
كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة أولى - انتساب

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٩ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٢٠٠١مستجد ابراھیم محمد عبدالمنعم جبلي١١٠٠٠٤٨٧٤٢

٢٠٠٢مستجد احمد امجد عادل مرسي كرم٢١٠٠٠٤٥٦٠٤

٢٠٠٣باق احمد جمال محمد حسین٣١٠٠٠٥٥٠٠٤

٢٠٠٤مستجد احمد حسام على عبد العظیم٤١٠٠٠٤٥٥٧٧

٢٠٠٥مستجد احمد حمدى عبدالفتاح تونى٥١٠٠٠٤٥٨٢٤

٢٠٠٦مستجد احمد شعبان یونس محمد٦١٠٠٠٤٥٧٣٤

٢٠٠٧مستجد احمد صفوت احمد عبد هللا٧١٠٠٠٤٥٨١١

٢٠٠٨مستجد احمد عبدهللا عبدالمنعم عبدالرحمن٨١٠٠٠٤٥٥٥٥

٢٠٠٩مستجد احمد على یوسف محمد٩١٠٠٠٥٤٩٨٦

٢٠١٠مستجد احمد عماد احمد محمد١٠١٠٠٠٤٥٩٩٣

٢٠١١مستجد احمد عمرو محمد محمد١١١٠٠٠٤٥٦٣٠

٢٠١٢مستجد احمد فرغلى فوزى على١٢١٠٠٠٥٥٠٠٧

٢٠١٣مستجد احمد محمد حسانین عبدالمتجلي١٣١٠٠٠٤٥٥٥٩

٢٠١٤مستجد احمد محمد عبدالمعین محمد١٤١٠٠٠٤٥٨١٣

٢٠١٥مستجد احمد ولید عبدهللا ابراھیم١٥١٠٠٠٤٥٧٥٥

٢٠١٦مستجد اروي كمال حسین السید١٦١٠٠٠٤٥٥٥١

٢٠١٧مستجد اسراء احمد جبریل محمد١٧١٠٠٠٤٥٧٦١

٢٠١٨مستجد اسراء احمد محمد احمد١٨١٠٠٠٤٥٦٩٠

٢٠١٩مستجد اسراء حماده عزت امین١٩١٠٠٠٤٥٧٨٨

٢٠٢٠مستجد اسراء صالح حسن محمد٢٠١٠٠٠٥٤٧٢٢

٢٠٢١مستجد اسراء ضاحي فكري محمود٢١١٠٠٠٤٥٧٤٨

٢٠٢٢مستجد اسراء محمد شحاتھ عبدالمتجلي٢٢١٠٠٠٤٨٧٤٣

٢٠٢٣مستجد اسراء نادي محمد محمود٢٣١٠٠٠٤٥٩٧٨

٢٠٢٤مستجد اسراء ھاني محمد عید٢٤١٠٠٠٤٥٦٤٨

٢٠٢٥مستجد اسالم بدوى محمد امام٢٥١٠٠٠٤٥٥٧٥

٢٠٢٦مستجد اسماء خالد بدوي مھني٢٦١٠٠٠٤٥٦١٨

٢٠٢٧مستجد اسماء كارم علي سالمھ٢٧١٠٠٠٤٥٩٧٠

٢٠٢٨مستجد اسماء محمد ربیع وفقي٢٨١٠٠٠٤٥٩٥٤

٢٠٢٩مستجد اسماء محمد عبدالمغني نعاس٢٩١٠٠٠٤٥٨٨٠

٢٠٣٠مستجد اشجان طھ عبدالتواب عبدالاله٣٠١٠٠٠٤٥٩١٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٩ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٢٠٣١مستجد اشرقت عالء احمد جاد الكریم٣١١٠٠٠٤٥٩٨٥

٢٠٣٢مستجد اشرقت ھیبھ محمد عبدالعال٣٢١٠٠٠٥٤٨٥٧

٢٠٣٣مستجد االء ابوبكر فرج محمد٣٣١٠٠٠٤٥٨٩٥

٢٠٣٤مستجد االء فولي زغلول محمد٣٤١٠٠٠٤٥٦٨٠

٢٠٣٥مستجد االء محمد عوض ھالل٣٥١٠٠٠٤٥٧٠٧

٢٠٣٦مستجد االء محمد ناصر حسن٣٦١٠٠٠٥٤٧٥٢

٢٠٣٧مستجد اماني احمد محمدانور عبدالفتاح٣٧١٠٠٠٤٥٩٣١

٢٠٣٨مستجد اماني عبدالعال حسن ابراھیم٣٨١٠٠٠٤٥٩٨٤

٢٠٣٩مستجد امل مختار حسن عبدالعلیم٣٩١٠٠٠٤٥٧٠٥

٢٠٤٠مستجد امنھ بدر محمد محمد٤٠١٠٠٠٤٥٨٧٢

٢٠٤١مستجد امنھ نادي تغیان عبدالعزیز٤١١٠٠٠٤٥٧٢٢

٢٠٤٢مستجد امنیھ رمضان دسوقي رفاعي٤٢١٠٠٠٤٥٦٢٢

٢٠٤٣مستجد امنیھ محمود ملیجي مصطفي٤٣١٠٠٠٤٥٧٤٤

٢٠٤٤مستجد امیره قیاتي ھاشم علي٤٤١٠٠٠٤٥٧٢٦

٢٠٤٥مستجد ایمان خلیل صادق ابراھیم٤٥١٠٠٠٤٥٧٨٥

٢٠٤٦مستجد ایمان عماد ربیع عبدالغني٤٦١٠٠٠٤٥٩٠٩

٢٠٤٧مستجد ایھ بدري علي سید٤٧١٠٠٠٤٥٥٨٨

٢٠٤٨مستجد ایھ خلف حسنى محمود٤٨١٠٠٠٥٤٩٨٢

٢٠٤٩مستجد ایھ رجب محمد طھ٤٩١٠٠٠٤٥٨٨٦

٢٠٥٠مستجد ایھ صالح محمد بیومي٥٠١٠٠٠٤٥٧٨١

٢٠٥١مستجد ایھ عبدالعزیز عباس كامل٥١١٠٠٠٤٥٦٨٨

٢٠٥٢مستجد ایھ محمد احمد عبدالصمد٥٢١٠٠٠٤٥٩٠٥

٢٠٥٣مستجد ایھ محمود علي حموده٥٣١٠٠٠٤٥٦١٤

٢٠٥٤مستجد بثینھ طارق منیر احمد٥٤١٠٠٠٤٥٦٤٥

٢٠٥٥مستجد بالل محمد احمد عباس٥٥١٠٠٠٤٥٦٦٧

٢٠٥٦مستجد جارحى احمد عبدالتواب عبدهللا٥٦١٠٠٠٤٥٧٩٩

٢٠٥٧مستجد جھاد منتصر عثمان احمد٥٧١٠٠٠٤٥٦٥٠

٢٠٥٨مستجد جیھان عیسي عبدالعاطي عیسي٥٨١٠٠٠٤٥٩٦٢

٢٠٥٩مستجد حازم سید نجیب سلیمان٥٩١٠٠٠٤٥٩٨٠

٢٠٦٠مستجد حاكمھ عبدالحمید محمد عمار٦٠١٠٠٠٤٥٦٢٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٩ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٢٠٦١مستجد حبیبھ جمال حسن عبدالعزیز٦١١٠٠٠٤٨٧١٨

٢٠٦٢مستجد حسام خلف عدلي محمد٦٢١٠٠٠٤٥٧٠١

٢٠٦٣مستجد حسناء علي نظیر محمد٦٣١٠٠٠٤٥٩٨٩

٢٠٦٤مستجد حسناء عنتر محمد محمود٦٤١٠٠٠٤٥٨٥١

٢٠٦٥مستجد حلیمھ حسین توفیق محفوظ٦٥١٠٠٠٤٥٦٦٢

٢٠٦٦مستجد حمزه جمعھ قاسم محمد٦٦١٠٠٠٥٤٩٥٣

٢٠٦٧مستجد حنان عید محمد حسن٦٧١٠٠٠٤٥٨٥٥

٢٠٦٨مستجد خالد عصام زكي سید٦٨١٠٠٠٤٥٧٧٦

٢٠٦٩مستجد خلود جابر محمد حسانین٦٩١٠٠٠٤٥٧٣٦

٢٠٧٠مستجد خلود محمد حامد عبدالرسول٧٠١٠٠٠٤٥٦٧٥

٢٠٧١مستجد دعاء محمد زھران محمد٧١١٠٠٠٥٤٩٦٥

٢٠٧٢مستجد دعاء محمود ملعب احمد٧٢١٠٠٠٤٥٩٥٦

٢٠٧٣مستجد رانا شعبان محمد متولي٧٣١٠٠٠٤٥٩٠٣

٢٠٧٤مستجد راندا اشرف محمد محمد٧٤١٠٠٠٤٥٩١٩

٢٠٧٥مستجد رحاب جمال ھاشم خالد٧٥١٠٠٠٤٥٦٣٦

٢٠٧٦مستجد رحاب رمضان سید عبدالغني٧٦١٠٠٠٤٨٧٢٠

٢٠٧٧مستجد رحاب منتصر محمود شحاتھ٧٧١٠٠٠٤٥٨٣٩

٢٠٧٨مستجد رحمھ مرتضي نور الدین محمد٧٨١٠٠٠٤٥٩٠١

٢٠٧٩مستجد رشا ایمن عبدالفتاح صبره٧٩١٠٠٠٤٥٧١٤

٢٠٨٠مستجد رضوى رشاد عبدالرحمن محمود٨٠١٠٠٠٤٥٨٠٣

٢٠٨١مستجد رضوي علي عبدالعاطي عبداللطیف٨١١٠٠٠٤٥٨٤٩

٢٠٨٢مستجد رضوي محمود رمضان عبدالرحمن٨٢١٠٠٠٤٥٦٢٨

٢٠٨٣مستجد رقیھ محمد ابراھیم محمد٨٣١٠٠٠٤٥٦٥٤

٢٠٨٤مستجد رندا قاعود ابراھیم محمد٨٤١٠٠٠٤٥٩٣٩

٢٠٨٥مستجد روان حسن محمود عبد العلیم حسن٨٥١٠٠٠٤٥٦٠٠

٢٠٨٦مستجد ریھام اشرف سعودي احمد٨٦١٠٠٠٤٥٦٩٩

٢٠٨٧مستجد ریھام سید محمد سید٨٧١٠٠٠٤٥٩٧٢

٢٠٨٨مستجد ریھام ناجي رشدي عبدالعظیم٨٨١٠٠٠٤٥٦٥٦

٢٠٨٩مستجد زھراء عالء عبدالنعیم عبدالباقي٨٩١٠٠٠٤٥٩٦٨

٢٠٩٠مستجد زیاد وائل فتحي سعد٩٠١٠٠٠٤٥٩٢٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٩ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٢٠٩١مستجد سارة عمر محمد احمد٩١١٠٠٠٤٥٨٠٩

٢٠٩٢مستجد ساره جمال حسین محمد٩٢١٠٠٠٤٥٧٩٧

٢٠٩٣مستجد ساره صالح رزق خلیفھ٩٣١٠٠٠٤٥٨٠٥

٢٠٩٤مستجد ساره یاسر محمد ابراھیم٩٤١٠٠٠٤٥٥٦٨

٢٠٩٥مستجد سامیھ ممدوح جاسر محمد٩٥١٠٠٠٥٤٩٠٩

٢٠٩٦مستجد سعاد محمد قاسم عبدالعال٩٦١٠٠٠٤٥٥٤٩

٢٠٩٧مستجد سلمى جابر سعد ابواللیل٩٧١٠٠٠٥٤٧٤٥

٢٠٩٨مستجد سلمي اشرف سعد صالح٩٨١٠٠٠٤٥٥٤٦

٢٠٩٩مستجد سلمي محمد ربیع خیر٩٩١٠٠٠٤٥٩٥٢

٢١٠٠مستجد سلمي محمد عبدالرحیم محمد١٠٠١٠٠٠٤٥٩٣٧

٢١٠١مستجد سماح خلیل صادق ابراھیم١٠١١٠٠٠٤٥٧٤٢

٢١٠٢مستجد سماح محمد مرعي حسن١٠٢١٠٠٠٤٥٩٤٦

٢١٠٣مستجد سمیحھ نادي محمد صالح١٠٣١٠٠٠٤٥٦٨٦

٢١٠٤مستجد شروق احمد عبدالغني احمد١٠٤١٠٠٠٤٥٦١١

٢١٠٥مستجد شروق طھ ھاشم عبدالرحیم١٠٥١٠٠٠٥٤٧٢٠

٢١٠٦مستجد شروق مؤمن احمد محمد١٠٦١٠٠٠٥٤٧٢٣

٢١٠٧مستجد شروق محمود ابوبكر حافظ١٠٧١٠٠٠٤٥٧١٦

٢١٠٨مستجد شریف یاسر مصطفي محمود١٠٨١٠٠٠٤٥٧٥٧

٢١٠٩مستجد شھد كامل محمد كامل١٠٩١٠٠٠٤٥٨٤١

٢١١٠مستجد شھیره سید محمد محمود١١٠١٠٠٠٤٥٧٦٨

٢١١١مستجد شیماء شحاتھ محمد عبد الرازق١١١١٠٠٠٤٥٨٠١

٢١١٢مستجد شیماء فایز عباس عیسوي١١٢١٠٠٠٤٥٨٣٧

٢١١٣مستجد شیماء محروس سید عبدالسالم١١٣١٠٠٠٤٥٧١٨

٢١١٤مستجد شیماء ناجح شحاتھ عبدالرحمن١١٤١٠٠٠٤٥٩٧٤

٢١١٥مستجد صباح حسن جاد محمد١١٥١٠٠٠٤٥٨٧٤

٢١١٦مستجد ضحي حسن رفعت حسن١١٦١٠٠٠٤٥٧٠٩

٢١١٧مستجد طارق محمود محمد محمود١١٧١٠٠٠٤٥٨٧٠

٢١١٨مستجد طھ محمد طھ ابراھیم١١٨١٠٠٠٤٥٨٩٣

٢١١٩مستجد عبد الغفار صالح یعقوب صالح١١٩١٠٠٠٤٥٨٣٢

٢١٢٠مستجد عبدالحمید صالح عبدالحمید عید١٢٠١٠٠٠٥٤٧٤٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٩ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٢١٢١مستجد عبدالرحمن انور عبدالمجید فوزى١٢١١٠٠٠٥٤٨٧٢

٢١٢٢مستجد عبدهللا ایمن محمد رشید١٢٢١٠٠٠٥٤٨٦٣

٢١٢٣مستجد عبدهللا محمد عمران خلیل١٢٣١٠٠٠٤٥٩٣٥

٢١٢٤مستجد عبیر صالح محمد علي١٢٤١٠٠٠٤٥٦٣٨

٢١٢٥مستجد عبیر یوسف عبدالعزیز محمود١٢٥١٠٠٠٤٥٦٩٤

٢١٢٦مستجد عزه علي اسماعیل علي دكروري١٢٦١٠٠٠٤٥٥٥٣

٢١٢٧مستجد عفیفي محمد عفیفي السید١٢٧١٠٠٠٤٨٧٣٠

٢١٢٨مستجد علي ابراھیم حسین عبدالحلیم١٢٨١٠٠٠٤٥٦٦٠

٢١٢٩مستجد علیاء حجازي محمد علي١٢٩١٠٠٠٤٥٨٤٧

٢١٣٠مستجد علیاء محمد عبدهللا عبدالحمید١٣٠١٠٠٠٤٥٧٩٠

٢١٣١مستجد عمر خطاب منصور عبدالعزیز١٣١١٠٠٠٤٥٨٦٠

٢١٣٢مستجد عمر صالح فؤاد تسن١٣٢١٠٠٠٤٥٨٦٨

٢١٣٣مستجد عمر طارق محمد عبدالمعطى١٣٣١٠٠٠٥٤٨٧٥

٢١٣٤مستجد غاده عكاشھ عبدالمجید عبدالمجید١٣٤١٠٠٠٤٥٩٤١

٢١٣٥مستجد فاطمھ احمد عبدالحكیم ایوب١٣٥١٠٠٠٤٥٧٣٠

٢١٣٦مستجد فاطمھ احمد علي عبدالحمید١٣٦١٠٠٠٤٥٧٥٩

٢١٣٧مستجد فاطمھ خالد رمضان ادریس١٣٧١٠٠٠٤٥٩٦٦

٢١٣٨مستجد فاطمھ رضا محمد عبدالعظیم١٣٨١٠٠٠٤٥٦٥٢

٢١٣٩مستجد فاطمھ سماوي بحراوي محمد١٣٩١٠٠٠٤٥٦٩٢

٢١٤٠مستجد فاطمھ سید عبدالعلیم عبداللطیف١٤٠١٠٠٠٤٥٩٤٨

٢١٤١مستجد فاطمھ عبدالناصر شحاتھ علي١٤١١٠٠٠٤٥٩١١

٢١٤٢مستجد فاطمھ محمود فوزي محمود١٤٢١٠٠٠٤٥٧٠٣

٢١٤٣مستجد فاطمھ محمود مخیمر احمد١٤٣١٠٠٠٥٤٧٥٠

٢١٤٤مستجد فاطمھ مختار ابراھیم محمود١٤٤١٠٠٠٤٨٧٤٠

٢١٤٥مستجد فاطمھ ناصر انور محمود١٤٥١٠٠٠٤٥٨٩٧

٢١٤٦مستجد فتحیة سید سعد عبدالتواب١٤٦١٠٠٠٤٥٨٢٦

٢١٤٧مستجد فیروز ناصر شوقي امین١٤٧١٠٠٠٤٨٧٢٨

٢١٤٨مستجد كریمان محمد ضاحي محمد١٤٨١٠٠٠٤٥٩٢١

٢١٤٩مستجد كریمھ رجب سالم سلمان١٤٩١٠٠٠٤٥٦٧٣

٢١٥٠مستجد كوثر سید عبدالرحیم احمد١٥٠١٠٠٠٤٨٧٣٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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٢١٥١مستجد كوثر محمد علي عبداللطیف١٥١١٠٠٠٤٥٦٨٢

٢١٥٢مستجد لیلي محمد عبد الشافي محمد١٥٢١٠٠٠٤٥٥٦٢

٢١٥٣مستجد مؤمن رمضان محمد معبد١٥٣١٠٠٠٥٤٨٦٩

٢١٥٤مستجد مؤمن محمود عید توفیق١٥٤١٠٠٠٥٤٩١١

٢١٥٥مستجد مارلین رفعت وحید احمد١٥٥١٠٠٠٤٥٨٩٠

٢١٥٦مستجد ماھیتاب ولید محمود محمد اسماعیل١٥٦١٠٠٠٤٥٧٥٣

٢١٥٧مستجد محمد احمد شعبان ھمام١٥٧١٠٠٠٤٨٧٥٠

٢١٥٨مستجد محمد احمد على احمد١٥٨١٠٠٠٤٥٥٧٠

٢١٥٩مستجد محمد اسماعیل محمد رفعت عبدالصبور١٥٩١٠٠٠٤٥٩٣٣

٢١٦٠مستجد محمد اشرف شحاتھ خلف١٦٠١٠٠٠٤٥٨٩٩

٢١٦١مستجد محمد حسانین سید حسانین١٦١١٠٠٠٤٥٧٩٣

٢١٦٢مستجد محمد صالح محمد عبدالمحسن١٦٢١٠٠٠٤٥٥٦٠

٢١٦٣مستجد محمد عاطف محمد محروس١٦٣١٠٠٠٤٥٨٢٠

٢١٦٤مستجد محمد كمال صالح كمال١٦٤١٠٠٠٤٥٩٥٠

٢١٦٥مستجد محمد مصطفى عبدالشكور عبدالفضیل١٦٥١٠٠٠٥٤٨٦٥

٢١٦٦مستجد محمد مكادي احمد معبد١٦٦١٠٠٠٤٥٦٩٥

٢١٦٧مستجد محمد نادي عبدالمعز عبدالرحمن١٦٧١٠٠٠٤٥٧٢٨

٢١٦٨مستجد محمد ھارون محمد ھارون١٦٨١٠٠٠٥٤٩١٠

٢١٦٩مستجد محمد ھشام محمد قطب١٦٩١٠٠٠٤٥٧٥١

٢١٧٠مستجد محمود حسن سعد محمود١٧٠١٠٠٠٤٥٧٢٠

٢١٧١مستجد مروه احمد عبدالحكیم علي١٧١١٠٠٠٤٥٩٢٩

٢١٧٢مستجد مروه جمال علي عبدالقادر١٧٢١٠٠٠٤٥٩١٧

٢١٧٣مستجد مریم احمد نبیل عبدالفتاح١٧٣١٠٠٠٤٥٧٨٣

٢١٧٤مستجد مریم جمال محمد عبدالغفار١٧٤١٠٠٠٤٥٧٤٦

٢١٧٥مستجد مصطفى یاسر محمد خیرى عبدالظاھر١٧٥١٠٠٠٥٤٨٧٦

٢١٧٦مستجد مصطفي اشرف صالح عبدالرحیم١٧٦١٠٠٠٤٥٨٨٤

٢١٧٧مستجد مصطفي علي فتحي خلف١٧٧١٠٠٠٤٥٧٣٢

٢١٧٨مستجد مصطفي محمد محمد اسماعیل١٧٨١٠٠٠٤٥٩٠٧

٢١٧٩مستجد معتصم صالح عبدالعظیم محمد١٧٩١٠٠٠٤٥٦٥٨

٢١٨٠مستجد منار اسماعیل حسن محمد١٨٠١٠٠٠٤٥٦٦٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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٢١٨١مستجد منار بھاء محمد خلیل١٨١١٠٠٠٤٥٨٦٤

٢١٨٢مستجد منار خالد حسن محمد١٨٢١٠٠٠٤٥٦٤٠

٢١٨٣مستجد منار خالد عبدالغني حافظ١٨٣١٠٠٠٤٥٧٧٠

٢١٨٤مستجد منار رضا حافظ عبدالغني١٨٤١٠٠٠٤٥٧١٢

٢١٨٥مستجد منار صاوي خلیفھ علي١٨٥١٠٠٠٤٥٦٣٤

٢١٨٦مستجد منار فرغلي عبدالمنعم ابراھیم١٨٦١٠٠٠٤٥٥٥٧

٢١٨٧مستجد منار مؤمن رفعت محمد١٨٧١٠٠٠٤٨٧٢٢

٢١٨٨مستجد منار محمد رمضان عبدالوھاب١٨٨١٠٠٠٤٨٧٢٦

٢١٨٩مستجد منار محمود یاسین عبدالعال١٨٩١٠٠٠٤٥٩٢٧

٢١٩٠مستجد منة هللا محمود احمد محمود١٩٠١٠٠٠٤٥٥٨٥

٢١٩١مستجد منھ هللا احمد عبدالغني خلف١٩١١٠٠٠٤٥٦٧١

٢١٩٢مستجد منھ هللا مجدي عبدالغني محمود١٩٢١٠٠٠٤٥٦١٢

٢١٩٣مستجد منھ هللا محمد عبدالحافظ محمد١٩٣١٠٠٠٤٥٨٥٣

٢١٩٤مستجد منھ هللا مصطفي عبدالوھاب عبدالنبي١٩٤١٠٠٠٤٥٦٧٧

٢١٩٥مستجد مھا احمد رمضان ابراھیم١٩٥١٠٠٠٤٥٧٦٦

٢١٩٦مستجد مي مجدي عبدالفتاح احمد١٩٦١٠٠٠٤٥٧٧٤

٢١٩٧مستجد نادین ھاني عبدالعظیم محمود١٩٧١٠٠٠٤٥٦٠٩

٢١٩٨مستجد ناریمان سید فتحي حسن١٩٨١٠٠٠٤٥٨٦٢

٢١٩٩مستجد نبیھ شوقي محمد نجیب١٩٩١٠٠٠٤٥٩٤٣

٢٢٠٠مستجد نجالء رضا عشماوي محمد٢٠٠١٠٠٠٤٨٧٢٤

٢٢٠١مستجد نجالء مكرم محمد ناجي علي٢٠١١٠٠٠٤٥٧٧٢

٢٢٠٢مستجد ندا توفیق محمد توفیق٢٠٢١٠٠٠٤٥٧١١

٢٢٠٣مستجد ندا جمعھ محمد عبدالسالم٢٠٣١٠٠٠٤٥٨٨٨

٢٢٠٤مستجد ندى نجاح محمد جاد٢٠٤١٠٠٠٤٥٨٢٨

٢٢٠٥مستجد ندي عالء خلیل مبارك٢٠٥١٠٠٠٤٥٩٢٥

٢٢٠٦مستجد ندي محمد فتحي خضرواي٢٠٦١٠٠٠٤٥٦٠٨

٢٢٠٧مستجد ندي مصطفي محمد مغربي٢٠٧١٠٠٠٤٥٩٩١

٢٢٠٨مستجد نھال علي صالح علي٢٠٨١٠٠٠٤٥٦٣٢

٢٢٠٩مستجد نورا عبدالمقصود احمد عبدالمقصود٢٠٩١٠٠٠٤٥٨١٥

٢٢١٠مستجد نورا محمد ثابت حسین٢١٠١٠٠٠٤٥٨٠٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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٢٢١١مستجد نورالدین محمود السید عبدالحمید محمود ھیبھ٢١١١٠٠٠٤٥٥٩٦

٢٢١٢مستجد نورھان جمال رمضان عبدالسالم٢١٢١٠٠٠٤٥٨٥٧

٢٢١٣مستجد نورھان محمد عبدالجلیل صالح٢١٣١٠٠٠٤٥٦٨٤

٢٢١٤مستجد نورھان محمد عبدالمنعم ابراھیم٢١٤١٠٠٠٤٥٨٨٢

٢٢١٥مستجد ھاجر احمد فتحي احمد٢١٥١٠٠٠٤٥٨٤٣

٢٢١٦مستجد ھاجر خلیل محمد خلیل٢١٦١٠٠٠٤٥٩٦٠

٢٢١٧مستجد ھاجر ربیع محمود توفیق٢١٧١٠٠٠٤٥٧٩٥

٢٢١٨مستجد ھاجر رمضان عبدالظاھر عبدالمحسن٢١٨١٠٠٠٤٥٦٢٠

٢٢١٩مستجد ھاجر سامي عبدهللا محمد٢١٩١٠٠٠٤٥٦٧٩

٢٢٢٠مستجد ھاجر عریش عبدالسالم محمد٢٢٠١٠٠٠٤٥٦٩٧

٢٢٢١مستجد ھاجر محمد احمد حسن٢٢١١٠٠٠٤٥٨٣٥

٢٢٢٢مستجد ھاجر نادي علي محمد٢٢٢١٠٠٠٤٥٩٧٦

٢٢٢٣مستجد ھالة محمد ریاض حسن٢٢٣١٠٠٠٤٥٥٦٤

٢٢٢٤مستجد ھدي سید فاروق محمد٢٢٤١٠٠٠٤٥٨٧٨

٢٢٢٥مستجد ھدي صابر محمد ممتاز٢٢٥١٠٠٠٤٥٨٥٨

٢٢٢٦مستجد ھدیر مختار محمد متولي٢٢٦١٠٠٠٤٥٦٦٩

٢٢٢٧مستجد ھند خالد محمد كمال الراوي٢٢٧١٠٠٠٤٥٧٨٠

٢٢٢٨مستجد وفاء بكري بشیر محمد٢٢٨١٠٠٠٤٥٦٤٣

٢٢٢٩مستجد وفاء محمد اسماعیل عبدالكریم٢٢٩١٠٠٠٤٥٨٦٦

٢٢٣٠مستجد والء صبري یوسف عبدالرحمن٢٣٠١٠٠٠٤٥٩٨٢

٢٢٣١مستجد ولید بدرالدین محمد عبد العزیز محمد٢٣١١٠٠٠٤٥٥٩٨

٢٢٣٢مستجد یاسمین اشرف شوقي حسن٢٣٢١٠٠٠٤٨٧٣٢

٢٢٣٣مستجد یاسمین خالد زغلول سعد٢٣٣١٠٠٠٥٤٨٩٤

٢٢٣٤مستجد یاسمین محمد عزت عطا٢٣٤١٠٠٠٤٥٧٤٠

٢٢٣٥مستجد یحیي محمد یحیي شحاتھ٢٣٥١٠٠٠٤٥٨٤٥

٢٢٣٦مستجد یوسف محمد فولي سید٢٣٦١٠٠٠٤٥٩٦٤

٢٢٣٧باق احمد حسن محمد حسن٢٣٧١٠٠٠٣٥٨٢٤

٢٢٣٨باق احمد خالد حسن السید٢٣٨١٠٠٠٥٤٩٨٩

٢٢٣٩باق احمد رشاد عثمان زیدان٢٣٩١٠٠٠٢٦٠٥٤

٢٢٤٠باق احمد محمد ربیع محمد٢٤٠١٠٠٠٤٠٨١٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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٢٢٤١باق احمد ناصر محمد جمال الدین٢٤١١٠٠٠٢٧٣١٦

٢٢٤٢باق اسراء كمال طلعت محمد٢٤٢١٠٠٠٢٧٤٠٦

٢٢٤٣باق ایھ عبدالفتاح مصطفى محمد٢٤٣١٠٠٠٥٤٨٧٩

٢٢٤٤باق بدور رضا على فرحات٢٤٤١٠٠٠٣٥٨٦٨

٢٢٤٥باق بسنت محمود سید احمد٢٤٥١٠٠٠٢٧٤٦٧

٢٢٤٦باق بالل حسانین عبدالعزیز حسانین٢٤٦١٠٠٠٣٥٩٦٠

٢٢٤٧باق حازم حامد حسن محمد٢٤٧١٠٠٠٤٠٧٠٢

٢٢٤٨باق حسناء حامد كمال عبدالحمید٢٤٨١٠٠٠٣٥٩٠٦

٢٢٤٩باق خالد محمد عبدالوھاب میمون٢٤٩١٠٠٠٤٠٨٤٣

٢٢٥٠باق دالیا عنان السید محمد٢٥٠١٠٠٠٢٧٤٥٣

٢٢٥١باق دینا مصطفى محمد مصطفى٢٥١١٠٠٠٣٥٩٣٨

٢٢٥٢باق رانیا رمضان تونى خلف٢٥٢١٠٠٠٤٠٨٧٤

٢٢٥٣باق رضوى عادل على محمد٢٥٣١٠٠٠٤٠٨٠٤

٢٢٥٤باق سید محمد سید عبده٢٥٤١٠٠٠٣٥٩٨٣

٢٢٥٥باق ضیاء احمد سعد حبشى٢٥٥١٠٠٠٤٠٧٢٣

٢٢٥٦باق عبد الرحمن مدحت محمد شحاتة٢٥٦١٠٠٠٤٠٧٢٧

٢٢٥٧باق عبد هللا ولید عبد هللا محمد امین الخولى٢٥٧١٠٠٠٢٧٤٠٢

٢٢٥٨باق عبدالجواد ناصر عبدالجواد محمد٢٥٨١٠٠٠٤٠٤٣١

٢٢٥٩باق عبدهللا ناصر عبدهللا عبدالعلیم٢٥٩١٠٠٠٥٤٨٩٥

٢٢٦٠باق عمر محمد عبدالغنى محمد٢٦٠١٠٠٠٢٧٣٨٤

٢٢٦١باق فرحة ربیع عیسى جودة٢٦١١٠٠٠٤٠٧٢٦

٢٢٦٢باق كمال محسن كمال احمد٢٦٢١٠٠٠٣٦٠٠٧

٢٢٦٣باق محمد جمال حافظ عبد المجید٢٦٣١٠٠٠٤٠٨٠٢

٢٢٦٤باق محمد فتحى محمد محمد٢٦٤١٠٠٠٣٥٨٣٤

٢٢٦٥باق محمد فتحى محمد محمود٢٦٥١٠٠٠٥٤٨٦٧

٢٢٦٦باق محمود عالء السید عبدالحافظ شعالن٢٦٦١٠٠٠٢٧٣١٩

٢٢٦٧باق مریم عبد الاله محمد محمود٢٦٧١٠٠٠٣٦٠١٧

٢٢٦٨باق مصطفى بدرى المصرى حسن٢٦٨١٠٠٠٣٥٨٣٨

٢٢٦٩باق مصطفى عادل محمد خلف صالح٢٦٩١٠٠٠٤٠٧٧٥

٢٢٧٠باق مھند أحمد عبدربھ المحالوي٢٧٠١٠٠٠٣٥٨٠٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٩ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٢٢٧١باق ندا سعید محمد عبد الخالق٢٧١١٠٠٠٣٥٩٣٢

٢٢٧٢باق نسمھ عبد الناصر كامل جاد٢٧٢١٠٠٠٣٥٨٤٠

٢٢٧٣باق نیره اسامھ یوسف حسن٢٧٣١٠٠٠٢٧٤٦١

٢٢٧٤باق ھناء محمد احمد سلیمان٢٧٤١٠٠٠٢٧٣٢٤

٢٢٧٥باق یوسف سید فرج السید٢٧٥١٠٠٠٣٥٩٣٠

٢٢٧٦باق یوسف شعبان ابو بكر محمد٢٧٦١٠٠٠٢٧٣٦٠

٢٢٧٧باق یوسف محمد موسى موسى محمد٢٧٧١٠٠٠٥٤٩٦٩

٢٢٧٨مستجد احمد حسن محمد عبدالعال٢٧٨١٠٠٠٥٥٠١١

٢٢٧٩مستجد شیماء سید ابراھیم عطا٢٧٩١٠٠٠٥٥٠١٥

٢٢٨٠مستجد على یحیى تونى سید٢٨٠١٠٠٠٥٥٠١٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


