد ابراهيم ابوالحسن  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هدى اسامه طلعت شلبي  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هدى جالل محمود عبدالحى  ١٢٤٤

  



 

 
 كلية الحقوق

 بشئون طال

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير هدى حامد نبيه عبدالجواد  ١٢٤٢

 جد تقديرمست هدى زهران ابراهيم احمد عبد اهلل  ١٢٤١

 مستجد تقدير هدى سعد محمد محمد حسن  ١٢٤٢

 مستجد تقدير هدى عبد الرحيم سدات ابراهيم خله  ١٢٤٠

 مستجد تقدير هدى عبدالرحيم عبدالعزيز متولى  ١٢٤٢

 مستجد تقدير هدى محمد عبدالمنعم العطافى راضى  ١٢٤٢

 مستجد تقدير هدير احمد السعيد الشحات الغلبه  ١٢٤٢

 مستجد تقدير هدير احمد على احمد االمام  ١٢٤٢

 مستجد تقدير هدير عبد الناصر محمد محمد  ١٢٤٢

 مستجد تقدير هدير عطااهلل ابراهيم شعالن  ١٢٢٤

 مستجد تقدير هدير كامل محمود المتولى الطنطاوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هدير محمد حسن عبداهلل الشال  ١٢٢١

 مستجد تقدير ضه محمد عبد ربههدير محمد عويضه عوي  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هدير محمد كمال الدين عبدالحميد محمد  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هدير محمد محمد محمد ابوالنجا  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هدير مراد عبدالمؤمن عبدالوهاب  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هدير ياسر عبدالوهاب ابوالعز جاد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ر غبارىهديل محمد محمد خاط  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هشام ابراهيم على محمد على العقده  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هشام حسن محمد على  ١٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠الب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الط
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير هشام عمرو محسن محمد يونس  ١٢١٢

 مستجد تقدير هشام مسعد مسعد سليم  ١٢١١

 مستجد تقدير همسه محمد السيد السيد على الدسوقى  ١٢١٢

 مستجد تقدير هميس عصام حسن عمر عبدالوهاب  ١٢١٠

 مستجد تقدير م المرغنى رسالنهنا مدحت ابراهي  ١٢١٢

 مستجد تقدير هناء ابراهيم محمد فاروق مسعد رضوان  ١٢١٢

 مستجد تقدير هناء رأفت السيد مسعد محمد اسماعيل  ١٢١٢

 مستجد تقدير هناء رشاد مصطفى حسين  ١٢١٢

 مستجد تقدير هناء مجدى محمد عبدالمقصود سراج  ١٢١٢

 مستجد تقدير البناهند احمد محمد عبداللطيف   ١٢٢٤

 مستجد تقدير هند ايمن عبدالسالم محمد الرفاعى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هند جالل محمود على احمد  ١٢٢١

 مستجد تقدير هند طارق صالح الدين محمد شهبه  ١٢٢٢

 مستجد تقدير هويدا نادر ابراهيم عبداهلل  ١٢٢٠

 مستجد تقدير هيثم عزت صابر احمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير محمد وجيه احمد عبده وجيه  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وحيد حامد محمد حامد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وداد صبرى محمد بدوى الجابرى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وداد ياسر محمود البسطويسى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وسام السيد حسن عبداهلل العشرى  ١٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 سنة دراسيةتقرير عن طالب 
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير وسام صالح توفيق حافظ البنا  ١٢٠٢

 مستجد تقدير وسام طلبه حامد ابراهيم يوسف  ١٢٠١

 مستجد تقدير سام محمد عبدالسميع محمد عطاو  ١٢٠٢

 مستجد تقدير وسام مصطفى جمعه مصطفي  ١٢٠٠

 مستجد تقدير وعد ايهاب عبدالسميع محمد اسماعيل  ١٢٠٢

 مستجد تقدير وفاء ابراهيم عبدالقادر بلح  ١٢٠٢

 مستجد تقدير وفاء عادل دسوقى بدوى  ١٢٠٢

 رمستجد تقدي وفاء عصام فؤاد امين  ١٢٠٢

 مستجد تقدير وفيه محمد محمد شعبان سليمان  ١٢٠٢

 مستجد تقدير والء احمد محمد احمد دياب  ١٢٢٤

 مستجد تقدير والء احمد محمد محمد مصطفى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير والء على موسى على الدين  ١٢٢١

 مستجد تقدير والء عمر حامد عمر بدوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير والء متولى بدوى محمد محمد  ١٢٢٠

 مستجد تقدير والء محمد عمر صابر عمر صابر  ١٢٢٢

 مستجد تقدير والء محمد محمد سيداحمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وليد احمد فريد فهيم عبد الحليم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وليد حسام عبدالرحيم عبدالغفار  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وليد شحاته على شحاته على  ١٢٢٢

 مستجد تقدير صبحى رزق ناجى اسماعيلوليد   ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير والعباس ابراهيموليد محمد مرسى اب  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وليد محمود حافظ منصور محمد عبده  ١٢٢١

 مستجد تقدير يارا أسامه ابراهيم أنور  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يارا ابراهيم محمد السعيد ابراهيم  ١٢٢٠

 مستجد تقدير يارا ابراهيم محمد القشاوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير عزيزيارا حسين عبدالهادى حسين عبدال  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يارا خالد احمد احمد عبدالعزيز  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يارا مجدى محمد عبدالمنعم محمد زهران  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يارا محمد صالح الدين عبدالنبى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يارا محمد صالح سليمان نوفل  ١٢٢٤

 قديرمستجد ت يارا ياسر محمد احمد سالمه  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياره احمد المرسى المرسى اسماعيل  ١٢٢١

 مستجد تقدير ياره معروف عبدالعزيز على  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياره ياسين طه السيد مصطفى رمضان  ١٢٢٠

 مستجد تقدير ياسر محمد عرفات يسن شلبى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسر محمد محمد بكر عشرى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير حمد محمد مشمشياسر ياسر م  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين ابراهيم عبدالرازق شقير  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين ابراهيم محمد ابراهيم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين ابراهيم محمد ابوالمعاطى  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢كاديمي )للعام اال

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير ياسمين احمد الرفاعى محمد رجب ابراهيم هتيمى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين احمد رمضان حسن البنا  ١٢٢١

 مستجد تقدير لفتوح محمدياسمين احمد عبدالحميد ابوا  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين احمد محمد سرحان  ١٢٢٠

 مستجد تقدير ياسمين اشرف السيد متولى السيد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين السيد السيد جعفر  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين السيد مصطفى عبدالرازق الشاذلي  ١٢٢٢

 رمستجد تقدي ياسمين الشحات حسن الدغبشى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين ايمن مسعد حافظ السرى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين رجب حلمى حسانين  ١٢٢٤

 مستجد تقدير ياسمين سامح السيد سليمان غانم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين سمير السيد حامد محمد  ١٢٢١

 مستجد تقدير ياسمين شاكر محمد قاسم الرفاعى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير اسط عثمان سليمان الصعيدىياسمين عبدالب  ١٢٢٠

 مستجد تقدير ياسمين عبده حسن عكاشه  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين على على على ساطور  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين عمرو مصطفى كمال عبدالمنعم عمر  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين ماهر عبدالمنعم خفاجى سلمان  ١٢٢٢

 مستجد تقدير حمد العتبانىياسمين مجدى عبده م  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسمين محمد احمد على عبد النبى  ١٢٤٤

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد السما م

 مستجد تقدير ياسمين محمد فاروق محمد عبده زاهر  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين محمد فرج ابو صالح سليمان  ١٢٤١

 مستجد تقدير ياسمين محمد مصطفى طه مبروك  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين محمود عبدالحميد عبدالوهاب على  ١٢٤٠

 مستجد تقدير يوسفياسمين محى محى الدين السعيد   ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين مسعد الشحات الزيادى  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين مسعد مسعد عبدالمعطى الجزار  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين مصطفى الدسوقى عرفات  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين منصور البيومى منصور شافعيه  ١٢٤٢

 مستجد تقدير ياسمين وفيق عوض احمد  ١٢٢٤

 مستجد تقدير ياسمينا رضا عبدالعاطى احمد صيرة  ١٢٢٢

 مستجد تقدير ياسين جمال اسماعيل احمد برهام  ١٢٢١

 مستجد تقدير يحيى رأفت محمد حسن سالمه  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يسرا عبداهلل محمد عبداهلل جاد  ١٢٢٠

 مستجد تقدير يمنى ابراهيم محمد احمد ابوالعطا  ١٢٢٢

 مستجد تقدير حمد زينهم احمد متولىيمنى ا  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يمنى احمد عبد الحميد على عبده  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يمنى احمد محمد لطفى احمد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يمنى عاطف عبدالرازق محمد عبده  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يمنى عمرو يحى السيد اسماعيل  ١٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 طالب سنة دراسية تقرير عن
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٠ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير يمنى محمد محمد عباس شعبان  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف احمد احمد احمد طمان  ١٢١١

 مستجد تقدير يوسف احمد عبد الحميد عبد العزيز عزت  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف احمد محمد راتب عبدالحميد الصديق  ١٢١٠

 مستجد تقدير يوسف اسامه محمد محمود الجميل  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف اشرف فاروق ذكى محمد  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف السيد احمد عبدالحفيظ الطحان  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف السيد فاروق على سليمان  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف جمعه محمد جمعه يوسف  ١٢١٢

 مستجد تقدير يوسف حسونه السيد حسن الشوربجى  ١٢٢٤

 مستجد تقدير يوسف رضا محمد زكريا احمد الشرقاوى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف سلطان السيد مصطفى على  ١٢٢١

 مستجد تقدير ل احمد زيدانيوسف شعبان اسماعي  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف عباس محمد معن على  ١٢٢٠

 مستجد تقدير يوسف عبدالنبى يوسف محمود يوسف  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف عنتر محمد عبداهلل  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف كمال الدين سعد محمد المرسى  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف ماجد ميالد اسعد  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف محسن محمد صادق عبدالعال  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف محمد احمد محمد  ١٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تقدير يوسف محمد حسن صديق  ١٢٠٢

 مستجد تقدير يوسف محمد سعد عزام  ١٢٠١

 مستجد تقدير يوسف محمد صبرى ابراهيم محمد  ١٢٠٢

 مستجد تقدير يوسف محمد عبد الفتاح ابراهيم مجاهد  ١٢٠٠

 مستجد تقدير يوسف محمد عبدالرازق ابراهيم  ١٢٠٢

 مستجد تقدير حمد فتحى عبدالمنعم عبدالفتاحيوسف م  ١٢٠٢

 مستجد تقدير يوسف محمد محمد محمد فوده كشك  ١٢٠٢

 مستجد تقدير يوسف محمد منصور دويدار  ١٢٠٢

 مستجد تقدير يوسف محمد يوسف عبد القادر  ١٢٠٢

 مستجد تقدير يوسف نصر السيد على سالم  ١٢٢٤

 تجد تقديرمس يوسف وجدى حمدى احمد ابراهيم  ١٢٢٢

 مستجد تقدير يوسف وديع حنا رزق  ١٢٢١

 مستجد تقدير يونس شريف يونس حسن  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير أورنس محمد عبداهلل العنزى  ١٢٢٠

 وافد مستجد تقدير احمد عبداهلل محمد عبداهلل حمد الكهيدان  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير اسماعيل يوسف اسماعيل زبيدات  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير اطهار بنت عيسى بن صالح آل حمود  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير اكرم النعمان يوسف أحمد  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير الوليد طالل شبيب طالل المطيرى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير بدر عبدالحميد محمد ابراهيم سعد الحوطى  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 دراسيةتقرير عن طالب سنة 
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 وافد مستجد تقدير ثامر خميس فهد بطى سعد البذالى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير حسن صالح على صالح  ١٢٢١

 وافد مستجد تقدير د يوسف ياسر حمزه عبدالحسينحم  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير خالد محمد مبارك الصطوف  ١٢٢٠

 وافد مستجد تقدير خالد ناصر مطلق سليمان القمالس  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير خديجه محمد عمادالدين محمد امين على بك  ١٢٢٢

 مستجد تقدير وافد دياله عبداهلل محمد منصور حسين المنصور  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير راكان فالح نايف محمد نايف  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير رغد بنت ميثم بن على الموسى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير سالم حسن حمد الشامرى  ١٢٢٤

 وافد مستجد تقدير سدره ياسين عمر ادريس  ١٢٢٢

 قديروافد مستجد ت سعود مبارك محمد الحميدى العدوانى  ١٢٢١

 وافد مستجد تقدير سلطان محمد جديد العنزى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير ضيدان محمد ضيدان العجمى  ١٢٢٠

 وافد مستجد تقدير عبدالرحمن جميل عبدالرحمن سيد محمد  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير عبداهلل بن هادى بن رميح العنزى  ١٢٢٢

 افد مستجد تقديرو عبداهلل دهيم محمد دهيم عيد الدوسرى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير عبداهلل محمد خليل مفضى العنزى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير عبداهلل مهند عبداهلل مبارك الحمد السعيد العيار  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير على عبدالحميد حسن على الصايغ  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -ة الفرقة ثاني
 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 وافد مستجد تقدير عليا سامر عادل طبش  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير عيسى بن مطر بن مويس العنزى  ١٢٢١

 وافد مستجد تقدير المويزرى فالح عبيد محمد عبداهلل  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير فهد حمدان صقر عواد الحريجى  ١٢٢٠

 وافد مستجد تقدير محمد بن هادى بن رميح العنزى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير محمد على محمد عبداهلل البلوشى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير محمد فالح عبدالعزيز عايض العازمى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير ل على عبداهلل العيسىمحمد نبي  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير محمد نجدت بسام روح  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير مشعل مهنا براك شويحان الهاجرى  ١٢٢٤

 وافد مستجد تقدير مطلق ارشيد عايد محمد النصافى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير موسى سعد راشد ماطر العازمى  ١٢٢١

 وافد مستجد تقدير نايف محمد بن حثليننايف فالح   ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير نهار محمد سحمى نهار الهاجرى  ١٢٢٠

 وافد مستجد تقدير نواف سعيد دغيمان حباب باتل الرشيدى  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير نور محمد محمد المليح  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير نورالدين محمد خير محمد روح  ١٢٢٢

 وافد مستجد تقدير بطان عودة حروبوئام ع  ١٢٢٢

 مستجد تخلف آالء عزت الدسوقى محمد على شمعه  ١٢٢٢

 مستجد تخلف آيه حسينى حسينى محمود  ١٢٤٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف آيه سليمان محمود احمد الحديدى  ١٢٤٢

 مستجد تخلف آيه فراج محمد محمود قنديل  ١٢٤١

 مستجد تخلف آيه محمد عطيه نصر  ١٢٤٢

 مستجد تخلف أسماء احمد مصباح موسى حامد  ١٢٤٠

 مستجد تخلف حمد يوسفأمل السعيد على ا  ١٢٤٢

 مستجد تخلف أمينه فؤاد قابيل قابيل بدوى  ١٢٤٢

 مستجد تخلف ابراهيم اشرف بركات ابراهيم موسى  ١٢٤٢

 مستجد تخلف ابراهيم ايمن ابراهيم السيد احمد  ١٢٤٢

 مستجد تخلف ابراهيم سعيد احمد عوض  ١٢٤٢

 تخلفمستجد  ابراهيم عبداهلل يوسف االمام الحلوانى  ١٢٢٤

 مستجد تخلف ابراهيم محمود ابراهيم توفيق  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ابراهيم محمود العدروسى محمد مصطفى الجعيدى  ١٢٢١

 مستجد تخلف احمد ابراهيم احمد عبدالغنى محمد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد اشرف شحاته عرفه احمد  ١٢٢٠

 مستجد تخلف احمد السيد ابراهيم عبدالحى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد السيد احمد مدكور محمد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد السيد محمد علي فاضل  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد المتولى عبدالعزيز المتولى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد ايمن المرسى السيد العراقى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد باسم احمد عبدالمنعم محمد الجندى  ١٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق

 طالبشئون 

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف احمد حاتم السعيد عطية البنا  ١٢١٢

 د تخلفمستج احمد حاتم جمال محمد حامد  ١٢١١

 مستجد تخلف احمد حامد عبداهلل حامد فوده  ١٢١٢

 مستجد تخلف احمد رمضان احمد محمد الظريف كشكه  ١٢١٠

 مستجد تخلف احمد زكى محمد على حسن  ١٢١٢

 مستجد تخلف احمد سامى احمد رمضان سرحان  ١٢١٢

 مستجد تخلف احمد سعد السعيد ابوالعنين عزام  ١٢١٢

 مستجد تخلف حمد مختار احمد نجماحمد صالح م  ١٢١٢

 مستجد تخلف احمد عصام عبدالرؤف مبارك  ١٢١٢

 مستجد تخلف احمد علوى فاروق حامد احمد  ١٢٢٤

 مستجد تخلف احمد على احمد على  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد على عبدالرؤف على ابوالعز  ١٢٢١

 مستجد تخلف احمد عيد الموافى عبدالهادى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف د فاروق جمعه جاب اهللاحم  ١٢٢٠

 مستجد تخلف احمد محسن احمد فهمى سالمه  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد محسن كمال عبدالحميد خليل  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد محمد ابراهيم الشحات عبدالواحد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد محمد جمعه محمد بدران  ١٢٢٢

 تخلفمستجد  احمد محمد حسن الغريب  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد محمد محمد السعيد  ١٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف د عبدالغنى محمود المساوىاحمد محمو  ١٢٠٢

 مستجد تخلف احمد ناجى الدسوقى محمد عبده  ١٢٠١

 مستجد تخلف ادهم جمال ابوقاسم عبداهلل عيد  ١٢٠٢

 مستجد تخلف ادهم هشام المتولى محمد العدروسي  ١٢٠٠

 مستجد تخلف اسامه حامد عبدالحميد حامد  ١٢٠٢

 مستجد تخلف مجد عيداسامه شريف ابوالمجد ابوال  ١٢٠٢

 مستجد تخلف اسامه محمد فوقى كامل رمضان  ١٢٠٢

 مستجد تخلف اسراء احمد احمد عبده المشد  ١٢٠٢

 مستجد تخلف اسراء شلبى االلفى شرف الدين  ١٢٠٢

 مستجد تخلف اسالم اسامه عبدالعال عباس عبدالعال  ١٢٢٤

 د تخلفمستج اسالم السعيد محمد عبد السالم ابراهيم  ١٢٢٢

 مستجد تخلف اسالم السيد حمزه حمزه السيد  ١٢٢١

 مستجد تخلف اسالم طارق محمد عبده يوسف  ١٢٢٢

 مستجد تخلف اسالم عاطف محمد ابراهيم الشربينى  ١٢٢٠

 مستجد تخلف اسالم مصطفى مصطفى محمود محمد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف اسماء الدسوقى عبدالرحمن عبد العزيز بدوى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف اسماء مختار فوزى محمد يوسف  ١٢٢٢

 مستجد تخلف اشرف عبدالمجيد المحمدى عبدالمجيد بركات  ١٢٢٢

 مستجد تخلف السيد جمعه السيد على  ١٢٢٢

 مستجد تخلف امل عبداهلل السيد محمود سليمان  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 ظامانت -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف امل محمود زكريا عبدالعزيز الطمبشاوى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف اميره عبداهلل عبدالمعطى محمد  ١٢٢١

 مستجد تخلف اصفانجى ايهاب عبدالسالم ن  ١٢٢٢

 مستجد تخلف انطونيوس جورج طلعت عبد المسيح  ١٢٢٠

 مستجد تخلف ايمان احمد صابر رمضان سليم  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ايمان محمد عبدالحى عرفى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ايمان محمد على على حنه  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ايمن اسالم مصطفى يوسف كشكه  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ايمن نبيل احمد محمد شاهين  ١٢٢٢

 مستجد تخلف بسمه صالح عثمان عباس  ١٢٢٤

 مستجد تخلف حازم احمد ابراهيم حسن خروبه  ١٢٢٢

 مستجد تخلف حامد ابراهيم حامد ابوالمعاطى ابوحجارة  ١٢٢١

 مستجد تخلف خالد السيد لطفى عبدالعزيز محمد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف سلطانخالد محمود شلبى خالد   ١٢٢٠

 مستجد تخلف داليا صبحى عبدالوهاب محمد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف دعاء مجدى عطيه السعيد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف دينا حامد احمد حامد ليله  ١٢٢٢

 مستجد تخلف دينا حامد عبدالرءوف حامد نيل  ١٢٢٢

 مستجد تخلف دينا محمد نظير محمد االمام  ١٢٢٢

 مستجد تخلف احمد هالل رامى على احمد  ١٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 تجد تخلفمس رانيا السيد حسين احمد الشهاوى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف رمضان عبدالحميد رمضان ابراهيم المرسي  ١٢٢١

 مستجد تخلف رنيم محمد المتولى جابر ترك  ١٢٢٢

 مستجد تخلف روان احمد عزالرجال السيد  ١٢٢٠

 مستجد تخلف ريرى رضى صالح صالح على الحديدى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ريهام عادل محمد السيد بدوى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف د محمد مصطفى محمد عبدالرحيمزيا  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ساره ابراهيم الغريب محمود نبالية  ١٢٢٢

 مستجد تخلف ساره حمدينو محمود رمضان السيد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف سعاد محمد السيد محمد ابوشعيشع صقر  ١٢٢٤

 مستجد تخلف سعد عالء سعد السيد مطاوع  ١٢٢٢

 مستجد تخلف بو العطاسعيد اشرف محمد ا  ١٢٢١

 مستجد تخلف سلمى احمد انور ابراهيم غنيم  ١٢٢٢

 مستجد تخلف سلمى محمد محمد ابراهيم السيد  ١٢٢٠

 مستجد تخلف سماح سمير عبدالمحسن حسن  ١٢٢٢

 مستجد تخلف سمير اشرف صالح محمد عبدالجواد  ١٢٢٢

 مستجد تخلف سناء ياسر محمد عبد العزيز قنديل  ١٢٢٢

 مستجد تخلف شروق اشرف على الشرقاوى  ١٢٢٢

 مستجد تخلف شروق مصطفى محمد عبد العاطى عطيه  ١٢٢٢

 مستجد تخلف شريف عصام عبدالرحمن عارف  ٢٤٤٤

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠لهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن ا
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف شمس الدين صبرى رأفت المغازى  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف شمس محمود شمس الدين ابوالفتوح  ٢٤٤١

 مستجد تخلف شيماء حمدى محمد عبدالفتاح  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف طارق محمد النبوى ابو العطا  ٢٤٤٠

 مستجد تخلف طارق محمد نصر مصطفى سعده  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف طاهر ماهر طاهر السيد محمد  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف طه ابراهيم عبدالهادى ديدح  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف عبد العزيز السعيد عبد العزيز السيد  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف عبدالرحمن عزت فهيم فراج حبيشى  ٢٤٤٢

 مستجد تخلف سعد فودهعبدالرحمن عطااهلل   ٢٤٢٤

 مستجد تخلف عبدالرحمن محمد سيد احمد حسن محمد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عبدالرحمن محمد عبدالنبى حسن القفاص  ٢٤٢١

 مستجد تخلف عبدالرحمن محمود المنشاوى الخضرجي  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عبدالقادر ابراهيم محمد محمد العجمى االلفى  ٢٤٢٠

 مستجد تخلف عوض عبدالهادىعبداهلل أشرف م  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عبداهلل محمد ابراهيم محمد احمد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عبداهلل محمود عبدالملك متولى نجم  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عبدالهادى ابراهيم عبدالهادى السيد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عبدالواحد عاطف السيد حسن هشهش  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف صحصح عبده طلعت سعد عبدالمقصود  ٢٤١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٠ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فمستجد تخل عبير احمد حسن على عبدالعزيز  ٢٤١٢

 مستجد تخلف عثمان طارق عثمان محمد الدرينى  ٢٤١١

 مستجد تخلف عزه السيد عبدالفتاح الشربينى موافى  ٢٤١٢

 مستجد تخلف عال محمد محمود محمد ابوالمعاطى عربان  ٢٤١٠

 مستجد تخلف عالء ابراهيم محمد عوض غنيم  ٢٤١٢

 مستجد تخلف عالء رجب عبدالمجيد عبدالمجيد سيف  ٢٤١٢

 مستجد تخلف عالء عبداهلل السيد الدمرداش الشناوى  ٢٤١٢

 مستجد تخلف على طارق على ابوالمجد حسن الجمل  ٢٤١٢

 مستجد تخلف على محمود ابراهيم عمر هيكل  ٢٤١٢

 مستجد تخلف عماد رضا صادق ابراهيم المشد  ٢٤٢٤

 مستجد تخلف عمار ياسر امين محمد قشطه  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف الحميد الشهاوىعمر اشرف عبد   ٢٤٢١

 مستجد تخلف عمر محمد احمد الصاوى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عمر محمود السيد ابراهيم سالمه  ٢٤٢٠

 مستجد تخلف عمرو محمد عبدالمعبود عبداهلل الجمل  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عنتر كامل جمعه محمود جمعه  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف عهود السيد احمد محمد بدوى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف غاده محمد محمد الكردى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف فاتن ايمن محمد ابراهيم  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف فارس ايمن منصور محمد محمد  ٢٤٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠رة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيثم إلدا
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف فاروق محمد فاروق كامل ابوقمر  ٢٤٠٢

 مستجد تخلف فاطمةالزهراء ايمن عزت عبدالرازق جويلى  ٢٤٠١

 مستجد تخلف فاطمه سامح عبدالمنعم على الشامى  ٢٤٠٢

 د تخلفمستج فاطمه عماد جميل محمد ابوالعطا  ٢٤٠٠

 مستجد تخلف فتحى احمد عبدالرحمن محمد حسن  ٢٤٠٢

 مستجد تخلف فتحى السيد فتحى ابراهيم عبد الهادي  ٢٤٠٢

 مستجد تخلف فرحه حمدى احمد راشد السعيد هاشم  ٢٤٠٢

 مستجد تخلف كاميليا الرفاعى الشحات عبد المنعم  ٢٤٠٢

 مستجد تخلف كريم رضا عبدالغفار صيام  ٢٤٠٢

 مستجد تخلف كريم طارق السيد اسماعيل صالح  ٢٤٢٤

 مستجد تخلف كريم عبداهلل السيد عبدالعال  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف كريم محمد السيد محمود  ٢٤٢١

 مستجد تخلف كريم محمد ذكى صالح شمس الدين  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف كريم محمود عيد محمد المنوفى  ٢٤٢٠

 مستجد تخلف كريم محمود محمود على الحليلى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف كريم ياسر عبدالفتاح مبروك  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف مؤمن السيد محمد السيد عيد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف مؤمن ممدوح النبيشى كامل  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف ماجده محمود مصطفى صابر  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف مجدى اسامه محمد عبد العال  ٢٤٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 ير عن طالب سنة دراسيةتقر
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف محمد أحمد عبدالقادر محمد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد ابراهيم الدسوقى محجوب  ٢٤٢١

 مستجد تخلف محمد ابراهيم صالح ابراهيم خيال  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد احمد صبرى عبدالحميد عبدالرحيم  ٢٤٢٠

 مستجد تخلف محمد احمد فؤاد السيد على رزق  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد احمد محمد احمد جعفر  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد احمد محمد عبدالحليم قنديل  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمود محمدمحمد احمد   ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد اسامه محمود ابوسمرى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد اشرف عبدالقادر عبداهلل بهلول  ٢٤٢٤

 مستجد تخلف محمد اشرف محمد عامر  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد االمير محمد احمد على  ٢٤٢١

 مستجد تخلف محمد السيد ابراهيم عبدالحى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف السيد عبدالسالم على صالحمحمد   ٢٤٢٠

 مستجد تخلف محمد ايمن محمود الششتاوى الشرقاوى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد جمال هالل احمد على عباس  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد حماده عبدالرحمن محمد محمد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد حميده حسن حسين  ٢٤٢٢

 خلفمستجد ت محمد رشاد شفيق رشاد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد رضا احمد محمدالنبوى  ٢٤٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف ا عطيه السيد شدادمحمد رض  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد رضا محمد جريش  ٢٤٢١

 مستجد تخلف محمد سمير عبدالحميد احمد العوضى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد شريف عطوه محمد المسيرى  ٢٤٢٠

 مستجد تخلف محمد صالح احمد عبد الباقى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد طارق محمد ابراهيم السيد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد طارق محمد محمد سراج  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد عبدالعظيم عبدالصمد على اسماعيل  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد عبداهلل عبداهلل على ابراهيم عبداهلل  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد عبده السيد محمد الدسوقى  ٢٤٢٤

 مستجد تخلف محمد عالء رزق محمد سرور  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف ى الشحات سالمهمحمد عل  ٢٤٢١

 مستجد تخلف محمد على شمس الدين ابوالعنين طلبه  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد محسن محمد رضا محمد رضا  ٢٤٢٠

 مستجد تخلف محمد محمد محمد عبداهلل سعد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد محمود احمد الحسينى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد محمود عبدالحميد احمد  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد محمود محمد احمد رفاعى  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد مختار الغريب ابراهيم سليمان  ٢٤٢٢

 مستجد تخلف محمد مسعد محمود مصطفى محمد  ٢٢٤٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظا
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف محمد معتز عبدالحليم المهدى الحديدى  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف محمد ميمى انور جاد الجبالى  ٢٢٤١

 مستجد تخلف محمد هشام محمود عثمان ابراهيم  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف ابوريهمحمد وائل عبدالخالق حسن   ٢٢٤٠

 مستجد تخلف محمد ياسر محمد الشبراوى  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف محمد يوسف احمد عرفه السخرى  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف محمود اسامه محمود عبد الرحيم محمود  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف محمود اسعد عامر عبداللطيف  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف محمود حامد محمود السعيد السيد  ٢٢٤٢

 مستجد تخلف محمود سعد محمود منصور محمد  ٢٢٢٤

 مستجد تخلف محمود صبرى محمود احمد  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف محمود عادل نصرالدين محمود حمزه  ٢٢٢١

 مستجد تخلف محمود عبدالرحمن محمد السيد حسن  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف محمود مجدى على السيد عبدالصمد  ٢٢٢٠

 مستجد تخلف ى محمد هدهدمحمود محمد السعيد الحسين  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف محمود محمد محمود محمد عبده بلح  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف مروه سليمان محمد حى اهلل  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف مريم السيد محمود محمود عزالدين  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف مريم عبدالعزيز عبدالعزيز حسين شكر  ٢٢٢٢

 لفمستجد تخ مصطفى اشرف على عبدالبارى  ٢٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف مصطفى جابر على حسن سالمه  ٢٢١٢

 مستجد تخلف ين نعمان محمد الشهاوىمصطفى حس  ٢٢١١

 مستجد تخلف مصطفى خالد عطية ابوصالح  ٢٢١٢

 مستجد تخلف مصطفى محمد عبدالحميد السيد موسى  ٢٢١٠

 مستجد تخلف مصطفى محمد مصطفى احمد العطار  ٢٢١٢

 مستجد تخلف مصطفى محمود سعيد محمد حسانين  ٢٢١٢

 مستجد تخلف مد خليفهمصطفى محمود عبدالمنعم محمود مح  ٢٢١٢

 مستجد تخلف منه وحيد السيد السيد البلتاجى  ٢٢١٢

 مستجد تخلف منى سامح الرافعى حسن عبدالرحمن  ٢٢١٢

 مستجد تخلف منى مصطفى محمد يوسف القطورى  ٢٢٢٤

 مستجد تخلف مها عصام السيد عبد العال  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف مها يحيى يحيى رمضان راس  ٢٢٢١

 مستجد تخلف وسى رضا عبدالحى عبدالهادىم  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف مى حاتم محمد الدسوقى أحمد  ٢٢٢٠

 مستجد تخلف مى محمد عبدالرحمن زكريا عبدالعزيز الطمبشاوى  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف مياده محمد الديب احمد دياب  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف ميسره محمد العبد الحبيبى  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف يق موسى فياضنادر موسى صادق توف  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف ندى عبدالبديع على محمد مرجان  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف ندى محمد سمير محمد محمد المتولى  ٢٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم إلدارة
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف نسرين حسام الدين وهبه صالح محمد  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف نهال عصام عبدالمجيد احمد ابوالخير  ٢٢٠١

 مستجد تخلف نورهان سامح الشربينى احمد عبدالغفار بدران  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف مدنورهان عماد حامد احمد سيداح  ٢٢٠٠

 مستجد تخلف نيره وحيد عبدالحميد الدسوقى صالح  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف هاجر اشرف موسى احمد شوكت  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف هبةاهلل اشرف معوض ابراهيم على  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف هدى حجاج عرفه عبدالباقى عبدالهادى  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف هدى عبدالحى بدير رجب الخواجه  ٢٢٠٢

 مستجد تخلف هدير محسن محمد سالم  ٢٢٢٤

 مستجد تخلف هدير محمد محمود الشرقاوى  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف وائل ابراهيم المتولى احمد ابراهيم  ٢٢٢١

 مستجد تخلف وجدى محمد االلفى عبدالحميد بيومى  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف وفائى وليد عبدالحميد عبدالرحمن الشيخ  ٢٢٢٠

 مستجد تخلف طيه قاسم محمد شحاتهوليد حمدى ع  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف يارا ياسر حسن حسن على الدين  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف ياسمين رضا محمد محمود قنديل  ٢٢٢٢

 مستجد تخلف ياسمين محمد عادل سعد عيسى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف ابراهيم سالم عوض محمد البغيلى الرشيدى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف متعب شرار المطيرىتركى حسين ذاعر صنيهت   ٢٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 وافد مستجد تخلف ىجراح محمد رباح الحرب  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف حسين يوسف عبدالحسين محمد ابراهيم  ٢٢٢١

 وافد مستجد تخلف راشد محمد ارشيد القفيدى الكعمى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف ضارى مجبل شباب السعيدى  ٢٢٢٠

 وافد مستجد تخلف عبدالعزيز بن هزاع بن محمد الشمرى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف ديب حمدان الرشيدىعبداهلل احمد محمد ه  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف عبداهلل طارق عبدالعزيز خلف البيشى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف على سعد سرتيب حميدى الشمرى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف عمر محسن عطااهلل محسن البخيت  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف غالى بن فالح بن هديب العنزى  ٢٢٢٤

 وافد مستجد تخلف حمد فهيد الخماش العجمىفهيد   ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف فواز غالب سعد عبدالهادى الطعان  ٢٢٢١

 وافد مستجد تخلف ليث رائد احمد طميزه  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف محمد سعد عيد حماد الحربى  ٢٢٢٠

 وافد مستجد تخلف محمد فيحان على الديحانى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف رزوق المطيرىمحمد هديبان سلمى م  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف مناحى خالد مناحى صالح زيد المطيرى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف ناصر محمد جابر محمد كويعه العجمى  ٢٢٢٢

 وافد مستجد تخلف هايف شليق هايف فنيد العتيبى  ٢٢٢٢

 باق بعذر منى احمد سالم حامد محمد غالى  ٢٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق

 ون طالبشئ

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق آيه السيد محمود محمد اسماعيل  ٢٢٢٢

 باق دآيه عبدالوارث محمد عبدالوارث محم  ٢٢٢١

 باق آيه محمد عوض جمعه السيد الحداد  ٢٢٢٢

 باق ابراهيم امين ابراهيم امين السيد  ٢٢٢٠

 باق ابراهيم ذكريا احمد محمد الشرقاوى  ٢٢٢٢

 باق ابراهيم سمير محمد ابراهيم مصطفى سالم  ٢٢٢٢

 باق ابراهيم عالء على ابواليزيد بدر  ٢٢٢٢

 باق اهللابراهيم على عبدالعال عبد  ٢٢٢٢

 باق ابراهيم فهيم عبدالمنعم السيد خضر  ٢٢٢٢

 باق ابراهيم محمد ابراهيم السيد عبدالكريم  ٢٢٢٤

 باق ابراهيم محمد ابراهيم محمد افندى حسن  ٢٢٢٢

 باق احمد ابراهيم السيد الفرارجى  ٢٢٢١

 باق احمد ابراهيم شعبان محمد عطيه  ٢٢٢٢

 باق هلل بدراحمد ابراهيم عطيه عبدا  ٢٢٢٠

 باق احمد اسامه محمد ابوبكر  ٢٢٢٢

 باق احمد اسماعيل احمد عبدالرحمن  ٢٢٢٢

 باق احمد السعيد السعيد محمد على الفيومى  ٢٢٢٢

 باق احمد السيد رمضان على موسى  ٢٢٢٢

 باق احمد امير صبرى محمد قتايه  ٢٢٢٢

 باق احمد برس محمد امام مصطفى برس  ٢١٤٤

 

  



 
 الحقوق كلية

 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق احمد جالل عبدالمنعم رستم محمد  ٢١٤٢

 باق سعدنىاحمد حسن احمد محمد ال  ٢١٤١

 باق احمد حسنى عبدالبديع احمد سلطان  ٢١٤٢

 باق احمد حسين عبدالخالق راشد  ٢١٤٠

 باق احمد خالد صدقى محمد العجمى  ٢١٤٢

 باق احمد زيدان عبدالقادر عبدالدايم  ٢١٤٢

 باق احمد سامى محمد ابوالعنين حجير  ٢١٤٢

 باق احمد سالمه السيد محمد الشرقاوى  ٢١٤٢

 باق احمد صبح طلبه احمد صبح  ٢١٤٢

 باق احمد طارق احمد على العراقى  ٢١٢٤

 باق احمد طارق عبدالحى احمد السيد  ٢١٢٢

 باق احمد عبدالرحمن احمد عبدالرحمن ابراهيم  ٢١٢١

 باق احمد عبدالسالم السيد عبدالسالم  ٢١٢٢

 باق احمد عبدالعزيز محرز رزين  ٢١٢٠

 باق فوزى المرسىاحمد عبداللطيف   ٢١٢٢

 باق احمد عبده فريد الطويل  ٢١٢٢

 باق احمد عصام حليم على عارف  ٢١٢٢

 باق احمد عصام محمد خضر على  ٢١٢٢

 باق احمد فايز ابو السعود محمد  ٢١٢٢

 باق احمد فتحى عوض لطفى محمد  ٢١١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٠ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق احمد ماجد محمد ذكى نيل  ٢١١٢

 باق احمد محمد ابراهيم محمد افندى حسن  ٢١١١

 باق احمد محمد احمد احمد رمضان  ٢١١٢

 باق محمد احمد عباس ابو النجااحمد   ٢١١٠

 باق احمد محمد السيد القطب  ٢١١٢

 باق احمد محمد المغاورى محمود كريم الدين  ٢١١٢

 باق احمد محمد زكى عبدالرحمن احمد سعيد  ٢١١٢

 باق احمد محمد فوزى عرفات سالم  ٢١١٢

 باق احمد محمد محمد الزهيرى على  ٢١١٢

 باق د فرهوداحمد محمود محمود محم  ٢١٢٤

 باق احمد مراد السيد محمداحمد  ٢١٢٢

 باق احمد مسعد شعبان محمد على عبدربه  ٢١٢١

 باق احمد هانى شعبان على عنان  ٢١٢٢

 باق احمد وجدى محمد عبدالرحمن القشالن  ٢١٢٠

 باق احمد وحيد حسانين حسين فوده  ٢١٢٢

 باق احمد ياسر عيد ابراهيم محمد  ٢١٢٢

 باق امه رضا فاروق البيومى البصراطياس  ٢١٢٢

 باق اسامه عادل صالح على قهوه  ٢١٢٢

 باق اسراء اسعد السيد على السعيد  ٢١٢٢

 باق اسراء جمال عبدالستار السعيد احمد  ٢١٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق اسراء فريد محمد فريد البسطويس  ٢١٠٢

 باق اسراء محمد جمال عبدالمقصود  ٢١٠١

 باق اسالم سعد السيد على جاد الرب  ٢١٠٢

 باق اسالم غازى عبدالعزيز غازى  ٢١٠٠

 باق اسالم مجدى محمد عبدالفتاح نجا  ٢١٠٢

 باق اسالم محمد محمد محمد جمعه  ٢١٠٢

 باق اسماء االسمر ابراهيم على نوفل  ٢١٠٢

 باق اسماعيل على اسماعيل محمد على  ٢١٠٢

 باق اشرف هاشم سند عبدالكريم السنباطى  ٢١٠٢

 باق السعيد محمد انور االمام االمام  ٢١٢٤

 باق الحسينى السيد الحسينى عوضينالسيد محمد   ٢١٢٢

 باق السيد محمود السيد محمود  ٢١٢١

 باق السيد مدحت السيد محمد االمام  ٢١٢٢

 باق المصطفى محمد السعيد السعيد عبدالواحد ابوالروس  ٢١٢٠

 باق الهام فوزى محمد يوسف على النقيب  ٢١٢٢

 باق امانى ابراهيم البيومى مختار الدياسطى  ٢١٢٢

 باق امجد محمد محمود مدنى جاد الرب  ٢١٢٢

 باق امل رضا محمد عبدالنبى بيصار  ٢١٢٢

 باق امنيه عبدالحميد محمد ابوالعطا  ٢١٢٢

 باق امير السيد محمد السيد حسين  ٢١٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق امير عالء الدين عثمان محمد ابراهيم  ٢١٢٢

 باق اميره السعيد عبدالعظيم الدمرداش  ٢١٢١

 باق اميره جمال التهامى ابراهيم محمد  ٢١٢٢

 باق الجندىاميره مجدى محمد على   ٢١٢٠

 باق امين اشرف التهامى امين  ٢١٢٢

 باق انجى جمال عبدالعليم رضوان  ٢١٢٢

 باق انس احمد محمد الحسينى تقصيره  ٢١٢٢

 باق اياد حافظ احمد كمال حافظ الجندى  ٢١٢٢

 باق ايمان سليمان سلمى محمد سلمى  ٢١٢٢

 باق ايمان محمود عبدالعزيز عيسى الغندور  ٢١٢٤

 باق ايمن مجدى محمد محمد عبده المقدم  ٢١٢٢

 باق باسل هانى طلعت عبدالحليم  ٢١٢١

 باق بسام ماجدى السيد محمد سعيد  ٢١٢٢

 باق بالل السعيد سيد مخاريطه  ٢١٢٠

 باق تغريد محمد ابوالنصر ابراهيم  ٢١٢٢

 باق جمال السعيد احمد السعيد ابراهيم  ٢١٢٢

 باق ججيهان طارق الدسوقى فر  ٢١٢٢

 باق حازم عبدالرحمن الشحات محمد عبدالواحد  ٢١٢٢

 باق حازم محمد احمد زكى عارف  ٢١٢٢

 باق حامد فوزى عبدالفتاح ابراهيم  ٢١٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم
 حالة القيد االسم م

 باق حسام عبدالخالق احمد احمد التابعى  ٢١٢٢

 باق حسن السيد بدير عبدالخالق  ٢١٢١

 باق حسن فؤاد عبدالحميد مصطفى محمد  ٢١٢٢

 باق حسن محمد عبدالعليم حسن علي  ٢١٢٠

 باق ز النقيطىحسين اشرف هالل عبدالعزي  ٢١٢٢

 باق حسين سامى حسين محمد حسين  ٢١٢٢

 باق حمدى السيد محمد عوض على  ٢١٢٢

 باق حمزه عبدالعاطى رزق محمد رزق  ٢١٢٢

 باق خالد محمد عبدالغفار صالح على  ٢١٢٢

 باق خلود جمال طلبه عبدالفتاح فصاده  ٢١٢٤

 قبا خلود خالد ابراهيم الدسوقى عبدالجواد شهاب  ٢١٢٢

 باق خلود طارق فاروق محمد ابراهيم  ٢١٢١

 باق خلود محمد السيد المهدى  ٢١٢٢

 باق داود محمد داود سليمان داود  ٢١٢٠

 باق دينا السعيد عبدالسالم الرفاعى  ٢١٢٢

 باق دينا ربيع عبدالنبى عبدالمطلب العايق  ٢١٢٢

 باق دينا عبدالمقصود مرعى ابراهيم مرعى  ٢١٢٢

 باق ئد حماد حميد حميدانرا  ٢١٢٢

 باق رامى احمد شحاته رزق الشلفه  ٢١٢٢

 باق رانا عيد سعد محمد رمضان  ٢٢٤٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق رانده احمد متولى سعد  ٢٢٤٢

 باق رانيا محمد فراج اسماعيل شتا  ٢٢٤١

 باق رباب جمال محمد على  ٢٢٤٢

 باق رجب محمد رجب فرج  ٢٢٤٠

 باق رحاب ايمن منير المهدى ابراهيم بيومى  ٢٢٤٢

 باق رحاب رضا عبدالغنى محمد الموافى  ٢٢٤٢

 باق ريهام طارق سمير محمد سليم  ٢٢٤٢

 باق زياد ادهم سالمه سالمه تقريش  ٢٢٤٢

 باق زياد بهاء محمد محمد رشاد  ٢٢٤٢

 باق زياد كمال كامل عثمان  ٢٢٢٤

 باق زياد وحيد مصطفى السعيد ابواحمد  ٢٢٢٢

 باق ساره احمد محمود راضى  ٢٢٢١

 باق ساره خالد عبداهلل حسن السيد  ٢٢٢٢

 باق ساره عرفه ابوزيد اسماعيل الميه  ٢٢٢٠

 باق سامى حسن سعد اسماعيل حسن  ٢٢٢٢

 باق ساميه محمود على محمد بانوب  ٢٢٢٢

 باق ساهر يحيى حسين يحيى عباس  ٢٢٢٢

 باق سلمى عبدالمنعم السيد سلطان  ٢٢٢٢

 باق سماح محمد لطفى عبدالحميد سليم  ٢٢٢٢

 باق صالحسمر ايمن نبيل احمد   ٢٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق سناء احمد حسن عثمان  ٢٢١٢

 باق يم على زغلىسيف مجدى ابراه  ٢٢١١

 باق شروق عبده حسن علي  ٢٢١٢

 باق شريف خالد هالل عبدالفتاح  ٢٢١٠

 باق شيماء المتولى محمد المتولى ابواحمد  ٢٢١٢

 باق شيماء محمد توفيق الشربينى احمد  ٢٢١٢

 باق صبرى مصطفى صبرى عبدالمنعم حامد  ٢٢١٢

 باق صفاء ياسر ابوزيد محمد  ٢٢١٢

 باق صيلحى السيد محمد خليلصقر م  ٢٢١٢

 باق صالح محمد محمد السعيد اسماعيل  ٢٢٢٤

 باق طارق عبداهلل شاكر عبداهلل محمود  ٢٢٢٢

 باق طه مجدى طه الخواجه  ٢٢٢١

 باق عادل احمد ابوالعز ابراهيم ابوالعز  ٢٢٢٢

 باق عادل رضا زكى ثابت عبدالعال  ٢٢٢٠

 باق لوعاصم احمد عاصم على مصطفى ج  ٢٢٢٢

 باق عبدالخالق محمود عبدالقادر يوسف الباز  ٢٢٢٢

 باق عبدالرؤف فتحى عبدالرؤف زكى اسماعيل  ٢٢٢٢

 باق عبدالرحمن اشرف صالح سيد  ٢٢٢٢

 باق عبدالرحمن السيد السيد عبدالوهاب  ٢٢٢٢

 باق عبدالرحمن بشر رزق يونس رزق  ٢٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 سنة دراسية تقرير عن طالب
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق عبدالرحمن حسن ابراهيم الدسوقى السيد احمدالباز  ٢٢٠٢

 باق عبدالرحمن حسن عبدالرحمن الشربينى  ٢٢٠١

 باق عبدالرحمن صبرى فاروق محمود خليل  ٢٢٠٢

 باق عبدالرحمن طارق عبداهلل محمد الغزالى  ٢٢٠٠

 باق عبدالرحمن على عبدالرحمن احمد الصويفى  ٢٢٠٢

 باق عبدالرحمن على محمد السيد نوفل  ٢٢٠٢

 باق عبدالرحمن محمد ابراهيم سيد احمد  ٢٢٠٢

 باق ليفهعبدالرحمن محمد كمال محمد خ  ٢٢٠٢

 باق عبدالرحمن محمود بدير محمد االشقر  ٢٢٠٢

 باق عبدالرحمن مسعد محمود رزق حسن  ٢٢٢٤

 باق عبدالعليم محمد عبدالعليم احمد الطحمودى  ٢٢٢٢

 باق عبدالعليم محمد عبدالعليم اسماعيل  ٢٢٢١

 باق عبداهلل احمد عبداهلل احمد احمد  ٢٢٢٢

 باق يم السعيد عثمان رزقعبداهلل محمد عبدالدا  ٢٢٢٠

 باق عبداهلل وهدان ابراهيم حسن احمد  ٢٢٢٢

 باق عبدالمنعم محمد عبدالمنعم فوده  ٢٢٢٢

 باق عبدالهادى ايمن عبدالهادى حجازى  ٢٢٢٢

 باق عبير ابراهيم محمد زغلول  ٢٢٢٢

 باق عثمان باسم محمد ماهر احمد  ٢٢٢٢

 باق مامعصام كمال الدين محمد على اال  ٢٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق عالء محمد عبدالعزيز عبدالجليل السيد  ٢٢٢٢

 باق عالء محمد محمد السيد رزق  ٢٢٢١

 باق عالء مصطفى محمد الحجار  ٢٢٢٢

 باق على ابراهيم على ابراهيم  ٢٢٢٠

 باق على المتولى رزق عطيه الناقر  ٢٢٢٢

 باق على عبداهلل عبداهلل مرعى  ٢٢٢٢

 باق على غازى غازي علي مره  ٢٢٢٢

 باق على محسن عبدالمنعم احمد محمد  ٢٢٢٢

 باق ى محمد على محمد عويسعل  ٢٢٢٢

 باق على محمود محمد عبدالرحمن  ٢٢٢٤

 باق علياء عالءالدين منصور محمد الجنيدى  ٢٢٢٢

 باق عماد عبدالسيد اسعد رزق  ٢٢٢١

 باق عمر احمد حسين صالح محمود  ٢٢٢٢

 باق عمر رضا السعيد الحديدى  ٢٢٢٠

 باق عمر طارق ابوالفتوح حامد  ٢٢٢٢

 باق عبدالعزيز احمد عبدالعزيز الشناوى عمر  ٢٢٢٢

 باق عمر قدرى محمد موسى  ٢٢٢٢

 باق عمر متولى عيد هالل  ٢٢٢٢

 باق عمر محمد السعيد احمد الجيزاوى  ٢٢٢٢

 باق عمر محمد محمد صبرى على عبدالقادر  ٢٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق عمرو عصام عطيه الباز سمره  ٢٢٢٢

 باق عمرو غانم عبدالفتاح عبدالعال المغربى  ٢٢٢١

 باق غاده ماهر شفيق محمد محمد حسن  ٢٢٢٢

 باق دى محمود عبدالمجيد على ندافا  ٢٢٢٠

 باق فارس احمد عبداهلل احمد سالمه  ٢٢٢٢

 باق فارس حمدى المتولى محمد سيد احمد  ٢٢٢٢

 باق فارس فتحى كامل سليمان هالل  ٢٢٢٢

 باق فاطمه طارق عاشور مطاوع  ٢٢٢٢

 باق فاطمه عبدالعزيز ابراهيم على عامر  ٢٢٢٢

 باق بنىفاطمه محمود محمد ال  ٢٢٢٤

 باق فايزه عبدالفتاح محمد عبدالفتاح حجازى  ٢٢٢٢

 باق فتحى منصور منصور ابراهيم  ٢٢٢١

 باق فريد شفيق فريد شفيق احمد  ٢٢٢٢

 باق كرم عاطف عبداللطيف معوض  ٢٢٢٠

 باق كريم احمد عبدالحميد محمد مهنا  ٢٢٢٢

 باق كريم محمد عباس السعيد ابراهيم  ٢٢٢٢

 باق هشام محمد كمال محمد زايد كمال  ٢٢٢٢

 باق كيرلس وصفي حنا خليل  ٢٢٢٢

 باق ليلى سمير السيد حامد المرسى  ٢٢٢٢

 باق ماجد سامح مرقص رزق حنا  ٢٠٤٤

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠ن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام اب
 حالة القيد االسم م

 باق ماهر محمد عوض محجوب محمد  ٢٠٤٢

 باق مايكل رفعت عدلى عزمى  ٢٠٤١

 باق مجدى عزيز فوزى السيد سالمه  ٢٠٤٢

 باق محمد ابراهيم عبدالحليم المغاورى ابوالعال  ٢٠٤٠

 باق ل ابراهيم محمدمحمد ابراهيم كام  ٢٠٤٢

 باق محمد ابراهيم محمد سعد  ٢٠٤٢

 باق محمد ابوالوفا محمد عمر  ٢٠٤٢

 باق محمد ابوبكر محمد حسن  ٢٠٤٢

 باق محمد احمد الباز احمد احمد عطيه  ٢٠٤٢

 باق محمد احمد الكردانى على على عمر النجار  ٢٠٢٤

 باق محمد احمد المرسى احمد المرسى  ٢٠٢٢

 باق محمد احمد فرج على احمد  ٢٠٢١

 باق محمد اسعد على سليم  ٢٠٢٢

 باق محمد اشرف السعيد محمد ابراهيم  ٢٠٢٠

 باق محمد اشرف عبداهلل غريب سعد  ٢٠٢٢

 باق محمد اشرف فريد عطيه عطيه  ٢٠٢٢

 باق محمد اشرف محمد حسين صالح  ٢٠٢٢

 باق محمد اشرف محمد سليمان محمد  ٢٠٢٢

 باق د اشرف محمد محمد فايدمحم  ٢٠٢٢

 باق محمد الحسين محمد طاهر عثمان الالزق  ٢٠١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٠ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق محمد الحسينى عبدالنبى الحسينى عماره  ٢٠١٢

 باق محمد الديسطى محمد الديسطى الشحات  ٢٠١١

 باق محمد السيد ابراهيم محمد عبدالمحسن  ٢٠١٢

 باق محمد السيد عبدالعظيم عيسى سالمه  ٢٠١٠

 باق محمد السيد عبدالمنعم حسين جاد  ٢٠١٢

 باق محمد السيد محمد طه  ٢٠١٢

 باق محمد السيد محمد على كساب  ٢٠١٢

 باق محمد السيد محمود محمد احمد درويش  ٢٠١٢

 باق محمد الشحات محمد الشربينى احمد  ٢٠١٢

 باق محمد الطاهر محمد فاتح السيد  ٢٠٢٤

 باق محمد النبوى كامل الوند  ٢٠٢٢

 باق محمد الهلباوى محمد سعد  ٢٠٢١

 باق امد موسىمحمد امام فضل ح  ٢٠٢٢

 باق محمد ايمن ابراهيم محمد فوده  ٢٠٢٠

 باق محمد تحسين عبدالمطلب احمد درويش  ٢٠٢٢

 باق محمد جاسر صبرى الحسينى الحسينى  ٢٠٢٢

 باق محمد جمال عيسى علي  ٢٠٢٢

 باق محمد جمعه عبدالحى على على  ٢٠٢٢

 باق محمد حبيب احمد السيد حجاز  ٢٠٢٢

 باق ى السيد حسين محمد رويدىمحمد حسن  ٢٠٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق الجزارمحمد حسين عبدالعزيز متولى   ٢٠٠٢

 باق محمد خالد عبدالعليم عبدالمالك  ٢٠٠١

 باق محمد رضا محمد سالمه  ٢٠٠٢

 باق محمد سامى السيد على  ٢٠٠٠

 باق محمد سامى شوقت شلبى محمد  ٢٠٠٢

 باق محمد سراج الدين محمد مكى  ٢٠٠٢

 باق محمد سرور محمد المتولى حسن  ٢٠٠٢

 باق محمد سليمان متولى سليمان  ٢٠٠٢

 باق محمد سمير صديق المتولى رضوان  ٢٠٠٢

 باق محمد سمير فهمى محمد دياب  ٢٠٢٤

 باق محمد سيد احمد مصطفى ترك  ٢٠٢٢

 باق محمد شريف محمد على شرف  ٢٠٢١

 باق محمد شريف محمد فؤاد محمد ابراهيم يونس  ٢٠٢٢

 باق محمد صابر محمد الوصيف عبداهلل  ٢٠٢٠

 باق محمد شلبىمحمد صالح   ٢٠٢٢

 باق محمد صالح ابراهيم محمد على شادى  ٢٠٢٢

 باق محمد عاطف على زين العابدين قداح  ٢٠٢٢

 باق محمد عبدالرحمن على محمد سيد احمد  ٢٠٢٢

 باق محمد عبدالسالم عيسوى نجم  ٢٠٢٢

 باق محمد عبدالعزيز مصطفى محمد المنشاوى  ٢٠٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 ر عن طالب سنة دراسيةتقري
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق محمد عبدالغنى السيد محمد الصبيحى  ٢٠٢٢

 قبا محمد عبدالمنعم عبدالسالم االمام بركات  ٢٠٢١

 باق محمد عالء على احمد على بيلى  ٢٠٢٢

 باق محمد عماره على احمد احمد  ٢٠٢٠

 باق محمد فؤاد فرغلى عبدالسالم  ٢٠٢٢

 باق محمد فطيم محمد عبدالقادر هله  ٢٠٢٢

 باق محمد كرم سعد عبدالشافى ابوكرم  ٢٠٢٢

 باق محمد كمال ابراهيم حسين عبدالفتاح  ٢٠٢٢

 باق السيد الحمادىمحمد ماهر   ٢٠٢٢

 باق محمد محرم سليم رمضان  ٢٠٢٤

 باق محمد محسن محمد احمد  ٢٠٢٢

 باق محمد محمد السيد عبيد  ٢٠٢١

 باق محمد محمد المحمدى الموافى  ٢٠٢٢

 باق محمد محمد جابر محمد الباز  ٢٠٢٠

 باق محمد محمد فوزى احمد اصالن  ٢٠٢٢

 باق محمد محمد مصطفى عبده صقر  ٢٠٢٢

 باق محمد محمود على الشهاوى  ٢٠٢٢

 باق محمد محمود محمود رمضان  ٢٠٢٢

 باق محمد محمود محمود محمد السيد االمير  ٢٠٢٢

 باق محمد مسعد السعيد حامد  ٢٠٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

( ٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق محمد مصطفى محمد يوسف هجرس  ٢٠٢٢

 باق محمد موسي حسن خليل  ٢٠٢١

 باق محمد نبهان الدسوقى عطيه غطاس  ٢٠٢٢

 باق محمد هانى محمد احمد  ٢٠٢٠

 باق كشكمحمود احمد بدير محمد   ٢٠٢٢

 باق محمود احمد عدلى على عبدالدايم  ٢٠٢٢

 باق محمود الحسينى ابراهيم محمود حجازى  ٢٠٢٢

 باق محمود ايمن محمود احمد الصاوى  ٢٠٢٢

 باق محمود جمال محمد السعيد الناغى  ٢٠٢٢

 باق محمود حمدى محمد محمد عبدالنبى حمامه  ٢٠٢٤

 باق محمود سعد مسعد المتولى خضر  ٢٠٢٢

 باق محمود صادق فوزى سالم محمود  ٢٠٢١

 باق محمود طه احمد ابراهيم حداد  ٢٠٢٢

 باق محمود عادل محمود الباز  ٢٠٢٠

 باق محمود عمر محمد السيد الدسوقى  ٢٠٢٢

 باق محمود عيد محمد الدهمه  ٢٠٢٢

 باق محمود فاروق صبرى عوض محمد  ٢٠٢٢

 باق ز رفاعىمحمود محمد زغلول عبدالعزي  ٢٠٢٢

 باق محمود مصطفى موسى عبدالسالم موسى  ٢٠٢٢

 باق محمود ممدوح لطفى ابراهيم حجازى  ٢٢٤٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق محمود نصحى يونس بدير محمد  ٢٢٤٢

 باق محمود ياسر مصطفى محمود محمد  ٢٢٤١

 باق مدحت محمد السعيد السعيد جاد  ٢٢٤٢

 باق مديحه محمد حسن عبدالعظيم فوده  ٢٢٤٠

 باق مروان احمد احمد ابراهيم  ٢٢٤٢

 باق تاحمروه سعد السعيد عبدالف  ٢٢٤٢

 باق مروه هشام فتحى المرسى موسى  ٢٢٤٢

 باق مصطفى عبدالفتاح عبدالرحيم البكرى  ٢٢٤٢

 باق مصطفى فيصل محمد مصطفى  ٢٢٤٢

 باق مصطفى محمد عبداهلل محمد الغزالى  ٢٢٢٤

 باق مصطفى محمد عثمان سعيد  ٢٢٢٢

 باق مصطفى محمد مصطفى محمد عبدالرازق  ٢٢٢١

 باق حمود احمد محمود عثمانمصطفى م  ٢٢٢٢

 باق معاذ سعد ابراهيم احمد الشرقاوى  ٢٢٢٠

 باق ملك كرم عبدالحميد يوسف زايد  ٢٢٢٢

 باق ممدوح ابراهيم الدسوقى حسب النبى محمد  ٢٢٢٢

 باق ممدوح عبدالعزيز عبدالعزيز ابراهيم مشالى  ٢٢٢٢

 باق منار حسن حسن حسن حسن النجار  ٢٢٢٢

 باق السيد احمد يونسمنى   ٢٢٢٢

 باق منى مصطفى منصور عبدالفتاح  ٢٢١٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق مى عبدالحميد جابر عبدالحميد احمد  ٢٢١٢

 باق ميار السيد ابراهيم الدسوقى فراج السيد  ٢٢١١

 باق ميار ايهاب عبدالحميد عبدالكريم مخيمر  ٢٢١٢

 باق نادر السيد سعد الشربينى عبدالمجيد  ٢٢١٠

 باق ناديه ابراهيم عبدالعال اسماعيل سليمان  ٢٢١٢

 باق بنانى رزق عوض الغري  ٢٢١٢

 باق نبيل احمد السيد احمد المسيرى  ٢٢١٢

 باق ندى محمود مجاهد محمود ابوطالب  ٢٢١٢

 باق نسمه ابوالنصر احمد محمد ضيف  ٢٢١٢

 باق نوال التميمى التميمى حافظ حمود  ٢٢٢٤

 باق نورا محمد عبدالعزيز ابورحاب  ٢٢٢٢

 باق نورهان حسن محمد عبدالغفارعلى  ٢٢٢١

 باق رهان عادل رمضان حسن اسماعيلنو  ٢٢٢٢

 باق نورهان عنتر فؤاد احمد ابراهيم  ٢٢٢٠

 باق هاجر ابراهيم متولى محمد عطافى  ٢٢٢٢

 باق هاجر السيد السيد السيد الخضرجى  ٢٢٢٢

 باق هاجر محمد السيد اسماعيل سليمان  ٢٢٢٢

 باق هايدى عادل حسنى صديق محمد  ٢٢٢٢

 باق يد محمد عبدالحليم العشرىهبه البيلى الس  ٢٢٢٢

 باق هدى عبدالهادى عبدالنبى عبدالهادى  ٢٢٠٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق هشام صبرى صبحى عطيه  ٢٢٠٢

 باق هشام صالح عطيه عبدالفتاح عطيه  ٢٢٠١

 باق هيام باشا عبداهلل باشا عبداهلل  ٢٢٠٢

 باق ورده جوده عبداهلل على السيد  ٢٢٠٠

 باق والء محمد على منصور  ٢٢٠٢

 باق وليد رمضان عثمان محمد زيد  ٢٢٠٢

 باق لدجلهوليد هشام فتحى ا  ٢٢٠٢

 باق ياسمين احمد محمد الغريب  ٢٢٠٢

 باق يمنى على مصطفى على مصطفى  ٢٢٠٢

 باق يوسف احمد احمد عبدالحميد عبدالعال  ٢٢٢٤

 باق يوسف احمد فتحى محمد عوض  ٢٢٢٢

 باق يوسف يسرى حسنين حسن ناجى  ٢٢٢١

 وافد باق احمد خالد محمد خلف حمد عبود  ٢٢٢٢

 وافد باق س بن بادى فارس السبيعىبادى فار  ٢٢٢٠

 وافد باق حسن حبيب عباس الجدى  ٢٢٢٢

 وافد باق خالد ثنيان فراج مناور الشمرى  ٢٢٢٢

 وافد باق عويضه عبداهلل محمد جازع العجمى  ٢٢٢٢

 وافد باق فهد فايز مرضى سعيد حميرين العنزى  ٢٢٢٢

 وافد باق لينا محمد عمر ابراهيم  ٢٢٢٢

 وافد باق عب سعود حمود مناور الشمرىمص  ٢٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١١ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 وافد باق لرحمن البدريوسف فؤاد هاشم عبدا  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  آيه عطيه محمد على  ٢٢٢١

 ٢من الخارج  احمد السيد احمد المتولى بدوى  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  احمد محمود رمضان الهنداوى  ٢٢٢٠

 ٢من الخارج  السيد ياسر السيد محمد استبان  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  ايهاب سعد حسن جمعه حسنين  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  محمد عبدالعزيز عبدالفتاح محمدايهاب   ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  حسن جمال فؤاد محمد حسن  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  دينا رضا عبداهلل محمد مرجان  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  ساره محمد سعيد محمود المناخلى  ٢٢٢٤

 ٢من الخارج  عبدالعزيز حسنين عبدالعزيز حسنين  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  ي ابوالفتوحعمرو ماهر عبدالهاد  ٢٢٢١

 ٢من الخارج  عهود احمد السيد احمد االلفى  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  فاتن فريد احمد على  ٢٢٢٠

 ٢من الخارج  كريم سامى محمد السيد رزق  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  محسن على محمد السيد الطنطاوى  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  محمد سمير عبدالوهاب على على حسن  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  محمد محمد الصديق عبده عبدالنبى  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  محمد ياسر عبدالغفار الحسينى السيد  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  محمود عبدالمنعم اسماعيل عبدالمجيد  ٢٢٢٤

  



 

 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة ثانية 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢١٢ ) 

 م ٢٠:٢٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 ٢من الخارج  مروه رمضان احمد ابوالعينين  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  مروه محمد عبدالبارى محمد محمد  ٢٢٢١

 ٢من الخارج  منى محمد السعيد عبده مصطفى  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  حمدناصف محمود بالل م  ٢٢٢٠

 ٢من الخارج  نبيل فضل على الشريف  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  نهى الدسوقى عبدالحفيظ الدسوقى  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  هايدى ابراهيم السيد عبدالوهاب مشالي  ٢٢٢٢

 ٢من الخارج  يارا عبدالرازق عبدالرازق رزق  ٢٢٢٢

 ٢الخارج وافد من  عبداهلل مهدى حمد الفى مسفر العجمى  ٢٢٢٢

 ٢وافد من الخارج  مشعل عبداهلل قدير سلطان  ٢٢٢٤

 




