
كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثانیة - انتساب

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٥ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٣٠١باق محمد ناصر جمال أحمد٣٠١٦٨٨٢٥١٦

٤٣٠٢باق محمود جمال علي السید٣٠٢١٠٠٠٢٢٢٧٦

٤٣٠٣باق محمود رضا محمد قمصان٣٠٣١٠٠٠٢٢٣٠٣

٤٣٠٤باق محمود سامى حلمى محمد٣٠٤٦٨٨٢٤٩٥

٤٣٠٥باق مصطفى عبدالكریم محمد احمد٣٠٥١٠٠٠٢٦٠٦٩

٤٣٠٦باق مصطفى ممدوح كامل محمود٣٠٦١٠٠٠٢٦٢١١

٤٣٠٧باق مصطفي محمد رجب عبدالمھیمن٣٠٧١٠٠٠٢٦٠٣٣

٤٣٠٨باق منار رضا عبداللطیف محمد٣٠٨١٠٠٠٢٢٠١١

٤٣٠٩باق موسى محمود موسى محمود موسى٣٠٩١٠٠٠٢٢٠٩٥

٤٣١٠باق میرفت علي عالم علي٣١٠١٠٠٠٢٢٠٥٠

٤٣١١باق نورا صبحى االزھرى جارحى٣١١١٠٠٠٢٦٢١٧

٤٣١٢باق ھاجر سعد عبدالرحمن محمد٣١٢٦٨٨٢٧٣٣

٤٣١٣باق ھیثم احمد محمد محمد٣١٣١٠٠٠٢٢٢٧٨

٤٣١٤باق یارا احمد محمد احمد٣١٤٦٨٨٢٦٦٠

٤٣١٥باق یاسمین عدل احمد حامد٣١٥١٠٠٠٢٦٠٧٨

٤٣١٦من الخارج ١ احمد محى محمد محمد٣١٦٦٠٥٢٧٢٠

٤٣١٧من الخارج ١ احمد یسرى على محمد نجم٣١٧٦٠٢٥٤٣٥

٤٣١٨من الخارج ١ االء جمال عبد الناصر یونس سلیم٣١٨٦٨٨٢٧١٠

٤٣١٩من الخارج ١ ایمان عبدهللا عبدالرازق عبدهللا٣١٩٦٠٤٢٢٩٩

٤٣٢٠من الخارج ١ حازم محمد حجازى ابوجبل٣٢٠٦٨٨٢٦٢٣

٤٣٢١من الخارج ١ دینا خالف عبده احمد٣٢١٦٨٨٢٥٢٧

٤٣٢٢من الخارج ١ رضوى جمال عبدالعاطى سند٣٢٢٦٠٤٢٤٨٤

٤٣٢٣من الخارج ١ رغده خالد احمد محمد٣٢٣١٠٠٠١٠٧٧٢

٤٣٢٤من الخارج ١ ساره بلیغ حمدى محمد٣٢٤٦٠٤٢٤٩٤

٤٣٢٥من الخارج ١ طھ محمد طھ احمد٣٢٥٦٠٢٥٨٤٥

٤٣٢٦من الخارج ١ محمد احمد عبد المطلب عبد الواحد٣٢٦١٠٠٠١٠٥٩٧

٤٣٢٧من الخارج ١ محمد احمد محمد محمود شرف٣٢٧٦٠٤٢٧٥٥

٤٣٢٨من الخارج ١ محمد خالد عطیھ محمد صالح٣٢٨٦٨٨٢٤٢٣

٤٣٢٩من الخارج ١ منھ هللا مصطفى احمد السید زغلھ٣٢٩٦٠٤٢٦٧٢

٤٣٣٠من الخارج ١ ھاجر محمود احمد عبد هللا٣٣٠١٠٠٠١٠٥٦٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثانیة - انتساب

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٠٠١مستجد تخلف ابتسام محمود محمد فولى١١٠٠٠٢٦٠٨٠

٤٠٠٢مستجد تقدیر ابراھیم ابوبكر ابراھیم انور٢١٠٠٠٣٥٨٥٥

٤٠٠٣مستجد تخلف ابراھیم بدینى محمود خلف٣١٠٠٠٤٠٧١٦

٤٠٠٤مستجد تخلف ابراھیم حسن ابراھیم محمد٤١٠٠٠٣٥٨٧٥

٤٠٠٥مستجد تخلف ابراھیم رجب عوض احمد٥١٠٠٠٣٥٨٤١

٤٠٠٦مستجد تقدیر احمد جمال یحى على٦١٠٠٠٢٦٠٤٢

٤٠٠٧مستجد تخلف احمد حسن احمد حسن٧١٠٠٠٤٠٧٢٥

٤٠٠٨مستجد تخلف احمد سمیر سعد سید٨١٠٠٠٢٦٠٢٤

٤٠٠٩مستجد تقدیر احمد سید بغدادى سید٩١٠٠٠٣٥٩٧٣

٤٠١٠مستجد تخلف احمد سید حسین محمد١٠١٠٠٠٢٢٢٨١

٤٠١١مستجد تقدیر احمد سید نصر الدین احمد١١١٠٠٠٤٠٧١٠

٤٠١٢مستجد تخلف احمد شریف محمود خلیل١٢١٠٠٠٢٢٢٤٠

٤٠١٣مستجد تخلف احمد محمد جارحي عبدالظاھر عباس١٣١٠٠٠٢٢٢٤١

٤٠١٤مستجد تقدیر احمد محمد عبدالرحمن احمد١٤١٠٠٠٢١٩٢٣

٤٠١٥مستجد تخلف احمد محمد على ابراھیم١٥١٠٠٠٣٥٩٨٢

٤٠١٦مستجد تخلف احمد محمد عنتر عطا١٦١٠٠٠٢٧٣٣٠

٤٠١٧مستجد تخلف احمد محمود الكاشف محمد١٧١٠٠٠٢٧٣٥٨

٤٠١٨مستجد تخلف اسامھ امام فولي عبدالعزیز١٨١٠٠٠٢٢٢٧٩

٤٠١٩مستجد تخلف اسامھ عبد هللا عبد القوى عبد هللا١٩١٠٠٠٢٧٣١٣

٤٠٢٠مستجد تخلف اسراء احمد على حسن٢٠١٠٠٠٣٥٨٧٩

٤٠٢١مستجد تقدیر اسراء اشرف محمد عبدالمطلب٢١١٠٠٠٣٥٩٦٢

٤٠٢٢مستجد تخلف اسراء خالد جمال محمود٢٢١٠٠٠٣٥٩٦٥

٤٠٢٣مستجد تخلف اسراء عبدالرحیم عبدهللا عبدالرحمن٢٣١٠٠٠٣٥٨٦٤

٤٠٢٤مستجد تقدیر اسراء محمد على حسین٢٤١٠٠٠٢٧٣١٤

٤٠٢٥مستجد تخلف اسراء ناصر جمعھ احمد٢٥١٠٠٠٣٥٨١٩

٤٠٢٦مستجد تخلف اسالم ابوالعزایم محمد عبدالجلیل٢٦١٠٠٠٢٦٠٤٠

٤٠٢٧مستجد تقدیر اسالم اسماعیل ابراھیم موسى٢٧١٠٠٠٢٧٣٧٥

٤٠٢٨مستجد تقدیر اسالم حسین عامر حسین٢٨١٠٠٠٤٠٧٢٠

٤٠٢٩مستجد تخلف اسماء احمد على حسن٢٩١٠٠٠٤٠١٣٤

٤٠٣٠مستجد تخلف اسماء الساعدى عید الساعدى٣٠١٠٠٠٤٠٢٥٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٠٣١مستجد تخلف اسماء جمال عبدالحكیم على٣١١٠٠٠٤٠٧١٨

٤٠٣٢مستجد تخلف اسماء خالد طھ مھنى٣٢١٠٠٠٢٧٤٢٩

٤٠٣٣مستجد تقدیر اسماء رمضان خالد محمد٣٣١٠٠٠٣٦٠٢٥

٤٠٣٤مستجد تقدیر اسماء صالح توفیق عبد الغني٣٤١٠٠٠٣٥٩٩٩

٤٠٣٥مستجد تخلف اسماء عبد هللا صالح على٣٥١٠٠٠٢٧٣١٥

٤٠٣٦مستجد تقدیر اسماء عمر عبدالنعیم على٣٦١٠٠٠٤٠٨٠٩

٤٠٣٧مستجد تخلف اسماء مجدى محمد ضاحى٣٧١٠٠٠٢٧٣٠٧

٤٠٣٨مستجد تخلف اسماء محمد ابوالحمد خلیل٣٨١٠٠٠٢٧٣٤٨

٤٠٣٩مستجد تقدیر افنان حسني محمد خضیري٣٩١٠٠٠٢٧٢٧٦

٤٠٤٠مستجد تقدیر االء رضا عید احمد٤٠١٠٠٠٢٧٩٢٢

٤٠٤١مستجد تقدیر االء صالح عبد الستار ابراھیم٤١١٠٠٠٤٠٨١٢

٤٠٤٢مستجد تقدیر االمیر احمد عشماوي رؤوف عبدالسالم٤٢١٠٠٠٣٥٩٢٩

٤٠٤٣مستجد تخلف الھام على محمد عثمان٤٣١٠٠٠٣٥٩٨٧

٤٠٤٤مستجد تخلف امل ابوالسعود عبدالرشید سید٤٤١٠٠٠٤٠٧٢١

٤٠٤٥مستجد تخلف امل خالد منازع محمد٤٥١٠٠٠٢٧٣٠٨

٤٠٤٦مستجد تقدیر امنیھ ابراھیم محفوظ عبدالرحمن٤٦١٠٠٠٣٥٩٠٣

٤٠٤٧مستجد تخلف امنیھ محمود محمد عبد الجواد٤٧١٠٠٠٢٧٢٧٧

٤٠٤٨مستجد تخلف امیر یاسر محمد عبدالعزیز٤٨١٠٠٠٢٦٠٦٢

٤٠٤٩مستجد تقدیر امیره رجب عید رجب٤٩١٠٠٠٢٧٤٦٩

٤٠٥٠مستجد تقدیر امیره رمضان على محمد٥٠١٠٠٠٣٥٩٢٣

٤٠٥١مستجد تقدیر امیمھ مجدى عبد الغنى على٥١١٠٠٠٣٥٩١٨

٤٠٥٢مستجد تخلف امیمھ نبیل عبدالعظیم عبدالغني٥٢١٠٠٠٢٢١٣٧

٤٠٥٣مستجد تقدیر انس سید حسن محمد٥٣١٠٠٠٣٦٠١٣

٤٠٥٤مستجد تخلف ایات محمد عبد الصبور محمد٥٤١٠٠٠٣٥٩٤١

٤٠٥٥مستجد تقدیر ایمان نحاس منتسل العویسى٥٥١٠٠٠٤٠٧٢٢

٤٠٥٦مستجد تخلف ایمن محمد محمد كامل٥٦١٠٠٠٢٧٤٥٢

٤٠٥٧مستجد تخلف ایناس عزات محمد عزات٥٧١٠٠٠٢٧٣٢٧

٤٠٥٨مستجد تخلف ایھ جمال حفظي عبد النعیم٥٨١٠٠٠٣٥٨١٨

٤٠٥٩مستجد تقدیر ایھ سید محمد محمد٥٩١٠٠٠٤٠٧٣٣

٤٠٦٠مستجد تقدیر ایھ عبد الرؤف عاقولھ عبد التواب٦٠١٠٠٠٤٠٨٥٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٠٦١مستجد تخلف ایھ عالءالدین حجازي طلب٦١١٠٠٠٢٢٠٣٩

٤٠٦٢مستجد تقدیر ایھ محمد ابراھیم اسلمان٦٢١٠٠٠٣٥٨٥٩

٤٠٦٣مستجد تقدیر ایھ منتصر فضل هللا ابوالحسن٦٣١٠٠٠٣٥٨٥١

٤٠٦٤مستجد تخلف ایھاب خالد محمد فتح الباب٦٤١٠٠٠٢٢٢٤٤

٤٠٦٥مستجد تخلف بثینة عصام سالمة احمد٦٥١٠٠٠٣٥٨٨٠

٤٠٦٦مستجد تخلف بسمھ احمد حلمي صالح٦٦١٠٠٠٢٧٣٥٥

٤٠٦٧مستجد تقدیر بسمھ بشیر محمد ربیع٦٧١٠٠٠٢٧٣٤٩

٤٠٦٨مستجد تخلف تبارك عرفات عبد المبدى عثمان٦٨١٠٠٠٣٥٩٨٤

٤٠٦٩مستجد تقدیر تسنیم منتصر طھ ابراھیم٦٩١٠٠٠٢٧٣٩٧

٤٠٧٠مستجد تخلف تقى بدر محمد الصغیر محمد٧٠١٠٠٠٤٠٧٧٧

٤٠٧١مستجد تقدیر جھاد حسن عبدهللا موسى٧١١٠٠٠٢٧٢٦٤

٤٠٧٢مستجد تخلف جیھان حسین فتحى محمد٧٢١٠٠٠٢٧٣٣١

٤٠٧٣مستجد تخلف جیھان محمود رمضان طراف٧٣١٠٠٠٣٥٨٩٤

٤٠٧٤مستجد تخلف حسام شریف محمد شریف٧٤١٠٠٠٢٦٠٥٥

٤٠٧٥مستجد تخلف حسام فؤاد عبد الحكیم احمد٧٥١٠٠٠٤٠٨٠٥

٤٠٧٦مستجد تخلف حسام محمد احمد محمد٧٦١٠٠٠٤٠١٣٢

٤٠٧٧مستجد تخلف حسن الطاھر امین عبد الجلیل٧٧١٠٠٠٢٧٤٢٥

٤٠٧٨مستجد تقدیر حسن شریف محمد شریف٧٨١٠٠٠٢٦٠٨٢

٤٠٧٩مستجد تخلف حسن محمد حسن محمد تراب٧٩١٠٠٠٢١٩٧٤

٤٠٨٠مستجد تقدیر حلمي نادي حلمي عبدالوھاب٨٠١٠٠٠٢٢٠٠٠

٤٠٨١مستجد تقدیر حنان على نصار صالح٨١١٠٠٠٣٥٨٥٢

٤٠٨٢مستجد تقدیر خالد انور سید محمد٨٢١٠٠٠٣٥٩٧٦

٤٠٨٣مستجد تخلف خالد عربى محمد صالح٨٣١٠٠٠٢٧٣٩٦

٤٠٨٤مستجد تخلف خالد عمر حجازى عبدالسالم٨٤١٠٠٠٤٠٨٦٨

٤٠٨٥مستجد تخلف خلود تامر شعبان عبد العظیم٨٥١٠٠٠٣٦٠٣٢

٤٠٨٦مستجد تخلف خلود خالد محمود محمد٨٦١٠٠٠٣٦٠٠٦

٤٠٨٧مستجد تقدیر خلود عاطف احمد شحاتة٨٧١٠٠٠٢٧٣٧٤

٤٠٨٨مستجد تقدیر دالیا محمود العربى تونى٨٨١٠٠٠٣٥٨٢١

٤٠٨٩مستجد تخلف دنیا محمد عبدالحكیم عبدالعظیم٨٩١٠٠٠٢٧٣٠٠

٤٠٩٠مستجد تخلف رانیا سید خلف عزالدین٩٠١٠٠٠٣٥٩٨٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٠٩١مستجد تقدیر رباب محمد حسنى حسن٩١١٠٠٠٣٥٨٢٩

٤٠٩٢مستجد تقدیر ربیع رجب ربیع عبد المجید٩٢١٠٠٠٣٥٨٤٨

٤٠٩٣مستجد تقدیر رجاء بدرى محمد محمد٩٣١٠٠٠٤٠٦٥٠

٤٠٩٤مستجد تقدیر رحاب محمد رجب امام٩٤١٠٠٠٤٠٧٢٤

٤٠٩٥مستجد تقدیر رحاب محمود بشیر محمد٩٥١٠٠٠٣٦٠٢٤

٤٠٩٦مستجد تقدیر رحمھ احمد رمضان الیمنى٩٦١٠٠٠٣٦٠٠٠

٤٠٩٧مستجد تخلف رحمھ محمد حسن حیدر٩٧١٠٠٠٢٧٢٧٤

٤٠٩٨مستجد تقدیر رشا جمال بدوى محمد٩٨١٠٠٠٢٧٣٤٣

٤٠٩٩مستجد تخلف ریحاب على اسماعیل حسانین٩٩١٠٠٠٢٧٤٤٧

٤١٠٠مستجد تخلف ریم مجدى محمد محمد١٠٠١٠٠٠٣٥٩٢٥

٤١٠١مستجد تقدیر ریھام حسن محمود ابراھیم١٠١١٠٠٠٣٥٨٤٣

٤١٠٢مستجد تقدیر زبیده جمال حسن عبدالغنى١٠٢١٠٠٠٣٦٠٠١

٤١٠٣مستجد تخلف زغدانھ سعید سید سعد١٠٣١٠٠٠٣٥٨٧٢

٤١٠٤مستجد تخلف زھراء صالح محمد محمد١٠٤١٠٠٠٢٧٣٥٧

٤١٠٥مستجد تخلف زینب احمد موسى حسن١٠٥١٠٠٠٢٧٤١٥

٤١٠٦مستجد تقدیر زینب حلمى على ابو جبل١٠٦١٠٠٠٤٠٧٠٧

٤١٠٧مستجد تخلف زینب شریعى مصرى سلطان١٠٧١٠٠٠٢٧٣٧٩

٤١٠٨مستجد تقدیر ساره ابراھیم عبد الحمید ابراھیم١٠٨١٠٠٠٣٥٨٤٤

٤١٠٩مستجد تخلف ساره عبدالناصر عربى احمد١٠٩١٠٠٠٣٦٠٣٠

٤١١٠مستجد تقدیر سحر خمیس جابر حافظ١١٠١٠٠٠٣٥٩٢٠

٤١١١مستجد تقدیر سعید حماده سعید حبیب١١١١٠٠٠٣٥٨٩٢

٤١١٢مستجد تخلف سعید ماھر سعید السید ابراھیم١١٢١٠٠٠٢٢٣٧٦

٤١١٣مستجد تخلف سلوى محمد ربیع على١١٣١٠٠٠٢٧٤٥٨

٤١١٤مستجد تخلف سماح عشیرى عبدالرحیم عباده١١٤١٠٠٠٣٦٠٢٨

٤١١٥مستجد تخلف سمر فتحى عبد الستار صالح١١٥١٠٠٠٣٥٨٦٣

٤١١٦مستجد تخلف سمر محمد خلیل عبدالحكیم١١٦١٠٠٠١٧١١١

٤١١٧مستجد تخلف سمیھ عبدالباسط ابراھیم احمد١١٧١٠٠٠٢٢٢٢٧

٤١١٨مستجد تخلف سمیھ عصام محفوظ عبدالودود١١٨١٠٠٠٢٧٤٣٨

٤١١٩مستجد تخلف سندس محمد السید سعید١١٩١٠٠٠٣٥٩١٦

٤١٢٠مستجد تقدیر سھام سید حسنى محمد١٢٠١٠٠٠٢٧٤٧٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤١٢١مستجد تخلف سھیلھ خلف محمد فؤاد١٢١١٠٠٠٣٥٨٦٩

٤١٢٢مستجد تخلف سھیلھ عبد الناصر احمد مبارك١٢٢١٠٠٠٢٧٤٥٩

٤١٢٣مستجد تخلف شروق ناصر بدر عبد العال١٢٣١٠٠٠٣٥٨١٣

٤١٢٤مستجد تخلف شعبان جعفر طلبھ على١٢٤١٠٠٠٤٠٧٣٥

٤١٢٥مستجد تخلف شھاب عامر محمد احمد١٢٥١٠٠٠٤٠٧٢٨

٤١٢٦مستجد تخلف شھاب محسن محمد حسن١٢٦١٠٠٠٢٦٠٩٦

٤١٢٧مستجد تخلف شیماء جمعة عبدالمنعم عبدالنبي١٢٧١٠٠٠٣٥٨٧٤

٤١٢٨مستجد تخلف شیماء خالد محمد حسن١٢٨١٠٠٠٣٥٨٧٧

٤١٢٩مستجد تقدیر شیماء سالم شلقامى محمد١٢٩١٠٠٠٢٧٤٦٠

٤١٣٠مستجد تخلف شیماء شادى مراد عبد الغنى١٣٠١٠٠٠٣٥٩٤٢

٤١٣١مستجد تخلف شیماء عبدالناصر عبدالمنعم عبدالعال١٣١١٠٠٠٣٥٩٠٤

٤١٣٢مستجد تخلف شیماء مصلح عمر عبدالحكیم١٣٢١٠٠٠٢٧٤٨٢

٤١٣٣مستجد تخلف شیماء ناجي فتحى احمد١٣٣١٠٠٠٣٥٨٣٩

٤١٣٤مستجد تخلف شیماء ھشام صابر حسانین١٣٤١٠٠٠٢٧٤٤٥

٤١٣٥مستجد تخلف صابرین عید صقر احمد١٣٥١٠٠٠٢٢٣٤٥

٤١٣٦مستجد تخلف طارق عبدالاله مھنى سمیح١٣٦١٠٠٠٢٦٠٣٩

٤١٣٧مستجد تخلف طارق محمد محمد عبدالقادر١٣٧١٠٠٠٢١٩٣٩

٤١٣٨مستجد تخلف عائشة صالح الدین محمد حسن عبدالمتجلي١٣٨١٠٠٠٢٧٤٤١

٤١٣٩مستجد تقدیر عادل عالء احمد ابراھیم١٣٩١٠٠٠٢٧٣٦٨

٤١٤٠مستجد تخلف عبد الرازق عز فتحى محمد١٤٠١٠٠٠٢٧٤٥١

٤١٤١مستجد تخلف عبد الرحمن احمد رجب عبد الرحمن١٤١١٠٠٠٢٧٣٦١

٤١٤٢مستجد تخلف عبد الرحمن عالء محمد دسوقى١٤٢١٠٠٠٤٠٧١١

٤١٤٣مستجد تقدیر عبد الرحمن مخلوف عبد الرحمن ابراھیم١٤٣١٠٠٠٢٦٠٥٣

٤١٤٤مستجد تخلف عبد الرحمن ممدوح فاروق خلیفة١٤٤١٠٠٠٣٥٨٥٨

٤١٤٥مستجد تخلف عبد هللا أحمد محمد أحمد١٤٥١٠٠٠٣٥٩٢٧

٤١٤٦مستجد تخلف عبد هللا محمد ابراھیم عیسى١٤٦١٠٠٠٤٠٧٣٦

٤١٤٧مستجد تقدیر عبدالتواب ناجح عبدالتواب جمعھ١٤٧١٠٠٠٤٠٨٦٧

٤١٤٨مستجد تخلف عبدالرحمن روؤف محمد فرحات١٤٨١٠٠٠٢٧٣٢٨

٤١٤٩مستجد تقدیر عبدالرحمن مبارك محمد عبدالسالم١٤٩١٠٠٠٢٧٤٦٢

٤١٥٠مستجد تخلف عبدالرحمن محمد الزناتى عبدهللا١٥٠١٠٠٠٤٠٧١٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤١٥١مستجد تخلف عبدالرحمن یاسر انور محمد١٥١١٠٠٠٢٦٠٤٩

٤١٥٢مستجد تخلف عبدهللا خالد محمد عبدالفتاح١٥٢١٠٠٠٢٧٣٤٥

٤١٥٣مستجد تقدیر عبدهللا شعبان محمد علواني١٥٣١٠٠٠٢٧٤٣٩

٤١٥٤مستجد تقدیر عبدهللا صابر یونس احمد١٥٤١٠٠٠٢٢٢٣٥

٤١٥٥مستجد تقدیر عبدهللا محمد على محمد١٥٥١٠٠٠٤٠٨٣٩

٤١٥٦مستجد تخلف عبدهللا مختار عبدهللا عبدالسالم١٥٦١٠٠٠٤٠٨٥٦

٤١٥٧مستجد تقدیر عبدهللا معروف محمد بلھاس معروف١٥٧١٠٠٠٢٦٠٥٩

٤١٥٨مستجد تخلف عبیر جمعة رجب دكرورى١٥٨١٠٠٠٣٥٩١٧

٤١٥٩مستجد تقدیر عبیر شعبان على محمد١٥٩١٠٠٠٣٥٨٠٨

٤١٦٠مستجد تقدیر عصام جمال محمد عبد العزیز١٦٠١٠٠٠٢٢٣٧٠

٤١٦١مستجد تقدیر عفاف احمد محمد محمود١٦١١٠٠٠٣٥٩٧٢

٤١٦٢مستجد تخلف علیاء احمد عبد الرازق ابراھیم١٦٢١٠٠٠٣٦٠٢٣

٤١٦٣مستجد تخلف علیاء مختار عمر صاوى١٦٣١٠٠٠٣٥٨٩٧

٤١٦٤مستجد تخلف عمر احمد مصطفى خلیفة١٦٤١٠٠٠٤٠٧٠٣

٤١٦٥مستجد تقدیر عمر عبد السالم فتحى عبد السالم١٦٥١٠٠٠٢٦٢٠٣

٤١٦٦مستجد تقدیر عمر محسن صالح محمد١٦٦١٠٠٠٤٠٧٠٦

٤١٦٧مستجد تخلف عمرو سید محمد حسانین١٦٧١٠٠٠٤٠٨٧٧

٤١٦٨مستجد تخلف غاده سالم محمود محمد١٦٨١٠٠٠٢٧٤١٩

٤١٦٩مستجد تقدیر فارس عبدالدایم كریم احمد١٦٩١٠٠٠٢٧٣٤٤

٤١٧٠مستجد تخلف فاطمھ جمال محمد یوسف١٧٠١٠٠٠٤٠٨١٨

٤١٧١مستجد تقدیر فاطمھ ناجى شحاتھ سید١٧١١٠٠٠٢٧٣٥٤

٤١٧٢مستجد تخلف فریالھ رضا اسماعیل جبریل١٧٢١٠٠٠٢٧٤٥٤

٤١٧٣مستجد تخلف فضل شوقى عبد السند على١٧٣١٠٠٠٢٦٠٨١

٤١٧٤مستجد تخلف كریم عصام صادق محمد١٧٤١٠٠٠٤٠٨٦٦

٤١٧٥مستجد تخلف كریم فرید عبد العزیز عبد السمیع١٧٥١٠٠٠٣٥٨١٥

٤١٧٦مستجد تخلف كریم محمد عبد الحلیم حفنى١٧٦١٠٠٠٤٠٢٢٧

٤١٧٧مستجد تقدیر كوثر على محمود احمد١٧٧١٠٠٠٢٧٣٠٢

٤١٧٨مستجد تخلف لبنى عبد العزیز جمعھ عبد العزیز١٧٨١٠٠٠٣٥٩١٤

٤١٧٩مستجد تخلف مؤمن عبد المالك محمد لطفى عبدالمالك١٧٩١٠٠٠٢٦٢١٩

٤١٨٠مستجد تقدیر محمد احمد یوسف محمود١٨٠٦٨٨٢٥٧٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤١٨١مستجد تخلف محمد السید عبدالسالم السید حسین١٨١١٠٠٠٣٥٨٠٩

٤١٨٢مستجد تقدیر محمد جمال عرفھ محمد١٨٢١٠٠٠٤٠١٥١

٤١٨٣مستجد تخلف محمد حربى على محمد١٨٣١٠٠٠٢٦٠٧٩

٤١٨٤مستجد تخلف محمد حسن محمد حسن ابوالسعود١٨٤١٠٠٠٢٧٣٦٩

٤١٨٥مستجد تقدیر محمد حسین ابراھیم احمد١٨٥١٠٠٠٤٠٧١٢

٤١٨٦مستجد تقدیر محمد حسین عبدالجابر كامل١٨٦١٠٠٠٣٥٨٥٧

٤١٨٧مستجد تخلف محمد حماده سعد على١٨٧١٠٠٠٤٠٣٠٠

٤١٨٨مستجد تخلف محمد رمضان مصطفى على١٨٨١٠٠٠٢٧٢٩٨

٤١٨٩مستجد تخلف محمد سباق جبر احمد١٨٩١٠٠٠٣٥٩٠٥

٤١٩٠مستجد تخلف محمد سید على عبدالحكیم١٩٠١٠٠٠٢٧٤٣٢

٤١٩١مستجد تخلف محمد شعبان سعداوى مبارك١٩١١٠٠٠٤٠٧١٥

٤١٩٢مستجد تقدیر محمد صفوت ابو العال نصرى١٩٢١٠٠٠٣٥٨١٦

٤١٩٣مستجد تقدیر محمد عادل محمد ابراھیم العدلى١٩٣١٠٠٠٢٧٤٦٤

٤١٩٤مستجد تقدیر محمد عبد الرحیم زارع عبد الرحیم١٩٤١٠٠٠٢٧٢٨٥

٤١٩٥مستجد تخلف محمد على عبد العزیز مصطفى١٩٥١٠٠٠٣٥٨٨٩

٤١٩٦مستجد تقدیر محمد على عبد العظیم عبده١٩٦١٠٠٠٤٠٨٦١

٤١٩٧مستجد تقدیر محمد علي عبد هللا عبد العزیز١٩٧١٠٠٠٣٥٩٧٠

٤١٩٨مستجد تخلف محمد علي عبدهللا محمود١٩٨١٠٠٠٢٢٢٦٠

٤١٩٩مستجد تخلف محمد فاروق محمد محمد النشار١٩٩١٠٠٠٢٢٢٧٤

٤٢٠٠مستجد تقدیر محمد ممدوح خیشھ صالح٢٠٠١٠٠٠٢٢٢٨٨

٤٢٠١مستجد تقدیر محمود حمدي عبدالحمید محمد٢٠١١٠٠٠٢٢٢٢١

٤٢٠٢مستجد تقدیر محمود سعید محمد احمد٢٠٢١٠٠٠٢٢٠٠٤

٤٢٠٣مستجد تقدیر محمود عبدالسمیع فتحى محمد٢٠٣١٠٠٠٤٠٨٤٤

٤٢٠٤مستجد تخلف محمود عماد عبد الباقي عیسي٢٠٤١٠٠٠٣٥٩٢٨

٤٢٠٥مستجد تخلف محمود محمد ابراھیم عبدالكریم٢٠٥١٠٠٠٤٠٨٤١

٤٢٠٦مستجد تقدیر محمود محمد المھدي محمود حساني٢٠٦١٠٠٠٢٢٣٦٨

٤٢٠٧مستجد تخلف محمود محمد حسن ابراھیم٢٠٧١٠٠٠٣٥٨١٧

٤٢٠٨مستجد تخلف محمود ناصر على عبد العزیز٢٠٨١٠٠٠٢٦٠٣٧

٤٢٠٩مستجد تخلف محمود ھشام احمد عثمان٢٠٩١٠٠٠٢٢١٢٥

٤٢١٠مستجد تقدیر مروان اشرف نور الدین كامل٢١٠١٠٠٠٢٢٢٧٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٢١١مستجد تقدیر مروه احمد محمد عبد الغنى٢١١١٠٠٠٣٥٨١٤

٤٢١٢مستجد تقدیر مریم أسامة شحاتھ إبراھیم٢١٢١٠٠٠٣٦٠٠٩

٤٢١٣مستجد تقدیر مریم اشرف عمر محمد٢١٣١٠٠٠٢٢٠٦٣

٤٢١٤مستجد تخلف مریم عمر عثمان احمد٢١٤١٠٠٠٣٥٨٢٥

٤٢١٥مستجد تقدیر مصطفى حسانین صاوى مرسى٢١٥١٠٠٠٢١٩٢٥

٤٢١٦مستجد تخلف مصطفى كامل حلمى عبد الموجود٢١٦١٠٠٠٢٦١٦٧

٤٢١٧مستجد تخلف مصطفى محمد عبد المجید عباس٢١٧١٠٠٠٢٦٠٥٨

٤٢١٨مستجد تخلف مصطفى محمد قطب ابراھیم٢١٨١٠٠٠٢٦٠٦٠

٤٢١٩مستجد تخلف مصطفى محمود شحاتھ ابراھیم٢١٩١٠٠٠٣٥٩٤٧

٤٢٢٠مستجد تقدیر مصطفى محمود محمد حسان٢٢٠١٠٠٠٣٥٨٦١

٤٢٢١مستجد تقدیر مصطفى محمود محمد محمود٢٢١١٠٠٠٤٠٧١٣

٤٢٢٢مستجد تخلف مصطفى ھانى مصطفى احمد٢٢٢١٠٠٠٢٦٠٩٠

٤٢٢٣مستجد تخلف مصطفي جعفر صابر علي٢٢٣١٠٠٠٢٢٢٨٥

٤٢٢٤مستجد تخلف مصطفي جمال مصطفي عبدالحمید٢٢٤١٠٠٠٢٢٠٨٧

٤٢٢٥مستجد تخلف ممدوح محمد خطاب جاد٢٢٥١٠٠٠٢٢٣٢٨

٤٢٢٦مستجد تقدیر منار اشرف محمد توني٢٢٦١٠٠٠٢٢٢٦٢

٤٢٢٧مستجد تقدیر منار محمد ھاشم معوض٢٢٧١٠٠٠٤٠٢٦٦

٤٢٢٨مستجد تخلف منار یاسر محمود علي٢٢٨١٠٠٠٢٢٠٨٩

٤٢٢٩مستجد تخلف منھ مبروك صالح على٢٢٩١٠٠٠٢٧٣١٢

٤٢٣٠مستجد تخلف مى اشرف محمد شلقامى٢٣٠١٠٠٠٢٧٤٥٥

٤٢٣١مستجد تخلف مى خلف محمود خلف٢٣١١٠٠٠٣٥٩٩٦

٤٢٣٢مستجد تخلف مي سمیر محمد منیر علي٢٣٢١٠٠٠٢٢٠١٣

٤٢٣٣مستجد تقدیر نادین وائل محمد زكى محمود٢٣٣١٠٠٠٢٢٢٦٩

٤٢٣٤مستجد تخلف نجاه حسام بسیونى احمد٢٣٤١٠٠٠٢٢٠٢٦

٤٢٣٥مستجد تقدیر ندا یاسر محمد توفیق٢٣٥١٠٠٠٣٥٨٨١

٤٢٣٦مستجد تقدیر ندى حسب النبى عمر حسب النبى٢٣٦١٠٠٠٢٦٠٧٠

٤٢٣٧مستجد تخلف ندى معن محمد عبد الشافى٢٣٧١٠٠٠٤٠٣٨٤

٤٢٣٨مستجد تخلف ندى ولید جابر ھریدى٢٣٨١٠٠٠٢٧٤٠٨

٤٢٣٩مستجد تقدیر ندي اشرف مصطفي محمد٢٣٩١٠٠٠٢٢١٠٤

٤٢٤٠مستجد تقدیر نسرین نبیل احمد اسماعیل٢٤٠١٠٠٠٢٧٤٤٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٢٤١مستجد تخلف نھال ابراھیم محمد طرفاوى٢٤١١٠٠٠٢٧٣٥٩

٤٢٤٢مستجد تقدیر نھال جمال خلف عبد النبي٢٤٢١٠٠٠٢٦٠٣٠

٤٢٤٣مستجد تخلف نھال مناع محمد مناع٢٤٣١٠٠٠٢٢٢١٥

٤٢٤٤مستجد تخلف نھلة حجازي كامل أحمد٢٤٤١٠٠٠٣٦٠٢٧

٤٢٤٥مستجد تخلف نورا عاطف حسانین على٢٤٥١٠٠٠٣٥٩٤٤

٤٢٤٦مستجد تقدیر نورھان خالد محمد عبد الرحمن٢٤٦١٠٠٠٢٧٤٣١

٤٢٤٧مستجد تقدیر نورھان رجب شعبان اسماعیل٢٤٧١٠٠٠٤٠٢٩٩

٤٢٤٨مستجد تقدیر نورھان محمد حسین عبدالعزیز٢٤٨١٠٠٠٣٤٥٠٩

٤٢٤٩مستجد تخلف نورھان یاسر سعید رسالن٢٤٩١٠٠٠٣٥٨٠٠

٤٢٥٠مستجد تقدیر نیرة مدحت سید عطا٢٥٠١٠٠٠٣٥٩٨٥

٤٢٥١مستجد تقدیر ھاجر احمد محمد محمد٢٥١١٠٠٠٤٠٧٣٠

٤٢٥٢مستجد تخلف ھاجر اشرف حمدى داخلى٢٥٢١٠٠٠٢٧٢٩٤

٤٢٥٣مستجد تقدیر ھاجر سید یوسف ریاض٢٥٣١٠٠٠٣٥٨٣١

٤٢٥٤مستجد تقدیر ھاجر شعبان محمد محمد٢٥٤١٠٠٠٣٦٠٢٦

٤٢٥٥مستجد تخلف ھاجر عاصم فتحى احمد٢٥٥١٠٠٠٢٧٣٥٣

٤٢٥٦مستجد تخلف ھاجر محمد ربیع عبد الستار حسان٢٥٦١٠٠٠٣٥٩٢٤

٤٢٥٧مستجد تخلف ھاجر ھانى فتحى احمد٢٥٧١٠٠٠٢٢١٠٢

٤٢٥٨مستجد تقدیر ھالھ شوقى حفني محمد٢٥٨١٠٠٠٣٥٩٨١

٤٢٥٩مستجد تقدیر ھایدى جمال ناجى عبدالغنى٢٥٩١٠٠٠٣٥٨٦٢

٤٢٦٠مستجد تقدیر ھدى صابر عبد الفتاح محمد٢٦٠١٠٠٠٣٥٨٨٨

٤٢٦١مستجد تقدیر ھدیر رضا احمد عبد العظیم٢٦١١٠٠٠٣٥٩٩٥

٤٢٦٢مستجد تقدیر ھدیر عبدالرحیم فراج خلیفھ٢٦٢١٠٠٠٢٧٤٤٢

٤٢٦٣مستجد تخلف ھدیر ھشام عبد الحمید عبد الرازق٢٦٣١٠٠٠٢٧٢٨٤

٤٢٦٤مستجد تقدیر ھشام محمد ابو الغیث زكى٢٦٤١٠٠٠٣٦٠١٥

٤٢٦٥مستجد تقدیر والء فتحى محمد البرنس٢٦٥١٠٠٠٢٦١٦٩

٤٢٦٦مستجد تخلف ولید عبدالاله سید عبدالاله٢٦٦١٠٠٠٢٢١٧٦

٤٢٦٧مستجد تخلف یارا محمد على السید٢٦٧١٠٠٠٣٥٩٤٠

٤٢٦٨مستجد تخلف یاسمین أحمد السید على٢٦٨١٠٠٠٢٧٣٤٢

٤٢٦٩مستجد تخلف یاسمین السعید محمد احمد٢٦٩١٠٠٠٣٥٨٤٧

٤٢٧٠مستجد تخلف یاسمین محمد السید محمد٢٧٠١٠٠٠٣٥٨٢٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٤ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٤٢٧١مستجد تخلف یحیى عبد الناصر ابراھیم احمد٢٧١١٠٠٠٢٧٤٢٣

٤٢٧٢مستجد تقدیر یوسف احمد عوض عثمان٢٧٢١٠٠٠٤٠٧٧٨

٤٢٧٣مستجد تخلف یوسف ھیثم اسماعیل اسماعیل٢٧٣١٠٠٠٣٥٨٧٦

٤٢٧٤باق احمد جمال عبدالناصر غریب٢٧٤١٠٠٠٢٢٠٧٨

٤٢٧٥باق احمد ربیع احمد موسى٢٧٥١٠٠٠١١٨٣٠

٤٢٧٦باق احمد عاطف جالل محمد٢٧٦١٠٠٠٢٢٢١٦

٤٢٧٧باق احمد عالء رمضان خمیس٢٧٧١٠٠٠٢٢١٨٨

٤٢٧٨باق احمد على سعد محمد٢٧٨١٠٠٠١٠٨٢٨

٤٢٧٩باق احمد فتحى ابراھیم خلیفة٢٧٩١٠٠٠٢٦٠٦٤

٤٢٨٠باق احمد محمد مغربي عبدالرحمن٢٨٠١٠٠٠٢١٩٦٤

٤٢٨١باق ادھم محمد شعبان حسن الشاعر٢٨١١٠٠٠٢٢٣٦٤

٤٢٨٢باق اسراء عبدالفتاح محمد فتح هللا٢٨٢١٠٠٠٢٢١٣٥

٤٢٨٣باق اسالم ناصر احمد ابراھیم٢٨٣١٠٠٠٢٦٠٤١

٤٢٨٤باق اسیل خلف عبدهللا محمد٢٨٤١٠٠٠٢٢٢١٢

٤٢٨٥باق الشیماء محمد عبدهللا محمد٢٨٥١٠٠٠٢٢١٢٠

٤٢٨٦باق الھام امین محمد امین٢٨٦١٠٠٠٢٢٢٤٧

٤٢٨٧باق ایھ محروس على احمد٢٨٧١٠٠٠٢٦١٩٨

٤٢٨٨باق حسام الدین جمال كامل٢٨٨١٠٠٠١٠٥٥٥

٤٢٨٩باق خلود ابراھیم ذكي علي٢٨٩١٠٠٠٢٢٢٥٦

٤٢٩٠باق رحیمھ رضوان خلف رضوان٢٩٠١٠٠٠٢٢٠٦٨

٤٢٩١باق رضوي محمود احمد محمود٢٩١١٠٠٠٢٢٢٢٨

٤٢٩٢باق عبد الرحمن محمد سعد مھنى٢٩٢٦٨٨٢٣٧٦

٤٢٩٣باق عبدهللا عاصم الضبع احمد٢٩٣١٠٠٠٢٢١٢٦

٤٢٩٤باق عبدهللا یحى عبدالمنعم عبدهللا٢٩٤٦٨٨٢٧٣٩

٤٢٩٥باق على عبد الفتاح على عبدالفتاح٢٩٥١٠٠٠٢٦٠٩٢

٤٢٩٦باق على عبدالمنعم على مھدى حسن٢٩٦١٠٠٠٢٦٠٢٩

٤٢٩٧باق فاطمھ اسامھ محمد محمد٢٩٧١٠٠٠٢٢٢١٤

٤٢٩٨باق فاطمھ الزھراء محمد علي محمد٢٩٨١٠٠٠٢١٩٩١

٤٢٩٩باق كریم سالمة سعودى رمضان سعودى٢٩٩١٠٠٠٢٢٠٠٣

٤٣٠٠باق محمد على سعد محمد٣٠٠١٠٠٠٢٦٠٥٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


