
   

 

      

 

   

    

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الرابعة  الفرقة

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكاديمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنيا
 

  

              

     

 

(      اللجنة )   

 

 نظام شئون الطالب
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تاريخ الطباعة
 

 

 

  

      

   

 الفرقة الرابعة/ الفصل الدراسي األول
 

 

 

 دار العلوم
 

  

     

 

 رقم الجلوس الحالة الدراسية مالحظات

 

 م اسم الطالب 

 

 2 ابراهيم سيد توفيق عبد الحافظ ٦٦٦٦ مستجد 

 0 ابوالعال محمد عبدالحميد ابوالعال ٦٦٦٨ مستجد 

 ۳ حمد رضا ابراهيم السيدا ٦٦٦٦ مستجد 

 ٤ اسامه احمد عبدالولى جاد ٦٦٦٦ مستجد 

 ٥ اسماء بكر نعيم بكر ٦٨22 مستجد 

 ٦ اشرف عثمان حمدى مرسى ٦٨22 مستجد 

 ٨ ايه عيد عبداللطيف محمود ٦٨20 مستجد 

 ٦ ايوب محمد عبدالعليم عثمان ٦٨2۳ مستجد 

 ٦ دعاء خلف محمود احمد ٦٨2٤ مستجد 

 22 رشا عبد الربه خلف ابراهيم ٦٨2٥ مستجد 

 22 عبد الرحمن سعودى محمد عبد الكريم ٦٨2٦ مستجد 

 20 عبد هللا اسام غنيمه محمد ٦٨2٨ مستجد 

 2۳ عبير ياسر عاطف سيد ٦٨2٦ مستجد 

 2٤ د هيكلمحمد طارق محمد محم ٦٨2٦ مستجد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2٥ محمد عالء عبدالستار على ٦٨22 مستجد

 

 



   

 

      

 

   

    

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الرابعة  الفرقة

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكاديمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنيا
 

  

              

     

 

(      اللجنة )   

 

 نظام شئون الطالب
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تاريخ الطباعة
 

 

 

  .1 محمود حماده على سليمان ٦٨22 مستجد 

  .2 محمود على محمد اسماعيل ٦٨20 مستجد 

  .3 محمود محمد احمد محمود ٦٨2۳ مستجد 

  .4 مروة رمضان محمد محمد ٦٨2٤ مستجد 

  .5 صالح يونس مجدوب مروه ٦٨2٥ مستجد 

  .6 معتصم محمد رجب اسلمان ٦٨2٦ مستجد 

  .7 ندا محمد على محروس ٦٨2٨ مستجد 

  .8 نورا كمال محمد ابراهيم ٦٨2٦ مستجد 

  .9 هشام حسن رجب خفاجة ٦٨2٦ مستجد 

  .11 ياسمين يحى محسن حسن ٦٨02 مستجد 

  .11 م محمد ثابت محمد شريعىابراهي ٦٨02 باق 

  .12 احمد جمال السيد احمد ٦٨00 باق 

  .13 احمد حسين ابو زيد منتصر ٦٨0۳ باق 

  .14 احمد عبدالقادر السعدى حسن ٦٨0٤ باق 

  .15 احمد فتحى عبدالحميد محمد ٦٨0٥ باق 

  .16 اسامه  حسن احمد محمد ٦٨0٦ باق 

  .17 اسراء خالد محمد عبد هللا ٦٨0٨ باق 

  .18 اسراء عبد الفتاح سعد أمين ٦٨0٦ باق 

  .19 اسراء فؤاد حامد خليفه ٦٨0٦ باق 

  .21 اسماء على محمود عبدالفتاح ٦٨۳2 باق 

  .21 اسماء محمود مختار ابراهيم ٦٨۳2 باق 

  .22 امانى محمد احمد محمد ٦٨۳0 باق 

  .23 اميره فضل زيدان فرجانى ٦٨۳۳ قبا 

  .24 ايه حمدى لبيب احمد ٦٨۳٤ باق 

  .25 ايه ناصر حسن طاهر ٦٨۳٥ باق 

  .26 جهاد محمد احمد محمد ٦٨۳٦ باق 

  .27 حسن طه عبدالرحيم حسن ٦٨۳٨ باق 

  .28 حسين محمد عبد هللا سالم ٦٨۳٦ باق 

  .29 حنان سيد شوقى محمود ٦٨۳٦ باق 

 
 
 
 

  .31 زينب سيد احمد عليوه ٦٨٤2 باق



   

 

      

 

   

    

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الرابعة  الفرقة

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكاديمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنيا
 

  

              

     

 

(      اللجنة )   

 

 نظام شئون الطالب
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تاريخ الطباعة
 

 

 

  .1 سالمه عادل قبيصي محمدين ٦٨٤2 باق 

  .2 سميره عبدالرحمن محمد على ٦٨٤0 باق 

  .3 سهيلة عبيد عبد الظاهر عبد العال ٦٨٤۳ باق 

  .4 شروق حسين محمد فهمى عبد الغنى ٦٨٤٤ باق 

  .5 طارق سيد موسى عبادى ٦٨٤٥ باق 

  .6 طه ربيع عبدالنعيم اسماعيل ٦٨٤٦ باق 

  .7 عبد الرحمن احمد باشا احمد ٦٨٤٨ باق 

  .8 محمد بهجت اسماعيل صقر ٦٨٤٦ باق 

  .9 محمد عبدالتواب عبدالعزيز احمد ٦٨٤٦ باق 

  .11 مان حسينمحمد مخيمر سلي ٦٨٥2 باق 

  .11 محمود عدلى احمد محمد ٦٨٥2 باق 

  .12 محمود محمد الكاشف محمد ٦٨٥0 باق 

  .13 محمود ممدوح محمد مراد ٦٨٥۳ باق 

  .14 محمود ناجى محمد عبد المتجلى ٦٨٥٤ باق 

  .15 مريم مبارك عويس بدر ٦٨٥٥ باق 

  .16 دين ابراهيم محمدمصطفى كمال ال ٦٨٥٦ باق 

  .17 مصطفى محمود احمد محمد ٦٨٥٨ باق 

  .18 منى حسن محمد طه ٦٨٥٦ باق 

  .19 هاجر رفعت أحمد محمد ٦٨٥٦ باق 

  .21 ابراهيم حيدر سيد محمد ٦٨٦2 2خارج 

  .21 احمد رضا احمد مراد ٦٨٦2 2خارج 

  .22 محمد عبدالعليم احمد عادل محمد ٦٨٦0 2خارج 

  .23 احمد كمال محمد ابو بكر ٦٨٦۳ 2خارج 

  .24 احمد محمد جابر محمد ٦٨٦٤ 2خارج 

  .25 اسامه احمد عمار محمد ٦٨٦٥ 2خارج 

  .26 اسماعيل جمال ماهر عبد الكريم ٦٨٦٦ 2خارج 

  .27 الحسينى جمال احمد خليل ٦٨٦٨ 2خارج 

  .28 رحمه فوزى محمد الشمندى ٦٨٦٦ 2خارج 

  .29 ساميه حسنى محمد كمال محمد ٦٨٦٦ 2خارج 

 
 
 
 

  .31 شيماء عبدالعال محمد عبدالعال ٦٨٨2 2خارج



   

 

      

 

   

    

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الرابعة  الفرقة

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكاديمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنيا
 

  

              

     

 

(      اللجنة )   

 

 نظام شئون الطالب
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تاريخ الطباعة
 

 

 

 1  عمرو سمير عبد الحكم عبد هللا ٦٨٨2 2خارج 

  2 فاطمه محمد على زايد ٦٨٨0 2خارج 

  3 بيع محمدمحمد جمعه ر ٦٨٨۳ 2خارج 

 4 محمد سلطان حسين محمد ٦٨٨٤ 2خارج 

 5 محمد عبد المنعم عبد القادر محمد ٦٨٨٥ 2خارج 

 6 محمود موسى عبدالعزيز موسى ٦٨٨٦ 2خارج 

 7 مصطفى عسقالنى امين جبالى ٦٨٨٨ 2خارج 

 8 هشام حسين حمدان حسن ٦٨٨٦ 2خارج 

 9 خالد عادل عبداللطيف حسين ٦٨٨٦  0خارج 

 11 عفاف عبد العظيم احمد محمد ٦٨٦2  0خارج 

 11 فادى عاطف عبدالكريم محمود عماره ٦٨٦2  0خارج 

 12 كريم سيد تونى سيد ٦٨٦0  0خارج 

 13 محمد زكريا فرج هللا ثابت ٦٨٦۳  0خارج 

 14 شرف عزت محمدهبه ا ٦٨٦٤  0خارج 

 15 على ابوالعيون محمد احمد ٦٨٦٥ ۳خارج 

 16 محمد ابراهيم حامد ابراهيم ٦٨٦٦ ۳خارج 

 17 مرزوق مصطفى محمد مرسى ٦٨٦٨ ۳خارج 

 18 منال  جمال عبدالجابر خليفه ٦٨٦٦ ۳خارج 

 19 ايمان عبدهللا فارس محمد ٦٨٦٦ ٥خارج 
 

 

   



   

 

      

 

   

    

 تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتساب -الرابعة  الفرقة

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكاديمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنيا
 

  

              

     

 

(      اللجنة )   

 

 نظام شئون الطالب
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــيـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االداريـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تاريخ الطباعة
 

 

 

 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة رابعة - انتساب

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٩ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٥٠١مستجد تقدیر ابراھیم اسماعیل عبدالمعز عبدالعزیز١٦٥٤٠٣٠٤

 ٨٥٠٢مستجد تخلف ابراھیم سید ابراھیم محمد٢٦٠٤٢٢٩٤

 ٨٥٠٣مستجد تقدیر احمد اسامھ محمد رجائى تونى٣٦٠٤٢٥٦١

 ٨٥٠٤مستجد تقدیر احمد اسلمان عواد اسلمان٤٦٠٢٥٨٠١

 ٨٥٠٥مستجد تخلف احمد حسن عبدالحكیم على٥٦٨٨٢٤٥٤

 ٨٥٠٦مستجد تقدیر احمد ذكى عبدالقادر احمد الشربینى٦٦٠٥٢٨١٧

 ٨٥٠٧مستجد تخلف احمد رمضان ابراھیم متولى٧٦٠٥٢٧٦٤

 ٨٥٠٨مستجد تخلف احمد عادل محمد العربى سید٨٦٠٢٥٦٧٠

 ٨٥٠٩مستجد تقدیر احمد عثمان صابر عثمان٩١٠٠٠١٠٥٥٠

 ٨٥١٠مستجد تخلف احمد عثمان محمد دسوقي١٠٦٠٤٢٢٦٩

 ٨٥١١مستجد تقدیر احمد محسن طلعت احمد١١٦٥٤٠٣٣٧

 ٨٥١٢مستجد تقدیر احمد محمد توفیق عثمان١٢٦٠٢٥٩٠٧

 ٨٥١٣مستجد تقدیر احمد محمد سید عبداللطیف١٣٦٠٢٥٤٧٧

 ٨٥١٤مستجد تخلف احمد نور الدین عبد الجید محمد بركات١٤٦٥٤٠٣٦٧

 ٨٥١٥مستجد تخلف احمد ھالل عبدالغنى زیدان١٥٦٥٤٠٣٧٣

 ٨٥١٦مستجد تخلف اسامھ احمد حسن عبدالرحمن١٦٦٠٥٢٧٢٢

 ٨٥١٧مستجد تقدیر اسراء احمد محمود فرغلى١٧٦٨٨٢٣٧٩

 ٨٥١٨مستجد تقدیر اسراء جمال عبد الرحیم محمود١٨٦٥٤٠٣٩٧

 ٨٥١٩مستجد تخلف اسراء حجاج محمد تونى١٩٦٨٨٢٦٥٠

 ٨٥٢٠مستجد تقدیر اسراء ركابى حسن اسماعیل٢٠٦٥٤٠٤١٠

 ٨٥٢١مستجد تقدیر اسراء فاروق كرم عبدالفتاح محمد٢١٦٠٢٥٦٤٠

 ٨٥٢٢مستجد تقدیر اسراء ممدوح محمد انور عثمان٢٢٦٠٤٢٤٦٨

 ٨٥٢٣مستجد تقدیر اسراء یاسر محمد اغا محمد٢٣٦٠٤٢٥٩٩

 ٨٥٢٤مستجد تخلف اسالم اسماعیل احمد زیان٢٤٦٠٢٥٦١٤

 ٨٥٢٥مستجد تخلف اسالم جابر محمود مراد٢٥١٠٠٠١٠٥٧٣

 ٨٥٢٦مستجد تخلف اسالم محمد عبد العلیم احمد٢٦٦٥٤٠٤٤٢

 ٨٥٢٧مستجد تخلف اسماء وحید محمد على٢٧٦٨٨٢٤٨٢

 ٨٥٢٨مستجد تخلف االء نوح صالح ابراھیم نوح٢٨٦٨٨٢٥٧٩

 ٨٥٢٩مستجد تخلف الھام سعید حسین محمد الصوالحى٢٩٦٨٨٢٣٩٣

 ٨٥٣٠مستجد تخلف الھام نجاح سعد احمد٣٠٦٨٨٢٣٧٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٩ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٥٣١مستجد تخلف امانى سید ابوالسعود عبدالوھاب٣١٦٠٦٨٢٠٩

 ٨٥٣٢مستجد تقدیر امانى فایز عبدالونیس حسن٣٢١٠٠٠١٠٥٥٧

 ٨٥٣٣مستجد تقدیر امل محمدناصف احمد محمود٣٣٦٨٨٢٧٠٢

 ٨٥٣٤مستجد تقدیر امل محمود مرسى سید٣٤٦٨٨٢٤٤٣

 ٨٥٣٥مستجد تقدیر امنیھ احمد محى الدین مصطفى٣٥٦٨٨٢٦٧١

 ٨٥٣٦مستجد تقدیر امنیھ حسن محمد احمد٣٦٦٥٤٠٤٨٨

 ٨٥٣٧مستجد تخلف امیرة فرغلى محمد فرغلى٣٧٦٨٨٢٥٠٥

 ٨٥٣٨مستجد تخلف امیره جمال عاشور ابراھیم٣٨٦٠٤٢٢٧٧

 ٨٥٣٩مستجد تقدیر امیمھ بھاء الدین محمد فارس٣٩٦٥٤٠٥٠٦

 ٨٥٤٠مستجد تخلف ایات محمود عبد الصمد ابراھیم٤٠٦٨٨٢٤١٠

 ٨٥٤١مستجد تخلف ایمان عاطف زیدان ابوزید٤١٦٥٤٠٥٢٧

 ٨٥٤٢مستجد تقدیر ایناس على بیومى على٤٢٦٠٢٥٦٨٢

 ٨٥٤٣مستجد تخلف ایھ اشرف صالح اللیثى٤٣٦٠٢٥٨٠٩

 ٨٥٤٤مستجد تخلف ایھ حسین على محمد٤٤٦٠٦٨٢٠٥

 ٨٥٤٥مستجد تخلف ایھ علي محمد ربیع٤٥٦٨٨٢٤٨٣

 ٨٥٤٦مستجد تقدیر ایھ محمود عبدالسالم عبدالعظیم٤٦٦٨٨٢٧٠٦

 ٨٥٤٧مستجد تقدیر ایھ منصور عبدالسالم ابوحمزه٤٧٦٨٨٢٤٦٢

 ٨٥٤٨مستجد تخلف بكرى وجیھ محمد بكرى٤٨١٠٠٠١٠٧٩٠

 ٨٥٤٩مستجد تقدیر ثریا احمد عبد المنعم محمد٤٩٦٥٤٠٤٢٤

 ٨٥٥٠مستجد تخلف جالل محسن عبدالحمید جالل٥٠٦٠٥٢٧٢٩

 ٨٥٥١مستجد تقدیر جھاد سالمھ صدیق الضبع محروس٥١٦٠٤٢٣٤٢

 ٨٥٥٢مستجد تقدیر جومان رمضان على ابراھیم٥٢١٠٠٠١١٤٧١

 ٨٥٥٣مستجد تخلف حامد فولى حامد عبد الحسیب٥٣٦٥٤٠٤٣٤

 ٨٥٥٤مستجد تخلف حسام ضاحي اسماعیل محمد٥٤٦٨٨٢٦٩٧

 ٨٥٥٥مستجد تقدیر حسن حمدى عرفان رشوان٥٥٦٨٨٢٦٠٥

 ٨٥٥٦مستجد تخلف حسن على محمد محمد یوسف٥٦٦٠٤٢٤٣١

 ٨٥٥٧مستجد تخلف حسن مصطفى حسن اسماعیل٥٧٦٥٤٠٤٥٠

 ٨٥٥٨مستجد تقدیر حسناء شحتھ حسن احمد٥٨٦٨٨٢٧٣٥

 ٨٥٥٩مستجد تقدیر حسناء صبحى عید السید٥٩٦٠٢٥٥٨٨

 ٨٥٦٠مستجد تخلف حسین محمد عبدالغنى عبدالفتاح٦٠٦٨٨٢٣٨٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٩ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٥٦١مستجد تقدیر حنان حسن عطیھ المتولى٦١٦٨٨٢٤٦٠

 ٨٥٦٢مستجد تقدیر خالد ولید عبدالمنصف محمد٦٢٦٠٥٢٨٠٧

 ٨٥٦٣مستجد تخلف دعاء اسامة محمد عبد الحلیم٦٣٦٨٨٢٧١٣

 ٨٥٦٤مستجد تخلف رحاب احمد حلمى نورالدین٦٤٦٠٤٢٦٢٨

 ٨٥٦٥مستجد تقدیر رحاب محمود ناجى محمد٦٥٦٨٨٢٦٦٨

 ٨٥٦٦مستجد تقدیر رحاب مصطفى عمرو على٦٦٦٨٨٢٧٤٥

 ٨٥٦٧مستجد تخلف رندا جمال خلف امین٦٧٦٨٨٢٦٩٥

 ٨٥٦٨مستجد تخلف زھراء رضا محمد مھنى٦٨٦٠٥٢٧٧٨

 ٨٥٦٩مستجد تخلف زھراء رفعت محمود احمد٦٩٦٠٢٥٣٨٢

 ٨٥٧٠مستجد تخلف زینب راضى صابر صالح٧٠٦٨٨٢٣٥٩

 ٨٥٧١مستجد تقدیر زینھ عبدالغنى فاروق عبدالواحد٧١٦٠٥٢٨٧٨

 ٨٥٧٢مستجد تخلف سارة عبدالمجید محمد ابو لیلة٧٢٦٨٨٢٦٧٧

 ٨٥٧٣مستجد تخلف ساره محمد یحیى احمد٧٣٦٠٢٥٣٦٢

 ٨٥٧٤مستجد تخلف سالم عامر محمد عبدالرحمن٧٤٦٨٨٢٦٠٨

 ٨٥٧٥مستجد تقدیر سحر امبابى عبدالعظیم محمد٧٥٦٠٢٥٩٦٥

 ٨٥٧٦مستجد تخلف سمیھ یحیى جاھین حسن٧٦٦٥٤٠٤٨٦

 ٨٥٧٧مستجد تخلف سید حمدى عویس احمد٧٧٦٥٤٠٤٩٢

 ٨٥٧٨مستجد تخلف سید طھ محمد عبداللطیف٧٨١٠٠٠١٠٨١٧

 ٨٥٧٩مستجد تقدیر شاھنده احمد محمود احمد٧٩٦٥٤٠٤٩٤

 ٨٥٨٠مستجد تخلف شروق مصطفى كامل محمد٨٠١٠٠٠١٠٩٧٥

 ٨٥٨١مستجد تخلف شیماء رجب محمد محمد٨١٦٠٢٥٦٢٠

 ٨٥٨٢مستجد تقدیر شیماء محمود ھجرس محمد٨٢١٠٠٠١٠٥٧٤

 ٨٥٨٣مستجد تخلف ضیاء فتحى محمد مھنى٨٣٦٥٤٠٥١٧

 ٨٥٨٤مستجد تخلف عبد هللا صابر عبد الحكیم حسین٨٤٦٨٨٢٤٥٣

 ٨٥٨٥مستجد تقدیر عبدالرحمن عوض محمد احمد على٨٥٦٠٤٢٧٦٣

 ٨٥٨٦مستجد تخلف عبدهللا عبدالناصر كامل ابراھیم٨٦٦٥٤٠٥٣٣

 ٨٥٨٧مستجد تخلف عثمان محمد عثمان سیف٨٧٦٨٨٢٦٧٥

 ٨٥٨٨مستجد تخلف عصام محمود رشوان محمد٨٨٦٨٨٢٧٢٧

 ٨٥٨٩مستجد تخلف عال محمد عبد النعیم حسن٨٩٦٨٨٢٦٩٢

 ٨٥٩٠مستجد تخلف على صالح على عمر٩٠٦٠٢٦٠١٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٤٠ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٥٩١مستجد تخلف على عبدهللا عبدالعزیز خلیفھ٩١٦٨٨٢٧٤٠

 ٨٥٩٢مستجد تخلف عمرو خالد فراج محمد٩٢٦٠٤٢٧٣٣

 ٨٥٩٣مستجد تخلف فاطمھ احمد محمد السید٩٣٦٥٤٠٥٦٩

 ٨٥٩٤مستجد تخلف فاطمھ خلف عبدالحلیم محمد٩٤٦٠٤٢٧٠٨

 ٨٥٩٥مستجد تخلف فاطمھ شریف محمد على٩٥٦٠٢٥٨٦٩

 ٨٥٩٦مستجد تخلف فاطمھ عبید سید محمد٩٦٦٨٨٢٥٥٠

 ٨٥٩٧مستجد تخلف فاطمھ قاسم مصطفى سرور٩٧٦٨٨٢٦٩٤

 ٨٥٩٨مستجد تخلف فاطمھ محمد محمود على وصفى٩٨٦٠٥٢٨٧٤

 ٨٥٩٩مستجد تخلف فاطمھ محمد محمود فرج٩٩١٠٠٠١٠٥٧٢

 ٨٦٠٠مستجد تقدیر فاطمھ مغربى محمد احمد١٠٠٦٥٤٠٥٦٥

 ٨٦٠١مستجد تخلف فیصل محمد صالح نظیر١٠١٦٠٢٥٤٤٣

 ٨٦٠٢مستجد تخلف كریمان عاطف عبدالحمید محمود١٠٢٦٠٤٢٥٤١

 ٨٦٠٣مستجد تخلف لمیس حسام صالح الدین محمد١٠٣٦٠٢٥٧١٦

 ٨٦٠٤مستجد تخلف محمد احمد عبد الحمید دخیل١٠٤١٠٠٠١١١٨٢

 ٨٦٠٥مستجد تخلف محمد السید منصور راسم١٠٥٦٠٥٢٧٥٠

 ٨٦٠٦مستجد تقدیر محمد جمال الدین محمد ربیع١٠٦٦٨٨٢٦٧٢

 ٨٦٠٧مستجد تقدیر محمد جمال السید عبدالمجید١٠٧٦٠٤٢٧٧٤

 ٨٦٠٨مستجد تقدیر محمد خالد ابو الحسن محمد١٠٨٦٥٤٠٧٩٢

 ٨٦٠٩مستجد تقدیر محمد سعید محمد عبدالمطلب١٠٩٦٠٢٥٥٦٨

 ٨٦١٠مستجد تخلف محمد ماھر مصطفى عبدالغنى١١٠٦٥٤٠٧٩٠

 ٨٦١١مستجد تخلف محمد محسن فاروق عبد المحسن١١١٦٥٤٠٧٨٤

 ٨٦١٢مستجد تقدیر محمد مفتاح حامد محمود١١٢٦٨٨٢٤١٦

 ٨٦١٣مستجد تخلف محمد ناصر مرزوق عبدالغنى١١٣٦٠٥٢٧٤٧

 ٨٦١٤مستجد تخلف محمود احمد عبدالعزیز خلیفھ١١٤٦٤٦٣٣٦٥

 ٨٦١٥مستجد تقدیر محمود على حسن محمود١١٥٦٨٨٢٤٣٩

 ٨٦١٦مستجد تقدیر محمود فرج حسن محمود١١٦٦٨٨٢٤٠٦

 ٨٦١٧مستجد تخلف محمود فوزى محمود ھمام١١٧٦٥٤٠٥٥٩

 ٨٦١٨مستجد تخلف محمود محمد عبدالمعطى عبدالقادر١١٨٦٠٤٢٧٦٧

 ٨٦١٩مستجد تقدیر محمود ناصر ناجى زیدان١١٩٦٠٢٥٦٣٨

 ٨٦٢٠مستجد تخلف مروه عاطف خلف محمد١٢٠٦٠٢٦٠٠٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٤٠ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٦٢١مستجد تقدیر مروه محمد توفیق محمد١٢١٦٨٨٢٦١٠

 ٨٦٢٢مستجد تخلف مروه ناجح محمد محمد١٢٢٦٠٢٥٩١٥

 ٨٦٢٣مستجد تخلف مریم سعید محمد محمد١٢٣٦٥٤٠٥٣٧

 ٨٦٢٤مستجد تقدیر مصطفى كامل صدیق احمد١٢٤٦٠٢٥٨٣٥

 ٨٦٢٥مستجد تخلف منھ هللا عثمان عبد العزیز عبد العاطى١٢٥٦٥٤٠٤٩٠

 ٨٦٢٦مستجد تقدیر مى عادل سعد خلف١٢٦٦٠٢٥٨٣٧

 ٨٦٢٧مستجد تخلف میاده احمد عبدالظاھر محمد١٢٧١٠٠٠١٠٨١٠

 ٨٦٢٨مستجد تخلف نجالء صالح على عبد الحكیم١٢٨٦٨٨٢٥٠٦

 ٨٦٢٩مستجد تقدیر نسمھ سمیر السید حمیدو اسماعیل١٢٩٦٠٢٥٤٦٩

 ٨٦٣٠مستجد تخلف نسمھ محمود نادى شاكر١٣٠٦٨٨٢٧٢٦

 ٨٦٣١مستجد تخلف نھا عبد هللا احمد ابراھیم١٣١١٠٠٠١٠٥٦٤

 ٨٦٣٢مستجد تقدیر نورا احمد عوض هللا احمد١٣٢٦٨٨٢٥٠٤

 ٨٦٣٣مستجد تخلف نیرمین طارق عطیھ محمود عطیھ١٣٣٦٠٢٥٥٧٨

 ٨٦٣٤مستجد تقدیر ھاجر خالد حسن احمد١٣٤١٠٠٠١٠٥٧٠

 ٨٦٣٥مستجد تقدیر ھبھ هللا محمد محمد راغب١٣٥٦٠٥٢٢٠٩

 ٨٦٣٦مستجد تخلف ھبھ عبدالعظیم السید حسانین١٣٦٦٨٨٢٣٦٢

 ٨٦٣٧مستجد تقدیر ھشام رجب محمد عبدالحافظ١٣٧٦٠٢٥٤١٥

 ٨٦٣٨مستجد تخلف وائل منتصر بدر محمد١٣٨٦٠٥٢٧٨٩

 ٨٦٣٩مستجد تخلف وسام محمد عبدالكریم محمد١٣٩٦٨٨٢٤٠٠

 ٨٦٤٠مستجد تخلف وفاء مجدى محمد محمد غالب١٤٠٦٨٨٢٦٣٨

 ٨٦٤١مستجد تخلف والء محمود اسماعیل امین١٤١٦٠٢٥٦٣٢

 ٨٦٤٢مستجد تخلف ولید انور سعد الدین فضل١٤٢٦٥٤٠٤٥٤

 ٨٦٤٣مستجد تخلف یارا یحى عبدالمحسن حسن١٤٣٦٨٨٢٥٩١

 ٨٦٤٤مستجد تقدیر یاسر محمود احمد عبد الرحیم١٤٤١٠٠٠١٠٥٩٦

 ٨٦٤٥باق احمد حسن محمد محمد سالمھ١٤٥٦٠٢٥٨٧٧

 ٨٦٤٦باق اسراء ناصر ھاشم عبدالرازق١٤٦٦٠٥٢٢٢٠

 ٨٦٤٧باق اسالم محمود عباس محمود١٤٧٦٠٥٢٨١٢

 ٨٦٤٨باق ایمان خلف عبدالرحیم عبدالحافظ١٤٨٦٠٤٢٤٥٤

 ٨٦٤٩باق ایمان محسن احمد محمد١٤٩٦٤٦٣٣٢١

 ٨٦٥٠باق بدریھ ایمن خلف عبد النعیم١٥٠٦٥٤٠٣٧٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٤٠ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٦٥١باق حازم ناجح محمد توفیق١٥١٦٠٥٢٧٥٤

 ٨٦٥٢باق حسناء مصطفى محمود فزاع١٥٢٦٠٢٥٣٥٤

 ٨٦٥٣باق حماده سید محمد محمد١٥٣٦٠٥٢٨٠٣

 ٨٦٥٤باق رانیا ربیع ماھر عبدالجواد١٥٤٦٠٤٢٦٩٠

 ٨٦٥٥باق رانیا مصطفى زغلول عبدالعظیم١٥٥٦٥٤٠٤٦٤

 ٨٦٥٦باق سلمى نادى رمضان عبدالحلیم١٥٦٦٠٢٥٧٤٤

 ٨٦٥٧باق سمر عبدالناصر محمود سلیمان١٥٧٦٠٥٢٨٥٨

 ٨٦٥٨باق عبد الرحمن قرنى حسن سعید١٥٨٦٥٤٠٥٢٩

 ٨٦٥٩باق كریم حسن محمد عبدالنعیم١٥٩٦٠٢٥٤٧٣

 ٨٦٦٠باق محمد عبدالناصر محمود صدیق١٦٠٦٥٤٠٧٩٦

 ٨٦٦١باق محمود صالح محمود حمیدة١٦١٦٠٥٢٧٨٧

 ٨٦٦٢باق محمود فتحى عبدالمقصود على١٦٢٦٠٤٢٥٣١

 ٨٦٦٣باق محمود محمد عمر سلیم١٦٣٦٠٢٥٤٥٠

 ٨٦٦٤باق مصعب حسن محمد عبدالباقى١٦٤٦٤٦٣٣٧٣

 ٨٦٦٥باق منى محمد محمود سید١٦٥٦٥٤٠٣٩٥

 ٨٦٦٦باق ھدیر جمال عبدالرحمن امام١٦٦٦٠٤٢٧١٣

 ٨٦٦٧باق یمنى حسن فرحات مصیلحى١٦٧٦٠٤٢٤٧٨

 ٨٦٦٨فرصة بتخلف ابراھیم عید محمود على١٦٨٢٢٣٠٦٧٠

 ٨٦٦٩فرصة بتخلف احمد ابراھیم السید عبدالفتاح١٦٩٥٩٩٢٥

 ٨٦٧٠فرصة بتخلف احمد رفعت محمد عبدالفتاح١٧٠٢٢٣١٠١٤

 ٨٦٧١فرصة بتخلف احمد عبدالناصر عفیفى سعید١٧١٤٠١٥٢٧٥

 ٨٦٧٢فرصة بتخلف احمد محمد حسن عبدالعلیم١٧٢١٥٢٧٨

 ٨٦٧٣فرصة بتخلف اسماء جالل احمد مرسى١٧٣٣٣١٤٨٠

 ٨٦٧٤فرصة بتخلف اسماء مھنى جمعھ محمد١٧٤٣٠٦٨٥٢٨

 ٨٦٧٥فرصة بتخلف اشرف محمدنجیب محمد سالمھ١٧٥٦٤٩٩١

 ٨٦٧٦فرصة بتخلف انوار عبدالعال تھامى محمد١٧٦٣٠٩٧٦٧٩

 ٨٦٧٧فرصة بتخلف ایھاب الھادى یوسف سالم یوسف١٧٧٦٥٤٧٩

 ٨٦٧٨فرصة بتخلف ریھام احمد تامر احمد١٧٨٤١٤٦١٨٠

 ٨٦٧٩فرصة بتخلف صباح عبده عبدالرازق محمد١٧٩١٥٩٩٨٢٩

 ٨٦٨٠فرصة بتخلف عادل ابراھیم عبدالمطلب احمد حامد١٨٠٤٠١٥١٣٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتساب

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٤٠ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٨٦٨١فرصة بتخلف عبدالرحمن حسین عبدالحكیم موسى١٨١٣٠٧٣٩٤٨

 ٨٦٨٢فرصة بتخلف عمر حمدى محمد خلیل االنصارى١٨٢٨٤٨٩٧

 ٨٦٨٣فرصة بتخلف عید على عبدالقادر عبدهللا١٨٣٦٥٣٠٥

 ٨٦٨٤فرصة بتخلف فاطمھ رفعت عزیز محمد١٨٤٣٠٦٠٦١٨

 ٨٦٨٥فرصة بتخلف فاطمھ شعبان ابراھیم عثمان١٨٥٣٠٦٨٤٨٤

 ٨٦٨٦فرصة بتخلف محمد احمد محمد محمد١٨٦٢٢٤١٥٥٥

 ٨٦٨٧فرصة بتخلف محمد حسنى احمد حسانین١٨٧٢٦٨٠٦

 ٨٦٨٨فرصة بتخلف محمد رمضان عبدالعزیز فتح الباب١٨٨٣٠٨٨٠١٦

 ٨٦٨٩فرصة بتخلف محمد شحاتھ عبدالتواب محمد١٨٩٦٥٣٧٣

 ٨٦٩٠فرصة بتخلف محمد محمود ذكى ابراھیم١٩٠١٠٢٤٧٠٨

 ٨٦٩١فرصة بتخلف محمد مصطفى على حسن١٩١٢٢٤١٨٧٦

 ٨٦٩٢فرصة بتخلف محمود محمد طلعت محمد١٩٢٣٠٩٧٦٦٩

 ٨٦٩٣فرصة بتخلف نورا ناصر عوض عبدهللا١٩٣٢٢٢٩٨٠٢

 ٨٦٩٤فرصة بتخلف ھانى حسین قطب حسین١٩٤١٦٧٤٢٠

 ٨٦٩٥من الخارج ٢ احمد محمد عبدالباقى عبدالفتاح١٩٥٢٢٣٠٦٧٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


