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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آالء ابراھیم سالم نادىمستجد تقدیر1

 آالء ابراھیم عوض حسن حمادمستجد تقدیر2

 آالء ابوالمعاطى انور منصورمستجد تقدیر3

 آالء احمد على زین العابدینمستجد تقدیر4

 آالء احمد محمد السیدمستجد تقدیر5

 آالء اسامھ عبدالرحیم بكر عویسمستجد تقدیر6

 آالء اسماعیل السید الحدیدى جمعھمستجد تقدیر7

 آالء ایمن عبدالحمید السید ابراھیممستجد تقدیر8

 آالء توفیق عبدالعزیز علىمستجد تقدیر9

 آالء جمال محمد محمد اسماعیلمستجد تقدیر10

 آالء حسن عبدالھادى محمد الدسوقىمستجد تقدیر11

 آالء حماده مصطفى االشرممستجد تقدیر12

 آالء خالد السعید عبدالھادى سلطانمستجد تقدیر13

 آالء زاھر ابوالحسن محمد غالىمستجد تقدیر14

 آالء عادل عبدهللا شحاتھمستجد تقدیر15

 آالء عبدالحمید متولى البسیونىمستجد تقدیر16

 آالء عبدالعال عبدالعظیم عبدالعال االشقرمستجد تقدیر17

 آالء عبدهللا على على الصیادمستجد تقدیر18

 آالء عبدالمطلب محمد احمد على الدیبمستجد تقدیر19

 آالء عزت محمد ابراھیم عیدمستجد تقدیر20

 آالء عصام عبدالقادر ھیكلمستجد تقدیر21

 آالء عالء نجاح المتولى محمدمستجد تقدیر22

 آالء عماد السید حمودهمستجد تقدیر23

 آالء فتحى احمدى منصور ابراھیممستجد تقدیر24

 آالء لطفى لطفى عبدالوھاب الحسینىمستجد تقدیر25
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آالء مجدى على محمد حجازىمستجد تقدیر26

 آالء مدحت عطیھ احمد العشماوىمستجد تقدیر27

 آالء مسعد السید ابراھیم السیدمستجد تقدیر28

 آالء مصطفى الصدیق ابراھیم خورشیدمستجد تقدیر29

 آالء یاسر سعد محمد باشامستجد تقدیر30

 آن حاتم محمود المتولى فودهمستجد تقدیر31

 آیات صبرى احمد حمدىمستجد تقدیر32

 آیات عبدالحلیم الھلباوى عبدالرازق السعدنىمستجد تقدیر33

 آیةهللا طارق احمد عبدالمحسن علىمستجد تقدیر34

 آیھ ابراھیم السید ابراھیممستجد تقدیر35

 آیھ ابراھیم محمد ابراھیم الشامىمستجد تقدیر36

 آیھ ابراھیم محمد نصر السیدمستجد تقدیر37

 آیھ احمد سالمھ محمد سالمھمستجد تقدیر38

 آیھ احمد صالح ابراھیممستجد تقدیر39

 آیھ احمد على ابراھیم مطرمستجد تقدیر40

 آیھ احمد محمود سالمھمستجد تقدیر41

 آیھ اشرف بكر عبدالقادرمستجد تقدیر42

 آیھ اشرف عبدالحكم محمد جادمستجد تقدیر43

 آیھ االمیر عبدالغفار جاد السیدمستجد تقدیر44

 آیھ السعید السعید محمد السعیدمستجد تقدیر45

 آیھ السید حسن ابراھیم الدیبمستجد تقدیر46

 آیھ السید حسن عبدالصمد الشافعيمستجد تقدیر47

 آیھ السید طھ محمد اسماعیل حطبمستجد تقدیر48

 آیھ السید عبدالعظیم عبدالعزیز عیدمستجد تقدیر49

 آیھ العدوى السید سلیمان البساطىمستجد تقدیر50
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آیھ الھادى حسن ابراھیم علىمستجد تقدیر51

 آیھ توكل حمدین على ابوشریفمستجد تقدیر52

 آیھ جمال الشامى معوضمستجد تقدیر53

 آیھ جمال عبدالنبى محمد عفیفىمستجد تقدیر54

 آیھ حازم الھادى رزق ابراھیممستجد تقدیر55

 آیھ حامد ابوصالح عبدهمستجد تقدیر56

 آیھ حامد مصطفى احمد السید سالممستجد تقدیر57

 آیھ حسین امین ابراھیم البحیرىمستجد تقدیر58

 آیھ حلمى عبدالرحمن محمد عبدالغنىمستجد تقدیر59

 آیھ حلیم نصر الھاللى محمدمستجد تقدیر60

 آیھ حماده محمد عصمت توفیق امینمستجد تقدیر61

 آیھ حمدى ابراھیم مرعىمستجد تقدیر62

 آیھ رضا السید عبدالغنى حجازىمستجد تقدیر63

 آیھ رضا عیسى محمد عیسى عباسمستجد تقدیر64

 آیھ رمضان الباز عبدالحىمستجد تقدیر65

 آیھ رمضان السید محمد عبدالعزیزمستجد تقدیر66

 آیھ رمضان جوده محمد حسانینمستجد تقدیر67

 آیھ سالم ھالل محمد سعد رمضانمستجد تقدیر68

 آیھ سعد جمعھ موسى موسىمستجد تقدیر69

 آیھ سعد عبدالرازق امین رزقمستجد تقدیر70

 آیھ سلیمان حسین محمدمستجد تقدیر71

 آیھ سمیر نبیل عبدالحمید احمدمستجد تقدیر72

 آیھ سھل عبدالنبى عبدالمعطى علىمستجد تقدیر73

 آیھ شعبان عبدالحمید محمد عثمانمستجد تقدیر74

 آیھ شكرى محمد ذكىمستجد تقدیر75
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آیھ صالح الحسانین الحسانین بستانمستجد تقدیر76

 آیھ طارق محمد احمد حسانمستجد تقدیر77

 آیھ عادل عاطف فؤاد السیدمستجد تقدیر78

 آیھ عادل عبدالمقصود محمد الشامىمستجد تقدیر79

 آیھ عاطف على منصورمستجد تقدیر80

 آیھ عامر احمد ابراھیممستجد تقدیر81

 آیھ عبدالسالم عبدالحمید عدسمستجد تقدیر82

 آیھ عبداللطیف ابوالیزید عیسىمستجد تقدیر83

 آیھ عبدهللا عبداللطیف منصور علىمستجد تقدیر84

 آیھ عبدهللا عبدالوھاب عبدهللامستجد تقدیر85

 آیھ عبده عبدالرزاق علىمستجد تقدیر86

 آیھ عالء محمد ابراھیم محمدمستجد تقدیر87

 آیھ على الشرقاوى محمد المرسىمستجد تقدیر88

 آیھ عماد فكرى صیام دویممستجد تقدیر89

 آیھ كمال ابراھیم محمود مسعدمستجد تقدیر90

 آیھ كمال احمد حسنمستجد تقدیر91

 آیھ ماجد سعد احمد حسنمستجد تقدیر92

 آیھ محمد ابراھیم محمد حسب هللامستجد تقدیر93

 آیھ محمد البیلى حسین البیلىمستجد تقدیر94

 آیھ محمد السید الشبراوىمستجد تقدیر95

 آیھ محمد بدیر خالدمستجد تقدیر96

 آیھ محمد بھاءالدین محى الدین السید الحدادمستجد تقدیر97

 آیھ محمد حامد حبیب خطابمستجد تقدیر98

 آیھ محمد حسن ابوالخیر عوضمستجد تقدیر99

 آیھ محمد رسمى فتوح حسن ابراھیممستجد تقدیر100
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آیھ محمد عبدالحمید احمدمستجد تقدیر1

 آیھ محمد عبدالمحسن محمد البیلىمستجد تقدیر2

 آیھ محمد عبده عبدالنبىمستجد تقدیر3

 آیھ محمد عزت الزینى سیف الدینمستجد تقدیر4

 آیھ محمد عمر ابراھیم غالىمستجد تقدیر5

 آیھ محمد محمود محمد دھینھمستجد تقدیر6

 آیھ محمد مصطفى محمد الشرخمستجد تقدیر7

 آیھ محمد مصطفى مصطفى الفلومستجد تقدیر8

 آیھ محمد ممدوح عبدهللامستجد تقدیر9

 آیھ محمود احمد محمدمستجد تقدیر10

 آیھ محمود الحسانین العایقمستجد تقدیر11

 آیھ محمود السید الدیسطى عامرمستجد تقدیر12

 آیھ محمود حجازى احمد السقامستجد تقدیر13

 آیھ محمود محمد ابراھیم االمبابىمستجد تقدیر14

 آیھ منیر عبدالمنعم مبارك ھنداوىمستجد تقدیر15

 آیھ نصر عبده ابوھاللمستجد تقدیر16

 آیھ نصر محمد السعید الغریب عوفمستجد تقدیر17

 آیھ نصر مصطفى احمدمستجد تقدیر18

 آیھ ھاشم عبدالعال ابوالفتوح الحجرمستجد تقدیر19

 آیھ ھانى ابراھیم محمودمستجد تقدیر20

 آیھ ھمام عبدالحسیب محمد ھماممستجد تقدیر21

 آیھ وائل فكرى محمود عبدالحمیدمستجد تقدیر22

 آیھ وجدى محمد موسىمستجد تقدیر23

 ابتسام الحسین صبرى ابراھیم شرشیرهمستجد تقدیر24

 ابتسام على حامد على احمدمستجد تقدیر25
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ابتھال عبدالحمید ابراھیم عبدالحمیدمستجد تقدیر26

 ابراھیم احمد شعبان غازى ابوالعطامستجد تقدیر27

 ابراھیم احمد عبدالدایم احمد فوزىمستجد تقدیر28

 ابراھیم السید السعید مصطفى البیومىمستجد تقدیر29

 ابراھیم السید محمود بسیونى عليمستجد تقدیر30

 ابراھیم المتولى ابراھیم ابراھیم نجممستجد تقدیر31

 ابراھیم ایمن ابراھیم الحدادمستجد تقدیر32

 ابراھیم جالل ابراھیم محمد عیدمستجد تقدیر33

 ابراھیم جالل السید عبدالفتاحمستجد تقدیر34

 ابراھیم حماده عثمان الشناوىمستجد تقدیر35

 ابراھیم حمزه السید طلخان عبدهللامستجد تقدیر36

 ابراھیم رضا ابراھیم محمد عوضمستجد تقدیر37

 ابراھیم رضا سعد سرورمستجد تقدیر38

 ابراھیم سعد محمد محمود رضوانمستجد تقدیر39

 ابراھیم طھ السید طھ ابوالعیشمستجد تقدیر40

 ابراھیم عبدهللا محمد كسبرمستجد تقدیر41

 ابراھیم عبدالمنعم عبدالمنعم النوسانىمستجد تقدیر42

 ابراھیم عبده محمد علىمستجد تقدیر43

 ابراھیم فوزى عطیھ كسابمستجد تقدیر44

 ابراھیم كارم محمود حامد ابراھیممستجد تقدیر45

 ابراھیم مجدى حنفى خلیل ابراھیممستجد تقدیر46

 ابراھیم محمد ابراھیم على ابراھیم زیادهمستجد تقدیر47

 ابراھیم محمد احمد ابراھیم الدیبمستجد تقدیر48

 ابراھیم محمد احمد المصرىمستجد تقدیر49

 ابراھیم محمد صالح عبدالسالم حالوهمستجد تقدیر50
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ابراھیم محمد عبدالسالم ابراھیم سالممستجد تقدیر51

 ابراھیم محمود محمد عبدالرحمنمستجد تقدیر52

 ابراھیم مسعد المغاورى محمد عبدالعاطىمستجد تقدیر53

 ابراھیم مصطفى زكى المرسىمستجد تقدیر54

 احسان ابراھیم السید حسین عبدهللا الشرقاوىمستجد تقدیر55

 احالم صابر حبیب عبدالھادى شبانھمستجد تقدیر56

 احمد ابراھیم ابراھیم السیدمستجد تقدیر57

 احمد ابراھیم المتولى ابراھیممستجد تقدیر58

 احمد ابراھیم زكریا عبدالباقى النقیبمستجد تقدیر59

 احمد ابراھیم عبدالرحمن عبدالجوادمستجد تقدیر60

 احمد ابراھیم عبدالفتاح البسیونىمستجد تقدیر61

 احمد ابراھیم عطا احمد قلموشمستجد تقدیر62

 احمد ابراھیم محمد ابوالسعودمستجد تقدیر63

 احمد ابراھیم منصور المتولى السیدمستجد تقدیر64

 احمد ابوالحجاج احمد محمدمستجد تقدیر65

 احمد احمد جعفر عبدالمقصود المرسىمستجد تقدیر66

 احمد اسامھ السید شرفمستجد تقدیر67

 احمد اسماعیل محمد اسماعیل محمد عبادهمستجد تقدیر68

 احمد اشرف ابراھیم ھالل العزیزىمستجد تقدیر69

 احمد اشرف محمد على بدرانمستجد تقدیر70

 احمد البدوى عبدالحى رزقمستجد تقدیر71

 احمد الحسن محمود احمد البلتاجىمستجد تقدیر72

 احمد الدسوقى حامد بشارمستجد تقدیر73

 احمد السعید حسن الدیبمستجد تقدیر74

 احمد السید ابو سمره السید السیدمستجد تقدیر75
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد السید احمد ابو الحسنمستجد تقدیر76

 احمد السید احمد اسماعیل سید احمدمستجد تقدیر77

 احمد السید جمعھ حمودهمستجد تقدیر78

 احمد السید حسن عمرمستجد تقدیر79

 احمد السید رمضان المتولى عكاشھمستجد تقدیر80

 احمد السید عبدالفتاح محمد ابوالغیطمستجد تقدیر81

 احمد السید محمد احمد الشرقاوىمستجد تقدیر82

 احمد السید محمد السید الدسوقىمستجد تقدیر83

 احمد السید محمد حسن الغندورمستجد تقدیر84

 احمد السید محمود لطفى السید النعناعىمستجد تقدیر85

 احمد القرشى محمد عبدالرحیممستجد تقدیر86

 احمد امجد محمود على شریفمستجد تقدیر87

 احمد امیر احمد امیر احمدمستجد تقدیر88

 احمد ایسم حامد احمد عمرمستجد تقدیر89

 احمد ایمن اسماعیل محمد عوضینمستجد تقدیر90

 احمد ایمن حسن رجبمستجد تقدیر91

 احمد بدراوى ابوالفتوح عبدالظاھرمستجد تقدیر92

 احمد بركات حسن عبدالعلیم الحسینىمستجد تقدیر93

 احمد بھاءالدین سید محمد ابراھیم سلیمانمستجد تقدیر94

 احمد تامر محمود عبدالفتاح ابراھیممستجد تقدیر95

 احمد جبر محمد نصارمستجد تقدیر96

 احمد جمال الباز محمد السیدمستجد تقدیر97

 احمد جمال السید احمد عبید الحفنىمستجد تقدیر98

 احمد جمال سعید یوسف السحتمستجد تقدیر99

 احمد جمال محمد خلیل فایدمستجد تقدیر100
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد جمال مصطفى السعیدمستجد تقدیر1

 احمد حاتم محمد عبدالمعطى خیوهمستجد تقدیر2

 احمد حسام احمد یوسفمستجد تقدیر3

 احمد حسن الشافعى الصفطاوىمستجد تقدیر4

 احمد حسن عبدالغفار حسن عبدالغفارمستجد تقدیر5

 احمد حسن فتحى غریب السیدمستجد تقدیر6

 احمد حسن محمد احمدمستجد تقدیر7

 احمد حسن نعیم ریاض الغضبانمستجد تقدیر8

 احمد حسین حسن ابراھیممستجد تقدیر9

 احمد حسین ھالل فھیم العراقىمستجد تقدیر10

 احمد حمدى رزق عبدالحمید مازنمستجد تقدیر11

 احمد حمدى طھ محمد سالم احمدمستجد تقدیر12

 احمد حمدى عبدالمحسن صادق االلفىمستجد تقدیر13

 احمد حمدى كمال المتولىمستجد تقدیر14

 احمد حمدى محمد حسن الفیومىمستجد تقدیر15

 احمد حمیدو عبدالغني سكرمستجد تقدیر16

 احمد خالد الرفاعى محمد عیدمستجد تقدیر17

 احمد خالد رجب عبدالعزیزمستجد تقدیر18

 احمد رجب جمعھ محمدمستجد تقدیر19

 احمد رجب زین العابدین عبدهمستجد تقدیر20

 احمد رشدى فھیم محمد معروفمستجد تقدیر21

 احمد رضا حسن على یوسفمستجد تقدیر22

 احمد رضا محمد السید جمعھمستجد تقدیر23

 احمد رضا محمد عبدالحلیم الصباغمستجد تقدیر24

 احمد رضا محمود المرسيمستجد تقدیر25
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد رضا مسعد العشرىمستجد تقدیر26

 احمد رمضان نبیھ الشھاوىمستجد تقدیر27

 احمد سامى محمد محمد شحتومستجد تقدیر28

 احمد سعد حافظ ابراھیممستجد تقدیر29

 احمد سالمھ احمد محمد سالمھمستجد تقدیر30

 احمد سلیم السید غنیممستجد تقدیر31

 احمد سمیر سامى فرید حواسمستجد تقدیر32

 احمد سمیر عبدهللا على سید االھلمستجد تقدیر33

 احمد سمیر محمد عبدالباسط الغرقىمستجد تقدیر34

 احمد شعبان عبدالجواد شعبان احمد یوسفمستجد تقدیر35

 احمد شوقى حسن خلیل عبدالنبىمستجد تقدیر36

 احمد صبرى مصطفى محمد المحالوىمستجد تقدیر37

 احمد صبیح ابراھیم عباسمستجد تقدیر38

 احمد صفوت محمد شكرمستجد تقدیر39

 احمد صالح الدین عبدالحلیم عبدالعظیم السعدنىمستجد تقدیر40

 احمد صالح الغریب البندارى بدرانمستجد تقدیر41

 احمد صالح محمد عبده العجمىمستجد تقدیر42

 احمد عاطف رجب عبدالرازقمستجد تقدیر43

 احمد عبدالباسط محمد محمد وھبھمستجد تقدیر44

 احمد عبدالحكم شلقامى احمدمستجد تقدیر45

 احمد عبدالرحمن السید السید منسيمستجد تقدیر46

 احمد عبدالعاطى جمعھ عبدالعاطىمستجد تقدیر47

 احمد عبدالعال عبدالعال رمضان عبدالعالمستجد تقدیر48

 احمد عبدالعزیز محمد الشحات عبدالعزیزمستجد تقدیر49

 احمد عبدالقادر احمد علىمستجد تقدیر50
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد عبدالمعطى امین النجارمستجد تقدیر51

 احمد عبدالمنعم عبدالفتاح الدماطىمستجد تقدیر52

 احمد عبده السید عبده على العربانىمستجد تقدیر53

 احمد عبده على البسیونى حنفىمستجد تقدیر54

 احمد عبده محمود توفیق المرسىمستجد تقدیر55

 احمد عدنان غنام یوسفمستجد تقدیر56

 احمد عربى احمد السباعى سیدمستجد تقدیر57

 احمد عزمى محمود احمدمستجد تقدیر58

 احمد عطیھ مطاوع عبدالحمید محمدمستجد تقدیر59

 احمد عالء عبدالمجید السید المتولىمستجد تقدیر60

 احمد عالء عبدالمنعم الحسینى السیدمستجد تقدیر61

 احمد عالء محمد حسن النقیطيمستجد تقدیر62

 احمد على وجدى اسالم رزقمستجد تقدیر63

 احمد عماد مصطفى حسن السحلولمستجد تقدیر64

 احمد عمر احمد دیابمستجد تقدیر65

 احمد عوض هللا احمد احمد عوض هللامستجد تقدیر66

 احمد عونى السید المتولى العدلمستجد تقدیر67

 احمد عید حسن عبدالجوادمستجد تقدیر68

 احمد عید یوسف محمد مرعىمستجد تقدیر69

 احمد عیسى السید ابراھیم جاب هللامستجد تقدیر70

 احمد فؤاد رمزى فؤادمستجد تقدیر71

 احمد فكرى ھاشم ابراھیم الشینمستجد تقدیر72

 احمد فھیم عبدالمقصود شویتھمستجد تقدیر73

 احمد كرم جمعھ عبدالفتاح البربرىمستجد تقدیر74

 احمد ماھر احمد محمد سمكمستجد تقدیر75
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد مجدى احمد على احمدمستجد تقدیر76

 احمد مجدى عبدالسالم عبدالسالممستجد تقدیر77

 احمد محمد ابو الحمد محمودمستجد تقدیر78

 احمد محمد احمد السید القـللىمستجد تقدیر79

 احمد محمد احمد عبدالغفار السید البغدادىمستجد تقدیر80

 احمد محمد احمد عیدمستجد تقدیر81

 احمد محمد احمد قطب عثمانمستجد تقدیر82

 احمد محمد احمد محمد موافىمستجد تقدیر83

 احمد محمد السعید صدیق السید المحالويمستجد تقدیر84

 احمد محمد السید احمد النبالوىمستجد تقدیر85

 احمد محمد السید السیدمستجد تقدیر86

 احمد محمد السید حامد شلبىمستجد تقدیر87

 احمد محمد السید شلبىمستجد تقدیر88

 احمد محمد الغریب بدويمستجد تقدیر89

 احمد محمد القطب مسعد سعیدمستجد تقدیر90

 احمد محمد الكنانى بیومى محمدمستجد تقدیر91

 احمد محمد المتولى محمد المتولىمستجد تقدیر92

 احمد محمد توفیق حامدمستجد تقدیر93

 احمد محمد زكریا احمد حسونھمستجد تقدیر94

 احمد محمد زكریا الغضبانمستجد تقدیر95

 احمد محمد سعد حسانین زاھرمستجد تقدیر96

 احمد محمد سلیمان على الدسوقيمستجد تقدیر97

 احمد محمد عباس الھلفمستجد تقدیر98

 احمد محمد عبدالحمید الشرقاوى رفاعىمستجد تقدیر99

 احمد محمد عبدالرؤف وردهمستجد تقدیر100
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد محمد عبدالسالم عوض ابوزینھمستجد تقدیر1

 احمد محمد عبداللطیف عبدالواحدمستجد تقدیر2

 احمد محمد عبداللطیف محمد سعیدمستجد تقدیر3

 احمد محمد عبداللطیف محمد عبداللطیفمستجد تقدیر4

 احمد محمد عبدهللا المرسى ابوالمعاطىمستجد تقدیر5

 احمد محمد عبدالمعبود على فرجمستجد تقدیر6

 احمد محمد عبدالھادى احمد العرابىمستجد تقدیر7

 احمد محمد عبده محمد الشافعىمستجد تقدیر8

 احمد محمد عزت مختار السحیلىمستجد تقدیر9

 احمد محمد عطیھ الخشابمستجد تقدیر10

 احمد محمد محمد اسماعیل یوسفمستجد تقدیر11

 احمد محمد محمد الصدیق محمدمستجد تقدیر12

 احمد محمد محمد زكى الویشىمستجد تقدیر13

 احمد محمد محمد محمد المحالوىمستجد تقدیر14

 احمد محمد مرعى ھاللىمستجد تقدیر15

 احمد محمد منیر محمد جویلىمستجد تقدیر16

 احمد محمد نجاح عثمان ربیعمستجد تقدیر17

 احمد محمود صدیق حسنمستجد تقدیر18

 احمد محمود عقل منتصرمستجد تقدیر19

 احمد محمود محمد محمد سالم مطاوعمستجد تقدیر20

 احمد محمود یحیى محمد عبدالھادى عمرمستجد تقدیر21

 احمد مختار مختار مختار حسنمستجد تقدیر22

 احمد مدحت احمد زیادهمستجد تقدیر23

 احمد مسعد جابر ابوالمجد المتبولىمستجد تقدیر24

 احمد مسعد سامى محمد الفوليمستجد تقدیر25
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد مسعد عبدالعزیز على ابوالفضلمستجد تقدیر26

 احمد مسعد عطا مسعد علىمستجد تقدیر27

 احمد مصطفى احمد منصورمستجد تقدیر28

 احمد مصطفى عبدالوھاب عبدالحمیدمستجد تقدیر29

 احمد مصطفى عبده یوسف ابوالقمصانمستجد تقدیر30

 احمد ناجح صالح موسيمستجد تقدیر31

 احمد ناصر محمد السید ابراھیم البسرهمستجد تقدیر32

 احمد نشأت سعد محمدمستجد تقدیر33

 احمد نصرالدین محمد محمد شمس الدینمستجد تقدیر34

 احمد ھانى السید عبدالغنى االلفطىمستجد تقدیر35

 احمد ھانى مصباح البیلى رزقمستجد تقدیر36

 احمد وائل احمد العشرى احمدمستجد تقدیر37

 احمد وائل الدسوقى الطنطاوى زغلولمستجد تقدیر38

 احمد وائل سید احمد عبدالواحد سید احمدمستجد تقدیر39

 احمد وجدى السید الغریبمستجد تقدیر40

 احمد ود السید شطامستجد تقدیر41

 احمد ولید عبدالحلیم ابوالسعودمستجد تقدیر42

 احمد ولید مسعد مسعد اللبانمستجد تقدیر43

 احمد یاسر احمد شوقى احمد الحنفىمستجد تقدیر44

 احمد یاسر رفعت محمود عرفھمستجد تقدیر45

 احمد یاسر عبدالوھاب السید محمدمستجد تقدیر46

 احمد یحى البیومى محمد الشناوىمستجد تقدیر47

 احمد یحیى عبدالوھاب جاللمستجد تقدیر48

 ادھم ایھاب عباس الشربینى محمودمستجد تقدیر49

 ادھم رمضان ادھم منسيمستجد تقدیر50
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ادھم عبدالفتاح زكریا عبدالغنى سعفانمستجد تقدیر51

 ادھم عوض توفیق عوضمستجد تقدیر52

 ادھم محمد سعد السعید الشحاتمستجد تقدیر53

 ادھم محمد سعد الطیرهمستجد تقدیر54

 اسامھ احمد السعید حسن الزقردمستجد تقدیر55

 اسامھ احمد محمود على ابیھمستجد تقدیر56

 اسامھ حمدى ابراھیم احمد طاھرمستجد تقدیر57

 اسامھ كمال على خضر خلیلمستجد تقدیر58

 اسامھ مجدى السید السید عوض موسىمستجد تقدیر59

 اسامھ محمد السعید المھدى سید احمدمستجد تقدیر60

 اسامھ محمد حسین سعید محمدمستجد تقدیر61

 اسامھ محمد عبدالعزیز احمدمستجد تقدیر62

 اسامھ محمد نجیب عبدالغنى العشمستجد تقدیر63

 اسراء ابراھیم السید حسنمستجد تقدیر64

 اسراء ابراھیم السید عبدالعال حسنمستجد تقدیر65

 اسراء ابراھیم شلبى محمدمستجد تقدیر66

 اسراء ابراھیم محمود الحسینى عبدالجوادمستجد تقدیر67

 اسراء ابراھیم محمود فوزى علىمستجد تقدیر68

 اسراء ابوشعیشع ابراھیم عبدالحمیدمستجد تقدیر69

 اسراء احمد الشندى عبدالسالممستجد تقدیر70

 اسراء احمد عبدالغفار حامدمستجد تقدیر71

 اسراء احمد على محمد موافىمستجد تقدیر72

 اسراء احمد محمد محمد مصطفىمستجد تقدیر73

 اسراء احمد محمود فوده السیدمستجد تقدیر74

 اسراء احمد مصطفى محمد على شبانھمستجد تقدیر75
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شئون طالب 
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:4 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسراء اسامھ الدسوقى الدسوقىمستجد تقدیر76

 اسراء اشرف ابراھیم كمالومستجد تقدیر77

 اسراء البرعى عبدالفتاح محمد عیسىمستجد تقدیر78

 اسراء السعید فرید الطویلمستجد تقدیر79

 اسراء السید السید الدالىمستجد تقدیر80

 اسراء السید على السید فرحمستجد تقدیر81

 اسراء السید عید یوسف مجاھدمستجد تقدیر82

 اسراء المدنى ذكى رضوان حسانینمستجد تقدیر83

 اسراء امین السید ابراھیم المرسىمستجد تقدیر84

 اسراء جمال حسن ابراھیم القاضيمستجد تقدیر85

 اسراء جمال طھ احمد العراقىمستجد تقدیر86

 اسراء حسن المرسى نجممستجد تقدیر87

 اسراء حسن محمد حسن مشالىمستجد تقدیر88

 اسراء رضا مصطفى فرج حسینمستجد تقدیر89

 اسراء سمیر احمد محمد موسىمستجد تقدیر90

 اسراء سمیر اسماعیل مصطفىمستجد تقدیر91

 اسراء شریف على متولى شریفمستجد تقدیر92

 اسراء شعبان عباس احمد حندوقمستجد تقدیر93

 اسراء شكرى عبدالحمید احمد سلطانمستجد تقدیر94

 اسراء صالح محمد انور عبدالحمید الموافىمستجد تقدیر95

 اسراء صبرى عبدالحمید العدوىمستجد تقدیر96

 اسراء طارق عبدالقادر الخولىمستجد تقدیر97

 اسراء طلعت خلیل حسن اسماعیلمستجد تقدیر98

 اسراء عادل بدیر ابراھیم الغزالىمستجد تقدیر99

 اسراء عبدالحمید مصباح عبدالحمید احمدمستجد تقدیر100
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:5 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسراء عبدالفتاح عنتر حسن ھاللىمستجد تقدیر1

 اسراء عبدالمتین محمود عمر جمال الدینمستجد تقدیر2

 اسراء عوض احمد راشد مجاھدمستجد تقدیر3

 اسراء فرید عبدالفتاح ابوالكمال جعیبھمستجد تقدیر4

 اسراء كامل عبدالعال یوسفمستجد تقدیر5

 اسراء متولى على ذكى عباسمستجد تقدیر6

 اسراء محمد ابراھیم اسماعیل السیدمستجد تقدیر7

 اسراء محمد احمد عبدالحمید رزقمستجد تقدیر8

 اسراء محمد حامد عبداللطیفمستجد تقدیر9

 اسراء محمد متولى طلبھمستجد تقدیر10

 اسراء مصطفى فھمى على المرسىمستجد تقدیر11

 اسراء نصر عبدالغنى رمضان بسیونىمستجد تقدیر12

 اسراء وھیب البدرى المنیلىمستجد تقدیر13

 اسالم احمد الشحات احمدمستجد تقدیر14

 اسالم اسامھ محمد السید یوسفمستجد تقدیر15

 اسالم اشرف عبدالخالق المرسى مرزوقمستجد تقدیر16

 اسالم السید منصور الشبراوى فرجمستجد تقدیر17

 اسالم حسن عیسى احمد تاج الدینمستجد تقدیر18

 اسالم حمام طاھر على شتامستجد تقدیر19

 اسالم سامى توفیق عربان ابوزیدمستجد تقدیر20

 اسالم صالح السید عباس محمدمستجد تقدیر21

 اسالم طارق عبدالمنعم بدوى حسینمستجد تقدیر22

 اسالم طارق على نافعمستجد تقدیر23

 اسالم عزمى یونس محمودمستجد تقدیر24

 اسالم عصمت مصطفى السید العویلىمستجد تقدیر25
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:5 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسالم محمد حلمى محمد علىمستجد تقدیر26

 اسالم محمد شحاتھ عبدالمولىمستجد تقدیر27

 اسالم محمد محمد اسماعیل عبدهللامستجد تقدیر28

 اسالم محمد محمد حسینمستجد تقدیر29

 اسالم یاسر سامى عبدالغنى احمد المغازىمستجد تقدیر30

 اسماء ابراھیم السید عبدهللامستجد تقدیر31

 اسماء ابراھیم عید عطا عید الحناوىمستجد تقدیر32

 اسماء احمد عبدالرؤف السباعىمستجد تقدیر33

 اسماء احمد محمد محمدمستجد تقدیر34

 اسماء اسماعیل على السعید احمدمستجد تقدیر35

 اسماء اشرف فتحى رفاعى احمد الشناوىمستجد تقدیر36

 اسماء السعید حلمى عبدالعزیز حشیشمستجد تقدیر37

 اسماء السعید محمد العربى السعیدمستجد تقدیر38

 اسماء السید احمد السید سالمھمستجد تقدیر39

 اسماء ایھاب محمود احمد عدروسمستجد تقدیر40

 اسماء جمال صابر عامر علىمستجد تقدیر41

 اسماء جمال عبدالعزیز ابراھیم حسنمستجد تقدیر42

 اسماء حامد حامد السید السمنودىمستجد تقدیر43

 اسماء حسن احمد محمد عیطھمستجد تقدیر44

 اسماء حسین ابراھیم غلوشمستجد تقدیر45

 اسماء خالد فتحى احمد الدسوقىمستجد تقدیر46

 اسماء زكریا جمعھ محمد الجمالمستجد تقدیر47

 اسماء سامى مصطفى عبدالجلیلمستجد تقدیر48

 اسماء سعد سعد عبده منصور مصطفىمستجد تقدیر49

 اسماء سعد محمد عبدهللا قندیلمستجد تقدیر50
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:5 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسماء سالمھ احمد سالمھمستجد تقدیر51

 اسماء سالمھ على السید فودهمستجد تقدیر52

 اسماء سمیر حلمى السیدمستجد تقدیر53

 اسماء شریف المحمدى عباس الشیشینىمستجد تقدیر54

 اسماء شفیق محمد على عوضمستجد تقدیر55

 اسماء صبح محمد احمدمستجد تقدیر56

 اسماء عبدالحلیم رمزي محمد باشامستجد تقدیر57

 اسماء عبده توفیق محمد محمدمستجد تقدیر58

 اسماء عبده فوزى حسن السرىمستجد تقدیر59

 اسماء عالءالدین طھ احمد اسماعیلمستجد تقدیر60

 اسماء عماد على ابراھیم القطانمستجد تقدیر61

 اسماء فتحى محمد عثمان الجندىمستجد تقدیر62

 اسماء محمد السید محمد الدسوقى ریھمستجد تقدیر63

 اسماء محمد الشحات محمد عیسوى علیبھمستجد تقدیر64

 اسماء محمد بدیر السید راشدمستجد تقدیر65

 اسماء محمد عبدالفتاح محمد مصطفىمستجد تقدیر66

 اسماء محمد محمد العوادمستجد تقدیر67

 اسماء محمد محمد عبدالباقى محمدمستجد تقدیر68

 اسماء محمود محمد السید المتولىمستجد تقدیر69

 اسماء وحید محمد حسنمستجد تقدیر70

 اسماء یحى السید عبدالوھابمستجد تقدیر71

 اسماء یحى كامل اسماعیلمستجد تقدیر72

 اسماء یوسف عید حامد یوسفمستجد تقدیر73

 اسماعیل خلیل الشربینى الشربینىمستجد تقدیر74

 اسماعیل محمد اسماعیل اسماعیل الشریفمستجد تقدیر75
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسماعیل محمد اسماعیل المیميمستجد تقدیر76

 اسماعیل یسرى اسماعیل فتح هللامستجد تقدیر77

 اسیا محمد زكریا عبدهللا احمد الجملمستجد تقدیر78

 اشجان خالد عبدالرحمن الحیطىمستجد تقدیر79

 اشرف احمد احمد ماھر عبدالعالمستجد تقدیر80

 اشرف محمد السعید سیفمستجد تقدیر81

 اشرف محمد سعد عبدالعزیز الصعیديمستجد تقدیر82

 اعتماد عوض احمد محمد ھاشممستجد تقدیر83

 اعتماد وفا محمد وفا سلطانمستجد تقدیر84

 اكرم احمد المرسى ابوصالح المرسىمستجد تقدیر85

 البشیر طلعت محمد العدلمستجد تقدیر86

 الحسین عبدالمحسن الحسینى محمد الشربینيمستجد تقدیر87

 الزھراء محمد رضا محمود مصطفى الفارمستجد تقدیر88

 السعید السید السعید عبده سیداحمدمستجد تقدیر89

 السعید یوسف یوسف السعید حسانمستجد تقدیر90

 السید ابراھیم الدسوقى صالح سلیمان دشیشمستجد تقدیر91

 السید احمد السید محمد السیدمستجد تقدیر92

 السید اسعد على عقلمستجد تقدیر93

 السید العربى فتوح فتوح محمد شبانھمستجد تقدیر94

 السید بكر عبدالمنعم احمد سالمھمستجد تقدیر95

 السید حاتم السید عبدهللا خضرمستجد تقدیر96

 السید حسام السید عارفمستجد تقدیر97

 السید حسام محمد احمد ابراھیممستجد تقدیر98

 السید رضا السید محمود علىمستجد تقدیر99

 السید رمضان الدیسطى احمد السعیدمستجد تقدیر100
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:6 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 السید رمضان وھبھ على رفاعىمستجد تقدیر1

 السید رمضان یوسف محمد المطحنھمستجد تقدیر2

 السید عبداللطیف السید عبداللطیف الشبراوىمستجد تقدیر3

 السید فؤاد احمد رزقمستجد تقدیر4

 السید فھمى السید محمد ھاشممستجد تقدیر5

 السید محمد السید عبدالواحدمستجد تقدیر6

 السید محمد السید لیلھمستجد تقدیر7

 السید محمد السید نوفلمستجد تقدیر8

 السید محمد عبدهللا السید مصطفىمستجد تقدیر9

 السید محمد محمد السید البحیرىمستجد تقدیر10

 الشیماء ابراھیم امام محمدمستجد تقدیر11

 الشیماء احمد احمد احمد الشبليمستجد تقدیر12

 الشیماء حسام محمد محمد اسماعیلمستجد تقدیر13

 الصدیق عزمى محمد الصدیق حرزمستجد تقدیر14

 الصیاد ولید الصیاد عبدهللامستجد تقدیر15

 الطارق محمد رشاد على القوشمستجد تقدیر16

 القطب مسعد الوصیف مسعد القزازمستجد تقدیر17

 النبوى ابوالنصر ابوالنصر السعید الطنطاوىمستجد تقدیر18

 الھام رمضان عبدالھادى عبدالعال منـامستجد تقدیر19

 امال اشرف عبدالحمید المتولى البسیونىمستجد تقدیر20

 امال حسن عبدالحفیظ محمد خفاجھمستجد تقدیر21

 امال حسن محمد عبدهللا محمدمستجد تقدیر22

 امال حلمى السعید ابوالمعاطى عبداالمستجد تقدیر23

 امال خالد حلمى محمد محمد یوسفمستجد تقدیر24

 امال طارق محمد مصطفى الشویحىمستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امال عبدالحى احمد شعبان شاھینمستجد تقدیر26

 امال فتحى عبدالحمید الشربینى صقرمستجد تقدیر27

 امال محسن احمد عبدربھمستجد تقدیر28

 امال محمد السید احمد محمدمستجد تقدیر29

 امال محمد فھمى عواد اسماعیلمستجد تقدیر30

 امال مصطفى ابراھیم حسن سالممستجد تقدیر31

 امان ابراھیم محمد ابراھیم الشامىمستجد تقدیر32

 امانى احمد البیومى البیومى موسيمستجد تقدیر33

 امانى احمد محمد حسنمستجد تقدیر34

 امانى الحسینى المتولى ابوالسیدمستجد تقدیر35

 امانى حسنى محمد السید عبدالحقمستجد تقدیر36

 امانى شحاتھ احمد شحاتھمستجد تقدیر37

 امانى عاطف محمد صالحمستجد تقدیر38

 امانى عبدالحلیم بشیر عبدالحلیممستجد تقدیر39

 امانى عمر عزت علوانمستجد تقدیر40

 امانى محسن ابراھیم عثمان ابراھیممستجد تقدیر41

 امانى محسن سالمھ غنیممستجد تقدیر42

 امانى محمد كامل احمدمستجد تقدیر43

 امانى محمود المتولى خلیل الجمالمستجد تقدیر44

 امانى محمود عبدالھادى محمدمستجد تقدیر45

 امانى مروان محمد مروان الجبالىمستجد تقدیر46

 امانى نشأت شفیق حلمى محمدمستجد تقدیر47

 امانى یحى عبدالسالم عزب الشینمستجد تقدیر48

 امجد احمد محمد راتب عبدالحمید الصدیقمستجد تقدیر49

 امل احمد احمد ھاللمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امل احمد عبدالحلیم صالحمستجد تقدیر51

 امل السباعى محمد حسن الدسوقىمستجد تقدیر52

 امل السید محمد لطفى صالحمستجد تقدیر53

 امل الشحات كمال عبدالعزیزمستجد تقدیر54

 امل ایمن حسین محمد عبدالخالقمستجد تقدیر55

 امل حسین ابراھیم حسینمستجد تقدیر56

 امل حسین اسماعیل بدويمستجد تقدیر57

 امل خلیل متولى عطیھمستجد تقدیر58

 امل رضا الشبراوى الوصیف على الجندىمستجد تقدیر59

 امل رمضان السید موسى سالممستجد تقدیر60

 امل صالح السید محمد حسنمستجد تقدیر61

 امل عادل محمد عبدالحمید االسطىمستجد تقدیر62

 امل عاطف احمد محمد محمدمستجد تقدیر63

 امل عبدالحمید عبدالمنعم عبدالحمید ابوالسعدمستجد تقدیر64

 امل عبدالحمید فوزى عبدالحمید السیدمستجد تقدیر65

 امل عبدالرحیم عبدالعزیز محمود جبلمستجد تقدیر66

 امل عبدالوھاب محمود محمد القشالنمستجد تقدیر67

 امل محمد العبادى فضل على شحاتھمستجد تقدیر68

 امل محمد رمضان عطا ابراھیم قندیلمستجد تقدیر69

 امل نجیب محمد عوض المھدىمستجد تقدیر70

 امل وجیھ ابوعلى محمد عبدالعزیزمستجد تقدیر71

 امنیھ احمد امین محمد حسانینمستجد تقدیر72

 امنیھ اسامھ عبدالھادى عبدالعاطى میرهمستجد تقدیر73

 امنیھ امین محمد صبحىمستجد تقدیر74

 امنیھ ایمن السید محمد خضیرمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امنیھ بھاءالدین عبدالغفار یوسفمستجد تقدیر76

 امنیھ حاتم محى الدین السیدمستجد تقدیر77

 امنیھ ضیاء الدین محمد الحمیدىمستجد تقدیر78

 امنیھ طارق على عبداللطیف البسیونىمستجد تقدیر79

 امنیھ عادل محمد عبدالحمیدمستجد تقدیر80

 امنیھ عبدالحمید محمد ابراھیم علىمستجد تقدیر81

 امنیھ عزمى السید محمود اسماعیلمستجد تقدیر82

 امنیھ مسعد السعید الششتاوى عبدالواحدمستجد تقدیر83

 امنیھ مصطفى فتح الباب سید احمدمستجد تقدیر84

 امنیھ مصطفى محمد مختارمستجد تقدیر85

 امنیھ یحیى على عبدالعزیزمستجد تقدیر86

 امیر احمد احمد محمد حسینمستجد تقدیر87

 امیر عبدالمنعم محمد غریبمستجد تقدیر88

 امیر فكرى فاروق صالح زغروتمستجد تقدیر89

 امیر محسن على یوسفمستجد تقدیر90

 امیر محمد ابراھیم عارفمستجد تقدیر91

 امیر ممدوح محمد عبدالسمیع العوضینمستجد تقدیر92

 امیر یوسف محمد الطناحىمستجد تقدیر93

 امیره ابراھیم حسن عبدالوھاب جبرمستجد تقدیر94

 امیره احمد عزیز راغب النجارمستجد تقدیر95

 امیره احمد محى الدین عبدهللامستجد تقدیر96

 امیره اشرف صبرى على رمضانمستجد تقدیر97

 امیره السعید محمد احمد سالممستجد تقدیر98

 امیره السید عبدالحمید السیدمستجد تقدیر99

 امیره السید محمد عباسمستجد تقدیر100
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امیره السید محمود محمد الدسوقىمستجد تقدیر1

 امیره السید یوسف یوسف االشرممستجد تقدیر2

 امیره ایمن ابراھیم ابوالمعاطىمستجد تقدیر3

 امیره ایمن محمود احمد محمدمستجد تقدیر4

 امیره ایمن ھارون عبدالقادرمستجد تقدیر5

 امیره جمال احمد على الكاملمستجد تقدیر6

 امیره حسن محمد المرسى محمودمستجد تقدیر7

 امیره حمدى سعید عوضمستجد تقدیر8

 امیره رأفت السید شھیبمستجد تقدیر9

 امیره رضا عباس محمود ھاللمستجد تقدیر10

 امیره سعد محمد عبدالقادر السالمونىمستجد تقدیر11

 امیره صبرى محمود كامل العجمىمستجد تقدیر12

 امیره عبدالعزیز الحسینى عبدالعزیز الصاوىمستجد تقدیر13

 امیره عبداللطیف احمد عبداللطیف عبدالعاطىمستجد تقدیر14

 امیره عبدالمعطى محمد عبده حطیبھمستجد تقدیر15

 امیره عماد رفعت شاكرمستجد تقدیر16

 امیره فاخر عبدالحافظ سعید العشماوىمستجد تقدیر17

 امیره محسن سالمھ غنیممستجد تقدیر18

 امیره محمد ربیع محمد عبدالوھابمستجد تقدیر19

 امیره محمد رفعت محمد فودهمستجد تقدیر20

 امیره محمد عبدالفتاح الزلطھمستجد تقدیر21

 امیره محمد عبدالمنعم السعیدمستجد تقدیر22

 امیره محمد عید محمد احمد قورهمستجد تقدیر23

 امیره محمد ھاشم محمد النجارمستجد تقدیر24

 امیره محمد یاقوت السید الشیحھمستجد تقدیر25
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امیره ھشام على عبدالرحمن الوصیفمستجد تقدیر26

 امیره یاسر السید حسنمستجد تقدیر27

 امیره یاسر محمد حسن محمد الھوارىمستجد تقدیر28

 امیمھ ابراھیم رزق عطیھ الناقرمستجد تقدیر29

 امیمھ ابوستیت عبدالرءوف السید البسندیلىمستجد تقدیر30

 امیمھ خالد عبدهللا الشاذلىمستجد تقدیر31

 امینھ اشرف حسین اسماعیل القصبىمستجد تقدیر32

 امینھ السید جابر ابو ریا یوسفمستجد تقدیر33

 امینھ خالد المتولى عبدالباقىمستجد تقدیر34

 انتصار البواقى ابوالمعاطى البواقىمستجد تقدیر35

 انجى جالل محمد المرشدىمستجد تقدیر36

 انجى جمال عرفھ على بحبحمستجد تقدیر37

 انجى طریف محمد السید وھبھمستجد تقدیر38

 انجى فھمى فتحى عطیھ الرفاعىمستجد تقدیر39

 انجى محمد ابراھیم یوسف احمد بركاتمستجد تقدیر40

 انجى ناجى ابوزید ابوسبلمستجد تقدیر41

 انس ضیاء صالح الدین عبدالوھابمستجد تقدیر42

 انور جمعھ عبدالكریم عیادمستجد تقدیر43

 اھداء احمد یونس احمد البلتاجىمستجد تقدیر44

 ایسل االسمر عزالدین توفیقمستجد تقدیر45

 ایمان ابراھیم ابراھیم حامد علىمستجد تقدیر46

 ایمان ابراھیم الدسوقى مسعد یاقوتمستجد تقدیر47

 ایمان ابراھیم رمضان محمد فریدمستجد تقدیر48

 ایمان ابراھیم محمود العدوى ابراھیممستجد تقدیر49

 ایمان ابراھیم محمود الموافى صالحمستجد تقدیر50
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:7 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ایمان احمد احمد وھبھ قاسممستجد تقدیر51

 ایمان احمد السید بیصارمستجد تقدیر52

 ایمان احمد المحمدى الدمرداشىمستجد تقدیر53

 ایمان احمد محمود علىمستجد تقدیر54

 ایمان اسامھ ابراھیم العدلمستجد تقدیر55

 ایمان االمام جمال عبدالناصر محمد حسنى سعیدمستجد تقدیر56

 ایمان السید عبدالحمید المرسىمستجد تقدیر57

 ایمان السید محمد محمدمستجد تقدیر58

 ایمان السید محمود حسنمستجد تقدیر59

 ایمان المتولى كامل المتولى الشافعىمستجد تقدیر60

 ایمان ایمن الخضر طاھر المحالوىمستجد تقدیر61

 ایمان ایمن السعید عبدالونیس شبانھمستجد تقدیر62

 ایمان ایمن حسانین ابراھیممستجد تقدیر63

 ایمان بدر محمد حسب النبىمستجد تقدیر64

 ایمان توكل سعد محمد منصورمستجد تقدیر65

 ایمان حامد عبدالرءوف الموجىمستجد تقدیر66

 ایمان حمدى محمد القصیرمستجد تقدیر67

 ایمان خالد محمد عبدالجواد یوسفمستجد تقدیر68

 ایمان ذكى عبداللطیف محمد سالممستجد تقدیر69

 ایمان رضا محمد السید جمعھمستجد تقدیر70

 ایمان رمضان محمد عبدالعزیز مشالىمستجد تقدیر71

 ایمان زكى زكى عبدالجوادمستجد تقدیر72

 ایمان سامى عبدالعاطى السید عیسىمستجد تقدیر73

 ایمان سعد السعید محمد عبدالوھابمستجد تقدیر74

 ایمان سعد عبدالحمید مصطفى فودهمستجد تقدیر75
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ایمان سعید محى الدین محى الدین سلطانمستجد تقدیر76

 ایمان سمیر السید رزق السعید الدنفمستجد تقدیر77

 ایمان شعبان الحسنین محسنمستجد تقدیر78

 ایمان صالح ابراھیم عوض امینمستجد تقدیر79

 ایمان طارق السید السعید جمعھمستجد تقدیر80

 ایمان طارق عبدالعظیم العدلمستجد تقدیر81

 ایمان طارق محمد المغاورى عبدالرازق الشلقامىمستجد تقدیر82

 ایمان عبدالفتاح محمد ابراھیم ابراھیممستجد تقدیر83

 ایمان عبدالكریم محمد سبیع محرممستجد تقدیر84

 ایمان عبدالمجید محمود عبدالمجیدمستجد تقدیر85

 ایمان عزت محمد السعید ابراھیممستجد تقدیر86

 ایمان على طھ محمد صالحمستجد تقدیر87

 ایمان على عوضین محمد عوضینمستجد تقدیر88

 ایمان عید بركات البردویلمستجد تقدیر89

 ایمان عید على محمد البرمبالىمستجد تقدیر90

 ایمان فاروق السید عبدالرحمنمستجد تقدیر91

 ایمان فرج ابراھیم السید حبیبمستجد تقدیر92

 ایمان فرید شوقى المتولىمستجد تقدیر93

 ایمان محمد ابراھیم محمد محمدمستجد تقدیر94

 ایمان محمد احمد ابوسعدهمستجد تقدیر95

 ایمان محمد احمد عبده ابراھیم شتیھمستجد تقدیر96

 ایمان محمد الزكى احمد حسین علىمستجد تقدیر97

 ایمان محمد ذكیر یوسفمستجد تقدیر98

 ایمان محمد طھ محمد الخریبىمستجد تقدیر99

 ایمان محمد عبدالبدیع جمعھ فرحاتمستجد تقدیر100
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:8 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ایمان محمد عبدالعزیز حایسمستجد تقدیر1

 ایمان محمد على عبدالرحمنمستجد تقدیر2

 ایمان محمد محمد الشرقاوىمستجد تقدیر3

 ایمان محمد محمد جمعة سكرمستجد تقدیر4

 ایمان محمد محمد مصطفى االفندىمستجد تقدیر5

 ایمان محمد مصطفى احمد محمدمستجد تقدیر6

 ایمان محمود السید محمدمستجد تقدیر7

 ایمان محمود الشبراوى عبده العریانمستجد تقدیر8

 ایمان مسعد رفعت السید السكرىمستجد تقدیر9

 ایمان مسعد عبدالعزیز العشرىمستجد تقدیر10

 ایمان ھاشم عبدالعال ابوالفتوح الحجرمستجد تقدیر11

 ایمان یسرى احمد محمود الصفائىمستجد تقدیر12

 ایمان یوسف سلیمان السید عبدهللامستجد تقدیر13

 ایمن سمیر محمد نصرالدین االلفىمستجد تقدیر14

 ایمن شعبان السعید ھالل عبدالالمستجد تقدیر15

 ایمن محمد محمد المرسى عیدمستجد تقدیر16

 ایمن محمد محمد داود الجرفمستجد تقدیر17

 ایناس طارق الحسینى العفیفى رزقمستجد تقدیر18

 ایناس عبدهللا البحیرى المرسىمستجد تقدیر19

 ایناس قابیل شعبان مصطفى الدمیرىمستجد تقدیر20

 ایھاب سامح طھ االمام عبیدمستجد تقدیر21

 ایھاب على محمد ابوالعز المحالويمستجد تقدیر22

 ایھاب ماھر عبدالخالق الساكتمستجد تقدیر23

 ایھاب محمد الرفاعى احمدمستجد تقدیر24

 ایھاب محمد طلعت محمد عبدهمستجد تقدیر25
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 باسل على على السید العفیفىمستجد تقدیر26

 باسم السید عطوه احمد الناقرمستجد تقدیر27

 باسم زكریا رأفت رشاد محمد شمس الدینمستجد تقدیر28

 باسم محمد محمد حامدمستجد تقدیر29

 بدور شریف محمد ابراھیم محمد عمامھمستجد تقدیر30

 برسوم ماجد رزق هللا لطفى رزق هللامستجد تقدیر31

 بسام اشرف مصطفى محمد عبدالقادرمستجد تقدیر32

 بسملھ اسامھ السید عبدالعزیز حشیشمستجد تقدیر33

 بسمھ ابراھیم محمود محمود مجاھدمستجد تقدیر34

 بسمھ الشافعى عبدالمتجلى الجوھرىمستجد تقدیر35

 بسمھ خالد احمد محمد رزیقمستجد تقدیر36

 بسمھ رفعت محمد اللیثى محسنمستجد تقدیر37

 بسمھ صبرى سعد السید القفاصمستجد تقدیر38

 بسمھ محروس سعد محمود حسینمستجد تقدیر39

 بسمھ مصطفى عبده على شلبىمستجد تقدیر40

 بسمھ یحى كامل محمدمستجد تقدیر41

 بسنت السید احمد بدران صبحمستجد تقدیر42

 بسنت جند هللا ھنائى محمدمستجد تقدیر43

 بسنت سامح محمود ابراھیم الشنھابمستجد تقدیر44

 بسنت عصام زكریا محمد الملحمستجد تقدیر45

 بسنت كمال محفوظ عبده اسماعیلمستجد تقدیر46

 بسنت محمد شعبان محمد المدابغىمستجد تقدیر47

 بسنت ولید الرفاعى البرعىمستجد تقدیر48

 بشار محروس عبد السالم ابراھیم بكرىمستجد تقدیر49

 بشرى الشحات الشحات السید عطیھمستجد تقدیر50
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:8 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 بشرى محمد احمد فھیم محمدمستجد تقدیر51

 بكر عالء الدین الصدیق حرزمستجد تقدیر52

 بالل السید احمد عبدالمقصود محمدمستجد تقدیر53

 بالل السید محمد السعید عمارهمستجد تقدیر54

 بھاء احمد رفعت احمدمستجد تقدیر55

 بھاءالدین طارق احمد على سلیمانمستجد تقدیر56

 بھیره عوض عبدالقادر عوض احمد الجمالمستجد تقدیر57

 بوسى نشأت طھ الصایغمستجد تقدیر58

 تسنیم خالد مصطفى النجارمستجد تقدیر59

 تسنیم صالح عبدالواحد السعید موسىمستجد تقدیر60

 تغرید خالد عبدالنبى عبدالخالق حمزهمستجد تقدیر61

 تقوى اسماعیل السید محمدمستجد تقدیر62

 تقى احمد فاروق السیدمستجد تقدیر63

 تقى الدین رضا محمد محمد ابوعطیھمستجد تقدیر64

 تقى عاطف ابراھیم سالمھ الطنبوليمستجد تقدیر65

 تقى محمد عبدهللا محمدمستجد تقدیر66

 تقى محمد على محمد العربىمستجد تقدیر67

 ثریا احمد عبدالمعطى عطیھمستجد تقدیر68

 ثریا ایمن محفوظ عبدالمجیدمستجد تقدیر69

 ثناء صفوت على عزت محفوظ عبداللطیفمستجد تقدیر70

 ثناء محمد السادات عبدالرحمنمستجد تقدیر71

 جمال رضا السید عبدالغنىمستجد تقدیر72

 جمعھ عبده محمود محمد شلبىمستجد تقدیر73

 جمعھ عید جمعھ محمدمستجد تقدیر74

 جھاد احمد محمد محمد عطوهمستجد تقدیر75
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 جھاد رضا جمعھ القصیرمستجد تقدیر76

 جھاد مجدى السعید محمود محمد تمرازمستجد تقدیر77

 جون میشیل مساك دوسمستجد تقدیر78

 جیالن محمد على على ابونعیممستجد تقدیر79

 جیھان جمال السید الرفاعيمستجد تقدیر80

 جیھان عبدالحمید عبدالجلیل محمد خلیلمستجد تقدیر81

 جیھان على الحسینى عبدالعزیزمستجد تقدیر82

 جیھان محمد حمدى البسیونىمستجد تقدیر83

 جیھان محمد محمد احمد عبداللـھمستجد تقدیر84

 حازم ابراھیم عبدالفتاح طلبھمستجد تقدیر85

 حازم المھدى على محمد ابوالروسمستجد تقدیر86

 حازم جالل ابوالغیط احمد ابوشحاتھمستجد تقدیر87

 حازم جمال محمد الجنیديمستجد تقدیر88

 حازم سعد عبدالحمید المنسىمستجد تقدیر89

 حازم محسن العوضى شعبانمستجد تقدیر90

 حازم محمد احمد سالمھمستجد تقدیر91

 حافظ محمد حافظ طرباىمستجد تقدیر92

 حافظ محمد حافظ عزالدینمستجد تقدیر93

 حامد فؤاد حامد حامد طرابیھمستجد تقدیر94

 حبیبھ اسامھ السید الشباسىمستجد تقدیر95

 حبیبھ سامى منصور الغضبانمستجد تقدیر96

 حسام احمد رمضان الدمرداشمستجد تقدیر97

 حسام احمد فرج هللا احمد عیسىمستجد تقدیر98

 حسام الدین محمد محمود سلیمانمستجد تقدیر99

 حسام حسن محمد العداسىمستجد تقدیر100
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:9 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 حسام حسنى یوسف یوسف محمد الدیبمستجد تقدیر1

 حسام حسین على حسن العفیفىمستجد تقدیر2

 حسام خالد یوسف یوسف الطنطاوىمستجد تقدیر3

 حسام سامى على ابراھیم عمرمستجد تقدیر4

 حسام عزالدین عبدالتواب عبدالموجودمستجد تقدیر5

 حسام مبروك محمد رمضانمستجد تقدیر6

 حسام محمد صبح صبح العدوى شطامستجد تقدیر7

 حسام مدنى دیاب مھران علىمستجد تقدیر8

 حسن حسن عبدالعزیز محمد الفولى احمدمستجد تقدیر9

 حسن عادل سعد عبدالعزیزمستجد تقدیر10

 حسن عبدالرؤف محمد صقرمستجد تقدیر11

 حسن فرج ابو زید ابراھیم حسنمستجد تقدیر12

 حسن محسن عبدالمنعم محمد ابوزیدمستجد تقدیر13

 حسن وفدى عبدالوھاب بشرمستجد تقدیر14

 حسناء اشرف فوزى صالحمستجد تقدیر15

 حسناء السعید عبدالمنعم احمد محمدمستجد تقدیر16

 حسناء صبرى محمد عبدالعزیز عبدالھادىمستجد تقدیر17

 حسناء محمد محمد محمود الصالحىمستجد تقدیر18

 حسین السید حسین حسن الجوھرىمستجد تقدیر19

 حسین سعد حسن عبدالشفیق رمضانمستجد تقدیر20

 حسین محمد حسین عبدالمقصود بشارمستجد تقدیر21

 حسین مصطفى حسین محمدمستجد تقدیر22

 حسین نادى احمد ربیعمستجد تقدیر23

 حماده امین عباس احمدمستجد تقدیر24

 حماده سالمھ مختار محمدمستجد تقدیر25
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:9 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 حمدى عبدهللا احمد فرج عبدالسمیعمستجد تقدیر26

 حمدى فؤاد صبرى ابراھیم والىمستجد تقدیر27

 حنان احمد ابراھیم عبدالحلیممستجد تقدیر28

 حنان الدسوقى فرید راغب السیدمستجد تقدیر29

 حنان السید عبدالرحمن عبدالحمیدمستجد تقدیر30

 حنان جمال محمد عبدالعزیز علیوهمستجد تقدیر31

 حنان حماده السید محمد الشیخمستجد تقدیر32

 حنان صابر یوسف عباسمستجد تقدیر33

 حنان محمد الدسوقى حمودمستجد تقدیر34

 حنان ناصر المتولى المتولىمستجد تقدیر35

 حنین محمود الشربینى احمد محمدمستجد تقدیر36

 حوریھ سالمھ احمد المتولى اسماعیلمستجد تقدیر37

 خالد اسالم احمد الشحات على علىمستجد تقدیر38

 خالد السید السید شعبان مشعلمستجد تقدیر39

 خالد حامد احمد حامد دیابمستجد تقدیر40

 خالد حسام عبدالعاطى طھ سالممستجد تقدیر41

 خالد حمدى عبدالفتاح محمد الخطیبمستجد تقدیر42

 خالد رجائى رجائى صالح الدیبمستجد تقدیر43

 خالد سعید محمد غبورمستجد تقدیر44

 خالد عبدهللا ابوالفتوح الشامىمستجد تقدیر45

 خالد عبدالناصر محمد مرزوقمستجد تقدیر46

 خالد فاروق السعید محمد اللبانمستجد تقدیر47

 خالد محمد ابراھیم ابومصطفىمستجد تقدیر48

 خالد محمد السید عبدالغنىمستجد تقدیر49

 خالد محمد السید محمود حسنمستجد تقدیر50
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 خالد محمد خالد العنترىمستجد تقدیر51

 خالد محمد عباس محمد عمرمستجد تقدیر52

 خالد محمد عبدالفتاح رشاد الششتاوىمستجد تقدیر53

 خالد محمد علي على صالحمستجد تقدیر54

 خالد محمد محمد شھابىمستجد تقدیر55

 خالد ولید عبدالخالق عبدالخالقمستجد تقدیر56

 خدیجھ ربیع ابوصالح ابوسمره الخنمستجد تقدیر57

 خلود احمد على محمد محمد خلفمستجد تقدیر58

 خلود اسامھ عوض ھالل محمدمستجد تقدیر59

 خلود اشرف السعید ابراھیم عزاممستجد تقدیر60

 خلود اشرف السید عبده العشماوىمستجد تقدیر61

 خلود الحفنى عبدالصمد عبدربھمستجد تقدیر62

 خلود السید اسالم المكاوى الشینمستجد تقدیر63

 خلود السید االلفى احمد العوضى االلفىمستجد تقدیر64

 خلود السید عبدالعزیز محمد متولىمستجد تقدیر65

 خلود حلمى عبدهللا حسن عبدهللامستجد تقدیر66

 خلود رضا محمد عبدالمجیدمستجد تقدیر67

 خلود سعد الدین محمود خلیل محمودمستجد تقدیر68

 خلود شوقى شوقى السیدمستجد تقدیر69

 خلود صالح حسن عبدالعزیز عاشورمستجد تقدیر70

 خلود طارق السعید سلیمان ابوالعالمستجد تقدیر71

 خلود عبدالرحمن الدیسطى محمد معینمستجد تقدیر72

 خلود عبدالعظیم بشرى محمدمستجد تقدیر73

 خلود عزمى شاكر محروس طریفمستجد تقدیر74

 خلود عوض رزق محمد زغلولمستجد تقدیر75
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( فصل:9 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 خلود عوض صبرى محمد رمضانمستجد تقدیر76

 خلود فتحى صابر ابوالعنین عیسىمستجد تقدیر77

 خلود فرج غازى على عبدهللامستجد تقدیر78

 خلود فھمى المغازى المغازى احمدمستجد تقدیر79

 خلود محمد حلمى ابوعبدهمستجد تقدیر80

 خلود محمد عبدالحى ابراھیم بیليمستجد تقدیر81

 خلود محمد فوزى وھبھ نرشمستجد تقدیر82

 خلود منیر عبداللطیف السید جبرمستجد تقدیر83

 خلود نادر فوزى ابراھیممستجد تقدیر84

 دالیا عالء حسنى عبدالعالمستجد تقدیر85

 دالیا مجدى رأفت خلیلمستجد تقدیر86

 دالیا محمد السید محمد الحسینيمستجد تقدیر87

 دالیا موسى فتحى السید یونسمستجد تقدیر88

 دالیا یحیى محمد عطا محمد جعبوبمستجد تقدیر89

 دعاء ابراھیم ابراھیم امینمستجد تقدیر90

 دعاء احمد الغریب الغریب المرسىمستجد تقدیر91

 دعاء اشرف محمود متولى محمودمستجد تقدیر92

 دعاء السید محمد رمضان عبدالمطلبمستجد تقدیر93

 دعاء ثروت معروف حسن نعمانمستجد تقدیر94

 دعاء جمعھ جمعھ عوض هللا صیاممستجد تقدیر95

 دعاء حسنى محمد الكوشمستجد تقدیر96

 دعاء سمیر ابراھیم بكرىمستجد تقدیر97

 دعاء عبدالجلیل زینھم عبدالجلیل شاھینمستجد تقدیر98

 دعاء عبدالسمیع محمد المرسىمستجد تقدیر99

 دعاء فادى عبدالحكیم جادمستجد تقدیر100
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 دعاء فرج محمود موسىمستجد تقدیر1

 دعاء مجدى محمد المرسى الصیادمستجد تقدیر2

 دعاء محمد فتوح عبدالجواد الزغبىمستجد تقدیر3

 دعاء مصطفى الشربینى محمد الشربینىمستجد تقدیر4

 دعاء ھانى عبدالفتاح حموده ابراھیممستجد تقدیر5

 دعاء وائل فرید مصطفى مصطفىمستجد تقدیر6

 دمیانھ منیر سعد فرج عبدهمستجد تقدیر7

 دنیا احمد السید محمد بكرمستجد تقدیر8

 دنیا احمد الغریب الغریب ابراھیممستجد تقدیر9

 دنیا اشرف محى على حندقمستجد تقدیر10

 دنیا السید محمود على احمدمستجد تقدیر11

 دنیا بركات محمد احمد غازىمستجد تقدیر12

 دنیا عصام یس عبدالحمیدمستجد تقدیر13

 دنیا على شرقاوى اماممستجد تقدیر14

 دنیا محمد السید عبدالحمید الشینمستجد تقدیر15

 دنیا محمد حامد طھ مشاليمستجد تقدیر16

 دنیا محمد حسن عبدالحلیم مندورمستجد تقدیر17

 دنیا محمد محمود عبدالرحمن دنیامستجد تقدیر18

 دنیا مصطفى عبدالمنعم السیدمستجد تقدیر19

 دیانا العدوى على العدوى شعبانمستجد تقدیر20

 دیانا سامح ایوب الیاسمستجد تقدیر21

 دینا ابراھیم محمد موسىمستجد تقدیر22

 دینا احمد محمد محمد البغدادىمستجد تقدیر23

 دینا اسامھ توفیق محمدمستجد تقدیر24

 دینا الحسینى جمعھ جمعھ محمدمستجد تقدیر25
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 دینا الدسوقى رفعت العرابىمستجد تقدیر26

 دینا السید صادق محمود خلیلمستجد تقدیر27

 دینا الشحات محمود علىمستجد تقدیر28

 دینا سعد مختار السید شلبىمستجد تقدیر29

 دینا سلیمان عبدالعاطى عبدالحمیدمستجد تقدیر30

 دینا صالح الدین محمد احمد طلب الحواجرىمستجد تقدیر31

 دینا طارق محمد عبدالغنى الرفاعىمستجد تقدیر32

 دینا عبدهللا محمد احمدمستجد تقدیر33

 دینا عبدهللا منظم على عبدالعزیزمستجد تقدیر34

 دینا على احمد احمد صالحمستجد تقدیر35

 دینا على ذكى احمد الھاللىمستجد تقدیر36

 دینا على عبدالمطلب ابراھیم جادهللامستجد تقدیر37

 دینا فتحى عبدالحكیم شعیبمستجد تقدیر38

 دینا لطفى على عبدالعزیز االقرعمستجد تقدیر39

 دینا محمد حسن مجاورمستجد تقدیر40

 دینا محمد عبدهللا ھاشم یونسمستجد تقدیر41

 دینا محمد على محمدمستجد تقدیر42

 دینا محمود محى الدین السید احمدمستجد تقدیر43

 دینا مصطفى اسماعیل احمدمستجد تقدیر44

 دینا مصطفى محمد السعید رشدانمستجد تقدیر45

 دینا یحیى كامل ابراھیممستجد تقدیر46

 ذكرى عبدالخالق عبدالخالق الحصيمستجد تقدیر47

 ذكرى محمد محمد احمد بدرمستجد تقدیر48

 ذیاد احمد السید احمد الوكیلمستجد تقدیر49

 ذیاد ھشام المرسى غازىمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 رؤیھ عمرو حافظ جبادهمستجد تقدیر51

 رائد محمود شحاتھ احمد السقامستجد تقدیر52

 رامى اشرف محمد شرف الدین االلفىمستجد تقدیر53

 رامى عماد اسماعیل على محمدمستجد تقدیر54

 رامى محمد شحاتھ محمد عبدالعزیزمستجد تقدیر55

 رانا خالد احمد ھاشممستجد تقدیر56

 راندا احمد عبدالقادر احمدمستجد تقدیر57

 راندا رضا الشھاوى الشھاوى الصیادمستجد تقدیر58

 رانده جمال عبدالغنى محمد عبدربھمستجد تقدیر59

 رانیا باسم محمد قاسم السیدمستجد تقدیر60

 رانیا حماده عبدالقادر عبدالعاطىمستجد تقدیر61

 رانیا عاطف حامد محمد الزھارمستجد تقدیر62

 رانیا عباس محمود عباس الجندىمستجد تقدیر63

 رانیا عبدالحمید عبدالمقصود إبراھیم عبدالحقمستجد تقدیر64

 رانیا عمران محمد رشاد محمدمستجد تقدیر65

 رانیا فرید ابراھیم فرید على البصراتىمستجد تقدیر66

 رانیا مجدى عبدالمعطى السید الكیالمستجد تقدیر67

 رانیا محمد ابراھیم ابراھیم علىمستجد تقدیر68

 رانیا محمد الھادى ابوزیدمستجد تقدیر69

 رانیا محمد جبر حابوهمستجد تقدیر70

 رانیا محمد عبدالرحمن محمد الترعىمستجد تقدیر71

 رانیا محمد عبداللطیف محمد الشرقاوىمستجد تقدیر72

 رانیا محمد عید اسماعیلمستجد تقدیر73

 رانیا محمود عبدالعزیز محمدمستجد تقدیر74

 رانیا محمود یوسف ابراھیم یوسفمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 رانیا نعیم عبدالغفار محمدمستجد تقدیر76

 راویھ محمد وھبھ الجرممستجد تقدیر77

 رباب السید احمد البدوى ابو المعاطىمستجد تقدیر78

 رباب السید على عبدالحمید السید على حمادىمستجد تقدیر79

 رباب صدقى السید موسى القاضيمستجد تقدیر80

 رحاب خالد الحنفى عبدالشافى عبدهمستجد تقدیر81

 رحاب عبدالھادى على عبدالھادى علىمستجد تقدیر82

 رحاب محسن محمد علىمستجد تقدیر83

 رحاب محمد عبدالقادر محمد شرفمستجد تقدیر84

 رحاب منصور احمد محمدمستجد تقدیر85

 رحاب ناجى فتحى سویلممستجد تقدیر86

 رحمھ ابوالقاسم ابوالقاسم عبدالمولىمستجد تقدیر87

 رحمھ احمد حلمى ھارون الجندىمستجد تقدیر88

 رحمھ حسین محمد رجبمستجد تقدیر89

 رحمھ رضا محمد احمد السیدمستجد تقدیر90

 رحمھ رمضان احمد محمد التھامىمستجد تقدیر91

 رحمھ شادى محمود موسىمستجد تقدیر92

 رحمھ طارق حسنى عبداللطیف احمدمستجد تقدیر93

 رحمھ عاطف ابو الغیط ابو العطامستجد تقدیر94

 رحمھ على عبدالعال على محمدمستجد تقدیر95

 رحمھ على على محمد على المحجوبمستجد تقدیر96

 رحمھ كامل محمد محمد عالیھمستجد تقدیر97

 رحمھ مجدى ابراھیم حسن خلیلمستجد تقدیر98

 رحمھ محمد عبدالفتاح عبدالمطلبمستجد تقدیر99

 رحمھ محمد عطا عبدالغنى حمودهمستجد تقدیر100
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:11 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 رشا سید احمد محمد محمد الخطیبمستجد تقدیر1

 رشدى سید سید شعبان الخولىمستجد تقدیر2

 رضا السید محمد السید ھدىمستجد تقدیر3

 رضا جمال عبدالقادر منصور حسنمستجد تقدیر4

 رضا حسن زین العابدین على قندیلمستجد تقدیر5

 رضا محمد عبدالعزیز حسینمستجد تقدیر6

 رضا محمد محمد سلیمان عیطھمستجد تقدیر7

 رضوى ابراھیم الدسوقى كمال حافظ محمدمستجد تقدیر8

 رضوى على على محمد عمارهمستجد تقدیر9

 رضوى محمد عبدهللا عبدالغنىمستجد تقدیر10

 رغد صالح محمد محمد مصطفىمستجد تقدیر11

 رغدا نبیھ القطب عبدالعزیز الشینمستجد تقدیر12

 رغده ابراھیم الحماقى المغازى یونسمستجد تقدیر13

 رغده ابراھیم المندوه الطنطاوىمستجد تقدیر14

 رفعت صبرى سعد عبدالعال الحجرمستجد تقدیر15

 رقیھ احمد على الطنطاوىمستجد تقدیر16

 رقیھ اسامھ احمد كمال السیدمستجد تقدیر17

 رقیھ اشرف عبدالعال السید المندوهمستجد تقدیر18

 رقیھ عصام شھوان محمود حسینمستجد تقدیر19

 رقیھ محمد مصطفى الحدادمستجد تقدیر20

 رماح طارق احمد مصطفى الترمسانىمستجد تقدیر21

 رمزى محمود عبدالغنى الموافىمستجد تقدیر22

 رنا احمد احمد ابراھیم احمدمستجد تقدیر23

 رنا جمال حسینى جاد الماوىمستجد تقدیر24

 رنا حامد بدیر خضر سرحانمستجد تقدیر25
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:11 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 رنا حسین محمد سعد المغازىمستجد تقدیر26

 رنا حمدان ماھر احمد محمد شحاتھمستجد تقدیر27

 رنا رائد حمدان عبدالنبى السایحمستجد تقدیر28

 رنا رمزى بدیر على الموجىمستجد تقدیر29

 رنا فتحى عبدهللا السید عبدالسالممستجد تقدیر30

 رنا محمد بدیر عبدالرازق شھاب الدینمستجد تقدیر31

 رنیم عبدالبدیع عبدالبدیع سید احمد الزینىمستجد تقدیر32

 رنیم ھشام رشاد محمد بسیونىمستجد تقدیر33

 رنین ایسر عبدالتواب ابوالمعاطىمستجد تقدیر34

 رھف ایمن حسین عبدالعزیزمستجد تقدیر35

 روان احمد عبده فرح السحراوىمستجد تقدیر36

 روان احمد فھیم حسبو البازمستجد تقدیر37

 روان حمدى صبرى على الصیادمستجد تقدیر38

 روان خالد على على عشماوىمستجد تقدیر39

 روان ربیع النبوى ابراھیممستجد تقدیر40

 روان على ابراھیم مجاھد ابراھیممستجد تقدیر41

 روان محمد ابراھیم الحسینىمستجد تقدیر42

 روان محمد ابراھیم السعید البلتاجىمستجد تقدیر43

 روان محمد محمد زكى محمدمستجد تقدیر44

 روان محمود عبدالنبى عباسمستجد تقدیر45

 روان ناھض محمد حسین فرحاتمستجد تقدیر46

 روان یوسف حلمى یوسف العشرىمستجد تقدیر47

 رودینا مجدى محمد محمد العطارمستجد تقدیر48

 روزان محمد وائل المتولى رضوان عبدهللامستجد تقدیر49

 روفیدا مجدى سعد محمد ابراھیممستجد تقدیر50
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:11 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ریم ابراھیم ابراھیم محمد سالممستجد تقدیر51

 ریم ابراھیم محمد السید العطارمستجد تقدیر52

 ریم حسن سلیمان احمد حسن سلیمانمستجد تقدیر53

 ریم رضا الشربینى حسن الغازىمستجد تقدیر54

 ریم طلعت شبانھ احمدمستجد تقدیر55

 ریم ماھر مصطفى النجارمستجد تقدیر56

 ریم محمد السعید بیومى متولىمستجد تقدیر57

 ریم محمد حسن عباس حمادمستجد تقدیر58

 ریم ناصر رجب عثمان المسیرىمستجد تقدیر59

 ریما محمد فؤاد حسنى الزینمستجد تقدیر60

 ریھام الدسوقى احمد راشد محمود البسیونىمستجد تقدیر61

 ریھام السید رمضان محمود ابراھیممستجد تقدیر62

 ریھام السید فتحى محمودمستجد تقدیر63

 ریھام جمال محمد متولى علىمستجد تقدیر64

 ریھام رضا الرفاعى محمد سالممستجد تقدیر65

 ریھام رضا محمد حسن الشافعىمستجد تقدیر66

 ریھام شعبان حامد مصطفى المنصورىمستجد تقدیر67

 ریھام صالح منیر اسماعیل عفیفىمستجد تقدیر68

 ریھام عبدالناصر ابوالفتوح عوض رمضانمستجد تقدیر69

 ریھام محمد ابوالفتوح عبدالجوادمستجد تقدیر70

 ریھام مصطفى سالمھ ابراھیم عقلمستجد تقدیر71

 ریھام مصطفى عبدالفتاح محمد كامل الدمیرىمستجد تقدیر72

 ریھان ساتر كمال ناصفمستجد تقدیر73

 زكریا اشرف زكریا محمدمستجد تقدیر74

 زكریا رضوان زكریا البسطویسىمستجد تقدیر75
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ثالثة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:11 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 زھره محمود الشحات السید الشینمستجد تقدیر76

 زیاد احمد احمد السید محمودمستجد تقدیر77

 زیاد احمد محمد عبدهللا بدوىمستجد تقدیر78

 زیاد اسالم محمد صابر محمد حسنینمستجد تقدیر79

 زیاد جمال السید موسى الدعدرمستجد تقدیر80

 زیاد حمدى مصطفى على مصطفىمستجد تقدیر81

 زیاد ریاض سعدعبدالسالم قاسممستجد تقدیر82

 زیاد عادل المحمدى السروجىمستجد تقدیر83

 زیاد فوزى على على حمودهمستجد تقدیر84

 زیاد محمد محمد سلیمان الحارونمستجد تقدیر85

 زیاد مختار محمد رفعت محمود قندیلمستجد تقدیر86

 زینات الحسین احمد عبدالرؤف عمارهمستجد تقدیر87

 زینات عبدالعزیز رضوان احمد علىمستجد تقدیر88

 زینب ابراھیم محمد المرسى ابراھیممستجد تقدیر89

 زینب ابراھیم محمد سند شوشھمستجد تقدیر90

 زینب جمال الدین محمد المأمون عبدالحكیممستجد تقدیر91

 زینب حسن المتولى عبدالرحمن المنجىمستجد تقدیر92

 زینب سلیم السید سلیممستجد تقدیر93

 زینب عاصم عبدالسمیع عبدالھادىمستجد تقدیر94

 زینب محمد ابراھیم احمدعجوهمستجد تقدیر95

 سارا جمال عامر محمود یوسفمستجد تقدیر96

 ساره احمد احمد فتح هللا حسن سعیدهمستجد تقدیر97

 ساره احمد شعبان على ابوالحسانینمستجد تقدیر98

 ساره احمد عمر حسن محمدمستجد تقدیر99

 ساره الحسین محمد محمد شھابمستجد تقدیر100
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:12 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ساره السید محمد سامى عطیھ عبدالرازقمستجد تقدیر1

 ساره ثروت سعد عبدالھادىمستجد تقدیر2

 ساره جالل عبدالدایم سندمستجد تقدیر3

 ساره جمعھ عبدالحمید عویضھ ابراھیممستجد تقدیر4

 ساره حسام عبدالفتاح حسین االمشاطىمستجد تقدیر5

 ساره حسن عبدالوھاب ابوالمعاطى محمودمستجد تقدیر6

 ساره حمدى سعد محمد على شلبىمستجد تقدیر7

 ساره سرحان محمد حامدمستجد تقدیر8

 ساره صالح السید عمر البطھمستجد تقدیر9

 ساره صبرى عبدالعزیز سالم شعیبمستجد تقدیر10

 ساره عباس عبدالمنعم مسعد شریفمستجد تقدیر11

 ساره عبدالھادى ابراھیم عبدالھادى الشریفمستجد تقدیر12

 ساره عوض السید مصطفىمستجد تقدیر13

 ساره فایز فتوح الدسوقى المصلىمستجد تقدیر14

 ساره محسن محمد السقعانمستجد تقدیر15

 ساره محمد رشید ظروفمستجد تقدیر16

 ساره محمد سلیمان محمد نظیممستجد تقدیر17

 ساره محمد على السید سالمھمستجد تقدیر18

 ساره محمد فؤاد یوسف القزازمستجد تقدیر19

 ساره محمود احمد خمیسمستجد تقدیر20

 ساره محمود حبیب حبیب جمعھمستجد تقدیر21

 ساره مصطفى المتولى مصطفىمستجد تقدیر22

 ساره مصطفى محمد محمد البنامستجد تقدیر23

 ساره مصطفى مصطفى محمد ابوعبیدمستجد تقدیر24

 ساره ود عبدالوھاب رمضانمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:12 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ساره یاسر المحمدى سلیمان الشربینىمستجد تقدیر26

 سالم الجرایحى سالم محمد سالممستجد تقدیر27

 سالمھ عید رشاد عید العایدىمستجد تقدیر28

 سالى ایمن طفطف محمد عمارهمستجد تقدیر29

 سالى عالء عباس محمد عثمانمستجد تقدیر30

 سالى محمد سید محمدمستجد تقدیر31

 سامح حسین محمد محمد العایدىمستجد تقدیر32

 سامى السید محمد احمد غزىمستجد تقدیر33

 سامى خالد ابراھیم عطیھ عبدهللامستجد تقدیر34

 سامیھ محمد السید عبدالعلیم على وھیبمستجد تقدیر35

 سامیھ محمد عادل ساطورمستجد تقدیر36

 ساندى بھجت سعد عبدالعزیز حامدمستجد تقدیر37

 ساندى محمد عبداللطیف الشربینىمستجد تقدیر38

 سحر احمد عبدالخالق عبدالرازق العطارمستجد تقدیر39

 سحر اسامھ عبدالعزیز مأمون عبدهمستجد تقدیر40

 سحر ایمن احمد ذكى عبدالمنعممستجد تقدیر41

 سحر عبدالفتاح عبدالرسول صادقمستجد تقدیر42

 سحر عصام عبدالمنعم على سعدمستجد تقدیر43

 سحر عوض اسلیمان محمد المھدىمستجد تقدیر44

 سحر محسن السعید محمد عبدالعاطىمستجد تقدیر45

 سحر محمود السعید محمد محمدمستجد تقدیر46

 سراج مسعود عبدالمطلب محمدمستجد تقدیر47

 سعاد العوضى السعید عنونمستجد تقدیر48

 سعاد حسام محمد محمد العشرىمستجد تقدیر49

 سعاد حمدان ربیع عطیھمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:12 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 سعاد محمد محمود محمود القیعىمستجد تقدیر51

 سعد عبدالفتاح فھیم حسین الشیخمستجد تقدیر52

 سعد عبدهللا احمد عبدالھادي عیسىمستجد تقدیر53

 سعد مرزوق سعد السعید احمدمستجد تقدیر54

 سعید رفعت عبدالفتاح عبده محمدمستجد تقدیر55

 سعید سامح السعید عبدالحمید على مطاوعمستجد تقدیر56

 سعید صالح محمد السعید الجمیعيمستجد تقدیر57

 سلسبیل محمد محمد بھاءالدین عبدالحمیدمستجد تقدیر58

 سلمى عالء صدقى السیدمستجد تقدیر59

 سلمى احمد السید محمد الشناوىمستجد تقدیر60

 سلمى اسامھ على حسن رخامستجد تقدیر61

 سلمى اشرف عبدالجلیل عبدالجلیل احمدمستجد تقدیر62

 سلمى جمال عبدالجلیل علىمستجد تقدیر63

 سلمى خالد لطفى عبدالحمید البیارمستجد تقدیر64

 سلمى سامى محمد محمد الجملمستجد تقدیر65

 سلمى عاطف صدیق حسن بلیلھمستجد تقدیر66

 سلمى على معتمد محمد السعیدمستجد تقدیر67

 سلمى عمر ناصر حسن عمرمستجد تقدیر68

 سلمى محمد عباس السید قشطھمستجد تقدیر69

 سلمى محمد عوض احمدمستجد تقدیر70

 سلمى مسعد ابراھیم احمد على طاحونمستجد تقدیر71

 سلمى مصطفى كامل العوضى علم الدینمستجد تقدیر72

 سلمى یحیى محمد طلعت محمدمستجد تقدیر73

 سلوى جمال محمد على مھیامستجد تقدیر74

 سلوى حسام عبدالمنعم فرحات اسماعیلمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:12 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 سلوى طلعت على عبدالرازقمستجد تقدیر76

 سلوى عبدهللا محمد البدوى خلیلمستجد تقدیر77

 سلیمان خیرى سلیمان داودمستجد تقدیر78

 سماء ایمن الدسوقى عبده جبرمستجد تقدیر79

 سماء حمدى المتولى جبریلمستجد تقدیر80

 سماء ماجد محمد البكرى عبدالجوادمستجد تقدیر81

 سماح ابوالسعود حلمى عوض فلفلمستجد تقدیر82

 سماح اشرف ابراھیم محمد الزكىمستجد تقدیر83

 سماح انور محمود احمد نایلمستجد تقدیر84

 سماح حسین ابراھیم محمد محمد مجرمستجد تقدیر85

 سماح سعد ابراھیم محمد ابراھیممستجد تقدیر86

 سماح محمد عطیھ صدیق محمدمستجد تقدیر87

 سماھر السید احمد الشحات احمدمستجد تقدیر88

 سمر ابراھیم محمد البالسى ابو المعاطىمستجد تقدیر89

 سمر المتولى مصطفى جمعھ اسماعیلمستجد تقدیر90

 سمر عاطف فاروق اسماعیل عبدالھادىمستجد تقدیر91

 سمر عید عید عبده المجالوىمستجد تقدیر92

 سمر محمد عبدالنبى منصورمستجد تقدیر93

 سمر محمد محمد ابراھیم عبدالعالمستجد تقدیر94

 سمر محمود عبدالسالم محمود طنطاوىمستجد تقدیر95

 سمر ھانى عبدالمعطى مصباحمستجد تقدیر96

 سمیحھ عبدالحمید عبدالواحد محمد شعیبمستجد تقدیر97

 سمیر احمد المتولى المغازىمستجد تقدیر98

 سمیر السعید عبدالعظیم السیدمستجد تقدیر99

 سمیر رمضان عبدالعظیم خلیفھمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:13 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 سمیر عالء جالل السید عوضمستجد تقدیر1

 سمیھ احمد ابراھیم ابراھیم الشافعىمستجد تقدیر2

 سمیھ اسماعیل محمد سید احمدمستجد تقدیر3

 سمیھ تایب محمد كراتمستجد تقدیر4

 سمیھ جاد عثمان جاد علىمستجد تقدیر5

 سمیھ محسن محمد نصرالدین الشربینىمستجد تقدیر6

 سمیھ محمد فتحى مسعد على درازمستجد تقدیر7

 سمیھ نصر السید راضىمستجد تقدیر8

 سناء ناصر عبده ابرھیم الخمیسىمستجد تقدیر9

 سندس على على على ابراھیم الشاعرمستجد تقدیر10

 سندس محمد حسین عبدالصمدمستجد تقدیر11

 سھا احمد رفاعى علىمستجد تقدیر12

 سھا زین عبدالفتاح محمد عمرمستجد تقدیر13

 سھام احمد السید لطفى عرفانمستجد تقدیر14

 سھام محمود عبدالعظیم الكومىمستجد تقدیر15

 سھام ولید رفعت عبدالسمیع عطیھمستجد تقدیر16

 سھیر امجد مصطفى رشاد السیسىمستجد تقدیر17

 سھیر محمد نجیب محمد نسیم بدیرمستجد تقدیر18

 سھیلھ خالد صبحى رمضان سلیمانمستجد تقدیر19

 سھیلھ مسعد صوفى عبدالتوابمستجد تقدیر20

 سید شعبان سید حمودهمستجد تقدیر21

 سیف الدین طارق السید ابراھیم احمدمستجد تقدیر22

 سیف هللا المغازى فھمى المغازى رضوانمستجد تقدیر23

 سیف محمود عطیھ محمد عطیھمستجد تقدیر24

 شادى على حسن شطامستجد تقدیر25
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 شادیھ احمد الشحات محمد العربىمستجد تقدیر26

 شادیھ السید محمد السید االلفيمستجد تقدیر27

 شادیھ حسام احمد محمد العشرىمستجد تقدیر28

 شادیھ عادل على سلیمان االتربىمستجد تقدیر29

 شاھنده محى محمود عبدالبدیعمستجد تقدیر30

 شروق اكمل السعید السطوحىمستجد تقدیر31

 شروق الحسینى رجب الحسینىمستجد تقدیر32

 شروق خالد السید الدجاجمستجد تقدیر33

 شروق عادل فرج غریبمستجد تقدیر34

 شروق عامر على صابر غنیممستجد تقدیر35

 شروق عبدالمنعم المحمدى عبدالشافىمستجد تقدیر36

 شروق عبدالمنعم فھیم عید احمد یونسمستجد تقدیر37

 شروق فایز الشحات المرشدىمستجد تقدیر38

 شروق مجدى عمر عز العربمستجد تقدیر39

 شروق محسن حسن حامدشاكرمستجد تقدیر40

 شروق محمد ابراھیم حسن حسنمستجد تقدیر41

 شروق محمد ابوالفتوح عبدالمعطى احمد سراجمستجد تقدیر42

 شروق مصطفى السید معاطى علىمستجد تقدیر43

 شروق مصطفى رزق وھبھ نوفلمستجد تقدیر44

 شرین خالد صالح لطفىمستجد تقدیر45

 شرین موسى موسى ابراھیم سالممستجد تقدیر46

 شعبان ابراھیم شعبان ابراھیممستجد تقدیر47

 شمس الدین محمد ابراھیم محمد شمس الدینمستجد تقدیر48

 شھاب محمد عبدالفتاح شھابمستجد تقدیر49

 شھد رمضان عبدالعلیم حسن بیومىمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 شھد محروس فراج السید موسىمستجد تقدیر51

 شھد مصباح یوسف جودهمستجد تقدیر52

 شھدان محمود المتولى العوضى حجازىمستجد تقدیر53

 شھیره فؤاد انور فرج هللا البسیونىمستجد تقدیر54

 شیرین محمد على عبدالمجیدمستجد تقدیر55

 شیماء اشرف ابوالفتوح محمد غازىمستجد تقدیر56

 شیماء المحمدى ابراھیم السیدمستجد تقدیر57

 شیماء جمال عبدالعزیز على الحسانینمستجد تقدیر58

 شیماء خالد محمد زیدانمستجد تقدیر59

 شیماء رفاعى جمعھ عبدالمحسن السندیونىمستجد تقدیر60

 شیماء سمیر رجب عرفات شیحھمستجد تقدیر61

 شیماء صابر حمدین الوكیلمستجد تقدیر62

 شیماء طارق السعید المرسى موسىمستجد تقدیر63

 شیماء عبدالبر عبدالعلیم محمدمستجد تقدیر64

 شیماء عبده خالد محمد ابوالمعاطىمستجد تقدیر65

 شیماء عصام حشمت شبت الحمدمستجد تقدیر66

 شیماء على الشحات السید على الجنیدىمستجد تقدیر67

 شیماء محمد الحسینى المرسى احمد قندیلمستجد تقدیر68

 شیماء محمد عبدالحى ابوالمندور شتامستجد تقدیر69

 شیماء محمد فتحى عبدالحمید محمدمستجد تقدیر70

 شیماء محمد مصطفى متولى عقلمستجد تقدیر71

 شیماء محمد ناجى السید بحیرىمستجد تقدیر72

 شیماء ناجى عبدالحمید محمد النجارمستجد تقدیر73

 شیماء نجاح عوض السید عبدالخالقمستجد تقدیر74

 شیماء یاسر على محمد البیسىمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:13 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 صادق عبدالرحمن معوض صادق االلفىمستجد تقدیر76

 صالح توفیق معوض عبدالغفارمستجد تقدیر77

 صالح حامد عثمان حمد صالحمستجد تقدیر78

 صالح حمدى احمد محمود عیادمستجد تقدیر79

 صالح محمود عبدالمعطى حامدمستجد تقدیر80

 صباح محمد عرفھ محمدمستجد تقدیر81

 صبحى رضا سعد السید البالصىمستجد تقدیر82

 صبرى سمیر صبرى صابر احمد البلتاجيمستجد تقدیر83

 صفاء عبدالعزیز حامد ابراھیم الجمالمستجد تقدیر84

 صفاء عوض عبدالمقصود على جودهمستجد تقدیر85

 صفاء محمد على السقا سلیمانمستجد تقدیر86

 صفاء محمود المتولى احمد حسوبمستجد تقدیر87

 صفیھ محمد الششتاوى حسنمستجد تقدیر88

 صفیھ مصطفى محمد زغلول العیوطىمستجد تقدیر89

 صفیھ یاسر خمیس خمیس السرىمستجد تقدیر90

 صالح السید شعبان السیدمستجد تقدیر91

 صالح صالح صالح السید خلفمستجد تقدیر92

 صالح محمد محمد السید عمرمستجد تقدیر93

 صالح یحیى صالح محمد الغرابلىمستجد تقدیر94

 ضحى ایھاب فاروق رزقمستجد تقدیر95

 ضحى عوض رشاد عوضمستجد تقدیر96

 ضیاء عالء محمود ابراھیم الجناینىمستجد تقدیر97

 طارق السید ابراھیم المتولى الغنیمىمستجد تقدیر98

 طارق شاكر عبدالھادى خضرمستجد تقدیر99

 طارق عاصم الحسانین ھماممستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:14 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 طارق محمد ابراھیم محمد جبانھمستجد تقدیر1

 طارق محمد رضوان عبدهللا حسانمستجد تقدیر2

 طارق محمد صبرى محمد الشاذلىمستجد تقدیر3

 طارق نبیل ریاض عبدالعزیز عبدالحمیدمستجد تقدیر4

 طاھر رمضان محمد جمعھمستجد تقدیر5

 طھ صالح عبدالعال ابراھیم عبدالجوادمستجد تقدیر6

 طھ كامل طھ عبدالوھاب عجوهمستجد تقدیر7

 طیبھ سلیمان عبد السالم احمد سلیمانمستجد تقدیر8

 عائشھ ابوسحاق عطیھ محمد عطیھمستجد تقدیر9

 عابد على محمد السید جمعھمستجد تقدیر10

 عادل السید على االزمازى شعبانمستجد تقدیر11

 عادل عبدالرسول الدسوقى ابو حجرمستجد تقدیر12

 عادل محمود محمد حامد واكدمستجد تقدیر13

 عاشور اسامھ عاشور ابراھیم شنشنمستجد تقدیر14

 عاصم نصر العربى نصر الشیخمستجد تقدیر15

 عاطف محمد عبدالعاطى البسیونىمستجد تقدیر16

 عبد الكریم احمد عبدالكریم محمد جاد هللامستجد تقدیر17

 عبدالجلیل عبدالنبى عبدالجلیل محمود خیرهمستجد تقدیر18

 عبدالحلیم ایمن محمد السید الشاعرمستجد تقدیر19

 عبدالحمید فتحى عید یوسف اباظھمستجد تقدیر20

 عبدالرحمن ابراھیم بدیر الششتاوى السراجىمستجد تقدیر21

 عبدالرحمن ابراھیم قطب الوزیرمستجد تقدیر22

 عبدالرحمن احمد السید على غازىمستجد تقدیر23

 عبدالرحمن احمد على عاصىمستجد تقدیر24

 عبدالرحمن احمد محمد عبده امبابىمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:14 ) 
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عبدالرحمن اسماعیل محمد اسماعیلمستجد تقدیر26

 عبدالرحمن اشرف جابر عبدهللامستجد تقدیر27

 عبدالرحمن الحسانین سرور الخشبمستجد تقدیر28

 عبدالرحمن السید سید احمد محمدمستجد تقدیر29

 عبدالرحمن السید عباس محمدمستجد تقدیر30

 عبدالرحمن السید محمد محمد المندوهمستجد تقدیر31

 عبدالرحمن ایمن محمد على الدینمستجد تقدیر32

 عبدالرحمن حسن على محمد سعیدمستجد تقدیر33

 عبدالرحمن سلیمان سلیمان ابراھیم حسونمستجد تقدیر34

 عبدالرحمن صالح محمود علىمستجد تقدیر35

 عبدالرحمن طھ محمد سعیدمستجد تقدیر36

 عبدالرحمن عاطف فھمى ابراھیممستجد تقدیر37

 عبدالرحمن عماد فھمى السعیدمستجد تقدیر38

 عبدالرحمن فؤاد عبدالباسط السیدمستجد تقدیر39

 عبدالرحمن محمد رمضان البدراوىمستجد تقدیر40

 عبدالرحمن محمد عبدالرحمن حسنمستجد تقدیر41

 عبدالرحمن محمد فرید ابوزید حسنمستجد تقدیر42

 عبدالرحمن محمود احمد جادمستجد تقدیر43

 عبدالرحمن محمود عبدالعلیم محمد سید احمدمستجد تقدیر44

 عبدالرحمن منتصر عبدالمقصود محمد مسعودمستجد تقدیر45

 عبدالرحمن نصر حلمى على مصطفىمستجد تقدیر46

 عبدالسالم ابوبكر عبدالسالم جاللمستجد تقدیر47

 عبدالصمد محمد دیب الحلبىمستجد تقدیر48

 عبدالعزیز محمد عبدالعزیز انور السویركيمستجد تقدیر49

 عبدالعزیز محمود محمد ابراھیم رضوانمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عبدالعلیم حسین السید البشبیشى جاللمستجد تقدیر51

 عبدالعلیم عصام عبدالعلیم عبدالمالكمستجد تقدیر52

 عبدالفتاح عبدهللا محمد فھمى احمد السیدمستجد تقدیر53

 عبدهللا احمد شحتو عبده عرفھمستجد تقدیر54

 عبدهللا انور محمود سالممستجد تقدیر55

 عبدهللا جمال محمد السیدمستجد تقدیر56

 عبدهللا حسین العیسوى عبدالفتاح العیسوىمستجد تقدیر57

 عبدهللا حمدان شكرى سلیمان عبدالحمیدمستجد تقدیر58

 عبدهللا رزق رزق محمد الحوتىمستجد تقدیر59

 عبدهللا سعد محمد جمعھ مطاوعمستجد تقدیر60

 عبدهللا طارق عبدهللا على عثمانمستجد تقدیر61

 عبدهللا عبدالحمید حسن رشیدىمستجد تقدیر62

 عبدهللا عبداللطیف لطفى عبدالجلیلمستجد تقدیر63

 عبدهللا محمد ابوالسعود محمد بركاتمستجد تقدیر64

 عبدهللا محمد ایوب كرممستجد تقدیر65

 عبدهللا محمد شحاتھ ابراھیم داودمستجد تقدیر66

 عبدهللا محمد عبدالرازق على درویشمستجد تقدیر67

 عبدهللا محمد عبدهللا یوسف الشاذلىمستجد تقدیر68

 عبدهللا محمد مبروك على الصیادمستجد تقدیر69

 عبدهللا محمد یسرى عبدالسالممستجد تقدیر70

 عبدهللا ولید على الدین على عیسىمستجد تقدیر71

 عبدالمحسن محمود عبدالمحسن محمد خلیفھمستجد تقدیر72

 عبدالمحسن معن عبدالمحسن عبدالباقىمستجد تقدیر73

 عبدالمنعم السید محمد ھنداممستجد تقدیر74

 عبدالمنعم خالد عبدالمنعم على حسن جاھینمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عبدالمنعم محمد عبدالمنعم الدرسىمستجد تقدیر76

 عبدالوھاب ابراھیم عبدالوھاب عبداللطیف حسنمستجد تقدیر77

 عبیر ابوالفتوح ابوالسعود ابوالنور المسرىمستجد تقدیر78

 عبیر احمد محمد ابراھیم خلیفھمستجد تقدیر79

 عبیر ایمن السادات السید ابوصیرمستجد تقدیر80

 عبیر حسنى محمد عطیھ خطابمستجد تقدیر81

 عبیر عادل عبدالنبى السعید الشبھمستجد تقدیر82

 عبیر محمد حسین الیمانىمستجد تقدیر83

 عبیر محمد ناشد ابراھیم السعیدمستجد تقدیر84

 عبیر یوسف السید عبده السید عبده الخالقمستجد تقدیر85

 عثمان ثروت عثمان محمد مناعمستجد تقدیر86

 عدنان محمد عوض لبھانمستجد تقدیر87

 عزام خالد عثمان عقل عزاممستجد تقدیر88

 عزه ایمن عبدالرحمن محمد فودهمستجد تقدیر89

 عزه عبدالفتاح حسن مسعد مصطفىمستجد تقدیر90

 عزه محفوظ جالل ھاللمستجد تقدیر91

 عزه محمد سعد محمد نایلمستجد تقدیر92

 عزه ھانى اسعد زكى القلفاطمستجد تقدیر93

 عزیزه محمد محمد عبدالنبى عطامستجد تقدیر94

 عصام محمد حامد السید احمدمستجد تقدیر95

 عصام محمد فوزى جمعھمستجد تقدیر96

 عفاف مصطفى صالح السعید البنامستجد تقدیر97

 عال السید السید شعبانمستجد تقدیر98

 عال رضا عبدالقادر المتولى بركاتمستجد تقدیر99

 عال محمد جاد عبدالحقمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:15 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عال نجاح رزق محمد العریانمستجد تقدیر1

 عال یاسر حلمى عبدهمستجد تقدیر2

 عالء احمد عبده احمد بلبولمستجد تقدیر3

 عالء اسماعیل محمد اسماعیل اسماعیلمستجد تقدیر4

 عالء جمعھ فتحى سعیدمستجد تقدیر5

 عالء محمد النحاس محمد شلبى جاللمستجد تقدیر6

 عالء مسعد محمد الشربینى طرابیھمستجد تقدیر7

 عالء ناصر حلمى عبدهللا سعفانمستجد تقدیر8

 عالء ھانى محمد محمود نعیممستجد تقدیر9

 على احمد احمد عبده عبدالرازقمستجد تقدیر10

 على احمد على السید السلخمستجد تقدیر11

 على احمد على عبدهللا عبدالالمستجد تقدیر12

 على السید على السید والىمستجد تقدیر13

 على السید على عبدالرحمن مقلدمستجد تقدیر14

 على السید على على العوضىمستجد تقدیر15

 على جمال صبیح محمد بركاتمستجد تقدیر16

 على حاتم الصاوى محمدمستجد تقدیر17

 على رضا ابراھیم السیدمستجد تقدیر18

 على سمیر على عبدالحفیظ موسىمستجد تقدیر19

 على شحتھ على القرنى علىمستجد تقدیر20

 على شعبان على محمدمستجد تقدیر21

 على صالح على محمود عرفاتمستجد تقدیر22

 على عبدالحمید محمد على سعیدمستجد تقدیر23

 على ماھر على محمد الجندىمستجد تقدیر24

 على محمد على احمد نمرمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:15 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 على محمد على السید عبدالمطلبمستجد تقدیر26

 على محمد على محمود السبكىمستجد تقدیر27

 على محمد فتحى على ابوزایدمستجد تقدیر28

 على نادر على ابراھیم جمعةمستجد تقدیر29

 علیاء شعبان العوضى شعبانمستجد تقدیر30

 علیاء صالح سعد بدیر یوسفمستجد تقدیر31

 علیاء عبدالنبى یوسف محمد عزالدینمستجد تقدیر32

 علیاء على السعداوى السعداوىمستجد تقدیر33

 علیاء مسعد مسعد محمد المنسىمستجد تقدیر34

 عماد سعود ابراھیم جلبى السعدنىمستجد تقدیر35

 عماد صالح الدین احمد العیسوى عامرمستجد تقدیر36

 عماد عصام محمد جادمستجد تقدیر37

 عماد یاسر احمد نبیھ ابراھیم الناغیھمستجد تقدیر38

 عمر السید منصور عبدالرازق ابراھیممستجد تقدیر39

 عمر حسام محمد عمر عبدالعزیز االبراشىمستجد تقدیر40

 عمر حسن محمد متولى یوسفمستجد تقدیر41

 عمر خالد جابر الموافى طوبارمستجد تقدیر42

 عمر خالد محمود محمد عبیدمستجد تقدیر43

 عمر ریان عبدالتواب السید عبدهللامستجد تقدیر44

 عمر عادل مغازى على البطاطمستجد تقدیر45

 عمر عبدالعزیز محمد ابوالحسنمستجد تقدیر46

 عمر عبدالمعطى عبدالغنى محمدمستجد تقدیر47

 عمر عصام شلبى بسیونىمستجد تقدیر48

 عمر قدرى صبرى علىمستجد تقدیر49

 عمر محمد السید على بیضونمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عمر محمد لبیب احمد حسینمستجد تقدیر51

 عمر محمد محمد رشديمستجد تقدیر52

 عمر مصطفى دسوقى محمد مجاھدمستجد تقدیر53

 عمر ھالل محسن رزق حمودهمستجد تقدیر54

 عمرو الدیب ابوالوفا السیدمستجد تقدیر55

 عمرو بھجت شعراوي محمدمستجد تقدیر56

 عمرو جمال السید جمال الدین غانممستجد تقدیر57

 عمرو شریف رشاد محمد الجندىمستجد تقدیر58

 عمرو شعبان البادى العربىمستجد تقدیر59

 عمرو عزت عبده الشالمستجد تقدیر60

 عمرو عوض السید عوض الدموھىمستجد تقدیر61

 عمرو محمد على محمد على حسنمستجد تقدیر62

 عمرو محمد متولى جبرمستجد تقدیر63

 عھود فتحى احمد عبدالفتاح جاب هللامستجد تقدیر64

 عواطف عبدالعلیم السید البشبیشىمستجد تقدیر65

 غاده احمد على سید احمدمستجد تقدیر66

 غاده السید منصور سالمھ لطیفمستجد تقدیر67

 غاده حامد محمد السید احمدمستجد تقدیر68

 غاده رجب رزق السید عیسىمستجد تقدیر69

 غاده شعبان ابراھیم الدسوقى قنونمستجد تقدیر70

 غاده عادل محمد محمد اسماعیل السقامستجد تقدیر71

 غاده عبدالفتاح العیسوى محمدمستجد تقدیر72

 غاده عبدالفتاح عزت عبدالمجید صالحمستجد تقدیر73

 غاده عبده محمد محمد غازىمستجد تقدیر74

 غاده فایز جالل صابر عبدالغنىمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 غاده محمد عبدالرحمن عبدالواحدمستجد تقدیر76

 غاده ھانى طھ محمود علىمستجد تقدیر77

 غدیر محمد اسماعیل عبدالھادىمستجد تقدیر78

 غصون عبدالمنعم بدیر محمد عبدالھادىمستجد تقدیر79

 غفران اسماعیل عبدالغنى عبدالباقىمستجد تقدیر80

 فؤاد عبد السمیع احمد عبد السمیع الدشاشمستجد تقدیر81

 فؤاد محمد عبدالعال السید الدماطىمستجد تقدیر82

 فاتن اسماعیل اسماعیل الشافعىمستجد تقدیر83

 فاتن حمدى محمد ابو العزمستجد تقدیر84

 فاتن عبدالوھاب عبده عرفات محمدمستجد تقدیر85

 فادى اشرف فاروق فتوح محمد الجاویشمستجد تقدیر86

 فارس ابراھیم ابراھیم السودانيمستجد تقدیر87

 فارس اشرف معوض الشربینى علىمستجد تقدیر88

 فارس السید حامد حمیده حامدمستجد تقدیر89

 فارس زغلول محمد عبد المعطىمستجد تقدیر90

 فارس محمود عبدالمجید محمدمستجد تقدیر91

 فاروق رضا فاروق العریانمستجد تقدیر92

 فاروق عادل فاروق السیدمستجد تقدیر93

 فاروق محمد حسن على ابوالعزمستجد تقدیر94

 فاطمةالزھراء توفیق السید توفیق على مطاوعمستجد تقدیر95

 فاطمةالزھراء محمد عبدالفتاح عبدالھادى محمدمستجد تقدیر96

 فاطمھ ابراھیم احمد محمد اسماعیلمستجد تقدیر97

 فاطمھ ابراھیم المحمدى عبدالحمیدمستجد تقدیر98

 فاطمھ ابراھیم عمر مسعد جعیبھمستجد تقدیر99

 فاطمھ احمد احمد ابوراضىمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:16 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 فاطمھ اسامھ فاروق طلبمستجد تقدیر1

 فاطمھ اشرف عبدالعلیم احمد الجالبمستجد تقدیر2

 فاطمھ الزھراء خضر عبدالرازق ابراھیممستجد تقدیر3

 فاطمھ السید عبدالجید عبدالغنى الشامىمستجد تقدیر4

 فاطمھ السید منصور ابراھیممستجد تقدیر5

 فاطمھ جمال احمد حسن علىمستجد تقدیر6

 فاطمھ حسن السید على الوھیبىمستجد تقدیر7

 فاطمھ حمدى عبدالھادى سمكھمستجد تقدیر8

 فاطمھ رضا صابر محمد ستیتھمستجد تقدیر9

 فاطمھ صبرى عبدالعزیز احمد شبانھمستجد تقدیر10

 فاطمھ طارق غازى غازى خلیفھمستجد تقدیر11

 فاطمھ عبدالحكیم عرفھ الشربینى ھیبھمستجد تقدیر12

 فاطمھ عبدالكریم حسن عبداللطیف قرطاممستجد تقدیر13

 فاطمھ عبدالھادى السید علىمستجد تقدیر14

 فاطمھ عبوده عبدهللا عبدالرحمن ابراھیممستجد تقدیر15

 فاطمھ على ابوخلیل عبدالوھاب فضلمستجد تقدیر16

 فاطمھ عماد المتولى جمعھ سید احمد الدیھيمستجد تقدیر17

 فاطمھ فرحات سلیمان الكیالنىمستجد تقدیر18

 فاطمھ ماجد محمد عبدالمنعممستجد تقدیر19

 فاطمھ محمد سعد محمد ابوسعدمستجد تقدیر20

 فاطمھ محمد عید یوسف جمعھمستجد تقدیر21

 فاطمھ محمود السید عبدالخالق حجاجمستجد تقدیر22

 فاطمھ منصور السید محمد عبدهمستجد تقدیر23

 فاطمھ موسى راضى شتامستجد تقدیر24

 فاطمھ نشأت عید ابراھیممستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 فاطمھ یاسر مسعد مسعد المقودمستجد تقدیر26

 فاطیمھ محمد ابراھیم صدیق حسن شرارهمستجد تقدیر27

 فایز محمد رمضان سلطانمستجد تقدیر28

 فایزه احمد محمد المتولى على الدینمستجد تقدیر29

 فایزه رضا محمود سید احمد سلیمانمستجد تقدیر30

 فتحى احمد فتحى الشربینى البنامستجد تقدیر31

 فتحى علي السید ابراھیم الجمالمستجد تقدیر32

 فتحیھ شعبان توفیق شعبان البقالمستجد تقدیر33

 فرح ھشام اسماعیل محمد سعدمستجد تقدیر34

 فرحھ محب شعبان الشافعىمستجد تقدیر35

 فرید سالمھ عبدالمنعم احمد حامدمستجد تقدیر36

 فرید فاروق جابر محمد التوابتىمستجد تقدیر37

 فریده محمد فھمى محمد النحلھمستجد تقدیر38

 فیروز محمد مصطفى متولى ابوبكرمستجد تقدیر39

 فیصل محمد عبده ابوالمجد الصاوىمستجد تقدیر40

 فیفى محمد الحدیدى محمد الحدیدىمستجد تقدیر41

 قاسم عوض سالم محمد علىمستجد تقدیر42

 قمر جمال ابراھیم مباركمستجد تقدیر43

 كامل محمد كامل محمود سلیممستجد تقدیر44

 كرستینا میالد حنا هللا روفائیلمستجد تقدیر45

 كرم احمد السباعى فرحات علىمستجد تقدیر46

 كریم احمد عبدالعزیز حامدمستجد تقدیر47

 كریم احمد محمد جاد جمعةمستجد تقدیر48

 كریم السعید ابوالفتوح طھ الدشتىمستجد تقدیر49

 كریم العزب عبدالفتاح عبدالودودمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 كریم حسام الدین ابراھیم جاد الغرباوىمستجد تقدیر51

 كریم حسن محمد عبدالمعطى محمدمستجد تقدیر52

 كریم حسنى برھام ابراھیم معوضمستجد تقدیر53

 كریم حسنى محمد على ابو لیلھمستجد تقدیر54

 كریم سلیمان محمد لبیبمستجد تقدیر55

 كریم عبدالرحمن مختار محمود محمدمستجد تقدیر56

 كریم عبدالعظیم محمد حافظ سلیمانمستجد تقدیر57

 كریم عالءالدین عبدالغفار اسماعیل السیدمستجد تقدیر58

 كریم على محمد معوضمستجد تقدیر59

 كریم فؤاد محمد عبدالنبىمستجد تقدیر60

 كریم قدرى ابراھیم السعیدمستجد تقدیر61

 كریم مایز على عبدالباقى الزمیتىمستجد تقدیر62

 كریم محمد حسین عبدالغفار خلیفھمستجد تقدیر63

 كریم محمد عبدالستار حسن ابراھیممستجد تقدیر64

 كریم مختار عبدالفتاح محمد احمدمستجد تقدیر65

 كریم مصطفى حسنى البشالوى شعبانمستجد تقدیر66

 كریم وحید محمد فكرى عبدالسالممستجد تقدیر67

 كریم ولید عبدالمنعم دسوقىمستجد تقدیر68

 كریم یوسف صدیق یوسف البقرىمستجد تقدیر69

 كریمھ ماھر احمد محمد ابراھیممستجد تقدیر70

 كمال الدیدامونى سالمھ عبداللطیفمستجد تقدیر71

 لؤى زكى غازى المتولى حامدمستجد تقدیر72

 لؤى عبدالرزاق نجاح عبدالرزاقمستجد تقدیر73

 لؤیة محمد سعد محمد دیوانمستجد تقدیر74

 الما السید على محمودمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:16 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 لطیفھ شوقى حمد حسن حمدمستجد تقدیر76

 لمیاء جمال ابراھیم محمد الدراجینىمستجد تقدیر77

 لمیاء طھ محمد طھ محمودمستجد تقدیر78

 لمیاء محمد محمد طلبھ البرعىمستجد تقدیر79

 لمیاء ھانى احمد السعیدمستجد تقدیر80

 لمیس خالد محمد عبدالعزیزمستجد تقدیر81

 لیلى ابراھیم فضل حامدمستجد تقدیر82

 لیلى ایھاب عبد القادر محمدمستجد تقدیر83

 لیلى محمود عبدالحمید على البرمبالىمستجد تقدیر84

 لیلى وائل احمد ابوالمجدمستجد تقدیر85

 مؤمن لطفى احمد ابراھیم محمد عجوهمستجد تقدیر86

 مؤمن مدحت فاروق شبیرمستجد تقدیر87

 ماثر سامح حسین محمد البازمستجد تقدیر88

 ماجد السید مصطفى عبدالسالم فضلمستجد تقدیر89

 ماجد جمال معجل عبدالمقصودمستجد تقدیر90

 ماجد حسین ناجح البسیونى ابراھیممستجد تقدیر91

 ماجده حمدى ابوالعنین محمد متولىمستجد تقدیر92

 مارینا امیر ناجح عبدهللا جرجسمستجد تقدیر93

 مارینا عاطف لبیب عجیبمستجد تقدیر94

 مارینا عید زكري زكریامستجد تقدیر95

 ماھر احمد ماھر على حسنینمستجد تقدیر96

 مایا محمد عبدالحى احمد امینمستجد تقدیر97

 مبارك سید حسن مباركمستجد تقدیر98

 مجدى بدیر محمد جابرمستجد تقدیر99

 مجدى رشاد محمد محمد السنباطىمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:17 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مجدى محمد احمد احمد الحنفىمستجد تقدیر1

 مجدى محمد عبدالحمید رزقمستجد تقدیر2

 محرز محمود محرز احمدمستجد تقدیر3

 محسن مصطفى مصطفى المرسىمستجد تقدیر4

 محسوب جھاد محسوب خلیلمستجد تقدیر5

 محفوظ محمد محفوظ الموافىمستجد تقدیر6

 محمد ابراھیم ابراھیم عبده على امبابىمستجد تقدیر7

 محمد ابراھیم الشحات حسین سلیممستجد تقدیر8

 محمد ابراھیم عبدالعزیز محمد محمدمستجد تقدیر9

 محمد ابراھیم عبدالمولي محمودمستجد تقدیر10

 محمد ابراھیم عبده عبدالعال حسنمستجد تقدیر11

 محمد ابوبكر محمد خلیلمستجد تقدیر12

 محمد ابوزید السید عبدالفتاحمستجد تقدیر13

 محمد احمد ابراھیم السیدمستجد تقدیر14

 محمد احمد اسماعیل السید احمدمستجد تقدیر15

 محمد احمد االمام محمد االمام الدسوقىمستجد تقدیر16

 محمد احمد رضوان غندور رضوانمستجد تقدیر17

 محمد احمد شوقى فرجمستجد تقدیر18

 محمد احمد صابر مصطفى خلیلمستجد تقدیر19

 محمد احمد عبدالرازق الغرازمستجد تقدیر20

 محمد احمد عبدالسمیع محمد خلیلمستجد تقدیر21

 محمد احمد عبدالفتاح سلیمان دلعبمستجد تقدیر22

 محمد احمد عبداللطیف بدرمستجد تقدیر23

 محمد احمد عبدهللا محمدمستجد تقدیر24

 محمد احمد عبدالنبى عبدالعزیز عبدالنبىمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:17 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد احمد على زھرانمستجد تقدیر26

 محمد احمد متولى سعدمستجد تقدیر27

 محمد احمد محمد احمد حجازىمستجد تقدیر28

 محمد احمد محمد احمد سلیمانمستجد تقدیر29

 محمد احمد محمد احمدمستجد تقدیر30

 محمد احمد محمد طلعت ابو الفتوح خلیلمستجد تقدیر31

 محمد احمد محمد عبدالعزیز علىمستجد تقدیر32

 محمد احمد محمد عوض عوضمستجد تقدیر33

 محمد احمد محمد فھمى محمد ابراھیممستجد تقدیر34

 محمد احمد ناجى ابومسلم ندامستجد تقدیر35

 محمد ادھم محمد السید المالحيمستجد تقدیر36

 محمد اسامھ السید عبداللطیف شرفمستجد تقدیر37

 محمد اسامھ حسن احمد حسن فرجمستجد تقدیر38

 محمد اسامھ غریب محمد شھدهمستجد تقدیر39

 محمد اسامھ محمد علىمستجد تقدیر40

 محمد اسامھ محى محى ابراھیممستجد تقدیر41

 محمد اسماعیل عبدالعزیز محمد ابوالعینینمستجد تقدیر42

 محمد اشرف السید حسن یوسفمستجد تقدیر43

 محمد اشرف المھدى محمد احمد سالممستجد تقدیر44

 محمد اشرف صبح حامد الحنفىمستجد تقدیر45

 محمد اشرف فتحى محمدمستجد تقدیر46

 محمد الحسینى عطا محمد ابراھیممستجد تقدیر47

 محمد الدسوقى ابراھیم عید النحاسمستجد تقدیر48

 محمد السعید السعید محمد حسن الحدیديمستجد تقدیر49

 محمد السید اسماعیل عبدالرحیممستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:17 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد السید المتولى تاج یوسفمستجد تقدیر51

 محمد السید المتولى مجاھد مصطفىمستجد تقدیر52

 محمد السید المرسى قاسم عامرمستجد تقدیر53

 محمد السید بدیر مصطفى شاھینمستجد تقدیر54

 محمد السید شعبان محمود علىمستجد تقدیر55

 محمد السید عبدالعظیم السید عنبرمستجد تقدیر56

 محمد السید على الشیوىمستجد تقدیر57

 محمد السید عوض السعید عبدالعال سراجمستجد تقدیر58

 محمد السید فاضل عزالرجالمستجد تقدیر59

 محمد السید محمد ابوالعال ھیوسىمستجد تقدیر60

 محمد السید محمد السید الیمنيمستجد تقدیر61

 محمد السید محمد عباسمستجد تقدیر62

 محمد السید محمد عبدالرؤف اسماعیلمستجد تقدیر63

 محمد السید یوسف محمد نورالدینمستجد تقدیر64

 محمد العربى محمد محمد عبدالعالمستجد تقدیر65

 محمد العفیفى حسین العفیفىمستجد تقدیر66

 محمد العوضى محمود العوضىمستجد تقدیر67

 محمد المتولى على عوض حسنمستجد تقدیر68

 محمد المتولى محمد حسن الدسوقىمستجد تقدیر69

 محمد الھندى عیسى الشرقاوىمستجد تقدیر70

 محمد ایمن ابراھیم علي مصطفى الجنديمستجد تقدیر71

 محمد ایمن فتحى عزتمستجد تقدیر72

 محمد ایھاب سعد هللا ابراھیم یوسفمستجد تقدیر73

 محمد بدوى محمد وھبھ بدوىمستجد تقدیر74

 محمد بركات محمد حسینمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:17 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد تامر محمد اسماعیلمستجد تقدیر76

 محمد ثروت طھ صالحمستجد تقدیر77

 محمد جبر محمد ابوعوضمستجد تقدیر78

 محمد جمال احمد حافظمستجد تقدیر79

 محمد جمال السید الحسینى محمد الصنعىمستجد تقدیر80

 محمد جمال الشحات ابراھیم الشافعىمستجد تقدیر81

 محمد جمال العوضى محمد الساھىمستجد تقدیر82

 محمد جمال عبدالتواب یاسینمستجد تقدیر83

 محمد جمال عبدالناصر محمد جادهللامستجد تقدیر84

 محمد جمال محمد احمد حجازىمستجد تقدیر85

 محمد جمال محمد سالم محمدمستجد تقدیر86

 محمد جوده محمود جودهمستجد تقدیر87

 محمد حجازى حجازى عبدالحلیم حسنمستجد تقدیر88

 محمد حسام الجرایحى خلیل ابراھیم السقعانمستجد تقدیر89

 محمد حسام الدین السید القطبمستجد تقدیر90

 محمد حسان عبدالرازق عبدالرازقمستجد تقدیر91

 محمد حسانین القطب القطب حسانین سلیمانمستجد تقدیر92

 محمد حسن ابراھیم فرجمستجد تقدیر93

 محمد حسن السید عبدالعزیز العقدهمستجد تقدیر94

 محمد حسن حسن حسن الشكعھمستجد تقدیر95

 محمد حسن حسنى عبدالحلیم صیاممستجد تقدیر96

 محمد حسن محمد سویلممستجد تقدیر97

 محمد حسنین حسنین حسن حسنینمستجد تقدیر98

 محمد حسین السید احمد شعبانمستجد تقدیر99

 محمد حسین عبدالحمید محمدمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:18 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد حسین على الحنفى طھمستجد تقدیر1

 محمد حسین فتحى حویدقمستجد تقدیر2

 محمد حسین محمد رجال حسین النمرمستجد تقدیر3

 محمد حمدى عید محمدمستجد تقدیر4

 محمد حمدى محمود على الطوخىمستجد تقدیر5

 محمد حمدینو السعید زیدانمستجد تقدیر6

 محمد خالد عبدالحمید محمدمستجد تقدیر7

 محمد خالد فتحى عبدالحلیم الدسوقىمستجد تقدیر8

 محمد خالد محمد ابراھیم خلیل ابراھیممستجد تقدیر9

 محمد خالد محمد ابوعیدهمستجد تقدیر10

 محمد خالد محمد السید سماحھمستجد تقدیر11

 محمد خالد محمد حافظ رفاعىمستجد تقدیر12

 محمد خالد محمد مصطفى ابوخضرهمستجد تقدیر13

 محمد خدیوى محمود فرجمستجد تقدیر14

 محمد خلیل عبدالمطلب عبدالسالممستجد تقدیر15

 محمد خیرى بسیم محمد ابراھیممستجد تقدیر16

 محمد خیرى فؤاد محمد حسنمستجد تقدیر17

 محمد ذكى ماھر زكى سالممستجد تقدیر18

 محمد رأفت محمد الدمرداش الغازىمستجد تقدیر19

 محمد راغب سعد عبدالفتاح الراعيمستجد تقدیر20

 محمد راغب محمود محمد الغرباوىمستجد تقدیر21

 محمد ربیع السید عبدالرحمن ربیعمستجد تقدیر22

 محمد رزق ابراھیم رزقمستجد تقدیر23

 محمد رزق السید المتولىمستجد تقدیر24

 محمد رضا عطوه السید جبرمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:18 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد رضوان احمد حسن السیدمستجد تقدیر26

 محمد رفعت السید محمد ابوالمعاطىمستجد تقدیر27

 محمد رفیق محمد عباس السید عبدالوھابمستجد تقدیر28

 محمد رمضان طھ ابوزایدمستجد تقدیر29

 محمد رمضان عبدهللا عبدالمعطىمستجد تقدیر30

 محمد رمضان كمال احمد ابراھیممستجد تقدیر31

 محمد رمضان محمد حسنمستجد تقدیر32

 محمد رمضان مصطفى جمعھمستجد تقدیر33

 محمد زكریا مصطفى محمد الجمالمستجد تقدیر34

 محمد سامى ابراھیم الخضرجىمستجد تقدیر35

 محمد سامى احمد على ابراھیممستجد تقدیر36

 محمد سعد جمال احمد ابو رفاعىمستجد تقدیر37

 محمد سعد عبدالعزیز رمضان ھانىمستجد تقدیر38

 محمد سعد محمد عبدالسالم عبدالواحدمستجد تقدیر39

 محمد سمیر سمیر شلبى على صبحمستجد تقدیر40

 محمد سوكارنو محمد الشربینى حسنمستجد تقدیر41

 محمد سید عبدالمعز سیدمستجد تقدیر42

 محمد سید على على مھیامستجد تقدیر43

 محمد سیف االسالم محمد الخضرىمستجد تقدیر44

 محمد شاھین ابراھیم ابوالعنین شاھینمستجد تقدیر45

 محمد شریف عبدالمنعم كامل السؤالىمستجد تقدیر46

 محمد شریف على حسن العیسوىمستجد تقدیر47

 محمد شریف محمد وھدانمستجد تقدیر48

 محمد شعبان جمعھ بدوىمستجد تقدیر49

 محمد شعبان فاروق سید احمدمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:18 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد شعبان محمد السعید ابراھیممستجد تقدیر51

 محمد شوقى احمد محمد غازىمستجد تقدیر52

 محمد شوقى الجرایحى الدادمونى عليمستجد تقدیر53

 محمد شوقى عدالن احمدمستجد تقدیر54

 محمد شوقى محمد محمد حسنینمستجد تقدیر55

 محمد صابر احمد عبدالرازقمستجد تقدیر56

 محمد صبحى محمد القطب عبدالحمید الدجوىمستجد تقدیر57

 محمد صبرى عبدالمعبود طلبھ خضرمستجد تقدیر58

 محمد صدقى محمد عطوه علىمستجد تقدیر59

 محمد صالح عبدالعزیز ابراھیممستجد تقدیر60

 محمد صالح عبدالعزیز محمد حمودهمستجد تقدیر61

 محمد صالح على عبدهللامستجد تقدیر62

 محمد ضیاء الدین راضى موسى خلیلمستجد تقدیر63

 محمد طارق محمد احمد شعالنمستجد تقدیر64

 محمد طارق محمد سعید عامرمستجد تقدیر65

 محمد طلعت زین العابدین نعمان السامولىمستجد تقدیر66

 محمد طنطاوى احمد محمد طاھرمستجد تقدیر67

 محمد طھ طھ عبدالفتاح احمد سالممستجد تقدیر68

 محمد طھ محمد الصاحىمستجد تقدیر69

 محمد طھ یوسف البدحىمستجد تقدیر70

 محمد عادل محمد احمد شھابمستجد تقدیر71

 محمد عادل محمد توفیق سیداحمدمستجد تقدیر72

 محمد عاطف عوض جوھرمستجد تقدیر73

 محمد عاطف محمد حسن نصارمستجد تقدیر74

 محمد عاطف محمد عبدالرحیممستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:18 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد عاطف مصطفى حسن حمزهمستجد تقدیر76

 محمد عبد الرحمن رمضان ھالل یوسفمستجد تقدیر77

 محمد عبدالبدیع محمد فرجمستجد تقدیر78

 محمد عبدالحمید محمد االقنصمستجد تقدیر79

 محمد عبدالرحمن عبدالسالم اسماعیلمستجد تقدیر80

 محمد عبدالسالم عبدالعزیز ابراھیم خلیلمستجد تقدیر81

 محمد عبدالصبور خضرى عبیدمستجد تقدیر82

 محمد عبدالظاھر ابراھیم الدسوقى سعیدمستجد تقدیر83

 محمد عبدالعزیز محمد السید شعبانمستجد تقدیر84

 محمد عبدالفتاح خلیل احمد فودهمستجد تقدیر85

 محمد عبداللطیف سالمھ ابراھیم السیدمستجد تقدیر86

 محمد عبدهللا احمد عبدالعزیز خضرمستجد تقدیر87

 محمد عبدالمطاب محمد اسماعیلمستجد تقدیر88

 محمد عبدالمنصف محمود احمد محمدمستجد تقدیر89

 محمد عبدالمنعم ابرھیم نمیرمستجد تقدیر90

 محمد عبدالمنعم سعد معوض الجبالىمستجد تقدیر91

 محمد عبدالمنعم محمد سویلممستجد تقدیر92

 محمد عبده عبدالحلیم عبده السیدمستجد تقدیر93

 محمد عرفات محمد عوض حسنمستجد تقدیر94

 محمد عزت محمد الدسوقىمستجد تقدیر95

 محمد عصام صالح الجوھرىمستجد تقدیر96

 محمد عصام ضاحى محمدمستجد تقدیر97

 محمد عصام محمد محمد الفوىمستجد تقدیر98

 محمد عالء محمد صالح الدینمستجد تقدیر99

 محمد على ادم محمد عطیھمستجد تقدیر100
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:19 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد على حسن علىمستجد تقدیر1

 محمد على زین العابدین البسیونى الشافعىمستجد تقدیر2

 محمد على طلبھ على عبده فایدمستجد تقدیر3

 محمد على عبدالمقصود العفیفىمستجد تقدیر4

 محمد على فتحى عید محمدمستجد تقدیر5

 محمد على فھمى البغدادى شوشھمستجد تقدیر6

 محمد على محمود الصیادمستجد تقدیر7

 محمد على مصطفى امین عماشھمستجد تقدیر8

 محمد عمرو سعید عبدالحمیدمستجد تقدیر9

 محمد عمید محمد احمدمستجد تقدیر10

 محمد عھدى رمزى جادمستجد تقدیر11

 محمد عوض مصطفى عبدالمھیمنمستجد تقدیر12

 محمد غازى عبدالوھاب عبدالغفار طرابیھمستجد تقدیر13

 محمد فاروق شفیق نصر خلیل محمد ابوالعالمستجد تقدیر14

 محمد فتحى سالمھ فالحمستجد تقدیر15

 محمد فرید ربیع محمودمستجد تقدیر16

 محمد كامل محمد كاملمستجد تقدیر17

 محمد كمال عبده عبدالعزیزمستجد تقدیر18

 محمد ماھر عبدالعظیم على زیانمستجد تقدیر19

 محمد محروس جمعھ موسىمستجد تقدیر20

 محمد محمد التمیمى السید عبدهللامستجد تقدیر21

 محمد محمد حسن محمد ابواالسعادمستجد تقدیر22

 محمد محمد صدیق على العایقمستجد تقدیر23

 محمد محمد على رزق عبیدمستجد تقدیر24

 محمد محمد على عبدالحلیم عبدربھمستجد تقدیر25
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قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:19 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد محمد ماھر طھ البیطارمستجد تقدیر26

 محمد محمد منصور السید السیدمستجد تقدیر27

 محمد محمود السید السید ابراھیم احمدمستجد تقدیر28

 محمد محمود السید عطیھ السیدمستجد تقدیر29

 محمد محمود حسن وھبھ جاد الجالدىمستجد تقدیر30

 محمد محمود عبدالوھاب سلیمان دیابمستجد تقدیر31

 محمد محمود كامل محمود منصورمستجد تقدیر32

 محمد محمود محمد ابوجبھمستجد تقدیر33

 محمد محمود محمد ابوطالبمستجد تقدیر34

 محمد محمود محمد محمد جمعھ طیرهمستجد تقدیر35

 محمد محمود محمد محمود المرشدىمستجد تقدیر36

 محمد محمود نصر شرف العلوىمستجد تقدیر37

 محمد مدحت السید العدوىمستجد تقدیر38

 محمد مصباح محمد عبدربھمستجد تقدیر39

 محمد مصطفى حسن البسطویسى الشامىمستجد تقدیر40

 محمد مصطفى عبد العزیز احمد مصطفىمستجد تقدیر41

 محمد مصطفى عبدالبدیع احمدمستجد تقدیر42

 محمد مصطفى محمد احمد یاسینمستجد تقدیر43

 محمد مصطفى محمد السعید عامرمستجد تقدیر44

 محمد معتز محمد الشربینى احمدمستجد تقدیر45

 محمد ممدوح السید السید العیوطىمستجد تقدیر46

 محمد منتصر عبداللطیف عبدالعظیم حمدمستجد تقدیر47

 محمد مھند عبدالمجید احمدمستجد تقدیر48

 محمد ناصر محمد عبده حسنمستجد تقدیر49

 محمد نبیھ عبدالفتاح على ابراھیممستجد تقدیر50
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شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:19 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد نشأت ابراھیم محمود الطحانمستجد تقدیر51

 محمد نصر محمد احمد سعدهمستجد تقدیر52

 محمد ھانى عبدالحى عبدالحى الحملىمستجد تقدیر53

 محمد ھالل االسالم محمد عبدالونیسمستجد تقدیر54

 محمد وائل السید محمد علىمستجد تقدیر55

 محمد وائل عبدالفتاح حسنینمستجد تقدیر56

 محمد وجدى ابوبكر ابوبكر محمدمستجد تقدیر57

 محمد وجدى محمد الجیزاوىمستجد تقدیر58

 محمد وحید محمد احمد شاھینمستجد تقدیر59

 محمد وصفى عید علىمستجد تقدیر60

 محمد والء احمد رزقمستجد تقدیر61

 محمد یاسر المتولى محمود الجمالمستجد تقدیر62

 محمد یاسر ثروت حلمىمستجد تقدیر63

 محمد یاسر عبدالرحمن ابراھیم یوسفمستجد تقدیر64

 محمد یحیى ابو الفتوح حسن القیرانىمستجد تقدیر65

 محمد یسرى محمد حامد محمدمستجد تقدیر66

 محمد یوسف حسن محمدمستجد تقدیر67

 محمد یوسف خلیل یوسف خلیل یوسفمستجد تقدیر68

 محمود ابراھیم كمال الدین على الزینىمستجد تقدیر69

 محمود احمد عبدالعزیز محمد موسىمستجد تقدیر70

 محمود السید ابراھیم أحمد أحمد جعطیطمستجد تقدیر71

 محمود السید السید عطیھ محمدمستجد تقدیر72

 محمود السید بكر محمود حسن جبلمستجد تقدیر73

 محمود السید عبدالخالق محمودمستجد تقدیر74

 محمود السید عبدالعظیم محمودمستجد تقدیر75
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:19 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمود السید محمد حسن احمدمستجد تقدیر76

 محمود السید محمد شحاتھمستجد تقدیر77

 محمود الشاذلى السادات محمد الكرداوىمستجد تقدیر78

 محمود المرسى محمد الطنطاوى سیداحمدمستجد تقدیر79

 محمود ایمن عبدالعاطى محمد عبدهللامستجد تقدیر80

 محمود بھلول حسانین محمدمستجد تقدیر81

 محمود جابر عبده القشاوىمستجد تقدیر82

 محمود حسانى محمد حمیدمستجد تقدیر83

 محمود حسن احمد محمد القطاوىمستجد تقدیر84

 محمود حمدان محمود حسنمستجد تقدیر85

 محمود خالد محمد البناوىمستجد تقدیر86

 محمود رضا لطفى احمد محمدمستجد تقدیر87

 محمود سالمھ محمود عليمستجد تقدیر88

 محمود شریف السید على الصىمستجد تقدیر89

 محمود شوقى مصطفى حسانینمستجد تقدیر90

 محمود صالح محمد محمود رزقمستجد تقدیر91

 محمود طھ محمود عبدالجوادمستجد تقدیر92

 محمود عاطف ابراھیم محمدمستجد تقدیر93

 محمود عبدالرحیم عبدالعزیز عبدالرحیممستجد تقدیر94

 محمود عبدربھ احمد احمد جادهللامستجد تقدیر95

 محمود عالءالدین محمد احمد الشافعىمستجد تقدیر96

 محمود على ابومسلم عليمستجد تقدیر97

 محمود عمادالدین محمد عبدالرحمن عبدربھمستجد تقدیر98

 محمود فرغلى احمد ابراھیممستجد تقدیر99

 محمود محمد احمد المنسى السیدمستجد تقدیر100
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:20 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمود محمد احمد جبر سلیممستجد تقدیر1

 محمود محمد السید احمد مصطفى المرشدىمستجد تقدیر2

 محمود محمد شفیق محمد المرسى العشرىمستجد تقدیر3

 محمود محمد فوزى عبدالفتاح محمدمستجد تقدیر4

 محمود محمد محمد حماممستجد تقدیر5

 محمود محمد محمد شعبانمستجد تقدیر6

 محمود محمد محمد عبدالرحیم الشھابىمستجد تقدیر7

 محمود محمد محمد على صالحمستجد تقدیر8

 محمود محمد مرزوق سالمھ محمد ربیعمستجد تقدیر9

 محمود محمود حمدى محمود عطاهللامستجد تقدیر10

 محمود محمود محمد محمود الشینمستجد تقدیر11

 محمود مصطفى محمود الفقيمستجد تقدیر12

 محمود وائل احمد قرمدمستجد تقدیر13

 محمود یاسر الشحات احمد عبدالرحمنمستجد تقدیر14

 محمود یاسر توفیق حامدمستجد تقدیر15

 محمود یوسف محمود معاطى محمدمستجد تقدیر16

 مدحت المھدى عبدالھادى محمد المحروسمستجد تقدیر17

 مدیحھ عبدالمحسن عبدهللا عبدالمحسنمستجد تقدیر18

 مراد حسین مراد حسین عرمھمستجد تقدیر19

 مرام مصطفى زكى سالممستجد تقدیر20

 مرفت جمال على احمد منصورمستجد تقدیر21

 مروان عبدالنبى رمضان على محمودمستجد تقدیر22

 مروه ابراھیم ابراھیم خلیلمستجد تقدیر23

 مروه اشرف مسعد على السراجىمستجد تقدیر24

 مروه السید السعید السیدمستجد تقدیر25
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قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:20 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مروه الظریف لطفى محمد العرابىمستجد تقدیر26

 مروه انور وجدى محمد یوسف الشربینىمستجد تقدیر27

 مروه حسن محمد عبدالسالم عبداللطیفمستجد تقدیر28

 مروه عادل احمد المرسى حسنمستجد تقدیر29

 مروه عبدالباسط محمود السید عطاهللامستجد تقدیر30

 مروه عبدالمجید احمد جاد الحق سلیمانمستجد تقدیر31

 مروه عبدالناصر محمد السید دندشمستجد تقدیر32

 مروه على محمد رجب محمدمستجد تقدیر33

 مروه محمد احمد یوسف بلممستجد تقدیر34

 مروه محمد السید عبدالحنان الصیرىمستجد تقدیر35

 مروه محمد ماھر المرسىمستجد تقدیر36

 مریم ابراھیم السید الشاميمستجد تقدیر37

 مریم ابراھیم محمود كرم كرممستجد تقدیر38

 مریم اسامھ السید عامرمستجد تقدیر39

 مریم البكرى عرفات رمضان العدلمستجد تقدیر40

 مریم السعید احمد السعید خالفمستجد تقدیر41

 مریم السید بكر محمد ابراھیممستجد تقدیر42

 مریم السید فوقى ابراھیم الغندورمستجد تقدیر43

 مریم حامد احمد على اسماعیلمستجد تقدیر44

 مریم حامد حامد حسن شالطھمستجد تقدیر45

 مریم حسن احمد محمدمستجد تقدیر46

 مریم حمدى سعد محمد على شلبىمستجد تقدیر47

 مریم خالد احمد احمد السعیدمستجد تقدیر48

 مریم رائد ابراھیم عوض العفیفىمستجد تقدیر49

 مریم رجب خلیل النبراوىمستجد تقدیر50
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:20 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مریم زكریا السید السید العفیفىمستجد تقدیر51

 مریم سراج الدین المھدى حامد المھدىمستجد تقدیر52

 مریم سمیر احمد حسن ابراھیم السیدمستجد تقدیر53

 مریم طارق عبدهللا محمد مرجانمستجد تقدیر54

 مریم طلعت محمدى سویديمستجد تقدیر55

 مریم عبدالمنعم طاھر عبدالمنعم عبدالغفارمستجد تقدیر56

 مریم عبدالناصر رمضان احمدمستجد تقدیر57

 مریم عبدالھادى محمود االمام نورمستجد تقدیر58

 مریم عبده مصطفى سید االھلمستجد تقدیر59

 مریم على محمود محمد الزینىمستجد تقدیر60

 مریم عماد مصطفى مصطفى حواقھمستجد تقدیر61

 مریم عوض هللا لبیب ذكى یونانمستجد تقدیر62

 مریم مجدى السید شرف الدینمستجد تقدیر63

 مریم محمد ابوالمعاطى الخولىمستجد تقدیر64

 مریم محمد امین عبدالرحیم على العدلمستجد تقدیر65

 مریم محمد عبدهللا احمد محمود حسنمستجد تقدیر66

 مریم محمد عبدهللا الملیجىمستجد تقدیر67

 مریم محمد على على مجاھدمستجد تقدیر68

 مریم محمد فوزى عبده محمد اسماعیلمستجد تقدیر69

 مریم محمدى عبدالعزیز محمدمستجد تقدیر70

 مریم مصطفى عبده عبدالعاطىمستجد تقدیر71

 مریم مصطفى فتحى صقر الصباغمستجد تقدیر72

 مریم ناجح احمد عبدالرحمن اسماعیلمستجد تقدیر73

 مریم ھشام عبدالجلیل محمد السقامستجد تقدیر74

 مریم یاسر شامخ عبدالعزیز الشینمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:20 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مسعد ابراھیم مسعد على الشویحىمستجد تقدیر76

 مشیره اسماعیل محمد ابراھیم رزقمستجد تقدیر77

 مصطفى ابراھیم عبدالمنعم ابراھیممستجد تقدیر78

 مصطفى احمد عمادالدین امینمستجد تقدیر79

 مصطفى احمد مصطفى احمد ابراھیممستجد تقدیر80

 مصطفى احمد مصطفى الدھممستجد تقدیر81

 مصطفى اسماعیل احمد اسماعیلمستجد تقدیر82

 مصطفى اشرف مصطفى عبدالفتاح بدرانمستجد تقدیر83

 مصطفى جمال عبدالعزیز اسماعیلمستجد تقدیر84

 مصطفى حسن السید حسن حسونھمستجد تقدیر85

 مصطفى سمر عبدالسمیع محمد الحبیبىمستجد تقدیر86

 مصطفى صالح صالح الصاوى السیدمستجد تقدیر87

 مصطفى عبدالرازق محمود عابدینمستجد تقدیر88

 مصطفى عبدالفتاح احمد على عمرمستجد تقدیر89

 مصطفى عثمان مصطفى عمر النوسانيمستجد تقدیر90

 مصطفى كمال فاضل حسنمستجد تقدیر91

 مصطفى محمد صالح محمد صالحمستجد تقدیر92

 مصطفى محمد صالح ابراھیم عبدالمجیدمستجد تقدیر93

 مصطفى محمد عبدالجلیل الشرقاوىمستجد تقدیر94

 مصطفى محمد محمد الزھیرى علىمستجد تقدیر95

 مصطفى محمد محمد الصغیر احمدمستجد تقدیر96

 مصطفى محمد معتصم عبدالمجید عليمستجد تقدیر97

 مصطفى محمود ابراھیم سند شوشھمستجد تقدیر98

 مصطفى محمود احمد ابراھیم عبدالسالممستجد تقدیر99

 مصطفى محمود محمد الصغیر قرنىمستجد تقدیر100
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:21 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مصطفى مرعى عبدالمطلب كاملمستجد تقدیر1

 معتز صالح عبده صالح خمیسمستجد تقدیر2

 معتز محمد زكریا عبدالرحمن عبداللطیف سلیممستجد تقدیر3

 مكرم محمد احمد المالمستجد تقدیر4

 مالك السید احمد عثمان المرسىمستجد تقدیر5

 ملك حسن محمد ابو الحسن الصعیدىمستجد تقدیر6

 منار احمد طھ محمد العدوىمستجد تقدیر7

 منار احمد على احمد صالحمستجد تقدیر8

 منار السید محمد االلفىمستجد تقدیر9

 منار السید مصطفى عبدالسالم فضلمستجد تقدیر10

 منار الشحات ابراھیم یوسفمستجد تقدیر11

 منار جمال السید فراج سعیدمستجد تقدیر12

 منار صالح زكى العراقىمستجد تقدیر13

 منار عادل مأمون نعمان احمدمستجد تقدیر14

 منار عبدالصادق عنتر سلیمانمستجد تقدیر15

 منار عصام عبدهللا عبدالمطلب فیصلمستجد تقدیر16

 منار عالءالدین محفوظ حامد عبدالعالمستجد تقدیر17

 منار على محمد الھوارى ضیفمستجد تقدیر18

 منار غازى ابراھیم عبدهمستجد تقدیر19

 منار محمد ابراھیم احمد ابو شلبىمستجد تقدیر20

 منار محمد احمد الالشى احمدمستجد تقدیر21

 منار محمود حسن محمد حسن قاسممستجد تقدیر22

 منار ولید ریاض السیدمستجد تقدیر23

 منال ابراھیم الشبراوى المتولى الطناحىمستجد تقدیر24

 منال طارق محمد عبدالغفار علىمستجد تقدیر25
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:21 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 منةهللا ابراھیم حفنى عبدالرازقمستجد تقدیر26

 منةهللا احمد محمد فتح هللا محمد احمدمستجد تقدیر27

 منةهللا السید سلیمان مصطفىمستجد تقدیر28

 منةهللا السید عبدالباقى محمد اللیثىمستجد تقدیر29

 منةهللا جمال عطیھ عبده مندورمستجد تقدیر30

 منةهللا خالد محمود محمد االماممستجد تقدیر31

 منةهللا رضا صادق العشرى متولىمستجد تقدیر32

 منةهللا سلیمان عبدالسالم احمدمستجد تقدیر33

 منةهللا عادل ابراھیم یونسمستجد تقدیر34

 منةهللا عادل لطفى على الحماقىمستجد تقدیر35

 منةهللا عالءالدین احمد عبدالمنعممستجد تقدیر36

 منةهللا على محمد اسماعیل مصطفىمستجد تقدیر37

 منةهللا عمر وحید عبدالفتاح العزبمستجد تقدیر38

 منةهللا كمال محمد حسن شلبىمستجد تقدیر39

 منةهللا محمد احمد احمد عبدالمجیدمستجد تقدیر40

 منةهللا محمد حامد صیام ابوالعزمستجد تقدیر41

 منةهللا محمد محمد المرسى ابراھیممستجد تقدیر42

 منةهللا مدحت عبداللطیف محمد عبدالمطلب قداحمستجد تقدیر43

 منھ هللا عبد المنعم محمد حسن حسن العراقىمستجد تقدیر44

 منھ هللا فایق عبد الحمید عبد الرحیم سعفانمستجد تقدیر45

 منھ هللا مدحت عبدالحمید محمدمستجد تقدیر46

 منھ محمد صالح الدین سعدالدین علىمستجد تقدیر47

 منھ محمد عبده محمد جمیلمستجد تقدیر48

 منھ ھشام صبرى عثمان عبدالعالمستجد تقدیر49

 منى السید على السید عطوهمستجد تقدیر50
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:21 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 منى الغریب محمد الوكیلمستجد تقدیر51

 منى ایمن مصطفى محمد اسماعیلمستجد تقدیر52

 منى توكل السید ابوفراج محمدمستجد تقدیر53

 منى حماده ابراھیم محمدغازىمستجد تقدیر54

 منى حمدى احمد السیدمستجد تقدیر55

 منى على حامد على مازنمستجد تقدیر56

 منى عماد بدوى عبدالرحمن خیوهمستجد تقدیر57

 منى محمد محمد ابوھیفمستجد تقدیر58

 منى محمود السید حسنینمستجد تقدیر59

 منى مصطفى سعد احمد شلبىمستجد تقدیر60

 منى مكافح السید خلیل السیدمستجد تقدیر61

 منى یحیى عطیھ محمدمستجد تقدیر62

 مھا احمد صالح محمد بھاء الدین عثمانمستجد تقدیر63

 مھا رضا زیدان سلیمان زیدانمستجد تقدیر64

 مھا صبرى على الغریب ابواالسعادمستجد تقدیر65

 مھا طارق ابراھیم ابراھیممستجد تقدیر66

 مھا عبدالحكیم عبدالغنى سرورمستجد تقدیر67

 مھا عبدالعال حافظ على الزامكمستجد تقدیر68

 مھا محسن ابوالسعود محمدمستجد تقدیر69

 مھا محمد السید احمدمستجد تقدیر70

 مھاب محمد صبحى عباسمستجد تقدیر71

 مھاب محمد عمر محمد متولىمستجد تقدیر72

 مھند السعید محمد جاویشمستجد تقدیر73

 مھند عبدالمنعم قاسم محمد حسینمستجد تقدیر74

 مھند محمد محمد غریبمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:21 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 موسى رضا ارھان ابراھیم الشوادفىمستجد تقدیر76

 مى ابراھیم حمدى بدوى عمرمستجد تقدیر77

 مى احمد احمد شحاتھمستجد تقدیر78

 مى احمد السید محمد المصرىمستجد تقدیر79

 مى احمد مصطفى مصطفى منصورمستجد تقدیر80

 مى احمد موسى احمدمستجد تقدیر81

 مى اسامھ الھوارى احمد دھینھمستجد تقدیر82

 مى اشرف السید الخالیلىمستجد تقدیر83

 مى السید ابوالنور محمد عبدالحلیممستجد تقدیر84

 مى رزق محمد عبد الوھابمستجد تقدیر85

 مى رضا محمد حسبومستجد تقدیر86

 مى صدیق ابراھیم السید وھبھمستجد تقدیر87

 مى عارف عبدالوھاب عارف عبدالفتاحمستجد تقدیر88

 مى على عوض المتبولىمستجد تقدیر89

 مى على محمد عبدالحافظ البغدادىمستجد تقدیر90

 مى عماد محمد رزق رمضانمستجد تقدیر91

 مى ماجد عبدالعظیم على خورشیدمستجد تقدیر92

 مى محسن محمود القاضيمستجد تقدیر93

 مى محسن مصطفى محمود حسنینمستجد تقدیر94

 مى محمد السعدى ابراھیم الجملمستجد تقدیر95

 مى محمد انور سراجمستجد تقدیر96

 مى محمد زیدان محمد السیدمستجد تقدیر97

 مى محمد عوض على القطمستجد تقدیر98

 مى منیر محمد علىمستجد تقدیر99

 مى یسرى عدلى الوردانى عبدالسیدمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:22 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 میاده حامد احمد شعبانمستجد تقدیر1

 میاده حسن حسین السید علىمستجد تقدیر2

 میاده سمیر السید البرعى محمدمستجد تقدیر3

 میاده صبحى ابراھیم شعبان عبدهللامستجد تقدیر4

 میاده عماد كمال رمضان السیدمستجد تقدیر5

 میاده منصور العزیزى سیف النادىمستجد تقدیر6

 میاده ھشام فاروق سلیممستجد تقدیر7

 میار انیس ابوزید سبلمستجد تقدیر8

 میار رضا محمود عبیدمستجد تقدیر9

 میار فؤاد فؤاد حامد البحیرىمستجد تقدیر10

 میار منصور عبدالعاطى عبدالعظیم الطایفىمستجد تقدیر11

 میار ھیسم صالح صابر رحیممستجد تقدیر12

 میرنا احمد ابراھیم السید طةمستجد تقدیر13

 میرنا احمد مسعد مسعد صبحمستجد تقدیر14

 میرنا عبدالرحمن الخضرى عرنوسمستجد تقدیر15

 میرنا فوزى توفیق محمود الشیمىمستجد تقدیر16

 میرنا محمد مجدى حسان عبدالسمیعمستجد تقدیر17

 میرنا محمود محمود ابو المعاطى سنورمستجد تقدیر18

 میرنا منصور مبروك منصورمستجد تقدیر19

 میرنا ولید محى الدین احمد الشافعىمستجد تقدیر20

 میرنا یاسر عبدهللا بیومى احمدمستجد تقدیر21

 میرنا یسرى عبدالباسط الصاوى عقلمستجد تقدیر22

 میرھان ابراھیم احمد سخسوخمستجد تقدیر23

 میرى سمیر حنا مكسمستجد تقدیر24

 میمى رضا رمضان ابوالمعاطى احمدمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:22 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نادر ابوالمعاطى حسن عثمانمستجد تقدیر26

 نادر اسامھ الكومى راشد الكومىمستجد تقدیر27

 نادر حمدى سعد عثمان یونسمستجد تقدیر28

 نادر محمد عطیھ هللا على سعفانمستجد تقدیر29

 نادین احمد محمد كمال احمدمستجد تقدیر30

 نادین اشرف عزت البحیرىمستجد تقدیر31

 نادین ماھر فؤاد محمد حسانمستجد تقدیر32

 نادیھ احمد توفیق الشربینىمستجد تقدیر33

 نادیھ احمد سعد على البمبىمستجد تقدیر34

 نادیھ الشحات على الشحات خضرمستجد تقدیر35

 نادیھ حافظ محمد الشرقاوىمستجد تقدیر36

 نادیھ شریف محمود سامى عبدالعزیزمستجد تقدیر37

 نادیھ صبرى عبدالعال رمضانمستجد تقدیر38

 نادیھ طھ على النادىمستجد تقدیر39

 نانسى ابراھیم عبدالھادى ابراھیم شحتومستجد تقدیر40

 نانسى سیف رجب محمد جاد هللامستجد تقدیر41

 نانسى محمد محمود یوسف سالمھمستجد تقدیر42

 ناھد ابراھیم حسین حسن حسینمستجد تقدیر43

 نبیل حامد نبیل محمد لبیب قزاملمستجد تقدیر44

 نبیلھ عبدالرحمن عبدالعال محمدمستجد تقدیر45

 نبیلھ ماھر السید ابراھیم رزقمستجد تقدیر46

 نبیھ ماھر نبیھ على عویضھمستجد تقدیر47

 نجاة عبدهللا احمد الحمادى عبدالحقمستجد تقدیر48

 نجاه محمد محمد على فرجمستجد تقدیر49

 نجاه مصطفى الدسوقى العوضى شحاتھمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:22 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نجالء عادل عبدالصادق احمدمستجد تقدیر51

 نجوى ابراھیم المتولى البلقاسىمستجد تقدیر52

 نجوى احمد فؤاد طلبمستجد تقدیر53

 نجوى محمد حامد محمود حسینمستجد تقدیر54

 نجوى محمود عبدهللا على احمد سمرهمستجد تقدیر55

 نجوى ھشام احمد ابوالفتوح علىمستجد تقدیر56

 ندا السید امین محمدمستجد تقدیر57

 ندا السید جمیل الراعىمستجد تقدیر58

 ندا جمال محمد محمد القصاصمستجد تقدیر59

 ندا حمید محمد ابراھیممستجد تقدیر60

 ندا سمیر شبل الصفطىمستجد تقدیر61

 ندا عادل عوض ابراھیم االدكاوىمستجد تقدیر62

 ندا عبدالمنعم محمود عبدالمنعم غنیممستجد تقدیر63

 ندا عمر اسماعیل محمد الغریبمستجد تقدیر64

 ندا محمد حامد قتایھمستجد تقدیر65

 ندا محمد فاروق محمد ابوالیزیدمستجد تقدیر66

 ندا محمد محمد على رزق غربھمستجد تقدیر67

 ندا مصطفى السید مصطفى البرھمتوشىمستجد تقدیر68

 ندى ابراھیم محمد دیاب غانممستجد تقدیر69

 ندى ابوالیزید عوض محمد حجاجمستجد تقدیر70

 ندى احمد احمد الحسینى عویضھمستجد تقدیر71

 ندى احمد عبدالحمید عبدالعزیز عزتمستجد تقدیر72

 ندى السعید السید احمد محمدمستجد تقدیر73

 ندى السعید محمد نصر الدین السیدمستجد تقدیر74

 ندى السید ابراھیم غازىمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:22 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ندى السید ابراھیم محمد علىمستجد تقدیر76

 ندى السید محمد احمد الناظرمستجد تقدیر77

 ندى حسنى مرسى حسن الشرقاوىمستجد تقدیر78

 ندى حمدین عبدالفتاح عبدالعلیم الصعیدىمستجد تقدیر79

 ندى حمدینھ السعید منصورمستجد تقدیر80

 ندى رضا رجب محمود عمر واصلمستجد تقدیر81

 ندى سمیر محمد الشحات محمد احمد الغندورمستجد تقدیر82

 ندى طارق احمد فرید بدیر الزلوعىمستجد تقدیر83

 ندى عبدالحمید الشحات ابوكحكمستجد تقدیر84

 ندى عبدهللا صادق ابراھیممستجد تقدیر85

 ندى عطیھ ابراھیم محمد بدوىمستجد تقدیر86

 ندى عطیھ محمد عطیھ الشھاويمستجد تقدیر87

 ندى عالء فتحى عبدالمجید شلبىمستجد تقدیر88

 ندى عوض ابراھیم الحسینى خلفمستجد تقدیر89

 ندى فوزى مصطفى الدسوقى ابولیلھمستجد تقدیر90

 ندى ماھر الغندور الغندور المرسىمستجد تقدیر91

 ندى محمد احمد السید المتولىمستجد تقدیر92

 ندى محمد احمد حمودهمستجد تقدیر93

 ندى محمد السید عبدالھادىمستجد تقدیر94

 ندى محمد صبرى احمد الشویحىمستجد تقدیر95

 ندى محمد عبدالرازق الشیخمستجد تقدیر96

 ندى محمد عبدالواحد الشبراوى االلفيمستجد تقدیر97

 ندى محمد عید ابراھیم العطوىمستجد تقدیر98

 ندى محمد غانم یوسف الزینىمستجد تقدیر99

 ندى محمد فتحى حسین الخواجھمستجد تقدیر100
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:23 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ندى محمد محمود السعید الشامىمستجد تقدیر1

 ندى محمد مصطفى محمد خضر االبیارىمستجد تقدیر2

 ندى محمود محمد محمود سعیدمستجد تقدیر3

 ندى مختار مختار مختار حسنمستجد تقدیر4

 ندى مسعد السید الدجلھمستجد تقدیر5

 ندى مسعد محمد السعید شرف الدینمستجد تقدیر6

 ندى مسعود رفعت عمر محمدمستجد تقدیر7

 ندى وجدى السعید محمدابراھیم عیسيمستجد تقدیر8

 نرجس جمعھ الھاللى رزقمستجد تقدیر9

 نرمین السطوحى عبدالصمد عبدالفتاحمستجد تقدیر10

 نرمین خالد ابراھیم على عجورمستجد تقدیر11

 نرمین ربیع محمد عبدالقادرمستجد تقدیر12

 نرمین ظریف محمد السید احمد حبیبمستجد تقدیر13

 نرمین عبدالحافظ محمد طاھر محمدمستجد تقدیر14

 نرمین ماھر محمد صالح عبدالحمیدمستجد تقدیر15

 نرمین محمد القطب حماد عكاشھمستجد تقدیر16

 نرمین محمد القطب محمد فیاضمستجد تقدیر17

 نرمین محمود صالح ذكى حامدمستجد تقدیر18

 نرمین نبیل محمد خلیفھ ابراھیممستجد تقدیر19

 نرمین نصر عبدالرازق احمد سلیمانمستجد تقدیر20

 نریمان السید االمام السید احمد االماممستجد تقدیر21

 نسمھ بدوى فوزى یوسف بدوىمستجد تقدیر22

 نسمھ عصام محمد احمد ابوزیدمستجد تقدیر23

 نسمھ محمود كردي نصرمستجد تقدیر24

 نسیبھ عبدالمنعم محمد المتولى یوسفمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:23 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نشأت محمد نشأت عبدالمجید البلقامستجد تقدیر26

 نشوى یوسف احمد یوسف احمدمستجد تقدیر27

 نعمھ منتصر السید حسنمستجد تقدیر28

 نعیم خالد ابو الفتوح اسماعیلمستجد تقدیر29

 نغم احمد مسعد عبدالعظیم سرحانمستجد تقدیر30

 نغم جمال عبد الناصر محمد السید بیلىمستجد تقدیر31

 نغم عصام البھى السعیدمستجد تقدیر32

 نغم نبیل راشد جبرمستجد تقدیر33

 نفین یاسر محمد رمضان محمدمستجد تقدیر34

 نھاد اسلیمان على محمدمستجد تقدیر35

 نھاد عثمان محمد عثمانمستجد تقدیر36

 نھال عاطف على جادهللامستجد تقدیر37

 نھال عبدالحمید ابراھیم عبدالحمید حسنینمستجد تقدیر38

 نھلھ احمد حلمى عبدالسالم حسنمستجد تقدیر39

 نھلھ عصام الدین غازى ابراھیممستجد تقدیر40

 نھى ابوالفتوح ابراھیم ابراھیم احمدمستجد تقدیر41

 نھى عطیھ المرسى ھویدىمستجد تقدیر42

 نھى فتح هللا عبدالحكیم عبدالباقى سلیمانمستجد تقدیر43

 نھى محمد احمد العدوىمستجد تقدیر44

 نوال فتحى ابراھیم برھاممستجد تقدیر45

 نور حامد السید السرىمستجد تقدیر46

 نور محمد محمود السید جمعھمستجد تقدیر47

 نورا ابراھیم عطیھ البازمستجد تقدیر48

 نورا جمال عبدالحكیم ابراھیم ابوالنورمستجد تقدیر49

 نورا حسن سعید حسن عبدالعاطىمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:23 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نورا سالمھ صبحى محمد سالمھمستجد تقدیر51

 نورا عبدالناصر ابراھیم على العدلمستجد تقدیر52

 نورا عصام محمد المتولىمستجد تقدیر53

 نورا لبیب حسین مصطفى النحاسمستجد تقدیر54

 نورا محمد السید عبدالفتاح السید داودمستجد تقدیر55

 نورا محمد زكریا مصطفى بقامستجد تقدیر56

 نورا محمد عبدالمعطى الدسوقىمستجد تقدیر57

 نورا محمود محمد عبدهللا النمورىمستجد تقدیر58

 نورالدین احمد نورالدین عبدالعظیممستجد تقدیر59

 نورالدین الزناتى محمد المتولى محمدمستجد تقدیر60

 نوران ابراھیم عثمان احمد الموجيمستجد تقدیر61

 نوران احمد محمد كمال عبدالعزیزمستجد تقدیر62

 نوران سامى على ابراھیم عمرمستجد تقدیر63

 نوران عربى بدیرمحمد حسن زھرانمستجد تقدیر64

 نوران عصام احمد عبدالسالم محمدمستجد تقدیر65

 نوران متولى محمد ابوسریعمستجد تقدیر66

 نوران محمد عبدالعزیز السیدمستجد تقدیر67

 نورسین عبدهللا على ابو الفتوحمستجد تقدیر68

 نورھان احمد اسماعیل محمد شومانمستجد تقدیر69

 نورھان احمد محمد احمد عبدالفتاح المتولىمستجد تقدیر70

 نورھان اسماعیل اسماعیل سعفانمستجد تقدیر71

 نورھان السید عبدالمجید عبده البربرىمستجد تقدیر72

 نورھان جمعھ حموده خضرمستجد تقدیر73

 نورھان حمدى عرفھ محمود محمدمستجد تقدیر74

 نورھان طارق السید محمد البیومىمستجد تقدیر75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:23 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نورھان طارق عید مصطفى فطیرمستجد تقدیر76

 نورھان عباس المنسى محمد علىمستجد تقدیر77

 نورھان عبدالعظیم حسنى عبدالعظیم نوارمستجد تقدیر78

 نورھان عبدالمعطى محمد على عبدهللا كوھیھمستجد تقدیر79

 نورھان على اسماعیل الغریبمستجد تقدیر80

 نورھان عمرو عبدالحمید محمد عبدالحمیدمستجد تقدیر81

 نورھان عید عزالرجال عبدالرحمنمستجد تقدیر82

 نورھان غریب محمد سلیممستجد تقدیر83

 نورھان فارس نعیم ابراھیم احمدمستجد تقدیر84

 نورھان محب عبدالباقى محمد زردمستجد تقدیر85

 نورھان محمد رمضان عبده حسانمستجد تقدیر86

 نورھان محمد سعد محمداسماعیلمستجد تقدیر87

 نورھان محمد عبدهللا محمد مقبلمستجد تقدیر88

 نورھان محمد محمد محمد مطرمستجد تقدیر89

 نورھان محمد نبوى الشوربجىمستجد تقدیر90

 نورھان محمود محجوب محمود خلیلمستجد تقدیر91

 نورھان مسعد محمد مصطفى میزانمستجد تقدیر92

 نوسھ محمد ابوالحسن سعد محمود حامدمستجد تقدیر93

 نیرمین جالل عبد المجید السید الجحرمستجد تقدیر94

 نیره ابراھیم ابوالمعاطى السعید الفضالىمستجد تقدیر95

 نیره السید محمد ابراھیم ھدھودمستجد تقدیر96

 نیره السید محمد عبدالعزیز السیدمستجد تقدیر97

 نیره الشربینى نصر الشربینى عیدمستجد تقدیر98

 نیره حسام محمد محمد شھاب الدین حسنمستجد تقدیر99

 نیره خالد احمد عبدالمعبودمستجد تقدیر100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:24 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نیره رمضان محمد الششتاوى شتامستجد تقدیر1

 نیره صالح محمد فتوح ابراھیم زقلوطھمستجد تقدیر2

 نیره عبدالخالق محمد على احمدمستجد تقدیر3

 نیره عالء الدین السید السید غازىمستجد تقدیر4

 نیره على فھمى على دخانمستجد تقدیر5

 نیره یاسر احمد عبدالمجید بدرمستجد تقدیر6

 ھاجر ابراھیم ابراھیم صالحمستجد تقدیر7

 ھاجر احمد محمود االطیرمستجد تقدیر8

 ھاجر اشرف الشربینى احمد مندورمستجد تقدیر9

 ھاجر اشرف حامد السیدمستجد تقدیر10

 ھاجر السید مصطفى محمود سید احمدمستجد تقدیر11

 ھاجر حامد على محمد نوفلمستجد تقدیر12

 ھاجر رضا المتولى محمدمستجد تقدیر13

 ھاجر سعید عبدالجلیل مصطفى ھانىمستجد تقدیر14

 ھاجر عطیھ عبده محمد الدعدعمستجد تقدیر15

 ھاجر عماد عبداللطیف عبدالعاطىمستجد تقدیر16

 ھاجر فتحى السید السیدمستجد تقدیر17

 ھاجر محمد السید معاطى الطوارمستجد تقدیر18

 ھاجر محمد حسن عليمستجد تقدیر19

 ھاجر محمد شریف حسین السیدمستجد تقدیر20

 ھاجر محمد شعبان الششتاوى احمدمستجد تقدیر21

 ھاجر محمد عبدالجواد ابوالفتوح غالیھمستجد تقدیر22

 ھاجر محمد عبدالعزیز موسى رحیممستجد تقدیر23

 ھاجر محمد عصام الدین عبدالرحمنمستجد تقدیر24

 ھاجر مصطفى احمد البدراوى احمدمستجد تقدیر25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:24 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھاجر نبیھ جمال الدین ابراھیم سعدمستجد تقدیر26

 ھادى طارق عبدالھادى الشالمستجد تقدیر27

 ھالھ احمد ابراھیم عبداللطیف عوضمستجد تقدیر28

 ھالھ حازم السید صالح ابراھیممستجد تقدیر29

 ھالھ خالد عبدالمنصف السباعى جعفرمستجد تقدیر30

 ھالھ عبدالستار ابوالمعاطى ھاللمستجد تقدیر31

 ھالھ على حسن مبروكمستجد تقدیر32

 ھالھ محمد رزق الحسینى ابراھیممستجد تقدیر33

 ھالھ محمد محمد عبدهللامستجد تقدیر34

 ھانم محجوب نبیھ ابراھیم عبداللطیفمستجد تقدیر35

 ھانى محمد السید الرودىمستجد تقدیر36

 ھانى محمد حسن عبدالواحدمستجد تقدیر37

 ھایدى احمد صالح ابراھیم حمادمستجد تقدیر38

 ھایدى خالد عبدهللا عرفات عیدمستجد تقدیر39

 ھایدى رضا ابراھیم محمد الحسینىمستجد تقدیر40

 ھایدى عاطف عبدالحمید محمد شحاتھمستجد تقدیر41

 ھایدى عطیھ السعید عطیھ ابوالسعودمستجد تقدیر42

 ھایدى فرید عبدالفتاح سلیمانمستجد تقدیر43

 ھایدى محمد كامل عبدالعزیز محمدمستجد تقدیر44

 ھایدى مصطفى عبدالمنعم مصطفى بشناقمستجد تقدیر45

 ھبةهللا حسن السید الشرقاوىمستجد تقدیر46

 ھبةهللا فتحى محمود الحسینى محمدمستجد تقدیر47

 ھبھ ایمن فاروق ابراھیممستجد تقدیر48

 ھبھ حمدى السید عباس القریطىمستجد تقدیر49

 ھبھ سعد حامد جاد الكفافىمستجد تقدیر50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:24 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھبھ فوزى رجب سلیمان داودمستجد تقدیر51

 ھبھ محمد زكریا حسن الحماحمىمستجد تقدیر52

 ھدى ابوغنیمھ الفرغلى عبدالسالم علىمستجد تقدیر53

 ھدى ایمن السید احمد عز الرجال المغازىمستجد تقدیر54

 ھدى جمال الدسوقى منصور طھمستجد تقدیر55

 ھدى خالد على حماد المرسىمستجد تقدیر56

 ھدى سمیر احمد عبدالحلیم سلیمانمستجد تقدیر57

 ھدى عباس محمد عباس السیدمستجد تقدیر58

 ھدى عبدهللا على السامولىمستجد تقدیر59

 ھدى عزمى احمد شبلمستجد تقدیر60

 ھدى محمد عبدالحمید حامدمستجد تقدیر61

 ھدى محمد محمد عبدالھادى المغربىمستجد تقدیر62

 ھدى محمود السید محمد ابوطالبمستجد تقدیر63

 ھدى محمود محمد محمود جادمستجد تقدیر64

 ھدى نبیل عبدالحمید على رضوانمستجد تقدیر65

 ھدیر ابراھیم الحماقى السیدمستجد تقدیر66

 ھدیر ابراھیم عبدالعظیم ابراھیم محمدمستجد تقدیر67

 ھدیر احمد عبدالغنى على السید جمعھمستجد تقدیر68

 ھدیر الحسینى محمد االزمازىمستجد تقدیر69

 ھدیر السید الشناوى البیلى العرینىمستجد تقدیر70

 ھدیر جبر جبر جبرالبالسىمستجد تقدیر71

 ھدیر رجب طھ سالم سلیطمستجد تقدیر72

 ھدیر طارق الدسوقى محمد عبدالرحمنمستجد تقدیر73

 ھدیر عبدهللا عبدالغنى احمد موسىمستجد تقدیر74

 ھدیر عصام عبدالمولى الھجرسى محمدمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھدیر عصام یحى ابراھیم منتصرمستجد تقدیر76

 ھدیر عطیھ عطیھ جمعھمستجد تقدیر77

 ھدیر على متولى حامد طبلمستجد تقدیر78

 ھدیر محمد عبدالمنعم محمد المغازىمستجد تقدیر79

 ھدیر محمد مصطفى محمد البالطمستجد تقدیر80

 ھدیر ناصر سعد محمد حسانینمستجد تقدیر81

 ھدیر ھشام توفیق فودهمستجد تقدیر82

 ھدیل ماجد عبدالفتاح یونسمستجد تقدیر83

 ھدیھ فتحى محمد محمد شھابمستجد تقدیر84

 ھشام البغدادى محمد محمد مسعدمستجد تقدیر85

 ھشام رشاد كمال عبد العاطىمستجد تقدیر86

 ھشام صالح سلیمان الشھاوىمستجد تقدیر87

 ھشام عسكر سلیمان على عسكرمستجد تقدیر88

 ھشام ھانى عبدالمعطى المغازى شدومستجد تقدیر89

 ھمسھ محمد السعید منصور على الشیخمستجد تقدیر90

 ھناء حمدى محمد ابراھیم محمد علىمستجد تقدیر91

 ھند احمد عبدالحمید احمد النحالىمستجد تقدیر92

 ھند جمال صالح صالح الحدیدىمستجد تقدیر93

 ھند خالد محمد محمود احمدمستجد تقدیر94

 ھند رضا عبدالسالم محمدمستجد تقدیر95

 ھند عادل حسن على جبرمستجد تقدیر96

 ھند محمد بدیر محمد ابو الخیرمستجد تقدیر97

 ھند محمود عباده طھمستجد تقدیر98

 ھند محمود محمد احمد رجبمستجد تقدیر99

 ھند محمود محمد احمد عودهمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھنیھ احمد السید عبدالعال محمدمستجد تقدیر1

 ھویدا محمد السید محمد المرسىمستجد تقدیر2

 ھویدا ھجرس الحداد ھجرسمستجد تقدیر3

 ھویدا ولید فتحى على صبرهمستجد تقدیر4

 ھویده فخرى محمد عبدالعزیزمستجد تقدیر5

 ھیام السید محمد السید الدكرورىمستجد تقدیر6

 ھیام شحاتھ محمد منصورمستجد تقدیر7

 وائل محمد ابراھیم حسنین عبدهللامستجد تقدیر8

 وجدى رمضان فائق حسانینمستجد تقدیر9

 ورده حمدى ماھر على عرفاتمستجد تقدیر10

 وسام ابوصالح محمد عبدالمقصود مرادمستجد تقدیر11

 وسام عبدالفتاح احمد عبدالفتاحمستجد تقدیر12

 وسام یاسر عبدربھ احمد الغناممستجد تقدیر13

 وعد الزناتى ابراھیم الزناتى خلیفھمستجد تقدیر14

 وعد سامح توفیق احمدمستجد تقدیر15

 وفاء احمد عبدالوھاب ابراھیم عثمانمستجد تقدیر16

 وفاء جمال محمد عبدالرحمنمستجد تقدیر17

 وفاء حسین محمود حسین العیسوىمستجد تقدیر18

 وفاء سعد توفیق ابراھیم قندیلمستجد تقدیر19

 وفاء عبدالھادى الحسینى محسوب یسنمستجد تقدیر20

 وفاء محمد حلمى الصعیدىمستجد تقدیر21

 وفاء محمد عبدالمنجى عبدالحمید النجارمستجد تقدیر22

 والء جالل زكریا ابوالعال محمدمستجد تقدیر23

 والء حامد حامد مسعد النملھمستجد تقدیر24

 والء ربیع عوض على احمدمستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 والء رشاد اسماعیل على حمامةمستجد تقدیر26

 والء رضا مصطفى حسین االماممستجد تقدیر27

 والء سلیمان احمد سلیمان اسماعیلمستجد تقدیر28

 والء طارق نبیھ ابراھیم عبدهللامستجد تقدیر29

 والء محمود عبدالمقصود عزالرجالمستجد تقدیر30

 ولید احمد السید محمود ذكىمستجد تقدیر31

 ولید زكریا السید محمد السید مصطفىمستجد تقدیر32

 ولید ھشام طھ طھ السیدمستجد تقدیر33

 یارا ابراھیم محمد احمد عبدهللامستجد تقدیر34

 یارا السید السید محمد الماذونمستجد تقدیر35

 یارا عز الدین على الشامىمستجد تقدیر36

 یارا على على ابو المعاطىمستجد تقدیر37

 یارا محسن محمود الحدیدى محمودمستجد تقدیر38

 یارا محمد اسماعیل المرسى اللبانمستجد تقدیر39

 یارا محمد عبدالعزیز ھیكلمستجد تقدیر40

 یارا محمد محمد منتصرمستجد تقدیر41

 یارا محمود الملیجى سالم محمدمستجد تقدیر42

 یاسر الدسوقى زكى العجمىمستجد تقدیر43

 یاسر عزت مھدى عبدالعزیزمستجد تقدیر44

 یاسر عصام احمد السیــد حجازىمستجد تقدیر45

 یاسر محمد حسنى الشربینى حسنینمستجد تقدیر46

 یاسر محمود ابراھیم محمد البحقیرىمستجد تقدیر47

 یاسمین ابراھیم عوض احمد متولىمستجد تقدیر48

 یاسمین احمد محمود فتح هللامستجد تقدیر49

 یاسمین اسامھ غریب فرید علىمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 یاسمین السعید محمد المغازى محمد مرسىمستجد تقدیر51

 یاسمین امیر رزق عبدالھادى سلطانمستجد تقدیر52

 یاسمین تامر السید محمد الشحاتمستجد تقدیر53

 یاسمین جمال عبده احمد یوسفمستجد تقدیر54

 یاسمین رشاد محمد حسن حامدمستجد تقدیر55

 یاسمین رضا المتولى المتولى البلتاجىمستجد تقدیر56

 یاسمین رضا على الطنطاوى عليمستجد تقدیر57

 یاسمین ریان عبدالتواب السید عبدهللامستجد تقدیر58

 یاسمین زاید رمضان السید الشرقبالىمستجد تقدیر59

 یاسمین سعد السید محمد البندارىمستجد تقدیر60

 یاسمین سعید السید محمود الزاھىمستجد تقدیر61

 یاسمین شریف على على علىمستجد تقدیر62

 یاسمین عاطف السید اسماعیل احمدمستجد تقدیر63

 یاسمین عاطف محمود المتولى محمدمستجد تقدیر64

 یاسمین عبدالعاطى عبدالعاطى السعید االماممستجد تقدیر65

 یاسمین عبدالھادى عبدالھادى دسوقىمستجد تقدیر66

 یاسمین علي علي بدرهمستجد تقدیر67

 یاسمین محمد السید حسین عمارمستجد تقدیر68

 یاسمین محمد سلیمان شبل رشوانمستجد تقدیر69

 یاسمین محمد طھ عليمستجد تقدیر70

 یاسمین محمود الخضیرى قاسممستجد تقدیر71

 یاسمین مصطفى صادق حسن احمدمستجد تقدیر72

 یاسمینا اسامھ احمد الصاوى احمد شعالنمستجد تقدیر73

 یحیى محمد عبدالعزیز حسینمستجد تقدیر74

 یسرا محمد محمد عبدالظاھر عیـطھمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 یسرا یاسر البیلى عبدالغنى عطوهمستجد تقدیر76

 یسریھ جمال احمد عبدالحكیممستجد تقدیر77

 یسریھ محمود جمال فرید حسینمستجد تقدیر78

 یمنى ابراھیم نجاح محمدمستجد تقدیر79

 یمنى احمد خلیل محمد شادوفھمستجد تقدیر80

 یمنى اسامھ محمد فؤاد مجاھدمستجد تقدیر81

 یمنى السید محمود محمد البسطویسىمستجد تقدیر82

 یمنى عبدالعزیز زكریا معروفمستجد تقدیر83

 یمنى عالء السید اسماعیل الخوليمستجد تقدیر84

 یمنى محمد ابراھیم ابراھیم عبدالرحیممستجد تقدیر85

 یمنى محمد عبدالعزیز الدرینى محمدمستجد تقدیر86

 یمنى محمود ابراھیم دیغممستجد تقدیر87

 یمنى یاسر عبدالسالم محمدمستجد تقدیر88

 یوسف احمد شعبان مصطفىمستجد تقدیر89

 یوسف احمد یحى احمد السید الحبشىمستجد تقدیر90

 یوسف اسماعیل على اسماعیل الجوھرىمستجد تقدیر91

 یوسف الدسوقى السید راشد العدوىمستجد تقدیر92

 یوسف السید محمد عبدالمنعم بكرىمستجد تقدیر93

 یوسف السید محمد قاسم الفرماوىمستجد تقدیر94

 یوسف السید یوسف على الكاتبمستجد تقدیر95

 یوسف ایمن یوسف ابراھیممستجد تقدیر96

 یوسف جبر محمد یوسف االبیارىمستجد تقدیر97

 یوسف حسام فتحى عبدالقادرمستجد تقدیر98

 یوسف شعبان عطیھ المتولى قورهمستجد تقدیر99

 یوسف طارق المتولى عباس طرابیھمستجد تقدیر100

 



11/7/2020 ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

101/141

 

كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:26 ) 
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 یوسف عمر محمد عبدهللا الھلباوىمستجد تقدیر1

 یوسف محمد عزت رزق مرادمستجد تقدیر2

 یوسف محمد نظمى عبدالعزیز المصرىمستجد تقدیر3

 یوسف محمد یوسف موسى دیبھمستجد تقدیر4

 یوسف مدحت حسن عثمان الجندىمستجد تقدیر5

 بتول یاسین محمد عبیدوافد مستجد تقدیر6

 جودى محمود حاج طاھر بن راشدوافد مستجد تقدیر7

 خالد بن ثارى بن عساكر الرشیدىوافد مستجد تقدیر8

 شاكر محمد محمد الملیحوافد مستجد تقدیر9

 صافى ھیثم صافى درویشوافد مستجد تقدیر10

 طالل عبدالفتاح سعد مباركوافد مستجد تقدیر11

 عبدالرحمن احمد دعیلج سیف الخشابوافد مستجد تقدیر12

 عبدهللا محمد حسن على الیمانىوافد مستجد تقدیر13

 على محمد احمد محمد السبعوافد مستجد تقدیر14

 عمر بن مازن بن سعود العنیزىوافد مستجد تقدیر15

 مبارك خالد مبارك سعود العازمىوافد مستجد تقدیر16

 محمد ابراھیم سلیم الفالحوافد مستجد تقدیر17

 محمد مطلق حوفان دخنان الرشیدىوافد مستجد تقدیر18

 یعقوب عبدهللا یعقوب عبدهللا الشطىوافد مستجد تقدیر19

 آالء عطیھ احمد االسطىمستجد تخلف20

 آیات محمد عوض عبده عوضمستجد تخلف21

 آیھ اسامھ سعدالدین بسیونى قندیلمستجد تخلف22

 آیھ امین السید ابوصالحمستجد تخلف23

 آیھ خالد مصطفى عبدالعزیزمستجد تخلف24

 آیھ شوقى عبدالمنعم خالد عطیھمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آیھ طارق عبدالجواد الحسانینمستجد تخلف26

 آیھ عصام الدین محمود عبدالمنعم احمدمستجد تخلف27

 آیھ عالء محمد احمد عبدالرحمنمستجد تخلف28

 آیھ مجدى یوسف عبدالعزیز سلطانمستجد تخلف29

 آیھ محمد حمزه سالممستجد تخلف30

 آیھ ناجى سلیمان الموافىمستجد تخلف31

 آیھ ناجى محمود محمود السواحمستجد تخلف32

 آیھ ناصر عبدالخالق عبدالخالق سالمھمستجد تخلف33

 آیھ یاسر احمد احمد قرهمستجد تخلف34

 ابراھیم احمد ٌقاسم السید عجیزمستجد تخلف35

 ابراھیم السید ابراھیم على عبدهمستجد تخلف36

 ابراھیم السید فوزى یونس ابراھیممستجد تخلف37

 ابراھیم المتولى ابراھیم ابراھیم بركاتمستجد تخلف38

 ابراھیم حامد محمد حامدمستجد تخلف39

 ابراھیم سامى على خلیفھمستجد تخلف40

 ابراھیم عبدالقادر سید طلیبھمستجد تخلف41

 ابراھیم محمد ریاض مصطفى البلقینىمستجد تخلف42

 ابراھیم محمد عبدالدایم النقیبمستجد تخلف43

 ابراھیم محمد فكرى ابراھیم السماحىمستجد تخلف44

 ابراھیم محمد محمد حامد الزینىمستجد تخلف45

 ابراھیم محمد محمد یوسف محمد النجارمستجد تخلف46

 ابراھیم مصطفى ابراھیم قناويمستجد تخلف47

 ابراھیم ممدوح ابراھیم محمدمستجد تخلف48

 احمد ابراھیم احمد السید ابراھیممستجد تخلف49

 احمد ابراھیم عطیھ السید عبدالرحیممستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد اسماعیل عبداللطیف احمد عبدالرازقمستجد تخلف51

 احمد اشرف عبدهللا محمد غنیممستجد تخلف52

 احمد اشرف عبدالھادى على حمودهمستجد تخلف53

 احمد السید السید اسماعیل حبیشمستجد تخلف54

 احمد السید السید محمد قمرمستجد تخلف55

 احمد السید نصر عبدالفتاحمستجد تخلف56

 احمد العربى راغب عبدالغنى بحیرىمستجد تخلف57

 احمد المغاورى سرور خلیفھمستجد تخلف58

 احمد المنتصربا� احمد السید سماحھمستجد تخلف59

 احمد النادى الشندى عبدالسالممستجد تخلف60

 احمد ایمن عبده عبدالقادر النحاسمستجد تخلف61

 احمد بدوى بدوى ابوسندمستجد تخلف62

 احمد بلیغ حمدى ابراھیم التلیسمستجد تخلف63

 احمد حسام فتحى محمد الفسخانىمستجد تخلف64

 احمد حسیب احمد محمدمستجد تخلف65

 احمد حماده احمد برھام محمدمستجد تخلف66

 احمد حماده صبحى السعید عوضینمستجد تخلف67

 احمد حمدى احمد عبدالصمد محمدمستجد تخلف68

 احمد حمدى الدسوقى ابراھیممستجد تخلف69

 احمد خالد السید محمد اللیمونىمستجد تخلف70

 احمد خمیس السید محمد موسىمستجد تخلف71

 احمد رجب عبدالعظیم ابومسلم سیداحمدمستجد تخلف72

 احمد رضا حامد ابراھیم عبدهللامستجد تخلف73

 احمد زاید محمد ابوالعنینمستجد تخلف74

 احمد سامح كمال بدوى خشانمستجد تخلف75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:26 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد سعد مخیمر الشینمستجد تخلف76

 احمد شحاتھ شحاتھ احمد محمودمستجد تخلف77

 احمد شریف شریف السعیدمستجد تخلف78

 احمد شعبان عبدالسالم محمد السیدمستجد تخلف79

 احمد شوقى عزت زكى الحلومستجد تخلف80

 احمد صبحى شوقى عبدالسالم محمد البكرىمستجد تخلف81

 احمد صبرى احمد السیدابراھیممستجد تخلف82

 احمد صالح سعد سعد المنسىمستجد تخلف83

 احمد عادل سامى نصر ابواالسعادمستجد تخلف84

 احمد عادل عبدالعزیز فرجمستجد تخلف85

 احمد عادل فھمى ابو لیلھمستجد تخلف86

 احمد عادل محمد عبدالحمید ابوغنیممستجد تخلف87

 احمد عاطف رمضان محمد سید احمد العطارمستجد تخلف88

 احمد عبدالرازق سند درویشمستجد تخلف89

 احمد عبدالعزیز عبدالموجود عبدالسمیع شاھینمستجد تخلف90

 احمد عبدالمجید سعد الشباسىمستجد تخلف91

 احمد عبدالمعطى محمد عبدالمعطى حسانینمستجد تخلف92

 احمد عصام لبیب ابراھیم محمدمستجد تخلف93

 احمد عقل جمعھ المرسى الدیبمستجد تخلف94

 احمد عالء ابراھیم محمد عبداللطیفمستجد تخلف95

 احمد عالءالدین محمد فوزىمستجد تخلف96

 احمد على عید ابوحسین السواحمستجد تخلف97

 احمد عماد محمد السید عبدالواحدمستجد تخلف98

 احمد عمر مختار السید العباسىمستجد تخلف99

 احمد غریب احمد یوسف محمد القزازمستجد تخلف100
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:27 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد فایز فؤاد المنیرمستجد تخلف1

 احمد فكرى عبدالجلى الرومىمستجد تخلف2

 احمد كارم محمود البنامستجد تخلف3

 احمد ماھر السید على القاضىمستجد تخلف4

 احمد مجدى محمد العراقى السید السواحمستجد تخلف5

 احمد محمد احمد اسماعیلمستجد تخلف6

 احمد محمد احمد سالمھمستجد تخلف7

 احمد محمد احمد محمد الشرخمستجد تخلف8

 احمد محمد احمد محمدمستجد تخلف9

 احمد محمد السعید محمد مندورمستجد تخلف10

 احمد محمد رضا الشحات معروف الدمیرىمستجد تخلف11

 احمد محمد صالح محمد فایدمستجد تخلف12

 احمد محمد طھ نوحمستجد تخلف13

 احمد محمد عبدالسالم عبدالبرمستجد تخلف14

 احمد محمد عثمان محمد السید بدرانمستجد تخلف15

 احمد محمد عنتر سلیمان داودمستجد تخلف16

 احمد محمد فوزى منصورمستجد تخلف17

 احمد محمد كامل عبدالعزیز ابراھیممستجد تخلف18

 احمد محمد محمد احمد الصیادمستجد تخلف19

 احمد محمد محمود مصطفى ندامستجد تخلف20

 احمد محمد مصطفى زكى القصاصمستجد تخلف21

 احمد محمد ھالل ابو العنین الجناینىمستجد تخلف22

 احمد محمود حسنى احمد محمودمستجد تخلف23

 احمد محمود عبدالنبى محمود عبدالالهمستجد تخلف24

 احمد مصطفى محمد عبده العشماوىمستجد تخلف25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:27 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد ناصر عطیھ محمد رمضانمستجد تخلف26

 احمد ھانى فؤاد عبدالحمیدمستجد تخلف27

 احمد ھشام سلیمان إبراھیممستجد تخلف28

 احمد ھشام صابر طھ ابوالمعاطىمستجد تخلف29

 احمد ھالل شحاتھ حسن السید رزقمستجد تخلف30

 ادھم احمد احمد عبده عجوهمستجد تخلف31

 ادھم احمد السید رزق ابراھیممستجد تخلف32

 ادھم قدرى على على محمد القبالوىمستجد تخلف33

 ادھم محمد عبدالبدیع حسینمستجد تخلف34

 اریج صبرى عبدالحنان البرعى الدسوقىمستجد تخلف35

 ازھار احمد محمد المندوه خلیلمستجد تخلف36

 اسامھ احمد محمد ابراھیم الجندىمستجد تخلف37

 اسامھ سعد محمود احمد على باللمستجد تخلف38

 اسامھ عبدالسالم محمد محمد الحلوانيمستجد تخلف39

 اسامھ وائل سمیر محمدمستجد تخلف40

 اسراء ابراھیم احمد المرسى درویشمستجد تخلف41

 اسراء السید حامد عبدالكریممستجد تخلف42

 اسراء بكر محمد السید الراجحىمستجد تخلف43

 اسراء رزق ابراھیم عبدالھادى سالممستجد تخلف44

 اسراء شبل احمد الغنیمى سالمھمستجد تخلف45

 اسراء شوقى شوقى انیس حسنمستجد تخلف46

 اسراء عبدالعزیز عبدالرحمن احمد البلیھىمستجد تخلف47

 اسراء عبدالقادر احمد ابراھیممستجد تخلف48

 اسراء فؤاد مختار امین عبدالغنىمستجد تخلف49

 اسراء كمال على السید الشرقاوىمستجد تخلف50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:27 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسراء محمد حمزه محمد عبدالمعطيمستجد تخلف51

 اسراء محمود المغاورى على شربینىمستجد تخلف52

 اسراء مخلص محمد ادریس مصطفىمستجد تخلف53

 اسراء ناجى عطیھ محمد عاشورمستجد تخلف54

 اسراء نبیل محمود محمد الشوربجىمستجد تخلف55

 اسراء یسرى السید عبدهمستجد تخلف56

 اسالم السید عبدالعظیم العراقىمستجد تخلف57

 اسالم الصاوى اسالم محمد احمدمستجد تخلف58

 اسالم حسین احمد عبدالرحمن بسیونىمستجد تخلف59

 اسالم خلیل السید على نافعمستجد تخلف60

 اسالم رضا على محمدمستجد تخلف61

 اسالم سمیر حسین البسطویسى المقصمستجد تخلف62

 اسالم عصام محمد على محمدمستجد تخلف63

 اسالم مجدى كمال متولى الزنفلىمستجد تخلف64

 اسالم محمد ابراھیم محمد الرھبینىمستجد تخلف65

 اسالم محمد محمد ھاشم عبدالحمیدمستجد تخلف66

 اسالم محمود احمد عبداللطیف السیدمستجد تخلف67

 اسالم محمود محمد فوزى موسىمستجد تخلف68

 اسالم مصطفى عبدالعال محمدمستجد تخلف69

 اسالم ناجح شعبان محمود ابراھیممستجد تخلف70

 اسالم ناھض محمد حسین فرحاتمستجد تخلف71

 اسالم یحیى حلمى محمد صالحمستجد تخلف72

 اسماء احمد السید احمد خضرمستجد تخلف73

 اسماء السید عبدهللا عطیھ نصرمستجد تخلف74

 اسماء حسن حمدى عبدالعزیز الحمادىمستجد تخلف75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:27 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسماء عبدالرازق السید عبدالعزیزمستجد تخلف76

 اسماء عبدالرحیم محمد عبدالرحیممستجد تخلف77

 اسماء عبدالمجید العربانى عبدالمجیدمستجد تخلف78

 اسماء عصام سالم عبداللطیفمستجد تخلف79

 اسماء عصام عزت المحمدىمستجد تخلف80

 اسماء على على محمد الشریفمستجد تخلف81

 اسماء محمد جالل السیدمستجد تخلف82

 اسماء محمد حسن على على حسنمستجد تخلف83

 اسماء ممدوح غازى غازى السقامستجد تخلف84

 اشرف اشرف سمیر الھجرسى سعودمستجد تخلف85

 اشرف محمد ابو السادات السعید ابراھیممستجد تخلف86

 اكرم فتحى شلبى شلبى محمد بطینمستجد تخلف87

 االمیر محمد جوده حسن السید حسنمستجد تخلف88

 الدسوقى سلیمان الدسوقى سالممستجد تخلف89

 السعید محمد سلیمان محمدمستجد تخلف90

 السعید نصر فتحى احمد شحاتھمستجد تخلف91

 السید ابراھیم السید على السحتمستجد تخلف92

 السید احمد السید احمد الرفاعى خاطرمستجد تخلف93

 السید الغریب محمد الفقىمستجد تخلف94

 السید حسونھ احمد حسن الزینىمستجد تخلف95

 السید حمدان السید ابراھیم عمرمستجد تخلف96

 السید سعد محمد رضوان الطوارمستجد تخلف97

 السید على السید على صبحمستجد تخلف98

 السید محمود محمد السید قطبمستجد تخلف99

 السید مدحت احمد احمد البسیونىمستجد تخلف100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:28 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 الھام احمد محمد البندارىمستجد تخلف1

 الھام الحسینى شندى حمزهمستجد تخلف2

 الھام ایھاب رجب الشباسىمستجد تخلف3

 امال فتحى محمد على المھدىمستجد تخلف4

 امانى احمد سعد فرج سعد شاھینمستجد تخلف5

 امانى اسامھ احمد سعفانمستجد تخلف6

 امانى رضا محمد احمد عبدالرحمنمستجد تخلف7

 امانى محمود متولى احمد رقاقھمستجد تخلف8

 امل رأفت عبدالفتاح محمد رجبمستجد تخلف9

 امل رمزى سالم منصورمستجد تخلف10

 امل محمد السعید الرفاعىمستجد تخلف11

 امل محمد السید على الطنطاوىمستجد تخلف12

 امنیھ ابوعجیلھ جالل الدمنھورىمستجد تخلف13

 امنیھ عصام مصطفى محمدالطرابیشىمستجد تخلف14

 امنیھ كمال سعد جاد السایسمستجد تخلف15

 امنیھ محمد محمد درویش الدالیلىمستجد تخلف16

 امیر عبدالحمید عبدالحمید جمعھمستجد تخلف17

 امیر عبدالعال محمد عبدالعال راضىمستجد تخلف18

 امیره احمد راضى محمود عبده علىمستجد تخلف19

 امیره السید صبرى مرجانمستجد تخلف20

 امیره صالح لبیب محمد الوھیدىمستجد تخلف21

 امیره عاطف عبدالعزیز حامد عبدالجلیلمستجد تخلف22

 امیره عبدالحمید محمد بكر ابراھیممستجد تخلف23

 امیره عبدین احمد محمد سالمھمستجد تخلف24

 امیره عالء مسعد الغلبانمستجد تخلف25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:28 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امیره محمد ابراھیم عبدالعزیزمستجد تخلف26

 امیره محمد السید ابراھیممستجد تخلف27

 امیره محمد عبدالمنعم عبدالحمید قاسممستجد تخلف28

 امیره محمد عبدالھادى منصورمستجد تخلف29

 امیره محمود محمد قابیل یوسفمستجد تخلف30

 امیره وائل عبدالرازق عرفھمستجد تخلف31

 امین صالح ھنداوى عطیھمستجد تخلف32

 امینھ محمد ضیاء محمود حمدى السید احمدمستجد تخلف33

 انجى ابراھیم احمد ابراھیم بدرمستجد تخلف34

 انجى عصام الشحات عطا محمدمستجد تخلف35

 انور یوسف فرنسیس بدیرمستجد تخلف36

 ایالرى رومانى جاد الرب منصورمستجد تخلف37

 ایمان احمد على شحاتھ احمدمستجد تخلف38

 ایمان حسینى ابراھیم حسینى الكحیلىمستجد تخلف39

 ایمان محسن حسن ابراھیم البلقینىمستجد تخلف40

 ایمان محمد فتحى محمود حسانینمستجد تخلف41

 ایمان محمد محمد حسنمستجد تخلف42

 ایمن احمد شبانھ على سلیمانمستجد تخلف43

 ایمن طارق احمد بدوىمستجد تخلف44

 ایمن محمد حسن رجبمستجد تخلف45

 ایمن محمد عبدالعاطى سالممستجد تخلف46

 ایمن ولید المحمدى رمضان السیدمستجد تخلف47

 ایھاب ابراھیم طلبھ متولى فضلمستجد تخلف48

 ایھاب بھجت الرفاعى اسماعیل طمانمستجد تخلف49

 ایھاب سامى محمد عبدالكریممستجد تخلف50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:28 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ایھاب محمد فكرى محمدمستجد تخلف51

 ایھاب محمد محمود ابراھیممستجد تخلف52

 باسل سعد محمد على اباظھمستجد تخلف53

 باسل محمد محمد السید العالمىمستجد تخلف54

 برسوم نادر مسیحھ معوض رزقمستجد تخلف55

 بسام عصام علي ابوعیدمستجد تخلف56

 بسام مجدى بسام یوسف النادىمستجد تخلف57

 بسمھ ثروت عبدالسالم الشربینىمستجد تخلف58

 بسمھ مجاھد مجاھد احمد صبرهمستجد تخلف59

 بسنت الشحات عبده عبده المھدىمستجد تخلف60

 بالل عادل العنانى رمضان الصعیديمستجد تخلف61

 بالل عبده السید عبده البزاوىمستجد تخلف62

 ترك كریم عبدالحمید موسى الشھابىمستجد تخلف63

 جالل عزت عبدالعزیز الجندىمستجد تخلف64

 جمال عبدالناصر محمود عبدالرحمنمستجد تخلف65

 جھاد حسن عبدالرؤف حسنمستجد تخلف66

 جھاد محمد صالح عباسمستجد تخلف67

 حازم كمال السید على الصفصافىمستجد تخلف68

 حازم محمد محمد الحبشىمستجد تخلف69

 حازم مصطفى عبدالنبى الھلباوىمستجد تخلف70

 حامد عطیھ رشاد ابوالعزمستجد تخلف71

 حبیبھ جمال عبدالناصر محمد محمود صبريمستجد تخلف72

 حسام ابراھیم امین محمدمستجد تخلف73

 حسام ابراھیم عزت محمد سالممستجد تخلف74

 حسام احمد محمد احمدمستجد تخلف75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:28 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 حسام الدین عادل عبده عبدالحمیدمستجد تخلف76

 حسام السید بدیر محمد الخولىمستجد تخلف77

 حسام السید فاروق القطب عبدهللامستجد تخلف78

 حسام عادل محمود محمد ریحانمستجد تخلف79

 حسام عبدالمجید عبدالحى درازمستجد تخلف80

 حسام محسن صادق ابراھیممستجد تخلف81

 حسام محمد محمد حسن تركىمستجد تخلف82

 حسام محمد موسى محمد موسىمستجد تخلف83

 حسن ابراھیم حسن حسن رضوانمستجد تخلف84

 حسن جمال حسن ابراھیم حسنمستجد تخلف85

 حسن عبدالسالم ابراھیم حسن السقامستجد تخلف86

 حسن على احمد على عبدالسالممستجد تخلف87

 حسن محمد احمد عبدالرازق الشویحىمستجد تخلف88

 حسن محمد عبدالحى عبدالصمدمستجد تخلف89

 حسناء محمد السید الشربینى سعدمستجد تخلف90

 حسناء یاسر حسن محمد احمدمستجد تخلف91

 حسین رضا احمد صابر احمد حجىمستجد تخلف92

 حماده عبدهللا محمد بیومىمستجد تخلف93

 حمدى حامد عبداللطیف على ھاللىمستجد تخلف94

 حمدى عطیھ عبدالعظیم السعیدمستجد تخلف95

 حمدى محمد محمد احمد اسماعیلمستجد تخلف96

 حنان ابوزید محمد علىمستجد تخلف97

 حنان محمد الششتاوى ابراھیم حسنمستجد تخلف98

 حنین عالء عبدالحلیم عثمان محمدمستجد تخلف99

 حنین محمد الشربینى احمد العدروسىمستجد تخلف100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:29 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 خالد ابراھیم عبدالحمید ابراھیم المرسىمستجد تخلف1

 خالد السید عبدالوھاب محمد حسن على عبدالوھابمستجد تخلف2

 خالد جمال محمد السید حمزهمستجد تخلف3

 خالد محمد عبدالسالم على احمدمستجد تخلف4

 خلود المتولى عبدالعظیم المتولىمستجد تخلف5

 خلود شعبان الشحات شعبان صقرمستجد تخلف6

 خلود على عبدالمطلب على الجمالمستجد تخلف7

 خلود محمود ابراھیم احمد البدويمستجد تخلف8

 خلیل صالح خلیل احمد ابراھیم الجلفىمستجد تخلف9

 خیرى ضیاء عزالدین عبدالشافى سعدهمستجد تخلف10

 دالیا حاتم عزت عبدالرحمن محمودمستجد تخلف11

 دالیا عادل محمد السعید الزغبىمستجد تخلف12

 دالیا عاطف نصر الدین المتولى السقامستجد تخلف13

 دالیا عصام عثمان متولى علىمستجد تخلف14

 دالیا وحید حسن عبدالقادر حسنمستجد تخلف15

 دعاء ابوصالح ابوصالح ابوسمرهمستجد تخلف16

 دعاء صابر السید احمد محمدمستجد تخلف17

 دعاء صالح بدیر رمضان السید رزهمستجد تخلف18

 دنیا جالل عبداللطیف طھ محمد یاسینمستجد تخلف19

 دنیا محمد عبدالحمید امین نصارمستجد تخلف20

 دنیا محمد كامل محمد صالحمستجد تخلف21

 دینا عبدالعزیز حامد البیومى محمدمستجد تخلف22

 دینا عبدهللا احمد محمد عبدالحلیممستجد تخلف23

 دینا عالءالدین محمود عبدالفتاحمستجد تخلف24

 دینا محمد ابوالمكارم الملكى محمدمستجد تخلف25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:29 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 راجح طارق عبدهللا راجحمستجد تخلف26

 رامز امیر التابعى السعید ابراھیممستجد تخلف27

 رامیس عزت انور الحبیبىمستجد تخلف28

 رانا محمد حسن الشربینىمستجد تخلف29

 رانده صالح محمد عبدهمستجد تخلف30

 رانیا عاطف المھدى العوضى مطرمستجد تخلف31

 رانیا مصطفى ابراھیم متولى سعدهمستجد تخلف32

 رانیا ناصر جمعھ جالل سباقمستجد تخلف33

 رانیا وائل عبدالقادر البیومى مصطفىمستجد تخلف34

 رجب نبیل رجب احمد ابراھیممستجد تخلف35

 رحاب طلعت على الشربینىمستجد تخلف36

 رحمھ جمال الدین على على الخشنمستجد تخلف37

 رحمھ حمدى رجب حافظ ابوالنورمستجد تخلف38

 رحمھ عادل الجوھرى احمد الجوھرىمستجد تخلف39

 رشا ھشام احمد فرید شطامستجد تخلف40

 رشاد على محمود مرتضىمستجد تخلف41

 رضا محمد عباس السید محمدمستجد تخلف42

 رضا وحید حسنى عبدربھ المرسىمستجد تخلف43

 رفیده عبدالمنعم محمد المتولى یوسفمستجد تخلف44

 رمضان عبدالباسط رمضان عطیھ خضرمستجد تخلف45

 رنا السید فتحى فھمى مسعدمستجد تخلف46

 رنا حماده محمود مجاھد احمدمستجد تخلف47

 رنا عبدالظاھر الشحات الدسوقى ابراھیممستجد تخلف48

 رنا محسن شوقى ابراھیم یاسینمستجد تخلف49

 رنا محمود محمد الدكرورى بدرالدینمستجد تخلف50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:29 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 رندا محمد رزق هللا محمد ابوالنجامستجد تخلف51

 روان ابوالقاسم صابر حسینمستجد تخلف52

 روان رضا السید ابراھیممستجد تخلف53

 روان محمد جمعھ العوضىمستجد تخلف54

 روضھ ابراھیم كمال على مروانمستجد تخلف55

 ریضاء عوض عبدالعظیم احمد ماضىمستجد تخلف56

 ریم تامر جعفر ابراھیم السیدمستجد تخلف57

 ریم خالد عبدالبدیع الددمونى سید احمدمستجد تخلف58

 ریھام عباس رشاد محمود الحدیدىمستجد تخلف59

 زھره سید عبدالرحمن سلیمان سبعمستجد تخلف60

 زیاد عوض على عوض زغلولمستجد تخلف61

 زیاد محسن احمد قشطھمستجد تخلف62

 زیاد محمد محمود ابو العنین المكباتىمستجد تخلف63

 زیاد یاسین ابراھیم یسن محمدمستجد تخلف64

 زینب اشرف ابو الحسن شاكر بدوىمستجد تخلف65

 زینب محمد فتحى المتبولىمستجد تخلف66

 سارا محمد صالح یوسفمستجد تخلف67

 ساره ربیع محمد السید احمد موافىمستجد تخلف68

 ساره زین العابدین حسنى احمد عامرمستجد تخلف69

 ساره سامى صابره المجدىمستجد تخلف70

 ساره سعد الشافعى خفاجىمستجد تخلف71

 ساره طارق عبدالرحمن عبدالرحمن سعفانمستجد تخلف72

 ساره طارق محمد محمد على المصرىمستجد تخلف73

 ساره عادل فتحى امین باللمستجد تخلف74

 ساره عادل منصور علىمستجد تخلف75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:29 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ساره عماد احمد احمد الشرقاويمستجد تخلف76

 ساره محمد عبدالرحمن محمودمستجد تخلف77

 ساره محمد على على جبرمستجد تخلف78

 ساره مدحت عباس المرسىمستجد تخلف79

 ساره نادر محمد مصطفى بیدقمستجد تخلف80

 سالمھ رجب عبدالفتاح الھنداوىمستجد تخلف81

 سامح السعید السید ابوقورهمستجد تخلف82

 ساندى امیل عزیز عبدالسیدمستجد تخلف83

 سحر سرور ناجى حسین ابراھیممستجد تخلف84

 سعاد محمد شوقى ابراھیممستجد تخلف85

 سعد نادر صبحى عبدالحمید حمودهمستجد تخلف86

 سعدیھ حسن عبدالمحسن عبدالقادر فضلمستجد تخلف87

 سالمھ یوسف سعد حندقمستجد تخلف88

 سلمى العربى منصور الدمرداش حافظمستجد تخلف89

 سلمى المرسى حسین المرسى الشالمستجد تخلف90

 سلمى خالد حسین عبدالحمید علىمستجد تخلف91

 سلمى محمود احمد حسین دبورمستجد تخلف92

 سلوى احمد محمد شبانھمستجد تخلف93

 سلوى جمال عبدالستار عبدالھادى یوسفمستجد تخلف94

 سما محمد حمدى محمد احمد سلیمانمستجد تخلف95

 سماح ایمن سمیر السید حسنینمستجد تخلف96

 سمر على قندیل یوسف ابراھیممستجد تخلف97

 سمیحھ محمد بكر حمزه حجازىمستجد تخلف98

 سمیر محمود محمود محمد عبدالقدوسمستجد تخلف99

 سمیره حسن محمود حسنمستجد تخلف100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:30 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 سمیره نجاح محمد حامد یوسفمستجد تخلف1

 سھام حمدى محمد سلیمان احمدمستجد تخلف2

 سھام عبدالمنعم ابراھیم احمد البسیونىمستجد تخلف3

 سھیلھ ماھر محمد سعید مصطفىمستجد تخلف4

 سوزان حسین عبدالعزیز عبده الحسانینمستجد تخلف5

 سوزان عالء لطفى عبدالحمیدمستجد تخلف6

 سوزان محمد السید عوضمستجد تخلف7

 سید عاطف عبدالفتاح بیومىمستجد تخلف8

 سیف محمد ابراھیم صالح عامرمستجد تخلف9

 سیف محمود احمد محمود ابوشواربمستجد تخلف10

 شادى ھشام محمود سلیمان الجوھرىمستجد تخلف11

 شروق احمد محمد حسن عبدالواحدمستجد تخلف12

 شروق المتولى عوض السید داللمستجد تخلف13

 شروق صالح حسن محمد البنامستجد تخلف14

 شروق طارق الشبراوى محمد حسنمستجد تخلف15

 شروق ھشام الدسوقى عمر الدسوقىمستجد تخلف16

 شریف اسامھ ابراھیم محمد ابراھیممستجد تخلف17

 شریف سامح لطفى ابراھیم العشرىمستجد تخلف18

 شریف محمد محمد محمود االمبابىمستجد تخلف19

 شریف مصطفى محمد ناصفمستجد تخلف20

 شرین السید محمد عبدالسالم فرحات سعیدمستجد تخلف21

 شكرى سرحان الحنفى العرفھمستجد تخلف22

 شكرى محمد عبدالھادى محمد علىمستجد تخلف23

 شیرین ابراھیم حسن منصور ابراھیممستجد تخلف24

 شیماء اسماعیل محمد اسماعیل البطلمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 شیماء االمام الشافعى على یوسفمستجد تخلف26

 شیماء حافظ احمد حافظ العزبمستجد تخلف27

 شیماء طلعت عزالرجال الدسوقىمستجد تخلف28

 شیماء عبدالناصر احمد نصر سالممستجد تخلف29

 شیماء فرج بھلول محمد كیوانمستجد تخلف30

 شیماء محمد عبدالعزیز عراقىمستجد تخلف31

 شیماء محمد محمد عبدالوھابمستجد تخلف32

 صابرین ایمن سعد ابراھیممستجد تخلف33

 صالح جمال عزمي امینمستجد تخلف34

 صباح منصور محمد نسیم منصور عیدمستجد تخلف35

 صبرى ابراھیم البسیونى عبدالتوابمستجد تخلف36

 صفاء السید مخیمر السعید المھدىمستجد تخلف37

 صفاء بدوى احمد محمدمستجد تخلف38

 صالح عبدالھادي محمد محمد الزعویليمستجد تخلف39

 صالح محمد صادق سید احمدمستجد تخلف40

 صالح محمد فكرى فودهمستجد تخلف41

 صوفیا محمد عصام عبده سلیمان عواضمستجد تخلف42

 ضحى اكرم فوزى محمد حجاجمستجد تخلف43

 ضحى یاسر فتحى عبدالباقى محمدمستجد تخلف44

 طارق فؤاد الشربینى ابراھیممستجد تخلف45

 طارق فؤاد ذكى المتولىمستجد تخلف46

 طارق محمد الدسوقى احمد سلیمانمستجد تخلف47

 طارق محمود عطا جاد سالمھمستجد تخلف48

 طلعت مجدى بركات بركات عامودمستجد تخلف49

 طلعت محمد طلعت فتوح محمدمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 طھ السید محمد الشیخمستجد تخلف51

 طھ حماده طھ عبداللطیفمستجد تخلف52

 عائشھ على محمد على بصلمستجد تخلف53

 عابدین احمد عبدالستار احمد الدرداحمستجد تخلف54

 عادل السید والى محمد ابراھیممستجد تخلف55

 عادل على حسن سالم التابعىمستجد تخلف56

 عادل محمد الشربینى السید یوسفمستجد تخلف57

 عاصم عصام احمد ابوسنھمستجد تخلف58

 عامر عبدالحكیم عامر على الجزیرىمستجد تخلف59

 عبد القادر مصطفى الرفاعى محمد خضیرمستجد تخلف60

 عبدالحمید السید عبدالحمید احمد جادمستجد تخلف61

 عبدالحمید مصطفى عبدالحمید جمال الدینمستجد تخلف62

 عبدالرحمن ایمن محمد عبدالعزیز مجاھدمستجد تخلف63

 عبدالرحمن بلیغ منصور الششتاوى منصورمستجد تخلف64

 عبدالرحمن حسن عبدالسالم حسنمستجد تخلف65

 عبدالرحمن حمدى السید محمدمستجد تخلف66

 عبدالرحمن ربیع السید خلیل ابوالعطامستجد تخلف67

 عبدالرحمن رفعت احمد محمود سید احمدمستجد تخلف68

 عبدالرحمن سمیر شتا المتولى بدوىمستجد تخلف69

 عبدالرحمن صبرى محمد العراقى منصورمستجد تخلف70

 عبدالرحمن طلعت عبدالوھاب عبدالحلیممستجد تخلف71

 عبدالرحمن على عباس عبدالراضىمستجد تخلف72

 عبدالرحمن على عبدالفتاح عیدمستجد تخلف73

 عبدالرحمن عماد رمضان محمد السیدمستجد تخلف74

 عبدالرحمن محمد رضا جمعھ السیدمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عبدالرحمن محمد عبده الزناتىمستجد تخلف76

 عبدالرحمن محمد محمد على ابوزیدمستجد تخلف77

 عبدالرحمن محمد وجدى محمد ابراھیممستجد تخلف78

 عبدالرحمن ھشام لطفى عبدالسالممستجد تخلف79

 عبدالعزیز صالح على ذكریامستجد تخلف80

 عبدالفتاح ابراھیم عبدالفتاح ابراھیم عجیزهمستجد تخلف81

 عبدالفتاح السید فتوح لبیب الطیرمستجد تخلف82

 عبدهللا احمد محمد احمد المصرىمستجد تخلف83

 عبدهللا اشرف كمال على جمعھمستجد تخلف84

 عبدهللا السید احمد السید شتامستجد تخلف85

 عبدهللا ایمن احمد بیومىمستجد تخلف86

 عبدهللا حسنى بدر محمد بدرمستجد تخلف87

 عبدهللا رضى محمود محمد علىمستجد تخلف88

 عبدهللا سمیر رشاد عمر عامرمستجد تخلف89

 عبدهللا سید فرغلى سیدمستجد تخلف90

 عبدهللا طھ العشماوى محمود العشماوىمستجد تخلف91

 عبدهللا عماد محمد حسنى بكرمستجد تخلف92

 عبدهللا محمد احمد عبدالغنىمستجد تخلف93

 عبدهللا محمد عبدالرازق لبیبمستجد تخلف94

 عبدهللا محمد عبدالمعطى محمد متولىمستجد تخلف95

 عبدالمؤمن ھشام المتولى احمد الدبورمستجد تخلف96

 عبدالمجید عوض عبدالمجید عبدالعزیزمستجد تخلف97

 عبدالوھاب مصطفى مصطفى البطلمستجد تخلف98

 عبیر احمد احمد احمد عبدالرازقمستجد تخلف99

 عزه رضا زكى على المرسىمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عزه مجدى محمد محمد مدكورمستجد تخلف1

 عصام عادل امین زاھرمستجد تخلف2

 عصام محمد سعد محمد ابراھیممستجد تخلف3

 عصام محمد عبدالعال علىمستجد تخلف4

 عطیھ عبدالنبى محمود على عوضمستجد تخلف5

 عال عبدالعظیم السعید احمدمستجد تخلف6

 عالء الشحات عطیھ متولي الجمالمستجد تخلف7

 عالء شاكر محمد سالممستجد تخلف8

 عالء عبدالحمید نورالدین عبداللطیفمستجد تخلف9

 عالء على عبدالصمد محمد الھاللىمستجد تخلف10

 عالء عماد رزق عبدالمطلبمستجد تخلف11

 عالء ولید محمد السعید محمد البدرىمستجد تخلف12

 على ابراھیم المتولى ابراھیممستجد تخلف13

 على ابراھیم على عبدالھادى محمدمستجد تخلف14

 على ابراھیم محمد ابراھیم شلبىمستجد تخلف15

 على صابر على صابر علىمستجد تخلف16

 على محمد احمد محمد ابوغزالھمستجد تخلف17

 على محمد صالح محى الدین صالحمستجد تخلف18

 على محمد یسن عبدالحمید صالحمستجد تخلف19

 علیاء رضا على حسن غالبمستجد تخلف20

 عماد حمدى على على العوضىمستجد تخلف21

 عماد سالم سعد محمد ابراھیممستجد تخلف22

 عمر ابراھیم عبدالوھاب السعید قابلمستجد تخلف23

 عمر اسامھ احمد خلیل خلیل سنانمستجد تخلف24

 عمر الحسینى عبدالنبى عبدهللا عبدهللامستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عمر جابر على الطمانيمستجد تخلف26

 عمر حمدان السید المنسىمستجد تخلف27

 عمر خالد احمد السحتمستجد تخلف28

 عمر رضا فاروق عیسىمستجد تخلف29

 عمر رمضان زیان عبدالقوىمستجد تخلف30

 عمر طلعت محمد عبده عبدهمستجد تخلف31

 عمر عادل عبدالرحمن احمدمستجد تخلف32

 عمر عبدالعزیز عبدالرءوف عبدالحمید البشالوىمستجد تخلف33

 عمر عبداللطیف ابراھیم شادىمستجد تخلف34

 عمر على على السید البسیونىمستجد تخلف35

 عمر فوزى عبدالرحمن محمد یونسمستجد تخلف36

 عمر محمد ابراھیم الطنطاوى الطنطاوىمستجد تخلف37

 عمر محمد الدسوقى محمد احمدمستجد تخلف38

 عمر محمد محمد العطارمستجد تخلف39

 عمر مسعود حامد مأمونمستجد تخلف40

 عمرو ابراھیم عبدالھادى عبدالحافظمستجد تخلف41

 عمرو احمد عبدالرازق محمدمستجد تخلف42

 عمرو السید عبدالرحمن السرومستجد تخلف43

 عمرو عبدالكریم مصطفى محمد دیابمستجد تخلف44

 عمرو عالءالدین صالح محمود صالحمستجد تخلف45

 غاده السید الدسوقى على ابو الوفامستجد تخلف46

 غاده طارق زغلول عبدالعزیزمستجد تخلف47

 غازى ناصر السید غازىمستجد تخلف48

 فؤاد احمد المتولى العرابىمستجد تخلف49

 فاتن فایق یحیى ابراھیممستجد تخلف50

 



11/7/2020 ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

123/141

كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:31 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 فاتن ھشام السید عبدالفتاحمستجد تخلف51

 فادى اسامھ لطفى لوندىمستجد تخلف52

 فارس حمدى صدیق محمود شعیبمستجد تخلف53

 فارس عالء اسماعیل فاضل الشامىمستجد تخلف54

 فارس محمد عبدالحمید عبدالعال الشرقاوىمستجد تخلف55

 فارس محمود صالح عطیھمستجد تخلف56

 فارس نبیل محمود عبدالكریم عبدالرازقمستجد تخلف57

 فارس یاسر فاروق المتولىمستجد تخلف58

 فاطمھ جابر حافظ محمدمستجد تخلف59

 فاطمھ حسن الدسوقى ابراھیم صقرمستجد تخلف60

 فاطمھ خالد السید محمد سالمھمستجد تخلف61

 فاطمھ رزق عبدالفتاح محمودمستجد تخلف62

 فاطمھ طلعت ابوالعمایم درویشمستجد تخلف63

 فاطمھ عبدالفتاح محمد موسى طمانمستجد تخلف64

 فاطمھ محمد یاسین محمد عوضمستجد تخلف65

 فاطمھ محمد عبدالرحمن سلیمانمستجد تخلف66

 فاطمھ محمود ابراھیم اسماعیل تركىمستجد تخلف67

 فاطمھ محمود محمد خضر العجمىمستجد تخلف68

 فاطمھ ناصر طلعت الشیخمستجد تخلف69

 فتحى محمد عبدهللا محمد احمدمستجد تخلف70

 فتحى ھانى فتحى اسماعیلمستجد تخلف71

 فوزى محمد فوزى محمد السعیدمستجد تخلف72

 فوزى محمد قمرالزمان كامل محمد الجندىمستجد تخلف73

 فیرنى عادل حافظ عز الدینمستجد تخلف74

 فیوال نادى غبریال جیدمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 قمر محمد عطیھ محمد السیدمستجد تخلف76

 كارما خالد فاروق محمد جادهللامستجد تخلف77

 كامل حسن كامل محمدمستجد تخلف78

 كریم ابراھیم عبده ابراھیم خضرمستجد تخلف79

 كریم ابراھیم كمال بدیر السیدمستجد تخلف80

 كریم اسامھ محمود المصرىمستجد تخلف81

 كریم جمال محمد ابوالنجا ابراھیممستجد تخلف82

 كریم سعد عبدالفتاح یوسفمستجد تخلف83

 كریم عبدالحافظ محمد عبدالحافظ البغدادىمستجد تخلف84

 كریم عبدالعزیز نجیب عبدالعزیز شلیلمستجد تخلف85

 كریم عطا عطا جاد خلیفھمستجد تخلف86

 كریم محمد السعید ابوالمعانيمستجد تخلف87

 كریم محمد السعید محمد صالحمستجد تخلف88

 كریم محمد حسین الھجرسىمستجد تخلف89

 كریم محمد عوض جاد السایسمستجد تخلف90

 كریم نبیل محمد العجمىمستجد تخلف91

 كریم ھشام حسین جمعھمستجد تخلف92

 كریمان عبدهللا عبدالمعطى احمد العدلمستجد تخلف93

 كمال احمد فرید الشربینى الحدیديمستجد تخلف94

 كمال رأفت حسن السعید عبدالدایممستجد تخلف95

 كمال محمود كمال رمضان الجناینىمستجد تخلف96

 كنعان الرافعى مصطفى محمد الحایسمستجد تخلف97

 لمیاء احمد على اباظھمستجد تخلف98

 مؤمن محمد عبدالمقصود محمد زرزورهمستجد تخلف99

 مؤمن محمد مصطفى الخضر محمد توفیقمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ماجده محمود امین الباز وصیف الدیبمستجد تخلف1

 مادونا جورج عدلى عبدهمستجد تخلف2

 مارونت مجدى بسخرون مینامستجد تخلف3

 ماھر عادل مصطفى محمد سلطانمستجد تخلف4

 ماھر ولید احمد ماھر عبدالفتاح حسنمستجد تخلف5

 ماھیتاب مازن غازى مشاقمستجد تخلف6

 مایكل مكرم بشرى یسى میخائیلمستجد تخلف7

 متولى حامد متولى محمودمستجد تخلف8

 مجدى احمد السعید محمد عمرمستجد تخلف9

 مجدى سامح عبدالغفار عبدالحمیدمستجد تخلف10

 محسن محمد عبدالجید محمدمستجد تخلف11

 محمد ابراھیم احمد على سعدهللامستجد تخلف12

 محمد ابراھیم محمد مصطفىمستجد تخلف13

 محمد احمد الدسوقى احمد عیدمستجد تخلف14

 محمد احمد السید السید احمدمستجد تخلف15

 محمد احمد السید الشورىمستجد تخلف16

 محمد احمد السید محمود احمد القصاصمستجد تخلف17

 محمد احمد حسن القصبىمستجد تخلف18

 محمد احمد حسن المغاورى السیدمستجد تخلف19

 محمد احمد حنفى محمودمستجد تخلف20

 محمد احمد عبدالسالم محمود محمد قاسممستجد تخلف21

 محمد احمد عبدالمنعم محمدمستجد تخلف22

 محمد احمد فایز الدسوقى علىمستجد تخلف23

 محمد احمد محمد عبدالباسط عمرمستجد تخلف24

 محمد اسامھ عبدالمنعم ابوالمجد بكیرمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد اسامھ محمد احمدمستجد تخلف26

 محمد اسالم السید ابو عجورمستجد تخلف27

 محمد اسماعیل عبدالحمید محمدمستجد تخلف28

 محمد اسماعیل كمال قاسممستجد تخلف29

 محمد اسماعیل محمد السید اسماعیلمستجد تخلف30

 محمد اشرف انور الحدادمستجد تخلف31

 محمد اشرف ماھر على قشطھمستجد تخلف32

 محمد اشرف محمد احمدمستجد تخلف33

 محمد اشرف محمد احمدمستجد تخلف34

 محمد اشرف محمد نبیھ احمد عوضمستجد تخلف35

 محمد السعید السعید احمدمستجد تخلف36

 محمد السعید طحاوى درغاممستجد تخلف37

 محمد السعید طھ عبدالفتاح القاضيمستجد تخلف38

 محمد السید احمد السید الحوتىمستجد تخلف39

 محمد السید السعید حسن حسن مشھمستجد تخلف40

 محمد السید جمعھ محمد احمد سلطانمستجد تخلف41

 محمد السید عبدالراضى السید علىمستجد تخلف42

 محمد السید عبدالصبور المغازى محمدمستجد تخلف43

 محمد السید محمد ابو الحمایلمستجد تخلف44

 محمد السید محمد السید مجاھدمستجد تخلف45

 محمد السید محمد على حسنینمستجد تخلف46

 محمد السید منصور احمدمستجد تخلف47

 محمد الشحات عبدالرؤف عبدهمستجد تخلف48

 محمد الشحات محمد مختار علىمستجد تخلف49

 محمد الصادق على اسماعیلمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد العسقالنى السعید حسین طبلمستجد تخلف51

 محمد الكحالوى على الموافىمستجد تخلف52

 محمد المتولى ابو المعاطى ابراھیممستجد تخلف53

 محمد المتولى بكر الصدیق المتولىمستجد تخلف54

 محمد المتولى عبدالحمید السید ابوشادىمستجد تخلف55

 محمد المھدى عبداللطیف المھدى غنیممستجد تخلف56

 محمد المھدى محمد السید محمد عبدالفتاحمستجد تخلف57

 محمد امین السید امینمستجد تخلف58

 محمد امین محمد سعدالدین شوقى النجارمستجد تخلف59

 محمد انور انور شطا حتاتھمستجد تخلف60

 محمد ایمن احمد الجمالمستجد تخلف61

 محمد توفیق السید محمدمستجد تخلف62

 محمد ثروت عبدالحلیم الدسوقى الكندوزمستجد تخلف63

 محمد جمال اسماعیل محمدمستجد تخلف64

 محمد جمال جمال عبدالفتاح محمد عطامستجد تخلف65

 محمد جمعھ طلخان االمام طلخانمستجد تخلف66

 محمد جمعھ عبدالجواد محمد محمد حرفوشمستجد تخلف67

 محمد جمعھ مسعد مجاھد حسونمستجد تخلف68

 محمد حاتم عبد الجواد احمد سلیمانمستجد تخلف69

 محمد حامد احمد محمد البرىمستجد تخلف70

 محمد حسام الدین حلمى مظلوممستجد تخلف71

 محمد حسن الدسوقى الدسوقىمستجد تخلف72

 محمد حسن امام موسىمستجد تخلف73

 محمد حسن عباس حسن الحماحمىمستجد تخلف74

 محمد حسن عبدالحمید نوفلمستجد تخلف75
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:32 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد حسن على على السیدمستجد تخلف76

 محمد حسن محمد عبدالفتاح الحایسمستجد تخلف77

 محمد حسن محمد عطیھمستجد تخلف78

 محمد حسن محمد محمد سلیممستجد تخلف79

 محمد حسین بریك عبدالعاطىمستجد تخلف80

 محمد حلمى لطفى عبدالعزیز ماضىمستجد تخلف81

 محمد حمدى رمضان الھلفمستجد تخلف82

 محمد حمدى عوض االتربى النجدىمستجد تخلف83

 محمد حمدى فرج السید الشامىمستجد تخلف84

 محمد حمدى محمود البحرمستجد تخلف85

 محمد خالد ابراھیم نور علىمستجد تخلف86

 محمد خالد شلبى على شلبىمستجد تخلف87

 محمد خالد محمد الحسینى ابراھیم عبدالجوادمستجد تخلف88

 محمد خالد محمد السید غدیھمستجد تخلف89

 محمد خالد مصباح محمد الھنداوىمستجد تخلف90

 محمد راضى صدیق یوسف البقرىمستجد تخلف91

 محمد رجب الشحات بامیھمستجد تخلف92

 محمد رجب محمود محمد كسبرمستجد تخلف93

 محمد رضا احمد لطفى السیدمستجد تخلف94

 محمد رضا محمد الحسینى حسن الشافعىمستجد تخلف95

 محمد رضا محمود الشربینى خلیلمستجد تخلف96

 محمد رمضان احمد حمزه یوسفمستجد تخلف97

 محمد رمضان السید مرسيمستجد تخلف98

 محمد سامى على المغربيمستجد تخلف99

 محمد سامى محمد جادمستجد تخلف100
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ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:33 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد سمیر سعد الجملمستجد تخلف1

 محمد شفیق السید شفیق العدويمستجد تخلف2

 محمد شندى محمد شندى الحسینىمستجد تخلف3

 محمد صالح فتحى على المھدىمستجد تخلف4

 محمد صالح الدسوقى عطیھمستجد تخلف5

 محمد صالح عبدالوھاب على سلیمانمستجد تخلف6

 محمد صالح محمد محمد نصرمستجد تخلف7

 محمد طارق معوض ابوحسنمستجد تخلف8

 محمد عادل حسني ابراھیم الجریدىمستجد تخلف9

 محمد عادل عبدالعزیز على وافيمستجد تخلف10

 محمد عبدالجلیل احمد حبیشمستجد تخلف11

 محمد عبدالحكیم السید محمد ابراھیم الدسوقىمستجد تخلف12

 محمد عبدالحكیم محمد عبدالحكیممستجد تخلف13

 محمد عبدالغفار محمد الدكرورىمستجد تخلف14

 محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاحمستجد تخلف15

 محمد عبدالھادى عبده العوضى الشویلمستجد تخلف16

 محمد عثمان ابراھیم عثمانمستجد تخلف17

 محمد عدلى السید احمد الصیادمستجد تخلف18

 محمد عطیھ طھ ابراھیممستجد تخلف19

 محمد عطیھ عبدالعاطى محمدمستجد تخلف20

 محمد عالء محمد احمد جمعھمستجد تخلف21

 محمد على عبدالغنى فرید محمدمستجد تخلف22

 محمد على محمد محمد مطاوعمستجد تخلف23

 محمد على نصر عباس موسىمستجد تخلف24

 محمد عماد رأفت بیوضمستجد تخلف25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:33 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد عماد عبدالمطلب فرحاتمستجد تخلف26

 محمد عماد یسن مصطفى مصطفىمستجد تخلف27

 محمد عمر خطاب منصور خطابمستجد تخلف28

 محمد فاروق فاروق العبیدى صبحمستجد تخلف29

 محمد فتحى ابراھیم عبدالفتاح رضوانمستجد تخلف30

 محمد فتحى سعد حسن الشماعمستجد تخلف31

 محمد فتحى محمود حامد عاشورمستجد تخلف32

 محمد ماھر اسماعیل احمد السید سالممستجد تخلف33

 محمد مجدى عبدالمقصود محمد ابو شوشمستجد تخلف34

 محمد مجدى عبدالوھاب محمد ابوالمعاطىمستجد تخلف35

 محمد مجدى على محمد احمد غانممستجد تخلف36

 محمد محسن السعید ابوالمعاطى الجملمستجد تخلف37

 محمد محمد السعید عقدهمستجد تخلف38

 محمد محمد رضا السید العشرىمستجد تخلف39

 محمد محمد رضا صالح الدین محمد السعیدمستجد تخلف40

 محمد محمد رمضان عبدالمعطى ابراھیممستجد تخلف41

 محمد محمد عبدالرازق محمد حبیبمستجد تخلف42

 محمد محمد عبدهللا محمد عبدهمستجد تخلف43

 محمد محمد فرج محمد عسكرمستجد تخلف44

 محمد محمد نجیب القطب مجاھدمستجد تخلف45

 محمد محمود شعبان عبدالعزیزمستجد تخلف46

 محمد محمود صبرى السید عبدهمستجد تخلف47

 محمد محمود عبدالحلیم حسین عبدالحلیممستجد تخلف48

 محمد محمود عبدالحمید محمدمستجد تخلف49

 محمد محمود عبدالغفار عبدالجلیلمستجد تخلف50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:33 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد محمود محمد ابراھیم القویسنىمستجد تخلف51

 محمد مدحت السید احمدمستجد تخلف52

 محمد مراد محمد سلیمانمستجد تخلف53

 محمد مسعد خالد بركاتمستجد تخلف54

 محمد مسعد محمد عیطھمستجد تخلف55

 محمد مصطفى احمد عبدالحمید البیاعمستجد تخلف56

 محمد مصطفى حمدان كشكمستجد تخلف57

 محمد مصطفى صالح السعید زغروتمستجد تخلف58

 محمد مصطفى عبدالخالق ثروت الفقىمستجد تخلف59

 محمد مصطفى عبدالقادر محمد السیدمستجد تخلف60

 محمد مصطفى محمد محمود سلطانمستجد تخلف61

 محمد معروف سعد احمدمستجد تخلف62

 محمد مھاب عبدالعظیم طھمستجد تخلف63

 محمد نائد حسین عبدالعاطى احمدمستجد تخلف64

 محمد نادر عبدالحمید محمد حسینمستجد تخلف65

 محمد ناصر احمد محمود راضيمستجد تخلف66

 محمد ناصر الدین ابراھیم العدل محمدمستجد تخلف67

 محمد ناصر مصرى حسنمستجد تخلف68

 محمد نجاح احمد عبدالنبى العشاوىمستجد تخلف69

 محمد نسیم ابراھیم سالم شلتوتمستجد تخلف70

 محمد نصر حامد نصر صیاممستجد تخلف71

 محمد نظیم محمد محجوبمستجد تخلف72

 محمد ھاشم صالح محمود على الغوالبىمستجد تخلف73

 محمد ھانى احمد خلیل محمدمستجد تخلف74

 محمد ھانى عبدالرحمن علىمستجد تخلف75

 



11/7/2020 ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

132/141

كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
ثالثة - انتظام

للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:33 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد ھانى محمد فھمى محمودمستجد تخلف76

 محمد ھشام السید السید حمادمستجد تخلف77

 محمد ھشام عبدالحمید احمد المھدىمستجد تخلف78

 محمد وحید محمد عبدالرازقمستجد تخلف79

 محمد یاسر احمد ابو الفتوح رمضانمستجد تخلف80

 محمد یاسر اسماعیل اسماعیل خلیلمستجد تخلف81

 محمد یاسر على على ھددمستجد تخلف82

 محمد یوسف عبید المتولىمستجد تخلف83

 محمود ابراھیم السید عقلمستجد تخلف84

 محمود ابوالمجد ابراھیم الشاملىمستجد تخلف85

 محمود احمد ابوالسعود احمدمستجد تخلف86

 محمود السعید حسن عبدالواحد الطرابیلىمستجد تخلف87

 محمود السعید عبدهللا غازي حسنمستجد تخلف88

 محمود السید رزق احمد القزازمستجد تخلف89

 محمود السید محمد الھاويمستجد تخلف90

 محمود حسام سعید علىمستجد تخلف91

 محمود حماده احمد محمدمستجد تخلف92

 محمود حمدى الشناوى السید عبدالھادىمستجد تخلف93

 محمود خالد عطیھ ابو صالحمستجد تخلف94

 محمود ربیع رزق عبدالعاطىمستجد تخلف95

 محمود رضا محمد عبده العزبمستجد تخلف96

 محمود رضا محمود عبدالھادىمستجد تخلف97

 محمود رمضان محمد عبدالسالممستجد تخلف98

 محمود سامى محمد المكاوى المرسى جاللمستجد تخلف99

 محمود شوقى سعد محمد السعدنىمستجد تخلف100
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:34 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمود صالح شفیق السیدمستجد تخلف1

 محمود عادل بدیر رمضان عوفمستجد تخلف2

 محمود عادل حسن محمود القطمستجد تخلف3

 محمود عادل سعدالدین الغمراوىمستجد تخلف4

 محمود عاطف محمود محمدمستجد تخلف5

 محمود عبداللطیف محمد عبدالحمید النجارمستجد تخلف6

 محمود عبدالمنعم فایز حسن ابوبریكھمستجد تخلف7

 محمود عزت محمد احمد حبیبمستجد تخلف8

 محمود فرج محمد رجب ابراھیممستجد تخلف9

 محمود ماھر عثمان السید شلبىمستجد تخلف10

 محمود محسن محمود اسماعیل الحسنین المقدممستجد تخلف11

 محمود محمد ابراھیم محمود عبیدمستجد تخلف12

 محمود محمد البدراوى عبدالسالممستجد تخلف13

 محمود محمد السعید محمدمستجد تخلف14

 محمود محمد عبداللطیف الحفنى محمدمستجد تخلف15

 محمود محمد على مقلدمستجد تخلف16

 محمود محمد محمد ناصف عبدهمستجد تخلف17

 محمود یاسر محفوظ محمد المرسى سلیمانمستجد تخلف18

 مدحت عبدالسالم توفیق احمدمستجد تخلف19

 مدیحھ محمود السید ابوالعنینمستجد تخلف20

 مروان مصطفى عبدالغنى عبدالعزیزمستجد تخلف21

 مروه مجدى على العالم توفیق سید احمدمستجد تخلف22

 مریم السید المصري محمد عامرمستجد تخلف23

 مریم السید محمد عبدالمنعم محمد ابوالعنینمستجد تخلف24

 مریم حاتم حسن حموده المكاوىمستجد تخلف25
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:34 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مریم حازم احمد محمد خلیلمستجد تخلف26

 مریم صبحي المغازى عبداللطیف الزھیرىمستجد تخلف27

 مریم عبدهللا الشحات عبدالخالقمستجد تخلف28

 مریم عصام محمد عبدالھادى العدلمستجد تخلف29

 مریم محمد القعقاع احمد یاقوتمستجد تخلف30

 مریم محمد جاب هللا عليمستجد تخلف31

 مریم محمد رمضان عبدالحلیم راشدمستجد تخلف32

 مریھان حسن احمد حسن محمد سالممستجد تخلف33

 مصطفى احمد عبدالكریم خلیلمستجد تخلف34

 مصطفى احمد فرید فھمى عبدالمجیدمستجد تخلف35

 مصطفى احمد مصطفى الحلوانىمستجد تخلف36

 مصطفى السید محمد محمود حسانمستجد تخلف37

 مصطفى جمال مصطفى احمدمستجد تخلف38

 مصطفى خالد حسین محمد عبدالمطلبمستجد تخلف39

 مصطفى رجب عبدهللا السید سلیمانمستجد تخلف40

 مصطفى رضا محمد محمد ابوغنیمھمستجد تخلف41

 مصطفى عبدهللا على عوض علىمستجد تخلف42

 مصطفى عبدالنبى المرسى الصعیدىمستجد تخلف43

 مصطفى عبدالودود صالح عزالرجال حافظمستجد تخلف44

 مصطفى عزت عوض عبداللطیف قداحمستجد تخلف45

 مصطفى على على عباس علىمستجد تخلف46

 مصطفى محمد السعید الصاوىمستجد تخلف47

 مصطفى محمد رزق محمد عثمانمستجد تخلف48

 مصطفى محمد عبدالحفیظ عبدهللامستجد تخلف49

 مصطفى محمد محمد احمد الكفافىمستجد تخلف50
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للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:34 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مصطفى محمد محمد محمد خضیرمستجد تخلف51

 مصطفى محمود محمد انور شعیشعمستجد تخلف52

 مصطفى محمود مھنى عبدالودودمستجد تخلف53

 مصطفى ناصر محمد احمدمستجد تخلف54

 مصطفى ھانى شفیق الحسینى الغریبمستجد تخلف55

 مصطفى یاسر متولى محمد ابراھیم دویدارمستجد تخلف56

 مصطفى یوسف شفیق عطیھ بحیرىمستجد تخلف57

 مفید منصور محمد محمد الشربینىمستجد تخلف58

 ملك احمد احمد احمد حجابمستجد تخلف59

 ملك اسالم محمد محمد صالح الحسینىمستجد تخلف60

 منار احمد محمد محمود ابو السعودمستجد تخلف61

 منار السید سعد قندیلمستجد تخلف62

 منار صابر عبدالعزیز محمد تغیانمستجد تخلف63

 منار صالح ابراھیم محمد یوسفمستجد تخلف64

 منار عبدالستار صبرى محمود محمدمستجد تخلف65

 منار محمد صبحى عمرانمستجد تخلف66

 منار محمد محمد رشاد عبدالرحیممستجد تخلف67

 منار نبیل السید الطنطاوىمستجد تخلف68

 منةهللا اشرف زغلول السید الصریفمستجد تخلف69

 منةهللا شریف ریاض مصطفىمستجد تخلف70

 منةهللا فضل عثمان عبدالغفار شبانھمستجد تخلف71

 منةهللا محمود احمد السید ابوالوفامستجد تخلف72

 منةهللا محمود فوزى محمد ابراھیممستجد تخلف73

 منةهللا محمود محمد عبدالحمیدمستجد تخلف74

 منى خالد السید محمد عیسىمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 منى عادل احمد عبدالقادر العفیفىمستجد تخلف76

 منى عرفات فتحى محمد العوضىمستجد تخلف77

 منى محمد محمد عبده الدسوقىمستجد تخلف78

 منى ولید بدیر عبدالرازق عطیھمستجد تخلف79

 مھا السید فھمى احمد الجملمستجد تخلف80

 مھا زكریا عبدالفتاح محمود العزبمستجد تخلف81

 مھا زین السید محمدمستجد تخلف82

 مھند ابراھیم ابراھیم البیلىمستجد تخلف83

 مھند احمد خیرى عبدالحكم ابراھیم الضاھرمستجد تخلف84

 مھند خالد محمد حامد عبدالمحسنمستجد تخلف85

 مھند على احمد على عطاهللامستجد تخلف86

 مھند فتوح ابوالفتوح ذكى السعودىمستجد تخلف87

 موده یاسر محمد عبده ابراھیممستجد تخلف88

 مى على عبدالھادى على البناوىمستجد تخلف89

 مى فتحى محمد رمضان العشماوىمستجد تخلف90

 مى محمد الشبراوى سلیمان حجازىمستجد تخلف91

 مى محمود محمد الستاوىمستجد تخلف92

 میرا ماجد غطاس حلیم ابراھیممستجد تخلف93

 میرنا اسامھ كامل حسن البسطویسىمستجد تخلف94

 میرى امین نصیف ابراھیم شحاتھمستجد تخلف95

 میناس ناصر محمد البربرىمستجد تخلف96

 ناجى ھانى محمد مسعدمستجد تخلف97

 نادین حسن محمد على عبدالحىمستجد تخلف98

 نادین خالد عبدالحى الغریبمستجد تخلف99

 نادیھ اسامھ الشبراوى محمدمستجد تخلف100
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:49 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نادیھ على محمد نجیب عبدالجوادمستجد تخلف1

 ناصر ایھاب فرج احمد محمدمستجد تخلف2

 نجاة اشرف امین محمد عبدهللامستجد تخلف3

 ندا الشحات صبح احمدمستجد تخلف4

 ندا عبداللطیف السید عبدالرحمن عبداللطیفمستجد تخلف5

 ندا فرج المتولى فرجمستجد تخلف6

 ندى ابراھیم عبدالمنعم فتوح الجوھرىمستجد تخلف7

 ندى احمد ابراھیم على ابراھیممستجد تخلف8

 ندى صالح سالم على سالممستجد تخلف9

 ندى صالح عبدالموجود حسن علىمستجد تخلف10

 ندى عبدالحمید محمد احمد عبدالحمیدمستجد تخلف11

 ندى عبدالفتاح محمدى الشرقاوىمستجد تخلف12

 ندى محمد رزق احمد ابوالعزمستجد تخلف13

 ندى مصطفى محمد عبدالغنى الدمشیتىمستجد تخلف14

 ندى ممدوح عبدالعزیز حباظھمستجد تخلف15

 نرفانا مینا یحیى حلیم جورجمستجد تخلف16

 نرمین احمد السید احمد غنیممستجد تخلف17

 نرمین احمد العیسوى مصطفىمستجد تخلف18

 نرمین السید بدیر محمد عامرمستجد تخلف19

 نرمین حسین حسین حنفىمستجد تخلف20

 نرمین خالد عبدالھادى احمد عبدالعزیزمستجد تخلف21

 نرمین عصام عبدالحى مصطفى غانممستجد تخلف22

 نرمین فتح هللا صبحى ماھر عبدالحمیدمستجد تخلف23

 نرمین محمد السید شبانھمستجد تخلف24

 نرمین محمد منیر احمد حسن شوافمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نرمین نادر حمزه طھ بدیرمستجد تخلف26

 نزھھ حمدى محمد محمد نورمستجد تخلف27

 نسرین ابراھیم حسن محمدمستجد تخلف28

 نعمان على السید محمد حسن الدیبمستجد تخلف29

 نھیر حافظ محمد فتح الباب حافظمستجد تخلف30

 نھیر محمد على على الوصیفمستجد تخلف31

 نوال احمد ابوالفتوح ابراھیم ابوالعزمستجد تخلف32

 نوال جمال مكاوى ابراھیممستجد تخلف33

 نور عصام فتحى عبدالحى زغیبمستجد تخلف34

 نورالدین عاطف عبدالفتاح السید حسنمستجد تخلف35

 نورالدین محمد عبدهللا نبیھ قندیلمستجد تخلف36

 نوران امجد ابراھیم محمد ابوالوفامستجد تخلف37

 نوران خالد السید احمد عبدالرحمنمستجد تخلف38

 نورھان السعید محمد غازى الشھاوىمستجد تخلف39

 نورھان السید احمد على اسماعیلمستجد تخلف40

 نورھان حربى الشافعى السید سلیمانمستجد تخلف41

 نورھان سمیر محمد كامل عبدالحلیم عبدالرحمنمستجد تخلف42

 نورھان محمد ابراھیم محمد حسنمستجد تخلف43

 نورھان محمد موسى سرحانمستجد تخلف44

 نورھان وحید زكى ابراھیممستجد تخلف45

 نیره محمود عبدالعاطى احمدمستجد تخلف46

 نیفین عادل عبدالرحمن محمد یوسفمستجد تخلف47

 ھاجر ابراھیم صالح ابراھیم متولى زھرانمستجد تخلف48

 ھاجر ربیع عثمان على مبروكمستجد تخلف49

 ھاجر محمد ابراھیم السید عدوىمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھاجر محمد عبدالحمید رمضان عبدربھمستجد تخلف51

 ھانم مختار محمد محمد الحسنین النجارمستجد تخلف52

 ھایدى محمد احمد حافظ داودمستجد تخلف53

 ھبھ ابوالمعاطى السعید حشیشمستجد تخلف54

 ھبھ سالم احمد سالم یوسفمستجد تخلف55

 ھبھ عبدالعزیز ابراھیم السعید شعیشعمستجد تخلف56

 ھدى ابراھیم عبدالبدیع المرسى شریفمستجد تخلف57

 ھدى مصطفى شبانھ الشربینىمستجد تخلف58

 ھدیات احمد عبدالمالك على نجم رزقمستجد تخلف59

 ھدیر السعید محمود محمد الشاعرمستجد تخلف60

 ھدیر حسین مختار حسن فتح البابمستجد تخلف61

 ھدیر رضا ذكى عبدالمطلبمستجد تخلف62

 ھدیر ماھر عبدالقادر عبدالقادرمستجد تخلف63

 ھدیر محمد صادق ابراھیم احمدمستجد تخلف64

 ھشام محمد عبدالعال عبدالحى عامرمستجد تخلف65

 ھناء حلمى السید ابوالخیر احمدمستجد تخلف66

 ھند السید عبدالشافى اللیسىمستجد تخلف67

 ھند تیسیر محمد السعید الغازىمستجد تخلف68

 ھند مصطفى على محمد شافعمستجد تخلف69

 وئام حمدى السید عوض احمد حشیشمستجد تخلف70

 وائل عامر عامر بدر عامرمستجد تخلف71

 والء محمد على على مدینمستجد تخلف72

 ولید عید عبدالمعطى عبدالعاطى عطامستجد تخلف73

 ولید مجدى االمام االماممستجد تخلف74

 ولید ھانى ابراھیم عبدالقادر علىمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ولید وجدى محمد حسب النبى الشورىمستجد تخلف76

 یارا ابراھیم یوسف محمود الغرباوىمستجد تخلف77

 یارا عالء مصطفى االلفىمستجد تخلف78

 یارا محمد عبدالجواد عبدالفتاحمستجد تخلف79

 یاره محمد فاروق بدوى احمدمستجد تخلف80

 یاسمین رضا سالم متولىمستجد تخلف81

 یاسمین صابر عبدالعال حسنینمستجد تخلف82

 یاسمین عزت عزت السعیدمستجد تخلف83

 یاسمین عالءالدین كمال ابراھیم رزقمستجد تخلف84

 یاسمین فھمى عبدالفتاح شدادمستجد تخلف85

 یاسمین محمد كمال البالسى صقرمستجد تخلف86

 یحیى حسن محمود السید عبدالـلـھمستجد تخلف87

 یحیى عبدالغنى یحیى السید یحیىمستجد تخلف88

 یزن السید سید محمد الحسینيمستجد تخلف89

 یسرا السید بدران بدیر المرسىمستجد تخلف90

 یسرا السید محمود محمد فرجمستجد تخلف91

 یسریھ محمد السید ابراھیم سید احمدمستجد تخلف92

 یمنى یوسف عبدالجواد ابوفودهمستجد تخلف93

 یوسف احمد رشاد عبدالفتاح الجندىمستجد تخلف94

 یوسف احمد محفوظ رحمى عبدالجلیلمستجد تخلف95

 یوسف السعید بكر محمد العربيمستجد تخلف96

 یوسف السید رمضان ابراھیم حسنمستجد تخلف97

 یوسف جمال الدین محفوظ حامد عبدالعالمستجد تخلف98

 یوسف حماده یوسف عبدالعزیزمستجد تخلف99

 یوسف طارق عبدالودود عبدالجابرمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 یوسف طارق نعیم الحسینى شعبانمستجد تخلف1

 یوسف عید مختار احمد الغضبانمستجد تخلف2

 یوسف متولى سلیمان متوليمستجد تخلف3

 یوسف محمد على مرادمستجد تخلف4

 یوسف وحید طھ عبدالمطلبمستجد تخلف5

 احمد فالح دغیمان مبارك الخشابوافد مستجد تخلف6

 انور نورى نصار عزران بطىوافد مستجد تخلف7

 عبدالعزیز حسن خالد صحن المطیرىوافد مستجد تخلف8

 عبداللطیف عبدهللا ماطر مطلق البغیلى الرشیدىوافد مستجد تخلف9

 عبدهللا ریكان كاید مانع العنزىوافد مستجد تخلف10

 عبدهللا صالح عوده حمد سیالن عوده البناقىوافد مستجد تخلف11

 محمد بن عبدالعزیز بن عبدالمحسن الیحیاءوافد مستجد تخلف12

 منجد عباس محمد یسوافد مستجد تخلف13

 


