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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
رابعة - انتظام

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آالء ابراھیم عبدالعزیز عبدالعزیز صیاممستجد تقدیر1

 آالء حسن طلبھ الشحاتمستجد تقدیر2

 آالء زین رجب العتمھمستجد تقدیر3

 آالء سعید محمد النادى مرعىمستجد تقدیر4

 آالء صفوت المتولى الشحات ابراھیممستجد تقدیر5

 آالء مجدى عبدالمعطى احمد محمدمستجد تقدیر6

 آالء محمد محمد السید نافعمستجد تقدیر7

 آیات اكرم عبدالعزیز على عبدالبارىمستجد تقدیر8

 آیات عبدالنبى مأمون عبالصمدمستجد تقدیر9

 آیھ ابراھیم عبدالقوى یوسف عنترمستجد تقدیر10

 آیھ ابراھیم عبدهللا سالم دیابمستجد تقدیر11

 آیھ احمد حسن عبدالغنىمستجد تقدیر12

 آیھ احمد محمد السعید العشمستجد تقدیر13

 آیھ اشرف احمد عبدالحمید البازمستجد تقدیر14

 آیھ اشرف حسن عبدالجوادمستجد تقدیر15

 آیھ السعید محمد موسى الشربینيمستجد تقدیر16

 آیھ السید احمد الحدیدى رجبمستجد تقدیر17

 آیھ السید احمد رمضان منصورمستجد تقدیر18

 آیھ السید احمد عبدالسالممستجد تقدیر19

 آیھ الصاوى السید محمد حسنمستجد تقدیر20

 آیھ الصدیق حسن العاصىمستجد تقدیر21

 آیھ المنشاوى محمد المنشاوىمستجد تقدیر22

 آیھ ایمن محمد خالدمستجد تقدیر23

 آیھ باسم ابراھیم محمد الشربینيمستجد تقدیر24

 آیھ حسن احمد عبدالفتاحمستجد تقدیر25
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
رابعة - انتظام

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آیھ ربیع السید محمد شریفمستجد تقدیر26

 آیھ زینھم عطیھ سویدانمستجد تقدیر27

 آیھ سعید حجازى عبدالسالممستجد تقدیر28

 آیھ سمیر سید احمد سید احمد عوینھمستجد تقدیر29

 آیھ شعبان احمد التھامى خلیلمستجد تقدیر30

 آیھ صابر حسن محمد ابراھیممستجد تقدیر31

 آیھ ضیاء االمام السید ابراھیممستجد تقدیر32

 آیھ طارق عبدالغفور محمود الدنفمستجد تقدیر33

 آیھ عبدالعال ابوسریع عبدالعالمستجد تقدیر34

 آیھ عبدالنبى البھى عبدالمعطى احمدمستجد تقدیر35

 آیھ عبدالوھاب عبدالعاطى عبدالوھابمستجد تقدیر36

 آیھ عصام محمد شعبان ابوسرورمستجد تقدیر37

 آیھ عصام نسیم حسن شمس الدینمستجد تقدیر38

 آیھ عالء عاطف موسى عبدالحمیدمستجد تقدیر39

 آیھ عالء عبدالحمید عبدالحمید حسن الواعىمستجد تقدیر40

 آیھ عوض عبدالعاطى عبدهمستجد تقدیر41

 آیھ فكرى عطیھ فھمى راشدمستجد تقدیر42

 آیھ فوزى محمد عبدالرحمن المنوفىمستجد تقدیر43

 آیھ ماجد عبدالجواد محمدمستجد تقدیر44

 آیھ محمد احمد احمد ابونویصرمستجد تقدیر45

 آیھ محمد عبدالكریم محمد دیابمستجد تقدیر46

 آیھ محمد محمد الحربى السعیدمستجد تقدیر47

 آیھ محمود حسن احمد حسانینمستجد تقدیر48

 آیھ ناجى ابوالعز علىمستجد تقدیر49

 آیھ ناصر السید محمد المریوىمستجد تقدیر50
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ابراھیم احمد ابراھیم مصطفى الحلومستجد تقدیر51

 ابراھیم اشرف ابراھیم احمدمستجد تقدیر52

 ابراھیم العربى ابراھیم محمد مصطفىمستجد تقدیر53

 ابراھیم حسن محمد عبدهللا ابراھیممستجد تقدیر54

 ابراھیم رشدى ابراھیم حسانین فرحاتمستجد تقدیر55

 ابراھیم سعدالدین عبدالرافع الموجىمستجد تقدیر56

 ابراھیم شعبان غازى ابراھیم السیدمستجد تقدیر57

 ابراھیم عبدالفتاح احمد محرممستجد تقدیر58

 ابراھیم عماد عبدالقادر سلطان محمدمستجد تقدیر59

 ابراھیم فتح هللا فتحى عبدالعلیممستجد تقدیر60

 ابراھیم محمد السعید المكاوى ابراھیم داغرمستجد تقدیر61

 ابراھیم مظھر ابراھیم محمد اسماعیلمستجد تقدیر62

 ابراھیم ناجى ابراھیم اسماعیل على الخولىمستجد تقدیر63

 ابوبكر اسامھ ابوبكر حسن جادومستجد تقدیر64

 احمد ابراھیم عبدالعلیم السیدمستجد تقدیر65

 احمد ابراھیم محمد اسماعیل الوصیفمستجد تقدیر66

 احمد ابراھیم محمد مصطفى مصطفىمستجد تقدیر67

 احمد ابوالعز خالد على ابو العزمستجد تقدیر68

 احمد ابوالمعاطى محمد محمدمستجد تقدیر69

 احمد ابوالوفا فتح هللا ابوالوفا سالمھمستجد تقدیر70

 احمد احمد ابراھیم ابراھیم حسانینمستجد تقدیر71

 احمد احمد محمد یوسف اسماعیلمستجد تقدیر72

 احمد اشرف جمعھ البحیرىمستجد تقدیر73

 احمد اشرف عبدالحمید ابراھیم محمد عودهمستجد تقدیر74

 احمد اشرف فوزى محمد یونسمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد الحسینى احمد السید محمودمستجد تقدیر76

 احمد السعید احمد ابوشعیشعمستجد تقدیر77

 احمد السعید الحسینى عبده قاعودمستجد تقدیر78

 احمد السید ابراھیم زكى الدسوقىمستجد تقدیر79

 احمد السید محمد عبدالحمیدمستجد تقدیر80

 احمد العجمى محمد حربمستجد تقدیر81

 احمد العوضى اسماعیل المغاورى حبریلمستجد تقدیر82

 احمد امین محمد موسىمستجد تقدیر83

 احمد ثروت محمد محمد على العدوىمستجد تقدیر84

 احمد جالل محمد بھاءالدین احمد الحضرىمستجد تقدیر85

 احمد جمال احمد على یوسفمستجد تقدیر86

 احمد جمال شلبى محمد عامرمستجد تقدیر87

 احمد جمعھ محمد جمعھمستجد تقدیر88

 احمد جمیل احمد المتولى ابوالخیرمستجد تقدیر89

 احمد جھاد عبدالباسط النواوىمستجد تقدیر90

 احمد حسن حسن عبدالعظیم عمیرهمستجد تقدیر91

 احمد حسن عبدالعال ابوزیدمستجد تقدیر92

 احمد حسین حمدى سید احمد حلقھمستجد تقدیر93

 احمد حلمى عبدالوھاب على یوسفمستجد تقدیر94

 احمد حلمى محمد عبدالمنعم فرجمستجد تقدیر95

 احمد خالد محمد حمزه یاقوتمستجد تقدیر96

 احمد خالد محمد عبدالعال البحیرىمستجد تقدیر97

 احمد خالد محمد عبدهللا عفانمستجد تقدیر98

 احمد خالد محمد محمد الرخاوىمستجد تقدیر99

 احمد رشاد محمود رشاد ابوالمعاطىمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد رضا متولى صادقمستجد تقدیر1

 احمد رضوان السید محمد رضوان الموجىمستجد تقدیر2

 احمد رمضان محمد السعیدمستجد تقدیر3

 احمد زغلول محمد عبدالنبى لیلھمستجد تقدیر4

 احمد زكریا السید رخامستجد تقدیر5

 احمد سامى حسن المرسى احمدمستجد تقدیر6

 احمد سامى محمد ابوالمعاطى سید احمدمستجد تقدیر7

 احمد سالمھ الفي سلیمانمستجد تقدیر8

 احمد سمیر محمود العدلمستجد تقدیر9

 احمد سمیر یوسف زیادهمستجد تقدیر10

 احمد شریف مصطفى مصطفى السندروسىمستجد تقدیر11

 احمد شعبان ابوالمجد رمضانمستجد تقدیر12

 احمد صالح محمد فوزى عبدالمطلبمستجد تقدیر13

 احمد طارق احمد عبدالرازق یوسفمستجد تقدیر14

 احمد طارق ناصف الیمانيمستجد تقدیر15

 احمد طاھر محمد لطفى عبدهللامستجد تقدیر16

 احمد طلعت حسن محمد رضوانمستجد تقدیر17

 احمد عادل السید محمد الشھاوىمستجد تقدیر18

 احمد عادل جمعھ مصطفى الكرداوىمستجد تقدیر19

 احمد عادل محمد عبدالفتاحمستجد تقدیر20

 احمد عاكف رشاد عبدالحلیممستجد تقدیر21

 احمد عبدالجلیل شلیل غنیممستجد تقدیر22

 احمد عبدالحمید عبدالفتاح السید خضرمستجد تقدیر23

 احمد عبدالرؤوف احمد عبدالرؤوفمستجد تقدیر24

 احمد عبدالعزیز على نجممستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد عبدالعظیم فاضل عبدالعظیممستجد تقدیر26

 احمد عبدهللا حمزه ابراھیم محمدمستجد تقدیر27

 احمد عبدهللا راشد السید ابراھیممستجد تقدیر28

 احمد عبدالمنعم احمد عامرمستجد تقدیر29

 احمد عبده عبدالغفار عبدالعزیز وھبةمستجد تقدیر30

 احمد عثمان احمد عثمان المتولى حمادهمستجد تقدیر31

 احمد عزالدین على عمر سلیمانمستجد تقدیر32

 احمد عزت عبدالباسط عبدالمجید فرحاتمستجد تقدیر33

 احمد عطاء احمد احمد المصرىمستجد تقدیر34

 احمد عطیھ كمال محمد الزغبىمستجد تقدیر35

 احمد عوض مصطفى فودهمستجد تقدیر36

 احمد فؤاد عبدالفتاح ابوالغیطمستجد تقدیر37

 احمد فرج احمد على حواسمستجد تقدیر38

 احمد ماجد حامد احمد عصرمستجد تقدیر39

 احمد مجدى السید خلیل محمدمستجد تقدیر40

 احمد محمد ابراھیم خلیل اسماعیلمستجد تقدیر41

 احمد محمد احمد ابراھیم جمعھمستجد تقدیر42

 احمد محمد احمد مصطفى المنشاوىمستجد تقدیر43

 احمد محمد السید احمد علىمستجد تقدیر44

 احمد محمد السید عبدالعاطيمستجد تقدیر45

 احمد محمد الطاھرى احمد سالمھمستجد تقدیر46

 احمد محمد القعقاع القعقاع صابرمستجد تقدیر47

 احمد محمد جابر عوض الصیادمستجد تقدیر48

 احمد محمد حمدى احمد حسنمستجد تقدیر49

 احمد محمد طھ طھ مطاوعمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد محمد على احمد قھوهمستجد تقدیر51

 احمد محمد على السید زیادهمستجد تقدیر52

 احمد محمد فرید مسعد جادومستجد تقدیر53

 احمد محمد محمد شھاب الدین حسنمستجد تقدیر54

 احمد محمد محمد على على حسنمستجد تقدیر55

 احمد محمد محمد عوض السیدمستجد تقدیر56

 احمد محمد محمد قاسم عبدالحمیدمستجد تقدیر57

 احمد محمد ھاني عباس مرسيمستجد تقدیر58

 احمد محمد یوسف ابراھیم محمد ناصرمستجد تقدیر59

 احمد محمود حافظ كركھمستجد تقدیر60

 احمد محمود عبدالحكیم السید عبدهللامستجد تقدیر61

 احمد محمود عبدالعلیم محمد عبدالرحمنمستجد تقدیر62

 احمد محمود محمد حمدمستجد تقدیر63

 احمد مسعود احمد توفیق احمد علىمستجد تقدیر64

 احمد مصطفى محمد السید العالمىمستجد تقدیر65

 احمد مصطفى محمد منصورمستجد تقدیر66

 احمد معاطى ابراھیم محمد یوسفمستجد تقدیر67

 احمد ممدوح عبدالقادر عبدالفتاح عالممستجد تقدیر68

 احمد ناصر محمد ابوعوفمستجد تقدیر69

 احمد ھانى عبدالعلیم عمرمستجد تقدیر70

 احمد ھشام انور ابراھیم باشامستجد تقدیر71

 احمد ھشام محمد حسین عبدهللا الشھابيمستجد تقدیر72

 احمد یاسر حسنى محمدمستجد تقدیر73

 احمد یاسر عبدالسالم السید ستینمستجد تقدیر74

 احمد یوسف اسماعیل یوسف یوسفمستجد تقدیر75
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( فصل:2 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد یوسف العدوى ابراھیم یوسفمستجد تقدیر76

 ادھم احمد عبدالقادر محمد ھاللمستجد تقدیر77

 اسامھ راغب عبدااللھ المتولى النجارمستجد تقدیر78

 اسامھ رضا محمد مجاھد صالحمستجد تقدیر79

 اسامھ سلیمان حامد حجىمستجد تقدیر80

 اسامھ صقر یحیى حسین شاھینمستجد تقدیر81

 اسامھ محمد السید فرحمستجد تقدیر82

 اسامھ محمد طلعت محمد ابراھیم صھیونمستجد تقدیر83

 اسراء احمد جاد محمد جادمستجد تقدیر84

 اسراء اسامھ نبیل مصطفى السید والىمستجد تقدیر85

 اسراء اشرف احمد محمد شعبانمستجد تقدیر86

 اسراء اشرف جاب هللا محمود حمادمستجد تقدیر87

 اسراء المتولى فتحى المتولى وردهمستجد تقدیر88

 اسراء انیس عبدالمنعم عبدالرازق البدیوىمستجد تقدیر89

 اسراء جمال كمال محمود العشرىمستجد تقدیر90

 اسراء حمدان ابوالفتوح ابوالعالمستجد تقدیر91

 اسراء خالد نعمان عبدالحلیم العریانمستجد تقدیر92

 اسراء عبدالسالم عبدالفتاح عبدالسالم ھویدىمستجد تقدیر93

 اسراء عماد الجرایحى ابراھیم الحلوانمستجد تقدیر94

 اسراء محسوب عبده عبدالرازق ابوالعنینمستجد تقدیر95

 اسراء محمد احمد جبھمستجد تقدیر96

 اسراء محمد عبدالرحیم عبد ربھمستجد تقدیر97

 اسراء محمد عبدالنبى على محمدمستجد تقدیر98

 اسراء محمد محمد العوضى البسیونىمستجد تقدیر99

 اسراء محمد محمد عبدالفتاح رضوانمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسراء محمد محمد محمد ابوالحسینمستجد تقدیر1

 اسراء محمود رأفت محمود الغریبمستجد تقدیر2

 اسراء محمود عبد القادر محمود الشامىمستجد تقدیر3

 اسراء محمود محمد الداودى عطا صبحمستجد تقدیر4

 اسراء مسلم شعیب ابراھیم مسلممستجد تقدیر5

 اسراء مصطفى محمود عبدالعزیزمستجد تقدیر6

 اسراء وائل احمد محمد احمدمستجد تقدیر7

 اسراء وجدى محمد حسن محمد محمد الھوارىمستجد تقدیر8

 اسالم احمد فؤاد نوارمستجد تقدیر9

 اسالم احمد محمد صبح الصیادمستجد تقدیر10

 اسالم الدسوقى عبدهللا المتولىمستجد تقدیر11

 اسالم السید ابومسلم حجاجمستجد تقدیر12

 اسالم السید شوقي عبدهللامستجد تقدیر13

 اسالم حسام محمد على حسانینمستجد تقدیر14

 اسالم رضا توفیق محمد فرجمستجد تقدیر15

 اسالم رضا على رمضان صیاممستجد تقدیر16

 اسالم سامى فوزى السیدمستجد تقدیر17

 اسالم صالح السید البدوى الھنیدىمستجد تقدیر18

 اسالم طارق محمد على عبدالجوادمستجد تقدیر19

 اسالم محمد السید على المتولى الفتیكىمستجد تقدیر20

 اسالم محمد السید محمد السیدمستجد تقدیر21

 اسالم محمد عبدالحمید المتولىمستجد تقدیر22

 اسالم نصر عبدالحق المرسى صالحمستجد تقدیر23

 اسماء ابوبكر عبدالمقصود كشكمستجد تقدیر24

 اسماء الحماقى على الحماقى زایدمستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسماء السعید عبدالباسط المصیلحى العشرىمستجد تقدیر26

 اسماء السید محمد محمد ھماممستجد تقدیر27

 اسماء السید مصطفى حمیده علىمستجد تقدیر28

 اسماء المنجى ابوبكر المنجىمستجد تقدیر29

 اسماء حسانین السید حسانینمستجد تقدیر30

 اسماء حسب هللا عبدالمحسن تمیممستجد تقدیر31

 اسماء سامى شفیق نصرمستجد تقدیر32

 اسماء شریف رمضان احمد ابراھیممستجد تقدیر33

 اسماء صالح عبدالحمید جادمستجد تقدیر34

 اسماء عبدالجواد محمد على شوكھمستجد تقدیر35

 اسماء عبدالناصر عبدالخالق المنسى السیدمستجد تقدیر36

 اسماء عطیھ حسنى النجارمستجد تقدیر37

 اسماء عالء منصور ابراھیم بسیونىمستجد تقدیر38

 اسماء فتحى على على جمعھ حسینمستجد تقدیر39

 اسماء مجدى عبدالرحمن منصور باللمستجد تقدیر40

 اسماء محمد كمال محمد یوسف القدوسىمستجد تقدیر41

 اسماعیل ابراھیم اسماعیل احمدمستجد تقدیر42

 اسماعیل محمد برھام ابراھیم مسلممستجد تقدیر43

 اشرف احمد عبدالغفار محمودمستجد تقدیر44

 اشرقت حمدى سالمھ سالمھ رخامستجد تقدیر45

 افنان رضا زكریا مصطفى ابوعمومستجد تقدیر46

 افنان عبدهللا ابراھیم على السید كبشھمستجد تقدیر47

 االمیر حمدى السید ابوھیفمستجد تقدیر48

 الحان حسام عطیھ عبدالكریم عمرمستجد تقدیر49

 الحسینى السید المتولى ابراھیم ابوالعطامستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 الزھراء محمد ابوالنور عبدالفتاحمستجد تقدیر51

 السعید ابراھیم السعید عبدالغنى ھاللىمستجد تقدیر52

 السید ابراھیم المتولى االباصیريمستجد تقدیر53

 السید ابوھاشم جمال مھدىمستجد تقدیر54

 السید احمد السید الھایشھمستجد تقدیر55

 السید السید احمد زھیرىمستجد تقدیر56

 السید خالد عبدالنبى عبدالمعطى ابوحشیشمستجد تقدیر57

 السید سامى نجیب اسماعیل على الدینمستجد تقدیر58

 السید شكرى بشیر محمد خلیلمستجد تقدیر59

 السید صالح زیدان اسماعیلمستجد تقدیر60

 السید على عبدالعزیز عبدالعزیز النمرمستجد تقدیر61

 السید یوسف مختار یوسفمستجد تقدیر62

 الشیماء حسن إبراھیم قندیلمستجد تقدیر63

 الشیماء طھ طھ ابراھیم العانوسمستجد تقدیر64

 الماس یاسر محمد عبده حجازىمستجد تقدیر65

 المتولى احمد المتولى السید محمدمستجد تقدیر66

 الھام الحسینى الشحات محمد االلفىمستجد تقدیر67

 امال ھارون عبدالستار العدوىمستجد تقدیر68

 امانى السید عبدالحمید محمد عبدهللامستجد تقدیر69

 امانى ایمن على محمدمستجد تقدیر70

 امانى عثمان ابوالفتوح المقلشمستجد تقدیر71

 اماني رضا محمد ابوالرجالمستجد تقدیر72

 امجد المتولى محمد المتولى العبیدىمستجد تقدیر73

 امل السید عیدخضر زنادمستجد تقدیر74

 امل السید محمد مسعد الحدیدىمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امل راضى عبداللطیف عرفھ بركاتمستجد تقدیر76

 امل زھیر محمد السید ھیكلمستجد تقدیر77

 امل لبیب السید عبدالعزیز محمد برغوتمستجد تقدیر78

 امل مصطفى اسماعیل احمد اسماعیلمستجد تقدیر79

 امنیھ بدر معوض محمدمستجد تقدیر80

 امنیھ حمدینو عبدالعزیز سید احمد الجزارمستجد تقدیر81

 امنیھ عبده شلبى الفارمستجد تقدیر82

 امنیھ محمد عاطف محمود رمضان السیدمستجد تقدیر83

 امنیھ محمد محمود محمد ھرھشمستجد تقدیر84

 امنیھ ناجح السعید سمرهمستجد تقدیر85

 امیر احمد احمد احمد البدرىمستجد تقدیر86

 امیر سمیر محمد جمعھ نصرمستجد تقدیر87

 امیره احمد السید العنانيمستجد تقدیر88

 امیره اسماعیل محمد فتوحمستجد تقدیر89

 امیره الدسوقى السید احمد الھاللىمستجد تقدیر90

 امیره السید عبدالحمید حسنمستجد تقدیر91

 امیره السید محمود السید االماممستجد تقدیر92

 امیره ایمن الرفاعى حامدمستجد تقدیر93

 امیره ربیع حامد البسیونى النجارمستجد تقدیر94

 امیره عبدالمنعم حسانین اللیثىمستجد تقدیر95

 امیره عالءالدین عبدالعزیز عبدالعظیم السیدمستجد تقدیر96

 امیره عوض عوض معوض ابوالخیرمستجد تقدیر97

 امیره محمد جمعھ عبدالعزیزمستجد تقدیر98

 امیره محمد سعد محمد علىمستجد تقدیر99

 امیره محمد محمود جاد الحصىمستجد تقدیر100
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 امیره محمد موسى شلبىمستجد تقدیر1

 امیره محمود زكریا عبدالعزیز الطمبشاوىمستجد تقدیر2

 امینھ محمود محمد احمد النقیبمستجد تقدیر3

 انجى الغریب محمد محمود شومانمستجد تقدیر4

 انجى شاكر المتولى السیدمستجد تقدیر5

 انجى میالد عزت منقریوسمستجد تقدیر6

 ایاد ایھاب ابتسام مصطفىمستجد تقدیر7

 ایاد محمد محمد محمد الصیادمستجد تقدیر8

 ایثار سمیر محمود البسیونىمستجد تقدیر9

 ایمان احمد محمد محمد منیعمستجد تقدیر10

 ایمان السعید على صبرهمستجد تقدیر11

 ایمان جمال محمد المنجى عامرمستجد تقدیر12

 ایمان حسن سلیمان حسین مسلممستجد تقدیر13

 ایمان حمدي محمود سادات احمدمستجد تقدیر14

 ایمان سلطان سعد سلیمان ابوالخیرمستجد تقدیر15

 ایمان سمیر بدران یوسفمستجد تقدیر16

 ایمان سمیر جبر محمد جبرمستجد تقدیر17

 ایمان عادل ابوالعنین محمدمستجد تقدیر18

 ایمان عبدالفتاح فراج بكرمستجد تقدیر19

 ایمان عبدهللا السید البھنسى البحیرىمستجد تقدیر20

 ایمان عصام على عطامستجد تقدیر21

 ایمان على ابراھیم على یوسفمستجد تقدیر22

 ایمان عماد محبوب النبي صابر سلیمانمستجد تقدیر23

 ایمان فتحى ھاللى عفیفيمستجد تقدیر24

 ایمان محمد احمد االماممستجد تقدیر25
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 ایمان محمد القطب القطب ابراھیم ھلیلمستجد تقدیر26

 ایمان محمد ذكى ابراھیم قندیلمستجد تقدیر27

 ایمان محمد محمود السید علىمستجد تقدیر28

 ایمان محمود احمد ابراھیم اسماعیلمستجد تقدیر29

 ایمان محمود احمد الصاوىمستجد تقدیر30

 ایمان محمود السید محمود البسیونىمستجد تقدیر31

 ایمان ممدوح محمد حسنمستجد تقدیر32

 ایمان ناجح عبدالقدوس السید لیلھمستجد تقدیر33

 ایمان یوسف یوسف ابراھیم عامرمستجد تقدیر34

 ایمن عبدالعاطى نصرالدین فودهمستجد تقدیر35

 ایناس ایھاب احمد زین الدینمستجد تقدیر36

 ایھاب اشرف عبدالعزیز علي احمدمستجد تقدیر37

 ایھاب حاتم سادات عبدالسالم حنیفةمستجد تقدیر38

 باقر ابراھیم محمد محمد عفیفىمستجد تقدیر39

 بدر محمد بدر ابراھیم زایدمستجد تقدیر40

 بسام وحید المتولى المدنىمستجد تقدیر41

 بسمھ السید عبدالمطلب محمد عبدالمطلبمستجد تقدیر42

 بسمھ عالءالدین محمد عبدالرازق المكاويمستجد تقدیر43

 بسنت خالد بدیر الشناوىمستجد تقدیر44

 بسنت عبدالحمید حسن فتح هللا الخطیبمستجد تقدیر45

 بالل السید حسن االلفى سعیدمستجد تقدیر46

 توفیق عثمان توفیق عبد الحمیدمستجد تقدیر47

 جمال حسن عربان حسن عرفھمستجد تقدیر48

 جمال عبدالناصر احمد عبدالرحیممستجد تقدیر49

 جھاد صالح الدین مصطفى محمد عبدالفتاحمستجد تقدیر50
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 جھاد مصطفى رجب محمد عبدهمستجد تقدیر51

 جھاد نجاح المرسى ابوالعنین عیسىمستجد تقدیر52

 جیھان جمال عبدالعزیز طھ الشھاوىمستجد تقدیر53

 حبیب حسن ابوالمعاطى محمد غزىمستجد تقدیر54

 حسام احمد محمد الجریديمستجد تقدیر55

 حسام الدین السید عوض عوض طقیھمستجد تقدیر56

 حسام الدین محمد محمد طاھر احمد عبدهمستجد تقدیر57

 حسام المرسى محمد المرسىمستجد تقدیر58

 حسام امین حسن عبداللطیف بلحمستجد تقدیر59

 حسام حسن محمد رجبمستجد تقدیر60

 حسام خالد محمد ابوالمعاطى یوسفمستجد تقدیر61

 حسام عزالدین حسین حسین قابیھمستجد تقدیر62

 حسام محفوظ محمد اسماعیل البطھمستجد تقدیر63

 حسام محمد ابراھیم حامد محمدمستجد تقدیر64

 حسام محمد عبداللطیف عبدالجوادمستجد تقدیر65

 حسام محمد عبدالوكیل مبروك محمدمستجد تقدیر66

 حسن المتولى المتولى محمد المصرىمستجد تقدیر67

 حسن عبداللطیف حسن عبداللطیف بلحمستجد تقدیر68

 حسن على ماھر محمد قھوهمستجد تقدیر69

 حسناء السید محمد محمدمستجد تقدیر70

 حسین ریاض حسین محمد السعیدمستجد تقدیر71

 حماد احمد موافى حمادمستجد تقدیر72

 حمد السید محمد حسنمستجد تقدیر73

 حمدى ابراھیم فراج ابراھیممستجد تقدیر74

 حمدى عادل احمد البكرىمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 حنان احمد محمد احمد حسنینمستجد تقدیر76

 حنان السعید عكاشھ الحماقى علىمستجد تقدیر77

 حنان الشحات جمعھ السید البسیونىمستجد تقدیر78

 حنان عبدالرحمن عبدالمنعم الجناینىمستجد تقدیر79

 حنان عماد محمد محمد رمضانمستجد تقدیر80

 حنان عید عبدالغفار الغریب عبیدمستجد تقدیر81

 خالد ابراھیم الباز محمد حسینمستجد تقدیر82

 خالد ابوالسعود شوقى الطنطاوى ابوالعزمستجد تقدیر83

 خالد احمد محمد عوضمستجد تقدیر84

 خالد اشرف سعد الدین خطاب موسىمستجد تقدیر85

 خالد السید السید مظھرمستجد تقدیر86

 خالد السید سید احمد عبدالمجید الزرقاوىمستجد تقدیر87

 خالد السید محمود اسماعیل عبدالرازقمستجد تقدیر88

 خالد جمال محمد الدسوقى حمادهمستجد تقدیر89

 خالد سعید رزق رمضانمستجد تقدیر90

 خالد شریف رزق حسن توحیدمستجد تقدیر91

 خالد عالء حسن عیدمستجد تقدیر92

 خالد عواد ابوالمعاطي كاملمستجد تقدیر93

 خلود احمد محمد عبدالعال محمد القزازمستجد تقدیر94

 خلود اشرف عابد انیسمستجد تقدیر95

 خلود خالد محمد العطیطىمستجد تقدیر96

 خلود عبدالحمید محمد مصطفىمستجد تقدیر97

 خلود عبدالرحیم مصطفى عبدالرحیم الحاجمستجد تقدیر98

 خلود عبدالوھاب عید محمد مروانمستجد تقدیر99

 خلود على السید البسطویسى عليمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 خلود كارم محمد صالح الغزاوىمستجد تقدیر1

 خلود ماھر السعید الجالدمستجد تقدیر2

 خلود مجدى بالل رزق الالوندىمستجد تقدیر3

 خلود محمود محمد كامل السیدمستجد تقدیر4

 دالیا حسین عبدالفتاح حسین النجارمستجد تقدیر5

 دعاء سویلم على سویلم علىمستجد تقدیر6

 دعاء عبدهللا محمد ابراھیم ابوریھمستجد تقدیر7

 دعاء على على المسرىمستجد تقدیر8

 دعاء نصر المتولى محمدمستجد تقدیر9

 دنیا رضا عبدالنبى الدجلھمستجد تقدیر10

 دنیا عبدالباسط عربى ابراھیممستجد تقدیر11

 دنیا عصام مصطفى العیسوىمستجد تقدیر12

 دنیا محمد السید الشافعى عباسمستجد تقدیر13

 دنیا نصرالدین متولى سلیممستجد تقدیر14

 دینا اشرف محمد حسنى احمد مصطفىمستجد تقدیر15

 دینا ایھاب موسى محمد موسىمستجد تقدیر16

 دینا سامى بدیر عباس حسنمستجد تقدیر17

 دینا صبرى عبدالسالم الصاوى القالوىمستجد تقدیر18

 دینا عبدهللا رمضان عبده خلیلمستجد تقدیر19

 دینا عید اسماعیل سلیمانمستجد تقدیر20

 دینا محمد السید احمد العفیفىمستجد تقدیر21

 دینا محمد العشرى احمدابراھیممستجد تقدیر22

 دینا محمد عزت بدوىمستجد تقدیر23

 دینا محمد مخیمر الشحات خضرمستجد تقدیر24

 رامى عبدالمنعم على عبدالحق السبیعىمستجد تقدیر25
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 رانیا زینھم ابراھیم محمود عابدمستجد تقدیر26

 رانیا محمد عطیھ عبدالعالمستجد تقدیر27

 رجب السید ابراھیم سالممستجد تقدیر28

 رحاب احمد موسى محمد عدسمستجد تقدیر29

 رحاب السید عبدهللا النبوى محمدمستجد تقدیر30

 رحاب صالح عبدالعظیم محمد السعید عبدهللامستجد تقدیر31

 رحاب فھمى على عبدالحمید حمودهمستجد تقدیر32

 رحمھ ابراھیم صدیق حسانینمستجد تقدیر33

 رحیل المتولى منصور صادق غازىمستجد تقدیر34

 رشا نعمان حسن محمد نعمانمستجد تقدیر35

 رشاد سعید الشحات ابراھیم محمد لیلھمستجد تقدیر36

 رضا ابراھیم ابراھیم عبدالرازقمستجد تقدیر37

 رضا عبدالعظیم عبدالعظیم حبلصمستجد تقدیر38

 رضا عبداللطیف برھام الدسوقىمستجد تقدیر39

 رضا محمد بدوى عبده ابراھیممستجد تقدیر40

 رضوان محسن رضوان موسى محمد الباطشمستجد تقدیر41

 رضوه ابوالعطا ابوالعطا ابراھیم بركاتمستجد تقدیر42

 رضوى فرید محمد سعد محمدمستجد تقدیر43

 رغده احمد محمد فرج محمد البنامستجد تقدیر44

 رغده الیمانى فھمى العزبمستجد تقدیر45

 رغده حسن حسن على السالمونىمستجد تقدیر46

 رغده یاسر امین محمد محمد فرحمستجد تقدیر47

 رقیھ حامد ابراھیم المتولىمستجد تقدیر48

 رمضان السید محمد ابراھیم ابوالنجامستجد تقدیر49

 رمضان كامل عبدالراضى عمیرهمستجد تقدیر50
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 رنا السید عطیھ احمد عیسىمستجد تقدیر51

 رنا حمدى اسماعیل محمدمستجد تقدیر52

 رنا ربیع ابراھیم محمد العزبمستجد تقدیر53

 روان محمد محمد محمود یونسمستجد تقدیر54

 روضھ اسامھ السعید نصرمستجد تقدیر55

 روال مصباح عبدالرازق عبدالمغنى الذكىمستجد تقدیر56

 ریم احمد عبدالرسول احمد طھمستجد تقدیر57

 ریم رأفت فرید البرعىمستجد تقدیر58

 زكریا محمود محمد عبدالعزیز جادهللامستجد تقدیر59

 زیاد احمد الخضري سعدالدین رضوان برایھمستجد تقدیر60

 زیاد محمد فارس الھریدى احمد عبدالرحیممستجد تقدیر61

 زیاد یاسر محمد عبدالرحمنمستجد تقدیر62

 زینا شمس الدین احمد سید احمدمستجد تقدیر63

 زینب المتولى رمضان رمضان السیدمستجد تقدیر64

 زینب سمیر عبداللطیف محمدمستجد تقدیر65

 زینب طارق عبدالرحمن محمد سید احمدمستجد تقدیر66

 زینب لؤى محمد عطیھ عبدهللامستجد تقدیر67

 ساره الصباحى عطیھ الصباحى حسنمستجد تقدیر68

 ساره باسم اسماعیل محمد خلیفھمستجد تقدیر69

 ساره جمال فنجرى محمد حمادمستجد تقدیر70

 ساره حسین مسعود محمد مسعودمستجد تقدیر71

 ساره درویش محمود محمد صالحمستجد تقدیر72

 ساره سامى السید عبدالحاكممستجد تقدیر73

 ساره عبده مختار السید شلبيمستجد تقدیر74

 ساره ماھر الششتاوى سبعمستجد تقدیر75
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 ساره محمد احمد السیدمستجد تقدیر76

 ساره محمد خلف احمد عبدهللامستجد تقدیر77

 ساره محمد محمد البھلول السیدمستجد تقدیر78

 ساره محمود حافظ محمود الكیالمستجد تقدیر79

 سالى فؤاد مصطفى جمال التلبانىمستجد تقدیر80

 سالى محمد سالم عبدالفتاحمستجد تقدیر81

 سالى محمد على على عبدالواحدمستجد تقدیر82

 سامح نادر سعد الحسینى عبداللطیفمستجد تقدیر83

 سامر اشرف سعد الشربینى متولىمستجد تقدیر84

 سامى المرسى محمد المرسى المرسى حزینمستجد تقدیر85

 سامیھ محمد السید السید سلیممستجد تقدیر86

 سعاد احمد ابوالسعد حسن حسنمستجد تقدیر87

 سعد عید عبدالمطلب سالممستجد تقدیر88

 سلمى احمد عبدالعاطي علي البسیونىمستجد تقدیر89

 سلمى خالد السید على الشامىمستجد تقدیر90

 سلمى محمد موسى محمد موسى الوفائىمستجد تقدیر91

 سلمى ھانى البسطویسى عبدالغنىمستجد تقدیر92

 سلوى ابراھیم صالح عبدالفتاح صالحمستجد تقدیر93

 سلوى صالح الدین سالمھ سلیم سلیممستجد تقدیر94

 سلوى ھانى محمد محمود نعیممستجد تقدیر95

 سماء احمد المتولى یس جبلمستجد تقدیر96

 سماء صبرى عرفات احمد خضرمستجد تقدیر97

 سماح السید احمد سعدمستجد تقدیر98

 سماح محمد عبدالرازق المھنى الدیبمستجد تقدیر99

 سماھر عبد العزیز مصطفى عبد العزیز مصطفيمستجد تقدیر100
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 سمر البدوى على محمد البیليمستجد تقدیر1

 سمر سعید عبدهللا الشرنوبىمستجد تقدیر2

 سمر محمد عزت البازمستجد تقدیر3

 سمیر حسن عوض حسن على الوكیلمستجد تقدیر4

 سمیر سمیر یوسف مسعد السقعانمستجد تقدیر5

 سمیر محمد محمود محمد عبدالعالمستجد تقدیر6

 سمیره بدر امین البربیرمستجد تقدیر7

 سمیھ السطوحى عبدالمنعم محمد السطوحىمستجد تقدیر8

 سندس سلیمان عبدالرافع الصاويمستجد تقدیر9

 سھا سند معوض وھبھ حبیبھمستجد تقدیر10

 سھى اكرم محمد شتا ابوالحمایلمستجد تقدیر11

 سھیر واكد یوسف الحسینىمستجد تقدیر12

 سوسو سامى رمزى ابراھیم حنامستجد تقدیر13

 سیف محمد عبدالحمید صادق الحنفىمستجد تقدیر14

 شادى اسامھ ابراھیم السید سلیممستجد تقدیر15

 شادى مخلص االمام عبدالحمیدمستجد تقدیر16

 شاھر محمد عبداللطیف عبدالجوادمستجد تقدیر17

 شحاتھ محمد الشحات عبدالحمیدمستجد تقدیر18

 شربات حمدى مرسى سلیمان عبدالوھابمستجد تقدیر19

 شروق احمد احمد حسن الدسوقىمستجد تقدیر20

 شروق احمد احمد محمد ابوالخیرمستجد تقدیر21

 شروق الغریب محمد محمد حجازمستجد تقدیر22

 شروق رمضان محمد خالد علىمستجد تقدیر23

 شروق محمد محمد المرسىمستجد تقدیر24

 شروق محمود محمد السید بدوىمستجد تقدیر25
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 شروق موسى محمد الكسارمستجد تقدیر26

 شریف رفعت مصطفى محمد اسماعیلمستجد تقدیر27

 شریف طارق حسنى محمد یوسف الغطاسمستجد تقدیر28

 شریف محمد حلمى محمد السید السرجانىمستجد تقدیر29

 شفاء اشرف فكرى عبدالرحیم احمد شعبانمستجد تقدیر30

 شمس محمود حسن رضوان االمیرمستجد تقدیر31

 شھاب احمد محمد ربیع اسماعیل كشكمستجد تقدیر32

 شھاب الدین عبدالبدیع سعد غازىمستجد تقدیر33

 شیرین سامي السید الشربینىمستجد تقدیر34

 شیرین مسعد صالح غنیممستجد تقدیر35

 شیرین نبیھ المرسى ابوالعزمستجد تقدیر36

 شیماء ابراھیم یونس محمدمستجد تقدیر37

 شیماء السید رمضان المتولى عكاشھمستجد تقدیر38

 شیماء السید عبدالبارى محمد الشاذلىمستجد تقدیر39

 شیماء عبدالقوى صالح عبدالقوىمستجد تقدیر40

 شیماء عبده سعید یوسف محمدمستجد تقدیر41

 شیماء نبیل جالل فتحي جبرمستجد تقدیر42

 صابرین عباس فرج هللا عباسمستجد تقدیر43

 صبحى اشرف صبحى ابراھیم المنسىمستجد تقدیر44

 صبره السید محمود السید محمد عوضمستجد تقدیر45

 صفاء حسنى محمد عبد المقصودمستجد تقدیر46

 صفیھ نبیل محمود عبدالجلیلمستجد تقدیر47

 طارق ابوزید عبدالرحمن ابراھیممستجد تقدیر48

 طارق عطیھ وجیھ سالمھ عبدالعالمستجد تقدیر49

 طارق محمد احمد انور محمد الشھاوىمستجد تقدیر50
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 طاھر الدسوقى توفیق الدسوقى الكنانىمستجد تقدیر51

 عائشھ عبد الناصر محمد البندارىمستجد تقدیر52

 عادل حمدین السید محمد فیاضمستجد تقدیر53

 عادل فتحى محمد سیفمستجد تقدیر54

 عبد هللا السید محمود احمد الشاعرمستجد تقدیر55

 عبدالجلیل احمد عبدالجلیل حلمى الفراشمستجد تقدیر56

 عبدالحمید محمد شتا ابراھیممستجد تقدیر57

 عبدالرحمن احمد عبدالرحمن بریكمستجد تقدیر58

 عبدالرحمن رضا فتحى الجبالىمستجد تقدیر59

 عبدالرحمن ریاض بدوى سیفمستجد تقدیر60

 عبدالرحمن عبدالفتاح عبده المرمستجد تقدیر61

 عبدالرحمن عرفھ السید خطاب الدمناوىمستجد تقدیر62

 عبدالرحمن فوزى عبدالحمید نورالدین الحنفىمستجد تقدیر63

 عبدالرحمن ماھر الدرینى حسنمستجد تقدیر64

 عبدالرحمن محمد رضا رمضان سعیدمستجد تقدیر65

 عبدالرحیم مسعد حسن عطیةمستجد تقدیر66

 عبدالسمیع السید عبدالسمیع السید عامرمستجد تقدیر67

 عبدالعزیز محمود عبدالعزیز عیسىمستجد تقدیر68

 عبدالعظیم احمد نبیھ عبدالعلیم رزقمستجد تقدیر69

 عبدالعلیم السید عبدالعلیم السیدمستجد تقدیر70

 عبدالفتاح عطیھ عبدالفتاح ابوالسعودمستجد تقدیر71

 عبداللطیف اشرف عبداللطیف عبدالمجید المغیرمستجد تقدیر72

 عبدهللا اسماعیل عبدالعزیز السید عرفھمستجد تقدیر73

 عبدهللا اشرف عزت محمد على رخامستجد تقدیر74

 عبدهللا ایمن عبدهللا الحسانین عوضمستجد تقدیر75
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 عبدهللا محمد مصطفى ابراھیم مصطفىمستجد تقدیر76

 عبدهللا محمود السـید یوسف زعترمستجد تقدیر77

 عبدالمعطى ممدوح عبدالعاطى عبدالحى وفامستجد تقدیر78

 عبدالھادى ناجح محمد محمد المنسىمستجد تقدیر79

 عبدالوھاب على عبدالجواد اسماعیلمستجد تقدیر80

 عبدربھ احمد على عطوه بركاتمستجد تقدیر81

 عبده جمال عبده فراجمستجد تقدیر82

 عبده محسن عبده السید البحراوىمستجد تقدیر83

 عتاب اسلیمان على محمدمستجد تقدیر84

 عزت السید عزت ابراھیم مصطفىمستجد تقدیر85

 عزه المرسى المرسى حسن ابراھیممستجد تقدیر86

 عزه طارق حسین عبدالغنى شعیبمستجد تقدیر87

 عزه نبیل محمدرشدى محمدالعنانىمستجد تقدیر88

 عطیھ محمد عطیھ امبابي محمد عویضھمستجد تقدیر89

 عال احمد طھ مطرمستجد تقدیر90

 عالء اسماعیل السید اسماعیلمستجد تقدیر91

 عالء عبدالعظیم الدسوقى السید طاحونمستجد تقدیر92

 عالء عمر محمد ذكى السعید صالحمستجد تقدیر93

 عالء محمد محمد بشرى العزبمستجد تقدیر94

 على ابراھیم محمد عبده عبدهللامستجد تقدیر95

 على احمد على عبدهللا غیطمستجد تقدیر96

 على السید على محمد فرجمستجد تقدیر97

 على السید على مسلم سلیمانمستجد تقدیر98

 على السید محمد ابوالمعاطى محمد علىمستجد تقدیر99

 على السید منصور محمد المرسىمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 على المتولى على محمد العقدهمستجد تقدیر1

 على حازم على شیبھ احمدمستجد تقدیر2

 على حسن محمد على العزاقمستجد تقدیر3

 على عبدربھ موسى علىمستجد تقدیر4

 على محمد حسنى على بنھمستجد تقدیر5

 على محمد حویمد محمد سلميمستجد تقدیر6

 علیاء سعد طھ محمد حسنینمستجد تقدیر7

 علیاء محمد فاروق صالح عبدالوھابمستجد تقدیر8

 علیاء محمد یونس قاسممستجد تقدیر9

 عمار محمد عید محمد احمد البالسىمستجد تقدیر10

 عمر احمد حسن عليمستجد تقدیر11

 عمر احمد فاروق السعید السید ابوالمجدمستجد تقدیر12

 عمر اشرف محمد فتحى القواصمستجد تقدیر13

 عمر سمیر محمود ابراھیم الشرقاوىمستجد تقدیر14

 عمر عادل محمد الشعراوىمستجد تقدیر15

 عمر محسن سعد الدین محمد البوابمستجد تقدیر16

 عمر محمد محمود محمدمستجد تقدیر17

 عمر نشات عبدالعزیز محمد محمدمستجد تقدیر18

 عمرو اشرف لمعى غالبمستجد تقدیر19

 عمرو التابعى محمد التابعى شالطھمستجد تقدیر20

 عمرو السید جبر محمودمستجد تقدیر21

 عمرو انور محمد وھیبمستجد تقدیر22

 عمرو ایمن راضى عبدالحمیدمستجد تقدیر23

 عمرو حامد كامل محمد سلیممستجد تقدیر24

 عمرو طارق عبدالصبور السید علىمستجد تقدیر25
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 عمرو عبدالناصر ابراھیم الدیسطىمستجد تقدیر26

 عمرو مجدى احمد ابراھیم البیبانىمستجد تقدیر27

 عمرو موسى عبدالنبى موسى معروفمستجد تقدیر28

 غاده ابراھیم محمد رجب السیدمستجد تقدیر29

 غاده احمد محمود حسن فرغلىمستجد تقدیر30

 غاده السید عبدالجلیل عبدالونیس سلیمانمستجد تقدیر31

 فادى على محمد ابوحجازىمستجد تقدیر32

 فارس خالد محمد محمد طلحھمستجد تقدیر33

 فارس راضى محمد احمد ابوزیدمستجد تقدیر34

 فاطمةالزھراء احمد عطیھ احمد على ھجرسمستجد تقدیر35

 فاطمةالزھراء حسن السعید محمد حسنمستجد تقدیر36

 فاطمةالزھراء حسن السید خلیلمستجد تقدیر37

 فاطمھ ابراھیم عبدالھادى ذكى البرعىمستجد تقدیر38

 فاطمھ الصدیق الصدیق شحاتھ علىمستجد تقدیر39

 فاطمھ رضا احمد عليمستجد تقدیر40

 فاطمھ رمضان نبیھ قمرمستجد تقدیر41

 فاطمھ سعد عبدالغنى غزلمستجد تقدیر42

 فاطمھ طارق محمد طلعت العرابىمستجد تقدیر43

 فاطمھ عادل ابراھیم نوفلمستجد تقدیر44

 فاطمھ عبدالرحمن انور احمدمستجد تقدیر45

 فاطمھ محمد حجاج على احمدمستجد تقدیر46

 فاطمھ محمد صابر شفیقمستجد تقدیر47

 فاطمھ محمدین حامد البشیر البشیرمستجد تقدیر48

 فاطمھ مصطفى احمد محمد الھوارىمستجد تقدیر49

 فاطمھ مصطفى عزوز السویركيمستجد تقدیر50

 



11/7/2020 ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

27/73

كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
رابعة - انتظام

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 فردوس ممدوح المتولى ابراھیممستجد تقدیر51

 فرید ابراھیم عبده بیومىمستجد تقدیر52

 فرید محمد فرید ابراھیم عیدمستجد تقدیر53

 فریده طارق سید احمد رضوانمستجد تقدیر54

 فكرى ربیع إبراھیم ھاللمستجد تقدیر55

 فوده محمد فوده ابراھیم بدرالدینمستجد تقدیر56

 فوزیھ ابراھیم محمد سعدالدین الحانوتىمستجد تقدیر57

 كریم احمد ابراھیم حمزه عوضمستجد تقدیر58

 كریم اشرف ابراھیم عبدالبرمستجد تقدیر59

 كریم الشربینى عوض عبدالالوىمستجد تقدیر60

 كریم خالد ابوورده عبدالرحمن محمدمستجد تقدیر61

 كریم خالد احمد ابوجبلمستجد تقدیر62

 كریم خالد عبدالرحیم عبدالسالممستجد تقدیر63

 كریم سالمھ ھالل سالمھ الزینمستجد تقدیر64

 كریم شمس الدین جابر السید عیطةمستجد تقدیر65

 كریم عادل سلیمان حسنمستجد تقدیر66

 كریم عالءالدین عثمان محمد ابراھیممستجد تقدیر67

 كریم محمد عمر بركاتمستجد تقدیر68

 كریم محمد عوض محمد ابراھیممستجد تقدیر69

 كریم محمد محمود محمود غناممستجد تقدیر70

 كریمھ حمدى الششتاوى الششتاوى علىمستجد تقدیر71

 كیرلس سمعان یونان حنا بطرسمستجد تقدیر72

 لؤى محمد السید الداودى الفارمستجد تقدیر73

 المیس عصام الدین محمد عبدالمقصودمستجد تقدیر74

 لبنى جمال عثمان النجارمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 لبنى محمد محمدعید الجیارمستجد تقدیر76

 لیلى الوھیدى عبدهللا على عمرمستجد تقدیر77

 لیلى جمال عبدالعزیز السیدمستجد تقدیر78

 لیلى مجدى زكریا حسینمستجد تقدیر79

 لیلى محمد محمد احمدمستجد تقدیر80

 لیندا السید محمود محمد محمود بندقمستجد تقدیر81

 مؤمن عادل حسن عیسىمستجد تقدیر82

 ماجده التابعى الحسینى التابعى شمیسمستجد تقدیر83

 ماجده جمال ابراھیم محمود فودهمستجد تقدیر84

 ماجده ماجد فاروق مصطفى عیسىمستجد تقدیر85

 مارى محمد عباس مرزوق ابراھیممستجد تقدیر86

 مایسة وجدى مطاوع النجارمستجد تقدیر87

 مجاھد طلعت محمد محمود مجاھدمستجد تقدیر88

 محمد ابراھیم جاد محمد الدمناوىمستجد تقدیر89

 محمد ابراھیم فرحان محرم ابراھیممستجد تقدیر90

 محمد ابراھیم محمد ابراھیم المنشاوىمستجد تقدیر91

 محمد ابراھیم محمد احمد حمورمستجد تقدیر92

 محمد ابراھیم محمد یحى حجازىمستجد تقدیر93

 محمد احمد احمد حامد دیابمستجد تقدیر94

 محمد احمد السید على صقرمستجد تقدیر95

 محمد احمد المتولى عبدالسالممستجد تقدیر96

 محمد احمد عبد القادر القصراوىمستجد تقدیر97

 محمد احمد عبدالصبور رجبمستجد تقدیر98

 محمد احمد عبداللطیف احمد ابراھیممستجد تقدیر99

 محمد احمد عبداللطیف الطوبجىمستجد تقدیر100
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 محمد احمد محمد العراقىمستجد تقدیر1

 محمد احمد مصطفى مصطفى ابوالعنینمستجد تقدیر2

 محمد ادھم نجیب رمضان ابراھیممستجد تقدیر3

 محمد اسامھ محمد زین الدین محمدمستجد تقدیر4

 محمد اسامھ محمود عبداللطیفمستجد تقدیر5

 محمد اشرف ابراھیم السید سالممستجد تقدیر6

 محمد اشرف محمد ابوعیدمستجد تقدیر7

 محمد اشرف محمد شرف الدینمستجد تقدیر8

 محمد الجمیل السید حامد علىمستجد تقدیر9

 محمد السعید حسین حامد حسینمستجد تقدیر10

 محمد السید ابو السعد محمد مصطفىمستجد تقدیر11

 محمد السید ابوالفتوح ابراھیممستجد تقدیر12

 محمد السید ابوالنور محمد عبدالحلیممستجد تقدیر13

 محمد السید احمد عبدالمنعم عبدالجبارمستجد تقدیر14

 محمد السید السید مخاریطةمستجد تقدیر15

 محمد السید حسن محمد عامرمستجد تقدیر16

 محمد السید سعد السید فوزىمستجد تقدیر17

 محمد السید صالح عبدالمقصودمستجد تقدیر18

 محمد السید على سلیمانمستجد تقدیر19

 محمد السید محمد احمد البلتاجىمستجد تقدیر20

 محمد السید محمد محمدمستجد تقدیر21

 محمد المتولى محمد محمد ابوالعزمستجد تقدیر22

 محمد ایمن احمد عبیدمستجد تقدیر23

 محمد ایمن العربى الحدیدى محمودمستجد تقدیر24

 محمد ایمن عبدهللا محمد فودهمستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد ایمن محمد عز الدین محمد غالىمستجد تقدیر26

 محمد ایھاب محمد حسنمستجد تقدیر27

 محمد جمال عبدالفتاح احمد عبدالفتاحمستجد تقدیر28

 محمد جمال محمد خضر علىمستجد تقدیر29

 محمد جمال محمد یونس العتیقىمستجد تقدیر30

 محمد جھاد عبدالھادى كاملمستجد تقدیر31

 محمد حبیب كامل ابراھیم على عبدهللامستجد تقدیر32

 محمد حسام الدین محمد محمد یوسفمستجد تقدیر33

 محمد حسن ابراھیم المحمودى شھیبمستجد تقدیر34

 محمد حسن على حسن شبانھمستجد تقدیر35

 محمد حسن لطفى حسن مصطفىمستجد تقدیر36

 محمد حسنى محمد شلبى عبدهمستجد تقدیر37

 محمد حسین صدقى صادقمستجد تقدیر38

 محمد خالد ابراھیم راغب النجولىمستجد تقدیر39

 محمد خالد فرید الصاويمستجد تقدیر40

 محمد خالد محمد داھشمستجد تقدیر41

 محمد ذكى لطفى اسماعیل سراج الدینمستجد تقدیر42

 محمد رجب على اسماعیل الشورهمستجد تقدیر43

 محمد رضا احمد فؤاد ابوعمرمستجد تقدیر44

 محمد رضا السید السید الخضرىمستجد تقدیر45

 محمد رفعت منصورعبدالقادر منصور عرفھمستجد تقدیر46

 محمد رمضان احمد عبدالمقصود محمدمستجد تقدیر47

 محمد رمضان عبده السید یونس ابو الرجالمستجد تقدیر48

 محمد زغلول سالم الحدیدى الشناوىمستجد تقدیر49

 محمد زینھم عبدالعال عبدالعزیزمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد سامح عبدالحمید ادریس الشافعىمستجد تقدیر51

 محمد سامى محمد حشیشمستجد تقدیر52

 محمد سمیر ابراھیم عبدالواحدمستجد تقدیر53

 محمد سید احمد توفیق عید سید احمدمستجد تقدیر54

 محمد شریف محمد رشاد عبدالتواب الموجىمستجد تقدیر55

 محمد صبرى عبدالسمیع محمد الحورانىمستجد تقدیر56

 محمد طارق احمد محمد ابوالنعاسمستجد تقدیر57

 محمد طلعت محمد عیسىمستجد تقدیر58

 محمد طھ ابراھیم الدسوقى عبدالغفارمستجد تقدیر59

 محمد عبدالجواد محمد احمد سلیمانمستجد تقدیر60

 محمد عبدالحمید احمد حسین الحفناوىمستجد تقدیر61

 محمد عبدالرءوف محمد عبدهمستجد تقدیر62

 محمد عبدالرازق صبرى الدسوقى مجاھدمستجد تقدیر63

 محمد عبدالرازق عبدالرازق الغیطانىمستجد تقدیر64

 محمد عبدالرحمن محمد عبدالرحمنمستجد تقدیر65

 محمد عبدالسالم احمد السیسىمستجد تقدیر66

 محمد عبدالغنى محمد زیدانمستجد تقدیر67

 محمد عبدالفتاح محمد عبدالفتاح صقرمستجد تقدیر68

 محمد عبدالفتاح محمد محمود شطامستجد تقدیر69

 محمد عبدهللا فتحى محمود البشوتىمستجد تقدیر70

 محمد عبدالمنعم حامد ابواربعھمستجد تقدیر71

 محمد عبده المغاوري محمد عبدالعالمستجد تقدیر72

 محمد عبده یحى السعید ابوشوشھمستجد تقدیر73

 محمد عصام الباز ابراھیم سعیدمستجد تقدیر74

 محمد على جابر ابو زینھمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد على فتحى محمود علىمستجد تقدیر76

 محمد على محمد عطیھ على عبدالقادرمستجد تقدیر77

 محمد عماد االمام محمد االماممستجد تقدیر78

 محمد فرج محمد الشحات محمدمستجد تقدیر79

 محمد فرید السید العراقىمستجد تقدیر80

 محمد فوزى الدسوقى ابو غیاتىمستجد تقدیر81

 محمد فوزى السعید جاد ربیعمستجد تقدیر82

 محمد كمال احمد محمدمستجد تقدیر83

 محمد كمال عادل عجوهمستجد تقدیر84

 محمد ماھر السعید عبدالوھاب طریھمستجد تقدیر85

 محمد محسن السید محمد رجبمستجد تقدیر86

 محمد محسن صابر عبدهللامستجد تقدیر87

 محمد محمد احمد السیدمستجد تقدیر88

 محمد محمد الدسوقى محمد االمام الصیادمستجد تقدیر89

 محمد محمد السید السید صالحمستجد تقدیر90

 محمد محمد السید شطامستجد تقدیر91

 محمد محمد راضى الدسوقىمستجد تقدیر92

 محمد محمد سالم سالممستجد تقدیر93

 محمد محمد عرفھ السید حسانینمستجد تقدیر94

 محمد محمد عماره بدرانمستجد تقدیر95

 محمد محمد فوزى كامل محمد فرحمستجد تقدیر96

 محمد محمد محمد السیسىمستجد تقدیر97

 محمد محمد محمد محمد مخیمر الجملمستجد تقدیر98

 محمد محمد ھاشم محمد القیعىمستجد تقدیر99

 محمد محمود ابراھیم عشیشمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد محمود الدسوقى محمود محمدمستجد تقدیر1

 محمد محمود السید محمد عبدالبرمستجد تقدیر2

 محمد محمود رضا السید الشرباصىمستجد تقدیر3

 محمد محى الدین السید ابراھیم محمدمستجد تقدیر4

 محمد مسعد بدیر حامد الفطاطرىمستجد تقدیر5

 محمد مسعد عبدالسالم صدیق محمدمستجد تقدیر6

 محمد مسعد محمد البدویھىمستجد تقدیر7

 محمد مسعد مصطفى عرنسھمستجد تقدیر8

 محمد مصطفى ابراھیم السید الشقرىمستجد تقدیر9

 محمد مصطفى شوقى مصطفى السیدمستجد تقدیر10

 محمد مصطفى عبدالغنى مصطفى سعیدمستجد تقدیر11

 محمد مصطفى محمود المصلحي ابو الروسمستجد تقدیر12

 محمد معاطى عبدالعال معاطى عبدالعالمستجد تقدیر13

 محمد ناصر طلعت الشیخمستجد تقدیر14

 محمد ھانى الشحات ابوالسعودمستجد تقدیر15

 محمد ھشام المتولى محمد ناصفمستجد تقدیر16

 محمد ھشام عبدالمنعم الحسینى رحمھمستجد تقدیر17

 محمد وجدى ثابت عزبمستجد تقدیر18

 محمد یاسر محمد محمد محمد احمد الشوافمستجد تقدیر19

 محمد یاقوت محمد یاقوت مشاليمستجد تقدیر20

 محمد یوسف اسماعیل یوسف یوسفمستجد تقدیر21

 محمود اشرف محمد عبدالعلیم الراوىمستجد تقدیر22

 محمود السعید ابو العال عبده ھاللمستجد تقدیر23

 محمود السید جبر محمودمستجد تقدیر24

 محمود السید عبدالھادى جمعھمستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمود الشحات شحاتھ عبدالخالقمستجد تقدیر26

 محمود ایمن رزق سعد محمدمستجد تقدیر27

 محمود جابر المحمدى الغزالىمستجد تقدیر28

 محمود حلمى حلمى احمدمستجد تقدیر29

 محمود خالد صدیق حسن السیدمستجد تقدیر30

 محمود صالح محمود المحمدى احمدمستجد تقدیر31

 محمود عبدالشافى محمود عبدالعظیم طلبھمستجد تقدیر32

 محمود عبدالكریم محمود عبدالكریم العنانىمستجد تقدیر33

 محمود على فتحى ابوالعزمستجد تقدیر34

 محمود عوض صبحى احمدمستجد تقدیر35

 محمود عوض عبدالفتاح شھاب الدین ضبشمستجد تقدیر36

 محمود فرج السید محمد فرجمستجد تقدیر37

 محمود محمد احمد سلیمان محمودمستجد تقدیر38

 محمود محمد حسانین محمد حسانینمستجد تقدیر39

 محمود محمد سعدالدین على موسىمستجد تقدیر40

 محمود محمد على على ابو حبیبمستجد تقدیر41

 محمود محمد محمد حامد الزرقاوىمستجد تقدیر42

 محمود محمد محمود حرازمستجد تقدیر43

 محمود محمد نبیل منیبمستجد تقدیر44

 محمود محمود عبده معروفمستجد تقدیر45

 محمود محمود محمود النجیريمستجد تقدیر46

 محمود مصطفى السعید علىمستجد تقدیر47

 محمود مصطفى محمد مصطفى السعید المدنىمستجد تقدیر48

 محمود ممدوح عبدالغفار على بدوىمستجد تقدیر49

 محمود ممدوح محمود المنزالوىمستجد تقدیر50
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 محمود موسى محمد عبدالعظیم زاھرمستجد تقدیر51

 محمود ناجى محمد فتحى احمد حمادمستجد تقدیر52

 محمود یاسر عبدالجواد السید الحفناوىمستجد تقدیر53

 محمود یوسف جمیل یوسف رزقمستجد تقدیر54

 مرح ھشام عادل شاكرمستجد تقدیر55

 مرفت عبدالقادر عبدالسالم عبدالمجیدمستجد تقدیر56

 مرھان اشرف انور على الدمرداشمستجد تقدیر57

 مروه احمد مجد البدوى سریھمستجد تقدیر58

 مروه السید عبدالرازق عبدهللا سمرهمستجد تقدیر59

 مروه حسان محمود حلمى محمدمستجد تقدیر60

 مروه حسنى سادات عبدالھادىمستجد تقدیر61

 مروه خلیل عطیھ عطیھ الفارمستجد تقدیر62

 مروه عادل نصر عبدالرازق درویشمستجد تقدیر63

 مروه عبدالسالم ابوالحسن السید حسانینمستجد تقدیر64

 مروه عبدالغفور عثمان شاھینمستجد تقدیر65

 مروه فھیم فرید فھیممستجد تقدیر66

 مروه محمد عبدالعزیز علىمستجد تقدیر67

 مریم اسماعیل عبدالعزیز غازى عیدمستجد تقدیر68

 مریم اشرف احمد احمد رزقمستجد تقدیر69

 مریم حسنى محمود محمدمستجد تقدیر70

 مریم مجدى میشیل فھمىمستجد تقدیر71

 مریم محمد ابراھیم محمد العدلمستجد تقدیر72

 مریم محمد السید محمود عیسىمستجد تقدیر73

 مریم نبیل رأفت العزازىمستجد تقدیر74

 مریم یحیى رزق على احمدمستجد تقدیر75
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 مریھان احمد محمد عبدالرحمن ابراھیممستجد تقدیر76

 مسعد سعد ابراھیم عبدربھمستجد تقدیر77

 مصطفى ابراھیم رشاد ابراھیممستجد تقدیر78

 مصطفى اشرف الشحات سید احمد اسماعیل ھدىمستجد تقدیر79

 مصطفى حسام الدین عبدالحلیم مصطفىمستجد تقدیر80

 مصطفى ربیع عبدالفتاح داودمستجد تقدیر81

 مصطفى شعبان السید محمد مصطفىمستجد تقدیر82

 مصطفى صالح عبدالحكیم ابراھیم محمدمستجد تقدیر83

 مصطفى عصام مصطفى مصطفى ابو العنینمستجد تقدیر84

 مصطفى محمد احمد الدسوقى لبشتینمستجد تقدیر85

 مصطفى محمد یوسف مصطفىمستجد تقدیر86

 مصطفى محمود ابوالعنین ابوالعنین االمیرمستجد تقدیر87

 مصطفى محمود السید النحاسمستجد تقدیر88

 مصطفى مصطفى محمد عبدالقادرمستجد تقدیر89

 مصطفى نصر احمد عوضمستجد تقدیر90

 مصطفى یحیى شعبان عبدالھادىمستجد تقدیر91

 معاذ عبدالرازق ابراھیم عبدالرازق سلیممستجد تقدیر92

 ممدوح ایھاب فوزى سیف علىمستجد تقدیر93

 منار المتولى سلیمان المتولى سلیمانمستجد تقدیر94

 منار رضا حمدى محمد قندیلمستجد تقدیر95

 منار على عبدالحافظ عبدالعزیز محمد شادىمستجد تقدیر96

 منار مجدى عبده فقوسةمستجد تقدیر97

 منال ابراھیم محمد ابراھیممستجد تقدیر98

 منال فتحى محمود عبداللطیف السیدمستجد تقدیر99

 منة هللا عادل محي الدین ابو یونسمستجد تقدیر100
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 منةهللا ابراھیم احمد على دیبھمستجد تقدیر1

 منةهللا اسالم عبدالمجید حسنینمستجد تقدیر2

 منةهللا محمد عبده عیسىمستجد تقدیر3

 منةهللا محمد محمد ابراھیم حجازىمستجد تقدیر4

 منةهللا مسعد احمد على الغباريمستجد تقدیر5

 منةهللا وحید ابوبكر محمد عثمانمستجد تقدیر6

 منصور السید الطنطاوى السید خروبمستجد تقدیر7

 منصور محمد عبدالغفور حسب هللامستجد تقدیر8

 منھ هللا احمد محمد العراقىمستجد تقدیر9

 منھ هللا السید السید أبوشردیةمستجد تقدیر10

 منھ هللا حسین عبده مصطفى شومانمستجد تقدیر11

 منھ هللا طارق محمود محمد رشدىمستجد تقدیر12

 منى حامد احمد محمد موسىمستجد تقدیر13

 منى حسانین حسان حسانین عبدالغفارمستجد تقدیر14

 منى حسن محمد حسن علىمستجد تقدیر15

 منى رضا صالح الشھاوىمستجد تقدیر16

 منى طارق ابراھیم ابراھیم احمد المصرىمستجد تقدیر17

 منى عبدالنبى ابوواصل عوضمستجد تقدیر18

 منى عزمى احمد ابوعلىمستجد تقدیر19

 منى فؤاد محمد ابراھیممستجد تقدیر20

 منى ماھر ماھر الحسینى سالممستجد تقدیر21

 منى محمد عوض محمد جابرمستجد تقدیر22

 منى محمد مجاھد على زھرانمستجد تقدیر23

 مھا اشرف عثمان محمد السؤالىمستجد تقدیر24

 مھا یاسر احمد نبیھ ابراھیم الناغیھمستجد تقدیر25
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 مھا یاسین عبدالكریم فرجمستجد تقدیر26

 مھاب جمال السعید طھ البسطویسىمستجد تقدیر27

 مھتاب اسامھ حامد حامد الدمیاطىمستجد تقدیر28

 مھند فتحى صبرى ابراھیم سرحانمستجد تقدیر29

 مى احمد عبدالحلیم یوسف ابراھیممستجد تقدیر30

 مى السید الحسانین على عبدالرحمنمستجد تقدیر31

 مى ثروت عبدالسالم الشربینى قورهمستجد تقدیر32

 مى حسن محمد ابوأمنھمستجد تقدیر33

 مى صالح سامى محمد حسن خلیلمستجد تقدیر34

 مى طارق احمد احمد طھمستجد تقدیر35

 مى عبدالحمید عبدالسالم منشاوىمستجد تقدیر36

 مى عبدالودود محمد عبدالودود سلیممستجد تقدیر37

 مى محمد عبدالحلیم خطابمستجد تقدیر38

 مى محمد عبدالوھاب سعید ابراھیممستجد تقدیر39

 مى ممدوح نجاح رضوان سعیدمستجد تقدیر40

 میادة احمد حامد عبیدومستجد تقدیر41

 میاده احمد منصور محمد الطنطاوىمستجد تقدیر42

 میاده على محمد السید مبروكمستجد تقدیر43

 میاده ھیسم صالح صابر رحیممستجد تقدیر44

 میار المتولى عبدالفتاح المتولى العدلمستجد تقدیر45

 میار ھشام سالمھ احمد سرورمستجد تقدیر46

 میرفت محمد السعید العساسيمستجد تقدیر47

 میرنا اشرف احمد احمد الصعیدىمستجد تقدیر48

 میرنا راضى محمد ریاض عبدالسالم عوض غالىمستجد تقدیر49

 میرنا طلبھ احمد الشبلىمستجد تقدیر50
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 میرنا عصام رزق البحیرىمستجد تقدیر51

 میرنا محمد عبدالرحمن سرورمستجد تقدیر52

 میرنا محمود محمود ابو المعاطيمستجد تقدیر53

 نادر اشرف محمد ریاض ابو العالمستجد تقدیر54

 نادر السید رجب سعدمستجد تقدیر55

 نادر فتحى سعد ابوحبیبمستجد تقدیر56

 نادیھ محمد عبدالوھاب ابراھیممستجد تقدیر57

 ناریمان أمین أمین محمد جعفرمستجد تقدیر58

 نانى اشرف عوض عدالن عطیھمستجد تقدیر59

 ناھد حسن حسن جمعھ رخیھمستجد تقدیر60

 ناھد حسن شعیشع محمد شعیشعمستجد تقدیر61

 ناھد ماھر صابر عبادهمستجد تقدیر62

 نجالء محمود محمد البرھمتوشمستجد تقدیر63

 نجالء محمود مصطفى داود مصطفىمستجد تقدیر64

 نجوى عبدالرحمن السید اصالن الجنديمستجد تقدیر65

 نجیب الصباحى عبدالھادى احمد المكاوىمستجد تقدیر66

 ندا احمد محمود عبده یوسفمستجد تقدیر67

 ندا السعید السید عبدالرازق المنیرمستجد تقدیر68

 ندا سمیر یوسف مسعد السقعانمستجد تقدیر69

 ندا طارق موسى محمد فرجمستجد تقدیر70

 ندا عبدالغنى محمد مجاھد المالحمستجد تقدیر71

 ندا عالء مصطفى فرج بصیلھمستجد تقدیر72

 ندا عوض الدسوقى عوضمستجد تقدیر73

 ندى ابوالعطا جاد الوصیفمستجد تقدیر74

 ندى اسامة حسین محمد یوسفمستجد تقدیر75
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 ندى السید عبدالمنعم محمد لطفىمستجد تقدیر76

 ندى حسن حسن عبده حمیدمستجد تقدیر77

 ندى خلیفھ عبدالسالم جادالربمستجد تقدیر78

 ندى ضیف السید لبیب ابراھیممستجد تقدیر79

 ندى طلعت محمود إبراھیم داللمستجد تقدیر80

 ندى عبدالحمید حسن الخولىمستجد تقدیر81

 ندى عبدالھادى عباس عبدالھادى نورمستجد تقدیر82

 ندى عمادالدین السعید عبدالعال كشكمستجد تقدیر83

 ندى فایز على الحلومستجد تقدیر84

 ندى محمد المھدى محمد الحلومستجد تقدیر85

 ندى محمد فواد عبدالعزیزمستجد تقدیر86

 ندى محمود الشحات السیدمستجد تقدیر87

 ندى نشأت سعد رمضان ابوالعنینمستجد تقدیر88

 ندى یاسر مصطفى كمال البسیونىمستجد تقدیر89

 ندى یوسف احمد احمد قرقشمستجد تقدیر90

 نرمین مصطفى السید مصطفى حسن الجندىمستجد تقدیر91

 نسمھ سامح صالح محمود الصیفىمستجد تقدیر92

 نسمھ محمد سامى ابوالسعود النشارمستجد تقدیر93

 نصر خلیل نصر شعیبمستجد تقدیر94

 نعمھ حمدى عبدربھ عبدالمعطى وھدانمستجد تقدیر95

 نغم اشرف ابراھیم محمد العبدمستجد تقدیر96

 نغم محمد عید محمد عیدمستجد تقدیر97

 نھاد اسامھ احمد محمدمستجد تقدیر98

 نھال السید عبدالعظیم المحمدىمستجد تقدیر99

 نھال نور جالل ابو العزمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نھلھ فوزى رجب سلیمان داودمستجد تقدیر1

 نھى حسنى محمد عبدهمستجد تقدیر2

 نھى محرم فؤاد فؤاد اسماعیلمستجد تقدیر3

 نھى محمود محمود الصانتمستجد تقدیر4

 نوال عبد الحمید محمد اسماعیلمستجد تقدیر5

 نوال یحیى حسن جبلمستجد تقدیر6

 نور محمود حسن محمودمستجد تقدیر7

 نورا احمد عبدالعزیز الصباغمستجد تقدیر8

 نورا حسن عبدالمنعم محمد حمودهمستجد تقدیر9

 نورا حماده عبدالمنعم محمد عبدالسالممستجد تقدیر10

 نوران جمال ابراھیم عبدالمجید محمدمستجد تقدیر11

 نورھان احمد عبدالبارى صقرمستجد تقدیر12

 نورھان البالسى احمد شحاتھ علىمستجد تقدیر13

 نورھان الشوادفى علي محمد علىمستجد تقدیر14

 نورھان عادل احمد زغلولمستجد تقدیر15

 نورھان عصام محمد الشربینى الحلومستجد تقدیر16

 نورھان محمد السید احمدمستجد تقدیر17

 نورھان محمد بدیر محمد عالممستجد تقدیر18

 نورھان محمود فھمى محمد نعمت هللامستجد تقدیر19

 نورھان مصطفى احمد على كرممستجد تقدیر20

 نورھان ھانى نبیل محمود فھمىمستجد تقدیر21

 نورھان ھشام على محمدمستجد تقدیر22

 نیره احمد عادل مصطفى السید الزلفيمستجد تقدیر23

 نیره السید سلیمان ابراھیم محمدمستجد تقدیر24

 نیره حاتم محمد ابراھیم البلقاسىمستجد تقدیر25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نیره سامى محمد عرابى حمادمستجد تقدیر26

 نیره سعد عبدالمنعم المسیرىمستجد تقدیر27

 نیره محمد عبدهللا عبدالسالم عوضمستجد تقدیر28

 ھاجر جمال الدین عبداللطیف عبداللطیفمستجد تقدیر29

 ھاجر جمال عبدالناصر حمزاوىمستجد تقدیر30

 ھاجر حمدى السعید السقامستجد تقدیر31

 ھاجر رزق المتولى السید حسنمستجد تقدیر32

 ھاجر سمیر سعد ناصفمستجد تقدیر33

 ھاجر عبدهللا محمد على الزینمستجد تقدیر34

 ھاجر محمد ممدوح سید احمد عبدالحمیدمستجد تقدیر35

 ھاجر محمود احمد احمد عیسيمستجد تقدیر36

 ھاجر محمود محمود محمد االعوجمستجد تقدیر37

 ھالھ عبدالرحمن عبده عمر عبدهللامستجد تقدیر38

 ھالھ عماد ممدوح التونى معوضمستجد تقدیر39

 ھانم ابراھیم ابراھیم ابراھیم عنترمستجد تقدیر40

 ھانم نبیل احمد مصطفىمستجد تقدیر41

 ھانى ابوالعز یوسف ابوالعز یوسفمستجد تقدیر42

 ھانى رمزى رمزى محمود سید احمدمستجد تقدیر43

 ھایدى طاھر على على ابراھیممستجد تقدیر44

 ھایدى عادل خیرى محمد الجوجرىمستجد تقدیر45

 ھایدى محمد شحتھ المرسى ھویديمستجد تقدیر46

 ھبةهللا احمد احمد متولى مصطفى عوفمستجد تقدیر47

 ھبھ ابراھیم احمد محفوظمستجد تقدیر48

 ھبھ احمد على احمد المحمودىمستجد تقدیر49

 ھبھ طارق احمد قاسم بھدلمستجد تقدیر50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھبھ عبدالعزیز محمود عبدالعزیزمستجد تقدیر51

 ھدى امین عبده وھبھ برایھمستجد تقدیر52

 ھدى ایھاب نصرالدین الھاللى محمدمستجد تقدیر53

 ھدى جمال عزت عبدالغنيمستجد تقدیر54

 ھدى عوض على عبدالرازق محمدمستجد تقدیر55

 ھدى محمد شوقى محمد العجمىمستجد تقدیر56

 ھدیر السید السعید الخولىمستجد تقدیر57

 ھدیر بشیر المتولى ابراھیممستجد تقدیر58

 ھدیر عبداللطیف ابراھیم موسى حمدمستجد تقدیر59

 ھدیر عوض ابراھیم عوض اسماعیلمستجد تقدیر60

 ھدیر محمد محمود التابعى عبدالعاطىمستجد تقدیر61

 ھشام احمد احمد عبدهللا المسلمىمستجد تقدیر62

 ھشام رضا جابر مرسى الجیارمستجد تقدیر63

 ھشام عبدالحمید عبده ابراھیممستجد تقدیر64

 ھشام محمد عرفھ محمد جادوالىمستجد تقدیر65

 ھمت اسامھ جمعھ محمد الشحاتمستجد تقدیر66

 ھمسھ نزار عبدالحمید محمد قشطةمستجد تقدیر67

 ھناء محمود ابوبكر عبدالعزیزمستجد تقدیر68

 ھند اسامھ محمد رمضان احمد سالممستجد تقدیر69

 ھند اسماعیل حسن الفخرانىمستجد تقدیر70

 ھند السید محمد عليمستجد تقدیر71

 ھند صبح حمدین المرسى الشاوىمستجد تقدیر72

 ھند عبدالستار ھاشم السید عبدالسمیعمستجد تقدیر73

 ھند على السید ابو جبلمستجد تقدیر74

 ھویدا السید محمد موسيمستجد تقدیر75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھویدا الشحات عبدالشكور محمد متوليمستجد تقدیر76

 ھویدا وائل محمد رأفت المندوهمستجد تقدیر77

 ھیام رفعت عبدهللا محمد الالوندىمستجد تقدیر78

 ھیام عصام محمد سلیم ربیعمستجد تقدیر79

 وسام ابراھیم رمضان محمد فریدمستجد تقدیر80

 وفاء محمد عوض عبدالحافظ البدراوىمستجد تقدیر81

 وفاء محمد محمود مخیمرمستجد تقدیر82

 وفاء محمود المتولى ابراھیممستجد تقدیر83

 وفاء مدحت الشامى عبدالنبى غازىمستجد تقدیر84

 والء الغریب ابراھیم مشعلمستجد تقدیر85

 والء رفعت صالح سعدالدین علىمستجد تقدیر86

 والء عبدهللا عباس ابراھیم مصطفىمستجد تقدیر87

 ولید امرهللا محمد الحدیدىمستجد تقدیر88

 یارا احمد على حسن طلبھمستجد تقدیر89

 یارا سامح الشربینى الشربینى االخرسمستجد تقدیر90

 یارا ھندى محمد محمد موسىمستجد تقدیر91

 یاسر اشرف فتحى السعید احمد عامرمستجد تقدیر92

 یاسر عبدالمنعم عوض عبدالمقصود سرحانمستجد تقدیر93

 یاسمین احمد ابراھیم محمد العشرىمستجد تقدیر94

 یاسمین اسعد احمد عبدهللا النقیبمستجد تقدیر95

 یاسمین اشرف احمد القناوىمستجد تقدیر96

 یاسمین الزمزمى محمد إبراھیممستجد تقدیر97

 یاسمین ایھاب عبدالرحمن العاجزمستجد تقدیر98

 یاسمین خالد احمد محمد علىمستجد تقدیر99

 یاسمین رمضان عبدالھادى عویضھمستجد تقدیر100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 یاسمین شعبان عبدالحمید محمود فجلھمستجد تقدیر1

 یاسمین عبدالرازق فتح هللا عبدالعزیز حجاجمستجد تقدیر2

 یاسمین فاروق عبدالعاطى عبدالفتاحمستجد تقدیر3

 یاسمین محمد ابراھیم شندىمستجد تقدیر4

 یاسمین محمد فؤاد مصباح الحسینىمستجد تقدیر5

 یاسمینا وائل محمد مسعد السیدمستجد تقدیر6

 یحیى عالء عادل الدمیاطىمستجد تقدیر7

 یسرا جمال عثمان النجارمستجد تقدیر8

 یسرى اشرف یسرى عبدالقادر الخولىمستجد تقدیر9

 یمنى محمد وحید مختار البازمستجد تقدیر10

 یوسف احمد محمد على محمد یاسینمستجد تقدیر11

 یوسف حسن عباس محمد زكىمستجد تقدیر12

 یوسف طھ على محمد سلطانمستجد تقدیر13

 یوسف عبدالعظیم ابراھیم حمدى یوسف البرممستجد تقدیر14

 یوسف محمد عبدالسالم الصاوى حسنمستجد تقدیر15

 یوسف مصباح عبده السعید یوسفمستجد تقدیر16

 یونس عبدالجید عبدالعاطى عبدالوھابمستجد تقدیر17

 على سلمان على سلیمان العازمىوافد مستجد تقدیر18

 فوزیھ محمد جاسم محمد الشمالىوافد مستجد تقدیر19

 مالك عماد محمود قره بالوافد مستجد تقدیر20

 نوره منصور عبدالكریم المحامیدوافد مستجد تقدیر21

 وعد عمر قھوه جىوافد مستجد تقدیر22

 آالء حسن عبدالمنعم محمد ابوطالبمستجد تخلف23

 آالء سید رمضان ابراھیم الشھاوىمستجد تخلف24

 آالء طارق على محمد الشفیشمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 آالء عبدالحى زكى محمد تایبمستجد تخلف26

 آالء محمد احمد ھاشممستجد تخلف27

 آالء محمد عبدالمنعم ابراھیم بخیتمستجد تخلف28

 آالء محمود محمد محیى عبدالكریممستجد تخلف29

 آالء ھشام زغلول حسن عطا هللامستجد تخلف30

 آیھ ابراھیم اسماعیل درویشمستجد تخلف31

 آیھ ابراھیم طھ احمد الحماقىمستجد تخلف32

 آیھ اشرف سالم المغازى خضرمستجد تخلف33

 آیھ السید فرید محمود عبدالحقمستجد تخلف34

 آیھ حمدى العطافى احمد الھنداوىمستجد تخلف35

 آیھ حمدى حامد محمد الحارسمستجد تخلف36

 آیھ رجب عبدالمولى رمضان نوارجمستجد تخلف37

 آیھ سعید ابوسالم سعید الساكتمستجد تخلف38

 آیھ سمیر توفیق سید احمد سید احمد عزاممستجد تخلف39

 آیھ صالح ابراھیم محمد على شادىمستجد تخلف40

 آیھ مجاھد مجاھد ابوالنجا دویدارمستجد تخلف41

 آیھ محسن عبدالرحمن عبدالعالمستجد تخلف42

 آیھ محمد المتولى عبدالكریممستجد تخلف43

 آیھ محمد امبابى المنسى بدرالدینمستجد تخلف44

 آیھ محمد جالل الفقىمستجد تخلف45

 آیھ محمد حسن محمد محمد صالح صبیحىمستجد تخلف46

 آیھ محمد عبدالھادى الفقىمستجد تخلف47

 آیھ ھشام على ابوزیدمستجد تخلف48

 ابانوب عماد عبدالملك ریاضمستجد تخلف49

 ابراھیم احمد عبدالفتاح متولى منصورمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ابراھیم حسن سعد ابراھیم سعدمستجد تخلف51

 ابراھیم عادل صابر ونسمستجد تخلف52

 ابراھیم عاطف ابراھیم ابراھیم حوریھمستجد تخلف53

 ابراھیم عبده محمد مسعود المھدىمستجد تخلف54

 ابراھیم فرج خلیل غنیممستجد تخلف55

 ابراھیم محمد ابراھیم مصطفى محمدمستجد تخلف56

 ابراھیم یاسر محمد المالحمستجد تخلف57

 اجالل عبدالحافظ عبدالحمید عبدالحافظمستجد تخلف58

 احمد اشرف لطفى عبدالرحمنمستجد تخلف59

 احمد السعید حمدى ابو الفتوح سعدهمستجد تخلف60

 احمد السعید فھمى محمد مصطفىمستجد تخلف61

 احمد السید السید عبدالغنىمستجد تخلف62

 احمد السید محمد على جمعھمستجد تخلف63

 احمد الشحات حامد الشربینى ابراھیممستجد تخلف64

 احمد العربى احمد محمود علىمستجد تخلف65

 احمد جالل مصطفى محمد عبدهللامستجد تخلف66

 احمد حمدى عبدالبدیع محمد محمدمستجد تخلف67

 احمد حمدى عبدالحمید ابراھیم مصطفىمستجد تخلف68

 احمد خالد على محمد حسینمستجد تخلف69

 احمد رشدى ابراھیم ابراھیم الغوالبىمستجد تخلف70

 احمد رضا احمد عبدالھادى محمد نمنممستجد تخلف71

 احمد رضا بدیر احمدمستجد تخلف72

 احمد زكریا محمد عبدهللا فرجمستجد تخلف73

 احمد زین احمد ابوعطیھمستجد تخلف74

 احمد سامى حسین العدل الغنیمىمستجد تخلف75
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 احمد سعد السید السید بدرمستجد تخلف76

 احمد سمیر محمود السنفاويمستجد تخلف77

 احمد شاكر عبدالھادى خضرمستجد تخلف78

 احمد شحاتھ عبده محمد السیدمستجد تخلف79

 احمد صبرى محى الدین لطفىمستجد تخلف80

 احمد صبرى مختار رجب الغالىمستجد تخلف81

 احمد طارق محمد لطفى عبدالرحمنمستجد تخلف82

 احمد طارق محمد یس محمدمستجد تخلف83

 احمد عادل ابراھیم محمد موسىمستجد تخلف84

 احمد عباس محمد عباسمستجد تخلف85

 احمد عبدالحمید عبدهللا عبدالحمیدمستجد تخلف86

 احمد عبدالحمید محمد محمد شعیشعمستجد تخلف87

 احمد عالءالدین منصور محمد الجنیدىمستجد تخلف88

 احمد على على حسن یحیىمستجد تخلف89

 احمد فتحى محمد شحاتھمستجد تخلف90

 احمد فوزى محمد جبرمستجد تخلف91

 احمد قاسم فرج قاسممستجد تخلف92

 احمد مجدى بكر ابوالعالمستجد تخلف93

 احمد مجدى حسن عبدالفتاح مصطفىمستجد تخلف94

 احمد مجدى مح�الدین عبده احمد خطابمستجد تخلف95

 احمد محمد احمد محمد موسىمستجد تخلف96

 احمد محمد السید عطیھ اللبودىمستجد تخلف97

 احمد محمد السید مصطفيمستجد تخلف98

 احمد محمد انور على سلیمانمستجد تخلف99

 احمد محمد حسن محمد سالممستجد تخلف100
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كلیة الحقوق 
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رابعة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:13 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 احمد محمد حسنى محمد عطیھمستجد تخلف1

 احمد محمد حفظى شحاتمستجد تخلف2

 احمد محمد عبدالعظیم سعد المكاوىمستجد تخلف3

 احمد محمد عطیھ سالممستجد تخلف4

 احمد محمد عیسى عطیھمستجد تخلف5

 احمد محمد محمد احمد فلیلھمستجد تخلف6

 احمد محمد محمد الشربینىمستجد تخلف7

 احمد محمود درویش المغالوىمستجد تخلف8

 احمد محمود محمد عبدالفتاحمستجد تخلف9

 احمد مصطفى محمود الشربینى العفیفىمستجد تخلف10

 احمد ناصر محمد عبدالرحمنمستجد تخلف11

 احمد نبیل ابراھیم احمدمستجد تخلف12

 احمد ھشام نورالدین السعید مصطفىمستجد تخلف13

 احمد یاسر فتحى عطیھ مصطفىمستجد تخلف14

 اسامھ عاشور مصباح عبد المجیدمستجد تخلف15

 اسراء ابوالحجاج فتحى ابوالمجد ابوالحجاجمستجد تخلف16

 اسراء احمد الحفنى الشحات على علىمستجد تخلف17

 اسراء السید محمد عیشمستجد تخلف18

 اسراء حسنى ابو الكمال الباز سمرهمستجد تخلف19

 اسراء خالد عوض الدسوقى حسانینمستجد تخلف20

 اسراء رضا عثمان فتح هللامستجد تخلف21

 اسراء صابر السید علي سعد عبدالكریممستجد تخلف22

 اسراء صبرى شحاتھ حسن علىمستجد تخلف23

 اسراء طلعت احمد محمد الكمشیشىمستجد تخلف24

 اسراء فتحى محمد منصور فھیممستجد تخلف25
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( فصل:13 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 اسراء محمد السعید خلیفھ طھمستجد تخلف26

 اسالم ابراھیم السعید على السراقوسمستجد تخلف27

 اسالم احمد السید بدوى المحمودىمستجد تخلف28

 اسالم احمد عبدالاله اسماعیل محمدمستجد تخلف29

 اسالم السید جمعھ السیدمستجد تخلف30

 اسالم مصطفى رشاد الجناینىمستجد تخلف31

 اسالم ناصر رجب فرجمستجد تخلف32

 اسالم یاسر فتحى الزیاتمستجد تخلف33

 اسماء احمد حسن ابراھیم عرفھمستجد تخلف34

 اسماء احمد محمد انیس حسن زھرةمستجد تخلف35

 اسماء الشوربجى المغاورى محمود الشوربجىمستجد تخلف36

 اسماء العربى السید عطیھ ابوعطیھمستجد تخلف37

 اسماء جمال عبدالحمید على الشترىمستجد تخلف38

 اسماء حلیم حسن العرابى حسنمستجد تخلف39

 اسماء صالح فھمى عبده سلیمانمستجد تخلف40

 اسماء صالح محمد عبدالنبىمستجد تخلف41

 اسماء عیسى السعید السید ابراھیممستجد تخلف42

 اسماء محمد حمدى محمدمستجد تخلف43

 اسماء محمد محمد عبدهللا جابرمستجد تخلف44

 اسماعیل ابراھیم محمد موسىمستجد تخلف45

 اشرف سامى طھ عبده حجازيمستجد تخلف46

 السید ابراھیم السید ابراھیم عبدالمطلبمستجد تخلف47

 السید عبدالواحد محمد عبدالواحدمستجد تخلف48

 الشیماء السید محمود عطیھ فضلمستجد تخلف49

 الشیماء سامح على شھابمستجد تخلف50
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:13 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 الشیماء محمد عبدالحى احمدمستجد تخلف51

 العربى محمد محمد محمد العبیدىمستجد تخلف52

 الھام الدسوقى المرسى عثمان ایوبمستجد تخلف53

 امانى امجد احمد ناصفمستجد تخلف54

 امانى عبدالبدیع على سالم جاب هللامستجد تخلف55

 امانى فرید الدمرداش ابوسالممستجد تخلف56

 امانى محمد فتحى محمد عوضمستجد تخلف57

 امانى مدبولى عبدالنبى محمود حمودهمستجد تخلف58

 امانى مكرم محمد السید عبدالعاطىمستجد تخلف59

 امل زكریا محمد غنیمھمستجد تخلف60

 امل سعید احمد محمد برمھمستجد تخلف61

 امل عبدالرحمن السید اصالن الجندىمستجد تخلف62

 امل یاسر ابراھیم عبده ابراھیممستجد تخلف63

 امنیھ عبدالرازق عبدالسمیع السید عامرمستجد تخلف64

 امنیھ على فھمى ابوھرجمستجد تخلف65

 امنیھ كمال حسن المغالويمستجد تخلف66

 امنیھ محمد ابراھیم الدسوقى عزالعربمستجد تخلف67

 امنیھ محمد عبدالعاطى عبدهللا احمدمستجد تخلف68

 امنیھ محمد فھمى مصطفى ابو خلیفھمستجد تخلف69

 امنیھ محمود محمد محمود الصاوىمستجد تخلف70

 امنیھ ناصر محمد عبدالحمید المتولىمستجد تخلف71

 امیر الرفاعى محمد ابراھیممستجد تخلف72

 امیر محمد الباز محمود محمدمستجد تخلف73

 امیره ابراھیم الطلحاوى ابراھیم درویشمستجد تخلف74

 امیره احمد ابوالمعاطى احمد العشماوىمستجد تخلف75
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 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:13 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 امیره الباز جمعھ الباز فودهمستجد تخلف76

 امیره السید ابوالعطا السیدمستجد تخلف77

 امیره خالد على فتحى نجاحمستجد تخلف78

 امیره سمیر عبدالخالق احمد طھمستجد تخلف79

 امیره عطیھ نبیھ على الحسینىمستجد تخلف80

 امیره محمد السید محمد السیدمستجد تخلف81

 امیره محمد امین النجیرىمستجد تخلف82

 امینھ عبدهللا السید بحیرىمستجد تخلف83

 ایاد اشرف السعید عبدالرحمن خطابمستجد تخلف84

 ایمان احمد محمد احمد الشوافمستجد تخلف85

 ایمان احمد مختار على ابوالعنینمستجد تخلف86

 ایمان السعید محمد الغندورمستجد تخلف87

 ایمان السید ابراھیم رزقمستجد تخلف88

 ایمان جمال عطوة عوض سلیممستجد تخلف89

 ایمان زینھم عبدهللا ابراھیممستجد تخلف90

 ایمان صابر عسكر ابراھیم عسكرمستجد تخلف91

 ایمان عصام حامد احمد عبدهمستجد تخلف92

 ایمان على شعبان المتولى الدسوقىمستجد تخلف93

 ایمان على عبدالبدیع عبدالھادى علىمستجد تخلف94

 ایمان محمد احمد رفعت على محمد الجزارمستجد تخلف95

 ایمان محمد السید الدسوقى عجیزمستجد تخلف96

 ایمان محمد محمد ابوطالب شعبانمستجد تخلف97

 ایمان مفید حلمى محمد حمودهمستجد تخلف98

 ایمن الشربینى عبدالرحیم حسن جاب هللامستجد تخلف99

 ایمن ماھر احمد محمد شعیشعمستجد تخلف100
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( فصل:14 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ایھاب احمد السید ابراھیم جادمستجد تخلف1

 باسل طھ محمود ابراھیم عبدهللامستجد تخلف2

 باسم ھانى السید محمد احمد عبدهمستجد تخلف3

 بسنت سامح السید غیثمستجد تخلف4

 تسنیم السید محمد ابوشلبىمستجد تخلف5

 تسنیم جمال عیاد عبدالعزیز عیادمستجد تخلف6

 تغرید احمد محمد عبدهللا حسنمستجد تخلف7

 جالل وجدى عبدالسالم السید الطنملىمستجد تخلف8

 جمال احمد احمد مصطفى شتیوىمستجد تخلف9

 جھاد على ابراھیم محمد سید احمدمستجد تخلف10

 جیالن محمد احمد حسین الشبراوىمستجد تخلف11

 حازم حسن مسعد احمد التلیتمستجد تخلف12

 حازم محمد محمود عبدالرحمن فودهمستجد تخلف13

 حامد محمد جابر احمد صالحمستجد تخلف14

 حسام اشرف محمد محمدمستجد تخلف15

 حسام الدین عادل حسن فھمى حسنمستجد تخلف16

 حسام عبدالمنعم عبده محمد حسانین االلفىمستجد تخلف17

 حسن حازم حسن السیدمستجد تخلف18

 حسن محمد حسن صالح ربیعمستجد تخلف19

 حسن محمد حسن على مخلصمستجد تخلف20

 حسن محمد محمود محمد البایرمستجد تخلف21

 حسین ابراھیم حسین محمد الخطیبمستجد تخلف22

 حسین محمد مصطفى محمد حسینمستجد تخلف23

 حلیمھ محمد ابراھیم السیدمستجد تخلف24

 حمدى محمد امین مصطفىمستجد تخلف25
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( فصل:14 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 حمدى محمد سعد الشرباصى السیدمستجد تخلف26

 حنان ابراھیم احمد فیاضمستجد تخلف27

 حنان حمدى عبدالرحمن محمدمستجد تخلف28

 حنان طلعت زكریا غازى شمس الدینمستجد تخلف29

 حنان عبدالجلیل سعد عبدالجلیل النادىمستجد تخلف30

 حنین رضا سامى محمد مختارمستجد تخلف31

 خالد احمد النحاس احمد محمد ابوسنھمستجد تخلف32

 خالد السعید محمد محمد محمد عبدالعالمستجد تخلف33

 خالد الطاھر محمد فاتح السیدمستجد تخلف34

 خالد قرنى جمعھ احمدمستجد تخلف35

 خالد محمد على سلیم علىمستجد تخلف36

 خالد محمد كامل المرمستجد تخلف37

 خالد ولید مصطفى طھ عویضھمستجد تخلف38

 خدیجھ القصبى خیرهللا زكى المنجىمستجد تخلف39

 خلود احمد احمد الحصرىمستجد تخلف40

 خلود العربى مرزوق عبده احمدمستجد تخلف41

 خلود خالد حسن بدیرمستجد تخلف42

 خلود عادل محمد یوسف لبنمستجد تخلف43

 خلود عبدالعزیز حسن قندیلمستجد تخلف44

 دالیا احمد على على حمودهمستجد تخلف45

 دالیا اشرف فوزى محمد احمدمستجد تخلف46

 دالیا مفید عبدالقادر عبدالسالم ابوالغیطمستجد تخلف47

 دعاء احمد عبدالسالم مأمون الدمتناوىمستجد تخلف48

 دعاء عرفان ابراھیم السید الحادقمستجد تخلف49

 دعاء محمد الزكى احمد حسینمستجد تخلف50
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( فصل:14 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 دعاء محمد فرج محمد ابوالمعاطىمستجد تخلف51

 دنیا حسام احمد لطفى السیدمستجد تخلف52

 دنیا شكرى عوض صقرمستجد تخلف53

 دیفید باسم عادل صبحى غبریالمستجد تخلف54

 دینا عادل محمود رزقمستجد تخلف55

 دینا عاطف محمد حسینمستجد تخلف56

 دینا عبدالبدیع على اسماعیلمستجد تخلف57

 دینا عبدالمعطى فھمى عبدالمعطى الجوھرىمستجد تخلف58

 دینا نبیل احمد العفیفىمستجد تخلف59

 ذكرى عطیھ فھمى عوض جبریلمستجد تخلف60

 ذكى فاروق ابراھیم عبدالعال بطینمستجد تخلف61

 رؤف عبدالسالم محمد عبدالسالممستجد تخلف62

 رافت ایمن رافت ابراھیم ابوالریشمستجد تخلف63

 رامى المصرى محمد عبدالھادىمستجد تخلف64

 رانا احمد على احمد البغدادىمستجد تخلف65

 رانیا ولید السید حسانینمستجد تخلف66

 رحاب مجدى فوزى محمد قابیلمستجد تخلف67

 رحمھ محمود عبدالمقصود عمرمستجد تخلف68

 رضا محمد عبدالسالم على عیسىمستجد تخلف69

 رضوه ابراھیم احمد امبابى زینمستجد تخلف70

 رضوى عصام یوسف سلیمانمستجد تخلف71

 رغده صالح صادق محمدمستجد تخلف72

 رغده طلعت خلیل حسین اسماعیلمستجد تخلف73

 رقیھ الشحات محمد محمد السید مصطفىمستجد تخلف74

 رقیھ محمد احمد العفیفىمستجد تخلف75
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 رنا احمد نزار وھبھمستجد تخلف76

 رنا اشرف البسیونى البسیونى ضیفمستجد تخلف77

 رنیا محمد طھ السعید غزالنمستجد تخلف78

 رنیم ھیثم عزت الكسممستجد تخلف79

 روان راجح صالح ابراھیم ابوالخیرمستجد تخلف80

 روان طاھر السید البسیونىمستجد تخلف81

 روان عبدالناصر عبدالباسط االماممستجد تخلف82

 روان محمد سعد ابوالمعاطى عمارمستجد تخلف83

 روضھ طارق محمد فتحى محمد البطلمستجد تخلف84

 رویدا ھشام السید عبدالقادرمستجد تخلف85

 ریم رزق على رزق طرباىمستجد تخلف86

 ریھام أسامھ یوسف حسن خفاجىمستجد تخلف87

 ریھام ابراھیم محمد داود محمودمستجد تخلف88

 ریھام خالد لطفى عبده محمدمستجد تخلف89

 ریھام عبدالكریم الشبراوى بدرانمستجد تخلف90

 ریھام عالء الدین یونس محمد البكريمستجد تخلف91

 ریھام نادر محمد رشاد العدروسىمستجد تخلف92

 ریھام نبیل محمود غازى شلبىمستجد تخلف93

 زبیده عادل عبدالعزیز حسین سلیممستجد تخلف94

 زینب الشحات ابراھیم شحاتھ شعبانمستجد تخلف95

 زینب محمد لطفى عبدالجلیل االماممستجد تخلف96

 ساره ابراھیم محمد عبدالحافظ احمد حسینمستجد تخلف97

 ساره اشرف السید احمد محمدمستجد تخلف98

 ساره السید احمد المرسى الشعراوىمستجد تخلف99

 ساره راضى محمد ابراھیم الدسوقىمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ساره محمد عبدالحلیم ابراھیم على زیدانمستجد تخلف1

 ساره نعمان الشوربجى السیدمستجد تخلف2

 سالى عبداللطیف صالح رزقمستجد تخلف3

 سامر مصطفى محمد حسانمستجد تخلف4

 ساھر سمیر ناجح عبدهللا جرجسمستجد تخلف5

 سحر محمد السعید المتولىمستجد تخلف6

 سراج الدین شاكر سراج الدین السید احمدمستجد تخلف7

 سكینھ عبدالرحمن محمد محمد الزنطمستجد تخلف8

 سلمى عبدالعال محمد غازىمستجد تخلف9

 سلمى محسن عرفات محمدمستجد تخلف10

 سلمى محمود احمد محمود النجارمستجد تخلف11

 سلمى ھشام عبدالمحسن عبدهللا حسن وزهمستجد تخلف12

 سلوى خالد محمد جمال رشاد حسانینمستجد تخلف13

 سلوى محمد حمزه محمد شفیق محمدمستجد تخلف14

 سماح حمدى جبر سالممستجد تخلف15

 سماح محمد عاطف محمود سلیمانمستجد تخلف16

 سماح محمد عمر الحسابمستجد تخلف17

 سمر طھ طھ محمد خلف السعدنىمستجد تخلف18

 سمر عبدالحمید راشد محمدمستجد تخلف19

 سمر عبدالغفار عبدالباقى عليمستجد تخلف20

 سمر عالءالدین فتحى شلبى عبدالعالمستجد تخلف21

 سمر محمد سعد منصورمستجد تخلف22

 سمر مصطفى محمد محمود عبدالرحیممستجد تخلف23

 سمر ھانى محمد حسن یوسفمستجد تخلف24

 سمیر محمد سمیر صالحمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 سھیر محسن رزق عبدالجلیل محمودمستجد تخلف26

 سھیلھ محمد محمد السید لبدهمستجد تخلف27

 سوزان مصطفى محمد الشبراوى العشماوىمستجد تخلف28

 شادى اشرف محمد حباظھمستجد تخلف29

 شادى عبدالرؤف عبدالحكم علىمستجد تخلف30

 شادى عمرو صفوت حسنمستجد تخلف31

 شاھندا مصطفى توفیق عبدالرازقمستجد تخلف32

 شاھنده محمود عبده احمد ابوخضیر الریسمستجد تخلف33

 شروق وائل كمال احمد صالح عليمستجد تخلف34

 شریف السید مصطفى یوسف خضرمستجد تخلف35

 شریف عزت محمد عوضمستجد تخلف36

 شرین محمد احمد عبدالحمید رزقمستجد تخلف37

 شعبان رضا الباز احمدمستجد تخلف38

 شھاب مجدى عبدالظاھر السید حسنمستجد تخلف39

 شھیره رضا محمد الزیدىمستجد تخلف40

 شوقى مجاھد شوقى محمد العزازىمستجد تخلف41

 شیرین شریف احمد محمد منصورمستجد تخلف42

 شیماء حامد محمد حامد ابوطالبمستجد تخلف43

 شیماء عاطف ابراھیم محمد باللمستجد تخلف44

 شیماء عبدالحى عبدالمتجلى یونسمستجد تخلف45

 شیماء على كمال وھبىمستجد تخلف46

 شیماء عوض محمود توفیقمستجد تخلف47

 شیماء ممدوح السید محمد عبدهمستجد تخلف48

 صابرین عبدالباسط ابراھیم محمودمستجد تخلف49

 صابرین مصطفى محمد البرجیسىمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 صالح داود صالح صالح العدلمستجد تخلف51

 صفیھ محمد رضا شعبان المنجىمستجد تخلف52

 صالح الدین فرج عبدالعزیز بركاتمستجد تخلف53

 ضحى مصطفى محمد عبدالعزیزمستجد تخلف54

 ضحى ناصر الصدیق اسماعیل السیدمستجد تخلف55

 طارق حلمى عبدالمطلب الخمیسمستجد تخلف56

 طارق عبدالفتاح عبدهللا السیدمستجد تخلف57

 طاھر عنتر عبداللطیف مخیمر حبیبمستجد تخلف58

 طاھر ماھر طاھر وھبھ صالحمستجد تخلف59

 عادل عادل محمد محمود عابدمستجد تخلف60

 عبدالرحمن خالد ابراھیم ابراھیم احمدمستجد تخلف61

 عبدالرحمن خالد عصمت طھ مرسىمستجد تخلف62

 عبدالرحمن رضا عبدالرازق السید عوضمستجد تخلف63

 عبدالرحمن محسن فكرى محمدمستجد تخلف64

 عبدالرحمن محسن محمد سعدمستجد تخلف65

 عبدالرحمن محمد عبدالمعطى السید طلحھمستجد تخلف66

 عبدالرحیم محمد عبدالرحیم حسن السواحمستجد تخلف67

 عبدالعزیز ھشام عبدالعزیز على عطیھمستجد تخلف68

 عبدالفتاح رمضان ابراھیم فوده ابراھیممستجد تخلف69

 عبدهللا احمد محمد مرسىمستجد تخلف70

 عبدهللا محمد على خضرمستجد تخلف71

 عبدهللا محمود احمد بوادىمستجد تخلف72

 عبدهللا مصبح سامى محمد حسب النبىمستجد تخلف73

 عزه على عثمان محمد اسماعیل البساطىمستجد تخلف74

 عزیزه جمال نجاح مصطفى الدسوقىمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 عفیف عالءالدین محمد كامل على لبنمستجد تخلف76

 عالء السید محمد جابر وھبھمستجد تخلف77

 على بكر على مصطفى علىمستجد تخلف78

 علیاء عصام عبدالجلیل منصورمستجد تخلف79

 علیاء محمد عطوه عطوهمستجد تخلف80

 عماد الدین عبدالحلیم محمد عبدالحلیممستجد تخلف81

 عماد عمر خطاب خطابمستجد تخلف82

 عمر عثمان حسان معروفمستجد تخلف83

 عمر فتحى سعد حسن الشماعمستجد تخلف84

 عمر محمود محمد القطب محمد سعیدمستجد تخلف85

 عمرو خالد محمد حلوهمستجد تخلف86

 عمرو عوض سالم عوض سالممستجد تخلف87

 عمرو محمد على الحدیدىمستجد تخلف88

 عمرو نبیل حسن طھمستجد تخلف89

 عمرو ولید عزمى محمد شھاب الدینمستجد تخلف90

 غاده السعید السید على شحاتھمستجد تخلف91

 فادى سامى میالد خلف غبریالمستجد تخلف92

 فاروق المتولى شاكر محمد مصطفىمستجد تخلف93

 فاروق طارق عبدالسالم مباركمستجد تخلف94

 فاطمةالزھراء منصور توفیق عمر احمد عامرمستجد تخلف95

 فاطمھ عزت عطا السیسىمستجد تخلف96

 فاطمھ محمد احمد ضاحيمستجد تخلف97

 فاطمھ محمد السید خالد الجندىمستجد تخلف98

 فاطمھ ممدوح محمد على عقل الشحاتمستجد تخلف99

 فرح یاسر اسماعیل شعبان حجازىمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 فوزى ابراھیم فوزى محمود عبدالھادىمستجد تخلف1

 فوزیھ رضا احمد محمد راشدمستجد تخلف2

 كریم السعید احمد التھامى محمد سرحانمستجد تخلف3

 كریم صبحى عبدالغنى مصطفى مباركمستجد تخلف4

 كریم عبدالمنعم محمود حسنین ابومایلھمستجد تخلف5

 كریم كمال مصطفى احمد السمكرىمستجد تخلف6

 كریم محمد محمد صالحمستجد تخلف7

 كریم یوسف فتحى محمد العدوىمستجد تخلف8

 المیس خالد محمد صدیق علي بیھمستجد تخلف9

 لینا مجدى لطفى محمد منصورمستجد تخلف10

 ماجد فتحى مسعد عبدالجواد شھاب الدینمستجد تخلف11

 مارینا ذكى رمزى صلیبمستجد تخلف12

 مجدى احمد محمد على الدینمستجد تخلف13

 مجدى السید محمد عبدالرحمن عیطھمستجد تخلف14

 مجدى سمیر السعید محمد احمدمستجد تخلف15

 مجدى مدحت عبدالقادر عبدالتوابمستجد تخلف16

 محسن محب محمد القداحمستجد تخلف17

 محمد ابراھیم ابوخلیل ابراھیم علىمستجد تخلف18

 محمد احمد ابوالعنین عبدالسالممستجد تخلف19

 محمد احمد حامد لطفى الدمرداشمستجد تخلف20

 محمد احمد طھ حسن سلیمانمستجد تخلف21

 محمد احمد عاطف الطوخىمستجد تخلف22

 محمد احمد على حسن طلبھمستجد تخلف23

 محمد اسماعیل شفیق اسماعیلمستجد تخلف24

 محمد اشرف ابراھیم على السیدمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد اشرف محمود محمد كردوشھمستجد تخلف26

 محمد الدسوقى خالد على عویسمستجد تخلف27

 محمد السعید رمضان عبدالكریممستجد تخلف28

 محمد السعید عبدالوھاب سرحانمستجد تخلف29

 محمد السید السید عبدالعزیز ابوالغیطمستجد تخلف30

 محمد السید متولى حسنمستجد تخلف31

 محمد السید محمد احمد خضرمستجد تخلف32

 محمد الطنطاوى محمد الطنطاوى احمدمستجد تخلف33

 محمد العربى عبدالعزیز محمد على خضرهمستجد تخلف34

 محمد المتولى محمد السید عیسىمستجد تخلف35

 محمد المرسى محمد المرسى الحزینمستجد تخلف36

 محمد ایمن حسین حامد السیدمستجد تخلف37

 محمد ایھاب عبدالمنعم احمدمستجد تخلف38

 محمد جمال عبدالملك نصیرمستجد تخلف39

 محمد حاتم اسامھ ابوالفتوحمستجد تخلف40

 محمد حامد بدیر خضر سرحانمستجد تخلف41

 محمد حامد عبدالرازق عبدالمجید علىمستجد تخلف42

 محمد حسن على ابواللیل السیدمستجد تخلف43

 محمد حسن محمد عبدهللا العدلمستجد تخلف44

 محمد حسین كمال حسینمستجد تخلف45

 محمد حلیم محمود محمود عبداللطیفمستجد تخلف46

 محمد حمدى السید سعفانمستجد تخلف47

 محمد حمدى عبدالحمید سید احمدمستجد تخلف48

 محمد حمدى على السیدالخطابىمستجد تخلف49

 محمد حمدى مصطفى جمعھ مطاوعمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد خالد عبداللطیف الشافعىمستجد تخلف51

 محمد خالد فاروق خلیلمستجد تخلف52

 محمد خیر محمد احمد منصورمستجد تخلف53

 محمد راضى معتمد محمود محمدمستجد تخلف54

 محمد ربیع السعید الغالى البحیرىمستجد تخلف55

 محمد رضا البدوى عبدهمستجد تخلف56

 محمد رضا مختار النجارمستجد تخلف57

 محمد رمضان الشافعى عوض الرفاعىمستجد تخلف58

 محمد زین العابدین احمد احمد عبدالحىمستجد تخلف59

 محمد زین العابدین سعد عثمان السحراوىمستجد تخلف60

 محمد سمیر برھام برھام محمدمستجد تخلف61

 محمد سمیر حامد شمخمستجد تخلف62

 محمد سمیر سالمھ الشھاوىمستجد تخلف63

 محمد شحتھ عمار احمدمستجد تخلف64

 محمد صالح العجمى حسن العجمىمستجد تخلف65

 محمد صبرى ابراھیم حسن غنیممستجد تخلف66

 محمد صالح الدین سیداحمد السید احمد یوسفمستجد تخلف67

 محمد صالح جودت السید العزبىمستجد تخلف68

 محمد صالح عبدالرحمن الفطایرىمستجد تخلف69

 محمد صالح مجلى خالفمستجد تخلف70

 محمد صالح محمود حسینمستجد تخلف71

 محمد طلعت السید رمضان الحجرمستجد تخلف72

 محمد عادل محمد فتحى محمدمستجد تخلف73

 محمد عبدالحمید صدیق یوسف البقرىمستجد تخلف74

 محمد عبدالرحمن عبدالرحمن سلطانمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد عبدالظاھر السعید حمدمستجد تخلف76

 محمد عبدالعزیز ابراھیم محمد السیدمستجد تخلف77

 محمد عبدالعزیز احمد على البدراوىمستجد تخلف78

 محمد عبدالعزیز راغب المنباوى الجملمستجد تخلف79

 محمد عبدالعظیم احمد محمد المدبقمستجد تخلف80

 محمد عبدالفتاح احمد سراج الدینمستجد تخلف81

 محمد عبدالفتاح محمد عبدالسمیع زھرهمستجد تخلف82

 محمد عبدالكریم عبدالفتاح جبر الشھاوىمستجد تخلف83

 محمد عبدهللا احمد عبدهللا فارسمستجد تخلف84

 محمد عبدهللا فتحى محمد الشحاتمستجد تخلف85

 محمد عبدالمنعم عبدالمنعم رمضان عبدالھادىمستجد تخلف86

 محمد عبدالھادى محمد السید بدوىمستجد تخلف87

 محمد عبده عبدالعال صابر صابرمستجد تخلف88

 محمد عدلى الفولى عبدالحافظمستجد تخلف89

 محمد عصام عبدهللا محرم محمدمستجد تخلف90

 محمد عطیھ محمد ریحانمستجد تخلف91

 محمد عالء احمد فیاضمستجد تخلف92

 محمد على رافت على حسنمستجد تخلف93

 محمد على على محمد صابرمستجد تخلف94

 محمد على محمد احمدمستجد تخلف95

 محمد على محمد على سریھمستجد تخلف96

 محمد على منصور على رجب الغزاوىمستجد تخلف97

 محمد عماد شحاتھ محمد غزالھمستجد تخلف98

 محمد عماد عبدالغفار جمعةمستجد تخلف99

 محمد عمر محمد عبدهللا الھلباوىمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد عمرو احمد زغلولمستجد تخلف1

 محمد عونى السید ابراھیممستجد تخلف2

 محمد عید فؤاد متولىمستجد تخلف3

 محمد فؤاد محمد محمد سالممستجد تخلف4

 محمد فرید شوقى عبدالمجیدمستجد تخلف5

 محمد فرید فرید العنانىمستجد تخلف6

 محمد فوزى ابراھیم حسونھمستجد تخلف7

 محمد ماھر خلف محمد احمدمستجد تخلف8

 محمد مجدى عبدالرافع عبدالوھابمستجد تخلف9

 محمد محمد ابراھیم محمدمستجد تخلف10

 محمد محمد السید على شطامستجد تخلف11

 محمد محمد صابر الشربینى عبیدمستجد تخلف12

 محمد محمود بالل محمد عبدهمستجد تخلف13

 محمد محمود عبدالمعطى محمد زیدمستجد تخلف14

 محمد مسعد مسعد العزبىمستجد تخلف15

 محمد مصطفى عبدالعزیز عبدالغنى عبدهمستجد تخلف16

 محمد مصطفى عبدالغفار الطوخىمستجد تخلف17

 محمد مصطفى محمد عید عالممستجد تخلف18

 محمد منصور عادل منصورمستجد تخلف19

 محمد منیر سعد عبدالفتاح بدوىمستجد تخلف20

 محمد ناصر سرور محمد الشالمستجد تخلف21

 محمد نشأت ابراھیم محمدمستجد تخلف22

 محمد نصر جمیل محمد حسن النجارمستجد تخلف23

 محمد ھشام رضا شریفمستجد تخلف24

 محمد ھشام عبدالعظیم العرابىمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمد وائل احمد زكى عبدالحمید حسام الدینمستجد تخلف26

 محمد وحید سید احمد سید احمد الھربیطىمستجد تخلف27

 محمد یاسر محمد شاھینمستجد تخلف28

 محمد یحیى عبدالحلیم البرعىمستجد تخلف29

 محمود ابراھیم ابراھیم عبداللطیف فرحاتمستجد تخلف30

 محمود ابراھیم شعبان عبدالوھاب ابراھیممستجد تخلف31

 محمود ابراھیم عبدالمطلب محمد یوسفمستجد تخلف32

 محمود ابراھیم محمد خضرمستجد تخلف33

 محمود ابراھیم محمود ابراھیم منسى غندرمستجد تخلف34

 محمود احمد سویلم محمد سویلممستجد تخلف35

 محمود احمد عبدالموجود محمود عنانمستجد تخلف36

 محمود احمد محمد یحى عبدالحكیم الشایبمستجد تخلف37

 محمود السید حسنین محمود نصرمستجد تخلف38

 محمود ایمن احمد حمادمستجد تخلف39

 محمود حمدى محمد علىمستجد تخلف40

 محمود رضا عبدالسالم محمد حسنمستجد تخلف41

 محمود سمیر سعد عبدالقادر خلیل الدالىمستجد تخلف42

 محمود طھ محمد احمد على عثمانمستجد تخلف43

 محمود عادل طھ السید عثمانمستجد تخلف44

 محمود عبدالفتاح خلیل شلبىمستجد تخلف45

 محمود عبدالقادر حسن عبدالقادر سالممستجد تخلف46

 محمود عصمت محمود عبدالوھاب عبدهمستجد تخلف47

 محمود عوض عبدهللا فوده الخولىمستجد تخلف48

 محمود مجدى محمد الطنطاوىمستجد تخلف49

 محمود محسن محمود الحنفى محمدمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 محمود محمد ابراھیم عبده ابراھیممستجد تخلف51

 محمود محمود محمد حسانین ابوالوفامستجد تخلف52

 محمود مختار أنور محمد بركاتمستجد تخلف53

 محمود مدحت عباس السرىمستجد تخلف54

 محمود موسى احمد الھندى موسىمستجد تخلف55

 مدحت عصام حسین نصر سنجرمستجد تخلف56

 مروه رضا محمد الترامسىمستجد تخلف57

 مروه سامى حسانین محمد خلیلمستجد تخلف58

 مروه طارق حسین محمدمستجد تخلف59

 مروه عادل عبده فرحاتمستجد تخلف60

 مریم احمد السعید فرج تقصیرهمستجد تخلف61

 مریم المغاورى عبدالعزیز جبلمستجد تخلف62

 مریم جمال محمد ابوالفتوحمستجد تخلف63

 مریم حسن حسن منصورةمستجد تخلف64

 مریم حمدى السید الصاوىمستجد تخلف65

 مریم حمدى فرح فرح ابوبازمستجد تخلف66

 مریم طارق محمد احمد البنوىمستجد تخلف67

 مریم عرفھ عبدالمقصود على سكرمستجد تخلف68

 مریم محسن محمد حسن محمدمستجد تخلف69

 مریم مصطفى مصطفى محى الدین مصطفىمستجد تخلف70

 مصطفى احمد مصطفى عوض محمدمستجد تخلف71

 مصطفى اسماعیل مصطفى الخولىمستجد تخلف72

 مصطفى زینھم على جابر ابو الروسمستجد تخلف73

 مصطفى صالح الدین مسعد الحطابمستجد تخلف74

 مصطفى طاھر محمد صدیق غالىمستجد تخلف75

 



11/7/2020 ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

68/73

كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
رابعة - انتظام

 للعام الجامعى(2020 - 2021)/الدور األول
( فصل:17 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 مصطفى محمد خیرهللا جادهللا سكرانمستجد تخلف76

 مصطفى محمود عبدالقادر وفامستجد تخلف77

 مصطفى یحى مصطفى عبدهللامستجد تخلف78

 معاذ حسین احمد حسین دویدارمستجد تخلف79

 منار محمد عوض عوض المكاوىمستجد تخلف80

 منار محمود ابو العطا ابراھیممستجد تخلف81

 منار ممدوح سمیر ممدوح المنسىمستجد تخلف82

 منار منصور فتحى عبد العزیز ابراھیممستجد تخلف83

 منتصر ابوالسعود ابوالسعود سلیمان المعزمستجد تخلف84

 منصور صبرى عبدالنبى السید احمد واصلمستجد تخلف85

 منصور فتحى منصور مصطفى اللضاممستجد تخلف86

 منى جمال محمد سلیمانمستجد تخلف87

 منى طارق محمد رأفت قمصانىمستجد تخلف88

 منى محمد احمد شریفمستجد تخلف89

 منى محمد محمود عثمانمستجد تخلف90

 منى وصفى موسى على غالىمستجد تخلف91

 مھا مصطفى احمد غازى عصرمستجد تخلف92

 مى فؤاد فتحى سالمھ زوینمستجد تخلف93

 مى متولى برھام متولى السیدمستجد تخلف94

 میاده عبدالحمید فھیم محمود دیابمستجد تخلف95

 میاده عبدهللا محمد عامرمستجد تخلف96

 میاده ماھر احمد الشحات البنامستجد تخلف97

 میاده محمد منسى محمد منسىمستجد تخلف98

 میرنا أیمن محمود عوض التلینيمستجد تخلف99

 میرنا احمد عبدالعظیم محمد عبدالصمدمستجد تخلف100
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 میسره حسن صبرى حسن ابوالعالمستجد تخلف1

 ناجى ابراھیم الشحات سالممستجد تخلف2

 ناجى یاسر ھالل اسحاقمستجد تخلف3

 نادین جاسر عبدالعظیم محمد جاللمستجد تخلف4

 ناھد رمضان حسانین عیدمستجد تخلف5

 نبیلھ عماد محفوظ صبحمستجد تخلف6

 نجاه عبدالرحمن عبدالستار ابوالعالمستجد تخلف7

 نجاه محمد حسن محمد عامرمستجد تخلف8

 نجوى شریف ماجد محمد خلیلمستجد تخلف9

 ندا احمد احمد محمد حنفىمستجد تخلف10

 ندا رفیق احمد احمد الزھیرىمستجد تخلف11

 ندى ابراھیم عبدالعزیز عبدالرحمن مطرمستجد تخلف12

 ندى جمال الدین حسین احمد احمدمستجد تخلف13

 ندى جمال عبدالبارى احمد حسانینمستجد تخلف14

 ندى حمدى جوده احمد النادىمستجد تخلف15

 ندى رضا عبدالباسط ابراھیممستجد تخلف16

 ندى محمد عبدالرحمن امینمستجد تخلف17

 ندى وجدى محمد حسنمستجد تخلف18

 نرمین عبدالغفار السید محمد بخیتمستجد تخلف19

 نرمین على عبدالمعطى الھنداوىمستجد تخلف20

 نرمین محمد ابوالنور محمد عبدالحلیممستجد تخلف21

 نسمھ مجدى محمد صالح الدین زوالمستجد تخلف22

 نسمھ محمد عطاهللا محمد حسنمستجد تخلف23

 نسمھ محمد على محمد رمضانمستجد تخلف24

 نسمھ ناصر عبدالجواد علىمستجد تخلف25
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 نھلھ عوض عطیھ المھدىمستجد تخلف26

 نھى اشرف ابراھیم عید الغازىمستجد تخلف27

 نوار خالد عبدالغفار الحلومستجد تخلف28

 نورا ابوبكر یوسف على النجارمستجد تخلف29

 نورا رضا محمد محمدمستجد تخلف30

 نورا محمد السید جادمستجد تخلف31

 نورھان اسامھ احمد عبده احمدمستجد تخلف32

 نورھان عادل محمد عبدالنبى الجیارمستجد تخلف33

 نورھان محمد السید ابراھیم بیبرسمستجد تخلف34

 نورھان محمد غانم یوسف الزینىمستجد تخلف35

 نورھان محى الدین یوسف محمود رخامستجد تخلف36

 نیره اشرف فتحى شحاتھ حسنمستجد تخلف37

 نیره رضا محمد الحسینى الشافعىمستجد تخلف38

 نیره رضا محمد یونسمستجد تخلف39

 نیره عبدالمطلب فرج عبدالمطلبمستجد تخلف40

 نیفین رضوان الغریب احمد القمرىمستجد تخلف41

 ھاجر السید احمد محمد على ھاشممستجد تخلف42

 ھاجر توكل حلمى متولى خلیلمستجد تخلف43

 ھاجر عصام محمد على منصورمستجد تخلف44

 ھاجر محمد احمد ابوالعال خلیلمستجد تخلف45

 ھاجر محمد السید محمد جاللمستجد تخلف46

 ھاجر محمود محمد عبدالھاديمستجد تخلف47

 ھالھ جمال محمود السید علىمستجد تخلف48

 ھالھ محمد عبدالسمیع محمد علىمستجد تخلف49

 ھایدى خیرى فكرى فوزى السید العیسوىمستجد تخلف50
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 ھایدى محمد ذكى عبدالوھابمستجد تخلف51

 ھبھ على محمد سعدمستجد تخلف52

 ھبھ فرج غازى على عبدهللامستجد تخلف53

 ھدى عاطف على على یوسفمستجد تخلف54

 ھدیر المھدى حسین حسین علىمستجد تخلف55

 ھدیر بكر محمد عبدالعاطى محمد نصارمستجد تخلف56

 ھدیر فایزجمال الدین العدلى اسماعیلمستجد تخلف57

 ھدیر محمد محمد حسن العجیرىمستجد تخلف58

 ھشام احمد لطفى عبدالمقصود المغربىمستجد تخلف59

 ھشام رضا جمیل ابراھیم بدوىمستجد تخلف60

 ھشام یاسر احمد محمد جادهللامستجد تخلف61

 ھمت محمد سعد مصطفى خلیلمستجد تخلف62

 ھند احمد القطب محمد عبدهللامستجد تخلف63

 ھند جالل عبدالرازق اماممستجد تخلف64

 ھند سامى المرسى عبدالغنى حبیبمستجد تخلف65

 ھند محمد بدوى عبدالغنى الشافعىمستجد تخلف66

 وسام محسن جوده الغریبمستجد تخلف67

 وسام محمد احمد علىمستجد تخلف68

 وسام ھانى مصطفى الكیالھمستجد تخلف69

 وسیم محمد عدنان النابلسىمستجد تخلف70

 وفاء محمد عید المرسىمستجد تخلف71

 والء سالم طھ على جبر الخطیبمستجد تخلف72

 والء على السید على عبدالكریممستجد تخلف73

 یارا وحید الموافى المغازىمستجد تخلف74

 یاسر احمد مصطفى محمد ابراھیم زھیرىمستجد تخلف75
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مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 یاسمین احمد ابراھیم حسن محمودمستجد تخلف76

 یاسمین احمد مسعد محمد سالمھمستجد تخلف77

 یاسمین اسماعیل الشافعى خلیل داودمستجد تخلف78

 یاسمین عصام حسین سالممستجد تخلف79

 یاسمین نبیل انور السید شاھینمستجد تخلف80

 یسرا خالد احمد عبدالحمید النحراوىمستجد تخلف81

 یسرا شوقى مراد اسماعیل ابو جلیلةمستجد تخلف82

 یسرى زكریا نعمان محمد السیدمستجد تخلف83

 یمنى عصام العدل عرفات رخیھمستجد تخلف84

 یوسف اشرف یوسف حسن السلمونىمستجد تخلف85

 یوسف السید السید السید الحاج علىمستجد تخلف86

 یوسف سامح عبدالحلیم عبدالحمید العراقىمستجد تخلف87

 یوسف محمد عبدالمنعم محمود الطنطاوىمستجد تخلف88

 یوسف نبیل قاسم مكاوىمستجد تخلف89

 امنھ تركى خالد ذیاب جغیثم عقاب الدیحانىوافد مستجد تخلف90

 خالد طالل محمد غانم جمرانوافد مستجد تخلف91

 ریم بداح محمد عبدهللا رفیدان قاعد العتیبىوافد مستجد تخلف92

 سعد على مرزوق رزیق العتیبىوافد مستجد تخلف93

 سلمان رشید ثمیل محمد الزقروطى الشمرىوافد مستجد تخلف94

 سلمان عبدالعزیز سعود زوید المطیرىوافد مستجد تخلف95

 ضارى یوسف عوض مطلق سلطانوافد مستجد تخلف96

 عبدالرحمن احمد على الكندرىوافد مستجد تخلف97

 عبدهللا بداح محمد عبدهللا العتیبىوافد مستجد تخلف98

 عبدهللا خالد محمد حسن محمد على المھناوافد مستجد تخلف99

 عبدالمجید خلیف سعود عواد فریج الماجدىوافد مستجد تخلف100
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كلیة الحقوق 
شئون طالب 

قائمة بأسماء الطالب 
 
رابعة - انتظام

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

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2020/11/07 01:58 م

مالحظــاتاالســـمحالة القیدم

 غنام ناصر غنام محمد غنام العجمىوافد مستجد تخلف1

 فراج حماد فھید محمد حزام العجمىوافد مستجد تخلف2

 فواز احمد صالح محمد السعیدىوافد مستجد تخلف3

 محمد خالد محمد حسن محمد على المھناوافد مستجد تخلف4

 محمد عبدالرحمن سھیل عطیان الرشیدىوافد مستجد تخلف5

 محمد مبارك محمد سراح مطلق الدغیموافد مستجد تخلف6

 میعاد مسلم عبید سلمانوافد مستجد تخلف7

 


