
كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة أولى - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٠٠١مستجد ابتسام محمد شعبان محمد١١٠٠٠٤٤٣٤٨

١٠٠٢مستجد ابراھیم محمد مختار محمد٢١٠٠٠٤٤٧٨٠

١٠٠٣مستجد احمد حسن احمد حسن٣١٠٠٠٤٤٦٢٠

١٠٠٤مستجد احمد خمیس احمد سالم٤١٠٠٠٤٥٠٢٥

١٠٠٥مستجد احمد سعودي حسین عبدالباقي٥١٠٠٠٤٤٩٧١

١٠٠٦مستجد احمد سمیر بدوي محمود٦١٠٠٠٤٤٧٢٨

١٠٠٧مستجد احمد سید عبدالعزیز مزیون٧١٠٠٠٥٤٧٤٦

١٠٠٨مستجد احمد صالح عشیري صالح٨١٠٠٠٤٤٠٧١

١٠٠٩مستجد أحمد صبري قطب حمادة٩١٠٠٠٤٥٠٥٢

١٠١٠مستجد احمد عبدالمعبود بكرى على١٠١٠٠٠٤٤٨١٧

١٠١١مستجد احمد فوزى حسن محمد١١١٠٠٠٤٤٨٣١

١٠١٢مستجد احمد كامل احمد حسن١٢١٠٠٠٤٤١٦٩

١٠١٣مستجد احمد محمد ربیع علي١٣١٠٠٠٤٨٤٩٥

١٠١٤مستجد احمد محمد منازع توفیق١٤١٠٠٠٤٤٤٤١

١٠١٥مستجد احمد مراجي توني فرج١٥١٠٠٠٤٤٦٨٢

١٠١٦مستجد احمد ھاشم أمین نجدى١٦١٠٠٠٤٤٨٢٦

١٠١٧مستجد اخالص شاھر عبدالعزیز حمزه١٧١٠٠٠٤٤٦٥٢

١٠١٨مستجد ارزاق كمال محمد حسن١٨١٠٠٠٤٤٤١١

١٠١٩مستجد اروي سامح محمد سعید١٩١٠٠٠٤٤٢٧٩

١٠٢٠مستجد اروي علي كامل محمد خلیفھ٢٠١٠٠٠٤٤٩٠٥

١٠٢١مستجد ازھار ناصر سید عثمان٢١١٠٠٠٤٨٥١٣

١٠٢٢مستجد استبرق محمد طھ محمد٢٢١٠٠٠٤٤٢٤٠

١٠٢٣مستجد اسر محمد عبدالعاطي محمد٢٣١٠٠٠٤٤١٦٣

١٠٢٤مستجد اسراء جمال ابراھیم محمد٢٤١٠٠٠٤٨٤٩٢

١٠٢٥مستجد اسراء حسین محمود احمد٢٥١٠٠٠٤٤٢٤٤

١٠٢٦مستجد اسراء خیري ابراھیم كامل٢٦١٠٠٠٤٤١٥٧

١٠٢٧مستجد اسراء رضا مصطفي السید٢٧١٠٠٠٤٤٩١٧

١٠٢٨مستجد اسراء شعبان عبدالحمید نجیب٢٨١٠٠٠٤٥٠٦٧

١٠٢٩مستجد اسراء عاطف عقیلھ مفتاح٢٩١٠٠٠٤٤١٥٣

١٠٣٠مستجد اسراء علي عثمان عبدالحمید٣٠١٠٠٠٤٤٩٢٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٠٣١مستجد اسراء علي یوسف عبدالحمید٣١١٠٠٠٤٤٥٤٨

١٠٣٢مستجد اسراء كاشف عاطف حسني٣٢١٠٠٠٤٨٥٠١

١٠٣٣مستجد اسراء محسن محمد جاد٣٣١٠٠٠٤٤٩٥٨

١٠٣٤مستجد اسراء محمد السید محزم٣٤١٠٠٠٤٤٨٦٥

١٠٣٥مستجد اسراء محمد رمضان صابر٣٥١٠٠٠٤٤٣٠٣

١٠٣٦مستجد اسراء محمد صالح ابوبكر٣٦١٠٠٠٤٤١٦١

١٠٣٧مستجد اسراء محمد عبدالعظیم حافظ٣٧١٠٠٠٤٤٢٠٨

١٠٣٨مستجد اسراء ممدوح سعد كریم٣٨١٠٠٠٤٤٣٩٣

١٠٣٩مستجد اسراء یاسر حمدي عبدالباسط٣٩١٠٠٠٤٤٢١٨

١٠٤٠مستجد اسالم سلیم ناجى عمار٤٠١٠٠٠٤٥٠٣٦

١٠٤١مستجد اسالم صبرى عبد المنعم ھمام٤١١٠٠٠٤٤٨٣٤

١٠٤٢مستجد اسالم نور فراج محمد٤٢١٠٠٠٥٤٧٦٣

١٠٤٣مستجد اسماء ابراھیم احمد محمد٤٣١٠٠٠٤٤١١٠

١٠٤٤مستجد اسماء جمال فتحى احمد٤٤١٠٠٠٥٤٨٤٦

١٠٤٥مستجد اسماء جمعة محمد سعداوي٤٥١٠٠٠٤٥٠١٧

١٠٤٦مستجد اسماء حنفي محمود محمد٤٦١٠٠٠٤٤٣٣٠

١٠٤٧مستجد اسماء خلف محمد طلب٤٧١٠٠٠٤٨٥٠٥

١٠٤٨مستجد اسماء خیرى محمد محمد٤٨١٠٠٠٤٤٧٦٩

١٠٤٩مستجد اسماء رمضان عبدالعزیز محمد٤٩١٠٠٠٤٨٥١١

١٠٥٠مستجد اسماء سامح عبدالقادر مصطفي٥٠١٠٠٠٤٤٥٠٠

١٠٥١مستجد اسماء سید ربیع عبدهللا٥١١٠٠٠٤٤٦٤٦

١٠٥٢مستجد اسماء صالح الدین ابوالحسن السید٥٢١٠٠٠٤٤١٥٥

١٠٥٣مستجد اسماء طھ احمد عبدالحكم٥٣١٠٠٠٤٤١٥٩

١٠٥٤مستجد اسماء عبدالكافي ابراھیم فھمي٥٤١٠٠٠٤٤٥٧٨

١٠٥٥مستجد اسماء عبدالموجود یوسف محمد٥٥١٠٠٠٥٤٧٦٥

١٠٥٦مستجد اسماء محمد عبدالعال فرج هللا٥٦١٠٠٠٥٤٧٤٢

١٠٥٧مستجد اسماء محمد مصطفي حامد٥٧١٠٠٠٤٤٧٤٨

١٠٥٨مستجد اسماء مدحت منیر مصطفي٥٨١٠٠٠٤٤٨١٢

١٠٥٩مستجد اسماء مصطفي محمد نصار٥٩١٠٠٠٤٤٥٥٧

١٠٦٠مستجد اشجان اللیثى على محمد٦٠١٠٠٠٤٤٨٤٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٠٦١مستجد اشجان سید درویش عبداللطیف٦١١٠٠٠٤٨٤٩٦

١٠٦٢مستجد اعتماد جابر مصطفي احمد٦٢١٠٠٠٤٤٢٠٦

١٠٦٣مستجد االء احمد عبدالراضي عبدالظاھر٦٣١٠٠٠٤٣٩٨٧

١٠٦٤مستجد االء حسین احمد عبدالعزیز٦٤١٠٠٠٤٤١٩٤

١٠٦٥مستجد االء محمد ربیع قاسم٦٥١٠٠٠٤٤٠٦٥

١٠٦٦مستجد االء محمد عبدالسمیع محمد٦٦١٠٠٠٤٤٥٥٤

١٠٦٧مستجد االء ولید خلیفھ حسن٦٧١٠٠٠٤٤١٤٧

١٠٦٨مستجد الزھراء مصطفي علي زین الدین٦٨١٠٠٠٤٤٤٩١

١٠٦٩مستجد الفت محمد احمد عبدالباقي٦٩١٠٠٠٤٤٥٣٧

١٠٧٠مستجد الھام محمد عبدالحكیم عبدالمقصود٧٠١٠٠٠٤٤٧٥١

١٠٧١مستجد اماني خلیل فیصل فرج هللا٧١١٠٠٠٤٤٠٣٧

١٠٧٢مستجد اماني صابر رجب محمود٧٢١٠٠٠٤٤٥٢٤

١٠٧٣مستجد اماني عبدالصبور حلمي عبدالوھاب٧٣١٠٠٠٤٤٣١٤

١٠٧٤مستجد امل شحاتھ عبدالمنعم عبدالرحمن٧٤١٠٠٠٤٤٢٦٥

١٠٧٥مستجد امل طلعت عبدالعزیز عبدالرشید٧٥١٠٠٠٤٤٥١٨

١٠٧٦مستجد امل عبدالرحمان عبدالعظیم عبدالظاھر٧٦١٠٠٠٤٤١٧٩

١٠٧٧مستجد امنھ بھاء احمد یوسف٧٧١٠٠٠٤٤٠١٦

١٠٧٨مستجد امنیھ محمود محمد عبدالاله٧٨١٠٠٠٤٤٧٦٢

١٠٧٩مستجد امیرة محمد احمد شعبان٧٩١٠٠٠٤٤٧٧٧

١٠٨٠مستجد امیره خلیفھ عبدالحمید خلیفھ٨٠١٠٠٠٤٤٢٢٤

١٠٨١مستجد امیره رمضان عبدالتواب مھران٨١١٠٠٠٤٤٤٨٨

١٠٨٢مستجد امیره صبحي حمدي علي٨٢١٠٠٠٤٤٩٩٢

١٠٨٣مستجد امیمھ احمد كمال كامل٨٣١٠٠٠٤٤٣٥٢

١٠٨٤مستجد انھار اسامھ محمد محمود٨٤١٠٠٠٤٤٧٠٢

١٠٨٥مستجد ایات سمیر محمود محمد٨٥١٠٠٠٤٤٣٦٠

١٠٨٦مستجد ایاد محمد السید عطا احمد٨٦١٠٠٠٤٤٨٠٤

١٠٨٧مستجد ایمان احمد محمد احمد٨٧١٠٠٠٤٤٩٤٠

١٠٨٨مستجد ایمان خالد عبدالرازق عبدهللا٨٨١٠٠٠٤٤٩٢٣

١٠٨٩مستجد ایمان صالح محمد عبدالمحسن٨٩١٠٠٠٤٤٧٥٩

١٠٩٠مستجد ایمان عبدالتواب محمد امین٩٠١٠٠٠٥٤٧٥٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٠٩١مستجد ایمان عبدالمجید احمد یونس٩١١٠٠٠٤٤٣٣٤

١٠٩٢مستجد ایمان مأمون یونس محمد٩٢١٠٠٠٤٥٠٦١

١٠٩٣مستجد ایمان محمد عطا توني٩٣١٠٠٠٤٥٠٤٢

١٠٩٤مستجد ایمان محمود عبدالرحمن محمد٩٤١٠٠٠٤٤٦٠٩

١٠٩٥مستجد ایناس ابوبكر صابر عبدالوكیل٩٥١٠٠٠٤٤٩٦١

١٠٩٦مستجد ایناس محمد عبدالصبور محمد٩٦١٠٠٠٤٤٥٧٢

١٠٩٧مستجد ایھ ابوالحماید محمد عبدالحمید٩٧١٠٠٠٤٤٤٦٤

١٠٩٨مستجد ایھ احمد محمد ابراھیم٩٨١٠٠٠٤٤٠٦٢

١٠٩٩مستجد ایھ احمد محمدجمال علي٩٩١٠٠٠٤٤٥٦٥

١١٠٠مستجد ایھ بكر صالح مرسي١٠٠١٠٠٠٤٤٣٧٠

١١٠١مستجد ایھ جابر زكي علي١٠١١٠٠٠٤٤٣٠١

١١٠٢مستجد ایھ حسان محمد محمد١٠٢١٠٠٠٤٤٢٣٠

١١٠٣مستجد ایھ حمدي محمود محمد١٠٣١٠٠٠٤٤١٢٠

١١٠٤مستجد ایھ خالف احمد جبلي١٠٤١٠٠٠٤٤٧٣٣

١١٠٥مستجد ایھ سید عبدالجابر سید١٠٥١٠٠٠٤٤٣٠٦

١١٠٦مستجد ایھ طھ فتحي جادالمولي١٠٦١٠٠٠٤٤٩٨٠

١١٠٧مستجد ایھ طھ نادي حسین١٠٧١٠٠٠٤٤٣٤٤

١١٠٨مستجد ایھ عادل شحاتھ عبدهللا١٠٨١٠٠٠٤٤٤٠٩

١١٠٩مستجد ایھ عفیفي عبدالرؤوف ھاشم١٠٩١٠٠٠٤٤٥٣٠

١١١٠مستجد ایھ محمد صابر علي١١٠١٠٠٠٤٤٢٧٥

١١١١مستجد ایھ محمد محمد حسین١١١١٠٠٠٤٤٩١١

١١١٢مستجد ایھ ممدوح سالم محمد١١٢١٠٠٠٤٤٥٩٧

١١١٣مستجد بدور محمد علي احمد١١٣١٠٠٠٤٤٤٢٢

١١١٤مستجد بسملھ عمرو احمد جالل١١٤١٠٠٠٥٤٧٤٨

١١١٥مستجد بسمھ شعبان محمد بدوي١١٥١٠٠٠٤٤١٩٨

١١١٦مستجد بسمھ كمال سید عبدالباسط١١٦١٠٠٠٤٤٣٢٠

١١١٧مستجد بالل عادل بدر محمد١١٧١٠٠٠٤٤٤٠٧

١١١٨مستجد بھجات عبدالواحد جاد طلبھ١١٨١٠٠٠٤٤١٨٧

١١١٩مستجد جھاد حسین احمد محمد١١٩١٠٠٠٤٤٢٥٥

١١٢٠مستجد جھاد سید نصر الدین احمد١٢٠١٠٠٠٤٤٣٥٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٥ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١١٢١مستجد جھاد محمد عبدالمجید محمد١٢١١٠٠٠٤٤٢٦٣

١١٢٢مستجد جھاد مشھور موسي طارق١٢٢١٠٠٠٤٤٥٩١

١١٢٣مستجد جیھاد محمد سید ذكي١٢٣١٠٠٠٤٤٤٣٥

١١٢٤مستجد حازم صالح عبدالفتاح عبدالمنعم١٢٤١٠٠٠٤٤٣٢٤

١١٢٥مستجد حبیبھ محمود احمد محمود١٢٥١٠٠٠٤٤١١٦

١١٢٦مستجد حذیفة عبدالحمید احمد علي١٢٦١٠٠٠٤٤٨١٤

١١٢٧مستجد حسام حسین ربیع حسین١٢٧١٠٠٠٤٤٥٩٤

١١٢٨مستجد حسام نادي عبدالعزیز محمد١٢٨١٠٠٠٤٤٠٤٥

١١٢٩مستجد حسن ابراھیم صالح محمد١٢٩١٠٠٠٤٤١١٨

١١٣٠مستجد حسن فتحي علي السید١٣٠١٠٠٠٤٤٠٧٧

١١٣١مستجد حسن ھاشم سید محمد١٣١١٠٠٠٤٤٣٦٢

١١٣٢مستجد حسین محمد حسین عبدالغني١٣٢١٠٠٠٤٤٤١٣

١١٣٣مستجد حلیمھ جمال بكري ابوالمجد١٣٣١٠٠٠٤٤٤٧١

١١٣٤مستجد حماده رمضان محمد علي١٣٤١٠٠٠٤٤٣٧٢

١١٣٥مستجد حنان احمد زیدان محمد١٣٥١٠٠٠٤٤٠٨٦

١١٣٦مستجد حنان خلیل شبیب انبیش١٣٦١٠٠٠٤٤٠٩٢

١١٣٧مستجد حیاه محمد محمود عبدالرحیم١٣٧١٠٠٠٥٤٧٥٨

١١٣٨مستجد خالد جمال جمعھ محمد١٣٨١٠٠٠٤٤٦٦١

١١٣٩مستجد خالد خلف عرفات خلیل١٣٩١٠٠٠٤٥٠١١

١١٤٠مستجد خضره عبدالحمید عبدالعزیز احمد١٤٠١٠٠٠٤٤٣٤٦

١١٤١مستجد خلود عبدالعزیز عبدالسمیع عبدالعزیز١٤١١٠٠٠٤٤٤٨٢

١١٤٢مستجد خلود محمد كمال محمد١٤٢١٠٠٠٤٤٢٥٧

١١٤٣مستجد دالیا طلعت محمد ابوطالب علي١٤٣١٠٠٠٤٤٥٨٥

١١٤٤مستجد دعاء عبد الحمید محمد عبد الفتاح١٤٤١٠٠٠٤٤٨٨٥

١١٤٥مستجد دعاء محمد مسعود احمد١٤٥١٠٠٠٤٤٣٨٩

١١٤٦مستجد دعاء نور عبدالحمید زیني١٤٦١٠٠٠٤٤٤٩٤

١١٤٧مستجد دنیا صالح السید اسماعیل١٤٧١٠٠٠٤٤٨٢٠

١١٤٨مستجد دینا احمد خیري محمد١٤٨١٠٠٠٤٥٠٠٢

١١٤٩مستجد دینا شعبان سید وھیب١٤٩١٠٠٠٤٤٣٨٠

١١٥٠مستجد دینا عمران علي شحاتھ١٥٠١٠٠٠٤٤٦٨٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١١٥١مستجد دینا محمود جابر ابوشوك١٥١١٠٠٠٤٤٢٤٦

١١٥٢مستجد رانیا اشرف محمد حسن١٥٢١٠٠٠٤٤٤٢٥

١١٥٣مستجد رانیا حسن محمد حافظ١٥٣١٠٠٠٥٤٧٤٤

١١٥٤مستجد رانیا صابر سید حسن١٥٤١٠٠٠٤٤٥٦٠

١١٥٥مستجد رانیا عبدالرازق محمد عبدالرازق١٥٥١٠٠٠٤٤٢٨٤

١١٥٦مستجد رباب محمود كامل احمد١٥٦١٠٠٠٤٤٣٨٢

١١٥٧مستجد رجاء مصطفى شقرانى محمد عبدالعزیز١٥٧١٠٠٠٥٤٧١٤

١١٥٨مستجد رحاب خدیوي مبروك سلطان١٥٨١٠٠٠٤٤١٣١

١١٥٩مستجد رحاب شعبان عربي محمد١٥٩١٠٠٠٤٤٢٥٢

١١٦٠مستجد رحاب فولي حسن محمد١٦٠١٠٠٠٤٤٣١٢

١١٦١مستجد رحاب مصطفي جمعھ عبدالجواد١٦١١٠٠٠٤٤٣٣٨

١١٦٢مستجد رحاب ناصر مسعود صادق١٦٢١٠٠٠٤٤٧٣١

١١٦٣مستجد رحمھ ربیع عبدالقادر امین١٦٣١٠٠٠٥٤٧١٧

١١٦٤مستجد رحمھ علي محمد ابراھیم١٦٤١٠٠٠٤٤٢٠٠

١١٦٥مستجد رضوي سعید عباس علي١٦٥١٠٠٠٤٤٩١٤

١١٦٦مستجد رضوي سالمھ احمد سید١٦٦١٠٠٠٤٤٩٤٣

١١٦٧مستجد رغده محمد علي الصغیر محمد١٦٧١٠٠٠٤٤٢٩٥

١١٦٨مستجد رمضان قاسم سید موسي١٦٨١٠٠٠٤٨٥٠٨

١١٦٩مستجد رنا ممدوح عبدهللا عبده١٦٩١٠٠٠٤٤٧٥٤

١١٧٠مستجد رندا شریف رجب حفظي١٧٠١٠٠٠٤٤١٣٠

١١٧١مستجد روفیده حماده محمد احمد١٧١١٠٠٠٤٤٣٧٦

١١٧٢مستجد ریحاب صالح جاب هللا عطیھ١٧٢١٠٠٠٤٤٣٥٤

١١٧٣مستجد ریم شرف الدین على یوسف١٧٣١٠٠٠٤٥٠٠٥

١١٧٤مستجد ریم عماد الدین ابوالقاسم بكري١٧٤١٠٠٠٤٤١٤٥

١١٧٥مستجد ریھام ولید قاسم انور١٧٥١٠٠٠٤٤٣٩٧

١١٧٦مستجد زینب ابراھیم محمد جرو طھ١٧٦١٠٠٠٤٤٢٧٣

١١٧٧مستجد زینب رضا احمد محمود١٧٧١٠٠٠٥٤٧٢١

١١٧٨مستجد زینب عبدالراضى یوسف احمد١٧٨١٠٠٠٤٤٨٦٨

١١٧٩مستجد زینب محمد خلف اسماعیل١٧٩١٠٠٠٤٤٣٤٢

١١٨٠مستجد زینب مصطفي محمد حسن١٨٠١٠٠٠٤٤٩٠٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٧ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١١٨١مستجد ساره حجازي عبدالسالم علي١٨١١٠٠٠٤٤١٨٣

١١٨٢مستجد ساره ربیع عبدالفتاح محمد١٨٢١٠٠٠٤٤٦٦٧

١١٨٣مستجد ساره رجب ابراھیم عبدالقادر١٨٣١٠٠٠٤٤٢٥٠

١١٨٤مستجد ساره عبدالعظیم عبدهللا علي١٨٤١٠٠٠٤٤٤٣٨

١١٨٥مستجد ساره عبدهللا درویش خلیل١٨٥١٠٠٠٤٤٧٥٧

١١٨٦مستجد ساره عبدالمالك امین راضي١٨٦١٠٠٠٤٤٦٧٩

١١٨٧مستجد ساره علي فضل علي١٨٧١٠٠٠٤٤٢٦٧

١١٨٨مستجد ساره محمود شحاتھ فھمى١٨٨١٠٠٠٤٤٧٨٣

١١٨٩مستجد سحر فرج ادریس حمد١٨٩١٠٠٠٥٤٨٢٩

١١٩٠مستجد سراج الدین ھالل اسماعیل عبدالمحسن١٩٠١٠٠٠٤٤٩٨٦

١١٩١مستجد سعاد ابوزید عادل ابوزید١٩١١٠٠٠٥٤٧١٣

١١٩٢مستجد سلمي ابوالحسن فرغل محمد١٩٢١٠٠٠٤٤٤١٦

١١٩٣مستجد سلمي رشید نور الدین حسانین١٩٣١٠٠٠٤٨٤٨٧

١١٩٤مستجد سلمي محمد احمد محمود١٩٤١٠٠٠٤٤١٣٥

١١٩٥مستجد سلمي یحي موسي سعد١٩٥١٠٠٠٤٤٧١٢

١١٩٦مستجد سماح سعید محمود عبدالسید١٩٦١٠٠٠٤٤٨٥١

١١٩٧مستجد سمر رضا ھاشم محمد١٩٧١٠٠٠٤٨٤٩٧

١١٩٨مستجد سمیھ احمد ابراھیم حسن١٩٨١٠٠٠٤٨٤٨٩

١١٩٩مستجد سمیھ حامد علي بركات١٩٩١٠٠٠٤٤٦٦٤

١٢٠٠مستجد سمیھ عامر محمد محمود٢٠٠١٠٠٠٤٤٠٣٤

١٢٠١مستجد سناء داخلي عبدالرحیم طلعات٢٠١١٠٠٠٤٤٤٨٥

١٢٠٢مستجد سھا ابراھیم احمد ابراھیم٢٠٢١٠٠٠٤٤٦٣٩

١٢٠٣مستجد سھام سلیمان عمر سلیمان٢٠٣١٠٠٠٤٤٣٧٨

١٢٠٤مستجد سھیر حسانین عبدالستار حسانین٢٠٤١٠٠٠٥٤٧٣٩

١٢٠٥مستجد سھیلھ شعبان البدرى عبداللطیف٢٠٥١٠٠٠٥٤٧١٨

١٢٠٦مستجد سھیلھ عادل سالم عبدالعال٢٠٦١٠٠٠٤٤٠١٠

١٢٠٧مستجد سید سالمھ مسعود عبدالاله٢٠٧١٠٠٠٤٤٨٥٦

١٢٠٨مستجد شاھیناز محى الدین فتحى محمد٢٠٨١٠٠٠٤٤٧٦٥

١٢٠٩مستجد شذا نصر احمد ابراھیم٢٠٩١٠٠٠٤٤٩٠٨

١٢١٠مستجد شروق خالد صالح رشید٢١٠١٠٠٠٤٤٣٣٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٢١١مستجد شرین ممدوح محمد وجیھ٢١١١٠٠٠٤٤٢٨١

١٢١٢مستجد شھیرة جمیل شحاتھ اسماعیل٢١٢١٠٠٠٤٤٧٩٨

١٢١٣مستجد شیرین عطیھ عیسي عبدالرازق٢١٣١٠٠٠٤٤٥٠٦

١٢١٤مستجد شیرین نصر ابراھیم سید٢١٤١٠٠٠٤٤٤٧٧

١٢١٥مستجد شیماء حامد عبدالعظیم عبدالفتاح٢١٥١٠٠٠٤٤٥٨٨

١٢١٦مستجد شیماء حسني رشدي عبدالوھاب٢١٦١٠٠٠٤٤٥٤٠

١٢١٧مستجد شیماء شعبان احمد صالح٢١٧١٠٠٠٥٤٧١٦

١٢١٨مستجد شیماء عبدالحمید احمد عبدالحمید٢١٨١٠٠٠٤٤١٤١

١٢١٩مستجد شیماء عبدالناصر عطا محمد٢١٩١٠٠٠٤٤٠٢٥

١٢٢٠مستجد شیماء عثمان عبدالفتاح علي٢٢٠١٠٠٠٤٤٦٣١

١٢٢١مستجد شیماء عطا محمد عطا٢٢١١٠٠٠٤٤٠١٢

١٢٢٢مستجد شیماء عالء شعبان عبدالحمید٢٢٢١٠٠٠٤٤٠٦١

١٢٢٣مستجد شیماء علي ابوالحسن حمدان٢٢٣١٠٠٠٤٤٣٢٨

١٢٢٤مستجد شیماء عمر عمر محمد٢٢٤١٠٠٠٤٤٩٨٣

١٢٢٥مستجد شیماء مصطفي حسن الناظر٢٢٥١٠٠٠٤٤٠٨٩

١٢٢٦مستجد شیماء نادر قرشي عبدالغني٢٢٦١٠٠٠٤٤٠٠٦

١٢٢٧مستجد شیماء نادي محمد عبدالحكیم٢٢٧١٠٠٠٤٤٠٨٣

١٢٢٨مستجد شیماء یاسین حامد فرج٢٢٨١٠٠٠٤٤١٩٦

١٢٢٩مستجد صفاء عمران عبدالحمید عبدالحافظ٢٢٩١٠٠٠٤٤٦٨٨

١٢٣٠مستجد صفاء محمد نتاج محمد٢٣٠١٠٠٠٤٤٥٥١

١٢٣١مستجد ضحي جمال عبدالرازق عبدالكریم٢٣١١٠٠٠٤٤٣٩٩

١٢٣٢مستجد ضحي رمضان عبدالمحسن عبدالمجید٢٣٢١٠٠٠٤٤١٣٩

١٢٣٣مستجد ضحي عبدالنبي عبدالوھاب عبدالرحیم٢٣٣١٠٠٠٤٤٨٩٩

١٢٣٤مستجد ضحي مختار محمد فاروق احمد٢٣٤١٠٠٠٤٤٠٤٨

١٢٣٥مستجد ضحي مصطفي محمد حجازي٢٣٥١٠٠٠٤٤٤٥٣

١٢٣٦مستجد طارق سید احمد مبروك السید٢٣٦١٠٠٠٥٤٧١٥

١٢٣٧مستجد طارق محمد شحات عارف٢٣٧١٠٠٠٤٤٩٧٤

١٢٣٨مستجد طھ صالح طھ مخلوف٢٣٨١٠٠٠٤٤٠٠٣

١٢٣٩مستجد طھ عبدالرازق حسن محمد٢٣٩١٠٠٠٤٤١٢٢

١٢٤٠مستجد عائشھ حسین شحاتھ عبدالعظیم٢٤٠١٠٠٠٤٤٣٣٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٢٤١مستجد عبدالرحمن احمد محمد مھني٢٤١١٠٠٠٤٤٠٩٨

١٢٤٢مستجد عبدالرحمن خالد اسماعیل محمد٢٤٢١٠٠٠٥٤٨٨٢

١٢٤٣مستجد عبدالرحمن عبدالعظیم صابر مرسي٢٤٣١٠٠٠٤٤٢٢٠

١٢٤٤مستجد عبدالرحمن مصطفي شعبان محمد٢٤٤١٠٠٠٤٤٥٠٣

١٢٤٥مستجد عبدالرحمن وفدي اسماعیل كامل٢٤٥١٠٠٠٤٤٧٨٩

١٢٤٦مستجد عبدهللا حسن احمد حسن٢٤٦١٠٠٠٤٨٥٩٠

١٢٤٧مستجد عبدهللا محمد صابر محمد٢٤٧١٠٠٠٤٤٩٢٦

١٢٤٨مستجد عبدهللا محمود محمد محمود غازي٢٤٨١٠٠٠٤٤٦٣٦

١٢٤٩مستجد عبیر عبدهللا جاب هللا نمر٢٤٩١٠٠٠٤٤٧٤٥

١٢٥٠مستجد عفاف صالح عبدالمنعم عبدالصالحین٢٥٠١٠٠٠٤٤٢٧١

١٢٥١مستجد علیا محسن حامد اسماعیل٢٥١١٠٠٠٤٤٩٣٥

١٢٥٢مستجد علیاء خالد صالح مھدي٢٥٢١٠٠٠٤٤١١٢

١٢٥٣مستجد علیاء عبدالجواد عبدهللا احمد٢٥٣١٠٠٠٤٤٢٢٦

١٢٥٤مستجد علیاء عبدالجواد علي عبدالھادي٢٥٤١٠٠٠٤٤١٧٣

١٢٥٥مستجد عمر مجدي عبدالدایم شحاتھ٢٥٥١٠٠٠٤٤٠٥١

١٢٥٦مستجد عمر نادي فتحي حامد٢٥٦١٠٠٠٤٤٦٥٥

١٢٥٧مستجد عمر یوسف عمر علیوه٢٥٧١٠٠٠٤٤٥٧٥

١٢٥٨مستجد عمرو حسین محمد حسین٢٥٨١٠٠٠٤٤٥٦٨

١٢٥٩مستجد عمرو ربیع محمد محمد٢٥٩١٠٠٠٤٤٢١٤

١٢٦٠مستجد غادة عبد الرازق عبد السالم محمد٢٦٠١٠٠٠٤٤٨٠٧

١٢٦١مستجد غاده رجب علي نعماني٢٦١١٠٠٠٤٤٤٢٠

١٢٦٢مستجد غاده رجب محمد حسین٢٦٢١٠٠٠٥٤٧٢٩

١٢٦٣مستجد غاده محمد رجب محمد حسن٢٦٣١٠٠٠٤٤٢٤٢

١٢٦٤مستجد فاطمة تواب احمد توفیق٢٦٤١٠٠٠٤٤٧٩٥

١٢٦٥مستجد فاطمھ احمد ابراھیم احمد٢٦٥١٠٠٠٤٤٣٩٥

١٢٦٦مستجد فاطمھ احمد حسین عبدالجابر٢٦٦١٠٠٠٤٣٩٩٨

١٢٦٧مستجد فاطمھ احمد شرف الدین یوسف٢٦٧١٠٠٠٤٤٩٩٩

١٢٦٨مستجد فاطمھ سارى عبدالدایم عبدالعزیز٢٦٨١٠٠٠٤٤٧٧١

١٢٦٩مستجد فاطمھ سالمھ مغربي عبدالعزیز٢٦٩١٠٠٠٤٤٩٧٧

١٢٧٠مستجد فاطمھ صابر حسن عبدهللا٢٧٠١٠٠٠٤٤٢٩١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٠ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٢٧١مستجد فاطمھ عصمت عبدالفتاح طلب٢٧١١٠٠٠٤٤٣١٠

١٢٧٢مستجد فاطمھ مبروك موسي حسن٢٧٢١٠٠٠٤٤٢٢٢

١٢٧٣مستجد فاطمھ محمد جمال احمد٢٧٣١٠٠٠٤٤٣٦٨

١٢٧٤مستجد فاطمھ محمد حسن سید٢٧٤١٠٠٠٥٤٧٣٣

١٢٧٥مستجد فاطمھ محمد عبدالرازق مھني٢٧٥١٠٠٠٤٤٦١٧

١٢٧٦مستجد فاطمھ محمد محمود محمد٢٧٦١٠٠٠٤٤٣٧٤

١٢٧٧مستجد فاطمھ محمود محمد عمر٢٧٧١٠٠٠٤٤٧٠٩

١٢٧٨مستجد فرج رمضان فرج عوض الشوبكي٢٧٨١٠٠٠٤٥٠٥٨

١٢٧٩مستجد فرحھ اشرف محمود عبدالجابر٢٧٩١٠٠٠٤٤٤١٨

١٢٨٠مستجد فرحھ عمر عبدالحكیم علي٢٨٠١٠٠٠٤٤٦٠٦

١٢٨١مستجد فرحھ فتحي ھاشم عبده٢٨١١٠٠٠٤٤٣٠٤

١٢٨٢مستجد فردوس عبد الحمید قدري رضوان٢٨٢١٠٠٠٤٤٨٧٧

١٢٨٣مستجد فضل كمال فضل احمد٢٨٣١٠٠٠٥٤٨٩٣

١٢٨٤مستجد قطب محمد قطب احمد٢٨٤١٠٠٠٤٤٨٤٨

١٢٨٥مستجد قمر عز الدین طھ محمد٢٨٥١٠٠٠٤٤٢٦١

١٢٨٦مستجد كریم عبدالعظیم محمد محمد٢٨٦١٠٠٠٤٤٩٦٩

١٢٨٧مستجد كریم محمود توفیق عبدالرحمن٢٨٧١٠٠٠٤٤٩٥٥

١٢٨٨مستجد كریمھ احمد زكي عبدالمطلب٢٨٨١٠٠٠٤٤٣٢٢

١٢٨٩مستجد كریمھ صافي عبدالقادر احمد٢٨٩١٠٠٠٤٤٢٨٩

١٢٩٠مستجد لطیفھ محمود فتحي محمود٢٩٠١٠٠٠٤٤٦٤١

١٢٩١مستجد لیلى ماجد فتحى ابوطاقیھ٢٩١١٠٠٠٥٤٧٣٢

١٢٩٢مستجد مؤمن عبدالفتاح سید شتیوي٢٩٢١٠٠٠٤٤٨٨٠

١٢٩٣مستجد مؤمن عماد الدین احمد عبدالحكیم٢٩٣١٠٠٠٤٤٢٠٤

١٢٩٤مستجد مؤمن محمد سید محمد٢٩٤١٠٠٠٥٤٧١٩

١٢٩٥مستجد ماجده مسعد عباس مسعد٢٩٥١٠٠٠٤٤٩٣٢

١٢٩٦مستجد ماھیتاب ابراھیم محمد ھریدى٢٩٦١٠٠٠٥٤٧١٢

١٢٩٧مستجد محمد احمد جمعھ محمد٢٩٧١٠٠٠٤٤١١٤

١٢٩٨مستجد محمد احمد حسن محمود٢٩٨١٠٠٠٤٤٢٣٢

١٢٩٩مستجد محمد احمد محمد رنان٢٩٩١٠٠٠٤٤٧١٧

١٣٠٠مستجد محمد امین عمر القلیل٣٠٠١٠٠٠٤٤٦٢٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة أولى - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٣٠١مستجد محمد حسین محمد علي٣٠١١٠٠٠٤٤٥٨٢

١٣٠٢مستجد محمد حمدى محمود عبد الحافظ٣٠٢١٠٠٠٤٤٨٥٩

١٣٠٣مستجد محمد خالد عبدالحلیم محمد٣٠٣١٠٠٠٤٤٦٧٦

١٣٠٤مستجد محمد سلیم ریاض مفتاح٣٠٤١٠٠٠٥٤٧٢٤

١٣٠٥مستجد محمد سید عطیھ عبدالجابر٣٠٥١٠٠٠٤٤١٨١

١٣٠٦مستجد محمد صالح السید مرعي٣٠٦١٠٠٠٤٤٨٣٧

١٣٠٧مستجد محمد عاشور لولي صدیق٣٠٧١٠٠٠٤٥٠٧٠

١٣٠٨مستجد محمد عثمان عبدالرازق شعیب٣٠٨١٠٠٠٤٤٨٦٢

١٣٠٩مستجد محمد على مصطفى عبد العزیز٣٠٩١٠٠٠٤٤٧٩٢

١٣١٠مستجد محمد علي محمد علوان٣١٠١٠٠٠٤٤٤٧٤

١٣١١مستجد محمد عمر عبدهللا احمد٣١١١٠٠٠٤٤٧٢٥

١٣١٢مستجد محمد عمر مخلوف محمد٣١٢١٠٠٠٤٤١٣٧

١٣١٣مستجد محمد فتحي احمد سلطان٣١٣١٠٠٠٤٤٤٣٢

١٣١٤مستجد محمد قایل سلیم رشدى٣١٤١٠٠٠٤٥٠٣٩

١٣١٥مستجد محمد مجدي عبدالجواد حسین٣١٥١٠٠٠٤٤٢٣٨

١٣١٦مستجد محمد محمود ابراھیم احمد٣١٦١٠٠٠٤٤٢٨٨

١٣١٧مستجد محمد محمود توني ابراھیم٣١٧١٠٠٠٤٤١٣٣

١٣١٨مستجد محمد مرعي فولي حسن٣١٨١٠٠٠٤٤٧٨٦

١٣١٩مستجد محمد ھشام محمد علي٣١٩١٠٠٠٤٤١٠٨

١٣٢٠مستجد محمد وائل رؤوف عبدالمنعم٣٢٠١٠٠٠٤٨٥١٥

١٣٢١مستجد محمود احمد عبدالشافي موسي٣٢١١٠٠٠٤٤١٦٧

١٣٢٢مستجد محمود احمد عبدالوھاب سلطان٣٢٢١٠٠٠٤٤٣١٨

١٣٢٣مستجد محمود محمد شكري محمد٣٢٣١٠٠٠٤٤٦٢٣

١٣٢٤مستجد محمود محمد محمد ربیع محمد٣٢٤١٠٠٠٤٣٩٨١

١٣٢٥مستجد محمود ھشام عبد العال على٣٢٥١٠٠٠٤٥٠٤٥

١٣٢٦مستجد مروه حسن سید علي٣٢٦١٠٠٠٤٥٠٠٨

١٣٢٧مستجد مروه سید عبدالرحیم محمد٣٢٧١٠٠٠٤٤٧٠٦

١٣٢٨مستجد مروه عمر محمد احمد٣٢٨١٠٠٠٤٤٠٨٠

١٣٢٩مستجد مروه مصطفي فاروق عبدالوھاب٣٢٩١٠٠٠٤٤٦٩٠

١٣٣٠مستجد مروه ناجح سید جالل٣٣٠١٠٠٠٤٤٢٤٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٣٣١مستجد مریم یاسر محمد فؤاد٣٣١١٠٠٠٤٤١٠٤

١٣٣٢مستجد مصطفى ناصر ابواللیل محمد٣٣٢١٠٠٠٥٤٧٥٣

١٣٣٣مستجد منار حرب محمد احمد٣٣٣١٠٠٠٤٤٣٢٦

١٣٣٤مستجد منار نبیل محمد جمال الدین علي٣٣٤١٠٠٠٤٤٩٣٨

١٣٣٥مستجد منار یحیي محمود عز الدین٣٣٥١٠٠٠٤٤٤٠٥

١٣٣٦مستجد منة ابراھیم عبد المنعم محمد٣٣٦١٠٠٠٤٤٧٧٤

١٣٣٧مستجد منة هللا محمود طاھر محمد الدمنھورى٣٣٧١٠٠٠٤٥٠٤٨

١٣٣٨مستجد منھ هللا احمد فرج ابراھیم٣٣٨١٠٠٠٤٤١٤٣

١٣٣٩مستجد منھ هللا احمد محمود عز الدین٣٣٩١٠٠٠٤٤٦٠٠

١٣٤٠مستجد منھ هللا جمال عبدهللا عبدالاله٣٤٠١٠٠٠٤٤٥٦٣

١٣٤١مستجد منھ هللا حماده زناتي محمود٣٤١١٠٠٠٤٤٠٦٨

١٣٤٢مستجد منھ هللا صالح فھمي محمد٣٤٢١٠٠٠٤٥٠٧٣

١٣٤٣مستجد منھ هللا عمرو محمد محمد٣٤٣١٠٠٠٤٤١٢٤

١٣٤٤مستجد منھ هللا قدري محمود بخیت٣٤٤١٠٠٠٤٤٩٤٦

١٣٤٥مستجد منھ هللا محمد جمال عبدالصبور حماد٣٤٥١٠٠٠٤٤٤٦٧

١٣٤٦مستجد مني محمود عبدالجلیل احمد٣٤٦١٠٠٠٤٤٣٦٦

١٣٤٧مستجد مھا ادریس حسان علي٣٤٧١٠٠٠٤٤٥٣٣

١٣٤٨مستجد مھیمھ سامي جمال توني٣٤٨١٠٠٠٤٤٤٦٢

١٣٤٩مستجد میرال اشرف سید محمد٣٤٩١٠٠٠٤٤٩٦٣

١٣٥٠مستجد نادین فولي عمر محمد٣٥٠١٠٠٠٤٤١٧٥

١٣٥١مستجد نادیھ ھاشم صدیق حسن٣٥١١٠٠٠٤٤٦٩٣

١٣٥٢مستجد نجالء فتحي محمود عبدالباقي٣٥٢١٠٠٠٤٤١٧١

١٣٥٣مستجد نجوى محمد رفعت فرج٣٥٣١٠٠٠٥٤٧٤٩

١٣٥٤مستجد نجوي ایوب رسمي احمد٣٥٤١٠٠٠٤٤٣٨٧

١٣٥٥مستجد نجوي راضي جمعھ راضي٣٥٥١٠٠٠٤٤٢٥٣

١٣٥٦مستجد ندا السویطي محمود محمد٣٥٦١٠٠٠٤٤٣٤٠

١٣٥٧مستجد ندا حسن رضوان احمد٣٥٧١٠٠٠٤٤٠٣١

١٣٥٨مستجد ندا عزت سعد جالل٣٥٨١٠٠٠٤٤٩٢٩

١٣٥٩مستجد ندا محمد جاد محمد٣٥٩١٠٠٠٤٤٣٥٠

١٣٦٠مستجد ندا محمود محمد ابراھیم٣٦٠١٠٠٠٤٤٩٩٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٣٦١مستجد ندا ناصر حسن محمد٣٦١١٠٠٠٤٤٢٩٧

١٣٦٢مستجد ندي مجدي عبدالمالك محمد٣٦٢١٠٠٠٤٤٤٧٩

١٣٦٣مستجد ندي محمود محمد ابراھیم٣٦٣١٠٠٠٤٤٠٢٨

١٣٦٤مستجد ندي ناجح احمد محمد٣٦٤١٠٠٠٤٤٢٣٦

١٣٦٥مستجد نھا صالح زیر محمد٣٦٥١٠٠٠٤٤٦١٢

١٣٦٦مستجد نھا ضاحي معروف عبداللطیف٣٦٦١٠٠٠٤٤٧٢١

١٣٦٧مستجد نھا عبدالجواد كامل عبدالمالك٣٦٧١٠٠٠٤٤٤٥٦

١٣٦٨مستجد نھلھ سلطان مھني سلطان٣٦٨١٠٠٠٤٤٤٢٩

١٣٦٩مستجد نورالھدي یونس سید موسي٣٦٩١٠٠٠٤٤٠٩٥

١٣٧٠مستجد نوره على مصطفى على٣٧٠١٠٠٠٥٤٧٠٦

١٣٧١مستجد نورھان اسامھ فاروق رشاد٣٧١١٠٠٠٤٣٩٨٤

١٣٧٢مستجد نورھان حسین محمد حسین٣٧٢١٠٠٠٤٤٢٢٨

١٣٧٣مستجد نورھان رجب ابراھیم محمد٣٧٣١٠٠٠٤٤٢١٠

١٣٧٤مستجد نورھان رفعت راضي محمد٣٧٤١٠٠٠٤٤١٢٨

١٣٧٥مستجد نورھان سعید راغب محمد٣٧٥١٠٠٠٤٣٩٩٥

١٣٧٦مستجد نورھان عبدالباري فوزي محمد٣٧٦١٠٠٠٤٤٢٥٩

١٣٧٧مستجد نورھان عبدالرحمن محمود فرغلى٣٧٧١٠٠٠٤٤٨٢٣

١٣٧٨مستجد نورھان علي محمد جالل٣٧٨١٠٠٠٤٤٣٨٤

١٣٧٩مستجد نورھان عید محمد محمود٣٧٩١٠٠٠٤٤٥٢٧

١٣٨٠مستجد نورھان نادي علي محمد٣٨٠١٠٠٠٤٤٤٩٧

١٣٨١مستجد نورھان ھشام محمد عزیز الدین محمد٣٨١١٠٠٠٤٤٢٧٧

١٣٨٢مستجد نورھان ولید محمد اسماعیل٣٨٢١٠٠٠٤٤٥٧٠

١٣٨٣مستجد ھاجر احمد صالح احمد٣٨٣١٠٠٠٤٤٣٠٨

١٣٨٤مستجد ھاجر خلیل موسي محمد٣٨٤١٠٠٠٤٤٦٤٩

١٣٨٥مستجد ھاجر راضي عطا محمد٣٨٥١٠٠٠٤٤٨٨٢

١٣٨٦مستجد ھاجر رشدى ھشام عبدالعلیم٣٨٦١٠٠٠٤٥٠٥٥

١٣٨٧مستجد ھاجر زیاده محمد عبدالمحسن٣٨٧١٠٠٠٤٨٤٩٩

١٣٨٨مستجد ھاجر عبدالحكیم عبدالكریم صالح حسن٣٨٨١٠٠٠٤٤٤٥٠

١٣٨٩مستجد ھاجر عمر حماد عباس٣٨٩١٠٠٠٤٤٤٤٤

١٣٩٠مستجد ھاجر فتحي عبدالصبور عبدالعال٣٩٠١٠٠٠٤٤٦١٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٣٩١مستجد ھاجر محمد احمد طھ٣٩١١٠٠٠٤٤٢٨٢

١٣٩٢مستجد ھاجر محمود احمد بیومي٣٩٢١٠٠٠٤٤٠٧٤

١٣٩٣مستجد ھالھ عطیھ صالح حسن٣٩٣١٠٠٠٤٤٢١٦

١٣٩٤مستجد ھالھ نور سلیمان ربیع٣٩٤١٠٠٠٤٤٣٦٤

١٣٩٥مستجد ھایدى عمران طلبھ وھبھ٣٩٥١٠٠٠٥٤٧٠٩

١٣٩٦مستجد ھبھ هللا شحاتھ محمد عبدالصبور٣٩٦١٠٠٠٤٤٣٥٨

١٣٩٧مستجد ھبھ عبدالعزیز عبدالصبور عبدالسالم٣٩٧١٠٠٠٤٤٤٠٣

١٣٩٨مستجد ھبھ محمد حسن ابراھیم٣٩٨١٠٠٠٤٤١٦٥

١٣٩٩مستجد ھدي جمال محمد عبدالعال٣٩٩١٠٠٠٤٤٠١٩

١٤٠٠مستجد ھدي صالح محمد اسماعیل٤٠٠١٠٠٠٤٤٩٤٩

١٤٠١مستجد ھدي محمود عبدالوھاب علي٤٠١١٠٠٠٤٤٥٢١

١٤٠٢مستجد ھدیر عادل اسماعیل عبدالرازق٤٠٢١٠٠٠٤٤٠٤٢

١٤٠٣مستجد ھدیر محمد زیدان محمد٤٠٣١٠٠٠٤٤١٧٧

١٤٠٤مستجد ھدیر ھشام عبدالمنعم محمد٤٠٤١٠٠٠٤٤٠٥٨

١٤٠٥مستجد ھناء محمد محمود محمد٤٠٥١٠٠٠٤٤٦٩٨

١٤٠٦مستجد ھند اشرف احمد محمد٤٠٦١٠٠٠٤٤١٠٦

١٤٠٧مستجد ھند عصام محمد محروس٤٠٧١٠٠٠٤٨٥٨٦

١٤٠٨مستجد ھیاء مختار عبدالقوي غیضان٤٠٨١٠٠٠٤٤٢٩٩

١٤٠٩مستجد ھیام خالد شحاتھ علي٤٠٩١٠٠٠٤٤١٨٥

١٤١٠مستجد وداد عمران احمد درویش٤١٠١٠٠٠٤٤٩٥٢

١٤١١مستجد وسام صبري عبدالغني حسن٤١١١٠٠٠٤٤٤٥٩

١٤١٢مستجد وفاء رمضان عبدالعلیم محمد٤١٢١٠٠٠٤٤٤٤٧

١٤١٣مستجد وفاء عمر سالم عبدالصالحین٤١٣١٠٠٠٤٤٥٤٥

١٤١٤مستجد وفاء محمد عید حسن٤١٤١٠٠٠٤٤٢٣٤

١٤١٥مستجد والء بیسم علي محمد٤١٥١٠٠٠٤٤٤٠١

١٤١٦مستجد والء حرب عبدالحمید زیني٤١٦١٠٠٠٤٤٣٩١

١٤١٧مستجد والء على عبد هللا عبد القادر٤١٧١٠٠٠٤٥٠٢٨

١٤١٨مستجد والء فتحي حلمي ابراھیم٤١٨١٠٠٠٤٤١٥١

١٤١٩مستجد والء محمود محمد عبدالقادر٤١٩١٠٠٠٤٤٦٠٣

١٤٢٠مستجد ولید جمعھ شاكر فرج٤٢٠١٠٠٠٤٥٠٢٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٤٢١مستجد یارا سعید محمد زكي٤٢١١٠٠٠٤٤٢١٢

١٤٢٢مستجد یارا عبدالحمید فتحي السید٤٢٢١٠٠٠٤٤٥٠٩

١٤٢٣مستجد یارا فرغل عبدالمجید فرغل٤٢٣١٠٠٠٤٤٨٠١

١٤٢٤مستجد یاسر عبد الوھاب عبد هللا عبد الجواد٤٢٤١٠٠٠٤٥٠٣١

١٤٢٥مستجد یاسمین احمد عبدالباري محمد٤٢٥١٠٠٠٤٤٥٤٢

١٤٢٦مستجد یاسمین زكریا احمد عبدالرحمن٤٢٦١٠٠٠٤٤١٠١

١٤٢٧مستجد یاسمین سالم ابراھیم سلطان٤٢٧١٠٠٠٤٤١٩١

١٤٢٨مستجد یاسمین عاطف سید محمد٤٢٨١٠٠٠٤٨٥٩٢

١٤٢٩مستجد یوسف ممدوح فاروق خلیفھ٤٢٩١٠٠٠٤٤١٢٦

١٤٣٠مستجد یوسف یحیي زكري احمد٤٣٠١٠٠٠٤٤١٨٩

١٤٣١باق احمد اشرف عبد القادر حسن٤٣١١٠٠٠٢٧٧٦٢

١٤٣٢باق احمد خالد احمد حسین٤٣٢١٠٠٠٣٨٤٦٤

١٤٣٣باق أحمد راضى عبد الحمید عبد الرحمن سلیمان٤٣٣١٠٠٠٢٧٨٩١

١٤٣٤باق احمد صالح عبدالشافى احمد٤٣٤١٠٠٠٢٧٩٣٣

١٤٣٥باق احمد صالح محمد على٤٣٥١٠٠٠٢٧٨٦٨

١٤٣٦باق احمد عبد ربھ عبد الباسط محمد٤٣٦١٠٠٠٣٨٢٨٠

١٤٣٧باق احمد قشیرى مستغاضى عبدالرحیم٤٣٧١٠٠٠٥٤٨٨٣

١٤٣٨باق احمد محسن منصور عیسى ھمام٤٣٨١٠٠٠٣٨٣٩٢

١٤٣٩باق احمد محمد حسین محمدى القطورى٤٣٩١٠٠٠٢٧٨١٨

١٤٤٠باق احمد محمد محمد عبد الكریم٤٤٠١٠٠٠٢٧٦٥٣

١٤٤١باق اسراء زناتى محمود محمد٤٤١١٠٠٠٥٤٩٤٠

١٤٤٢باق اسراء عبدالعلیم محمود مصطفى احمد٤٤٢١٠٠٠٢٨٠٢٧

١٤٤٣باق اسراء محمد العربي رجب شعبان٤٤٣١٠٠٠٣٨٠٠٦

١٤٤٤باق اسماء احمد رضوان حجاج٤٤٤١٠٠٠٢٧٨٤٩

١٤٤٥باق اسماء محمد احمد عبدالرازق٤٤٥١٠٠٠٣٤٤٧٩

١٤٤٦باق اسماء مصطفى سلطان نظیم٤٤٦١٠٠٠٣٨٠٧٠

١٤٤٧باق االء رافت محمد عبدالفتاح٤٤٧١٠٠٠٥٤٨٧٤

١٤٤٨باق االء على عثمان عبد اللطیف٤٤٨١٠٠٠٣٤٥٠٥

١٤٤٩باق امانى عبدالرحمن على عبدالرحمن٤٤٩١٠٠٠٢٧٥٤٩

١٤٥٠باق امنھ محمود حسین بالل٤٥٠١٠٠٠٣٨١٥٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٤٥١باق امنیھ عبد الرحیم محمد عبد الرحیم٤٥١١٠٠٠٣٤٥٢٢

١٤٥٢باق امیره خالد انیاز ابراھیم٤٥٢١٠٠٠٢٧٩٩٤

١٤٥٣باق اھداء طھ حسن محمد٤٥٣١٠٠٠٥٤٩٨٨

١٤٥٤باق ایمان سید عبدالحمید محمد٤٥٤١٠٠٠٥٤٨٦٢

١٤٥٥باق ایمان كامل عبد المنعم ابراھیم٤٥٥١٠٠٠٣٨١٤٥

١٤٥٦باق ایمن صالح صالح شوكت٤٥٦١٠٠٠٤٠٣٥٣

١٤٥٧باق ایھ محمد محمد عبدالفتاح٤٥٧١٠٠٠٣٨٠٢٨

١٤٥٨باق بطھ صیاح علي محمد٤٥٨١٠٠٠٢٧٩٠٨

١٤٥٩باق حازم رمضان احمد عبد ربھ٤٥٩١٠٠٠٢٧٩٩٦

١٤٦٠باق حبیبھ محمد خلیل على طلبھ٤٦٠١٠٠٠٢٧٥٢٥

١٤٦١باق حسام احمد رفاعى محمود٤٦١١٠٠٠٢٧٤٩٢

١٤٦٢باق حسام حسن محمد عثمان٤٦٢١٠٠٠٢٧٧٢٢

١٤٦٣باق حسانین على حسانین على٤٦٣١٠٠٠٣٨٢٧٥

١٤٦٤باق حسن ایمن حسن یوسف٤٦٤١٠٠٠٢٧٨٩٥

١٤٦٥باق حسن محمد عید عثمان٤٦٥١٠٠٠٢٧٦١٦

١٤٦٦باق حسناء جمال على عبدالبدیع٤٦٦١٠٠٠٥٤٩٠٤

١٤٦٧باق حسناء حسام عبدالمنعم مصطفى منصور سرج٤٦٧١٠٠٠٥٤٨٧٠

١٤٦٨باق حماده ناجى عزمى احمد٤٦٨١٠٠٠٤٠٨٤٩

١٤٦٩باق حمزه جمیل جمعھ عبد المطلب٤٦٩١٠٠٠٢٧٥٦٧

١٤٧٠باق خلود عبدالمنعم محمد محمد عمر٤٧٠١٠٠٠٣٨٣٠٨

١٤٧١باق دارین طارق رشاد عبد السالم٤٧١١٠٠٠٢٨٠٠٨

١٤٧٢باق دعاء الحسینى فتوح محمد٤٧٢١٠٠٠٣٨٢٩٠

١٤٧٣باق رانیا محمد على حسن٤٧٣١٠٠٠٢٨٠١٩

١٤٧٤باق رحاب محمود محمد محمود٤٧٤١٠٠٠٣٨٠٦٢

١٤٧٥باق رشا محمد اسماعیل احمد٤٧٥١٠٠٠٣٨٣٣١

١٤٧٦باق رنا اسماعیل ابراھیم محمد٤٧٦١٠٠٠٢٧٦٧٧

١٤٧٧باق زمزم عبد الحمید محمد حسن٤٧٧١٠٠٠٣٨١٥٦

١٤٧٨باق زیاد عبد السالم عبد الباسط محمود٤٧٨١٠٠٠٢٧٧٤٨

١٤٧٩باق زینب محمد محمد على٤٧٩١٠٠٠٣٨٢٥٣

١٤٨٠باق سلمى عماد یوسف عبد الحمید٤٨٠١٠٠٠٢٧٥٤٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٤٨١باق سماح انور عبدالموجود عبدالشافى٤٨١١٠٠٠٣٨٤٦٣

١٤٨٢باق سھیلھ سید عبدهللا مفتاح٤٨٢١٠٠٠٣٨٤٤٥

١٤٨٣باق سھیلھ عبد القادر سید عبد الحمید٤٨٣١٠٠٠٣٨٤٤٣

١٤٨٤باق سھیلھ قاسم احمد محمد٤٨٤١٠٠٠٢٧٥٤٢

١٤٨٥باق شروق احمد صابر سید٤٨٥١٠٠٠٥٤٩٦٧

١٤٨٦باق شروق حمادة محمد رشدي عطیھ٤٨٦١٠٠٠٣٨١٥١

١٤٨٧باق شروق نصر محمد احمد٤٨٧١٠٠٠٢٧٨٧٣

١٤٨٨باق شریف احمد حسین حسن٤٨٨١٠٠٠٣٨٤٦٢

١٤٨٩باق شیماء محمود سید مھنى٤٨٩١٠٠٠٤٠٦٤١

١٤٩٠باق صابرین دیاب صالح دیاب٤٩٠١٠٠٠٢٧٥٦١

١٤٩١باق صفاء على خلف ریاض٤٩١١٠٠٠٥٤٨٧٨

١٤٩٢باق عائشھ محمد جمعھ عبد النبى٤٩٢١٠٠٠٢٧٥٨٣

١٤٩٣باق عبد الكریم فرغلى سنوسى فرغلى٤٩٣١٠٠٠٢٧٦٢١

١٤٩٤باق عبدالحمید نجاح عبدالحمید مسعود٤٩٤١٠٠٠٥٤٩٤١

١٤٩٥باق عبدالرحمن صبرى على احمد النواصره٤٩٥١٠٠٠٢٧٩٣٩

١٤٩٦باق عبدالرحمن ممدوح سعد رشوان٤٩٦١٠٠٠٣٨٠٨٣

١٤٩٧باق عبدالرحمن یحي ربیع عبد الحلیم٤٩٧١٠٠٠٢٧٨٣٩

١٤٩٨باق عبدالعظیم السید مغاتھ عبدالعظیم٤٩٨١٠٠٠٥٤٨٨٤

١٤٩٩باق عبدهللا محمد فھمى محمد٤٩٩١٠٠٠٣٨٠٤٢

١٥٠٠باق عثمان احمد حسین عبد الھادى٥٠٠١٠٠٠٢٧٨٧٥

١٥٠١باق عربى حسین محمد حسین٥٠١١٠٠٠٢٧٧٧٠

١٥٠٢باق على عمر سعد محمد٥٠٢١٠٠٠٢٧٩٠٤

١٥٠٣باق عمرو دیاب یحیا دیاب٥٠٣١٠٠٠٢٧٧٤٩

١٥٠٤باق غاده محمد حسین محجوب٥٠٤١٠٠٠٢٧٧٨٤

١٥٠٥باق فاطمھ سید عبدالغنى عید٥٠٥١٠٠٠٣٨٤٠٦

١٥٠٦باق فاطمھ محمد حسانین عبدالحافظ٥٠٦١٠٠٠٢٧٩٦٤

١٥٠٧باق فاطمھ ھاني عبد الجابر مھني٥٠٧١٠٠٠٣٨١٨١

١٥٠٨باق فتوح ناجى فتحى حفنى النشوى٥٠٨١٠٠٠٣٨١٢٥

١٥٠٩باق فرحھ بیسم ضاحى عبدالمجید٥٠٩١٠٠٠٣٨٤٠٣

١٥١٠باق كریم عصام عبدالحق حافظ٥١٠١٠٠٠٥٤٨٨٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٥١١باق كریمھ حمدى عبد الرحمن محمد٥١١١٠٠٠٣٨٠٨٤

١٥١٢باق محمد جمال محمد ابو بكر٥١٢١٠٠٠٣٨٤٤٤

١٥١٣باق محمد حمدى محمد حسن سالمان٥١٣١٠٠٠٢٧٨٦٢

١٥١٤باق محمد خلف حسین محمد٥١٤١٠٠٠٣٨٠٩٨

١٥١٥باق محمد رجب محمد احمد٥١٥١٠٠٠٢٧٧١٨

١٥١٦باق محمد رضا محمد اسماعیل٥١٦١٠٠٠٣٨١٦١

١٥١٧باق محمد محمد احمد محمد الشوكى٥١٧١٠٠٠٣٨٠٣٦

١٥١٨باق محمد محمد انور رزق یحیى٥١٨١٠٠٠٥٤٨٦٤

١٥١٩باق محمد مدحت محمد نصر الدین حافظ٥١٩١٠٠٠٤٠٦٦٥

١٥٢٠باق محمد ولید محمد محرم٥٢٠١٠٠٠٢٧٦٢٣

١٥٢١باق محمود احمد خلف محمد٥٢١١٠٠٠٢٧٥٠١

١٥٢٢باق محمود خالد جمعھ ابراھیم٥٢٢١٠٠٠٣٨٠٠٣

١٥٢٣باق محمود محمد سید محمد٥٢٣١٠٠٠٢٧٨٧٠

١٥٢٤باق محمود محى خلف محمد٥٢٤١٠٠٠٣٨٢١٩

١٥٢٥باق مریم رضا عبد المنعم صادق٥٢٥١٠٠٠٢٧٦٥٠

١٥٢٦باق مصطفى رجب احمد حسن٥٢٦١٠٠٠٣٨٣٠٦

١٥٢٧باق مصطفى محمود فضل فضل٥٢٧١٠٠٠٣٨١٨٧

١٥٢٨باق معتز محمد خلف عبدالدایم٥٢٨١٠٠٠٣٨١٠٠

١٥٢٩باق منصور حسنى اسلمان مطاوع٥٢٩١٠٠٠٣٨٠٩٩

١٥٣٠باق منھ وحید محمود حسن٥٣٠١٠٠٠٥٤٨٥٩

١٥٣١باق مھند ناصر حامد حسانین٥٣١١٠٠٠٥٥٠٠٢

١٥٣٢باق میاده على حسین سید٥٣٢١٠٠٠٣٨١٣٣

١٥٣٣باق نجالء جمال كساب عرفات٥٣٣١٠٠٠٤٠٨٧٠

١٥٣٤باق ندى مأمون صالح نجیب٥٣٤١٠٠٠٢٧٦٣٠

١٥٣٥باق ندى محمد عبدالفتاح شحاتھ٥٣٥١٠٠٠٣٨١٦٦

١٥٣٦باق نورھان محسن حسن احمد٥٣٦١٠٠٠٣٨٤٥٣

١٥٣٧باق ھارون محمد احمد محمود داود٥٣٧١٠٠٠٤٠٨٠٠

١٥٣٨باق ھالھ حسین محمد مصطفى٥٣٨١٠٠٠٤٠٨٧٥

١٥٣٩باق ھشام ممدوح حلمى عقیلى٥٣٩١٠٠٠٥٤٨٨٦

١٥٤٠باق ھمام حیدر كامل محمد٥٤٠١٠٠٠٥٤٩٠٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة أولى - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:١٨ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

١٥٤١باق والء مصیلح عبد هللا عبد الحمید٥٤١١٠٠٠٤٠٦٠٥

١٥٤٢باق یاسمین احمد مطاوع محمد٥٤٢١٠٠٠٤٠٧٧٤

١٥٤٣باق یاسمین عید عبد الرحمن شعبان٥٤٣١٠٠٠٢٧٥٦٤

١٥٤٤باق یحیي محمد عارف رزق٥٤٤١٠٠٠٢٧٦٩٩

١٥٤٥باق یوسف خالد نبیل توفیق٥٤٥١٠٠٠٣٨٤٦١

١٥٤٦باق یوسف منتصر ابوالقاسم راضى٥٤٦١٠٠٠٥٥٠٠٠

١٥٤٧باق تیسیر یحیا ثابت محمد٥٤٧١٠٠٠٥٥٠١٨

١٥٤٨باق مریم حسین اسماعیل عبد الحمید٥٤٨١٠٠٠٥٥٠٢٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


