
амЯЛЮϜ ϼϜϸ ЬмцϜ сЂϜϼϸЮϜ ЬЊУЮϜ /ϣϪЮϝϪЮϜ ϣЦϼУЮϜ

ϣтЂϜϼϸЮϜ ϣЮϝϲЮϜ ϸтЧЮϜ ϣЮϝϲ ЀмЯϮЮϜ аЦϼ ϞЮϝАЮϜ аЂϜ а
ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̹̼̻̽ ϸвϲв ϸтЂ ϝтϼЪϾ ̭ъϜ ̸

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̹̼̼̽ ϬϼТ ϸтвϲЮϜϸϠК пЦϸЊ ϸмвϲв ̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̽̽ ϸвϦЛв ϸвϲв ϸϝвК ФϼϝА ̺

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̽̾ ϸтϾ мϠϜ ϸтϼТ пϲϦТ йА ̻

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̽̿ ϸвϲв ϸвϲв ϸтЂ двϲϼЮϜ ϸϠК ̼

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̽̀ Ьык аЯЂв дЂϲ атϼЪ ̽

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̹̽̽ ϸтЂ пЂϼв ϰыЊ ϸвϲϜ ̾

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̽ Јмϼϲв ϸтЂЮϜ дϝϠЛІ ̭ϝвЂϜ ̿

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̹̽̽ ϸвϲв ϰϝϦУЮϜϸϠК ЬϝвϮ йвЂϠ ̀

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̽̽ ϸвϲв пвлТ ϼЊϝжЮϜ ϸϠК ЬϝвϮ ̸̷

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̻̽̽ пКϝϠЂ дЂϲ аткϜϼϠϜ ̭ϝвтІ ̸̸

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̼̽̽ Ѐтв϶ омϝЦϼІ ЬтЯ϶ ϸвϲв ̸̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̽̽̽ пЯК ϸвϲϜ дЂϲвЮϜ ϸϠК ϸвϲв ̸̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̽̽̾ йжтϦТ ϰϝϦУЮϜ ϸϠК дтϸЮϜ ϼмж ̸̻

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̽̽̿ пϦϝϮж ϸвϲв ϸмвϲв ЬвϜ ̸̼

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̽̽̀ ϸвϲв пЪϾ оϸϮв атϼЪ ̸̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̹̽̾ ϼвК ϸвϲв ϼвК ϸвϲв ̸̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̹̽̾ ϰϝϠЊв дЂϲ ϰϝϠЊв ϸвϲв ̸̿

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̹̽̾ ϼмУЊК аткϜϼϠϜ пжПЮϜ ϸϠК аϝІк ϸвϲв ̸̀

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̹̺̽̾ дЂϲ ϾЛвЮϜϸϠК ЬϝвϮ аϝІк ̷̹
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كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثالثة - انتساب

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦٠٠١مستجد تخلف ابراھیم عزت عبدالمعز محمود١١٠٠٠١٠٥٧٥

٦٠٠٢مستجد تخلف ابو المجد ابو اللیل محمود على٢٦٨٨٢٦١١

٦٠٠٣مستجد تخلف احمد ابراھیم على محمد٣١٠٠٠٢٦٠٧٧

٦٠٠٤مستجد تقدیر احمد حماده محمد حفظى٤١٠٠٠٢٦٠٧٦

٦٠٠٥مستجد تقدیر احمد ربیع محمد على٥٦٨٨٢٧١٦

٦٠٠٦مستجد تخلف احمد رجب بشیر عبد المولى٦١٠٠٠٢٦٠٤٦

٦٠٠٧مستجد تقدیر احمد سمیر عبدالحافظ على٧١٠٠٠٢٢٠١٩

٦٠٠٨مستجد تخلف احمد سید محمد عبد المنعم سید٨٦٥٤٠٢٨٢

٦٠٠٩مستجد تخلف احمد شحتھ محمد مسلم شفطر٩١٠٠٠٢٢٠١٤

٦٠١٠مستجد تخلف احمد صالح حداد محمد١٠١٠٠٠١٠٥٩٨

٦٠١١مستجد تخلف احمد عبدالنبي احمد عبدالنبي١١١٠٠٠٢٢١٤٩

٦٠١٢مستجد تقدیر احمد على محمد عبدهللا١٢٦٠٤٢٣٢٤

٦٠١٣مستجد تخلف احمد فرغلى على فرغلى١٣١٠٠٠٢٦٠٥٠

٦٠١٤مستجد تخلف احمد محمد احمد سویكن١٤٦٠٤٢٥١٠

٦٠١٥مستجد تخلف احمد محمد صالح ابوزید١٥٦٨٨٢٣٧٠

٦٠١٦مستجد تخلف احمد محمد فوزى اسماعیل١٦١٠٠٠٢٦٠٥٢

٦٠١٧مستجد تخلف احمد محمد محمود عبدهللا١٧١٠٠٠٢٢٣٧٨

٦٠١٨مستجد تخلف احمد ھارون محمد ھارون١٨١٠٠٠٢٦٠٦٥

٦٠١٩مستجد تخلف اروى ابراھیم دسوقي ابراھیم عطیھ١٩٦٨٨٢٥٣٦

٦٠٢٠مستجد تخلف اسامھ احمد علي احمد٢٠١٠٠٠٢٢٣٠١

٦٠٢١مستجد تقدیر اسراء اشرف طھ عبدالواحد٢١١٠٠٠٢٢٠٦٢

٦٠٢٢مستجد تقدیر اسراء رمضان محمد حسین٢٢١٠٠٠٢٢٣٣٨

٦٠٢٣مستجد تخلف اسراء شحات سید ابو السعود٢٣١٠٠٠٢٢٣٣٠

٦٠٢٤مستجد تخلف اسراء صابر یمانى عبد الرسول٢٤١٠٠٠٢٢٢٠١

٦٠٢٥مستجد تخلف اسراء محمد عبد الفتاح محمد٢٥١٠٠٠٢٢١٨٤

٦٠٢٦مستجد تخلف اسراء ممدوح انور حسین٢٦١٠٠٠٢٢١١٤

٦٠٢٧مستجد تخلف اسالم احمد عثمان احمد٢٧٦٨٨٢٤٥٧

٦٠٢٨مستجد تقدیر اسالم شریف فرج عبد الوھاب٢٨٦٨٨٢٤٦٣

٦٠٢٩مستجد تخلف اسالم عصام سعد شعبان٢٩١٠٠٠٢٢١١٦

٦٠٣٠مستجد تقدیر اسالم على عبدالحمید خالد٣٠١٠٠٠٢٢٣٥٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦٠٣١مستجد تخلف اسالم مجدي یسن احمد٣١١٠٠٠١٠٥٦٨

٦٠٣٢مستجد تقدیر اسماء جاد المولي فرغلي فرید٣٢١٠٠٠٢٢٠٧٩

٦٠٣٣مستجد تخلف اسماء رمضان قطب عبدالوھاب٣٣١٠٠٠٢٢٢٦٧

٦٠٣٤مستجد تقدیر اسماء عالء فاروق محمد٣٤١٠٠٠٢٦٠٨٣

٦٠٣٥مستجد تقدیر اسماء یسري احمد اسماعیل٣٥١٠٠٠٢٢٠٥١

٦٠٣٦مستجد تخلف اسماعیل حسن اسماعیل حسن٣٦٦٨٨٢٤٢٤

٦٠٣٧مستجد تقدیر اشرف حسان عبد الوكیل عبد الكریم٣٧١٠٠٠٢٦٠٣٨

٦٠٣٨مستجد تخلف افنان سلیمان محمد حسن٣٨٦٨٨٢٦٧٦

٦٠٣٩مستجد تقدیر االء على كرار كیشھ سویكت٣٩١٠٠٠٢٢٣٣٣

٦٠٤٠مستجد تقدیر االء محمد جوده محمد٤٠١٠٠٠٢١٩٩٥

٦٠٤١مستجد تقدیر االمین عبد هللا عبد العظیم عبد الكریم٤١٦٥٤٠٤٧٨

٦٠٤٢مستجد تخلف الزھراء محمد ابراھیم یوسف٤٢١٠٠٠٢٢١٦٩

٦٠٤٣مستجد تقدیر الشیماء عبد النبى عبد الحلیم عبد العلیم٤٣٦٨٨٢٦٢٠

٦٠٤٤مستجد تقدیر الشیماء مخلوف عبدالرازق محمد٤٤١٠٠٠٢٢٠٩٧

٦٠٤٥مستجد تقدیر امل رضا محمود عبدالوھاب٤٥١٠٠٠٢٢١٣٦

٦٠٤٦مستجد تخلف امنیھ ابراھیم احمد عبدالحكیم٤٦١٠٠٠٢٢٣٠٩

٦٠٤٧مستجد تقدیر امنیھ محمد عبدالمنعم احمد٤٧١٠٠٠٢٢٠٥٢

٦٠٤٨مستجد تقدیر امیره عطا عبدالزاھر عطا سید٤٨١٠٠٠٢٢٠٩٨

٦٠٤٩مستجد تخلف امیره ماھر احمد ابراھیم ابو حسن٤٩٦٨٨٢٣٨٢

٦٠٥٠مستجد تقدیر امیره محمد كامل احمد٥٠١٠٠٠٢٦٠٢٦

٦٠٥١مستجد تقدیر امینة یوسف محمود یوسف٥١١٠٠٠٢٢٠٢٧

٦٠٥٢مستجد تقدیر انجى محسن حسین محمد الشاذلى٥٢١٠٠٠٢٢١٨٣

٦٠٥٣مستجد تخلف انجى مصطفى محمود عبدالمجید٥٣١٠٠٠٢١٩٩٦

٦٠٥٤مستجد تخلف ایات على محمد على٥٤١٠٠٠٢٢٠٤٩

٦٠٥٥مستجد تقدیر ایمان محمد صدیق محمد٥٥١٠٠٠٢٢٢٢٥

٦٠٥٦مستجد تقدیر ایناس فاروق احمد محمود٥٦١٠٠٠٢٢٣٢٠

٦٠٥٧مستجد تقدیر ایھ حسانین احمد علي٥٧١٠٠٠٢٢٠٦٧

٦٠٥٨مستجد تخلف ایھ رجب مھدي محمد٥٨١٠٠٠٢٢٢٧٢

٦٠٥٩مستجد تقدیر ایھ عبداللطیف احمد خلف٥٩١٠٠٠٢٢٠٦٦

٦٠٦٠مستجد تخلف ایھ عصام رفعت محمد المالح٦٠١٠٠٠٢١٩٤٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦٠٦١مستجد تخلف ایھ محمد اسماعیل شعبان٦١١٠٠٠٢٢٢١٨

٦٠٦٢مستجد تقدیر بدر ربیع بدر محمد٦٢٦٨٨٢٣٧٧

٦٠٦٣مستجد تخلف جھاد احمد عبد اللطیف محمد احمد٦٣١٠٠٠٢٢١٨٧

٦٠٦٤مستجد تقدیر حسام حسن بدر حسانین٦٤١٠٠٠٢٢٢٥٨

٦٠٦٥مستجد تخلف حسام شوقى فرغلى عبدالعاطى٦٥٦٨٨٢٤٠٧

٦٠٦٦مستجد تخلف حسام عوض محمد احمد٦٦٦٠٢٦٠١٤

٦٠٦٧مستجد تقدیر حسن صالح دمرداش احمد٦٧٦٥٤٠٤٤٤

٦٠٦٨مستجد تخلف حسناء رجب عبدالوھاب عبدالجواد٦٨١٠٠٠٢٢١٣٩

٦٠٦٩مستجد تخلف حسناء شعبان محمد جمعة٦٩٦٨٨٢٦٥٥

٦٠٧٠مستجد تخلف حنین محمد فضل هللا عوض عطیھ٧٠١٠٠٠٢٢٣٢١

٦٠٧١مستجد تخلف حیاة ابراھیم محمد خمیس٧١٦٨٨٢٧١٧

٦٠٧٢مستجد تخلف خالد جمال محمود عبدالسالم٧٢٦٠٢٥٨١٩

٦٠٧٣مستجد تقدیر خالد محمد خالد عبدهللا٧٣١٠٠٠٢٢٢٨٤

٦٠٧٤مستجد تقدیر خالد محمد عجمى عبدالعاطى٧٤١٠٠٠٢٢١٧٩

٦٠٧٥مستجد تقدیر خالد محمود عبد الواحد محمود٧٥١٠٠٠٢٦١٧٤

٦٠٧٦مستجد تقدیر خالد مصطفي عبدالكریم حسن٧٦١٠٠٠٢٢٣٠٢

٦٠٧٧مستجد تخلف خلود محسن محمود محمد٧٧١٠٠٠٢٢٠٤٠

٦٠٧٨مستجد تقدیر خلود محمد علي عبدالعزیز٧٨١٠٠٠٢١٩٨٤

٦٠٧٩مستجد تقدیر دنیا احمد عبد الصمد محمد احمد٧٩١٠٠٠٢٢٣٤٧

٦٠٨٠مستجد تخلف دنیا حسن مبروك عبدالرسول٨٠١٠٠٠٢١٩٩٩

٦٠٨١مستجد تقدیر دنیا عصام احمد محمد٨١١٠٠٠٢١٩٩٤

٦٠٨٢مستجد تخلف دینا قاسم جمعھ رضوان٨٢١٠٠٠٢٢٢١٣

٦٠٨٣مستجد تخلف دینا محمد عارف محمد٨٣١٠٠٠٢٢١٩٦

٦٠٨٤مستجد تخلف دینا محمد عبد الحلیم محمد٨٤١٠٠٠٢٢٣٥٩

٦٠٨٥مستجد تخلف رانیا ابراھیم یونس ابراھیم٨٥١٠٠٠٢٦٠٧١

٦٠٨٦مستجد تخلف رانیا ناصر محمد احمد٨٦١٠٠٠٢٢٢٩٢

٦٠٨٧مستجد تخلف رجب محمد رضوان منصور٨٧١٠٠٠٢٢١٦٨

٦٠٨٨مستجد تقدیر رحاب انور عبدالحلیم سلیمان٨٨١٠٠٠٢٢١٤٠

٦٠٨٩مستجد تقدیر رحمة العربى حزین احمد ابو زید٨٩٦٨٨٢٦٢٦

٦٠٩٠مستجد تخلف رحمھ سلیمان جمعھ سلیمان٩٠١٠٠٠٢٢٢٢٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦٠٩١مستجد تخلف رضا جمال محمد عبدالفتاح٩١٦٨٨٢٣٧٤

٦٠٩٢مستجد تقدیر رضا ناجح حسن محمد٩٢١٠٠٠٢٢١٥١

٦٠٩٣مستجد تقدیر رضوى ابوالسعود على ابوالسعود٩٣١٠٠٠١٠٧٩٣

٦٠٩٤مستجد تخلف رغده محمود احمد محمد٩٤١٠٠٠٢٢١٤٧

٦٠٩٥مستجد تخلف رھام محمد عبدالرحمن محمد٩٥١٠٠٠٢٢٢٩١

٦٠٩٦مستجد تخلف زینب طھ احمد عبدالمولي٩٦١٠٠٠٢١٩٥٨

٦٠٩٧مستجد تقدیر سعد محمد سعد احمد٩٧٦٤٦٧٧١٠

٦٠٩٨مستجد تخلف سمر محمد مصطفى عبدالعظیم٩٨٦٠٤٢٧٤٨

٦٠٩٩مستجد تقدیر سمیحھ محمود مصطفى رفاعى٩٩١٠٠٠٢٢١٥٨

٦١٠٠مستجد تقدیر سندس صالح عبدالعزیز رشوان١٠٠١٠٠٠٢٦٠٦٦

٦١٠١مستجد تخلف سیف الدین احمد خلف محمد عبدالرحمن١٠١٦٠٤٢٧٤٠

٦١٠٢مستجد تقدیر شروق ایمن مصطفى بغدادي١٠٢١٠٠٠٢١٩٦٨

٦١٠٣مستجد تخلف شروق مدكور الزغبى مدكور١٠٣١٠٠٠٢٢٠٥٦

٦١٠٤مستجد تقدیر شیرھان عادل فؤاد حسین١٠٤١٠٠٠٢٢٠٤١

٦١٠٥مستجد تقدیر شیرین سامى عبدالتواب عبدالرازق محمد١٠٥١٠٠٠٢٢١٦٣

٦١٠٦مستجد تقدیر شیماء خفاجھ عبد الحافظ داود١٠٦١٠٠٠٢٢٠٤٦

٦١٠٧مستجد تقدیر شیماء شعبان لطفي محمود١٠٧١٠٠٠٢٢٢٠٧

٦١٠٨مستجد تقدیر شیماء عزوز عبد الفتاح منصور١٠٨٦٨٨٢٤٦٦

٦١٠٩مستجد تقدیر شیماء مصطفى محمد مصطفى حافظ١٠٩٦٠٤٢٤٠٥

٦١١٠مستجد تخلف صابر عبدالباسط اسماعیل عمر١١٠١٠٠٠٢٢١٤٣

٦١١١مستجد تقدیر صافیناز محمد عمر حسن١١١١٠٠٠٢١٩٨٧

٦١١٢مستجد تقدیر صفاء ربیع احمد صابر١١٢١٠٠٠٢٢٠٣٤

٦١١٣مستجد تقدیر صفاء فرج عبدالعظیم ابراھیم١١٣١٠٠٠٢٢٢٨٩

٦١١٤مستجد تقدیر صفوت عبوده عوض عبوده١١٤١٠٠٠٢٢٢٩٠

٦١١٥مستجد تخلف طھ عاشور راضي طلب١١٥١٠٠٠٢٢٠٨١

٦١١٦مستجد تخلف عاصم محمد احمد عبد الحمید١١٦١٠٠٠٢١٩٨٢

٦١١٧مستجد تخلف عبد الرحمن رضا حسنى محمد محمدین١١٧١٠٠٠٢٢١١٨

٦١١٨مستجد تخلف عبد الرحمن سعد عبد المنعم محمود١١٨١٠٠٠٢٢٣٧٢

٦١١٩مستجد تخلف عبد العال خفاجى عبد العال خفاجى١١٩١٠٠٠٢٢٠٧٥

٦١٢٠مستجد تقدیر عبد هللا احمد محمد احمد١٢٠١٠٠٠٢١٩٨٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦١٢١مستجد تقدیر عبدالرازق على محمد عبد الرحمن١٢١١٠٠٠٢٦٠٢٨

٦١٢٢مستجد تقدیر عبدالرحمن احمد عبدالفتاح محمد١٢٢٦٠٢٥٦٠٢

٦١٢٣مستجد تقدیر عبدالرحمن حمدي فوزي علي١٢٣١٠٠٠٢٢٢٢٦

٦١٢٤مستجد تقدیر عبدالرحمن خلیل جابر خلیل١٢٤٦٠٢٥٦١٢

٦١٢٥مستجد تخلف عبدالرحمن فتحي عبدالحكیم محمد١٢٥١٠٠٠٢٢١٥٢

٦١٢٦مستجد تخلف عبدالرحمن محمد احمد احمد١٢٦٦٠٤٢٧٢١

٦١٢٧مستجد تقدیر عبدالرحمن نبیل جمال محمد١٢٧٦٠٢٥٩٣٥

٦١٢٨مستجد تقدیر عبدهللا احمد عبدالعال على١٢٨١٠٠٠٢٦٠٤٥

٦١٢٩مستجد تقدیر عبیر عطیھ سالم كیالني١٢٩١٠٠٠٢٢١٢١

٦١٣٠مستجد تقدیر عرفان مدحت عرفان عبدالحكم١٣٠٦٠٢٥٤٨١

٦١٣١مستجد تخلف عالء احمد الدرملى عبد اللطیف١٣١١٠٠٠٢٢١٧١

٦١٣٢مستجد تقدیر عالء سید محمد عبدالوارث١٣٢٦٠٢٥٥٨٤

٦١٣٣مستجد تخلف علي بشیر سالم حسن١٣٣١٠٠٠٢٢٢٩٣

٦١٣٤مستجد تخلف عمادالدین عمر عبدالمجید سالم١٣٤٦٠٤٢٢٩٠

٦١٣٥مستجد تقدیر عمرو زیدان نبیھ شاذلى١٣٥٦٥٤٠٥٤٩

٦١٣٦مستجد تخلف عمرو عبدالنبى سالمھ عبدالفتاح١٣٦٦٥٤٠٨٣٩

٦١٣٧مستجد تخلف عمرو على بكر منصور١٣٧١٠٠٠٢٢٢١١

٦١٣٨مستجد تقدیر عمرو معتمد عبدالملك احمد١٣٨١٠٠٠٢٢١٤٥

٦١٣٩مستجد تقدیر عمرو نبیل رجب سید١٣٩١٠٠٠٢٢٢٨٦

٦١٤٠مستجد تقدیر غاده رجب محمد عبدالفتاح١٤٠١٠٠٠٢٢٠٩١

٦١٤١مستجد تخلف غاده طارق حلمى احمد١٤١١٠٠٠٢٦٠٢٥

٦١٤٢مستجد تقدیر فاروق حشمت رشاد ابوزید١٤٢١٠٠٠٢٢١٣٤

٦١٤٣مستجد تخلف فاطمھ محمد علي عبداللطیف١٤٣١٠٠٠٢٢٢٤٨

٦١٤٤مستجد تقدیر فاطمھ محمود على عبد السید١٤٤١٠٠٠٢٢١٠١

٦١٤٥مستجد تخلف كریم شریف سلیمان محمد١٤٥٦٨٨٢٤٤١

٦١٤٦مستجد تخلف كریم محمد سید عیسى١٤٦١٠٠٠٢٢٠٢٠

٦١٤٧مستجد تقدیر كریم محمود عبدالحمید عبدالحلیم١٤٧١٠٠٠٢٢٠٤٨

٦١٤٨مستجد تخلف لبني محمد عوض خلیفھ١٤٨١٠٠٠٢١٩٩٢

٦١٤٩مستجد تخلف محمد ابراھیم سلیمان ابراھیم١٤٩١٠٠٠٢٢٣٢٥

٦١٥٠مستجد تخلف محمد احمد حسین الصاوي١٥٠١٠٠٠٢٢٢٣٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦١٥١مستجد تخلف محمد اشرف عواد عبده جاد١٥١٦٠٢٥٥٠٦

٦١٥٢مستجد تخلف محمد جابر متولى ابراھیم١٥٢١٠٠٠٢٢١٢٢

٦١٥٣مستجد تقدیر محمد حسین احمد احمد١٥٣١٠٠٠٢٦٠٤٣

٦١٥٤مستجد تخلف محمد حمدى عزت حمیده١٥٤٦٨٨٢٥٩٣

٦١٥٥مستجد تقدیر محمد خلف عبدالحكیم محمد١٥٥٦٥٤٠٧٩٨

٦١٥٦مستجد تخلف محمد راجح حشمت امین١٥٦٦٥٤٠٨٠٠

٦١٥٧مستجد تقدیر محمد سعید سلیمان السید یسن١٥٧٦٨٨٢٥٢٩

٦١٥٨مستجد تقدیر محمد سعید محمود محمد١٥٨١٠٠٠٢٢٣٤٣

٦١٥٩مستجد تخلف محمد طارق شعبان احمد١٥٩١٠٠٠١٠٥٥٦

٦١٦٠مستجد تخلف محمد طارق محمد كمال احمد ذكى١٦٠١٠٠٠١٠٥٧٧

٦١٦١مستجد تقدیر محمد عابد صدقى عبد الحافظ١٦١٦٨٨٢٥١٧

٦١٦٢مستجد تقدیر محمد عبدالنبى حامد فوده١٦٢٦٨٨٢٤٨٠

٦١٦٣مستجد تخلف محمد عالء حامد عبدالھادي١٦٣١٠٠٠٢٢٣٢٧

٦١٦٤مستجد تخلف محمد فتحى محمد مھنى١٦٤١٠٠٠٢٦١٩٣

٦١٦٥مستجد تخلف محمد فرید شعبان عبد الحمید١٦٥٦٨٨٢٥٩٨

٦١٦٦مستجد تخلف محمد مجدى فؤاد ابوالعال١٦٦١٠٠٠٢١٩٣٢

٦١٦٧مستجد تقدیر محمد مخلف عبدالرشید عبدالباقي١٦٧١٠٠٠٢٢٣٦٦

٦١٦٨مستجد تقدیر محمد مسلم انور محمود١٦٨٦٨٨٢٤٩٤

٦١٦٩مستجد تخلف محمد منصور حزین عبدالحافظ١٦٩٦٥٤٠٧٨٢

٦١٧٠مستجد تخلف محمد نادى عبدالحلیم دسوقى١٧٠١٠٠٠١٠٩٤٣

٦١٧١مستجد تخلف محمد ناصر على الصفى محمد محمود١٧١١٠٠٠٢٢٠٣٠

٦١٧٢مستجد تخلف محمد وائل على على١٧٢١٠٠٠٢١٩٧٥

٦١٧٣مستجد تقدیر محمد وجیھ عبدالعلیم على الحاج١٧٣١٠٠٠٢٢٣٥٧

٦١٧٤مستجد تخلف محمد یاسر فاروق محمد١٧٤١٠٠٠٢١٩٦٠

٦١٧٥مستجد تخلف محمد یسرى عبدالمحسن شریف١٧٥٦٠٥٢٧٥٧

٦١٧٦مستجد تخلف محمداشرف محمد على السید١٧٦٦٨٨٢٥٣٤

٦١٧٧مستجد تخلف محمود ابراھیم راضي محمد١٧٧١٠٠٠٢٢٣٣٦

٦١٧٨مستجد تخلف محمود احمد محمد اسماعیل١٧٨٦٥٤٠٧٧٨

٦١٧٩مستجد تقدیر محمود حسان فوزى محمد١٧٩٦٨٨٢٦٧٣

٦١٨٠مستجد تخلف محمود عالء محمود احمد١٨٠٦٨٨٢٦٦١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦١٨١مستجد تخلف محمود عمر عبدالصالحین عثمان١٨١١٠٠٠٢٦٠٦٧

٦١٨٢مستجد تخلف محمود ماھر محمد شحاتھ١٨٢٦٠٢٥٥٣٤

٦١٨٣مستجد تخلف محمود محمد شحاتھ محمود١٨٣١٠٠٠٢٦٠٥٦

٦١٨٤مستجد تقدیر مختار ایمن مختار علي١٨٤١٠٠٠٢٢١٠٩

٦١٨٥مستجد تقدیر مروه محسن صبحي كامل١٨٥١٠٠٠٢٢٠٩٣

٦١٨٦مستجد تقدیر مروه محمد حسب هللا محمد١٨٦١٠٠٠٢٢٢٥٧

٦١٨٧مستجد تقدیر مصطفى حمدان محمد اسماعیل١٨٧٦٨٨٢٧٢٨

٦١٨٨مستجد تخلف مصطفى فرج عبدالوھاب صالح١٨٨٦٥٤٠٥١٣

٦١٨٩مستجد تخلف مصطفى كامل عبد الحلیم مجاھد١٨٩٦٨٨٢٦٢٩

٦١٩٠مستجد تخلف مصطفى مختار احمد السید١٩٠٦٥٤٠٥٠٨

٦١٩١مستجد تقدیر مصطفى ناصر سالمھ مصطفى١٩١١٠٠٠٢٢٢٠٩

٦١٩٢مستجد تقدیر معاذ جمال عبدالخالق عبدالحلیم السنباطى١٩٢١٠٠٠٢٢٣٥٥

٦١٩٣مستجد تخلف منصور ربیع جمعھ عبدالعظیم١٩٣١٠٠٠٢١٩٤٤

٦١٩٤مستجد تقدیر منھ هللا عصام محمد منیر محمد١٩٤١٠٠٠٢٢٠٤٢

٦١٩٥مستجد تقدیر منھ هللا محمد حسان سید١٩٥١٠٠٠٢٢٠٤٣

٦١٩٦مستجد تخلف منھ هللا محمد حسن احمد١٩٦١٠٠٠٢١٩٣٨

٦١٩٧مستجد تخلف منیره احمد عبد التواب قرنى١٩٧١٠٠٠٢٢٢٩٦

٦١٩٨مستجد تقدیر مھند عادل محمد یوسف١٩٨٦٠٢٥٥٥٥

٦١٩٩مستجد تخلف میرنا شوقي سید عبدالنبي١٩٩٦٨٨٢٥٦١

٦٢٠٠مستجد تخلف نجوى مصطفى احمد ابراھیم محمد٢٠٠١٠٠٠٢١٩٦١

٦٢٠١مستجد تخلف نجوي شعبان السید محمد٢٠١١٠٠٠٢٢٣٣٩

٦٢٠٢مستجد تخلف ندا سعید محمد رجب طلبھ٢٠٢٦٠٢٥٨٣٩

٦٢٠٣مستجد تقدیر ندى محمود عبدالمجید ذكى متولي٢٠٣١٠٠٠٢٢١٤٢

٦٢٠٤مستجد تخلف ندى نصر صبحى محفوظ٢٠٤٦٠٤٢٦٦٨

٦٢٠٥مستجد تخلف ندي احمد ابراھیم عبدالغني٢٠٥١٠٠٠٢١٩٨١

٦٢٠٦مستجد تخلف ندي عاطف رجب عبدالحمید٢٠٦١٠٠٠٢٢٢٦١

٦٢٠٧مستجد تقدیر نسمھ ابراھیم عبدالغنى ریحان٢٠٧٦٥٤٠٤١٤

٦٢٠٨مستجد تقدیر نفیسھ احمد بكر ابو اللیل٢٠٨١٠٠٠٢٦٠٩٥

٦٢٠٩مستجد تقدیر نورھان خالد حشمت كیالنى٢٠٩٦٨٨٢٦٨٢

٦٢١٠مستجد تقدیر نورھان شریف سعد منصور٢١٠٦٨٨٢٤٥٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦٢١١مستجد تقدیر نورھان عالء نورالدین سالم٢١١٦٠٤٢٥٤٣

٦٢١٢مستجد تخلف نورھان محمود عبدالنبي توفیق٢١٢١٠٠٠٢٢٠٩٢

٦٢١٣مستجد تقدیر نیره عصام عبدهللا علي٢١٣١٠٠٠٢٢٣٦٢

٦٢١٤مستجد تقدیر نیره نصر احمد سید٢١٤١٠٠٠٢٢٠١٥

٦٢١٥مستجد تخلف ھاجر حسني محمد محمد٢١٥١٠٠٠٢٢٠٣٢

٦٢١٦مستجد تقدیر ھاجر حمدى صادق محمد٢١٦١٠٠٠٢٢٠٥٧

٦٢١٧مستجد تخلف ھاجر خالد بدوى مھنى٢١٧٦٨٨٢٤٥٥

٦٢١٨مستجد تخلف ھاجر سید اسماعیل خلف٢١٨١٠٠٠٢٢١٧٠

٦٢١٩مستجد تخلف ھاجر سید محمود على عبید٢١٩١٠٠٠٢٢٣٥١

٦٢٢٠مستجد تقدیر ھایدى خالد جالل محمد٢٢٠٦٨٨٢٣٧٣

٦٢٢١مستجد تخلف ھایدى ھشام حسن عبدالقادر٢٢١٦٠٢٥٧٤٦

٦٢٢٢مستجد تخلف ھایدي جمال السید حسن٢٢٢١٠٠٠٢١٩٤٧

٦٢٢٣مستجد تخلف ھدى جمال حلیم صالح٢٢٣٦١٥٢٣٨٨

٦٢٢٤مستجد تقدیر ھدي مصطفي محمد عبدالغني٢٢٤١٠٠٠٢٢٢٤٦

٦٢٢٥مستجد تخلف ھدیر رجب اسماعیل محمد٢٢٥١٠٠٠٢٢٠١٢

٦٢٢٦مستجد تخلف ھند محمد ابراھیم محمد٢٢٦١٠٠٠٢١٩٢٠

٦٢٢٧مستجد تقدیر ھند محمود عبدالسمیع علي٢٢٧١٠٠٠٢٢٢٥٠

٦٢٢٨مستجد تخلف والء صالح فھمى الماس٢٢٨١٠٠٠٢٦٠٦٣

٦٢٢٩مستجد تقدیر ولید جمال سعید على٢٢٩٦٨٨٢٥٣٥

٦٢٣٠مستجد تخلف ولید محمد جابر شیخون٢٣٠٦٨٨٢٤٩٩

٦٢٣١مستجد تخلف یارا محمد السید اسماعیل٢٣١١٠٠٠٢٢٠٦٩

٦٢٣٢مستجد تقدیر یاسمین محمد عبدالسمیع ابراھیم٢٣٢١٠٠٠٢٢٢٥١

٦٢٣٣مستجد تخلف یوسف شعبان اسماعیل عبدالغني٢٣٣١٠٠٠١٠٨٠٥

٦٢٣٤مستجد تخلف یوسف عوض ابراھیم على٢٣٤٦٠٤٢٢٧٥

٦٢٣٥باق اسراء تھامى عثمان تھامى٢٣٥٦٨٨٢٧١٥

٦٢٣٦باق اسالم حمدى عبدالحلیم حامد٢٣٦٦٤٦٣٣٠١

٦٢٣٧باق ایمن محمد طھ علي٢٣٧١٠٠٠١٠٥٧١

٦٢٣٨باق تھانى فتح هللا السید محمد٢٣٨٦٠٢٥٩٢٩

٦٢٣٩باق رحاب صالح محمود حسن٢٣٩٦٠٢٥٣٦٨

٦٢٤٠باق عمر فتحي حسن مسعود٢٤٠٦٨٨٢٦٤٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٦٢٤١باق فاطمة زین العابدین على محمد قطب٢٤١٦٨٨٢٥٨٦

٦٢٤٢باق كوثر حمدي احمد عوض٢٤٢٦٨٨٢٥٥١

٦٢٤٣باق محمد ابراھیم متولى ابراھیم٢٤٣٦٠٢٥٤٣٩

٦٢٤٤باق محمد رشدى محمد محمد الجبالوى٢٤٤٦٥٤٠٨٠٤

٦٢٤٥باق محمد على محمد عبد الكریم٢٤٥٦٨٨٢٦٧٤

٦٢٤٦باق مصطفى السید محمد محمود٢٤٦٦٠٢٥٩٨١

٦٢٤٧باق مصطفى محمد رفعت مصطفى عبدالبدیع٢٤٧٦٠٢٥٧٨٣

٦٢٤٨باق وائل محمد رجب محمد٢٤٨٦٨٨٢٧٣٢

٦٢٤٩من الخارج ١ امل حسنى كمال حسن٢٤٩٦٠٥٢٧٩٧

٦٢٥٠من الخارج ١ مازن محمد محمود محمد الحمامى٢٥٠٦٠٢٥٣٥٦

٦٢٥١من الخارج ١ محفوظ رجب ابراھیم عبد الجواد٢٥١٦٥٤٠٧٦٦

٦٢٥٢من الخارج ١ محمود محمد مصیلحى ابراھیم زیدان٢٥٢٦٠٢٥٩٢١

٦٢٥٣من الخارج ١ ھانى محسن محمد غریب موسى٢٥٣٦٥٤٠٤٣٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


