


 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٢ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف محمد عيد فؤاد متولى  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد فؤاد محمد محمد سالم  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد فريد شوقى عبدالمجيد  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد فريد فريد العنانى  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد فوزى ابراهيم حسونه  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد ماهر خلف محمد احمد  ١٠٦٠

 مستجد تخلف محمد مجدى عبدالرافع عبدالوهاب  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد محمد ابراهيم محمد  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد محمد السيد على شطا  ١٠٦١

 مستجد تخلف محمد محمد صابر الشربينى عبيد  ١٠١٦

 مستجد تخلف محمد محمود بالل محمد عبده  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد محمود عبدالمعطى محمد زيد  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد مسعد مسعد العزبى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد مصطفى عبدالعزيز عبدالغنى عبده  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد مصطفى عبدالغفار الطوخى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد مصطفى محمد عيد عالم  ١٠١٠

 مستجد تخلف محمد منصور عادل منصور  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد منير سعد عبدالفتاح بدوى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد ناصر سرور محمد الشال  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد نشأت ابراهيم محمد  ١٠١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٠ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف محمد نصر جميل محمد حسن النجار  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد هشام رضا شريف  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد هشام عبدالعظيم العرابى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد وائل احمد زكى عبدالحميد حسام الدين  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد وحيد سيد احمد سيد احمد الهربيطى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمد ياسر محمد شاهين  ١٠١٠

 مستجد تخلف محمد يحيى عبدالحليم البرعى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود ابراهيم ابراهيم عبداللطيف فرحات  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود ابراهيم شعبان عبدالوهاب ابراهيم  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود ابراهيم عبدالمطلب محمد يوسف  ١٠١٦

 مستجد تخلف محمود ابراهيم محمد خضر  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود ابراهيم محمود ابراهيم منسى غندر  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود احمد سويلم محمد سويلم  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود احمد عبدالموجود محمود عنان  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود احمد محمد يحى عبدالحكيم الشايب  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود السيد حسنين محمود نصر  ١٠١٠

 مستجد تخلف محمود ايمن احمد حماد  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود حمدى محمد على  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود رضا عبدالسالم محمد حسن  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود سمير سعد عبدالقادر خليل الدالى  ١٠١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٨ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف محمود طه محمد احمد على عثمان  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود عادل طه السيد عثمان  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود عبدالفتاح خليل شلبى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود عبدالقادر حسن عبدالقادر سالم  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود عصمت محمود عبدالوهاب عبده  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود عوض عبداهلل فوده الخولى  ١٠١٠

 مستجد تخلف محمود مجدى محمد الطنطاوى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود محسن محمود الحنفى محمد  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود محمد ابراهيم عبده ابراهيم  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود محمود محمد حسانين ابوالوفا  ١٠١٦

 مستجد تخلف محمود مختار أنور محمد بركات  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود مدحت عباس السرى  ١٠١١

 مستجد تخلف محمود موسى احمد الهندى موسى  ١٠١١

 مستجد تخلف مدحت عصام حسين نصر سنجر  ١٠١١

 خلفمستجد ت مروه رضا محمد الترامسى  ١٠١١

 مستجد تخلف مروه سامى حسانين محمد خليل  ١٠١٠

 مستجد تخلف مروه طارق حسين محمد  ١٠١١

 مستجد تخلف مروه عادل عبده فرحات  ١٠١١

 مستجد تخلف مريم احمد السعيد فرج تقصيره  ١٠١١

 مستجد تخلف مريم المغاورى عبدالعزيز جبل  ١٠٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٨ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف مريم جمال محمد ابوالفتوح  ١٠٠١

 مستجد تخلف مريم حسن حسن منصورة  ١٠٠١

 مستجد تخلف مريم حمدى السيد الصاوى  ١٠٠١

 مستجد تخلف مريم حمدى فرح فرح ابوباز  ١٠٠١

 مستجد تخلف مريم طارق محمد احمد البنوى  ١٠٠١

 مستجد تخلف مريم عرفه عبدالمقصود على سكر  ١٠٠٠

 مستجد تخلف مريم محسن محمد حسن محمد  ١٠٠١

 مستجد تخلف مريم مصطفى مصطفى محى الدين مصطفى  ١٠٠١

 مستجد تخلف مصطفى احمد مصطفى عوض محمد  ١٠٠١

 مستجد تخلف مصطفى اسماعيل مصطفى الخولى  ١٠١٦

 مستجد تخلف مصطفى زينهم على جابر ابو الروس  ١٠١١

 مستجد تخلف مصطفى صالح الدين مسعد الحطاب  ١٠١١

 مستجد تخلف مصطفى طاهر محمد صديق غالى  ١٠١١

 مستجد تخلف مصطفى محمد خيراهلل جاداهلل سكران  ١٠١١

 مستجد تخلف مصطفى محمود عبدالقادر وفا  ١٠١١

 مستجد تخلف مصطفى يحى مصطفى عبداهلل  ١٠١٠

 مستجد تخلف معاذ حسين احمد حسين دويدار  ١٠١١

 مستجد تخلف منار محمد عوض عوض المكاوى  ١٠١١

 مستجد تخلف منار محمود ابو العطا ابراهيم  ١٠١١

 مستجد تخلف منار ممدوح سمير ممدوح المنسى  ١٠١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٨ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف منار منصور فتحى عبد العزيز ابراهيم  ١٠١١

 مستجد تخلف منتصر ابوالسعود ابوالسعود سليمان المعز  ١٠١١

 مستجد تخلف منصور صبرى عبدالنبى السيد احمد واصل  ١٠١١

 مستجد تخلف منصور فتحى منصور مصطفى اللضام  ١٠١١

 مستجد تخلف منى جمال محمد سليمان  ١٠١١

 مستجد تخلف منى طارق محمد رأفت قمصانى  ١٠١٠

 مستجد تخلف منى محمد احمد شريف  ١٠١١

 مستجد تخلف منى محمد محمود عثمان  ١٠١١

 مستجد تخلف منى وصفى موسى على غالى  ١٠١١

 مستجد تخلف مها مصطفى احمد غازى عصر  ١٠١٦

 مستجد تخلف مى فؤاد فتحى سالمه زوين  ١٠١١

 مستجد تخلف مى متولى برهام متولى السيد  ١٠١١

 مستجد تخلف مياده عبدالحميد فهيم محمود دياب  ١٠١١

 مستجد تخلف مياده عبداهلل محمد عامر  ١٠١١

 تخلف مستجد مياده ماهر احمد الشحات البنا  ١٠١١

 مستجد تخلف مياده محمد منسى محمد منسى  ١٠١٠

 مستجد تخلف ميرنا أيمن محمود عوض التليني  ١٠١١

 مستجد تخلف ميرنا احمد عبدالعظيم محمد عبدالصمد  ١٠١١

 مستجد تخلف ميسره حسن صبرى حسن ابوالعال  ١٠١١

 مستجد تخلف ناجى ابراهيم الشحات سالم  ١١٦٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٨ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف ناجى ياسر هالل اسحاق  ١١٦١

 مستجد تخلف نادين جاسر عبدالعظيم محمد جالل  ١١٦١

 مستجد تخلف ناهد رمضان حسانين عيد  ١١٦١

 مستجد تخلف نبيله عماد محفوظ صبح  ١١٦١

 مستجد تخلف نجاه عبدالرحمن عبدالستار ابوالعال  ١١٦١

 مستجد تخلف نجاه محمد حسن محمد عامر  ١١٦٠

 مستجد تخلف نجوى شريف ماجد محمد خليل  ١١٦١

 مستجد تخلف ندا احمد احمد محمد حنفى  ١١٦١

 مستجد تخلف ندا رفيق احمد احمد الزهيرى  ١١٦١

 مستجد تخلف ندى ابراهيم عبدالعزيز عبدالرحمن مطر  ١١١٦

 مستجد تخلف ندى جمال الدين حسين احمد احمد  ١١١١

 مستجد تخلف ندى جمال عبدالبارى احمد حسانين  ١١١١

 مستجد تخلف ندى حمدى جوده احمد النادى  ١١١١

 مستجد تخلف ندى رضا عبدالباسط ابراهيم  ١١١١

 مستجد تخلف ندى محمد عبدالرحمن امين  ١١١١

 مستجد تخلف ندى وجدى محمد حسن  ١١١٠

 مستجد تخلف نرمين عبدالغفار السيد محمد بخيت  ١١١١

 مستجد تخلف نرمين على عبدالمعطى الهنداوى  ١١١١

 مستجد تخلف نرمين محمد ابوالنور محمد عبدالحليم  ١١١١

 مستجد تخلف نسمه مجدى محمد صالح الدين زوال  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٨ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف نسمه محمد عطااهلل محمد حسن  ١١١١

 مستجد تخلف نسمه محمد على محمد رمضان  ١١١١

 مستجد تخلف نسمه ناصر عبدالجواد على  ١١١١

 مستجد تخلف نهله عوض عطيه المهدى  ١١١١

 مستجد تخلف نهى اشرف ابراهيم عيد الغازى  ١١١١

 مستجد تخلف نوار خالد عبدالغفار الحلو  ١١١٠

 مستجد تخلف نورا ابوبكر يوسف على النجار  ١١١١

 مستجد تخلف نورا رضا محمد محمد  ١١١١

 مستجد تخلف نورا محمد السيد جاد  ١١١١

 مستجد تخلف نورهان اسامه احمد عبده احمد  ١١١٦

 مستجد تخلف نورهان عادل محمد عبدالنبى الجيار  ١١١١

 مستجد تخلف نورهان محمد السيد ابراهيم بيبرس  ١١١١

 مستجد تخلف نورهان محمد غانم يوسف الزينى  ١١١١

 مستجد تخلف نورهان محى الدين يوسف محمود رخا  ١١١١

 مستجد تخلف نيره اشرف فتحى شحاته حسن  ١١١١

 مستجد تخلف نيره رضا محمد الحسينى الشافعى  ١١١٠

 مستجد تخلف نيره رضا محمد يونس  ١١١١

 مستجد تخلف نيره عبدالمطلب فرج عبدالمطلب  ١١١١

 مستجد تخلف نيفين رضوان الغريب احمد القمرى  ١١١١

 مستجد تخلف هاجر السيد احمد محمد على هاشم  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١١ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف هاجر توكل حلمى متولى خليل  ١١١١

 مستجد تخلف هاجر عصام محمد على منصور  ١١١١

 مستجد تخلف هاجر محمد احمد ابوالعال خليل  ١١١١

 مستجد تخلف هاجر محمد السيد محمد جالل  ١١١١

 مستجد تخلف هاجر محمود محمد عبدالهادي  ١١١١

 مستجد تخلف هاله جمال محمود السيد على  ١١١٠

 مستجد تخلف هاله محمد عبدالسميع محمد على  ١١١١

 مستجد تخلف هايدى خيرى فكرى فوزى السيد العيسوى  ١١١١

 مستجد تخلف هايدى محمد ذكى عبدالوهاب  ١١١١

 مستجد تخلف هبه على محمد سعد  ١١١٦

 مستجد تخلف هبه فرج غازى على عبداهلل  ١١١١

 مستجد تخلف هدى عاطف على على يوسف  ١١١١

 مستجد تخلف هدير المهدى حسين حسين على  ١١١١

 مستجد تخلف هدير بكر محمد عبدالعاطى محمد نصار  ١١١١

 مستجد تخلف هدير فايزجمال الدين العدلى اسماعيل  ١١١١

 مستجد تخلف هدير محمد محمد حسن العجيرى  ١١١٠

 مستجد تخلف هشام احمد لطفى عبدالمقصود المغربى  ١١١١

 مستجد تخلف هشام رضا جميل ابراهيم بدوى  ١١١١

 مستجد تخلف هشام ياسر احمد محمد جاداهلل  ١١١١

 مستجد تخلف همت محمد سعد مصطفى خليل  ١١٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (١٨ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف هند احمد القطب محمد عبداهلل  ١١٠١

 مستجد تخلف هند جالل عبدالرازق امام  ١١٠١

 مستجد تخلف هند سامى المرسى عبدالغنى حبيب  ١١٠١

 مستجد تخلف هند محمد بدوى عبدالغنى الشافعى  ١١٠١

 مستجد تخلف وسام محسن جوده الغريب  ١١٠١

 مستجد تخلف وسام محمد احمد على  ١١٠٠

 مستجد تخلف وسام هانى مصطفى الكياله  ١١٠١

 مستجد تخلف وسيم محمد عدنان النابلسى  ١١٠١

 مستجد تخلف وفاء محمد عيد المرسى  ١١٠١

 مستجد تخلف والء سالم طه على جبر الخطيب  ١١١٦

 مستجد تخلف والء على السيد على عبدالكريم  ١١١١

 مستجد تخلف يارا وحيد الموافى المغازى  ١١١١

 مستجد تخلف ياسر احمد مصطفى محمد ابراهيم زهيرى  ١١١١

 مستجد تخلف ياسمين احمد ابراهيم حسن محمود  ١١١١

 مستجد تخلف ياسمين احمد مسعد محمد سالمه  ١١١١

 مستجد تخلف ياسمين اسماعيل الشافعى خليل داود  ١١١٠

 مستجد تخلف ياسمين عصام حسين سالم  ١١١١

 مستجد تخلف ياسمين نبيل انور السيد شاهين  ١١١١

 مستجد تخلف يسرا خالد احمد عبدالحميد النحراوى  ١١١١

 مستجد تخلف يسرا شوقى مراد اسماعيل ابو جليلة  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٢ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 مستجد تخلف يسرى رفعت عباس امين  ١١١١

 مستجد تخلف يسرى زكريا نعمان محمد السيد  ١١١١

 مستجد تخلف يمنى عصام العدل عرفات رخيه  ١١١١

 مستجد تخلف يوسف اشرف يوسف حسن السلمونى  ١١١١

 مستجد تخلف يوسف السيد السيد السيد الحاج على  ١١١١

 مستجد تخلف يوسف سامح عبدالحليم عبدالحميد العراقى  ١١١٠

 مستجد تخلف يوسف محمد عبدالمنعم محمود الطنطاوى  ١١١١

 مستجد تخلف يوسف نبيل قاسم مكاوى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف امنه تركى خالد ذياب جغيثم عقاب الديحانى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف خالد طالل محمد غانم جمران  ١١١٦

 وافد مستجد تخلف ريم بداح محمد عبداهلل رفيدان قاعد العتيبى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف سعد على مرزوق رزيق العتيبى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف سلمان رشيد ثميل محمد الزقروطى الشمرى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف سلمان عبدالعزيز سعود زويد المطيرى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف سلطان ضارى يوسف عوض مطلق  ١١١١

 وافد مستجد تخلف عبدالرحمن احمد على الكندرى  ١١١٠

 وافد مستجد تخلف عبداهلل بداح محمد عبداهلل العتيبى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف عبداهلل خالد محمد حسن محمد على المهنا  ١١١١

 وافد مستجد تخلف عبدالمجيد خليف سعود عواد فريج الماجدى  ١١١١

 وافد مستجد تخلف غنام ناصر غنام محمد غنام العجمى  ١١٦٦

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٢ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 وافد مستجد تخلف فراج حماد فهيد محمد حزام العجمى  ١١٦١

 وافد مستجد تخلف فواز احمد صالح محمد السعيدى  ١١٦١

 وافد مستجد تخلف محمد خالد محمد حسن محمد على المهنا  ١١٦١

 وافد مستجد تخلف محمد عبدالرحمن سهيل عطيان الرشيدى  ١١٦١

 وافد مستجد تخلف محمد مبارك محمد سراح مطلق الدغيم  ١١٦١

 وافد مستجد تخلف ميعاد مسلم عبيد سلمان  ١١٦٠

 باق بعذر احمد ابراهيم الدسوقى محمد الحسينى  ١١٦١

 باق بعذر احمد شعبان عارف عبدالوهاب راشد  ١١٦١

 باق بعذر محمد على ابوخليل ابراهيم على  ١١٦١

 باق بعذر مصطفى العزازى تفيد العزازى محمد  ١١١٦

 باق آيات محمود احمد صادق جاد  ١١١١

 باق آيه صبرى محمد ابوشحاته  ١١١١

 باق آيه عادل محمود احمد األحول  ١١١١

 باق آيه عبدالعاطى على على عمر  ١١١١

 باق آيه عصام محمود مصباح غباشى  ١١١١

 باق آيه محمد معاطى خالد حسانين  ١١١٠

 باق ابراهيم ابراهيم محمد عبده عرابى  ١١١١

 باق ابراهيم امام ابراهيم علي  ١١١١

 باق ابراهيم ايمن ابراهيم عبدالخالق  ١١١١

 باق ابراهيم محمد ابراهيم يوسف الخواجه  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٠ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق احمد ابراهيم محمد حسن عيسى  ١١١١

 باق احمد ابراهيم محمد على الهندى  ١١١١

 باق احمد احمد احمد فرح  ١١١١

 باق احمد بركات درويش بركات  ١١١١

 باق احمد رمضان عبدالحميد عبدالحليم على  ١١١١

 باق احمد عزت محمد الخواجه  ١١١٠

 باق احمد عزمى السيد محمود اسماعيل  ١١١١

 باق احمد فوزى احمد حسانين الخيارى  ١١١١

 باق احمد محمد حسن سليمان حسن  ١١١١

 باق احمد محمد عبدالغفار سعيد السبروت  ١١١٦

 باق احمد محمد محمود محمد  ١١١١

 باق احمد محمود محمد البواب  ١١١١

 باق احمد مصطفى محمد عثمان  ١١١١

 باق احمد وليد مسعد محمد عبدالعال  ١١١١

 باق اريج عالء صبح الشرقاوى على  ١١١١

 باق اسراء احمد محمد كامل احمد صادق  ١١١٠

 باق اسراء مجاهد مجاهد على مصطفى  ١١١١

 باق اسراء محمد عبدالحى حافظ خلف  ١١١١

 باق اسالم السيد عبدربه موسى احمد  ١١١١

 باق اسالم جمعه الهاللى رزق  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق اسالم حلمى احمد محمد المنجي  ١١١١

 باق اسالم عالء السيد احمد السيد احمد  ١١١١

 باق اسالم محمد متولى المليجى  ١١١١

 باق اسالم مصطفى طه الصواف  ١١١١

 باق اسماء اشرف حسين المهدى  ١١١١

 باق اسماء جمال امين الشربينى على  ١١١٠

 باق اسماء على خليل خليل  ١١١١

 باق اسماء محمود عوض جاد كسر  ١١١١

 باق الحسن عثمان عبود محمود  ١١١١

 باق السعيد السعيد منصور الشيخ  ١١١٦

 باق السعيد توفيق السعيد عبدالمعطى  ١١١١

 باق الشيماء سمير محمد الدكرورى  ١١١١

 باق امانى رضا ابراهيم اسماعيل  ١١١١

 باق امل ابراهيم انور محمد ابراهيم  ١١١١

 باق امير ناجى ابوالسعود حافظ الطنطاوى  ١١١١

 باق اميره السيد على عبدالغفار احمد عدوى  ١١١٠

 باق اميره حسنى برهام ابراهيم معوض  ١١١١

 باق اميره نبيل حسن الشرخه  ١١١١

 باق اميره يوسف ابوكبشه المتولى  ١١١١

 باق اميمه محمد السعيد محمد غانم  ١١٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق ايمان احمد نبيه المتولى  ١١٠١

 باق ايهاب مصطفى محمود السعدونى  ١١٠١

 باق بسمه محمد السيد المزين  ١١٠١

 باق بسنت يوسف هالل يوسف  ١١٠١

 باق تسنيم محمود سيد موسى احمد  ١١٠١

 باق جمال محمد على عيد داود  ١١٠٠

 باق حسام عبدالمنعم محمد المصلحى  ١١٠١

 باق حسام عصام احمد ابراهيم بركاوى  ١١٠١

 باق حسنى محمد حسين محمد عياد  ١١٠١

 باق حسين فهمى حسن فهمى  ١١١٦

 باق خلود عالء مصطفى فرج بصيله  ١١١١

 باق دنيا كامل محمد عبدالحميد  ١١١١

 باق رانيا سامى محمد السيد الوكيل  ١١١١

 باق رشا سعد كامل ابراهيم منصور  ١١١١

 باق رشيده عادل فوزى محمود محيسن  ١١١١

 باق رفيده حسن حسن السيد عميره  ١١١٠

 باق روجينا عاطف ميخائيل عوض  ١١١١

 باق ساره محمد احمد محمد  ١١١١

 باق ساره محمد سالم المعداوى سالم  ١١١١

 باق سالم احمد ابراهيم سيد احمد  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠إلدارة شئون الطالب بتاريخ  نظام ابن الهيثم
 حالة القيد االسم م

 باق سامح مصطفى الشربينى محمد درويش  ١١١١

 باق سعاد عادل عبدالصبور محمود  ١١١١

 باق سلمى حسين حسن على الحبشى  ١١١١

 باق سلمى فكرى امين ابوالخير  ١١١١

 باق سلمى محمد عبدالحكم فوده  ١١١١

 باق سلمى ياسين محمد عبدالسالم القفاص  ١١١٠

 باق سماح قاسم محمد احمد الديب  ١١١١

 باق سمر اسامه السيد حامد الشربينى  ١١١١

 باق سمر عماد االمام محمد االمام  ١١١١

 باق سها بدير محمد محمد حسن  ١١١٦

 باق سهام محمد عبده عوض سليم  ١١١١

 باق سهير سعيد احمد الدرديرى  ١١١١

 باق سوميه فوزى فوزى ابو السعود  ١١١١

 باق شدا صالح الدين اسماعيل مندور  ١١١١

 باق شروق ابراهيم احمد الشنهاب العيوطى  ١١١١

 باق شروق سامى عطااهلل محمود صالح  ١١١٠

 باق شيرين عبدالعزيز فكرى حسن البربرى  ١١١١

 باق طارق حمدى محمد محمد على الدنف  ١١١١

 باق طه محمد صديق السيد  ١١١١

 باق عادل احمد عبد اللطيف احمد  ١١٦٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق عادل االمام عبدالعزيز االمام  ١١٦١

 باق عاطف السعيد معوض السعيد معوض  ١١٦١

 باق عبدالرحمن احمد سعد محمد شعبان  ١١٦١

 باق عبدالرحمن السعيد السيد مرسى عليوه  ١١٦١

 باق عبدالرحمن محمد عبدالرحمن المكاوى عبدالرحمن  ١١٦١

 باق عبدالرحمن هشام زكريا موسى  ١١٦٠

 باق عبداللطيف محمد محمد احمد ابراهيم الباز  ١١٦١

 باق عبداهلل ابراهيم احمد السيد  ١١٦١

 باق عبدالملك محمد عبدالملك احمد حسانين  ١١٦١

 باق عبير الشافعى لطفى محمد على  ١١١٦

 باق عزه ممدوح السيد عبدالفتاح العوضى العشرى  ١١١١

 باق عصام فاروق عبدالحميد محمد عبدالمعطى  ١١١١

 باق عالء عبدالفتاح عبدالعال عوض  ١١١١

 باق على سالم محمد حمود  ١١١١

 باق على عاطف محمد محمد ابوغالى  ١١١١

 باق على عبدالعزيز صالح عبدالحى احمد  ١١١٠

 باق على محمد على عثمان  ١١١١

 باق عمر بركات محمد جبر الصعيدى  ١١١١

 باق عمر سمير السيد البيومى  ١١١١

 باق عمر محمد سالمه محمد الزالط  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق عمرو محمد عوض ابراهيم  ١١١١

 باق عمرو محمد محمد ابراهيم حجازى  ١١١١

 باق غاده حلمى احمد نجا االمام  ١١١١

 باق غاده عبدالغفار بهرام على حسن  ١١١١

 باق غاده مصطفى على احمد السيد  ١١١١

 باق غاده نفاد عبدالحسيب احمد الزفتاوي  ١١١٠

 باق فؤاد السيد فراج السيد فراج  ١١١١

 باق فارس سمير الشربينى احمد على  ١١١١

 باق فاطمه ابراهيم السيد سيد احمد  ١١١١

 باق فايز اشرف غريب يوسف الشرقاوى  ١١١٦

 باق فردوس سالمه عبدالبديع على  ١١١١

 باق فريال مدحت محمد عبدالخالق سعفان  ١١١١

 باق كريم اشرف عبدالباقى الغريب البصراطى  ١١١١

 باق كريم السيد محمود عبدالغفار محمود موسى  ١١١١

 باق كريم عبدالمنعم ابوالفتوح ابراهيم  ١١١١

 باق كريم محمد محمد صالح الدين  ١١١٠

 باق كريمه اشرف محمد الشربينى  ١١١١

 باق كوثر قطب السيد قطب السيد  ١١١١

 باق الرا طاهر محمد العدوى  ١١١١

 باق ماجد حسن محمد الزيدى  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨١ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق مارى ممدوح روحى نجيب  ١١١١

 باق مارينا جورج حنين ذكى حنين  ١١١١

 باق مازن مختار عويس محمد  ١١١١

 باق محمد ابراهيم ابراهيم ابوالعال سعفان  ١١١١

 باق محمد ابراهيم محمد محمود قنديل  ١١١١

 باق محمد احمد ابراهيم عبدالفتاح مصطفى  ١١١٠

 باق محمد احمد محمد عبدالحليم الحديدى  ١١١١

 باق محمد احمد محمود القبانى  ١١١١

 باق محمد اشرف عبدالفتاح محمد الغنيمى  ١١١١

 باق محمد السيد ابراهيم احمد  ١١١٦

 باق محمد حسن محمد عصفور  ١١١١

 باق محمد حسنى احمد عبدالرحمن شلبى  ١١١١

 باق محمد حسين ابراهيم حسين  ١١١١

 باق محمد رمضان خليل السيد الغندور  ١١١١

 باق محمد عابدين محمد الدسوقى  ١١١١

 باق محمد عادل محمد غزى  ١١١٠

 باق محمد عاطف عوض عبدالفتاح  ١١١١

 باق محمد عبدالرحمن رمضان الجحاوى  ١١١١

 باق محمد عبدالفتاح عبدالعال عوض مجاهد  ١١١١

 باق محمد عبداهلل محمد العيسوى  ١١٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٨٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق محمد عماد محمد سامى جعيصه  ١١٠١

 باق محمد عمرو ابراهيم حامد السباعى اسماعيل  ١١٠١

 باق محمد مجدى محمد مرسى  ١١٠١

 باق محمد محمد ابوالعنين ابوالعنين العريف  ١١٠١

 باق محمد محمد السيد احمد احمد  ١١٠١

 باق محمد محمد السيد حسن  ١١٠٠

 باق محمد محمود عبدالباقى اسماعيل سمك  ١١٠١

 باق محمد محمود محمد الديسطى سند  ١١٠١

 باق محمد مسعود احمد البرعي  ١١٠١

 باق محمد ممدوح محمد محمد السعدني  ١١١٦

 باق محمود ابراهيم على احمد عبدالدايم  ١١١١

 باق محمود احمد عبدالغفار احمد الجمل  ١١١١

 باق محمود حسنى محمود احمد عوض اهلل  ١١١١

 باق محمود عثمان محمد ابراهيم حسين  ١١١١

 باق محمود عزت محمود ابراهيم المغربى  ١١١١

 باق محمود فوزى احمد الحلو  ١١١٠

 باق محمود محمد المغاورى محمد صقاره  ١١١١

 باق محمود محمد عماد على حسين  ١١١١

 باق مروه عالم المرغنى احمد سراج  ١١١١

 باق مروه مجدى محمد ابراهيم  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٢ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق مريم عبدالقادر كمال الدين خفاجى  ١١١١

 باق مصطفى عادل عبدالعظيم العرابى  ١١١١

 باق منار عبدالباسط محمود السيد عطااهلل  ١١١١

 باق منال كامل يوسف غبريال  ١١١١

 باق منى ابراهيم محمد محمد الشافعى  ١١١١

 باق منى حلمى على المرسى داود  ١١١٠

 باق منى عبدالحميد عبدالحميد عماره  ١١١١

 باق منى عبدالرحمن عبداهلل عبدالرحمن الوكيل  ١١١١

 باق منى عماد المرسى راغب المرسى  ١١١١

 باق مونيكا عماد نسيم سليمان  ١١١٦

 باق مى اسامه احمد على سليم  ١١١١

 باق مى جالل السيد جالل  ١١١١

 باق مى حمدى محمد ابراهيم الفيومى  ١١١١

 باق مى صبحى ابراهيم الديسطى  ١١١١

 باق مى عبدالرازق محمد عبدالمجيد  ١١١١

 باق مى مجدى محمد عبدالحميد ناصر  ١١١٠

 باق مياده جالل على احمد عبد ربه  ١١١١

 باق مياده طارق عبدالمعبود المنشاوى فرج  ١١١١

 باق مياده نصر السيد محمد االسود  ١١١١

 باق ميار رافت حسن على فايد  ١٦٦٦

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٢ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق ميرا ريمون نبيه ميشيل فانوس  ١٦٦١

 باق ميرنا نبيل محمود محمد الخيارى  ١٦٦١

 باق ناديه محمود محمود ابراهيم الغيطانى  ١٦٦١

 باق نبيله ابراهيم ابراهيم خطاب الطنطاوي  ١٦٦١

 باق نجوى محمد عبداالله زين العابدين محمود  ١٦٦١

 باق ندى محمد احمد عبده احمد عجوه  ١٦٦٠

 باق نرمين على محمود على  ١٦٦١

 باق نسرين احمد عطااهلل احمد الصبيى  ١٦٦١

 باق نشوى االمير رياض عبدالمقصود  ١٦٦١

 باق نهى عصام محروس احمد درغام  ١٦١٦

 باق نورا السعيد االحمدى سلطان  ١٦١١

 باق نورا طارق السيد الدسوقى حماد  ١٦١١

 باق نورا محمد فاروق عبدالحميد على  ١٦١١

 باق نورهان السعيد بكر محمد العربى  ١٦١١

 باق نورهان جمال محمد محمد سليمان  ١٦١١

 باق نورهان محمود عبدالعاطى احمد حامد  ١٦١٠

 باق نيفين رمضان ابراهيم عبدالقوى غازى  ١٦١١

 باق هايدى محمود صابر عوض الجناينى  ١٦١١

 باق هبةاهلل محمد السيد محمد السيد  ١٦١١

 باق هبه حمدى ابراهيم حامد مكاوى  ١٦١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٠ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 باق هدى عبدالفتاح مرسى عبدالفتاح محمد  ١٦١١

 باق هدير امين ابراهيم نوفل  ١٦١١

 باق هدير بليغ موسى عطيه  ١٦١١

 باق هدير رضا احمد مصطفى  ١٦١١

 باق هشام ابراهيم محمود فهمى ابوالمجد  ١٦١١

 باق هنادى هشام فرج محمد شرف  ١٦١٠

 باق هند محمد رمضان عبده عوض  ١٦١١

 باق هيام فتحى عبدالقادر احمد البلتاجي  ١٦١١

 باق وحيد سعد رمضان محمد سليمان  ١٦١١

 باق وفاء ابوالفتوح فوزى ابوالفتوح  ١٦١٦

 باق وفاء محمود محمد السيد شحاته  ١٦١١

 باق والء الصباحى ابراهيم احمد زينه  ١٦١١

 باق والء حمدى عبدالجليل ابراهيم شلبى  ١٦١١

 باق وليد ابراهيم محمد رزق  ١٦١١

 باق ياسمين احمد عبدالحميد احمد الخيارى  ١٦١١

 باق ياسمين على كمال عتمان  ١٦١٠

 باق يحيى السيد مصطفى محمود  ١٦١١

 باق يمنى ايمن احمد عبدالهادى  ١٦١١

 باق يمنى ناصر طه عبدالمجيد الريس  ١٦١١

 وافد باق على احمد سالم مذخر الضعيان  ١٦١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 وافد باق محمد يوسف محمد القناطره  ١٦١١

 وافد باق ناصر عبدالعزيز ناصر محمد الغانم  ١٦١١

 وافد باق يوسف على خلف العنزى  ١٦١١

 ١من الخارج  آيه سعد عبدالوهاب السيد راجح  ١٦١١

 ١من الخارج  ابراهيم عبدالمجيد محمود نعمان  ١٦١١

 ١من الخارج  احمد ابراهيم السيد حسنين  ١٦١٠

 ١من الخارج  احمد ابراهيم محمد فتوح  ١٦١١

 ١من الخارج  احمد محمد حسن شواده  ١٦١١

 ١من الخارج  اسراء محمد طه على محمد جبر  ١٦١١

 ١من الخارج  اسماء مأمون محمد عبد الغفار  ١٦١٦

 ١من الخارج  امل محمود عبدالحميد احمد البنهاوى  ١٦١١

 ١من الخارج  امير محمد المندوه عبدالرؤف العاصمى  ١٦١١

 ١من الخارج  اميره حمدى محمود عبد العليم الزمر  ١٦١١

 ١من الخارج  بالل مصطفى السيد ابراهيم غالى  ١٦١١

 ١من الخارج  حسن محمد محمد محمد سليم  ١٦١١

 ١من الخارج  خالد محمد احمد رشاد محمد سالم  ١٦١٠

 ١من الخارج  دعاء شعبان عبدالعزيز محمد حسن الصعيدى  ١٦١١

 ١من الخارج  دنيا ابراهيم سعد اليمانى النجار  ١٦١١

 ١من الخارج  راندا محمد ابراهيم ابراهيم ابوالعنين  ١٦١١

 ١من الخارج  رحاب فريد محمد ابوالنور حال  ١٦٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 ١من الخارج  روان حسام عبدالعزيز حافظ  ١٦٠١

 ١من الخارج  ساره على منير ابراهيم  ١٦٠١

 ١من الخارج  سمير ابراهيم محمود محمد المالح  ١٦٠١

 ١من الخارج  كريم محمد عبدالمنعم محمد  ١٦٠١

 ١من الخارج  محمد احمد على احمد ابوصالح  ١٦٠١

 ١من الخارج  مها عبدالشافى عباس بدوى  ١٦٠٠

 ١من الخارج  مى مصطفى عبداللطيف حسن عوض  ١٦٠١

 ١من الخارج  نادر السيد عبدالخالق محمد احمد  ١٦٠١

 ١من الخارج  ندا عبداهلل البدوى حامد  ١٦٠١

 ١من الخارج  ندى حمدى مسعد الحسينى محمد  ١٦١٦

 ١من الخارج  نرمين زكى زكى ابوالمجد الحلو  ١٦١١

 ١من الخارج  هدى محمود محمود محمد العدل  ١٦١١

 ١من الخارج  هدير حافظ توفيق دبور  ١٦١١

 ١من الخارج  وسام مصباح احمد محمد حسن  ١٦١١

 ١من الخارج  آالء ناجى عطيه محمد عاشور  ١٦١١

 ١من الخارج  آيه اهلل محمود عبدالكريم محمد الديب  ١٦١٠

 ١من الخارج  آيه عبدالواحد عبدالفتاح ابوالحديد  ١٦١١

 ١من الخارج  آيه يحيى فهمى عبدالحميد عبدالعال  ١٦١١

 ١من الخارج  ابراهيم حيدر محمود ابواالنوار السيد  ١٦١١

 ١من الخارج  احمد ايمن السيد خليل بدوى  ١٦١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيث
 حالة القيد االسم م

 ١من الخارج  احمد حمد مصطفى ابراهيم  ١٦١١

 ١من الخارج  احمد مجدى محمد الدمرداش  ١٦١١

 ١من الخارج  احمد محمد عبدالسميع فراج  ١٦١١

 ١من الخارج  اسالم احمد السيد احمد الخضرى  ١٦١١

 ١من الخارج  اسماء محمود محمد اسماعيل  ١٦١١

 ١من الخارج  السعيد محمد احمد سركيس  ١٦١٠

 ١من الخارج  الهام الحسين محمد عزام  ١٦١١

 ١من الخارج  اميره محمد محمود ذكى  ١٦١١

 ١من الخارج  ايمان محمد جحا المتولى محمد بكر  ١٦١١

 ١من الخارج  ايهاب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح  ١٦١٦

 ١من الخارج  باسل عماد عباس زكى حسين  ١٦١١

 ١من الخارج  بسمه انور عبدالوهاب محمد الشلبانى  ١٦١١

 ١من الخارج  حسام حسن احمد احمد الجدامي  ١٦١١

 ١من الخارج  دعاء السيد لطفى على حندق  ١٦١١

 ١من الخارج  دعاء سامى الدسوقى الخرويلى  ١٦١١

 ١من الخارج  دعاء عبدالفتاح عبداهلل السيد  ١٦١٠

 ١من الخارج  دنيا محيى الشحات السيد رجب  ١٦١١

 ١من الخارج  رنا عادل رزق رزق حسن  ١٦١١

 ١من الخارج  رنا يحى عطيه السعيد عطيه  ١٦١١

 ١من الخارج  ريهام خميس عبداللطيف السيد خليل  ١١٦٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 ١من الخارج  ساره عزمى السيد مرعى  ١١٦١

 ١من الخارج  سعد محمد على بصبوص  ١١٦١

 ١من الخارج  سماح يوسف عبدالموجود عبدالواحد  ١١٦١

 ١من الخارج  سمير المعداوى فرج عبدالجواد  ١١٦١

 ١من الخارج  شعبان محمود محمد جمال الدين عبدالغنى  ١١٦١

 ١من الخارج  طارق محمد محمود محمود العزب  ١١٦٠

 ١من الخارج  عائشه السيد عبدالعظيم محمد الجمال  ١١٦١

 ١من الخارج  عبدالرحمن يسرى انور حسنى رضا  ١١٦١

 ١من الخارج  عبدالغنى مصطفى على حسين الغلبان  ١١٦١

 ١من الخارج  عبداهلل محمد حسنى محمود حسن  ١١١٦

 ١من الخارج  عمرو يوسف ابراهيم ابراهيم عطااهلل  ١١١١

 ١من الخارج  فؤاد عماد فؤاد زكى الدميري  ١١١١

 ١من الخارج  فاطمه فريد الغمرى فريد محمد  ١١١١

 ١من الخارج  كريم وجدى محمد حلمى حبيش  ١١١١

 ١من الخارج  محمد االحمدى عبدالكريم ابراهيم  ١١١١

 ١من الخارج  محمد جمال عبدالعزيز السحيلى  ١١١٠

 ١من الخارج  محمد عبدالفتاح محمد احمد  ١١١١

 ١من الخارج  محمد عطاء احمد احمد المصرى  ١١١١

 ١من الخارج  محمد ماهر محمد النجار  ١١١١

 ١من الخارج  محمد مجدى كمال رزق الشحات  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيث
 حالة القيد االسم م

 ١من الخارج  محمد هشام محمد عبدالسالم عبدالحليم  ١١١١

 ١من الخارج  محمود احمد محمد احمد االتربى  ١١١١

 ١من الخارج  محمود عبد االاله رشاد عبد الجيد  ١١١١

 ١من الخارج  محمود يسرى حسن حسن جلهوم  ١١١١

 ١من الخارج  مراد احمد جمعه عبدالحليم  ١١١١

 ١من الخارج  مروه اسماعيل عبدالواحد البيومى  ١١١٠

 ١من الخارج  مريم محمد ابراهيم ابراهيم فرج  ١١١١

 ١من الخارج  مغفره شاكر صديق ابوعيسى  ١١١١

 ١من الخارج  ملك محمد ابراهيم محمد الطنساوى  ١١١١

 ١من الخارج  ممدوح عادل عثمان عوف السيد  ١١١٦

 ١من الخارج  مى محمد العيسوى محمد منصور  ١١١١

 ١من الخارج  مياده عبدالخالق ابراهيم مصطفى  ١١١١

 ١من الخارج  ندى ابراهيم اسماعيل احمد قنديل  ١١١١

 ١من الخارج  ندى ممدوح السعيد هالل ابوالعز  ١١١١

 ١من الخارج  نهاد عبدالستار السيد احمد ابوالنجا  ١١١١

 ١من الخارج  نورا محمد على موسى ابوالعنين  ١١١٠

 ١من الخارج  نورهان عبدالحميد عبدالحميد السيد عيسى  ١١١١

 ١من الخارج  هدى سعد امين احمد عبده ابو طالب  ١١١١

 ١من الخارج  هديل حامد حمدان العوضى الجندى  ١١١١

 ١من الخارج  هند على عبدالمجيد عوض  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢١ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 ١من الخارج  ياسمين طارق عبدالفتاح محمد طه  ١١١١

 ١من الخارج  ياسمين عبدالعزيز العفيفى عبدالعزيز  ١١١١

 ١من الخارج  آيه ابوزيد سعد ابوزيد  ١١١١

 ١من الخارج  آيه رضا عبدالستار زيدان  ١١١١

 ١من الخارج  احمد سامح عبدالعزيز محمد على فرحات  ١١١١

 ١من الخارج  احمد محمد عبدالودود السباعى  ١١١٠

 ١من الخارج  احمد محمد على الجوهرى  ١١١١

 ١من الخارج  احمد محمود احمد عبدالعزيز التراوى  ١١١١

 ١من الخارج  دينا فتحى على السيد ابورجيله  ١١١١

 ١من الخارج  رحاب احمد محمد صقر  ١١١٦

 ١من الخارج  سعد رجب احمد سعد الدين محمد  ١١١١

 ١من الخارج  شرين محمود محمد محمود خليل  ١١١١

 ١من الخارج  صابر خليل محمود القسط  ١١١١

 ١من الخارج  علياء عادل محمد محمود عليم  ١١١١

 ١من الخارج  محمد ود محمد السؤالى  ١١١١

 ١من الخارج  نهال نعمان نعمان هليل الزير  ١١١٠

 فرصة بتخلف آالء معتز حسين البدويهى  ١١١١

 فرصة بتخلف آيه الباز محمد عبدالعال  ١١١١

 فرصة بتخلف آيه رضا عبدالرازق بركات على  ١١١١

 فرصة بتخلف آيه محمد صالح محمد نور  ١١٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيث
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف ابراهيم زاهر سيد احمد سالم  ١١٠١

 فرصة بتخلف ابراهيم سامى ابراهيم عبدالرحيم  ١١٠١

 فرصة بتخلف ابراهيم طالل عبدالسالم عطيه الحجر  ١١٠١

 فرصة بتخلف ابراهيم عوض عبدالهادى عبدالهادى شبكه  ١١٠١

 فرصة بتخلف احمد ابراهيم خليل محمد  ١١٠١

 فرصة بتخلف احمد ابوالفتح مصطفى يسن فوده  ١١٠٠

 فرصة بتخلف احمد اشرف الحسينى ابوزيد  ١١٠١

 فرصة بتخلف احمد الدسوقى محمد عطيه فايد  ١١٠١

 فرصة بتخلف احمد السعيد محمود السيد حسن  ١١٠١

 فرصة بتخلف احمد جمال ابراهيم احمد رزق  ١١١٦

 فرصة بتخلف احمد جمال عثمان السعيد ديوان  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد حمدى محمد على معوض  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد رشاد حسن على محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد رضا احمد شمس الدين  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد سعد حسن فرغلى الشاذلى  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد عبدالجليل عطا ابوالسعد  ١١١٠

 فرصة بتخلف احمد عبدالمنعم رجب غبور  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد عبدالهادى احمد محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد عطيه محمد محمود شرابى  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد محمد الرشيدى محمد  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٢ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف احمد محمد امين حسن حسن العربى  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد محمد تيمور عباس صادق  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد محمد حسن محمد سيد احمد  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد محمد عبدالحميد على سليمان  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد محمد عبده اسماعيل  ١١١١

 فرصة بتخلف احمد محمد محمود عبدالعزيز الموجى  ١١١٠

 فرصة بتخلف اسراء محمود محمد محمود سعد  ١١١١

 فرصة بتخلف اسالم محمد عبدالفتاح المنزالوى  ١١١١

 فرصة بتخلف اسالم وجيه شهيد احمد محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف اسماء محمد محمد عبدربه صبح  ١١١٦

 فرصة بتخلف اسماء محمد مصطفى ابراهيم طه  ١١١١

 فرصة بتخلف اشرف عادل ابراهيم ابراهيم خليفه  ١١١١

 فرصة بتخلف اشرف ماهر محمد ياسين  ١١١١

 فرصة بتخلف الشحات محمد الشحات ابراهيم  ١١١١

 فرصة بتخلف الهام عبدالرحمن جوده عبدالرحمن شميس  ١١١١

 فرصة بتخلف امال توفيق محمد العجيلى  ١١١٠

 فرصة بتخلف امال صالح الدين محمد ابراهيم  ١١١١

 فرصة بتخلف امانى على محمد معوض االمام  ١١١١

 فرصة بتخلف امل على ابراهيم محمد حافظ  ١١١١

 فرصة بتخلف اموره المتولى عبدالحميد المتولى  ١١٦٦

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٢ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيث
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف اميره عبدالناصر عبدالغنى احمد الزغيبى  ١١٦١

 فرصة بتخلف اميره محمد راضى الدسوقى  ١١٦١

 فرصة بتخلف اميره محمود محمد الشحات محمد  ١١٦١

 فرصة بتخلف اميره مرتضى عبدالفتاح عبدالوهاب شبانه  ١١٦١

 فرصة بتخلف اميمه رمضان احمد خضر  ١١٦١

 فرصة بتخلف انس محمد حسن محمد القوسنى  ١١٦٠

 فرصة بتخلف انشراح عبدالهادى عبدالقادر محمد شلبى  ١١٦١

 فرصة بتخلف ايمان احمد محمد السيد حامد  ١١٦١

 فرصة بتخلف ايمان سعد على حسن عماره  ١١٦١

 فرصة بتخلف ايمان سليمان حسن عطيه  ١١١٦

 فرصة بتخلف ايمان شعبان الشربينى محمد موسى  ١١١١

 فرصة بتخلف ايمان على طاهر احمد عبدالعزيز  ١١١١

 فرصة بتخلف ايمان نصر رزق رزق الدابى  ١١١١

 فرصة بتخلف ايمن اشرف السيد محمود احمد الشيخ  ١١١١

 فرصة بتخلف ايهاب المعتز باهلل جبر محمد نضر  ١١١١

 فرصة بتخلف ايهاب سليم شحات حنا  ١١١٠

 فرصة بتخلف بسمه الجرايحى محمود محمد شلبى  ١١١١

 فرصة بتخلف بسنت امير محمد احمد القناوى  ١١١١

 فرصة بتخلف بشرى فتوح السيد ابوالفتوح فاضل  ١١١١

 فرصة بتخلف تامر محمد محمد ابوناسو  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٠ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف جاكلين جورج مترى شنوده  ١١١١

 فرصة بتخلف جمال سعد احمد سعد  ١١١١

 فرصة بتخلف جهاد عثمان خليفه فهمى  ١١١١

 فرصة بتخلف حازم رضا مصطفى كامل خضر  ١١١١

 فرصة بتخلف حسام جمعه عبدالعزيز محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف حسام حسن محمود محمد موافى  ١١١٠

 فرصة بتخلف حسام مسعد ابراهيم الدسوقى برغوت  ١١١١

 فرصة بتخلف حسن السيد عبدالعظيم السيد المنسى  ١١١١

 فرصة بتخلف حسن محمد مهران على  ١١١١

 فرصة بتخلف حسناء محمد عبدالمقصود محمد  ١١١٦

 فرصة بتخلف حسنى صفوت فتحى المحمدى الشوبكى  ١١١١

 فرصة بتخلف حسين محمد حسين النجار  ١١١١

 فرصة بتخلف حماده محمود محمد سالم  ١١١١

 فرصة بتخلف حمد السيد ابراهيم محمد العش  ١١١١

 فرصة بتخلف خالد عبدالقادر خالد حسن مجاهد  ١١١١

 فرصة بتخلف خالد محمد رشيد دانوك شطى  ١١١٠

 فرصة بتخلف خلود سامح محمد الموجى  ١١١١

 فرصة بتخلف دعاء ماجد سامى محمد األجهورى  ١١١١

 فرصة بتخلف ديانا عماد الدين محمد الحنفى  ١١١١

 فرصة بتخلف دينا عيد السيد ابو فراج الشمسار  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف دينا مسعد فوزى عبدالحليم مزروع  ١١١١

 فرصة بتخلف ذكرى رأفت احمد احمد عبداهلل  ١١١١

 فرصة بتخلف رامى محمد احمد عبداهلل عنتر  ١١١١

 فرصة بتخلف رامى محمد صالح المتولى مرعى  ١١١١

 فرصة بتخلف رحاب السعيد مصطفى محمد عبده  ١١١١

 فرصة بتخلف رحاب السيد محمود علي  ١١١٠

 فرصة بتخلف رحاب رضا عبدالوهاب محمد السقا  ١١١١

 فرصة بتخلف رحاب رضا على البساطى  ١١١١

 فرصة بتخلف رزق محمد عبدالعليم هالل  ١١١١

 فرصة بتخلف رشا ابراهيم السيد عبده  ١١١٦

 فرصة بتخلف رشا محمد محمد احمد شعبان  ١١١١

 فرصة بتخلف رضا احمد احمد متولى ابوالعنين  ١١١١

 فرصة بتخلف رغده وحيد محمود على  ١١١١

 فرصة بتخلف روان انيس شوقى ابراهيم محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف ريم بدوى على ابراهيم عبدالرحمن  ١١١١

 فرصة بتخلف ريم محمد طه احمد السويدى  ١١١٠

 فرصة بتخلف زكريا ناجح رزق حسن رزق حايس  ١١١١

 فرصة بتخلف زهراء صابر عطيه محمد محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف زينب محمد السيد احمد بدر  ١١١١

 فرصة بتخلف زينب محمود على السعداوى  ١١٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف ساره السيد فرحات محمد  ١١٠١

 فرصة بتخلف ساره ضياء الدين رياض ابراهيم  ١١٠١

 فرصة بتخلف ساره فتحى ابوطالب محمد حسن  ١١٠١

 فرصة بتخلف ساره فتحى المصلحى بدوى  ١١٠١

 فرصة بتخلف ساره محسن شعبان محمد شعبان  ١١٠١

 فرصة بتخلف ساره محمد السيد السيد المرسى  ١١٠٠

 فرصة بتخلف سحر محمد المتولى على رمضان  ١١٠١

 فرصة بتخلف سعاد احمد عبدالقادر عبدالحميد  ١١٠١

 فرصة بتخلف سعديه ابراهيم حسين عبدالكريم  ١١٠١

 فرصة بتخلف سعيد السيد على عبدالمقصود  ١١١٦

 فرصة بتخلف سالم عيسى حسن الجمل  ١١١١

 فرصة بتخلف سمر شعبان ابوالفتوح عبده محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف سمر عبدالموجود عبدالستار عبدالعزيز  ١١١١

 فرصة بتخلف سميحة الجرايحى أبوالعز ابراهيم رفاعى  ١١١١

 فرصة بتخلف سهام احمد محمد احمد البنا  ١١١١

 فرصة بتخلف سيد محمد ابراهيم قاسم  ١١١٠

 فرصة بتخلف شادية احمد رضوان سالم  ١١١١

 فرصة بتخلف شاديه محمد على يونس  ١١١١

 فرصة بتخلف شيرين عادل رشاد ابوشندى  ١١١١

 فرصة بتخلف شيرين كامل عبدالفتاح على  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيث
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف شيماء عبدالمحسن على الحوشى  ١١١١

 فرصة بتخلف صابر كامل الدسوقى رمضان  ١١١١

 فرصة بتخلف صفوت محمود حسنى ابراهيم احمد  ١١١١

 فرصة بتخلف عائشه عطيه عبدالسميع عطيه حراز  ١١١١

 فرصة بتخلف عبدالرحمن احمد السيد محمد حماده  ١١١١

 فرصة بتخلف عبدالسالم عبدالعزيز مصطفى على  ١١١٠

 فرصة بتخلف عبدالغفار كرم عبدالغفار خاطر  ١١١١

 فرصة بتخلف عبدالفتاح محمد عبدالفتاح سيد احمد  ١١١١

 فرصة بتخلف عبداللطيف ابراهيم محمد السيد  ١١١١

 فرصة بتخلف عزه حمدى محمد عبدالعزيز عبداهلل  ١١١٦

 فرصة بتخلف عزه محمود عبدالرازق عبدالمنعم  ١١١١

 فرصة بتخلف على عبدالوهاب محمد حسن السالمونى  ١١١١

 فرصة بتخلف على محمد على معروف  ١١١١

 فرصة بتخلف على محمد على منصور  ١١١١

 خلففرصة بت عمرو عبدالهادى فوزى محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف عمرو على ابو الكمال فوده عميره  ١١١٠

 فرصة بتخلف عمرو محمد محمد محمد على  ١١١١

 فرصة بتخلف غازى جمعه عبدالقادر ابراهيم سلطان  ١١١١

 فرصة بتخلف فاطمه حمدى منصور على الشيخ  ١١١١

 فرصة بتخلف فاطمه خالد هاشم على على  ١١٦٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف فاطمه محمد السيد السعيد داود  ١١٦١

 فرصة بتخلف فتحى السيد محمد طه  ١١٦١

 فرصة بتخلف فوزيه انور محمد دريس  ١١٦١

 فرصة بتخلف كريم محمد رشدى سيد محمد  ١١٦١

 فرصة بتخلف لمياء حسين محرز حسين  ١١٦١

 فرصة بتخلف لمياء رجب السعيد رجب القزاز  ١١٦٠

 فرصة بتخلف مجده المتولى احمد الجميلى  ١١٦١

 فرصة بتخلف مجدى السيد حسن العفنى  ١١٦١

 فرصة بتخلف محمد ابراهيم عبدالجليل على  ١١٦١

 فرصة بتخلف محمد احمد كمال احمد مراد  ١١١٦

 فرصة بتخلف محمد احمد محمد ابراهيم درويش  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد احمد محمد احمد عبدالمنعم  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد اسامه عبدالرزاق عبدالسميع دهينه  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد جمال عبدالمعنم عبدالغفار  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد حسن ابوالمعاطى عبده  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد حسن عبدالرحمن عبدالوهاب  ١١١٠

 فرصة بتخلف محمد رضا عبدالشافى جالل  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد رمضان على سيد  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد رمضان محمد عثمان سليم  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد سعيد عبدالعظيم القرضاوى  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف محمد سعيد عبداهلل عيسى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد سليمان محمد محمد كراويه  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد سمير معوض عتربى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد صقر صقر محمد حسن  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد عبدالحميد متولى عبدالعاطى السيد  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد عبدالظاهر المتولى السيد  ١١١٠

 فرصة بتخلف محمد عبداهلل حامد جمعه  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد عثمان كامل عبدالسالم محمد شوشان  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد فكرى عبدالحفيظ عرفات  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد مجدى الحسينى الحسينى اسماعيل  ١١١٦

 فرصة بتخلف محمد محمد السيد على عبداهلل  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد محمد سيد احمد الغرباوى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد محمد على مصطفى خليل  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد محمد منير عبدالدايم  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد محمود حسن على الحبشى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد محمود محمد محمود  ١١١٠

 فرصة بتخلف محمد محى الدين مسعد السيد مرزوق  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد ممدوح شاكر عبدالعزيز عمر  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد ممدوح عبدالموجود حسانين الحديدى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمد وليد محمد نجا بركات  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢١ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف محمد ياسر محمد الحسينى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود ابوالوفا عبداللطيف عبدالعال  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود جمال محمود عبدالفتاح  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود حامد السيد منسى  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود عادل حسنى صديق محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود على عبدالتواب قطب  ١١١٠

 فرصة بتخلف محمود على محمد على عيش  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود محمد احمد ابراهيم شعبان  ١١١١

 فرصة بتخلف محمود يوسف محمد احمد ابواحمد  ١١١١

 فرصة بتخلف مختار احمد مختار محمود الخريبى  ١١١٦

 فرصة بتخلف مديحه السيد عبدالوهاب على نصرالدين  ١١١١

 فرصة بتخلف مرام عالء عبداللطيف المهدى  ١١١١

 فرصة بتخلف مرفت احمد محمد مجاهد  ١١١١

 فرصة بتخلف مروه السعيد السيد السعيد  ١١١١

 فرصة بتخلف مروه صالح محمد الزينى  ١١١١

 فرصة بتخلف مروه عادل حامد سليمان مسعود  ١١١٠

 فرصة بتخلف مروه فرج شحاته عيد جاد  ١١١١

 فرصة بتخلف مريم محمد السيد حسين  ١١١١

 فرصة بتخلف مصطفى سامى حسين محمد حسين  ١١١١

 فرصة بتخلف مصطفى محمود احمد محمد  ١١٠٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٢٨ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف ممدوح حلمى محمد الصعيدى  ١١٠١

 فرصة بتخلف منار عبدالوهاب المحمدى القبانى  ١١٠١

 فرصة بتخلف منال غريب عبدالبارى السيد  ١١٠١

 فرصة بتخلف منى المحمدى عبدالفتاح احمد الفراش  ١١٠١

 فرصة بتخلف منى رضا محمد االخرس  ١١٠١

 فرصة بتخلف منى على محمد محمد ابوالخير  ١١٠٠

 فرصة بتخلف منى فتحى عبدالرحمن الجندى  ١١٠١

 فرصة بتخلف مها ابراهيم على ابراهيم  ١١٠١

 فرصة بتخلف مها صبرى عبدالجواد علم الدين  ١١٠١

 فرصة بتخلف مى ابراهيم السعيد محمد االمشاطى  ١١١٦

 فرصة بتخلف مى خطاب عطوه فرج خطاب  ١١١١

 فرصة بتخلف مياده السيد حسن السيد البلتاجى  ١١١١

 فرصة بتخلف مياده محمود محمد صابر عبدالعزيز  ١١١١

 فرصة بتخلف ميمونه عبدالفتاح عبدالعزيز عنز  ١١١١

 فرصة بتخلف ناديه محمد احمد ابوالمعاطى  ١١١١

 فرصة بتخلف نبيل الدسوقى عبدالرحمن ابوالنجا  ١١١٠

 فرصة بتخلف نجاة محمود على عبدالحليم  ١١١١

 فرصة بتخلف نجالء احمد عبدالغفار محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف نجالء السعيد عبدالفتاح عبدالفتاح  ١١١١

 فرصة بتخلف نجوى ابراهيم السيد عبدالرازق  ١١١٦



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠٢ ) 

 م ٢١:٠١ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف ندا الحنفى ابراهيم عطيه الغراب  ١١١١

 فرصة بتخلف ندى المتولى محمد المتولى السعيد  ١١١١

 فرصة بتخلف ندى عالء السيد محمد عبدالوهاب  ١١١١

 فرصة بتخلف ندى فوزى المرسى محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف نرمين السيد عبدالشكور عنتر  ١١١١

 فرصة بتخلف نرمين محفوظ عبداهلل محمد شلبى  ١١١٠

 فرصة بتخلف نسمه محمد بهى الدين السيد محمود  ١١١١

 فرصة بتخلف نسيبه احمد احمد احمد سابق  ١١١١

 فرصة بتخلف نعمه عبدالعزيز رزق صقر  ١١١١

 فرصة بتخلف نفين ابراهيم فوزى صليب  ١١١٦

 فرصة بتخلف نورا عادل محمد جمعه  ١١١١

 فرصة بتخلف نورالدين السيد على بربر  ١١١١

 فرصة بتخلف نورهان عماد عبده عبدالحميد  ١١١١

 فرصة بتخلف هاجر اسامه الشبراوى على عبيد  ١١١١

 فرصة بتخلف هاجر سعد عبدالحى نوار فرج  ١١١١

 فرصة بتخلف هاله محمد سعد محمد كراته  ١١١٠

 فرصة بتخلف هانم أبوزيد عبدالمنعم ابراهيم  ١١١١

 فرصة بتخلف هانى الحسينى محمد الحسينى محمد  ١١١١

 فرصة بتخلف هبه اشرف فؤاد محمود اسماعيل  ١١١١

 فرصة بتخلف هبه العدوى محمد العدوى  ١١٦٦

 

  



 
 كلية الحقوق
 شئون طالب

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -الفرقة رابعة 

 ( ٠٢٠٢ - ٠٢٠٢للعام االكاديمي )

 (٢٠٢ ) 

 م ٢١:٠٠ ٠٢٠٢/٠٢/٢٠م إلدارة شئون الطالب بتاريخ نظام ابن الهيث
 حالة القيد االسم م

 فرصة بتخلف هبه عبدالوهاب احمد عبدالوهاب  ١١٦١

 فرصة بتخلف هبه محمد طلبه الجمل  ١١٦١

 فرصة بتخلف هدى السيد عبدالجواد سليمان  ١١٦١

 فرصة بتخلف هدير ابراهيم عبدالحميد احمد البطاوى  ١١٦١

 فرصة بتخلف هدير احمد عبداهلل هرول  ١١٦١

 فرصة بتخلف هشام يحيى عبده الشناوى  ١١٦٠

 فرصة بتخلف هناء عاطف ابوالفتوح اسماعيل  ١١٦١

 فرصة بتخلف هند المحمدى ابو الفتوح عبدالخالق  ١١٦١

 فرصة بتخلف هند عبدالحليم محمد عبدالحليم موافى  ١١٦١

 فرصة بتخلف هيام جمال الدين حسنين زين الدين  ١١١٦

 فرصة بتخلف هيثم السيد العربى محمد عبده السيد  ١١١١

 فرصة بتخلف وداد ابراهيم محمد حسن الشافعى  ١١١١

 فرصة بتخلف وليد عزيز ابراهيم حسن  ١١١١

 فرصة بتخلف ياسر عبدالحفيظ بريك بريك  ١١١١

 فرصة بتخلف وهاب وطفهياسمين عاطف وهبه عبدال  ١١١١

 




