
كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثانیة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٠٠١مستجد تخلف ابتسام حماد محمد حماد١١٠٠٠١٦٩٤٢

٣٠٠٢مستجد تقدیر ابتسام عزت محمد زین الدین٢١٠٠٠٣٥٧٩٨

٣٠٠٣مستجد تقدیر ابراھیم حمدى عبد الحلیم حسن٣١٠٠٠٢١٤٥٢

٣٠٠٤مستجد تقدیر ابراھیم خلف ابراھیم زكى٤١٠٠٠٣٨٤٤٩

٣٠٠٥مستجد تقدیر ابراھیم محمد حسین محمد٥١٠٠٠٢١٣١٧

٣٠٠٦مستجد تقدیر ابوالحسن سعد ابوالحسن سعید٦١٠٠٠٣٨٢٥٤

٣٠٠٧مستجد تقدیر ابوزید سید ابوزید احمد٧١٠٠٠٣٨٣١١

٣٠٠٨مستجد تخلف احالم عبدالسالم عبدالعلیم عبدالحمید٨١٠٠٠٢٧٧٩٣

٣٠٠٩مستجد تخلف احالم مجدى خلف محمد٩١٠٠٠٣٨٣٩٥

٣٠١٠مستجد تقدیر احالم محمد ابوالفضل محمد١٠١٠٠٠٢٨٠٣٢

٣٠١١مستجد تقدیر احالم نادى عبدالتواب شلقامى١١١٠٠٠٤٠٣٠١

٣٠١٢مستجد تخلف احمد اسماعیل السید عبدالجواد١٢١٠٠٠٤٠٣١٣

٣٠١٣مستجد تخلف احمد اشرف سعد حموده الشونى١٣١٠٠٠٣٨٣٢٤

٣٠١٤مستجد تقدیر احمد اشرف عبد العاطى مرسى مدكور١٤١٠٠٠١٦٦٧٢

٣٠١٥مستجد تقدیر احمد اصوللي احمد قناوي١٥١٠٠٠٢٧٨٩٢

٣٠١٦مستجد تقدیر احمد السید عبد الحمید ابراھیم١٦١٠٠٠٢٨٠٠١

٣٠١٧مستجد تخلف احمد جابر محمد عبد الغني١٧١٠٠٠٣٨٣٧٩

٣٠١٨مستجد تخلف احمد جمال حسن محمد١٨١٠٠٠٣٨٠٣١

٣٠١٩مستجد تقدیر احمد جمعھ على على أبوناصر١٩١٠٠٠٣٨٣٤٥

٣٠٢٠مستجد تخلف احمد حسن السید محمد٢٠١٠٠٠٣٨٢٩٨

٣٠٢١مستجد تخلف احمد حسین فتحي جابر٢١١٠٠٠١٦٧٤٧

٣٠٢٢مستجد تقدیر احمد حمدى احمد محمد٢٢١٠٠٠٢٧٧٢٧

٣٠٢٣مستجد تخلف احمد خالد فؤاد فرغلى٢٣١٠٠٠٣٨٤٦٠

٣٠٢٤مستجد تقدیر احمد خلف احمد على٢٤١٠٠٠٢٧٥٢٨

٣٠٢٥مستجد تخلف احمد ربیع محمد عبد اللطیف٢٥١٠٠٠٣٨٤٤٢

٣٠٢٦مستجد تقدیر احمد رضا محمد عبدالجواد٢٦١٠٠٠٢١٧٥٦

٣٠٢٧مستجد تخلف احمد سید دیاب عبدهللا٢٧١٠٠٠٣٨٣٦٧

٣٠٢٨مستجد تخلف احمد شعبان مصطفى احمد٢٨١٠٠٠٢٧٧٦٤

٣٠٢٩مستجد تخلف احمد شكري محمود محمد٢٩١٠٠٠٢١٣١٦

٣٠٣٠مستجد تقدیر احمد صبحى لملوم عبد الصمد٣٠١٠٠٠٢٧٦٣٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٠٣١مستجد تخلف احمد عادل علي وھبھ٣١١٠٠٠٣٨٤٥٦

٣٠٣٢مستجد تخلف احمد عاشور احمد علي٣٢١٠٠٠٢١٤٠٩

٣٠٣٣مستجد تقدیر احمد عزالدین ابراھیم قطب٣٣١٠٠٠٢١٦٠٥

٣٠٣٤مستجد تخلف احمد عزت میصر ابوزید٣٤١٠٠٠٢١٨٦٣

٣٠٣٥مستجد تخلف احمد فتحي صدیق عبد القادر٣٥١٠٠٠٢٧٤٨٩

٣٠٣٦مستجد تخلف احمد محمد مھدى على ابراھیم٣٦١٠٠٠٢١٤٩٢

٣٠٣٧مستجد تقدیر احمد مرزوق شعبان محمد٣٧١٠٠٠٣٨١٩٣

٣٠٣٨مستجد تقدیر احمد مصطفي علي سید٣٨١٠٠٠٣٨١٢٢

٣٠٣٩مستجد تخلف احمد منتصر كامل عبد العلیم٣٩١٠٠٠٢٧٤٩٠

٣٠٤٠مستجد تقدیر احمد ناجي شوبك مبروك٤٠١٠٠٠٢٧٦٥١

٣٠٤١مستجد تقدیر احمد ناصر على محمد٤١١٠٠٠٣٨١٨٦

٣٠٤٢مستجد تقدیر احمد نبیھ عبدالجابر احمد٤٢١٠٠٠٣٥٨٤٩

٣٠٤٣مستجد تخلف احمد نجاح محمود حسانین٤٣١٠٠٠٢٧٤٩١

٣٠٤٤مستجد تقدیر احمد ھالل متولي عثمان٤٤١٠٠٠٣٨٣٨٥

٣٠٤٥مستجد تقدیر ارزاق عبدهللا محمد محمد٤٥١٠٠٠٣٤٤٤٣

٣٠٤٦مستجد تقدیر اروى عصام محمد عبدالعال٤٦١٠٠٠٢٧٤٩٩

٣٠٤٧مستجد تقدیر اسامھ حمدي فتحى أحمد عطیة٤٧١٠٠٠٣٨٣٢٦

٣٠٤٨مستجد تقدیر اسراء أحمد سید عبد المحسن٤٨١٠٠٠٢٧٧٣٢

٣٠٤٩مستجد تخلف اسراء احمد عبدالعاطى عبدالحمید الشیخ٤٩١٠٠٠٣٨٢٢٦

٣٠٥٠مستجد تقدیر اسراء ایمن جمال سید٥٠١٠٠٠٣٥٩٥٣

٣٠٥١مستجد تقدیر اسراء جمال احمد محمد دردیر٥١١٠٠٠٣٨٠١٧

٣٠٥٢مستجد تقدیر اسراء حجازى بشر على٥٢١٠٠٠٢٧٨٠٢

٣٠٥٣مستجد تخلف اسراء حمدى احمد محمود٥٣١٠٠٠٢٧٨٦٠

٣٠٥٤مستجد تقدیر اسراء حنفى محمد حنفى٥٤١٠٠٠٢٧٩٢٣

٣٠٥٥مستجد تقدیر اسراء خالف خلف محمد٥٥١٠٠٠٢٧٨٨١

٣٠٥٦مستجد تقدیر اسراء رجب عبدالمنعم على حسین٥٦١٠٠٠٢٧٧٦٦

٣٠٥٧مستجد تقدیر اسراء رفاعي احمد عوض٥٧١٠٠٠٣٨٣٥٩

٣٠٥٨مستجد تقدیر اسراء زین فتحى عبد الغنى٥٨١٠٠٠٤٠٣٥١

٣٠٥٩مستجد تقدیر اسراء سعد ضاحى عبد الموجود٥٩١٠٠٠٢٧٧٠٩

٣٠٦٠مستجد تقدیر اسراء صفوت عبد الرشید عبد الرحیم٦٠١٠٠٠٣٥٨٨٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٠٦١مستجد تقدیر اسراء طارق عبدالرازق محمد٦١١٠٠٠٣٥٧٩٧

٣٠٦٢مستجد تقدیر اسراء عابد سلطان حسن٦٢١٠٠٠٢٧٧٩٥

٣٠٦٣مستجد تخلف اسراء عبدالنبي عیسي محمد٦٣١٠٠٠٢١٨٧٨

٣٠٦٤مستجد تخلف اسراء عصام عبدالكریم رشوان٦٤١٠٠٠٢٧٨٨٧

٣٠٦٥مستجد تخلف اسراء على محمد على٦٥١٠٠٠٣٨٢٨٣

٣٠٦٦مستجد تقدیر اسراء عید احمد عبدالوھاب٦٦١٠٠٠٤٠٣٠٨

٣٠٦٧مستجد تقدیر اسراء فرج لطفى ابوسمره٦٧١٠٠٠٣٤٥١٠

٣٠٦٨مستجد تقدیر اسراء محسن سعید احمد٦٨١٠٠٠٣٤٥٠٢

٣٠٦٩مستجد تقدیر اسراء محمد ابراھیم محمد٦٩١٠٠٠٢٧٩١٣

٣٠٧٠مستجد تقدیر اسراء محمد احمد على٧٠١٠٠٠٢٨٠١٥

٣٠٧١مستجد تقدیر اسراء محمد امین احمد سالم٧١١٠٠٠٣٤٤١٨

٣٠٧٢مستجد تقدیر اسراء محمد حسن خفاجى٧٢١٠٠٠٣٨٠٢٢

٣٠٧٣مستجد تقدیر اسراء محمد رفعت فرج عبد هللا٧٣١٠٠٠٢٧٦٧٩

٣٠٧٤مستجد تقدیر اسراء محمد شلقامى محمد٧٤١٠٠٠٢٧٦٦١

٣٠٧٥مستجد تقدیر اسراء محمد عبد الخالق جمعھ٧٥١٠٠٠٣٨٢٩٥

٣٠٧٦مستجد تخلف اسراء محمد عواد كامل٧٦١٠٠٠٣٤٤١٧

٣٠٧٧مستجد تخلف اسراء محمد مبروك حسن٧٧١٠٠٠٣٨٠٦٥

٣٠٧٨مستجد تخلف اسراء محمود قاسم محمد٧٨١٠٠٠٣٨١٣٨

٣٠٧٩مستجد تقدیر اسراء مصطفى محمد عبد الحافظ٧٩١٠٠٠٣٤٤٢٤

٣٠٨٠مستجد تقدیر اسراء ناجى محمود وافى٨٠١٠٠٠٢٧٥١٩

٣٠٨١مستجد تقدیر اسراء نجاح بالل بكر٨١١٠٠٠٣٥٩٠٧

٣٠٨٢مستجد تقدیر اسراء یسري عبد التواب عبد الحلیم٨٢١٠٠٠٢٧٦٩٣

٣٠٨٣مستجد تقدیر اسالم احمد عمر احمد٨٣١٠٠٠٣٨١٥٠

٣٠٨٤مستجد تقدیر اسالم جمال احمد صاوي٨٤١٠٠٠٣٨٤١١

٣٠٨٥مستجد تقدیر اسالم رضا فتحى حسن٨٥١٠٠٠٢٧٤٢٨

٣٠٨٦مستجد تقدیر اسالم شناوى رشاد جمعھ٨٦١٠٠٠٣٨٠٣٨

٣٠٨٧مستجد تخلف اسالم مصطفى على أحمد٨٧١٠٠٠٢٧٧٦٣

٣٠٨٨مستجد تخلف اسماء بدر حسین محمود٨٨١٠٠٠٣٨٣٢٧

٣٠٨٩مستجد تقدیر اسماء جادهللا خلف مراد٨٩١٠٠٠٣٥٩٧١

٣٠٩٠مستجد تقدیر اسماء جمال محمد محمد٩٠١٠٠٠٣٤٤٦٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٠٩١مستجد تقدیر اسماء خلف طھ محمد٩١١٠٠٠٢٧٩٩٧

٣٠٩٢مستجد تخلف اسماء ربیع عیاد حسین عیاد٩٢١٠٠٠٣٨٣٧٥

٣٠٩٣مستجد تخلف اسماء ربیع محمد احمد٩٣١٠٠٠١٦٧٧٩

٣٠٩٤مستجد تخلف اسماء رجب خلف هللا مصطفي٩٤١٠٠٠١٦٨٩٨

٣٠٩٥مستجد تخلف اسماء رجب عبدالحمید احمد٩٥١٠٠٠٣٨٣٢١

٣٠٩٦مستجد تقدیر اسماء رجب مبروك عبد هللا٩٦١٠٠٠٢٧٤٩٤

٣٠٩٧مستجد تقدیر اسماء رضا عبدالوھاب السید٩٧١٠٠٠٣٥٩٦٣

٣٠٩٨مستجد تقدیر اسماء رضا محمد سعداوي٩٨١٠٠٠٢٧٦٤٩

٣٠٩٩مستجد تقدیر اسماء زاھر محمد عبدالغني٩٩١٠٠٠١٦٧٤٦

٣١٠٠مستجد تقدیر اسماء زھجر محمد سطوحى١٠٠١٠٠٠٢٨٠٠٩

٣١٠١مستجد تقدیر اسماء سید عبد المجید عبد الغفار١٠١١٠٠٠٤٠٣٤٩

٣١٠٢مستجد تخلف اسماء سید عبدالاله عبدالمنطلب١٠٢١٠٠٠٤٠٤١٢

٣١٠٣مستجد تقدیر اسماء سید فرید سید١٠٣١٠٠٠٤٠٣٨٩

٣١٠٤مستجد تقدیر اسماء سید مصطفى ریاض١٠٤١٠٠٠٤٠٣٦٦

٣١٠٥مستجد تقدیر اسماء شحاتھ شعبان عبدالباقى١٠٥١٠٠٠٣٨٢٧٨

٣١٠٦مستجد تقدیر اسماء شربجى مختار محمد١٠٦١٠٠٠٢٧٩٩٠

٣١٠٧مستجد تقدیر اسماء عادل عبدالحمید رضوان١٠٧١٠٠٠٢٨٠١٣

٣١٠٨مستجد تخلف اسماء عبد الكریم سید محمد١٠٨١٠٠٠٣٤٤٧٢

٣١٠٩مستجد تخلف اسماء عبد ربھ عبد الحكیم عبد السمیع١٠٩١٠٠٠٢٧٥٠٣

٣١١٠مستجد تقدیر اسماء عبدالوھاب ابراھیم عبدالحفیظ١١٠١٠٠٠٣٥٨٦٦

٣١١١مستجد تقدیر اسماء عماد محمد محمد١١١١٠٠٠٣٦٠٠٨

٣١١٢مستجد تقدیر اسماء محسن رفعت حجازى١١٢١٠٠٠٣٨٢٩٧

٣١١٣مستجد تخلف اسماء محمد السید على١١٣١٠٠٠٣٨٣٨٦

٣١١٤مستجد تقدیر اسماء محمد خلف مھران١١٤١٠٠٠٢٧٦٦٩

٣١١٥مستجد تخلف اسماء محمد زغلول عباس١١٥١٠٠٠٢٧٦٦٣

٣١١٦مستجد تقدیر اسماء محمد سید محمد١١٦١٠٠٠٣٨٢٨٤

٣١١٧مستجد تقدیر اسماء محمد عباس احمد محمد١١٧١٠٠٠٢٨٠٢٨

٣١١٨مستجد تخلف اسماء محمد عبد هللا محمد١١٨١٠٠٠٣٤٤٨٤

٣١١٩مستجد تقدیر اسماء محمد عبدالمحسن محمد١١٩١٠٠٠٢٧٦٧٣

٣١٢٠مستجد تقدیر اسماء محمد على عبد المالك١٢٠١٠٠٠٣٨٢٦٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣١٢١مستجد تخلف اسماء محمد فكرى محمد١٢١١٠٠٠٣٨٤٠١

٣١٢٢مستجد تقدیر اسماء محمد فوزى محمد١٢٢١٠٠٠٢٧٦٦٤

٣١٢٣مستجد تقدیر اسماء ورداني توني عبد العزیز١٢٣١٠٠٠٢٧٦٦٥

٣١٢٤مستجد تخلف االء احمد محمد محمود١٢٤١٠٠٠٢٧٥٧٢

٣١٢٥مستجد تقدیر االء بكر فوزى بھلول١٢٥١٠٠٠٤٠٣٦٢

٣١٢٦مستجد تخلف االء جمال احمد على١٢٦١٠٠٠٣٤٤٩٨

٣١٢٧مستجد تقدیر االء جمال حسن محمد١٢٧١٠٠٠٢١٥٥٣

٣١٢٨مستجد تقدیر االء حسن عثمان عبداللطیف١٢٨١٠٠٠١٦٨٢٦

٣١٢٩مستجد تقدیر االء خالد قرنى محمد١٢٩١٠٠٠٢٧٦١٢

٣١٣٠مستجد تخلف االء على عبد القادر عبدالرحمن١٣٠١٠٠٠٣٨١١٤

٣١٣١مستجد تخلف االء عید خلف محمد١٣١١٠٠٠٢٧٥٥٠

٣١٣٢مستجد تخلف االء محمود عبد الحمید خلیفھ١٣٢١٠٠٠٢٧٧٢٠

٣١٣٣مستجد تخلف االء ھاشم عبد الحكم علي١٣٣١٠٠٠٣٨٣٦٨

٣١٣٤مستجد تخلف الحسین جمال محمد شحاتھ١٣٤١٠٠٠٢٦١٢٠

٣١٣٥مستجد تخلف الحسین محمد عبد العواض محمد١٣٥١٠٠٠٣٨٢١١

٣١٣٦مستجد تخلف الشریف محمد قطب خلف هللا١٣٦١٠٠٠٢٧٨٢٨

٣١٣٧مستجد تقدیر الشیماء خلیل عبد العزیز محمد١٣٧١٠٠٠٣٥٨٤٥

٣١٣٨مستجد تقدیر الشیماء محمد ابوبكر احمد فؤاد توفیق١٣٨١٠٠٠٤٠٦٦٧

٣١٣٩مستجد تقدیر الھام ایمن عبد الحلیم عبد الفضیل اسماعیل١٣٩١٠٠٠٣٥٩١٥

٣١٤٠مستجد تقدیر الھام صالح عبدالجلیل احمد١٤٠١٠٠٠٢٧٦٤١

٣١٤١مستجد تقدیر الھام ھانى محمد ضیف١٤١١٠٠٠٣٨٣١٨

٣١٤٢مستجد تقدیر امال رضا ابراھیم حسن١٤٢١٠٠٠٣٨٢٢٧

٣١٤٣مستجد تخلف امال على احمد خضر١٤٣١٠٠٠٣٨٤٣٥

٣١٤٤مستجد تخلف امانى ابراھیم احمد محمد١٤٤١٠٠٠٣٨١٥٨

٣١٤٥مستجد تقدیر امانى جمال الصغیر ذكى محمد١٤٥١٠٠٠٢٧٤٩٧

٣١٤٦مستجد تخلف امانى محمد عبد السند عبد الحمید١٤٦١٠٠٠٣٤٤٥٩

٣١٤٧مستجد تخلف امانى مصطفى فرج طوسن١٤٧١٠٠٠٢٧٥١٣

٣١٤٨مستجد تقدیر امانى یونس عبد العلیم إبراھیم١٤٨١٠٠٠٣٨١٧٣

٣١٤٩مستجد تقدیر اماني نصر یوسف علي١٤٩١٠٠٠٣٨٢٢١

٣١٥٠مستجد تقدیر امل ابراھیم محمود عبد القوي١٥٠١٠٠٠٣٨٣٦٩
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كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣١٥١مستجد تقدیر امل عبدالوكیل عبدالسالم عبدالحمید١٥١١٠٠٠٢٧٥٤٦

٣١٥٢مستجد تقدیر امنیھ ابراھیم احمد حسن١٥٢١٠٠٠٢٧٧٤١

٣١٥٣مستجد تقدیر امنیھ احمد عبدالعزیز محمد١٥٣١٠٠٠٢٧٧٢١

٣١٥٤مستجد تقدیر امنیھ رمضان ابو القاسم نجیب١٥٤١٠٠٠٣٤٥٢١

٣١٥٥مستجد تخلف امنیھ سید جابر عبدالعظیم١٥٥١٠٠٠٣٨٣٨١

٣١٥٦مستجد تخلف امنیھ عصام جابر احمد طھ١٥٦١٠٠٠٣٤٥١٦

٣١٥٧مستجد تخلف امنیھ عماد سید عبد النعیم١٥٧١٠٠٠٣٨٢٨٥

٣١٥٨مستجد تقدیر امنیھ محمد تونى فھیم١٥٨١٠٠٠٣٨٣٤٤

٣١٥٩مستجد تقدیر امنیھ محمد حسن حامد١٥٩١٠٠٠٣٤٤٩٢

٣١٦٠مستجد تقدیر امنیھ محمد فوزى السید١٦٠١٠٠٠٤٠٦٤٨

٣١٦١مستجد تقدیر امنیھ مصطفى محمد سلطان١٦١١٠٠٠٣٤٤٨٦

٣١٦٢مستجد تقدیر امیره ابراھیم احمد حسن١٦٢١٠٠٠٢٧٩٤٢

٣١٦٣مستجد تقدیر امیره احمد عطا محمد١٦٣١٠٠٠٢٧٥٩٩

٣١٦٤مستجد تقدیر امیره اشرف احمد عزوز١٦٤١٠٠٠٢٧٥٩٠

٣١٦٥مستجد تقدیر امیره اشرف ھادى عبد الحمید١٦٥١٠٠٠٣٤٤٨٢

٣١٦٦مستجد تقدیر امیره جمال حسین عبدالوھاب١٦٦١٠٠٠٢١٦١٩

٣١٦٧مستجد تقدیر امیره حمدى الھادى محمد١٦٧١٠٠٠٣٨٣٧٢

٣١٦٨مستجد تقدیر امیره ربیع كامل عبد المطلب١٦٨١٠٠٠٢٧٩٤٣

٣١٦٩مستجد تقدیر امیره ربیعى سید حسن١٦٩١٠٠٠٢٧٧١٠

٣١٧٠مستجد تقدیر امیره رضا سعد حیدر١٧٠١٠٠٠٢٧٤٩٦

٣١٧١مستجد تقدیر امیره صالح محمد حسن١٧١١٠٠٠٣٨٠٦٣

٣١٧٢مستجد تخلف امیره عاشور محمد محمد١٧٢١٠٠٠٤٠٣٥٦

٣١٧٣مستجد تخلف امیره عبدالباسط عبدالشافى خلیل١٧٣١٠٠٠٢٧٩١٤

٣١٧٤مستجد تخلف امیره على عبد الباقى حافظ١٧٤١٠٠٠٢٧٩٥٧

٣١٧٥مستجد تقدیر امیره محمد عبد الشافي كردي١٧٥١٠٠٠٣٥٨٨٤

٣١٧٦مستجد تقدیر امیره محمد منسى صدیق١٧٦١٠٠٠٣٤٤٧١

٣١٧٧مستجد تخلف امیره محمود صالح محمود١٧٧١٠٠٠٢٧٦٥٦

٣١٧٨مستجد تقدیر امیره ممدوح احمد جوید١٧٨١٠٠٠٣٨٠٥٣

٣١٧٩مستجد تخلف امیره ھاني طھ عبد الحفیظ١٧٩١٠٠٠٣٨٢٦٦

٣١٨٠مستجد تقدیر امیره ھشام احمد عبد العظیم محمد١٨٠١٠٠٠٣٨٠٧٧
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كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣١٨١مستجد تخلف امیره یوسف انور احمد١٨١١٠٠٠٢٧٦٥٧

٣١٨٢مستجد تقدیر امیمھ فتحى كمال عبد العلیم١٨٢١٠٠٠٣٤٤٣١

٣١٨٣مستجد تقدیر امیمھ كامل احمد عبد الفضیل١٨٣١٠٠٠٣٨١٩٥

٣١٨٤مستجد تقدیر انتصار محمد محمد فتح الباب١٨٤١٠٠٠٣٨٤٣١

٣١٨٥مستجد تقدیر انوار شعبان احمد زكى١٨٥١٠٠٠٣٤٤٥٨

٣١٨٦مستجد تقدیر ایمان احمد ثابت محمد١٨٦١٠٠٠٢٧٩٤٤

٣١٨٧مستجد تقدیر ایمان احمد محمد احمد١٨٧١٠٠٠٣٨١٠١

٣١٨٨مستجد تخلف ایمان انس محمد محمد١٨٨١٠٠٠٣٨٠٩٧

٣١٨٩مستجد تقدیر ایمان جالل عبدالمعطى صادق١٨٩١٠٠٠٣٨٠٦٦

٣١٩٠مستجد تقدیر ایمان حسن السید سلطان١٩٠١٠٠٠٢٧٦٩٦

٣١٩١مستجد تقدیر ایمان حمادة حسانین محمد١٩١١٠٠٠٣٨٣٣٢

٣١٩٢مستجد تقدیر ایمان خلف عبد اللطیف على١٩٢١٠٠٠٣٨١٧٤

٣١٩٣مستجد تقدیر ایمان ربیعى كامل عزالدین السید١٩٣١٠٠٠٣٤٤٨٣

٣١٩٤مستجد تقدیر ایمان رمضان عبدالباقي صادق١٩٤١٠٠٠٣٨١٤٩

٣١٩٥مستجد تقدیر ایمان عبد الغنى ریاض عبد الغنى١٩٥١٠٠٠٢٧٦٦٦

٣١٩٦مستجد تقدیر ایمان محمد حجازي عبدالمجید١٩٦١٠٠٠٢١٨٨١

٣١٩٧مستجد تقدیر ایمان محمد عبد الحمید على١٩٧١٠٠٠٣٨٢١٨

٣١٩٨مستجد تقدیر ایمان محمود على عبد الباقى١٩٨١٠٠٠٢٧٧٠٢

٣١٩٩مستجد تقدیر ایمان مختار زھران عبدالسالم١٩٩١٠٠٠٢٧٧٩٧

٣٢٠٠مستجد تخلف ایمان مفتاح خلیفة موسي٢٠٠١٠٠٠٢٧٩٥٥

٣٢٠١مستجد تقدیر ایمان یحى محمد محمود٢٠١١٠٠٠٢٧٥٥٨

٣٢٠٢مستجد تقدیر ایمن حسین عبدالعاطي حسن٢٠٢١٠٠٠١٦٩٢٤

٣٢٠٣مستجد تقدیر ایمن محمد جابر احمد٢٠٣١٠٠٠١٦٧٣٣

٣٢٠٤مستجد تقدیر ایمن محمد عبدالحمید محمد٢٠٤١٠٠٠٣٦٠٣١

٣٢٠٥مستجد تخلف ایناس محمد جمعة عبد الودود٢٠٥١٠٠٠٣٨٢٥٦

٣٢٠٦مستجد تخلف ایھ ابو بكر ابراھیم عبد العزیز٢٠٦١٠٠٠٢٧٦٨٦

٣٢٠٧مستجد تخلف ایھ احمد على محمود سعید٢٠٧١٠٠٠٢١٦٦٢

٣٢٠٨مستجد تخلف ایھ احمد محمد دسوقي٢٠٨١٠٠٠٢١٤٢٦

٣٢٠٩مستجد تقدیر ایھ اسماعیل محمود اسماعیل٢٠٩١٠٠٠٢٧٦٧٥

٣٢١٠مستجد تقدیر ایھ اشرف محمد حامد٢١٠١٠٠٠٤٠٣٦١
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كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٢١١مستجد تخلف ایھ هللا نبیل محمد فراج٢١١١٠٠٠٢٧٥١٦

٣٢١٢مستجد تقدیر ایھ تامر فاروق محمد٢١٢١٠٠٠٢٧٧٥٥

٣٢١٣مستجد تقدیر ایھ جمال ربیع عبد الباقي٢١٣١٠٠٠٣٨٠١٩

٣٢١٤مستجد تقدیر ایھ جمال عبد الرحمن محمد٢١٤١٠٠٠٢٧٩٨٨

٣٢١٥مستجد تقدیر ایھ حجاج محمد ابراھیم٢١٥١٠٠٠٣٤٤٩٩

٣٢١٦مستجد تقدیر ایھ حمدى محمد احمد٢١٦١٠٠٠٣٨٣٣٧

٣٢١٧مستجد تقدیر ایھ خالد سمیح سباعي٢١٧١٠٠٠٢٧٥٨١

٣٢١٨مستجد تقدیر ایھ خلف حسن محمد٢١٨١٠٠٠٣٤٤٦٣

٣٢١٩مستجد تقدیر ایھ راضى ناجى عبدالحكیم٢١٩١٠٠٠٢٧٩٠٧

٣٢٢٠مستجد تقدیر ایھ ربیع محمود على٢٢٠١٠٠٠٢٧٩٢٧

٣٢٢١مستجد تقدیر ایھ رجب جمعھ حیدر٢٢١١٠٠٠٣٥٩٣٤

٣٢٢٢مستجد تقدیر ایھ رمضان محمد توفیق٢٢٢١٠٠٠٣٥٨٠١

٣٢٢٣مستجد تخلف ایھ سید خالف عثمان٢٢٣١٠٠٠٣٨٢٥٠

٣٢٢٤مستجد تخلف ایھ سید ریاض عبدالغنى٢٢٤١٠٠٠٢٧٦٦٧

٣٢٢٥مستجد تخلف ایھ سید عبد العاطى حسن٢٢٥١٠٠٠٢٧٧٦٧

٣٢٢٦مستجد تقدیر ایھ شعبان سعید احمد٢٢٦١٠٠٠٣٤٤٨٨

٣٢٢٧مستجد تقدیر ایھ عامر على محمد٢٢٧١٠٠٠٣٨٢٤٤

٣٢٢٨مستجد تقدیر ایھ عبد الغفار عبد الواحد خلیفة٢٢٨١٠٠٠٤٠٨٣٥

٣٢٢٩مستجد تقدیر ایھ عبد المنعم ریاض محمد٢٢٩١٠٠٠٢٧٥٥٩

٣٢٣٠مستجد تقدیر ایھ عبد ربھ عبد الجلیل عمر٢٣٠١٠٠٠٢٧٩١٦

٣٢٣١مستجد تخلف ایھ عزالدین قاضى صقر٢٣١١٠٠٠٣٨٣٩٦

٣٢٣٢مستجد تقدیر ایھ عصام شعبان امین٢٣٢١٠٠٠٢٧٩٧٣

٣٢٣٣مستجد تقدیر ایھ عوني سلیمان حسن٢٣٣١٠٠٠٢٧٨٦٥

٣٢٣٤مستجد تقدیر ایھ عید عبدالرحمن محمد٢٣٤١٠٠٠٤٠٣٠٢

٣٢٣٥مستجد تقدیر ایھ كمال عبدهللا كمال٢٣٥١٠٠٠٣٨٤٣٤

٣٢٣٦مستجد تخلف ایھ محمد احمد على٢٣٦١٠٠٠٢٧٥٤٧

٣٢٣٧مستجد تقدیر ایھ محمد حسین محمد٢٣٧١٠٠٠٢٧٣٨٠

٣٢٣٨مستجد تخلف ایھ محمد رجب محمد حسن٢٣٨١٠٠٠٢٧٦٦٢

٣٢٣٩مستجد تخلف ایھ محمد شربینى حسن٢٣٩١٠٠٠٣٨٠١٥

٣٢٤٠مستجد تقدیر ایھ محمد عبد الناصر سید٢٤٠١٠٠٠٣٨٢١٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٢٤١مستجد تقدیر ایھ محمد یوسف فھمى٢٤١١٠٠٠٢٧٩٤٥

٣٢٤٢مستجد تقدیر ایھ محمود حسین عبدالحمید٢٤٢١٠٠٠٢٧٤٣٧

٣٢٤٣مستجد تقدیر ایھ مخلوف على عبد هللا٢٤٣١٠٠٠٤٠٣٦٠

٣٢٤٤مستجد تقدیر ایھ منسى على عبد الكریم٢٤٤١٠٠٠٣٨٠٠٨

٣٢٤٥مستجد تقدیر ایھ ناجح عبدالرشید حبیب٢٤٥١٠٠٠٣٨٢٤٦

٣٢٤٦مستجد تقدیر ایھ ناجى امین قطب٢٤٦١٠٠٠٣٨٤١٥

٣٢٤٧مستجد تقدیر ایھ ناصر مزیون عبد الرحیم٢٤٧١٠٠٠٣٦٠٠٣

٣٢٤٨مستجد تقدیر ایھ ھشام محمد ابراھیم٢٤٨١٠٠٠٤٠٨٧١

٣٢٤٩مستجد تقدیر ایھ ھندى عزوز عبدالقادر٢٤٩١٠٠٠٣٥٨٣٠

٣٢٥٠مستجد تخلف ایھ یحیى احمد عبد الحفیظ٢٥٠١٠٠٠٣٨١٢٦

٣٢٥١مستجد تخلف ایھاب اسماعیل محمد عبد الاله٢٥١١٠٠٠٣٨٤٢٠

٣٢٥٢مستجد تقدیر بسملھ خالد ابراھیم محمد٢٥٢١٠٠٠٢٧٣٣٦

٣٢٥٣مستجد تخلف بسمھ باھي علي سلیمان٢٥٣١٠٠٠٢٧٦١٠

٣٢٥٤مستجد تقدیر بسمھ عادل احمد محمد٢٥٤١٠٠٠٣٤٤٦٢

٣٢٥٥مستجد تقدیر بسمھ عالء محمود احمد٢٥٥١٠٠٠٢٧٥٢٤

٣٢٥٦مستجد تقدیر بسمھ یسرى صادق عبد البصیر٢٥٦١٠٠٠٢٧٩٤٦

٣٢٥٧مستجد تخلف بشار على محمد احمد٢٥٧١٠٠٠٢٧٦٠٨

٣٢٥٨مستجد تخلف بطھ تال احمد على٢٥٨١٠٠٠٢٧٧٢٦

٣٢٥٩مستجد تخلف بالل محمد خمیس حافظ٢٥٩١٠٠٠٢٧٥٢١

٣٢٦٠مستجد تخلف بیسم عبد الناصر حسین ابراھیم٢٦٠١٠٠٠٣٨٢٠١

٣٢٦١مستجد تقدیر تھانى مشھور على الھم٢٦١١٠٠٠٢٧٦٤٧

٣٢٦٢مستجد تقدیر تیسیر خالد محمد عبدالرحمن٢٦٢١٠٠٠٣٨٣٨٣

٣٢٦٣مستجد تخلف جمال رمضان محمد مرسي٢٦٣١٠٠٠٢١٧٥٨

٣٢٦٤مستجد تخلف جمال محمد یوسف حربي٢٦٤١٠٠٠٢٧٧٤٧

٣٢٦٥مستجد تقدیر جھاد جمعھ رجب محمد٢٦٥١٠٠٠٣٨٤٠٨

٣٢٦٦مستجد تقدیر جھاد جمعھ محمد ابوبكر٢٦٦١٠٠٠٣٨٤٣٦

٣٢٦٧مستجد تخلف جھاد خلف فتح هللا عبدالغنى٢٦٧١٠٠٠٣٨٠٣٣

٣٢٦٨مستجد تقدیر جھاد عربي عبد العاطي احمد٢٦٨١٠٠٠٢٧٧٦٨

٣٢٦٩مستجد تقدیر جھاد فرج شعبان عبد الحكیم٢٦٩١٠٠٠٢٧٦٤٠

٣٢٧٠مستجد تخلف جھاد منصور سلطان محمد٢٧٠١٠٠٠٣٤٤١٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٢ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٢٧١مستجد تخلف جھاد ناصر حسن محمود٢٧١١٠٠٠٢٧٧٧٥

٣٢٧٢مستجد تخلف جیھان مصطفى رشدى محفوظ٢٧٢١٠٠٠٣٨٢١٥

٣٢٧٣مستجد تخلف جیھان یاسر شعراوى سید٢٧٣١٠٠٠٢٨٠٣٦

٣٢٧٤مستجد تخلف حازم على محمد خلیل٢٧٤١٠٠٠٤٠٧٩٧

٣٢٧٥مستجد تقدیر حازم وافى منصور ابراھیم٢٧٥١٠٠٠٢٦٠٨٦

٣٢٧٦مستجد تقدیر حبیبھ سلطان امین سلیم٢٧٦١٠٠٠٣٨٠٥٩

٣٢٧٧مستجد تخلف حسام محمد سلطان ابراھیم٢٧٧١٠٠٠٣٨١٧١

٣٢٧٨مستجد تخلف حسن جمعھ حسن عبدالاله٢٧٨١٠٠٠٢٧٧٩٨

٣٢٧٩مستجد تخلف حسن ھیبھ مصطفى سید٢٧٩١٠٠٠٢٧٦٤٨

٣٢٨٠مستجد تقدیر حسناء احمد صالح احمد٢٨٠١٠٠٠٣٨٤٣٧

٣٢٨١مستجد تقدیر حسناء اشرف قاعود عبد الحلیم٢٨١١٠٠٠٢٧٧٠٣

٣٢٨٢مستجد تخلف حسناء حجازى محمد موسى٢٨٢١٠٠٠٢٧٦٠٦

٣٢٨٣مستجد تقدیر حسناء صالح محمود یونس٢٨٣١٠٠٠٢٧٦٧٦

٣٢٨٤مستجد تقدیر حسناء محمد مغربى مغربى٢٨٤١٠٠٠٢٧٦٧٠

٣٢٨٥مستجد تخلف حسنیھ عبدهللا ریاض عبد الغنى٢٨٥١٠٠٠٢٧٦٦٨

٣٢٨٦مستجد تقدیر حسین كمال ھاشم عبد الغنى٢٨٦١٠٠٠٢٧٧٢٥

٣٢٨٧مستجد تقدیر حنان ابراھیم سید عبدالرحمن٢٨٧١٠٠٠٣٨٣١٣

٣٢٨٨مستجد تقدیر حنان حماد ابراھیم على٢٨٨١٠٠٠٣٨٣٠٥

٣٢٨٩مستجد تقدیر حنان فرج كمال عثمان٢٨٩١٠٠٠٣٦٠١٦

٣٢٩٠مستجد تقدیر حنان محمد جوده عبدالغنى٢٩٠١٠٠٠٣٨١٦٥

٣٢٩١مستجد تخلف حوریة احمد قاسم محمد٢٩١١٠٠٠٣٨٢٨٦

٣٢٩٢مستجد تخلف خالد ممدوح سعد جمعھ٢٩٢١٠٠٠٢١٥٧١

٣٢٩٣مستجد تقدیر خدیجھ بدر الدین نجاتى على٢٩٣١٠٠٠٣٨٣٣٠

٣٢٩٤مستجد تخلف خلود احمد الطاھر محمد٢٩٤١٠٠٠٣٨٤٢٦

٣٢٩٥مستجد تخلف خلود جمال رجب محمد٢٩٥١٠٠٠٣٨٤٠٥

٣٢٩٦مستجد تخلف خلود حمدى عبد الحمید محمد٢٩٦١٠٠٠٣٤٤٩١

٣٢٩٧مستجد تقدیر خلود لطفى حسن مجلى٢٩٧١٠٠٠٢٧٥١٧

٣٢٩٨مستجد تقدیر خلود محمد احمد سالم٢٩٨١٠٠٠٣٨٢١٣

٣٢٩٩مستجد تقدیر دالیا صالح جابر دكروري٢٩٩١٠٠٠٢٧٩٤٠

٣٣٠٠مستجد تقدیر دالیا صالح عبد الرشید عبد الرحمن٣٠٠١٠٠٠٣٦٠٣٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثانیة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٣٠١مستجد تخلف دالیا عبدالحلیم حافظ عثمان٣٠١١٠٠٠٢٧٩٢٨

٣٣٠٢مستجد تقدیر دالیا عبدالسالم محمد سالم٣٠٢١٠٠٠٣٨٢٦٠

٣٣٠٣مستجد تقدیر دالیا قاسم محمود عبد الغنى٣٠٣١٠٠٠٢٧٤٣٠

٣٣٠٤مستجد تقدیر دالیا مجدى صالح اسماعیل٣٠٤١٠٠٠٣٥٨٤٢

٣٣٠٥مستجد تخلف دالیا محسن كامل كامل٣٠٥١٠٠٠٢٧٥٥٥

٣٣٠٦مستجد تقدیر دعاء ابراھیم عبد الحمید مفتاح٣٠٦١٠٠٠٣٨٠٦٤

٣٣٠٧مستجد تقدیر دعاء ابراھیم عبدالعزیز تونى٣٠٧١٠٠٠٣٤٥٢٠

٣٣٠٨مستجد تخلف دعاء ابراھیم محمد ابراھیم٣٠٨١٠٠٠٣٨٢٤٥

٣٣٠٩مستجد تخلف دعاء احمد عبدالعزیز عبدالتواب٣٠٩١٠٠٠٢٧٥٠٨

٣٣١٠مستجد تخلف دعاء احمد عرابى على٣١٠١٠٠٠٢٧٥٩٧

٣٣١١مستجد تقدیر دعاء حسن منصور عمر٣١١١٠٠٠٢٨٠١١

٣٣١٢مستجد تقدیر دعاء صابر عبد العزیز على٣١٢١٠٠٠٢٧٧١٢

٣٣١٣مستجد تخلف دعاء طاھر عبد الجابر محمد٣١٣١٠٠٠٢٧٨١٥

٣٣١٤مستجد تقدیر دعاء عطیھ عمر عبدالغني٣١٤١٠٠٠٣٨٠٥٢

٣٣١٥مستجد تقدیر دعاء على نصر عبد التواب٣١٥١٠٠٠٢٧٣٤١

٣٣١٦مستجد تخلف دعاء محمد ابراھیم محمود٣١٦١٠٠٠٣٨٠٢٧

٣٣١٧مستجد تقدیر دعاء محمد شحوت سیف٣١٧١٠٠٠٢٧٦٧١

٣٣١٨مستجد تقدیر دعاء مصطفى حشمت عبدالمالك٣١٨١٠٠٠٢٧٧٧٩

٣٣١٩مستجد تقدیر دنیا اسماعیل عبد الحمید صاوى٣١٩١٠٠٠٤٠٦٣٦

٣٣٢٠مستجد تقدیر دنیا رضا محمد احمد جدامى٣٢٠١٠٠٠٣٨٠٦٠

٣٣٢١مستجد تقدیر دنیا محي احمد وھبھ٣٢١١٠٠٠٢٧٥٦٩

٣٣٢٢مستجد تقدیر دینا خالد ممدوح عبد هللا٣٢٢١٠٠٠٤٠١٦٢

٣٣٢٣مستجد تخلف دینا عماد احمد فؤاد٣٢٣١٠٠٠٢٧٥٢٦

٣٣٢٤مستجد تقدیر دینا عید حسن عبدالحلیم٣٢٤١٠٠٠٤٠٣٩٠

٣٣٢٥مستجد تقدیر دینا محمد عونى عبدالرحیم٣٢٥١٠٠٠٣٨٣٥٢

٣٣٢٦مستجد تقدیر رؤیا احمد شربینى عباس٣٢٦١٠٠٠٢٧٧٥٧

٣٣٢٧مستجد تقدیر رانا فوزى حلمى محمد زیتون٣٢٧١٠٠٠٢٧٩٧٤

٣٣٢٨مستجد تقدیر راندا رجب مخلوف محمد٣٢٨١٠٠٠٣٨٤١٠

٣٣٢٩مستجد تقدیر راندا عبد الواحد ابو النور عبد الواحد٣٢٩١٠٠٠٢٧٩٥٦

٣٣٣٠مستجد تقدیر رانیا جمال عبد العزیز محمد٣٣٠١٠٠٠٣٨٠٢٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٣٣١مستجد تخلف رانیا حماده محمود حماده٣٣١١٠٠٠٣٨٣١٤

٣٣٣٢مستجد تقدیر رانیا شعبان عبد العزیز عبد الحمید٣٣٢١٠٠٠٣٨٢٨٧

٣٣٣٣مستجد تقدیر رانیا یحى رشدي محمود٣٣٣١٠٠٠٢٧٨٠٦

٣٣٣٤مستجد تقدیر رباب أبو المجد صادق محمود٣٣٤١٠٠٠٢٧٩٠٩

٣٣٣٥مستجد تقدیر رباب باسم فتحى على٣٣٥١٠٠٠٣٥٧٩٥

٣٣٣٦مستجد تقدیر رباب محمود على شحاتھ٣٣٦١٠٠٠٣٤٤٢١

٣٣٣٧مستجد تقدیر رجاء سید عبده حسین٣٣٧١٠٠٠٣٤٥٠٣

٣٣٣٨مستجد تخلف رجب جمال رجب مھني٣٣٨١٠٠٠١٦٧٢٣

٣٣٣٩مستجد تقدیر رحاب ابو العیون عبد الحسیب عبد النعیم٣٣٩١٠٠٠٣٥٨٠٧

٣٣٤٠مستجد تقدیر رحاب احمد فتح الباب احمد٣٤٠١٠٠٠٢٧٥٢٧

٣٣٤١مستجد تخلف رحاب جمال رجب كامل٣٤١١٠٠٠٢٧٩٩٣

٣٣٤٢مستجد تقدیر رحاب خالد عبد الرحمن صادق٣٤٢١٠٠٠٣٤٤٧٥

٣٣٤٣مستجد تخلف رحاب رفاعى سید محمد٣٤٣١٠٠٠٣٨٢٩٢

٣٣٤٤مستجد تقدیر رحاب رفعت محمود مھني٣٤٤١٠٠٠٣٨٣٣٥

٣٣٤٥مستجد تقدیر رحاب سعد محمد محمود٣٤٥١٠٠٠٤٠٣٦٣

٣٣٤٦مستجد تقدیر رحاب على سید عبد الرحیم٣٤٦١٠٠٠٢٨٠٠٤

٣٣٤٧مستجد تخلف رحاب یاسر ابو الفتوح عبدالحمید٣٤٧١٠٠٠٢٧٦٤٣

٣٣٤٨مستجد تقدیر رحمھ خلیفھ على ابراھیم٣٤٨١٠٠٠٣٦٠١٤

٣٣٤٩مستجد تقدیر رحمھ رجب ذكي الكویس٣٤٩١٠٠٠٢١٣٤٦

٣٣٥٠مستجد تقدیر رحمھ رجب عبد العزیز حسانین٣٥٠١٠٠٠٢٧٥٨٢

٣٣٥١مستجد تقدیر رحمھ شحاتھ عبدالعظیم عبدالجواد٣٥١١٠٠٠٣٥٧٩٩

٣٣٥٢مستجد تقدیر رحمھ عبدالھادى محمد محمد٣٥٢١٠٠٠٣٨٣٢٨

٣٣٥٣مستجد تخلف رحمھ عالء عرفھ محمد٣٥٣١٠٠٠٢٧٤٩٥

٣٣٥٤مستجد تخلف رحمھ فایز رشدى محمد٣٥٤١٠٠٠٣٨١٧٨

٣٣٥٥مستجد تقدیر رشا ابراھیم محمد عطیة٣٥٥١٠٠٠٣٨٣٧١

٣٣٥٦مستجد تقدیر رشا شعبان صدقي محمد٣٥٦١٠٠٠٣٥٩٠٩

٣٣٥٧مستجد تقدیر رشا طلعت حامد على٣٥٧١٠٠٠٣٥٨٨٦

٣٣٥٨مستجد تقدیر رشا محمد محمود محمد٣٥٨١٠٠٠٣٤٤٤٠

٣٣٥٩مستجد تخلف رضا احمد ابو النصر احمد الوصیف٣٥٩١٠٠٠٣٨١٣٢

٣٣٦٠مستجد تخلف رضا فرغلى احمد عبدالحكم٣٦٠١٠٠٠٣٨٢٣٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٣٦١مستجد تقدیر رضا محمد سالم حمید٣٦١١٠٠٠٣٨٢٠٠

٣٣٦٢مستجد تخلف رضا مصطفى حسن محمد٣٦٢١٠٠٠٣٨٠٥٧

٣٣٦٣مستجد تخلف رضوه صفوت أحمد إبراھیم٣٦٣١٠٠٠٣٨٣٩٣

٣٣٦٤مستجد تخلف رضوه طھ سالم محمد٣٦٤١٠٠٠٤٠٢٦٣

٣٣٦٥مستجد تخلف رضوه عبد المحسن خضر فضل٣٦٥١٠٠٠٣٨١٨٨

٣٣٦٦مستجد تقدیر رضوى خالد احمد السید احمد الغرباوى٣٦٦١٠٠٠٢٧٥٨٧

٣٣٦٧مستجد تقدیر رضوى على رجب محمد٣٦٧١٠٠٠٢٧٥٢٩

٣٣٦٨مستجد تقدیر رغد عبدالباقى عبدالمجید عبدالباقى٣٦٨١٠٠٠٢٧٧٨٠

٣٣٦٩مستجد تخلف رغده على عبد الحكم عبد الرازق٣٦٩١٠٠٠٣٤٤٥٢

٣٣٧٠مستجد تخلف رقیھ احمد عطا على٣٧٠١٠٠٠٢٧٧٥٤

٣٣٧١مستجد تقدیر رقیھ جمال احمد عبدالجواد٣٧١١٠٠٠٢١٣٠٤

٣٣٧٢مستجد تقدیر رقیھ حسن عبدالعزیز حسن٣٧٢١٠٠٠٣٤٤٨٩

٣٣٧٣مستجد تقدیر رقیھ رفعت عبدالباقى على٣٧٣١٠٠٠٢٧٧٣٨

٣٣٧٤مستجد تقدیر رمضان احمد صابر احمد٣٧٤١٠٠٠٣٨٤١٨

٣٣٧٥مستجد تقدیر روان احمد محمد حسن٣٧٥١٠٠٠٢٧٥٥٦

٣٣٧٦مستجد تقدیر روان خالد مصطفى احمد٣٧٦١٠٠٠٢٧٣٩٢

٣٣٧٧مستجد تخلف روان ھشام حسن عبدالسالم٣٧٧١٠٠٠٣٨٤٢٥

٣٣٧٨مستجد تقدیر ریحاب مؤمن اسماعیل یحى٣٧٨١٠٠٠٣٨٤٥٥

٣٣٧٩مستجد تقدیر ریھام حمدى عبدالمنعم حسین٣٧٩١٠٠٠٢٧٤٦٨

٣٣٨٠مستجد تخلف ریھام سلیمان محمد سلیمان٣٨٠١٠٠٠٢٧٩٩٨

٣٣٨١مستجد تخلف ریھام كسبان فتحى مرسى٣٨١١٠٠٠٢٧٨٦٦

٣٣٨٢مستجد تقدیر ریھام محمد حسن محمد٣٨٢١٠٠٠٣٥٩٢٢

٣٣٨٣مستجد تخلف ریھام یاسر عبدالمنعم ابراھیم السعدنى٣٨٣١٠٠٠٢٨٠٢٤

٣٣٨٤مستجد تخلف زیاد خمیس محروس محروس محمد٣٨٤١٠٠٠٢٧٩٣٧

٣٣٨٥مستجد تقدیر زیزى محمد فولى احمد٣٨٥١٠٠٠٢٧٦٢٨

٣٣٨٦مستجد تقدیر زینب احمد یوسف احمد٣٨٦١٠٠٠٤٠٨١٤

٣٣٨٧مستجد تقدیر زینب بدرى خلف عبد الولى٣٨٧١٠٠٠٣٨٠٣٤

٣٣٨٨مستجد تقدیر زینب رمضان تونى عبدهللا٣٨٨١٠٠٠٢٧٥٦٢

٣٣٨٩مستجد تقدیر زینب على عبد الحفیظ عبد العظیم٣٨٩١٠٠٠٢٧٥٧٧

٣٣٩٠مستجد تقدیر زینب محمد عبد هللا حسین٣٩٠١٠٠٠٣٨٢٢٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٣٩١مستجد تقدیر سارة خالد یوسف یاسین٣٩١١٠٠٠٤٠٦٤٠

٣٣٩٢مستجد تقدیر ساره ایمن صالح احمد٣٩٢١٠٠٠٣٥٨٦٠

٣٣٩٣مستجد تخلف ساره حمدى احمد عبدالوھاب٣٩٣١٠٠٠٣٨١٠٤

٣٣٩٤مستجد تقدیر ساره خمیس محمد كامل٣٩٤١٠٠٠٣٨٠٣٧

٣٣٩٥مستجد تقدیر ساره رفعت احمد فتح الباب٣٩٥١٠٠٠٢٧٢٦٩

٣٣٩٦مستجد تخلف ساره عبد الناصر السید محمد٣٩٦١٠٠٠٣٨٠١٦

٣٣٩٧مستجد تقدیر ساره عبد الناصر محمود محمد٣٩٧١٠٠٠٢٧٨٠٠

٣٣٩٨مستجد تخلف ساره عبدالواحد عزوز عبدالفتاح٣٩٨١٠٠٠٣٤٤٤٤

٣٣٩٩مستجد تقدیر ساره عمر محمد سید٣٩٩١٠٠٠٢٧٨٧٧

٣٤٠٠مستجد تقدیر ساره ماھر شاكر عبد الحلیم٤٠٠١٠٠٠٢٧٨٨٢

٣٤٠١مستجد تخلف ساره محمد فاروق سید٤٠١١٠٠٠٣٨٠٣٠

٣٤٠٢مستجد تقدیر ساره محمد معتمد محمد٤٠٢١٠٠٠٣٨٤٢٩

٣٤٠٣مستجد تقدیر ساره محمدین سید محمد٤٠٣١٠٠٠٢٧٨٨٦

٣٤٠٤مستجد تخلف سالمان ابراھیم محمود ابراھیم٤٠٤١٠٠٠٣٨٢٩٩

٣٤٠٥مستجد تقدیر سالمین محجوب محمود على٤٠٥١٠٠٠٣٨١٩٦

٣٤٠٦مستجد تخلف ستھم جمعھ امین جمعھ٤٠٦١٠٠٠٢٧٦٩٠

٣٤٠٧مستجد تقدیر سحر زغلول على عبدالحمید٤٠٧١٠٠٠٣٨٣٦٠

٣٤٠٨مستجد تخلف سحر ھشام محمد طھ٤٠٨١٠٠٠٣٨٢٥٢

٣٤٠٩مستجد تخلف سعد محمد سعید محمد٤٠٩١٠٠٠٢٧٨٤٧

٣٤١٠مستجد تخلف سعیدة تغیان عبد الحفیظ ابراھیم٤١٠١٠٠٠٣٤٥١٧

٣٤١١مستجد تخلف سلمى حسان محمد عبدالناصر٤١١١٠٠٠٣٨٣٠٠

٣٤١٢مستجد تخلف سلمى خالد عبدالرحیم حمزه٤١٢١٠٠٠٢٧٥٥١

٣٤١٣مستجد تخلف سلمى صابر محمد عبدالحكیم٤١٣١٠٠٠٣٤٥١٨

٣٤١٤مستجد تخلف سلمى عاصم عزام عبد الجید٤١٤١٠٠٠٢٧٥٤١

٣٤١٥مستجد تقدیر سلمى قاسم عبدالصبور عبد الحلیم٤١٥١٠٠٠٢٧٥٠٩

٣٤١٦مستجد تخلف سلوان محمود احمد محمد على٤١٦١٠٠٠٣٨٣٥٥

٣٤١٧مستجد تخلف سلوى على محمد عبدالغفار٤١٧١٠٠٠٣٨١٤٦

٣٤١٨مستجد تخلف سمر احمد حسن اسماعیل٤١٨١٠٠٠٣٨١٦٧

٣٤١٩مستجد تخلف سمر احمد خضراوي علي٤١٩١٠٠٠٣٨٢٤٣

٣٤٢٠مستجد تقدیر سمر رضا عبد الجابر عبد المحسن٤٢٠١٠٠٠٣٨٢٣٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٤٢١مستجد تخلف سمر عفیفى محمد حسن٤٢١١٠٠٠٣٨٠٤٩

٣٤٢٢مستجد تقدیر سمر مبروك محمد دخیل٤٢٢١٠٠٠٣٨١٥٩

٣٤٢٣مستجد تقدیر سمیحة بغدادى طاھر عبدالحمید٤٢٣١٠٠٠٢٧٧٧٢

٣٤٢٤مستجد تقدیر سمیره عاطف سعید محمد٤٢٤١٠٠٠٣٥٨١٠

٣٤٢٥مستجد تخلف سمیھ عبدالقادر عبدالرازق عبدالقادر٤٢٥١٠٠٠٢٧٦٩٧

٣٤٢٦مستجد تخلف سمیھ محمود محمد عویس٤٢٦١٠٠٠٤٠١٢٦

٣٤٢٧مستجد تقدیر سمیھ ھالل یونس سید٤٢٧١٠٠٠٢٧٥٥٣

٣٤٢٨مستجد تخلف سندس أحمد حسین السید٤٢٨١٠٠٠٣٨٣٧٣

٣٤٢٩مستجد تخلف سندس ایھاب فؤاد عبد الغنى٤٢٩١٠٠٠٣٨٣٣٣

٣٤٣٠مستجد تخلف سھام عادل محى الدین عبدالرازق٤٣٠١٠٠٠٢٨٠٣١

٣٤٣١مستجد تخلف سھام ھاشم عبدهللا عبد المولى٤٣١١٠٠٠٢٧٩٤٧

٣٤٣٢مستجد تقدیر سھى السید حسین السید٤٣٢١٠٠٠٢٧٧٨٢

٣٤٣٣مستجد تخلف سھیر قطب عبدالسالم احمد٤٣٣١٠٠٠٣٨٣٦٦

٣٤٣٤مستجد تقدیر سھیر محمود صدیق محمد٤٣٤١٠٠٠٣٨٣٤٢

٣٤٣٥مستجد تقدیر سھیلھ العبیدى كامل عبد الصمد٤٣٥١٠٠٠٣٨١٦٨

٣٤٣٦مستجد تقدیر سھیلھ خالد احمد اسماعیل٤٣٦١٠٠٠٣٨٢٨٢

٣٤٣٧مستجد تخلف سھیلھ سامح محمد مصطفى محمد٤٣٧١٠٠٠٢٧٥٧٣

٣٤٣٨مستجد تخلف سھیلھ عادل احمد ابراھیم٤٣٨١٠٠٠٢٧٥٧٠

٣٤٣٩مستجد تقدیر سھیلھ عید محمد ابراھیم٤٣٩١٠٠٠٣٤٤٠٩

٣٤٤٠مستجد تقدیر سھیلھ غنام صدقى محمد٤٤٠١٠٠٠٣٨٢٤٧

٣٤٤١مستجد تقدیر سھیلھ محمد ریاض محمود٤٤١١٠٠٠٣٨٢٦٢

٣٤٤٢مستجد تخلف سید محمد سید عبدالرحیم٤٤٢١٠٠٠٢٧٧٦٩

٣٤٤٣مستجد تخلف سیده جابر عبدالمعبود احمد٤٤٣١٠٠٠٢١٨٥٥

٣٤٤٤مستجد تقدیر شربات بكر سعد محمد٤٤٤١٠٠٠٣٨٣٤٣

٣٤٤٥مستجد تخلف شروق جابر احمد فنجرى٤٤٥١٠٠٠٢٧٨٥١

٣٤٤٦مستجد تخلف شروق جعفر محمد عبد الحلیم٤٤٦١٠٠٠٣٤٤٩٥

٣٤٤٧مستجد تخلف شروق راضى نصر ابراھیم٤٤٧١٠٠٠٢٧٦٢٩

٣٤٤٨مستجد تخلف شروق وائل طباع عیسى٤٤٨١٠٠٠٣٨٠١٨

٣٤٤٩مستجد تخلف شریف عادل عبدالستار زین الدین٤٤٩١٠٠٠٤٠٧٨٤

٣٤٥٠مستجد تخلف شرین سامي سمیر حلمي٤٥٠١٠٠٠٣٨١١٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٤٥١مستجد تقدیر شمس محمد عوض محمد جبریل زیادة٤٥١١٠٠٠٢٧٨٧٢

٣٤٥٢مستجد تقدیر شھد رجب محمد مرسي٤٥٢١٠٠٠٣٨١٤٧

٣٤٥٣مستجد تقدیر شھیرة رمضان خلف سید٤٥٣١٠٠٠٣٨٢٧٩

٣٤٥٤مستجد تقدیر شیرین ابراھیم احمد مھدى٤٥٤١٠٠٠٣٥٨٩٦

٣٤٥٥مستجد تقدیر شیرین محمد محمد عطیھ محمد٤٥٥١٠٠٠٣٤٤٧٦

٣٤٥٦مستجد تقدیر شیماء ابو الوفا رشاد شتیوى٤٥٦١٠٠٠٣٨٢٦٩

٣٤٥٧مستجد تقدیر شیماء احمد نبیھ احمد٤٥٧١٠٠٠٣٨٠٤٥

٣٤٥٨مستجد تخلف شیماء اشرف عطیھ شاكر٤٥٨١٠٠٠٢٧٥٣٠

٣٤٥٩مستجد تخلف شیماء اشرف محمود عید٤٥٩١٠٠٠٣٨٠٣٥

٣٤٦٠مستجد تقدیر شیماء بالل حسین عبد النعیم٤٦٠١٠٠٠٤٠٣٤٥

٣٤٦١مستجد تخلف شیماء جمال عید علي٤٦١١٠٠٠٢٧٦٧٢

٣٤٦٢مستجد تخلف شیماء جمال محمد عبدالناصر٤٦٢١٠٠٠٢٧٧١٣

٣٤٦٣مستجد تخلف شیماء رضا محمد فتح الباب٤٦٣١٠٠٠٣٨٠٠٤

٣٤٦٤مستجد تخلف شیماء رمضان فارس محمد٤٦٤١٠٠٠٣٤٤٣٦

٣٤٦٥مستجد تقدیر شیماء سعید احمد سعید٤٦٥١٠٠٠٣٨٤٤٧

٣٤٦٦مستجد تقدیر شیماء شعبان على ابراھیم٤٦٦١٠٠٠٢٧٥٩١

٣٤٦٧مستجد تقدیر شیماء عاشور حسین حسین٤٦٧١٠٠٠٢٧٧٤٠

٣٤٦٨مستجد تقدیر شیماء عبد العلیم حموده عبد العلیم٤٦٨١٠٠٠٣٤٤٢٦

٣٤٦٩مستجد تخلف شیماء عالء ابراھیم محمد٤٦٩١٠٠٠٢٧٥٥٢

٣٤٧٠مستجد تقدیر شیماء على عبدالحمید عبدالصالحین٤٧٠١٠٠٠٣٥٩٧٩

٣٤٧١مستجد تقدیر شیماء عید احمد مرسي٤٧١١٠٠٠٣٨١٢٨

٣٤٧٢مستجد تقدیر شیماء عید عبدالعظیم محمد٤٧٢١٠٠٠٣٨٢٠٩

٣٤٧٣مستجد تخلف شیماء قطب حسن جمعھ٤٧٣١٠٠٠٣٤٤٢٩

٣٤٧٤مستجد تقدیر شیماء كمال محمد خضر٤٧٤١٠٠٠٢٧٤٠٧

٣٤٧٥مستجد تخلف شیماء محسن على محمد٤٧٥١٠٠٠٣٨١٢٣

٣٤٧٦مستجد تخلف شیماء محمد بندري ھاشم٤٧٦١٠٠٠٢٧٨٠٩

٣٤٧٧مستجد تخلف شیماء محمد محمد طھ٤٧٧١٠٠٠٣٨٣٩٤

٣٤٧٨مستجد تخلف شیماء ممدوح عبدالتواب السید٤٧٨١٠٠٠٢٧٥٩٥

٣٤٧٩مستجد تقدیر شیماء نادى محمد زیدان٤٧٩١٠٠٠٣٨٣٥٤

٣٤٨٠مستجد تقدیر شیماء ھالل ابراھیم عبدالكریم٤٨٠١٠٠٠٣٨٣٥٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٤٨١مستجد تقدیر صابرین محمد عطاالكریم عبد اللـھ٤٨١١٠٠٠٢٧٨٣٤

٣٤٨٢مستجد تخلف صباح محمد حماد على٤٨٢١٠٠٠٢٧٤٩٨

٣٤٨٣مستجد تخلف صالح محمد ربیع عبد الوھاب محمد٤٨٣١٠٠٠٣٨٢٧٦

٣٤٨٤مستجد تقدیر ضحى ربیع حسین ابراھیم٤٨٤١٠٠٠٢٨٠٢٩

٣٤٨٥مستجد تخلف طارق محمد انور علي٤٨٥١٠٠٠١٦٩٣٧

٣٤٨٦مستجد تخلف طارق محمد جالل محمد٤٨٦١٠٠٠٣٤٤١٢

٣٤٨٧مستجد تخلف طارق محمود محمد االمین٤٨٧١٠٠٠٢٨٠٢٢

٣٤٨٨مستجد تخلف طاھر عبدالباسط عید كامل٤٨٨١٠٠٠٣٨٣٨٩

٣٤٨٩مستجد تقدیر طاھرة اشرف ربیع عبدالقادر٤٨٩١٠٠٠٢٧٦٨٣

٣٤٩٠مستجد تخلف طھ خلف محمد عبد هللا٤٩٠١٠٠٠٢٧٦١٤

٣٤٩١مستجد تخلف طھ سلیمان عبد هللا ریان٤٩١١٠٠٠٢٧٥٣٧

٣٤٩٢مستجد تخلف عائشھ محروس رمضان محمود٤٩٢١٠٠٠٣٨٠٤٤

٣٤٩٣مستجد تقدیر عاصم عبد الرحمن ابراھیم داعس٤٩٣١٠٠٠٣٥٨٩١

٣٤٩٤مستجد تخلف عامر مرزوق حسن علي٤٩٤١٠٠٠٣٨٠٩٠

٣٤٩٥مستجد تخلف عبد الحسیب حسین عبد الحسیب سید٤٩٥١٠٠٠٢٧٥٦٨

٣٤٩٦مستجد تخلف عبد هللا اشرف حسن خریشى٤٩٦١٠٠٠٢٧٧٣٠

٣٤٩٧مستجد تقدیر عبد هللا رشدى محمد محمد٤٩٧١٠٠٠٢٧٩٤١

٣٤٩٨مستجد تقدیر عبد هللا محمود محمد محمود٤٩٨١٠٠٠٣٨٢٥٨

٣٤٩٩مستجد تخلف عبد هللا منصور عبدهللا محمد٤٩٩١٠٠٠٢٧٨٩٣

٣٥٠٠مستجد تقدیر عبدالرحمن حمد عبدالرحمن محمد٥٠٠١٠٠٠٢٧٨٨٩

٣٥٠١مستجد تخلف عبدالرحمن حمدي محمد ناجي ذكي٥٠١١٠٠٠٢١٨٤٣

٣٥٠٢مستجد تخلف عبدالرحمن خلف ابراھیم محمد٥٠٢١٠٠٠٢١٤٢٢

٣٥٠٣مستجد تخلف عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد٥٠٣١٠٠٠٢١٨٢٢

٣٥٠٤مستجد تخلف عبدالرحمن محمد على عبدالوھاب٥٠٤١٠٠٠٢١٧٨٨

٣٥٠٥مستجد تقدیر عبدالرحمن محمد محمد عبدالغني٥٠٥١٠٠٠٢١٦٤٧

٣٥٠٦مستجد تقدیر عبدالرحمن موسى كامل موسى٥٠٦١٠٠٠٣٨١٩٧

٣٥٠٧مستجد تقدیر عبدالكریم مدین عبدالحمید عیاد٥٠٧١٠٠٠٤٠٧٨٣

٣٥٠٨مستجد تقدیر عبدهللا اشرف ربیع عبدالرازق٥٠٨١٠٠٠٢٧٥٥٤

٣٥٠٩مستجد تخلف عبدهللا سید محمد امین حسان٥٠٩١٠٠٠٣٨٣٣٩

٣٥١٠مستجد تخلف عبیر احمد حسن فرحات٥١٠١٠٠٠٣٨٤٤٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٥١١مستجد تقدیر عبیر احمد عبد التواب عبد القوى٥١١١٠٠٠٢٧٩٩١

٣٥١٢مستجد تقدیر عبیر عبد العزیز السید احمد٥١٢١٠٠٠٢٧٥٤٠

٣٥١٣مستجد تقدیر عبیر محمد خفاجى محمد٥١٣١٠٠٠٣٦٠٤١

٣٥١٤مستجد تقدیر عبیر محمد عبد العزیز عبد الونیس٥١٤١٠٠٠٣٥٩٨٠

٣٥١٥مستجد تخلف عزالدین علي احمد عطا هللا٥١٥١٠٠٠٢٧٦١١

٣٥١٦مستجد تقدیر عزه بھاء زكى مھنى٥١٦١٠٠٠٢٧٦٩٥

٣٥١٧مستجد تقدیر عزه جمال احمد عبدالنبى٥١٧١٠٠٠٣٨٣٧٤

٣٥١٨مستجد تخلف عزه طارق عبد الرحمن طلعت حسانین٥١٨١٠٠٠٢٧٦٣٩

٣٥١٩مستجد تخلف عزه فرغلى زغلول سلیمان٥١٩١٠٠٠٣٨٣٣٨

٣٥٢٠مستجد تقدیر عزیزه رجب جمال محمد٥٢٠١٠٠٠٢٧٩٥٤

٣٥٢١مستجد تخلف عصام الدین جمال محمود محمد٥٢١١٠٠٠٢٧٧٣٧

٣٥٢٢مستجد تقدیر عصام سید شوقى عبدالمتجلى٥٢٢١٠٠٠٣٨٠٩٥

٣٥٢٣مستجد تقدیر عفاف سامى خلف عبدالعزیز٥٢٣١٠٠٠٢٧٥٨٤

٣٥٢٤مستجد تقدیر عفاف عبدالعزیز محمود عبدالحافظ٥٢٤١٠٠٠٣٥٩١٩

٣٥٢٥مستجد تقدیر عال عبد الستار قاسم فالح٥٢٥١٠٠٠٣٤٤٧٧

٣٥٢٦مستجد تقدیر عال عالء الدین حمدى عبد النعیم٥٢٦١٠٠٠٢٧٩٤٨

٣٥٢٧مستجد تقدیر عال محمود عبد الحمید محمود٥٢٧١٠٠٠٣٨١٠٨

٣٥٢٨مستجد تخلف على احمد محمود احمد٥٢٨١٠٠٠٣٨١٤٠

٣٥٢٩مستجد تقدیر على رضا عبد النبى محمد٥٢٩١٠٠٠٢٧٦٦٠

٣٥٣٠مستجد تخلف على عبد الباسط عبد المغنى على٥٣٠١٠٠٠٤٠٢٨٧

٣٥٣١مستجد تقدیر على قدرى سید عامر٥٣١١٠٠٠٣٨٢٤١

٣٥٣٢مستجد تقدیر علیاء عبد الجید جمعھ عبد الجید٥٣٢١٠٠٠٣٥٩٥٢

٣٥٣٣مستجد تقدیر علیاء على محمود محمد٥٣٣١٠٠٠٣٤٤٠٢

٣٥٣٤مستجد تخلف علیاء محمود محمد بیومي٥٣٤١٠٠٠٣٨١٤١

٣٥٣٥مستجد تخلف علیاء مدحت مسرى إبراھیم٥٣٥١٠٠٠٢٧٥٠٦

٣٥٣٦مستجد تخلف عمر خلف محمد حسین٥٣٦١٠٠٠٣٤٤٧٤

٣٥٣٧مستجد تقدیر عمر رمضان محمد محمود٥٣٧١٠٠٠٣٨٢٠٦

٣٥٣٨مستجد تقدیر عمر محمد جید ابو المجد٥٣٨١٠٠٠٣٨٣٥٦

٣٥٣٩مستجد تقدیر عمر محمد عبدهللا محمد٥٣٩١٠٠٠٣٥٩٥٦

٣٥٤٠مستجد تقدیر عمر محمد نیاظ طھ٥٤٠١٠٠٠٢٧٧٠٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٥٤١مستجد تقدیر عمرو احمد تونى عبد اللطیف٥٤١١٠٠٠٣٤٤٧٨

٣٥٤٢مستجد تقدیر عمرو اسامھ سید محمد٥٤٢١٠٠٠٢٧٧٥٠

٣٥٤٣مستجد تقدیر عنان احمد زیان احمد٥٤٣١٠٠٠٣٨٣٤٩

٣٥٤٤مستجد تقدیر عیده عماد عبد الھادى ھالل٥٤٤١٠٠٠٣٥٩٩٨

٣٥٤٥مستجد تقدیر غاده رجب احمد ابراھیم٥٤٥١٠٠٠٣٤٤٢٥

٣٥٤٦مستجد تقدیر غاده طلعت محمد جالل٥٤٦١٠٠٠٣٨٢٠٢

٣٥٤٧مستجد تقدیر غاده قاسم محمد على٥٤٧١٠٠٠٣٥٩٩١

٣٥٤٨مستجد تقدیر غاده محمد على محمد٥٤٨١٠٠٠٢٧٥٤٤

٣٥٤٩مستجد تقدیر غفران محمود شامیھ .٥٤٩١٠٠٠٤٠٨٣٤

٣٥٥٠مستجد تخلف فاتن عبد المنعم عبدهللا رجب٥٥٠١٠٠٠٢٧٩٣٨

٣٥٥١مستجد تقدیر فارس خلف خلیفة منازع٥٥١١٠٠٠٢٧٩٠٦

٣٥٥٢مستجد تخلف فارس محمد عبدالعزیز محمد٥٥٢١٠٠٠٢٧٨٥٠

٣٥٥٣مستجد تقدیر فاطمھ احمد عبدالباقى حسن٥٥٣١٠٠٠٣٨٢٤٢

٣٥٥٤مستجد تقدیر فاطمھ احمد محمد عبدالعزیز٥٥٤١٠٠٠٢٧٧٥٦

٣٥٥٥مستجد تقدیر فاطمھ الزھراء احمد عبدالعظیم عبدالسالم احمد٥٥٥١٠٠٠٢٧٥٣٥

٣٥٥٦مستجد تقدیر فاطمھ الزھراء بھاء احمد اسماعیل٥٥٦١٠٠٠٢٢٢٢٩

٣٥٥٧مستجد تقدیر فاطمھ الزھراء بھاء الدین محمد الضوى٥٥٧١٠٠٠٣٨٢٧٢

٣٥٥٨مستجد تخلف فاطمھ الزھراء ھشام علي علي٥٥٨١٠٠٠٣٨١٦٩

٣٥٥٩مستجد تقدیر فاطمھ خلف هللا محمد حسن٥٥٩١٠٠٠٢٧٩٦٦

٣٥٦٠مستجد تقدیر فاطمھ خلف حسن عبد هللا٥٦٠١٠٠٠٢٨٠٣٠

٣٥٦١مستجد تقدیر فاطمھ رضا محمد محمد٥٦١١٠٠٠٢٧٥٨٥

٣٥٦٢مستجد تقدیر فاطمھ سعد على احمد٥٦٢١٠٠٠٢٧٩٩٩

٣٥٦٣مستجد تقدیر فاطمھ عبد العلیم رضا السید٥٦٣١٠٠٠٢٧٩١٩

٣٥٦٤مستجد تقدیر فاطمھ عصمت لطفى محمد٥٦٤١٠٠٠٢٧٧٠٤

٣٥٦٥مستجد تقدیر فاطمھ عالء محمد رافت٥٦٥١٠٠٠٣٨١٣٥

٣٥٦٦مستجد تقدیر فاطمھ على ابوعونة احمد٥٦٦١٠٠٠٢٧٦٣٦

٣٥٦٧مستجد تقدیر فاطمھ عمران محمد محمد٥٦٧١٠٠٠٢٧٥٧٥

٣٥٦٨مستجد تقدیر فاطمھ عیسى عبد العزیز بھلول٥٦٨١٠٠٠٣٥٩٤٣

٣٥٦٩مستجد تقدیر فاطمھ محمد محمود محمد٥٦٩١٠٠٠٤٠٦٧٠

٣٥٧٠مستجد تقدیر فاطمھ ھدیة محمود عبد الرازق٥٧٠١٠٠٠٣٨٢٧٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٥٧١مستجد تقدیر فایزه رافت محمود محمد٥٧١١٠٠٠٣٨٣٩٨

٣٥٧٢مستجد تقدیر فایزه ناصر شحاتھ فرغلى٥٧٢١٠٠٠٢٧٩٩٢

٣٥٧٣مستجد تقدیر فرج خالد فرج محمود٥٧٣١٠٠٠٢٧٦٩١

٣٥٧٤مستجد تخلف فرحھ رؤوف ابو المكارم عبداللطیف٥٧٤١٠٠٠٣٤٤٢٣

٣٥٧٥مستجد تقدیر فرحھ شعبان رمضان محمد٥٧٥١٠٠٠٢٧٥٩٢

٣٥٧٦مستجد تقدیر فرحھ محمد حربى محمود٥٧٦١٠٠٠٢٧٨٤٥

٣٥٧٧مستجد تخلف فریالھ عمار حلمى عبداللطیف٥٧٧١٠٠٠٣٨٢٠٤

٣٥٧٨مستجد تخلف فرید محمد محمد محمود حمد٥٧٨١٠٠٠٣٨٢٢٥

٣٥٧٩مستجد تخلف كریم رفاعى محمد تونى٥٧٩١٠٠٠٣٨٣٤٦

٣٥٨٠مستجد تخلف كریم ماھر السید احمد بخیت٥٨٠١٠٠٠٢٧٩٢٦

٣٥٨١مستجد تخلف كریم محمد شعبان صالح٥٨١١٠٠٠٢٨٠٢٥

٣٥٨٢مستجد تقدیر كریم محمد عبدالغنى عبدالمجید٥٨٢١٠٠٠٣٨٠٨٨

٣٥٨٣مستجد تقدیر كریم محمد محمد سید٥٨٣١٠٠٠٣٨٣١٩

٣٥٨٤مستجد تقدیر لبنى حسین عطیھ على٥٨٤١٠٠٠٣٨٤٣٩

٣٥٨٥مستجد تقدیر لبنى محمد السید عبدهللا عبد القوى٥٨٥١٠٠٠٣٨٣٥٨

٣٥٨٦مستجد تخلف لمیاء حماده محمد صاوى٥٨٦١٠٠٠٢٧٩٠١

٣٥٨٧مستجد تقدیر لمیاء رمضان محمد ابواللیل٥٨٧١٠٠٠٣٨٠١٠

٣٥٨٨مستجد تقدیر لمیاء ماھر فرید حفظى٥٨٨١٠٠٠٣٤٤٣٣

٣٥٨٩مستجد تقدیر لمیاء مخلف ذكى على٥٨٩١٠٠٠٣٤٥٠٧

٣٥٩٠مستجد تقدیر لمیاء ناصر عبد التواب عبد الصادق٥٩٠١٠٠٠٢٧٤٢٤

٣٥٩١مستجد تخلف لیلى رجب محمد یوسف٥٩١١٠٠٠٢٧٦٩٤

٣٥٩٢مستجد تقدیر لیلى یحي محمد احمد٥٩٢١٠٠٠٣٥٨٧٠

٣٥٩٣مستجد تقدیر لیلي یاسر عبدالسالم عبدالسالم٥٩٣١٠٠٠٢١٨٧٤

٣٥٩٤مستجد تقدیر مؤمن عمر عبد الرازق سیف٥٩٤١٠٠٠٣٨١٩٤

٣٥٩٥مستجد تقدیر ماجد اشرف عزت عبد الفتاح٥٩٥١٠٠٠٢٧٩٦٢

٣٥٩٦مستجد تقدیر محاسن خالد على عبد العزیز٥٩٦١٠٠٠٣٨٣١٥

٣٥٩٧مستجد تقدیر محمد ابراھیم یوسف ابراھیم٥٩٧١٠٠٠٢٧٥٩٣

٣٥٩٨مستجد تقدیر محمد احمد محمد كامل عبدالعلیم٥٩٨١٠٠٠٢٧٥١٢

٣٥٩٩مستجد تقدیر محمد احمد نور الدین محمد٥٩٩١٠٠٠٣٥٩٤٩

٣٦٠٠مستجد تقدیر محمد اسامھ محمد لطفى حسن٦٠٠١٠٠٠٢٧٩٧١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثانیة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٦٠١مستجد تقدیر محمد السید قاسم جمعھ٦٠١١٠٠٠٢١٧٩٠

٣٦٠٢مستجد تخلف محمد انور عبدهللا جمعھ٦٠٢١٠٠٠٢٧٩١٠

٣٦٠٣مستجد تخلف محمد بدر ابوالعال عبدالحمید٦٠٣١٠٠٠٣٨٤١٢

٣٦٠٤مستجد تقدیر محمد ثروت ابراھیم شحاتھ٦٠٤١٠٠٠٢٧٨٤٨

٣٦٠٥مستجد تقدیر محمد جمال عبد الرسول عبد الحكیم٦٠٥١٠٠٠٢٧٥٠٠

٣٦٠٦مستجد تخلف محمد جمعة سید عبد هللا٦٠٦١٠٠٠٢٨٠١٧

٣٦٠٧مستجد تخلف محمد جمعھ محمد عید٦٠٧١٠٠٠٢٧٧١٩

٣٦٠٨مستجد تخلف محمد حسنى حامد جادالمولى٦٠٨١٠٠٠٣٨١٨٤

٣٦٠٩مستجد تخلف محمد حمید كامل محمد٦٠٩١٠٠٠٢٧٩١١

٣٦١٠مستجد تخلف محمد ربیع محمود محمد٦١٠١٠٠٠٢٧٥٩٦

٣٦١١مستجد تقدیر محمد رضا راغب ابراھیم٦١١١٠٠٠٤٠٧٧٦

٣٦١٢مستجد تقدیر محمد سالم محمد ابوبكر٦١٢١٠٠٠١٦٧٨٦

٣٦١٣مستجد تقدیر محمد سید محمد خلیل٦١٣١٠٠٠٣٨٠٦١

٣٦١٤مستجد تخلف محمد شاھین سلطان توفیق٦١٤١٠٠٠٣٨١٧٥

٣٦١٥مستجد تقدیر محمد شعیب حسن عبد الفتاح٦١٥١٠٠٠٢٧٨٧٦

٣٦١٦مستجد تخلف محمد عادل الفي تھامي٦١٦١٠٠٠١٦٧٤١

٣٦١٧مستجد تخلف محمد عامر عثمان سید٦١٧١٠٠٠٢٧٦٩٢

٣٦١٨مستجد تقدیر محمد عبد الحمید توفیق عبد هللا٦١٨١٠٠٠٢٧٧٦٠

٣٦١٩مستجد تقدیر محمد عبد السالم احمد عبد السالم٦١٩١٠٠٠٢٧٥٢٢

٣٦٢٠مستجد تقدیر محمد عبد المھمین احمد عبد المھمین٦٢٠١٠٠٠٢٧٥١٨

٣٦٢١مستجد تقدیر محمد عبد الواحد امین یوسف٦٢١١٠٠٠٢٧٦٩٨

٣٦٢٢مستجد تخلف محمد عبداللطیف سید عید٦٢٢١٠٠٠٢٦١١١

٣٦٢٣مستجد تخلف محمد عبدهللا محمد على ربیع٦٢٣١٠٠٠٢١٦٢٤

٣٦٢٤مستجد تخلف محمد عبدالنبى شعبان عبدالقادر٦٢٤١٠٠٠٢٧٧٠١

٣٦٢٥مستجد تقدیر محمد عالء محمد على الشرقاوى٦٢٥١٠٠٠٢٧٨٤١

٣٦٢٦مستجد تقدیر محمد علوانى الصغیر احمد عبیدهللا٦٢٦١٠٠٠٣٨١٩٠

٣٦٢٧مستجد تقدیر محمد على ابراھیم عبدالكریم٦٢٧١٠٠٠٣٨٣٠٧

٣٦٢٨مستجد تقدیر محمد على رفاعى على٦٢٨١٠٠٠٢٧٨٤٤

٣٦٢٩مستجد تقدیر محمد على محمد على عبدالكریم٦٢٩١٠٠٠٢٧٥٨٨

٣٦٣٠مستجد تخلف محمد عمار نجیب العبد٦٣٠١٠٠٠٣٤٤٧٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٦٣١مستجد تخلف محمد عمر الراغب .٦٣١١٠٠٠٤٠٨٣٦

٣٦٣٢مستجد تقدیر محمد كرم ابراھیم ناجى عبدالمقصود٦٣٢١٠٠٠٢٧٧٣١

٣٦٣٣مستجد تخلف محمد محمد شحاتھ احمد٦٣٣١٠٠٠٣٨٣٨٠

٣٦٣٤مستجد تخلف محمد محمود على عبد اللطیف٦٣٤١٠٠٠٣٤٤١٤

٣٦٣٥مستجد تقدیر محمد مخلوف محمد ابوبكر٦٣٥١٠٠٠٣٨٠٦٩

٣٦٣٦مستجد تخلف محمد مذھل طلق مذھل العازمي٦٣٦١٠٠٠١١٨٢٠

٣٦٣٧مستجد تقدیر محمد مصطفى اسماعیل محمد٦٣٧١٠٠٠٣٨٤٥٩

٣٦٣٨مستجد تخلف محمد مصطفى محمد ابراھیم٦٣٨١٠٠٠٢١٣٨٩

٣٦٣٩مستجد تقدیر محمد مصطفى محمد على عمرو٦٣٩١٠٠٠٢٦١١٨

٣٦٤٠مستجد تقدیر محمد نصر الدین صالح ابراھیم٦٤٠١٠٠٠٢٧٧٠٨

٣٦٤١مستجد تخلف محمد یاسر محمد خیرى عبد الظاھر٦٤١١٠٠٠٢٦٢١٨

٣٦٤٢مستجد تخلف محمود احمد فؤاد عبدالظاھر٦٤٢١٠٠٠١٧٠٦٩

٣٦٤٣مستجد تقدیر محمود السید سلیمان السید على٦٤٣١٠٠٠٢٧٨٢٣

٣٦٤٤مستجد تقدیر محمود جالل ابراھیم محمد٦٤٤١٠٠٠٣٨٠٢١

٣٦٤٥مستجد تخلف محمود جمال رمضان عبدالسالم٦٤٥١٠٠٠٢١٨٠٣

٣٦٤٦مستجد تقدیر محمود رضا محمد علیوه٦٤٦١٠٠٠١٧٠٢٩

٣٦٤٧مستجد تخلف محمود طارق ابوزید عبد العزیز٦٤٧١٠٠٠٢٧٥٠٢

٣٦٤٨مستجد تخلف محمود عبدالبصیر احمد محمود٦٤٨١٠٠٠٣٨٣٦٥

٣٦٤٩مستجد تقدیر محمود عبدالخالق محمد عبدالخالق٦٤٩١٠٠٠٣٨٠٤٨

٣٦٥٠مستجد تخلف محمود محمد محمود عبدالحكیم٦٥٠١٠٠٠١٦٨٣٩

٣٦٥١مستجد تقدیر محمود وفقى سعد على حسونھ٦٥١١٠٠٠٤٠٣٦٧

٣٦٥٢مستجد تقدیر مختار محمد مختار محمد٦٥٢١٠٠٠٢٨٠١٢

٣٦٥٣مستجد تقدیر مرفت سید حسن متولي٦٥٣١٠٠٠٢١٧٧٧

٣٦٥٤مستجد تقدیر مرنا عبد العزیز اسماعیل حسن٦٥٤١٠٠٠٣٤٤٧٠

٣٦٥٥مستجد تقدیر مروة احمد ربیع عبد التواب٦٥٥١٠٠٠٣٥٩٤٨

٣٦٥٦مستجد تخلف مروه اشرف فاروق محمود٦٥٦١٠٠٠١٧٠٦٤

٣٦٥٧مستجد تخلف مروه جمال محمد ابواللیل٦٥٧١٠٠٠٣٨٣٣٦

٣٦٥٨مستجد تقدیر مروه عالء مصطفى محمد٦٥٨١٠٠٠٢٧٨١٣

٣٦٥٩مستجد تخلف مروه عنتر جبر عبدالباقي٦٥٩١٠٠٠٣٨٣٥٠

٣٦٦٠مستجد تقدیر مروه محمد عبد الحمید احمد٦٦٠١٠٠٠٣٤٤١٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٦٦١مستجد تقدیر مریم حسین ابراھیم حسین٦٦١١٠٠٠١٦٨٢٨

٣٦٦٢مستجد تقدیر مریم ضرار محمود عبدالحلیم٦٦٢١٠٠٠٣٨٠٨٦

٣٦٦٣مستجد تخلف مریم عبد الكریم محمد سعد٦٦٣١٠٠٠٢٨٠١٦

٣٦٦٤مستجد تقدیر مریم عبدالرحمن كامل دھان٦٦٤١٠٠٠٣٨٠٠٢

٣٦٦٥مستجد تقدیر مریم محمد على محمد٦٦٥١٠٠٠٣٨٠٤٦

٣٦٦٦مستجد تقدیر مریم یاسر محمد ظریف٦٦٦١٠٠٠٢١٧٨٦

٣٦٦٧مستجد تخلف مصطفى جمال فھمى محمد٦٦٧١٠٠٠٤٠٦٧٩

٣٦٦٨مستجد تخلف مصطفى جمال مصطفي محمد٦٦٨١٠٠٠٢٧٩١٢

٣٦٦٩مستجد تقدیر مصطفى رجب ناجح ابراھیم٦٦٩١٠٠٠٢٧٢٩٣

٣٦٧٠مستجد تقدیر مصطفى شھرى محمد ابراھیم٦٧٠١٠٠٠٢٨٠٣٥

٣٦٧١مستجد تقدیر مصطفى قاعود یونس شعبان٦٧١١٠٠٠٣٨٢٧٧

٣٦٧٢مستجد تقدیر مصطفى محمد سید ابراھیم٦٧٢١٠٠٠٣٤٤٤٨

٣٦٧٣مستجد تخلف مصطفى یاسر صالح الدین صابر٦٧٣١٠٠٠٢٧٧٩٩

٣٦٧٤مستجد تخلف معاذ ابراھیم على طلبھ رفاعى٦٧٤١٠٠٠٣٨٤٢٧

٣٦٧٥مستجد تقدیر معاذ ضاحى محمد امین٦٧٥١٠٠٠٣٨٠٢٦

٣٦٧٦مستجد تقدیر منار احمد صالح عبد العظیم٦٧٦١٠٠٠٣٤٣٦٤

٣٦٧٧مستجد تقدیر منار احمد عبد الحمید خلیفھ٦٧٧١٠٠٠٣٨٠٤٣

٣٦٧٨مستجد تخلف منار احمد فؤاد السید٦٧٨١٠٠٠٣٨٢٢٩

٣٦٧٩مستجد تقدیر منار حربى عبدالعزیز عبدالغنى٦٧٩١٠٠٠٢٧٩٥٩

٣٦٨٠مستجد تخلف منار رضا رجب ابراھیم٦٨٠١٠٠٠٢٧٥٧٦

٣٦٨١مستجد تخلف منار زكي مسعد شامھ٦٨١١٠٠٠٣٨١١٠

٣٦٨٢مستجد تخلف منار صابر سعید كریم٦٨٢١٠٠٠٣٨١٧٠

٣٦٨٣مستجد تخلف منار عبد محمود عبد٦٨٣١٠٠٠٣٨١٤٤

٣٦٨٤مستجد تخلف منار عراقى عثمان محمد٦٨٤١٠٠٠٣٨٤١٩

٣٦٨٥مستجد تخلف منار عمر قطب اسماعیل٦٨٥١٠٠٠٢٧٨٢٤

٣٦٨٦مستجد تقدیر منار مختار محمد عبدالعزیز٦٨٦١٠٠٠٢٧٥٧٩

٣٦٨٧مستجد تقدیر منار نصرالدین عباس على٦٨٧١٠٠٠٣٨٢٩١

٣٦٨٨مستجد تقدیر منال ابراھیم محمد حافظ٦٨٨١٠٠٠٢٧٨٣٥

٣٦٨٩مستجد تقدیر منال طلعت محمد فھیم٦٨٩١٠٠٠٢٧٩٠٢

٣٦٩٠مستجد تقدیر منال محمود راغب الشربینى ابراھیم٦٩٠١٠٠٠٣٦٠١٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٦٩١مستجد تخلف مندراوى عارف امین مندراوى٦٩١١٠٠٠٢٧٦٥٥

٣٦٩٢مستجد تقدیر منھ فرحات على عبد العظیم٦٩٢١٠٠٠٣٤٥١٩

٣٦٩٣مستجد تقدیر منى ربیع نجیب محمد٦٩٣١٠٠٠٣٨٢٣٩

٣٦٩٤مستجد تخلف منى رمضان محمد حافظ٦٩٤١٠٠٠٢٧٥٣١

٣٦٩٥مستجد تقدیر منى شفیق عبد الجواد محمد٦٩٥١٠٠٠٣٨٢١٠

٣٦٩٦مستجد تخلف منى عالء ناصح حسین٦٩٦١٠٠٠٣٨٠٩٤

٣٦٩٧مستجد تخلف مھا خلیل كامل حافظ٦٩٧١٠٠٠٣٨١٧٢

٣٦٩٨مستجد تخلف مھا سعد كامل امین٦٩٨١٠٠٠٢٨٠٢٠

٣٦٩٩مستجد تقدیر مھا على فولى رجب٦٩٩١٠٠٠٣٨١٤٢

٣٧٠٠مستجد تقدیر مھا فتحى ابو العید محمد٧٠٠١٠٠٠٢٧٧٢٤

٣٧٠١مستجد تخلف مھا ماجد شحاتھ محمد٧٠١١٠٠٠٣٤٤٥٥

٣٧٠٢مستجد تقدیر مھا نادي عمر سنوسي٧٠٢١٠٠٠٣٨٤١٤

٣٧٠٣مستجد تخلف مى احمد مشھور احمد٧٠٣١٠٠٠٣٨٣٩٩

٣٧٠٤مستجد تقدیر مى الجارحى احمد الجارحى٧٠٤١٠٠٠٣٤٤٩٦

٣٧٠٥مستجد تقدیر مى جمال احمد جاد٧٠٥١٠٠٠٤٠٦٦٨

٣٧٠٦مستجد تقدیر مى عالء كامل على٧٠٦١٠٠٠٣٥٩٧٤

٣٧٠٧مستجد تقدیر مى محسن راضى عبدالمنعم٧٠٧١٠٠٠٢٧٥٥٧

٣٧٠٨مستجد تخلف مى ممدوح ضاحى محمد٧٠٨١٠٠٠٢٧٨٢٥

٣٧٠٩مستجد تقدیر مي ممدوح محمد محمد سنھر٧٠٩١٠٠٠٣٨٤٥٨

٣٧١٠مستجد تخلف میاده محمد خلف محمد٧١٠١٠٠٠٣٨٢٧١

٣٧١١مستجد تخلف ناجي محمد عبد الشافي فاوي محمود٧١١١٠٠٠١٦٨٨٢

٣٧١٢مستجد تخلف نادر مجدى عبد الفتاح عبد الستار٧١٢١٠٠٠١٧١٠٣

٣٧١٣مستجد تخلف نادره احمد محمد إبراھیم٧١٣١٠٠٠٣٨٢٩٣

٣٧١٤مستجد تخلف نادیھ ابراھیم شعبان على٧١٤١٠٠٠٢٧٨٦٩

٣٧١٥مستجد تقدیر نادیھ صالح صالح عبد الصالحین٧١٥١٠٠٠٣٨٢٣٣

٣٧١٦مستجد تقدیر نادیھ محمود احمد جمعھ٧١٦١٠٠٠٢٧٩٨٧

٣٧١٧مستجد تخلف نانسى حماد صالح محمد٧١٧١٠٠٠٣٨١٠٣

٣٧١٨مستجد تقدیر ناھد صفوت درویش مصطفى٧١٨١٠٠٠٢٧٤١٨

٣٧١٩مستجد تقدیر نجاة اشرف غانم مبروك٧١٩١٠٠٠٣٥٩٢١

٣٧٢٠مستجد تقدیر نجالء على ماھر عثمان٧٢٠١٠٠٠٣٨٣٤٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٧٢١مستجد تخلف نجالء مصطفى احمد عرابى٧٢١١٠٠٠٣٨٠٦٧

٣٧٢٢مستجد تخلف نجوى إبراھیم شعبان عبد الوھاب٧٢٢١٠٠٠٢٧٥٧١

٣٧٢٣مستجد تقدیر نجوى سعید محمد امین٧٢٣١٠٠٠٢٧٤٩٣

٣٧٢٤مستجد تقدیر ندا احمد عبد الظاھر حسانین٧٢٤١٠٠٠٣٤٤٨٠

٣٧٢٥مستجد تقدیر ندا نادى فھیم عبدالكریم٧٢٥١٠٠٠٢٧٩٦٠

٣٧٢٦مستجد تخلف ندى احمد ثابت عبدالجلیل٧٢٦١٠٠٠٢٧٨٠٤

٣٧٢٧مستجد تقدیر ندى الباز احمد على محسب زاید٧٢٧١٠٠٠٣٨٠٧٣

٣٧٢٨مستجد تقدیر ندى جمال رشدى حافظ٧٢٨١٠٠٠٢٧٥٣٨

٣٧٢٩مستجد تقدیر ندى ربیع فؤاد عبدالحلیم٧٢٩١٠٠٠٣٨١٢٩

٣٧٣٠مستجد تخلف ندى رضا ابوالیزید محمد مصطفى٧٣٠١٠٠٠٣٨١٣٩

٣٧٣١مستجد تقدیر ندى رضا سید عبد الحكیم٧٣١١٠٠٠٣٤٥٠١

٣٧٣٢مستجد تخلف ندى صفوت ھارون محمد٧٣٢١٠٠٠٣٨٢٦٥

٣٧٣٣مستجد تقدیر نسرین یاسر احمد محمد عبدالباقى٧٣٣١٠٠٠٣٨٠٧٦

٣٧٣٤مستجد تقدیر نسمة شمس الدین شرقاوى محمد٧٣٤١٠٠٠٢٧٥٠٤

٣٧٣٥مستجد تقدیر نسمة صبحى عبد الفتاح محمد٧٣٥١٠٠٠٣٨١٧٩

٣٧٣٦مستجد تقدیر نسمة عادل محمد حسن٧٣٦١٠٠٠٣٨١٢٤

٣٧٣٧مستجد تقدیر نشوى سعد احمد عبد الرحمن٧٣٧١٠٠٠٣٨٢٥٥

٣٧٣٨مستجد تقدیر نشوى محمد رشدي عبدالعزیز٧٣٨١٠٠٠٢٧٧٢٨

٣٧٣٩مستجد تقدیر نعمان حمدي عبد اللطیف نعمان٧٣٩١٠٠٠٢٧٤٨٤

٣٧٤٠مستجد تقدیر نعمھ اشرف عبد الستار سید ٧٤٠١٠٠٠٣٨٢٤٨

٣٧٤١مستجد تقدیر نعمھ فؤاد علي حسن٧٤١١٠٠٠١٦٩٤٤

٣٧٤٢مستجد تقدیر نعمھ فرج ابراھیم عبدالسند٧٤٢١٠٠٠٢٧٥١٤

٣٧٤٣مستجد تقدیر نعیمة محمود كامل عبدالوھاب٧٤٣١٠٠٠٢٧٦٧٨

٣٧٤٤مستجد تقدیر نھا سید عبد العظیم حسین٧٤٤١٠٠٠٢٧٨٢٦

٣٧٤٥مستجد تقدیر نھا محمد احمد محمد٧٤٥١٠٠٠٣٥٩٦٨

٣٧٤٦مستجد تقدیر نھاد صالح محمد عرابى٧٤٦١٠٠٠٣٨٢٥٩

٣٧٤٧مستجد تخلف نھال مجدى احمد ثابت٧٤٧١٠٠٠٣٤٤٦٦

٣٧٤٨مستجد تقدیر نھلة رأفت سعید عبدالصالحین٧٤٨١٠٠٠٣٨٠٧٨

٣٧٤٩مستجد تخلف نور هللا یاسر محمود على٧٤٩١٠٠٠٢٧٨٢٧

٣٧٥٠مستجد تقدیر نورا تایب سعد عبد الجواد٧٥٠١٠٠٠٢٧٢٧٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٧٥١مستجد تقدیر نورا جمعھ محمد عبدالحافظ٧٥١١٠٠٠٣٨٤٢٢

٣٧٥٢مستجد تخلف نورا سید محمود حسن الخطیب٧٥٢١٠٠٠٣٤٤٩٠

٣٧٥٣مستجد تقدیر نورا عزت عبدالوھاب حسین٧٥٣١٠٠٠٣٤٤٦٨

٣٧٥٤مستجد تقدیر نورا محمد سید موسى٧٥٤١٠٠٠٢٧٨٢١

٣٧٥٥مستجد تقدیر نورا محمد شوقي محمد٧٥٥١٠٠٠٣٨٢٤٠

٣٧٥٦مستجد تقدیر نورا مرتضا ابراھیم ادم٧٥٦١٠٠٠٤٠٦٤٢

٣٧٥٧مستجد تقدیر نورھان ابراھیم سید صالح٧٥٧١٠٠٠٢٧٤٧٠

٣٧٥٨مستجد تخلف نورھان اشرف سید محمد٧٥٨١٠٠٠٣٨١٣٦

٣٧٥٩مستجد تقدیر نورھان بلبل حسن عبدالمقصود٧٥٩١٠٠٠٢٧٦٠٠

٣٧٦٠مستجد تقدیر نورھان سعداوى سعد عبد الحق٧٦٠١٠٠٠٣٨١٩٩

٣٧٦١مستجد تقدیر نورھان سید محمد محمد الصغیر٧٦١١٠٠٠٢٧٨٧٨

٣٧٦٢مستجد تقدیر نورھان سید میصر محمود٧٦٢١٠٠٠٣٨٠٤١

٣٧٦٣مستجد تقدیر نورھان صابر سعد شعبان٧٦٣١٠٠٠٣٨١١٢

٣٧٦٤مستجد تقدیر نورھان عالء محمد عبدالعظیم٧٦٤١٠٠٠١٦٩١٨

٣٧٦٥مستجد تقدیر نورھان عمر عبدالعزیز عبدالجلیل٧٦٥١٠٠٠٣٨٣٥١

٣٧٦٦مستجد تقدیر نورھان فتحى امبابى ابراھیم٧٦٦١٠٠٠٤٠١٥٦

٣٧٦٧مستجد تقدیر نورھان محسن صالح الدین عثمان٧٦٧١٠٠٠٢٧٦٢٧

٣٧٦٨مستجد تقدیر نورھان مصطفي سید امین٧٦٨١٠٠٠٣٨١٨٣

٣٧٦٩مستجد تخلف نورھان ناصر عبد المجید حسن٧٦٩١٠٠٠٢٧٨٣٧

٣٧٧٠مستجد تقدیر نیره اسامھ یونس احمد٧٧٠١٠٠٠٢٧٩٠٣

٣٧٧١مستجد تخلف نیره خالد سید محمد٧٧١١٠٠٠٣٤٤٦١

٣٧٧٢مستجد تقدیر ھاجر احمد محمود عبد المجید٧٧٢١٠٠٠٢٧٨٨٤

٣٧٧٣مستجد تخلف ھاجر اسماعیل محمد محمود٧٧٣١٠٠٠٢١٥٢١

٣٧٧٤مستجد تقدیر ھاجر السید احمد احمد٧٧٤١٠٠٠٢٧٦٣٨

٣٧٧٥مستجد تقدیر ھاجر جمال محمد محمد٧٧٥١٠٠٠٢٧٧٢٣

٣٧٧٦مستجد تخلف ھاجر عاطف سطوحى ابوطالب٧٧٦١٠٠٠٢٧٥٣٦

٣٧٧٧مستجد تقدیر ھاجر على عبدالعظیم حسن٧٧٧١٠٠٠٣٤٤٩٤

٣٧٧٨مستجد تخلف ھاجر مجدى كمال محمد٧٧٨١٠٠٠٣٨٤٣٢

٣٧٧٩مستجد تقدیر ھاجر محمد محمد حجازى٧٧٩١٠٠٠٢٧٢٧٢

٣٧٨٠مستجد تخلف ھاجر ھانى محمود محمد٧٨٠١٠٠٠٣٨٤١٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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٣٧٨١مستجد تقدیر ھالھ جمعھ عبدالحافظ عبداللطیف٧٨١١٠٠٠٢٧٥١٥

٣٧٨٢مستجد تقدیر ھالھ حمدى انیاظ احمد٧٨٢١٠٠٠٢٧٣٥٠

٣٧٨٣مستجد تقدیر ھالھ رضا محمد السید٧٨٣١٠٠٠٣٨١٦٠

٣٧٨٤مستجد تخلف ھالھ سید ھارون عبد الونیس٧٨٤٦٨٨٢٩٩٥

٣٧٨٥مستجد تقدیر ھالھ عبد العزیز سید اسماعیل٧٨٥١٠٠٠٣٨٠٧٤

٣٧٨٦مستجد تقدیر ھالھ عالء جمال شحاتھ٧٨٦١٠٠٠٣٨١٦٤

٣٧٨٧مستجد تخلف ھایدى اشرف عطیھ على٧٨٧١٠٠٠٢٧٦٤٥

٣٧٨٨مستجد تقدیر ھایدى محمد ناجى محمد خلیل٧٨٨١٠٠٠٢٧٨٧٤

٣٧٨٩مستجد تقدیر ھبھ السیدعبدالتواب احمد نجد٧٨٩١٠٠٠٣٥٨٨٥

٣٧٩٠مستجد تقدیر ھبھ هللا محمود سید عبد المنعم٧٩٠١٠٠٠٣٨٢٣٥

٣٧٩١مستجد تقدیر ھبھ حسن محمد محمد٧٩١١٠٠٠٢٧٦٣٧

٣٧٩٢مستجد تقدیر ھبھ حنفى محمود احمد٧٩٢١٠٠٠٣٨٠٢٠

٣٧٩٣مستجد تقدیر ھبھ عماد محمد یوسف٧٩٣١٠٠٠٤٠٨١٣

٣٧٩٤مستجد تقدیر ھبھ فؤاد عبدالحكم كامل٧٩٤١٠٠٠٢٧٥٣٢

٣٧٩٥مستجد تقدیر ھبھ مصطفي محمد نیاظ٧٩٥١٠٠٠٢٧٩٥٨

٣٧٩٦مستجد تقدیر ھدى تایب رمضان احمد٧٩٦١٠٠٠٣٨٣٦٣

٣٧٩٧مستجد تقدیر ھدى حسان عبد هللا احمد٧٩٧١٠٠٠٢٧٨٠١

٣٧٩٨مستجد تخلف ھدى عسران توفیق احمد٧٩٨١٠٠٠٣٤٤٤٥

٣٧٩٩مستجد تقدیر ھدى فوزى جابر جاد٧٩٩١٠٠٠٢٧٥٦٠

٣٨٠٠مستجد تخلف ھدیر اشرف عاطف عبد الحلیم٨٠٠١٠٠٠٤٠٣٦٤

٣٨٠١مستجد تقدیر ھدیر عبدالعلیم شعبان قاسم٨٠١١٠٠٠٢٧٩٨٩

٣٨٠٢مستجد تخلف ھدیر محمد عبدالفضیل احمد٨٠٢١٠٠٠١٧٠٩٩

٣٨٠٣مستجد تقدیر ھدیر محمود ابو الفتح احمد٨٠٣١٠٠٠٣٤٤١٥

٣٨٠٤مستجد تقدیر ھدیر منصور محمد حسن٨٠٤١٠٠٠٢١٨٠٦

٣٨٠٥مستجد تقدیر ھدیھ عادل كامل عبد الرحمن٨٠٥١٠٠٠٤٠٣٦٥

٣٨٠٦مستجد تخلف ھناء مصطفي اسماعیل محمد٨٠٦١٠٠٠٢١٨١٨

٣٨٠٧مستجد تقدیر ھند حسین عبد هللا محمد٨٠٧١٠٠٠٣٨٠٧٢

٣٨٠٨مستجد تخلف ھند خلیفھ حسن احمد٨٠٨١٠٠٠٢٧٥٤٨

٣٨٠٩مستجد تقدیر ھند سید عبد العزیز عبد الجواد٨٠٩١٠٠٠٣٥٨٩٥

٣٨١٠مستجد تقدیر ھویدا احمد خلف حسن٨١٠١٠٠٠٢٧٧٧٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
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٣٨١١مستجد تقدیر وجدان عبدالدایم احمد عبدالقادر٨١١١٠٠٠٣٨٠٨٢

٣٨١٢مستجد تخلف ورده السید محمد رجب عویس٨١٢١٠٠٠٢٧٧٧٦

٣٨١٣مستجد تقدیر ورده امین محمود عالم٨١٣١٠٠٠٢٧٨٥٩

٣٨١٤مستجد تقدیر ورده خلیل عبدالغنى خلیل٨١٤١٠٠٠٣٨٢٨٨

٣٨١٥مستجد تقدیر ورده عبدالنعیم یحى محمد٨١٥١٠٠٠٣٨٣١٠

٣٨١٦مستجد تقدیر ورده عماد الدین احمد عبد العلیم٨١٦١٠٠٠٢٧٨٧٩

٣٨١٧مستجد تقدیر وسام احمد عطیھ احمد النجار٨١٧١٠٠٠٣٨٣٢٢

٣٨١٨مستجد تقدیر وفاء ابراھیم محمود محمد٨١٨١٠٠٠٣٨٠١١

٣٨١٩مستجد تقدیر والء رضا بطل جمعھ٨١٩١٠٠٠٣٨٠٩٢

٣٨٢٠مستجد تقدیر والء رفاعى فوزى رفاعى٨٢٠١٠٠٠٣٨١٣٧

٣٨٢١مستجد تقدیر والء صفوت على عبد اللطیف٨٢١١٠٠٠٣٨٢٠٣

٣٨٢٢مستجد تقدیر والء طھ عبد النبى عبد الظاھر٨٢٢١٠٠٠٣٨٤٠٩

٣٨٢٣مستجد تقدیر والء عبدالجواد محمد احمد٨٢٣١٠٠٠٣٨٢٠٥

٣٨٢٤مستجد تقدیر والء عبدالھادى علوانى محمد٨٢٤١٠٠٠٢٧٨٤٦

٣٨٢٥مستجد تقدیر والء على احمد على٨٢٥١٠٠٠٣٨٠٧١

٣٨٢٦مستجد تقدیر والء على حسن رجب٨٢٦١٠٠٠٣٨٠٩٣

٣٨٢٧مستجد تقدیر والء علي فرغلي محمود٨٢٧١٠٠٠٢٧٨٨٨

٣٨٢٨مستجد تقدیر والء عید على محمد٨٢٨١٠٠٠٣٨١٨٠

٣٨٢٩مستجد تقدیر والء عیسى عبدالعاطى عیسى٨٢٩١٠٠٠٣٤٤٣٠

٣٨٣٠مستجد تقدیر والء محمد طھ محمد٨٣٠١٠٠٠٢٧٥٣٣

٣٨٣١مستجد تقدیر والء محمد عبد العظیم عبد المنعم٨٣١١٠٠٠٢٧٩٣٠

٣٨٣٢مستجد تقدیر والء مصطفى محمد على٨٣٢١٠٠٠٣٨٢١٧

٣٨٣٣مستجد تقدیر والء وائل احمد جمعھ بحر٨٣٣١٠٠٠٣٨٢٩٤

٣٨٣٤مستجد تقدیر یارا عشرى محمد سلیم٨٣٤١٠٠٠٢٧٥٢٠

٣٨٣٥مستجد تقدیر یاسر عابدین محمد جاد المولى٨٣٥١٠٠٠٢٧٢٧١

٣٨٣٦مستجد تخلف یاسمین احمد نصر الدین محمد٨٣٦١٠٠٠٣٤٤٥٠

٣٨٣٧مستجد تقدیر یاسمین اسماعیل احمد سید٨٣٧١٠٠٠٣٨٤١٧

٣٨٣٨مستجد تقدیر یاسمین جمال كامل محمد٨٣٨١٠٠٠٣٤٤٩٣

٣٨٣٩مستجد تقدیر یاسمین حربى فاروق عبدالمنعم٨٣٩١٠٠٠٣٨٣٧٠

٣٨٤٠مستجد تقدیر یاسمین خالد محمد الدمرداش عبد السمیع٨٤٠١٠٠٠٢٧٥٤٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٨٤١مستجد تقدیر یاسمین ربیع خمیس معتمد٨٤١١٠٠٠٣٦٠٣٤

٣٨٤٢مستجد تقدیر یاسمین طاھر محمد طلبة٨٤٢١٠٠٠٢٧٥١١

٣٨٤٣مستجد تقدیر یاسمین محمد اسماعیل محمد٨٤٣١٠٠٠١٦٨٤٥

٣٨٤٤مستجد تخلف یاسمین محمد حسن على٨٤٤١٠٠٠٣٤٤٦٩

٣٨٤٥مستجد تخلف یسر یحیي محمد رفعت ھاشم٨٤٥١٠٠٠٢٧٨٢٩

٣٨٤٦مستجد تقدیر یمني عالء فتحي عبد الھادي٨٤٦١٠٠٠٢٧٥٣٤

٣٨٤٧مستجد تخلف یوسف حسن فتح الباب عبدالرحمن٨٤٧١٠٠٠٤٠٦٦٦

٣٨٤٨مستجد تقدیر یوسف سید كاسب على٨٤٨١٠٠٠٢٧٢٨٣

٣٨٤٩مستجد تقدیر یوسف عبد الحمید سعید عبد الحمید٨٤٩١٠٠٠٣٨١٧٦

٣٨٥٠مستجد تخلف یوسف یاسر اسماعیل ابراھیم٨٥٠١٠٠٠١٦٧٧١

٣٨٥١مستجد تخلف یونس محمود یونس عبد الغنى٨٥١١٠٠٠٣٤٤٩٧

٣٨٥٢باق احمد حمدى عبدالمالك على٨٥٢١٠٠٠٢٦١٠٦

٣٨٥٣باق احمد ربیع احمد محمد٨٥٣١٠٠٠٢١٧٢٣

٣٨٥٤باق احمد سمیر منیر محمد٨٥٤١٠٠٠٢١٤٤٩

٣٨٥٥باق احمد عزالدین محمد مصطفى٨٥٥٦٨٨٢٩٤٨

٣٨٥٦باق أحمد فضل محمد عبد الظاھر٨٥٦٦٨٨٣١٣٩

٣٨٥٧باق احمد ماھر سید خلیل٨٥٧٦٨٨٢٧٧٩

٣٨٥٨باق احمد محمد نادى عبدالحفیظ٨٥٨١٠٠٠٢١٧٩٦

٣٨٥٩باق احمد محمد یحیى الجارحي٨٥٩٦٨٨٣٣٢٨

٣٨٦٠باق اسالم سلمان محمد سلمان٨٦٠١٠٠٠١٠٥٣٥

٣٨٦١باق اسماء فرغلى مسامح اسماعیل٨٦١١٠٠٠٢٦٢٢٢

٣٨٦٢باق االء خالد عبد هللا السید٨٦٢١٠٠٠٢١٥٧٤

٣٨٦٣باق امل محمد محمد یونس٨٦٣٦٠١٢٠٨٣

٣٨٦٤باق امیره ابراھیم محمد سید٨٦٤١٠٠٠١٦٧٤٢

٣٨٦٥باق امیره اشرف عبدالبدیع محمد٨٦٥١٠٠٠١٦٨٦٣

٣٨٦٦باق ایمان ایمن محمد حسین٨٦٦٦٨٨٣٢٨٩

٣٨٦٧باق تسنیم احمد محمد السعدي محمد٨٦٧١٠٠٠٢١٧٢٠

٣٨٦٨باق حسام حسن عبد الفتاح اسماعیل خیرهللا٨٦٨١٠٠٠٢١٣٧٩

٣٨٦٩باق حسناء عادل صالح عطیھ٨٦٩١٠٠٠١٦٨٨٤

٣٨٧٠باق خیري عید عیسي ابوالقیني٨٧٠١٠٠٠٢١٣٥٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٨٧١باق رشا عصام صالح عبدالمنعم٨٧١١٠٠٠٢١٦٧٨

٣٨٧٢باق زیاد ولید محمد عبدالحمید٨٧٢١٠٠٠١٦٧٣١

٣٨٧٣باق ساره محمود صابر السید٨٧٣١٠٠٠٢١٨١٣

٣٨٧٤باق ساره مصطفي عبدالعزیز حسین٨٧٤١٠٠٠١٦٩٩٦

٣٨٧٥باق سكینھ حسن عبدهللا بربرى٨٧٥٦٨٨٣٣٥٣

٣٨٧٦باق سمر عمران محمد محمد٨٧٦٦٨٨٢٨٣٣

٣٨٧٧باق سمر مساعد رسمي طلب٨٧٧١٠٠٠٢١٨٥٠

٣٨٧٨باق سمیره حسام الدین كساب سید٨٧٨١٠٠٠١٦٩٩٧

٣٨٧٩باق سمیھ مصطفي علي تھامي٨٧٩١٠٠٠١٦٧٨٤

٣٨٨٠باق سنیھ كامل عبدالرحمن قطب٨٨٠٦٨٨٢٨٣٢

٣٨٨١باق سید كمال عبدالغني علي٨٨١١٠٠٠١٦٧١٦

٣٨٨٢باق شیماء محمد عبدالفتاح احمد٨٨٢١٠٠٠٢١٨٥١

٣٨٨٣باق صفاء رمضان محمد سید٨٨٣١٠٠٠٢٦١١٥

٣٨٨٤باق ظافر على شبیب العجمى٨٨٤١٠٠٠٢٦١٧٨

٣٨٨٥باق عبد الرحمن احمد ابراھیم وافى٨٨٥٦٨٨٣١٣٧

٣٨٨٦باق عبد الرحمن احمد السید عبد الرحمن٨٨٦١٠٠٠٢١٩٠٥

٣٨٨٧باق عبدهللا ابوبكر عطا عثمان٨٨٧١٠٠٠٢٦١٢٣

٣٨٨٨باق عبدهللا احمد ابراھیم محمد٨٨٨١٠٠٠٢١٧٩٩

٣٨٨٩باق عبدهللا محمد سلیمان محمد٨٨٩١٠٠٠١٧٠٩٦

٣٨٩٠باق عبدالمحسن عمر احمد عبدالمحسن٨٩٠١٠٠٠٢١٦٢١

٣٨٩١باق عال محمد عبدالحكیم عبدهللا٨٩١١٠٠٠١٦٦٧٨

٣٨٩٢باق عال ناجح السنوسى الدامى یونس٨٩٢١٠٠٠١٦٩٧٤

٣٨٩٣باق عمران محمد عبد المقصود جمعھ٨٩٣١٠٠٠١١١٧٦

٣٨٩٤باق عمرو ربیع عثمان محمود٨٩٤١٠٠٠٢١٧٧٥

٣٨٩٥باق فاطمھ الزھراء بھجت محمد اسماعیل٨٩٥١٠٠٠٢١٧٠٥

٣٨٩٦باق لمیاء توني عبدالصبور عبدالرحمن٨٩٦١٠٠٠١٧٠١٨

٣٨٩٧باق لمیاء محمد محمد محمد٨٩٧١٠٠٠٢١٨٦٩

٣٨٩٨باق محمد جمعھ عبدالعظیم دسوقى٨٩٨٦٥٤٠٢٩٠

٣٨٩٩باق محمد حسین عبدالحكیم حسین٨٩٩٦٨٨٣٠٨٩

٣٩٠٠باق محمد صفوت عبدالمحسن محمد٩٠٠١٠٠٠١٠٨١٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثانیة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٣ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٩٠١باق محمد عبدالحى احمد عبدالعزیز٩٠١١٠٠٠١٦٨٢٤

٣٩٠٢باق محمد عبدالمطلب محمد مسعود٩٠٢١٠٠٠٢١٦٨٢

٣٩٠٣باق محمود عادل شحاتھ عبدالمالك٩٠٣١٠٠٠١٦٨٩٧

٣٩٠٤باق محمود عالء محمد احمد٩٠٤١٠٠٠١٧٠٧٥

٣٩٠٥باق مھاب ایمن كامل عبدالغني٩٠٥١٠٠٠٢١٣٢١

٣٩٠٦باق میرنا حمدى على عبدالفتاح٩٠٦١٠٠٠١٦٦٨١

٣٩٠٧باق میسره احمد دكروري سید٩٠٧١٠٠٠١٦٨٨٨

٣٩٠٨باق ندى عبدالعلیم احمد عالم٩٠٨١٠٠٠٢١٣٧٢

٣٩٠٩باق ندى ھشام على امین حسین٩٠٩١٠٠٠٢١٢٩٩

٣٩١٠باق ندي ھشام ابراھیم عثمان٩١٠١٠٠٠١٦٨٧٤

٣٩١١باق نرمین أحمد عبد العزیز محمد٩١١٦٨٨٢٩٤٤

٣٩١٢باق نوران محمد سعید عبد العزیز٩١٢١٠٠٠٢١٦٥٢

٣٩١٣باق نورھان سید صابر عبدالغني٩١٣١٠٠٠٢١٧٠٣

٣٩١٤باق نورھان محمد فضل الكریم احمد٩١٤١٠٠٠٢١٦٢٩

٣٩١٥باق ھاجر حمدى عبدالحمید رزق٩١٥١٠٠٠٢١٥١٢

٣٩١٦باق ھاجر دسوقى رجب سید٩١٦١٠٠٠١٠٨١٥

٣٩١٧باق ھادي رضا كامل احمد٩١٧١٠٠٠١٧٠٩٨

٣٩١٨باق ھبھ هللا عالء نور الدین سالم٩١٨٦٨٨٢٨٢٧

٣٩١٩باق ھبھ ربیع عبدالحمید علي٩١٩١٠٠٠١٦٧٣٨

٣٩٢٠باق ھیام فتحي علي یوسف٩٢٠١٠٠٠٢١٧٨٩

٣٩٢١باق یاره ایمن محمد ابوبكر٩٢١١٠٠٠١٦٧٥٤

٣٩٢٢باق یاسمین جمعھ فنجري نصیر٩٢٢١٠٠٠١٦٧٤٣

٣٩٢٣من الخارج ١ ابراھیم محمد ابراھیم على٩٢٣٥٩٩٨٥٩٩

٣٩٢٤من الخارج ١ احمد اسماعیل ماضى یوسف٩٢٤٦٠٠٢٢٩٥

٣٩٢٥من الخارج ١ احمد انور محمد ابراھیم٩٢٥٦٠٠٩٨٨٩

٣٩٢٦من الخارج ١ احمد محمد على السید عبدالجلیل٩٢٦٦٠١٣٥٤٣

٣٩٢٧من الخارج ١ ایھ محسن السید الجندى٩٢٧٥٩٩٨٠٢٩

٣٩٢٨من الخارج ١ حسین رمضان سید عبدالرحمن٩٢٨١٠٠٠١٠٥٩١

٣٩٢٩من الخارج ١ خلود رفعت فاروق محمود٩٢٩٦٠٠٦٦٤٦

٣٩٣٠من الخارج ١ دنیا حسن احمد احمد على٩٣٠٦٠٥١٦٧٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣٢ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٩٣١من الخارج ١ رقیھ فرج كامل حسن٩٣١٥٩٩٨١٥٨

٣٩٣٢من الخارج ١ رندا محمد احمد امین٩٣٢٥٩٩٨٠٩١

٣٩٣٣من الخارج ١ رویدا امیر حسین حسن٩٣٣٦٨٨٢٨١٠

٣٩٣٤من الخارج ١ ساره رمضان فضل على٩٣٤٦٠٠٢١٠٨

٣٩٣٥من الخارج ١ سالمھ فتحى عبد اللطیف مكى٩٣٥٦٨٨٣٢٥١

٣٩٣٦من الخارج ١ سلطان مطلق راجح المطیرى٩٣٦١٠٠٠١١٨٢٢

٣٩٣٧من الخارج ١ سھام محمد ابراھیم السید٩٣٧٦٨٨٢٥٦٠

٣٩٣٨من الخارج ١ شیماء عالء محمد ابوالعال٩٣٨٦٠٠١١٩٩

٣٩٣٩من الخارج ١ صفاء ھانى طھ محمد٩٣٩٦٠٠٧٠٦٤

٣٩٤٠من الخارج ١ عباس سعید عباس على ھندى٩٤٠٥٩٩٨٠٦٥

٣٩٤١من الخارج ١ عبدالرحمن عصام على سید احمد٩٤١٦٠١١٧٦٩

٣٩٤٢من الخارج ١ عبدالعزیز محمد عبدالعزیز احمد٩٤٢٦٠١١٨٣٩

٣٩٤٣من الخارج ١ عبدالعظیم محمد عبدالعظیم محمد٩٤٣٥٩٩٨١٦٤

٣٩٤٤من الخارج ١ عمر خالد رمضان نصر٩٤٤٦٠٢٠٩٢٣

٣٩٤٥من الخارج ١ فاطمھ یحى جابر یونس٩٤٥٦٨٨٢٨٥٥

٣٩٤٦من الخارج ١ كریم الفولى شرقاوى یوسف٩٤٦٦٠٠٩٩٤٥

٣٩٤٧من الخارج ١ محمد ابراھیم على حبیب٩٤٧٦٠١٣٤٠١

٣٩٤٨من الخارج ١ محمد المعتز با� شاكر ریاض٩٤٨٦٠٢٠٩٠٢

٣٩٤٩من الخارج ١ محمد بھاء عبدهللا حسن٩٤٩٦٠٠١٧٦٦

٣٩٥٠من الخارج ١ محمد جمال فتحى عثمان٩٥٠٦٠٠١٢٥٧

٣٩٥١من الخارج ١ محمد صالح فتحى محمد٩٥١٦٠٠١٢٠١

٣٩٥٢من الخارج ١ محمود اشرف محمود سید٩٥٢٦٠١١٩٦٣

٣٩٥٣من الخارج ١ محمود سعید حسن ابوطالب٩٥٣٦١٣٧٠٢٧

٣٩٥٤من الخارج ١ محمود محمد عبدالكریم ابوالحسن٩٥٤٦٠٠١٨٠٤

٣٩٥٥من الخارج ١ محمود مصطفى ضیف هللا مصطفى٩٥٥٦٠٠٦٧٢٤

٣٩٥٦من الخارج ١ ندا محمد محمود محمد٩٥٦٦٠٢٢٨٠١

٣٩٥٧من الخارج ١ نعمھ سید عبدالقوى احمد٩٥٧٦٠٠١٣٩٨

٣٩٥٨من الخارج ١ نورا غریب عبدالرحیم غریب موسى٩٥٨٦٠١٢٥١٣

٣٩٥٩من الخارج ١ نورھان مؤمن محمد سامى محمد٩٥٩٦٠١٠٣٣٨

٣٩٦٠من الخارج ١ ھذال فھد ھذال محمد الھاجري٩٦٠١٠٠٠١١٨٣٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثانیة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣٣ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٣٩٦١من الخارج ١ یحي حسن عثمان محمد٩٦١٦٨٨٣١٤٦

٣٩٦٢من الخارج ١ یسرا حسنى شعبان محمد٩٦٢٦٨٨٢٧٧٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


