
амЯЛЮϜ ϼϜϸ ЬмцϜ сЂϜϼϸЮϜ ЬЊУЮϜ /ϣϪЮϝϪЮϜ ϣЦϼУЮϜ

ϣтЂϜϼϸЮϜ ϣЮϝϲЮϜ ϸтЧЮϜ ϣЮϝϲ ЀмЯϮЮϜ аЦϼ ϞЮϝАЮϜ аЂϜ а
ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̹̾̽ ϸвϲв омϜϼϸжв РАϝК аыЂϜ ̸

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̺̾̽ сЯК ϸвϲв ϼЪϠ ϣІϚϝК ̹

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̻̾̽ оϾжЛЮϜ ϸтмК ϼкϝД ϸвϲϜ ϸϠК ̺

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̼̾̽ Ϟϝтϸ пЂтК рϸвϲ ϸмвϲв ̻

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̾̽̽ РтАЯЮϜ ϸϠК ϸмвϲв РтАЯЮϜ ϸϠК ϸмвϲв ̼

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̾̽̾ пУАЊв ϸмвϲв ϸтвϲЮϜϸϠК ϸмвϲв ̽

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̾̽̿ ϸвϲв  ϸϠК пЯК ϸмвϲв ̾

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̾̽̀ пжлв ϸвϲв пжлв ϼϝжв ̿

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̷̼̾̾ дϝϮϼв РЯ϶ РтАЯЮϜ ϸϠК Ϣϼмж ̀

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̸̼̾̾ ϣϦϝϲІ пКϼв ϸвϲв иϸϼм ̸̷

ФϝϠ ϸ̮̮тЧв ̼̹̾̾ РтАЯЮϜ ϸϠК сЦϝϠЮϜ ϸϠК ЬтϠж ϸвϲв ϜϼЂт ̸̸

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̺̾̾ ДТϝϲЮϜϸϠК ϸвϲϜ аткϜϼϠϜ аыЂϜ ̸̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̻̾̾ Ѐжмт ϤϝϲІ ЬϝЛЮϜϸϠК аϜϼЪϜ ̸̺

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̼̾̾ дтЂϲ ϸмвϲв ϤЛЯА ϣтϜ ̸̻

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̾̽ ϸвϲв дϝϠЛІ ЬϝвϮ ϝжтϸ ̸̼

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̾̾ ϸмвϲв ϼϝϦ϶в дтϸЮϜϼмж атϼ ̸̽

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̾̿ аЮϝЂ ϸвϝϲ ϸвϲϜ ϸмвϲв ̸̾

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̾̀ ϞЯАвЮϜϸϠК ϞϝϠЮϜ ϱϦТ ϸвϲϜ пУАЊв ̸̿

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̾̿ пжПЮϜ ϸϠК  ϝАК ϸмвϲв пУАЊв ̸̀

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̾̿ иϸϠК ϸвϲв ϸтЂ оϸж ̷̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̹̾̿ пЯК ХтТмϦ РАϝК пжϝк ̸̹

1Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̺̾̿ ϾЛвЮϜϸϠК дϝЂϲ пжЂϲ аϝЂм ̹̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̻̾̿ пϠжЮϜ ϞЂϲ дЂϲ ϸвϲв ̭ϝвЂϜ ̹̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̼̾̿ ϸвϲϜ аткϜϼϠϜ ЬтКϝвЂϜ РϼІϜ ̹̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̿̽ ϼϸϝЧЮϜϸϠК ϸвϲв оϼт϶ йтϜ ̹̼

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̿̾ ϸϠК ϸвϲϜ РЂмт  ϞЂϲ ̹̽

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̿̿ ϞмтϜ ϸвϲв ЬтКϝвЂϜ иϸжϜϼ ̹̾

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̿̀ пвϝлϦ пЯК ϸЮϝ϶ йтмϜϼ ̹̿

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̾̀ ϸвϲв аткϜϼϠϜ ϸвϲϜ ̭ϝвтІ ̹̀

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̾̀ ЬыϮ ϾтϾЛЮϜ ϸϠК ЬвϝЪ РϼІϜ двϲϼЮϜ ϸϠК ̷̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̹̾̀ ϱЮϝЊ ϸвϲв йϦϝϲІ двϲϼЮϜϸϠК ̸̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̺̾̀ дЂϲ ϸϠК РЯ϶ ϸϠК ̺̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̻̾̀ ЙтвЂЮϜϸϠК ϼмЊжв дтϸЮϜ ЬϝвϮ ̭ϜϼкϾЮϜ ϣвАϝТ ̺̺

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̼̾̀ атϲϼЮϜϸϠК ϸвϲв ϼмжϜ ̭ϝтвЮ ̺̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̀̽ ϸвϲв ϸвϲв ϸвϲϜ ϸвϲв ̺̼

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̀̾ ϾтϾЛЮϜϸϠК дтЂϲ дϝЎвϼ ϸвϲв ̺̽

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̀̿ дтЂϲ ϸвϲв пϲϦТ ϸвϲв ̺̾
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2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̼̾̀̀ ϸмвϲв ϸвϲϜ ЬЯлв ϸвϲв ̺̿

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̷̼̿ ϤϝЪϼϠ ϸвϲϜ ϸвϲϜ ϸмвϲв ̺̀

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̸̼̿ РтϼІЮϜ РтАЯЮϜϸϠК дЂϲ двϔв ̷̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̹̿ дтвϜ ϸвϲв ЙтϠϼ Ϝϼмж ̸̻

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̺̿ атϲϼЮϜϸϠК дЂϲ атЪϲЮϜϸϠК дтвЂϝт ̻̹

2 Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̻̿ оϸвϲ ЄϜϸϼвϸЮϜ ϸвϲв дтвЂϝт ̻̺

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̼̿ дтЂϲ ϸϝϮ ϼмжϜ аыЂϜ ̻̻

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̿̽ ϸвϲϜ РЂмт ϸвϲв йтжвϜ ̻̼

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̿̾ Ϥт϶Ϡ пЯК ϸтвϲЮϜϸϠК дϝвтϜ ̻̽

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̿̿ омϜϸТ пЪв аІϝк ЬϝвϮ ̻̾

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̷̼̿̀ ϸмвϲв ϼмжϜ ϸвϲϜ ϝтжϜϼ ̻̿

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̷̼̿ ϸвϲв сЪϾ пУАЊв аϝлтϼ ̻̀

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̸̼̿ йϦϝϲІ ϸЛЂ ϸмвϲв ФϼϝА ̷̼

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̹̿ ϸвϲв ϸвϲв дЂϲ двϲϼЮϜ ϸϠК ̸̼

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̺̿ Ϝ атϲϼЮϜ ϸϠК двϲϼЮϜ ϸϠК ϰыЊ ϸвϲв ̼̹

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̻̿ ϸвϲв ФϸϝЊ ϼЊϝжЮϜ ϸϠК ϸвϲв ̼̺

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̼̿ пжлв пϲϦТ омϝЦϼІ пУАЊв ̼̻

3Ϭϼϝ϶ ϸ̮̮тЧв ̸̼̿̽ аЛжвЮϜϸϠК пϲϦТ ϸвϲв пв ̼̼
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كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثالثة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٠٠١مستجد تقدیر ابراھیم سعید سالم سالم سعید١١٠٠٠١٧١٠٢

٥٠٠٢مستجد تخلف ابراھیم كامل ابراھیم حسن٢٦٨٨٢٧٦٠

٥٠٠٣مستجد تقدیر ابراھیم محمد عماد الدین علیوه على٣١٠٠٠٢٦١١٦

٥٠٠٤مستجد تخلف ابوالوفا محمد ابوالوفا توفیق٤٥٩٩٨٠٤٩

٥٠٠٥مستجد تقدیر احالم رمضان جمعھ عبدالقادر٥١٠٠٠١٦٨١١

٥٠٠٦مستجد تقدیر احمد إبراھیم حسن محمد زبادي٦١٠٠٠٢١٩٢٧

٥٠٠٧مستجد تخلف احمد ابراھیم رمضان اسماعیل٧١٠٠٠٢١٦٠٣

٥٠٠٨مستجد تقدیر احمد ابراھیم عبدالقادر فاضل٨٥٩٩٧٩٥١

٥٠٠٩مستجد تخلف احمد ایھاب عبدالحمید محمود٩١٠٠٠٢١٤٦٢

٥٠١٠مستجد تقدیر احمد بدر رمضان عبدالمعتمد١٠١٠٠٠١٦٧٠٣

٥٠١١مستجد تخلف احمد حلمي عبد الجواد احمد١١٦٨٨٣١٥٦

٥٠١٢مستجد تخلف احمد خالد عبدهللا حسن١٢٦٠٠١٧٦٢

٥٠١٣مستجد تخلف احمد راضى یونس صمیدة١٣٦٨٨٣٠٦٢

٥٠١٤مستجد تقدیر احمد سمیر عبدالمالك محمد١٤١٠٠٠٢١٣٨٦

٥٠١٥مستجد تقدیر احمد عبدالرحمن عبدالحمید حسونھ١٥١٠٠٠١٧٠٤٠

٥٠١٦مستجد تقدیر احمد عبدالعزیز سید عبدالولي١٦١٠٠٠٢١٩٩٠

٥٠١٧مستجد تخلف احمد عثمان عبدالحفیظ علي١٧١٠٠٠١٧٠٣٥

٥٠١٨مستجد تخلف احمد عالم حافظ عالم١٨١٠٠٠١٦٩٩٤

٥٠١٩مستجد تخلف احمد فرج محمد عبدالاله١٩١٠٠٠٢١٣٥٠

٥٠٢٠مستجد تقدیر احمد كمال مرسى محمود٢٠٦٠٠٩٥٢٥

٥٠٢١مستجد تخلف احمد محمد الزناتي عبدهللا٢١١٠٠٠١٦٩٢١

٥٠٢٢مستجد تخلف احمد محمد صقر یونس٢٢١٠٠٠٢١٨٧٦

٥٠٢٣مستجد تخلف احمد محمد عبد العظیم محمد٢٣٦٨٨٢٨٨٨

٥٠٢٤مستجد تخلف احمد محمد فتحي علي٢٤١٠٠٠٢١٧٥٧

٥٠٢٥مستجد تقدیر احمد محمود خلف محمود٢٥١٠٠٠٢٢١٥٠

٥٠٢٦مستجد تقدیر احمد ناجى فؤاد محمد٢٦٦٥٣٧٣٦١

٥٠٢٧مستجد تقدیر اروي سلیمان عباس خلف٢٧١٠٠٠١٦٧٩٧

٥٠٢٨مستجد تخلف اروي عاشور خلف محمد٢٨١٠٠٠١٦٨٣٠

٥٠٢٩مستجد تقدیر اروي محمود ابواللیل علي٢٩١٠٠٠٢١٦٠٤

٥٠٣٠مستجد تقدیر ازھار عبدالحمید احمد عبدالمحسن٣٠١٠٠٠١٦٨٧٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٠٣١مستجد تقدیر اسامھ حمدى عبد الحلیم حامد٣١١٠٠٠٢٦٢٠٠

٥٠٣٢مستجد تقدیر اسامھ محمد سلیمان محمدابویوسف٣٢١٠٠٠٢١٥٨٤

٥٠٣٣مستجد تخلف اسراء ابراھیم محمد ظھران٣٣١٠٠٠١٧٠٠٣

٥٠٣٤مستجد تقدیر اسراء حسانین محمد خالد٣٤١٠٠٠٢١٧١٤

٥٠٣٥مستجد تخلف اسراء حسن محمد طھ٣٥١٠٠٠٢١٥٧٥

٥٠٣٦مستجد تخلف اسراء حماده محمد زغلول٣٦١٠٠٠٢١٥٦٥

٥٠٣٧مستجد تخلف اسراء حمزاوي محمد حمزاوي٣٧١٠٠٠٢١٧٣٦

٥٠٣٨مستجد تقدیر اسراء خطاب یوسف حسن٣٨١٠٠٠٢١٦٥٣

٥٠٣٩مستجد تقدیر اسراء خمیس جمعھ متولى٣٩١٠٠٠٢١٤٣٨

٥٠٤٠مستجد تقدیر اسراء خمیس عید الخولى٤٠١٠٠٠٢١٩٠٨

٥٠٤١مستجد تقدیر اسراء رافت محمد عقل٤١١٠٠٠٢١٥٦٦

٥٠٤٢مستجد تقدیر اسراء شادي فتحي محمود٤٢١٠٠٠٢١٤٧١

٥٠٤٣مستجد تقدیر اسراء صابر محمد احمد٤٣١٠٠٠١٦٧٧٨

٥٠٤٤مستجد تقدیر اسراء صالح صابر محمد٤٤١٠٠٠٢١٧٦٠

٥٠٤٥مستجد تقدیر اسراء صالح عبدالغنى محمد٤٥٦٥٣٧٣٩٤

٥٠٤٦مستجد تخلف اسراء عادل فرغل علي٤٦١٠٠٠١٦٨٣٣

٥٠٤٧مستجد تقدیر اسراء عاشور محمد عبداللطیف٤٧١٠٠٠٢١٦٧١

٥٠٤٨مستجد تقدیر اسراء عاطف عطا عبدالغني٤٨١٠٠٠٢١٦٨٩

٥٠٤٩مستجد تقدیر اسراء عبدالناصر ابراھیم على الدین٤٩١٠٠٠٢١٤٣٠

٥٠٥٠مستجد تخلف اسراء عشماوى محمد احمد٥٠٥٩٩٨٠٥١

٥٠٥١مستجد تخلف اسراء على كمال عبدالعزیز٥١٦٨٨٢٩٦٢

٥٠٥٢مستجد تقدیر اسراء عوض ابراھیم محمد٥٢٦٨٨٢٩٤٣

٥٠٥٣مستجد تقدیر اسراء فتحي صدیق عامر٥٣١٠٠٠٢١٦٧٣

٥٠٥٤مستجد تقدیر اسراء مجدي حسنین محمد٥٤١٠٠٠١٦٩٨٧

٥٠٥٥مستجد تخلف اسراء محمد جمال محمد٥٥٦٨٨٢٧٦١

٥٠٥٦مستجد تقدیر اسراء محمد مخلوف فرحات٥٦٦٨٨٢٧٨٥

٥٠٥٧مستجد تقدیر اسراء ممدوح فتحي حسین٥٧١٠٠٠١٦٧٨١

٥٠٥٨مستجد تقدیر اسراء منصف مصطفي عبدالوھاب٥٨١٠٠٠١٧٠١٣

٥٠٥٩مستجد تخلف اسالم صالح محمد احمد٥٩١٠٠٠٢١٥٥٤

٥٠٦٠مستجد تخلف اسالم محمود سعید شامخ ابوخزیم٦٠٦٨٨٣٢٥٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٠٦١مستجد تقدیر اسماء تال احمد علي٦١١٠٠٠٢١٧٤٣

٥٠٦٢مستجد تقدیر اسماء حسن محمد ماضي٦٢١٠٠٠٢١٤٦٩

٥٠٦٣مستجد تقدیر اسماء رجب محمد عزات٦٣١٠٠٠١٦٧٠٥

٥٠٦٤مستجد تقدیر اسماء زین العابدین عبد هللا فؤاد٦٤١٠٠٠٢٦١١٢

٥٠٦٥مستجد تخلف اسماء سالم علي سالم٦٥١٠٠٠١٦٨٩٩

٥٠٦٦مستجد تقدیر اسماء سید حسن عبدالوھاب٦٦١٠٠٠٢١٤٨٦

٥٠٦٧مستجد تقدیر اسماء صالح حلمي حسین٦٧١٠٠٠١٦٦٩٢

٥٠٦٨مستجد تقدیر اسماء عبدالفتوح عبدالحفیظ عبدالفتاح٦٨١٠٠٠٢١٤٠٣

٥٠٦٩مستجد تقدیر اسماء علي فایز محمد٦٩١٠٠٠٢١٣٨٤

٥٠٧٠مستجد تقدیر اسماء محمد الدیب عبدالعلیم٧٠١٠٠٠٢١٧٥٢

٥٠٧١مستجد تقدیر اسماء محمد شحاتھ عبدالمتجلي٧١١٠٠٠٢٢٣٠٠

٥٠٧٢مستجد تخلف اسماء محمود عبدالرازق معوض٧٢١٠٠٠١٦٧٥٨

٥٠٧٣مستجد تقدیر اسماء معتمد عبدالحمید عبدالسالم٧٣١٠٠٠١٧٠٣٠

٥٠٧٤مستجد تقدیر اسماعیل اشرف اسماعیل مھدى٧٤١٠٠٠١٠٥٣١

٥٠٧٥مستجد تقدیر اسیل امجد قاعود عبد الحلیم٧٥١٠٠٠٢٦٢٠١

٥٠٧٦مستجد تخلف اشرف محمدالصغیر فھمى احمد٧٦٦٨٨٣٠٥٨

٥٠٧٧مستجد تقدیر اشرقت اشرف اسماعیل محمد٧٧١٠٠٠١٦٧٤٨

٥٠٧٨مستجد تخلف افنان حسن عبدالمجید احمد٧٨١٠٠٠١٦٧٩٨

٥٠٧٩مستجد تقدیر االء ابوالري ابوغنیمھ محمد٧٩١٠٠٠١٦٩١٠

٥٠٨٠مستجد تقدیر االء حسین توفیق صالح٨٠٦٨٨٣٠١٦

٥٠٨١مستجد تخلف االء عبدالماجد احمد فرج٨١١٠٠٠٢١٧٠٠

٥٠٨٢مستجد تخلف االء كامل محمود علي٨٢١٠٠٠٢١٨٨٤

٥٠٨٣مستجد تقدیر االء محمد علي حسن٨٣١٠٠٠٢١٦١٧

٥٠٨٤مستجد تخلف االء محمد عوض محمد٨٤٦٨٨٢٩٩٨

٥٠٨٥مستجد تقدیر االء مصطفي عبدالحمید عبدالحكیم٨٥١٠٠٠٢١٥٧٧

٥٠٨٦مستجد تقدیر االء ناجي فؤاد عبدالعظیم٨٦١٠٠٠٢١٨٤٧

٥٠٨٧مستجد تخلف الجبالى محمد ابراھیم على٨٧١٠٠٠٢٦١٢٢

٥٠٨٨مستجد تخلف الزھراء على فؤاد محمد٨٨٦٨٨٣٣٦٨

٥٠٨٩مستجد تقدیر الزھراء علي حسن عیسوي٨٩١٠٠٠١٧٠٧٧

٥٠٩٠مستجد تقدیر السید شعبان ابراھیم عبدالجواد٩٠١٠٠٠١٦٧٦٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٠٩١مستجد تخلف الشیماء احمد سید سلیم٩١٦٨٨٣٣٤١

٥٠٩٢مستجد تقدیر الشیماء احمد محمد احمد عبدالصمد٩٢١٠٠٠٢١٣٤٥

٥٠٩٣مستجد تقدیر الشیماء رزق جابر احمد٩٣١٠٠٠٢١٩٨٠

٥٠٩٤مستجد تقدیر الشیماء رمضان سعد عثمان٩٤١٠٠٠٢١٦٧٤

٥٠٩٥مستجد تقدیر الشیماء محمد عید اسماعیل حسن٩٥١٠٠٠٢١٦٢٦

٥٠٩٦مستجد تقدیر الفت العربي محمد احمد٩٦١٠٠٠٢١٦٧٥

٥٠٩٧مستجد تقدیر الھام حسین محمود ابراھیم٩٧١٠٠٠٢١٦١٦

٥٠٩٨مستجد تقدیر الھام كسبان عبدالحي مرسي٩٨١٠٠٠٢١٥٩٦

٥٠٩٩مستجد تقدیر امال بیومي یوسف مجاھد٩٩١٠٠٠٢١٤٠١

٥١٠٠مستجد تقدیر امال محمد احمد محمد١٠٠١٠٠٠١٦٧٩٣

٥١٠١مستجد تقدیر اماني جمعة عطا عبد الجواد١٠١٦٨٨٢٨٣٥

٥١٠٢مستجد تقدیر اماني فتحي كامل عبدالفتاح١٠٢١٠٠٠١٦٨٨٣

٥١٠٣مستجد تقدیر اماني مصطفي عبدالمنعم احمد١٠٣١٠٠٠٢١٩٧٣

٥١٠٤مستجد تقدیر امل ابوجبل ابراھیم محمد١٠٤١٠٠٠٢١٦٥٤

٥١٠٥مستجد تخلف امل سالمھ على اسماعیل١٠٥١٠٠٠٢١٦٦٤

٥١٠٦مستجد تقدیر امل سید حسن محمود١٠٦١٠٠٠٢١٨٣٨

٥١٠٧مستجد تخلف امل صبرى عبد المنصف عبد العزیز١٠٧١٠٠٠٢١٣٢٩

٥١٠٨مستجد تخلف امل عبدالعظیم عبدالرحیم احمد١٠٨١٠٠٠٢١٥٢٩

٥١٠٩مستجد تقدیر امنھ احمد ثابت محمد١٠٩١٠٠٠٢١٨٠١

٥١١٠مستجد تخلف امنھ احمد محمد منصور١١٠١٠٠٠٢١٣٢٢

٥١١١مستجد تخلف امنھ حسن علي محمد١١١١٠٠٠١٦٧٨٠

٥١١٢مستجد تخلف امنھ سامح ابراھیم علي١١٢١٠٠٠٢١٨٣٠

٥١١٣مستجد تقدیر امنھ عاطف حسن المصري١١٣١٠٠٠٢١٥١١

٥١١٤مستجد تخلف امنھ فتح حافظ مصطفي١١٤١٠٠٠٢١٦٢٧

٥١١٥مستجد تقدیر امنیة ربیع عبدهللا عبدهللا١١٥١٠٠٠٢١٧٠١

٥١١٦مستجد تقدیر امنیھ جمال عبداللطیف عبدالعزیز١١٦١٠٠٠٢١٥٦٧

٥١١٧مستجد تخلف امنیھ محمد محمد كامل١١٧١٠٠٠١٦٧٩٩

٥١١٨مستجد تقدیر امیره ابراھیم محمد علي١١٨١٠٠٠١٧٠٢٥

٥١١٩مستجد تقدیر امیره احمد ابوغنیمھ شلقامي١١٩١٠٠٠٢١٨٨٠

٥١٢٠مستجد تقدیر امیره احمد شحاتھ محمد١٢٠١٠٠٠٢١٣٠٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
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رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥١٢١مستجد تقدیر امیره احمد عبدهللا احمد١٢١١٠٠٠١٦٧٨٧

٥١٢٢مستجد تقدیر امیره جمال فتح هللا تغیان١٢٢١٠٠٠٢١٥٠٧

٥١٢٣مستجد تقدیر امیره حسن ھاشم محمد سید١٢٣١٠٠٠٢٢١٥٤

٥١٢٤مستجد تقدیر امیره حماده عبدالرشید كریم١٢٤١٠٠٠٢١٧٧١

٥١٢٥مستجد تقدیر امیره ربیع صدقي جاد١٢٥١٠٠٠٢١٦٤٤

٥١٢٦مستجد تقدیر امیره صدیق عبدهللا فتح الباب١٢٦١٠٠٠٢٢٢٠٨

٥١٢٧مستجد تقدیر امیره محمد توني خلف١٢٧١٠٠٠٢١٧٨١

٥١٢٨مستجد تخلف امیره محمد حسن السید١٢٨١٠٠٠١٦٨٩٢

٥١٢٩مستجد تقدیر امیره محمد حمدى سلیمان١٢٩١٠٠٠١٦٨٣٨

٥١٣٠مستجد تقدیر امیره محمد عباس صادق١٣٠١٠٠٠٢٢٢٦٨

٥١٣١مستجد تقدیر امیمھ حسن علي حسن١٣١١٠٠٠٢١٥٢٨

٥١٣٢مستجد تقدیر امیمھ زین العابدین محمود محمد١٣٢١٠٠٠٢١٨٧٣

٥١٣٣مستجد تقدیر امیمھ عبدالقادر یسن ابراھیم١٣٣١٠٠٠١٦٨٨٧

٥١٣٤مستجد تخلف انجى سعید فتحى محمد١٣٤١٠٠٠١٦٨٧٠

٥١٣٥مستجد تخلف انور حمدى امین محمد١٣٥٦٨٨٢٨٥١

٥١٣٦مستجد تقدیر اوعاد الصابر محمد علي١٣٦١٠٠٠١٦٧٨٨

٥١٣٧مستجد تقدیر ایة اشرف على محمد على١٣٧١٠٠٠٢١٤١٨

٥١٣٨مستجد تقدیر ایة سلیمان احمد شبل حافظ١٣٨١٠٠٠٢١٩٩٨

٥١٣٩مستجد تقدیر ایة محمد عبدالوھاب محمد١٣٩٦٨٨٣١٣٠

٥١٤٠مستجد تقدیر ایمان احمد عبدالحكیم ابراھیم١٤٠١٠٠٠٢١٤٧٧

٥١٤١مستجد تقدیر ایمان اشرف على عبد الحمید١٤١٦٨٨٢٦٤٩

٥١٤٢مستجد تخلف ایمان حامد عبدالعال حسن١٤٢١٠٠٠١٧٠٧٨

٥١٤٣مستجد تقدیر ایمان حسن عبدهللا محمد١٤٣١٠٠٠٢٢٢٩٩

٥١٤٤مستجد تقدیر ایمان سلیم كامل سلیم١٤٤١٠٠٠٢١٦٤٣

٥١٤٥مستجد تقدیر ایمان سید عبدهللا عید١٤٥١٠٠٠٢١٦٦٩

٥١٤٦مستجد تقدیر ایمان صابر محمد عبدالعزیز١٤٦١٠٠٠٢٢٠١٦

٥١٤٧مستجد تقدیر ایمان صالح فضل ضیف هللا١٤٧١٠٠٠٢١٥٠٩

٥١٤٨مستجد تقدیر ایمان عطا سعودي محجوب١٤٨١٠٠٠٢١٧٤٥

٥١٤٩مستجد تقدیر ایمان عطیھ عبدالعظیم احمد١٤٩١٠٠٠١٦٧٥٧

٥١٥٠مستجد تخلف ایمان علي رجب عبدالعلیم١٥٠١٠٠٠١٧٠٣٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥١٥١مستجد تقدیر ایمان عمر احمد علي١٥١١٠٠٠٢٢٠٦٠

٥١٥٢مستجد تقدیر ایمان محمد ربیع على١٥٢١٠٠٠٢١٤٩٤

٥١٥٣مستجد تخلف ایمان محمد سید محمد١٥٣٦٠٠٩٥٠١

٥١٥٤مستجد تقدیر ایمان محمد فرید عبدالعظیم شلقامي١٥٤١٠٠٠١٦٨٧٩

٥١٥٥مستجد تقدیر ایمان محمود خلف محمد١٥٥١٠٠٠١٦٩١١

٥١٥٦مستجد تخلف ایمان مراد محمود مھنى١٥٦٦٥٣٧٤٤٨

٥١٥٧مستجد تقدیر ایمان یسري محمد علي١٥٧١٠٠٠١٦٨١٤

٥١٥٨مستجد تخلف ایناس شعبان امین السید١٥٨١٠٠٠١٦٩١٢

٥١٥٩مستجد تخلف ایھ ابراھیم حسن شحاتھ١٥٩١٠٠٠٢١٩٠٩

٥١٦٠مستجد تقدیر ایھ ابراھیم سعید السید١٦٠١٠٠٠١٦٨٧٧

٥١٦١مستجد تقدیر ایھ ابواللیل قاسم ابواللیل١٦١١٠٠٠١٧٠٦٧

٥١٦٢مستجد تخلف ایھ احمد راتب نیاظ١٦٢١٠٠٠١٧٠٠١

٥١٦٣مستجد تقدیر ایھ احمد عشرى احمد١٦٣٦٨٨٣٠١٧

٥١٦٤مستجد تقدیر ایھ احمد كامل حسن١٦٤٦٨٨٢٨١٣

٥١٦٥مستجد تقدیر ایھ احمد محمد نصر علیوه١٦٥١٠٠٠١٧٠٨٨

٥١٦٦مستجد تقدیر ایھ اسماعیل عبدالعظیم احمد١٦٦١٠٠٠٢١٨٢٩

٥١٦٧مستجد تقدیر ایھ باسیلي عبدالحلیم عبدالاله١٦٧١٠٠٠٢١٦٩٤

٥١٦٨مستجد تخلف ایھ بركات قاسم كمال الدین١٦٨١٠٠٠٢١٦٠٧

٥١٦٩مستجد تخلف ایھ جلول محمد علي١٦٩١٠٠٠١٦٧١٣

٥١٧٠مستجد تقدیر ایھ حسن محمود حسن١٧٠١٠٠٠٢١٦١٨

٥١٧١مستجد تقدیر ایھ راوي احمد عطیھ١٧١١٠٠٠١٦٩٩٥

٥١٧٢مستجد تقدیر ایھ رضا عبدالحمید عبدهللا١٧٢١٠٠٠١٦٧١٤

٥١٧٣مستجد تقدیر ایھ رفعت احمد محمد١٧٣١٠٠٠٢٦١٠٠

٥١٧٤مستجد تقدیر ایھ رمضان عبدالعظیم خلیفھ١٧٤١٠٠٠٢٢١٣٨

٥١٧٥مستجد تخلف ایھ عاطف شكري محمد١٧٥١٠٠٠٢١٤٦٥

٥١٧٦مستجد تقدیر ایھ عاطف فتحي محمد١٧٦١٠٠٠١٦٩١٥

٥١٧٧مستجد تخلف ایھ عبدالحمید سید علي١٧٧١٠٠٠١٧٠٠٥

٥١٧٨مستجد تقدیر ایھ عبدالعزیز عمر عبدالعزیز١٧٨١٠٠٠٢١٥٧٦

٥١٧٩مستجد تقدیر ایھ عالء جمال محمد١٧٩١٠٠٠١١٨٣٣

٥١٨٠مستجد تخلف ایھ عالء زین العابدین رشاد١٨٠٦٨٨٢٩١٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥١٨١مستجد تقدیر ایھ عالء نجاح كامل١٨١١٠٠٠١٦٩٤٥

٥١٨٢مستجد تخلف ایھ علي عبدالعال عبدالجواد١٨٢١٠٠٠٢١٨٠٢

٥١٨٣مستجد تقدیر ایھ علي محمود احمد١٨٣١٠٠٠١٦٧١٩

٥١٨٤مستجد تقدیر ایھ غریب علي عبدالكریم١٨٤١٠٠٠١٦٨٨٥

٥١٨٥مستجد تقدیر ایھ فتحي محمد حسن١٨٥١٠٠٠٢٢٢٧٥

٥١٨٦مستجد تخلف ایھ ماھر عبدالقوى محمد١٨٦٦٠٠٩٥٦٧

٥١٨٧مستجد تقدیر ایھ محمد ابوبكر احمد١٨٧١٠٠٠١٦٨٩٥

٥١٨٨مستجد تقدیر ایھ محمد ذكي ادیب١٨٨١٠٠٠١٧٠٢١

٥١٨٩مستجد تقدیر ایھ محمد علي بركات١٨٩١٠٠٠٢١٦٣٩

٥١٩٠مستجد تخلف ایھ محمد محمد سید١٩٠١٠٠٠٢١٨٥٤

٥١٩١مستجد تقدیر ایھ محمد محمود خلیل١٩١١٠٠٠٢٢٢٥٣

٥١٩٢مستجد تقدیر ایھ محمود محمد بدوى١٩٢١٠٠٠١٧٠٥٢

٥١٩٣مستجد تقدیر ایھ مدحت محمد عبدالباقي١٩٣١٠٠٠٢١٥١٥

٥١٩٤مستجد تقدیر ایھاب مدحت مسعود محمد١٩٤١٠٠٠٢٢٢٨٧

٥١٩٥مستجد تخلف بسملھ مصطفي محمد بیومي١٩٥١٠٠٠١٧٠٦٠

٥١٩٦مستجد تخلف بسمھ حسن محمد محمد١٩٦١٠٠٠٢١٣٣٢

٥١٩٧مستجد تقدیر بسمھ ناجي فرج هللا عبدالعال١٩٧١٠٠٠٢١٣٤٠

٥١٩٨مستجد تقدیر بنوره موسى عبد الحمید عبد الرحمن١٩٨١٠٠٠٢٦١٩٩

٥١٩٩مستجد تقدیر تغرید فراج ابراھیم فراج١٩٩١٠٠٠٢١٨٩٢

٥٢٠٠مستجد تقدیر تقي محمد عصام الدین بشیر سید٢٠٠١٠٠٠١٧٠٦١

٥٢٠١مستجد تقدیر توفیق على توفیق ابراھیم٢٠١٦٠٠٦٦٥٠

٥٢٠٢مستجد تقدیر تیسیر عبد الھادى صابر حسن٢٠٢١٠٠٠٢٦٢٠٢

٥٢٠٣مستجد تقدیر ثناء ابراھیم محمد محمد ابراھیم٢٠٣١٠٠٠٢١٣٢٨

٥٢٠٤مستجد تقدیر جاسمین محمد فوزي كامل٢٠٤١٠٠٠١٧٠٥٩

٥٢٠٥مستجد تقدیر جبر عبدالتواب حاتم عبدالرحمن٢٠٥١٠٠٠٢١٥١٦

٥٢٠٦مستجد تقدیر جمال عبد الناصر قیاتى احمد٢٠٦١٠٠٠٢١٦٤١

٥٢٠٧مستجد تخلف جماالت احمد كمال اسماعیل٢٠٧٦٠٠١١٩٣

٥٢٠٨مستجد تقدیر جمیلھ رمضان حموده عبدالقادر٢٠٨١٠٠٠٢١٦٢٥

٥٢٠٩مستجد تقدیر جھاد خالد عبدالعلیم عبدالجید٢٠٩١٠٠٠١٦٧٩٥

٥٢١٠مستجد تخلف جھاد محمود عبدالحافظ سنوسى٢١٠١٠٠٠١٠٨٢٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٢١١مستجد تخلف جیھان فتحي ابراھیم شحاتھ٢١١١٠٠٠٢١٥٦٠

٥٢١٢مستجد تخلف حازم فوزى حمیده محمد٢١٢٦٠٠٢٢٤٠

٥٢١٣مستجد تقدیر حبیبھ حسن رمضان فتوح٢١٣١٠٠٠٢٢٢٥٥

٥٢١٤مستجد تقدیر حبیبھ صابر خلیفھ بشندي٢١٤١٠٠٠٢١٥٤٦

٥٢١٥مستجد تقدیر حبیبھ ولید جمیل خلف٢١٥١٠٠٠٢١٦٥٨

٥٢١٦مستجد تخلف حسام احمد ابراھیم ابوبكر٢١٦١٠٠٠٢١٤١٠

٥٢١٧مستجد تقدیر حسام جمال رجب راشد٢١٧١٠٠٠٢٦٠٨٥

٥٢١٨مستجد تقدیر حسام حافظ حافظ محمود٢١٨١٠٠٠٢١٨٩١

٥٢١٩مستجد تقدیر حسام حسن السید رفاعى٢١٩١٠٠٠٢١٧٨٧

٥٢٢٠مستجد تخلف حسن ابراھیم حسن محمود٢٢٠١٠٠٠٢١٥٠٨

٥٢٢١مستجد تقدیر حسن خلیل مصطفى خلیل٢٢١٦٠١٠١٥٠

٥٢٢٢مستجد تقدیر حسن عطوان حسن محمد٢٢٢١٠٠٠٢١٧٣٥

٥٢٢٣مستجد تقدیر حسن محمد حسن عبدالجواد٢٢٣١٠٠٠٢١٣٦٢

٥٢٢٤مستجد تقدیر حسناء حسن محمد حسن٢٢٤١٠٠٠٢١٥٣٤

٥٢٢٥مستجد تخلف حسناء محمود خلف اسماعیل٢٢٥١٠٠٠١٧٠٩٢

٥٢٢٦مستجد تخلف حسین القذافي ابوالحماید محمد٢٢٦١٠٠٠٢١٧٦٣

٥٢٢٧مستجد تقدیر حسین قناوي سعید عبدالفتاح٢٢٧١٠٠٠٢١٨٩٠

٥٢٢٨مستجد تقدیر حماده فرغلى محمد طھ٢٢٨١٠٠٠٢٢٣٥٢

٥٢٢٩مستجد تخلف حمد عبدهللا عبدالسید عبدربھ٢٢٩١٠٠٠٢١٧٧٦

٥٢٣٠مستجد تخلف حمدى محمد احمد جابر٢٣٠١٠٠٠٢١٨١٤

٥٢٣١مستجد تقدیر حنان شحاتة عبد الغني احمد٢٣١١٠٠٠١٠٦٠٤

٥٢٣٢مستجد تقدیر حنان عبدالھادي ابراھیم عمران٢٣٢١٠٠٠١٦٨٤٠

٥٢٣٣مستجد تقدیر حنان قابیل ثابت عبدالعزیز٢٣٣١٠٠٠١٧٠١٢

٥٢٣٤مستجد تخلف حنان محمود عزت عبدالرازق٢٣٤١٠٠٠٢١٨٢٦

٥٢٣٥مستجد تخلف خالد احمد سید على٢٣٥٦٨٨٣٣٥٧

٥٢٣٦مستجد تقدیر خالد عبدالعاطى فؤاد محمد٢٣٦٦٠٠١٤٤٦

٥٢٣٧مستجد تخلف خالد ناجى عبدالرحمن احمد٢٣٧٦٨٨٣٣٥٨

٥٢٣٨مستجد تقدیر خلود بشیر بدوى السید٢٣٨١٠٠٠٢٦٠٩٣

٥٢٣٩مستجد تخلف خلود حمدي محمد مبروك٢٣٩١٠٠٠١٦٧٦٤

٥٢٤٠مستجد تقدیر خلود ناجح محمد جابر٢٤٠١٠٠٠٢١٣٠٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٢٤١مستجد تخلف دالیا عثمان ابراھیم شلقامي٢٤١١٠٠٠٢١٨١٧

٥٢٤٢مستجد تخلف دعاء سید محمد حسن٢٤٢١٠٠٠٢١٦٧٧

٥٢٤٣مستجد تخلف دعاء صابر محمد على٢٤٣٦٠٢٠٩١٤

٥٢٤٤مستجد تقدیر دعاء عاشور سعد السید٢٤٤١٠٠٠٢١٣٦٠

٥٢٤٥مستجد تقدیر دعاء محمد علي محمد٢٤٥١٠٠٠٢١٥٣٧

٥٢٤٦مستجد تقدیر دعاء محمود عبدالعاطي محمود٢٤٦١٠٠٠٢١٨٢٣

٥٢٤٧مستجد تقدیر دعاء محیي الدین محمد عبدالكافي٢٤٧١٠٠٠١٧٠٦٢

٥٢٤٨مستجد تقدیر دنیا اسماعیل ابراھیم محمد٢٤٨١٠٠٠٢١٣٧٤

٥٢٤٩مستجد تخلف دھب مجدي شاكر حسن٢٤٩١٠٠٠١٦٩١٩

٥٢٥٠مستجد تخلف دینا راضي عطیھ راضي٢٥٠١٠٠٠١٦٧٩٦

٥٢٥١مستجد تخلف دینا طھ محمد امین٢٥١١٠٠٠٢١٥٠٥

٥٢٥٢مستجد تخلف دینا عبدالحكیم محمد عبدالحكیم٢٥٢٦٠٢٠٨٦٤

٥٢٥٣مستجد تقدیر دینا محمد ابراھیم حامد٢٥٣١٠٠٠٢١٣٦٧

٥٢٥٤مستجد تخلف رافت رجب احمد ابوبكر٢٥٤١٠٠٠١٦٧١٧

٥٢٥٥مستجد تقدیر رانیا احمد عبدالحمید علي٢٥٥١٠٠٠٢٢٣٦٧

٥٢٥٦مستجد تقدیر رانیا حسن عبدالغني حسین٢٥٦١٠٠٠١٦٩٨٨

٥٢٥٧مستجد تقدیر رانیا حسین عبدالرازق عبدالنعیم٢٥٧١٠٠٠١٦٩١٣

٥٢٥٨مستجد تخلف رانیا رمضان محمود عبدالقوى٢٥٨٦٠٠٢٤٥٠

٥٢٥٩مستجد تخلف رانیا سید عوني محمد٢٥٩١٠٠٠٢١٥٩٥

٥٢٦٠مستجد تخلف رانیا صالح عبدالجواد عبدالسمیع٢٦٠١٠٠٠٢١٣٥٦

٥٢٦١مستجد تقدیر رحاب احمد محمود محمد٢٦١١٠٠٠١٦٩٨٩

٥٢٦٢مستجد تقدیر رحاب السید عبدالجواد فرج٢٦٢١٠٠٠٢١٨٤٦

٥٢٦٣مستجد تخلف رحاب عمر عبدهللا محمد٢٦٣١٠٠٠٢١٧٦٧

٥٢٦٤مستجد تقدیر رحاب محمود سعدي احمد٢٦٤١٠٠٠٢١٧٧٤

٥٢٦٥مستجد تقدیر رضا خلف ماھر فھمي٢٦٥١٠٠٠٢١٧٥٥

٥٢٦٦مستجد تخلف رضا عبدهللا فراج ابو حلفایة٢٦٦٥٩٩٧٨٩٢

٥٢٦٧مستجد تخلف رغده عبدالھادى السید عبدالھادى٢٦٧٦٨٨٣٣٠٥

٥٢٦٨مستجد تخلف رغده ھاني صالح الدین مھدي٢٦٨١٠٠٠١٦٧٧٤

٥٢٦٩مستجد تقدیر رفیده اسامھ توني سید٢٦٩١٠٠٠١٧٠٨٢

٥٢٧٠مستجد تقدیر رفیده اسامھ عبدالبدیع موسي٢٧٠١٠٠٠١٦٨٤١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٦ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٢٧١مستجد تخلف رفیده حمدى احمد محمد٢٧١٦٨٨٣٣٠٣

٥٢٧٢مستجد تقدیر رقیھ نجاح محمد عبدالسمیع٢٧٢١٠٠٠٢١٦٨٥

٥٢٧٣مستجد تقدیر رمضان ابراھیم الدسوقي محمود٢٧٣١٠٠٠١٦٧٦٦

٥٢٧٤مستجد تقدیر رمضان نادي محمد احمد٢٧٤١٠٠٠١٦٨١٠

٥٢٧٥مستجد تخلف رنا اشرف ربیع عبدالغنى٢٧٥٦٠٢٢٧١١

٥٢٧٦مستجد تقدیر رنا حاتم عبدالدایم مھدي٢٧٦١٠٠٠٢١٧٤٦

٥٢٧٧مستجد تقدیر رنا حسني عثمان حسانین٢٧٧١٠٠٠٢١٨٣٦

٥٢٧٨مستجد تقدیر رنا محمد عسقالني جاد الرب٢٧٨١٠٠٠٢١٣٦٩

٥٢٧٩مستجد تقدیر ریحاب علي بكري محمد٢٧٩١٠٠٠٢١٨٨٦

٥٢٨٠مستجد تخلف ریم محمود شلبى عبدالغنى٢٨٠٦٠٢٢٨٢٥

٥٢٨١مستجد تقدیر ریھام اشرف حسین عبدالرشید٢٨١١٠٠٠٢١٦٨٧

٥٢٨٢مستجد تقدیر ریھام شعبان محمد جاب هللا٢٨٢١٠٠٠٢١٨٢١

٥٢٨٣مستجد تقدیر ریھام على محمد محمد٢٨٣٦٨٨٢٦٤٤

٥٢٨٤مستجد تقدیر ریھام محمد اسماعیل محمود٢٨٤١٠٠٠٢١٧٠٤

٥٢٨٥مستجد تخلف ریھام ھشام ناجح محمد٢٨٥٦٠٠٩٩٢٧

٥٢٨٦مستجد تقدیر زمزم السید احمد عبد اللطیف٢٨٦١٠٠٠٢٢٠٤٧

٥٢٨٧مستجد تقدیر زھراء بشیر السید محمد٢٨٧١٠٠٠٢١٣٠٩

٥٢٨٨مستجد تقدیر زینب ابراھیم عبدالغني ابراھیم٢٨٨١٠٠٠٢١٥٦٨

٥٢٨٩مستجد تخلف زینب احمد السید محمد٢٨٩١٠٠٠١٦٧٥٩

٥٢٩٠مستجد تقدیر زینب شوقى مزید ھاشم٢٩٠١٠٠٠١٧١٠٦

٥٢٩١مستجد تخلف زینب عطیھ محمد محمود٢٩١١٠٠٠٢١٣٩٠

٥٢٩٢مستجد تقدیر زینب عمر عبدالسالم حافظ٢٩٢١٠٠٠٢١٨٦٧

٥٢٩٣مستجد تخلف زینب محجوب عبدالحكیم عبدالعال٢٩٣١٠٠٠٢١٧٥٣

٥٢٩٤مستجد تقدیر زینب محمد فؤاد حسین السید٢٩٤١٠٠٠٢١٣٤٧

٥٢٩٥مستجد تخلف سارة عبد الناصر حسن محمد٢٩٥١٠٠٠٢١٤٧٢

٥٢٩٦مستجد تقدیر سارة محمود حامد احمد٢٩٦١٠٠٠٢١٣٦١

٥٢٩٧مستجد تخلف ساره احمد سید عبدالحسیب٢٩٧١٠٠٠٢١٧٨٢

٥٢٩٨مستجد تخلف ساره اشرف محمود ابراھیم٢٩٨٦٠٠١٥٤٤

٥٢٩٩مستجد تخلف ساره جمعھ سعد عطا٢٩٩١٠٠٠٢١٧٩١

٥٣٠٠مستجد تقدیر ساره رأفت فتحى محمد٣٠٠٦٨٨٢٧٦٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثالثة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٣٠١مستجد تخلف ساره سعودي اسماعیل محمد٣٠١١٠٠٠١٦٨٦٤

٥٣٠٢مستجد تخلف ساره عبدالحكیم صالح مرزوق٣٠٢١٠٠٠٢٦١٠٧

٥٣٠٣مستجد تقدیر ساره عبدالعزیز عباس حسن٣٠٣١٠٠٠١٦٩٩٩

٥٣٠٤مستجد تخلف ساره عبدالعزیز عبدالغني عبدالعزیز٣٠٤١٠٠٠٢١٨٣١

٥٣٠٥مستجد تقدیر ساره عالء الدین خلیفھ مرسي٣٠٥١٠٠٠١٦٩٤٣

٥٣٠٦مستجد تقدیر ساره قیاتي ذكي عبدالجواد٣٠٦١٠٠٠١٦٧٢٤

٥٣٠٧مستجد تقدیر ساره محسن عبدالحمید عثمان٣٠٧١٠٠٠٢١٥٩٩

٥٣٠٨مستجد تقدیر ساره محمد محمد على احمد٣٠٨٦٠٠١٢٤٥

٥٣٠٩مستجد تخلف ساره یاسر عبد الرحیم احمد٣٠٩٦٨٨٣٠٢٠

٥٣١٠مستجد تقدیر سالمھ محمد اسماعیل عبدالحكیم٣١٠١٠٠٠٢١٦٩٠

٥٣١١مستجد تقدیر سحر محمد شوقي حسن٣١١١٠٠٠٢١٧٦٢

٥٣١٢مستجد تخلف سحر محمود عبد الرحمن عبد الحمید٣١٢٦٨٨٣٣٠٦

٥٣١٣مستجد تخلف سحر مھدى انور بیومى٣١٣٦٠٢٤٤٣٠

٥٣١٤مستجد تخلف سعاد جمال مختار احمد٣١٤١٠٠٠١٦٩٧٦

٥٣١٥مستجد تقدیر سلسبیل محمد احمد اسماعیل٣١٥١٠٠٠١٦٦٨٣

٥٣١٦مستجد تخلف سلمى خالد محمد طھ٣١٦١٠٠٠٢٦٠٩١

٥٣١٧مستجد تخلف سلمي محمد عید حسن٣١٧١٠٠٠٢١٨٢٤

٥٣١٨مستجد تقدیر سلوى خلیفھ على ریان٣١٨١٠٠٠٢١٨٦١

٥٣١٩مستجد تخلف سلوي احمد محمد مرسي٣١٩١٠٠٠٢١٨٤٤

٥٣٢٠مستجد تخلف سلوي بكر حامد عبدالغني٣٢٠١٠٠٠٢١٨٣٧

٥٣٢١مستجد تخلف سماح جمعھ محمد محمد ابراھیم٣٢١١٠٠٠٢١٨٧٩

٥٣٢٢مستجد تخلف سماح مفتاح رجب محمد٣٢٢١٠٠٠١٦٩٢٠

٥٣٢٣مستجد تقدیر سمر سالم طھ شحاتھ٣٢٣١٠٠٠٢١٦٩٦

٥٣٢٤مستجد تقدیر سمر عبدالعظیم محمد عبدالعال٣٢٤١٠٠٠٢١٣١٠

٥٣٢٥مستجد تخلف سناء سید عبد الحمید محمد٣٢٥١٠٠٠٢١٣٩١

٥٣٢٦مستجد تقدیر سندس اشرف محمد علي٣٢٦١٠٠٠٢١٣٨٥

٥٣٢٧مستجد تقدیر سندس نصر محمد ابراھیم٣٢٧٦٨٨٣٣٤٤

٥٣٢٨مستجد تقدیر سھام شعبان عبد القادر كساب٣٢٨١٠٠٠٢١٧٠٧

٥٣٢٩مستجد تخلف سھام عالءالدین درویش عبدالحكیم٣٢٩١٠٠٠٢١٨٨٨

٥٣٣٠مستجد تقدیر سھام متولى ابراھیم متولى ابراھیم٣٣٠١٠٠٠٢١٥٣٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٣٣١مستجد تخلف سھى سید لبیب على٣٣١١٠٠٠٢١٨٩٥

٥٣٣٢مستجد تقدیر سھیر صالح احمد محمد٣٣٢١٠٠٠٢١٣١١

٥٣٣٣مستجد تقدیر سید خلف منصور ضرار٣٣٣١٠٠٠١٧٠٤٥

٥٣٣٤مستجد تقدیر سید مجدي سید علي٣٣٤١٠٠٠٢١٤٧٤

٥٣٣٥مستجد تقدیر شاھر عبدالسید كامل ابراھیم٣٣٥١٠٠٠٢١٨٦٤

٥٣٣٦مستجد تقدیر شاھناذ محمد فؤاد محمد٣٣٦١٠٠٠٢١٣١٢

٥٣٣٧مستجد تقدیر شریف احمد محمد احمد٣٣٧١٠٠٠٢١٤٤٠

٥٣٣٨مستجد تقدیر شرین محمد عبدالدایم مفتاح٣٣٨١٠٠٠٢١٦٨٤

٥٣٣٩مستجد تقدیر شفاء علي صالح احمد٣٣٩١٠٠٠٢١٣٩٢

٥٣٤٠مستجد تخلف شیماء احمد اسماعیل محمود٣٤٠١٠٠٠٢١٤٥٨

٥٣٤١مستجد تخلف شیماء اشرف صالح ناجي٣٤١١٠٠٠٢١٥٦٩

٥٣٤٢مستجد تخلف شیماء جمال بركات احمد٣٤٢١٠٠٠٢٢٠٩٤

٥٣٤٣مستجد تقدیر شیماء رجب حسین احمد٣٤٣١٠٠٠٢١٥٤١

٥٣٤٤مستجد تقدیر شیماء رجب محمد جاب هللا٣٤٤١٠٠٠٢١٤٥١

٥٣٤٥مستجد تخلف شیماء صابر مصطفي عبدالستار٣٤٥١٠٠٠١٦٩٩٠

٥٣٤٦مستجد تقدیر شیماء طھ سید علي٣٤٦١٠٠٠٢١٥٤٢

٥٣٤٧مستجد تخلف شیماء عاطف فتحي محمد٣٤٧١٠٠٠١٦٩٩١

٥٣٤٨مستجد تخلف شیماء علي السید علي٣٤٨٦٨٨٣٣٠٧

٥٣٤٩مستجد تقدیر شیماء علیان عبد الوھاب عبد الراضى٣٤٩١٠٠٠٢٦١١٧

٥٣٥٠مستجد تخلف شیماء فتح هللا صادق عثمان٣٥٠٦٠٠٦٦٧٦

٥٣٥١مستجد تقدیر شیماء محمد احمد شحاتھ٣٥١١٠٠٠٢١٦٣٣

٥٣٥٢مستجد تقدیر شیماء محمد تاج الدین عبدالعال٣٥٢١٠٠٠٢١٥٧٨

٥٣٥٣مستجد تقدیر شیماء محمد شوقي محمد٣٥٣١٠٠٠١٦٩٩٢

٥٣٥٤مستجد تقدیر شیماء محمد نادي علي٣٥٤١٠٠٠١٦٨٧٥

٥٣٥٥مستجد تقدیر شیماء محمود بكیر عبدالعزیز٣٥٥١٠٠٠١٦٨٦١

٥٣٥٦مستجد تقدیر شیماء یونس حماد محمود٣٥٦١٠٠٠٢١٣٧٦

٥٣٥٧مستجد تقدیر صابرین احمد خلیل محمد٣٥٧١٠٠٠١٦٩٣٣

٥٣٥٨مستجد تقدیر صابرین صابر حمیده عثمان٣٥٨١٠٠٠١٦٧٠١

٥٣٥٩مستجد تخلف صابرین محمد على ابوالحسن٣٥٩٦٠١٠٤٧٤

٥٣٦٠مستجد تقدیر صابرین ناصر عبدالباسط شحاتھ٣٦٠١٠٠٠١٦٩٣٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٣٦١مستجد تخلف صباح ناجح قرني عبدالحمید٣٦١١٠٠٠١٦٧٧٥

٥٣٦٢مستجد تقدیر صالح اسماعیل سید موسى٣٦٢٦٨٨٢٧٥١

٥٣٦٣مستجد تخلف طھ مجدي محمد عبدالغني٣٦٣١٠٠٠١٦٨٣٥

٥٣٦٤مستجد تقدیر طھ محمد حسین روبي٣٦٤١٠٠٠١٦٨٩٠

٥٣٦٥مستجد تقدیر عائشھ ربیع فولي محمد٣٦٥١٠٠٠٢١٨٥٧

٥٣٦٦مستجد تقدیر عاصم عبدالمحسن علي عبدالمحسن٣٦٦١٠٠٠١٦٦٩٣

٥٣٦٧مستجد تقدیر عاصم مختار احمد عبد العزیز٣٦٧١٠٠٠٢١٤٥٣

٥٣٦٨مستجد تقدیر عبد الرحمن محمد یاسر فاروق توفیق٣٦٨٦٨٨٢٩٩٤

٥٣٦٩مستجد تخلف عبد هللا عبد العزیز ابو بكر عبد المجید٣٦٩١٠٠٠٢١٥٤٧

٥٣٧٠مستجد تقدیر عبدالرحمن عالم سعد علي٣٧٠١٠٠٠٢٢٢٩٤

٥٣٧١مستجد تقدیر عبدالرحمن نورالدین جمال احمد٣٧١١٠٠٠٢١٣٠٥

٥٣٧٢مستجد تقدیر عبدالعزیز نشأت عباس طھ٣٧٢٦٠٠٩٤٤٩

٥٣٧٣مستجد تقدیر عبدهللا مجاھد احمد احمد٣٧٣١٠٠٠٢١٨٦٢

٥٣٧٤مستجد تقدیر عبدهللا محمد ابراھیم یوسف٣٧٤١٠٠٠٢١٤٦٣

٥٣٧٥مستجد تخلف عبدهللا محمد ھذال المطیرى٣٧٥٦٥٤٠٢٥٠

٥٣٧٦مستجد تقدیر عبیر تامر سعد وھیدي٣٧٦١٠٠٠٢١٨٥٨

٥٣٧٧مستجد تقدیر عتاب سعید ابوبكر ابراھیم٣٧٧١٠٠٠٢٦١٠١

٥٣٧٨مستجد تقدیر عزه شعبان رجب ابراھیم٣٧٨١٠٠٠٢١٤٨٠

٥٣٧٩مستجد تقدیر عزه محمد حسن محمد٣٧٩١٠٠٠٢٢٠٨٨

٥٣٨٠مستجد تقدیر عفاف احمد مصطفي احمد٣٨٠١٠٠٠١٦٧١٥

٥٣٨١مستجد تقدیر عال السید محمود ابراھیم٣٨١٦٨٨٢٨٧٣

٥٣٨٢مستجد تقدیر عال جمعھ رجب دكروري٣٨٢١٠٠٠٢١٤١١

٥٣٨٣مستجد تخلف عالء الدین احمد ھالل محمد٣٨٣٦٨٨٢٨٣٨

٥٣٨٤مستجد تقدیر عالء عباس راضى ابراھیم٣٨٤٦٠٠٩٥٢٧

٥٣٨٥مستجد تخلف عالء ھالل محمد عبدالسالم٣٨٥٦٠٠١٢٢٣

٥٣٨٦مستجد تخلف على عمر على رشدان٣٨٦٦٠١٤١٥٧

٥٣٨٧مستجد تخلف على ماھر صابر محمد٣٨٧٦٨٨٢٩٩١

٥٣٨٨مستجد تخلف على محمد على ابوزید٣٨٨٦٠٠٩٥٧٥

٥٣٨٩مستجد تخلف على مصطفى على الزقزوقى٣٨٩٦٨٨٢٧٨٨

٥٣٩٠مستجد تقدیر علي احمد علي عبدالحمید٣٩٠١٠٠٠٢٢١٥٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٣٩١مستجد تخلف علي حسین محمد سالم٣٩١١٠٠٠٢١٣٦٦

٥٣٩٢مستجد تخلف علي عاشور جابر عبدالحافظ٣٩٢١٠٠٠٢١٤٧٣

٥٣٩٣مستجد تخلف علیاء ابراھیم عبدالتواب علي٣٩٣١٠٠٠٢١٧٨٥

٥٣٩٤مستجد تقدیر علیاء احمد خضیرى عبدالرحیم٣٩٤١٠٠٠١٦٦٨٧

٥٣٩٥مستجد تخلف علیاء احمد محمد السعدى٣٩٥١٠٠٠١١٩٥٣

٥٣٩٦مستجد تخلف علیاء حسین محمد خلیل٣٩٦٦٨٨٢٨٢٠

٥٣٩٧مستجد تقدیر علیاء عبدالصمد خلف عبدالصمد٣٩٧١٠٠٠٢٢٣٧٧

٥٣٩٨مستجد تخلف عمر ذكى محمد جادالمولى٣٩٨٥٩٩٧٩٥٧

٥٣٩٩مستجد تخلف عمر عبدهللا محمد كامل فرج٣٩٩١٠٠٠١٧٠١١

٥٤٠٠مستجد تقدیر عمر محمد محمود سید٤٠٠١٠٠٠١٧٠٣٣

٥٤٠١مستجد تخلف عواطف خلیفھ حسن اسماعیل٤٠١١٠٠٠١٦٧٢٥

٥٤٠٢مستجد تقدیر عواطف محمد شعبان عشماوى٤٠٢٦٨٨٢٩٨٥

٥٤٠٣مستجد تقدیر عواطف یحي ناجي عبدهللا٤٠٣١٠٠٠٢١٨٣٩

٥٤٠٤مستجد تقدیر غاده احمد عبدالمنعم محمد٤٠٤١٠٠٠١٦٨٧٨

٥٤٠٥مستجد تخلف غاده رجب السید حسین٤٠٥١٠٠٠٢١٣٩٧

٥٤٠٦مستجد تقدیر غالیھ احمد ابوالسعود سید٤٠٦١٠٠٠٢١٥٣٣

٥٤٠٧مستجد تقدیر فاتن ربیع وھیب شعبان٤٠٧١٠٠٠١٧٠٢٨

٥٤٠٨مستجد تخلف فاتن صالح محمد عبدالحفیظ٤٠٨١٠٠٠٢١٧٩٣

٥٤٠٩مستجد تقدیر فاطمھ احمد محمد عبدالعلیم٤٠٩١٠٠٠٢٢٠١٧

٥٤١٠مستجد تقدیر فاطمھ حجاج خلف عبدالعزیز٤١٠١٠٠٠٢١٨١٥

٥٤١١مستجد تخلف فاطمھ حسن ریاض سید٤١١١٠٠٠١٧٠٣١

٥٤١٢مستجد تقدیر فاطمھ حسن فاروق حسن٤١٢١٠٠٠٢١٦٨٠

٥٤١٣مستجد تقدیر فاطمھ خالد فتحي عبدالصبور٤١٣١٠٠٠٢١٧٠٦

٥٤١٤مستجد تقدیر فاطمھ سید احمد عبد الحلیم٤١٤١٠٠٠٢١٩٠١

٥٤١٥مستجد تقدیر فاطمھ طلبھ محمد محمود٤١٥١٠٠٠١٧٠١٦

٥٤١٦مستجد تقدیر فاطمھ طھ عبدالحمید عبدهللا٤١٦١٠٠٠٢١٩٤٢

٥٤١٧مستجد تقدیر فاطمھ عادل عبدهللا محمد٤١٧١٠٠٠٢١٧٤٨

٥٤١٨مستجد تقدیر فاطمھ عبدالفتاح حسن عبدالفتاح٤١٨١٠٠٠٢١٦٢٢

٥٤١٩مستجد تقدیر فاطمھ فتحى سالمھ تونى٤١٩٦٠١١٤٢٩

٥٤٢٠مستجد تقدیر فاطمھ محمد عبدالرحمن محمد٤٢٠١٠٠٠١٧٠٣٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٤٢١مستجد تخلف فاطمھ محمد فتحي دیاب٤٢١١٠٠٠٢٢٠١٨

٥٤٢٢مستجد تقدیر فاطمھ نادي عبدالفتاح محمد٤٢٢١٠٠٠٢١٨٦٨

٥٤٢٣مستجد تخلف فاطمھ ناصر محمود حسین٤٢٣١٠٠٠١٦٩٩٨

٥٤٢٤مستجد تقدیر فتحیھ عادل على محمد عطیة٤٢٤١٠٠٠٢١٧١٨

٥٤٢٥مستجد تخلف فرحھ جبر احمد زھران٤٢٥١٠٠٠١٦٨٦٢

٥٤٢٦مستجد تقدیر فرحھ عبدالحمید محمود اسماعیل٤٢٦١٠٠٠١٧٠١٧

٥٤٢٧مستجد تقدیر فرحھ كحالوي مدیح عبدالعال٤٢٧١٠٠٠٢١٦٩٧

٥٤٢٨مستجد تخلف فرحھ محمد احمد مھدي٤٢٨١٠٠٠٢١٤٩٩

٥٤٢٩مستجد تقدیر فرحھ محمد ریاض ابواللیل٤٢٩١٠٠٠٢١٧٨٣

٥٤٣٠مستجد تخلف فرحھ محمد علي محمد٤٣٠١٠٠٠١٦٨٥٦

٥٤٣١مستجد تقدیر فریال نبیل عبد الغفار الجرج٤٣١١٠٠٠٢١٦٥١

٥٤٣٢مستجد تقدیر فوزیھ علي حسن محمد٤٣٢١٠٠٠١٦٧٢٠

٥٤٣٣مستجد تخلف قاسم محمد قاسم عبدالعال٤٣٣٦٨٨٣٣٤٠

٥٤٣٤مستجد تقدیر كریم جمعھ محمد محمد٤٣٤١٠٠٠١٦٧٦٧

٥٤٣٥مستجد تخلف كریم ناجي محمد احمد٤٣٥١٠٠٠١٦٩٣٩

٥٤٣٦مستجد تقدیر كریمان جمال عزام محمد٤٣٦١٠٠٠٢١٣١٣

٥٤٣٧مستجد تقدیر كریمھ سعد موسي حسن٤٣٧١٠٠٠٢١٥٦٤

٥٤٣٨مستجد تخلف كریمھ عبدهللا قرني عبدالحمید٤٣٨١٠٠٠٢١٥٤٣

٥٤٣٩مستجد تخلف كوثر تایب بدرى احمد٤٣٩١٠٠٠٢٢٠٥٩

٥٤٤٠مستجد تخلف لمیاء احمد محمد عبدالحكیم٤٤٠١٠٠٠٢١٤٥٩

٥٤٤١مستجد تخلف لمیاء سید خلف محمد٤٤١١٠٠٠١٧٠٩٣

٥٤٤٢مستجد تخلف مؤمن عبدالحمید عبدالمنعم عبدالحمید٤٤٢١٠٠٠٢١٨٧٧

٥٤٤٣مستجد تقدیر ماجده على محمد على٤٤٣١٠٠٠٢٦١٧٣

٥٤٤٤مستجد تخلف مازن مصطفى فتحى اسماعیل٤٤٤١٠٠٠١٦٨٠٥

٥٤٤٥مستجد تخلف محمد ابوبكر احمد ابوزید٤٤٥١٠٠٠٢٦٠٨٩

٥٤٤٦مستجد تخلف محمد احمد سالمھ محمد٤٤٦٦٠١٠٠٠٤

٥٤٤٧مستجد تخلف محمد احمد محمد عبد الحافظ٤٤٧٦٨٨٣٠٨٨

٥٤٤٨مستجد تخلف محمد اسماعیل احمد سید٤٤٨٦٨٨٣٠٥٧

٥٤٤٩مستجد تقدیر محمد بدوي محمد كامل یوسف٤٤٩١٠٠٠١٠٥٢٨

٥٤٥٠مستجد تقدیر محمد رافت محمد خورشید٤٥٠٦٨٨٢٨٤٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٤٥١مستجد تخلف محمد رجب محمد عبدالحمید٤٥١١٠٠٠١٦٨٩١

٥٤٥٢مستجد تقدیر محمد رشاد ابو الفتوح احمد٤٥٢٥٩٩٨٢٢٠

٥٤٥٣مستجد تخلف محمد رضا رحیم الشافعى٤٥٣٥٩٩٧٩٧٩

٥٤٥٤مستجد تخلف محمد رمضان سعد عبد المقصود٤٥٤١٠٠٠١٦٧٦٠

٥٤٥٥مستجد تقدیر محمد رمضان محمود عبدالعاطي٤٥٥١٠٠٠٢١٣٠٣

٥٤٥٦مستجد تقدیر محمد زین العابدین یونس سالم٤٥٦١٠٠٠١٦٦٨٦

٥٤٥٧مستجد تقدیر محمد سامي بكري محمد٤٥٧١٠٠٠٢١٧٤٩

٥٤٥٨مستجد تقدیر محمد سمیر ابراھیم حفنى٤٥٨٦٠٤٢٦٤٢

٥٤٥٩مستجد تقدیر محمد شحاتھ یحى ابراھیم٤٥٩١٠٠٠٢٢٣٤٤

٥٤٦٠مستجد تقدیر محمد شعبان ابراھیم علي ابراھیم٤٦٠١٠٠٠٢١٤٠٨

٥٤٦١مستجد تقدیر محمد شعبان احمد عبدالناصر٤٦١١٠٠٠٢٢١١٧

٥٤٦٢مستجد تقدیر محمد صالح عبدالنعیم محمد٤٦٢١٠٠٠١٧٠٣٩

٥٤٦٣مستجد تقدیر محمد ضاحى محمد عبدهللا٤٦٣١٠٠٠٢٦٠٣٥

٥٤٦٤مستجد تخلف محمد طھ قاسم محمد٤٦٤١٠٠٠٢١٦٩١

٥٤٦٥مستجد تقدیر محمد عادل عبدالرحمن عثمان٤٦٥١٠٠٠٢٢٣٦١

٥٤٦٦مستجد تخلف محمد عباس السید محمود٤٦٦٦٠٢٥٠٥٥

٥٤٦٧مستجد تخلف محمد عبدالحمید عبدالرازق حسین٤٦٧٦٠٠٢٤٤٨

٥٤٦٨مستجد تقدیر محمد عبدالراضي عبدهللا محمد٤٦٨١٠٠٠٢١٣٤٩

٥٤٦٩مستجد تخلف محمد عبدالمنعم احمد محمد٤٦٩١٠٠٠١٦٧٥٣

٥٤٧٠مستجد تقدیر محمد عبدالوھاب عبداللطیف عبدالوھاب٤٧٠١٠٠٠٢١٥٩٤

٥٤٧١مستجد تقدیر محمد عرفھ محمود محمد٤٧١١٠٠٠١٦٧٥٠

٥٤٧٢مستجد تخلف محمد عالء الدین شریف ابوالوفا٤٧٢٦٠١١٧٤٧

٥٤٧٣مستجد تقدیر محمد على بدوى خلیفھ٤٧٣١٠٠٠٢١٤٧٦

٥٤٧٤مستجد تخلف محمد عمرو محمد على٤٧٤٦٨٨٣٠٩٠

٥٤٧٥مستجد تقدیر محمد فالح جمعھ علي٤٧٥١٠٠٠١٦٨٨٩

٥٤٧٦مستجد تقدیر محمد قاضي محمد عبدالمتجلي٤٧٦١٠٠٠٢١٩٤١

٥٤٧٧مستجد تخلف محمد مجدى سلیمان محمد٤٧٧٦٨٨٣٠٤٥

٥٤٧٨مستجد تخلف محمد مجدى محمد عید القاضى٤٧٨٦٠٠١٧٧٩

٥٤٧٩مستجد تخلف محمد محسن علي عبدهللا٤٧٩١٠٠٠١٦٨٣٦

٥٤٨٠مستجد تخلف محمد محمد محمود عبدالواحد٤٨٠١٠٠٠٢٢٢٣٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٤٨١مستجد تقدیر محمد محمود سلیم سالم٤٨١١٠٠٠٢٢١٨٠

٥٤٨٢مستجد تقدیر محمد محمود عطیھ عبدالعزیز٤٨٢١٠٠٠٢٢٣٦٩

٥٤٨٣مستجد تخلف محمد محمود محمد عبدالنظیر٤٨٣٦٠٠١٤١٤

٥٤٨٤مستجد تقدیر محمد مصطفى حمزه علوان٤٨٤١٠٠٠٢٦٠٣٢

٥٤٨٥مستجد تخلف محمد ناصر طھ احمد٤٨٥٦٠٠١٧٨١

٥٤٨٦مستجد تخلف محمد یاسر جمیل عبدالرحیم٤٨٦١٠٠٠٢١٤٢٥

٥٤٨٧مستجد تخلف محمد یاسین محمد یاسین٤٨٧٥٩٩٨١٤٣

٥٤٨٨مستجد تخلف محمد یحي علي یسین٤٨٨١٠٠٠١٧٠٣٦

٥٤٨٩مستجد تقدیر محمد یونس محمد یوسف السید٤٨٩٦٨٨٢٩٤١

٥٤٩٠مستجد تقدیر محمود ابو القاسم احمد محمود٤٩٠٦٨٨٣١٩١

٥٤٩١مستجد تخلف محمود احمد عبد القادر احمد٤٩١١٠٠٠٢١٤٨٩

٥٤٩٢مستجد تقدیر محمود جمال صالح محمود٤٩٢٦٨٨٣٠٣٧

٥٤٩٣مستجد تقدیر محمود خالد اسماعیل عبد الحمید حالوة٤٩٣١٠٠٠٢١٤٩٣

٥٤٩٤مستجد تخلف محمود خضر محمد محمد٤٩٤٦٨٨٣٣٦٩

٥٤٩٥مستجد تخلف محمود زغلول سلیم محمد٤٩٥٥٩٩٨٥٨٩

٥٤٩٦مستجد تخلف محمود شعبان محمد عبد العظیم٤٩٦٦٨٨٣٢٢٩

٥٤٩٧مستجد تخلف محمود صابر زین العابدین علي٤٩٧١٠٠٠١٠٥٢٥

٥٤٩٨مستجد تقدیر محمود صابر عبدالمقصود محمد٤٩٨١٠٠٠١٦٨٢٥

٥٤٩٩مستجد تخلف محمود عادل محمد كمال فھیم٤٩٩٦٠١٠١٢٦

٥٥٠٠مستجد تخلف محمود عزت محمد محمد٥٠٠٦٠٠١٢٠٥

٥٥٠١مستجد تخلف محمود عصام كمال احمد٥٠١٦٠٠١٤٧٨

٥٥٠٢مستجد تقدیر محمود عید محمود اسماعیل٥٠٢٦٨٨٣٢٣٣

٥٥٠٣مستجد تقدیر محمود فتح هللا محمود سلیمان٥٠٣١٠٠٠٢٦٠٨٨

٥٥٠٤مستجد تخلف محمود فضل علي زناتي٥٠٤١٠٠٠٢١٥٠٠

٥٥٠٥مستجد تقدیر محمود كامل محمد كامل٥٠٥١٠٠٠٢١٤٦٠

٥٥٠٦مستجد تقدیر محمود محمد راغب یونس٥٠٦١٠٠٠٢١٨٦٥

٥٥٠٧مستجد تخلف محمود محمد محمود ابوسریع٥٠٧٦٠١٢٢٦٩

٥٥٠٨مستجد تخلف محمود محمد محمود عثمان٥٠٨٦٥٤٠٤٤٠

٥٥٠٩مستجد تقدیر مدحت محمود ابراھیم سالمھ٥٠٩١٠٠٠١٦٩٦٦

٥٥١٠مستجد تقدیر مروه حسین قطب حسین٥١٠١٠٠٠٢١٧٢٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٥١١مستجد تخلف مروه ربیع بكیر عبدالعال٥١١١٠٠٠٢٦١١٣

٥٥١٢مستجد تقدیر مروه رضا تمیم حسین٥١٢١٠٠٠٢١٩٤٣

٥٥١٣مستجد تخلف مروه سید ابراھیم احمد٥١٣١٠٠٠٢١٤٢٨

٥٥١٤مستجد تخلف مروه عبداللطیف مناع عبداللطیف٥١٤١٠٠٠١٦٧٢١

٥٥١٥مستجد تقدیر مروه عزالعرب احمد بدوي٥١٥١٠٠٠٢١٨٤٥

٥٥١٦مستجد تقدیر مروه عصام عبد القادر محمد٥١٦٦٨٨٢٩٤٦

٥٥١٧مستجد تخلف مروه محمد خلف محمد٥١٧٦٠٠٧١٤٦

٥٥١٨مستجد تقدیر مریم جعفر السید حمید٥١٨١٠٠٠١٧١٠٥

٥٥١٩مستجد تخلف مریم حسین حسن حسین رضوان٥١٩١٠٠٠٢١٥٤٥

٥٥٢٠مستجد تخلف مریم حماده فتحي زین٥٢٠١٠٠٠٢١٣٦٥

٥٥٢١مستجد تخلف مریم خلیفھ محمد عبدهللا٥٢١١٠٠٠١٦٩٢٢

٥٥٢٢مستجد تقدیر مریم محمد فتحي محمد٥٢٢١٠٠٠٢١٣١٤

٥٥٢٣مستجد تقدیر مصطفى حسن ابو الحمد رضوان٥٢٣٦٨٨٢٧٩٣

٥٥٢٤مستجد تقدیر مصطفي ابوبكر عبدالعال سالم٥٢٤١٠٠٠٢١٨٦٦

٥٥٢٥مستجد تقدیر مصطفي رفاعي علي مرسي٥٢٥١٠٠٠٢١٤٦٤

٥٥٢٦مستجد تخلف مصطفي فراج قاسم مصطفي٥٢٦١٠٠٠٢١٨٢٨

٥٥٢٧مستجد تخلف مصطفي محمد عزالدین محمود حسن٥٢٧١٠٠٠٢١٦٠٢

٥٥٢٨مستجد تقدیر مصطفي محمود صادق عبدالوھاب٥٢٨١٠٠٠٢١٩٤٥

٥٥٢٩مستجد تقدیر مصطفي ممدوح فتحي محمد٥٢٩١٠٠٠٢١٥٩٨

٥٥٣٠مستجد تقدیر معاز عاید محمود سلیم٥٣٠١٠٠٠٢١٧٩٢

٥٥٣١مستجد تقدیر منار احمد شعبان ابوزید٥٣١١٠٠٠٢٦٠٩٩

٥٥٣٢مستجد تقدیر منار جمال كامل صالح٥٣٢١٠٠٠١٦٩٩٣

٥٥٣٣مستجد تقدیر منار دسوقي محمد بھاء محمد٥٣٣١٠٠٠٢١٥٧٠

٥٥٣٤مستجد تقدیر منار صالح محمد عبده٥٣٤١٠٠٠٢١٥٠٦

٥٥٣٥مستجد تقدیر منار عبدالمنعم عیسي محمد٥٣٥١٠٠٠٢٢٠٩٦

٥٥٣٦مستجد تقدیر منار مجدى قدرى احمد محمد٥٣٦١٠٠٠٢١٣٨٣

٥٥٣٧مستجد تقدیر منار محمد فاروق دمراني٥٣٧١٠٠٠٢١٧٣١

٥٥٣٨مستجد تخلف منار وحید ابوحلیقھ حسانین٥٣٨١٠٠٠١٧٠٩٤

٥٥٣٩مستجد تقدیر منال محسن قرني محمد٥٣٩١٠٠٠٢١٦٣٢

٥٥٤٠مستجد تخلف منتصر حمدي عبدالستار محمد٥٤٠١٠٠٠١٧٠٧٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٥٤١مستجد تقدیر منھ هللا سید صابر احمد٥٤١١٠٠٠٢٦١١٩

٥٥٤٢مستجد تقدیر منھ هللا محمد انور عبدالمجید٥٤٢١٠٠٠١٦٧٢٧

٥٥٤٣مستجد تخلف منى محمد محمد عبدالحمید وحیده٥٤٣١٠٠٠٢١٤٨٥

٥٥٤٤مستجد تخلف منى مصطفى أحمد عبد المنعم٥٤٤٦٨٨٣٠٢٨

٥٥٤٥مستجد تقدیر مني احمد محمد راشد٥٤٥١٠٠٠١٧٠٣٢

٥٥٤٦مستجد تخلف مني حسین محمد علي٥٤٦١٠٠٠٢١٦٢٨

٥٥٤٧مستجد تقدیر مني عبدالحمید محمد محمد٥٤٧١٠٠٠١٦٨١٢

٥٥٤٨مستجد تقدیر مني عمرو عبدالرحمن حسن٥٤٨١٠٠٠١٦٨٤٤

٥٥٤٩مستجد تخلف مني ھشام شحاتھ علي٥٤٩١٠٠٠١٦٦٩٩

٥٥٥٠مستجد تخلف مھا خلف محمد توفیق عبدالعلیم٥٥٠١٠٠٠٢١٨٢٥

٥٥٥١مستجد تقدیر مھا رجب فرج عبدالغني٥٥١١٠٠٠٢١٦٥٠

٥٥٥٢مستجد تخلف مھا عبدالكریم عبدالحمید ابوزید٥٥٢١٠٠٠٢١٦٣٤

٥٥٥٣مستجد تخلف مھا عید محمود امام٥٥٣١٠٠٠٢١٧٦٥

٥٥٥٤مستجد تخلف مھا مرسي رجب مرسي٥٥٤١٠٠٠١٦٨٧٢

٥٥٥٥مستجد تخلف مھا منتصر علي عبدالكریم٥٥٥١٠٠٠٢١٤٧٥

٥٥٥٦مستجد تقدیر مھا منصور علي عبدالعزیز٥٥٦١٠٠٠١٦٧٩١

٥٥٥٧مستجد تخلف مھند اسماعیل عبدالكریم عبدالرحیم٥٥٧٦٠٠١١٩١

٥٥٥٨مستجد تخلف مھیتاب محمد مرسى محمد ھدایا٥٥٨١٠٠٠٢٢٢٣٤

٥٥٥٩مستجد تخلف موده عامر عطیھ عبدالعلیم٥٥٩١٠٠٠٢١٣٦٤

٥٥٦٠مستجد تقدیر مى فتحى حمدى عبدالنعیم٥٦٠١٠٠٠٢٦١٠٤

٥٥٦١مستجد تقدیر مي ابواللیل فواد محمد٥٦١١٠٠٠١٦٧٨٥

٥٥٦٢مستجد تقدیر مي حمدي محمد بدر٥٦٢١٠٠٠١٦٨٩٣

٥٥٦٣مستجد تخلف مي علي عبدالنعیم محمد٥٦٣١٠٠٠١٦٨٦٥

٥٥٦٤مستجد تخلف میار عبدالعاطى حسین محمد٥٦٤٦٤٦٧٤١٣

٥٥٦٥مستجد تخلف میار محمد عادل عبدالعزیز السید٥٦٥١٠٠٠١٦٨٧٣

٥٥٦٦مستجد تخلف نادیة صافى ابراھیم امین٥٦٦١٠٠٠٢١٦٥٧

٥٥٦٧مستجد تقدیر نادیھ ربیعي مصطفي عمر٥٦٧١٠٠٠٢١٧١٣

٥٥٦٨مستجد تخلف نادیھ سالمھ على اسماعیل٥٦٨١٠٠٠٢١٤٣٩

٥٥٦٩مستجد تخلف نادیھ سلیم ربیع سلیم٥٦٩١٠٠٠٢١٣٣٣

٥٥٧٠مستجد تخلف نادیھ صالح زھران محمد٥٧٠١٠٠٠٢١٨١١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٥٧١مستجد تقدیر نادیھ ماھر فتحي انور٥٧١١٠٠٠١٧٠٧٩

٥٥٧٢مستجد تقدیر ناھد ایمن مصطفى العالم٥٧٢٦٨٨٣١٧٥

٥٥٧٣مستجد تقدیر ناھد محمد عبدهللا محمد٥٧٣١٠٠٠١٦٧٤٩

٥٥٧٤مستجد تقدیر نبیلھ محمدربیع شحاتھ توني٥٧٤١٠٠٠٢١٦٨٨

٥٥٧٥مستجد تخلف نجالء العربي محمد احمد٥٧٥١٠٠٠٢١٦٩٥

٥٥٧٦مستجد تخلف نجالء طلبھ ابوالفتح طلبھ٥٧٦١٠٠٠١٦٧٢٢

٥٥٧٧مستجد تقدیر نجالء عرفات احمد ابوالقاسم٥٧٧١٠٠٠١٦٧٦١

٥٥٧٨مستجد تقدیر نجالء فتحى شحاتھ محمد٥٧٨١٠٠٠٢٦١٠٩

٥٥٧٩مستجد تقدیر نجوى جمال عبدالحمید عبدالوھاب٥٧٩٦٠٢٤٣٩٠

٥٥٨٠مستجد تقدیر نجوي ابراھیم محمد علي٥٨٠١٠٠٠٢١٣٢٣

٥٥٨١مستجد تقدیر ندا عشري عبدالعال محمد٥٨١١٠٠٠٢١٦٨١

٥٥٨٢مستجد تخلف ندا مبروك معتمد عبدالرازق٥٨٢١٠٠٠١٦٩٠٠

٥٥٨٣مستجد تخلف ندا یحي یوسف معوض٥٨٣١٠٠٠٢١٥٤٠

٥٥٨٤مستجد تقدیر ندى محمد عبد الباقى خلیل٥٨٤١٠٠٠٢٦١١٤

٥٥٨٥مستجد تخلف ندى نصر عبدالعزیز على٥٨٥١٠٠٠٢١٩١٢

٥٥٨٦مستجد تقدیر ندي ابراھیم خیري محمد٥٨٦١٠٠٠٢١٥٦١

٥٥٨٧مستجد تقدیر ندي اشرف عبدالمجید علي٥٨٧١٠٠٠٢١٤٩٥

٥٥٨٨مستجد تقدیر ندي بكري محمد طلبھ٥٨٨١٠٠٠٢١٦٧٠

٥٥٨٩مستجد تقدیر ندي عادل احمد محمد٥٨٩١٠٠٠٢١٤٨١

٥٥٩٠مستجد تقدیر ندي نادي عبدالغني تھامي٥٩٠١٠٠٠١٦٨٦٦

٥٥٩١مستجد تقدیر نرمین عصمت محمد عبدالحمید٥٩١١٠٠٠٢١٤٨٤

٥٥٩٢مستجد تخلف نسمة طارق عبد العزیز احمد٥٩٢١٠٠٠٢١٦٩٢

٥٥٩٣مستجد تقدیر نعمات سامح احمد حسن٥٩٣٦٨٨٣٢٧٤

٥٥٩٤مستجد تقدیر نغم ماجد عبدالرحمن محمد اسعد٥٩٤١٠٠٠٢١٨٢٠

٥٥٩٥مستجد تخلف نھا محمد حلمي توفیق٥٩٥١٠٠٠٢١٨٠٥

٥٥٩٦مستجد تقدیر نھال سید محمد محمد٥٩٦١٠٠٠١٦٧٥٦

٥٥٩٧مستجد تقدیر نھلھ حمدي رشاد مرسي٥٩٧١٠٠٠١٧٠٩٥

٥٥٩٨مستجد تقدیر نھلھ خالد علي فھمي٥٩٨١٠٠٠١٧٠٦٨

٥٥٩٩مستجد تقدیر نورا احمد عبدالرازق عبدالمنعم٥٩٩١٠٠٠١٦٨٨١

٥٦٠٠مستجد تخلف نورا حربي خالف محمد٦٠٠٦٨٨٣٠٦٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة ثالثة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٦٠١مستجد تقدیر نورا عاطف عبد المنعم محمد جویده٦٠١١٠٠٠٢١٥٥٦

٥٦٠٢مستجد تقدیر نورا عبدالعاطي السید عبدالقادر٦٠٢١٠٠٠٢١٣١٥

٥٦٠٣مستجد تخلف نورا محمد صابر محمد٦٠٣١٠٠٠١٦٨٤٢

٥٦٠٤مستجد تقدیر نورا محمد عبد الجواد عبد الجواد٦٠٤١٠٠٠١٦٨٧١

٥٦٠٥مستجد تقدیر نورا محمد یوسف ابو غنیمھ٦٠٥٦٨٨٣١٩٨

٥٦٠٦مستجد تقدیر نورا نمر محمد عبدالحمید٦٠٦١٠٠٠٢١٤٣٣

٥٦٠٧مستجد تخلف نوره مجدي محمد عبدالنعیم٦٠٧١٠٠٠٢١٧٨٤

٥٦٠٨مستجد تخلف نورھان احمد اسماعیل عبدالرازق٦٠٨١٠٠٠٢١٦٣٠

٥٦٠٩مستجد تقدیر نورھان حسن عبدالعال حسن٦٠٩٦٨٨٢٨١٥

٥٦١٠مستجد تقدیر نورھان حسن فوزي سید٦١٠١٠٠٠٢١٤٧٩

٥٦١١مستجد تخلف نورھان حنفي محمود حافظ٦١١١٠٠٠١٧٠٨٠

٥٦١٢مستجد تقدیر نورھان ربیع حسن محمد٦١٢١٠٠٠٢١٤٢٤

٥٦١٣مستجد تقدیر نورھان شفیق محمد سالمھ٦١٣١٠٠٠٢١٤٦٦

٥٦١٤مستجد تخلف نورھان عاطف محمود سید٦١٤٦٨٨٢٩٥٠

٥٦١٥مستجد تقدیر نورھان عبدالتواب رجب جالل٦١٥١٠٠٠٢١٥٧٢

٥٦١٦مستجد تقدیر نورھان فولى محمد سید٦١٦٦٨٨٢٥٦٢

٥٦١٧مستجد تقدیر نورھان محسن تغیان ابراھیم٦١٧١٠٠٠٢١٦١٣

٥٦١٨مستجد تقدیر نورھان محمد مسامح محمد٦١٨١٠٠٠٢١٥٥١

٥٦١٩مستجد تخلف نورھان محي توفیق عبدالعلیم٦١٩١٠٠٠٢١٤٩٦

٥٦٢٠مستجد تقدیر نورھان ھاني احمد عبدالمالك٦٢٠١٠٠٠٢١٦٩٨

٥٦٢١مستجد تقدیر نورھان یاسر جمال عبدالھادي٦٢١١٠٠٠٢١٥٣٨

٥٦٢٢مستجد تخلف نورھان یوسف عبد هللا عبد الوھاب٦٢٢١٠٠٠٢١٤٨٢

٥٦٢٣مستجد تخلف ھاجر رضا محمد ابواللیل٦٢٣١٠٠٠١٦٧٥٢

٥٦٢٤مستجد تقدیر ھاجر رمضان علي عبدالرازق٦٢٤١٠٠٠١٦٧٤٤

٥٦٢٥مستجد تقدیر ھاجر سامى محمود امین٦٢٥٦٨٨٢٨٢١

٥٦٢٦مستجد تخلف ھاجر سالمھ حسن حسین٦٢٦١٠٠٠٢١٨٣٢

٥٦٢٧مستجد تقدیر ھاجر شعبان احمد محمود٦٢٧١٠٠٠١٦٩٢٣

٥٦٢٨مستجد تقدیر ھاجر عزالعرب عبدالعزیز محمد٦٢٨١٠٠٠١٦٨٢٩

٥٦٢٩مستجد تقدیر ھاجر على محمد احمد٦٢٩١٠٠٠٢١٦٣٥

٥٦٣٠مستجد تقدیر ھاجر غریب محمد السید٦٣٠١٠٠٠٢٢٣٣٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٦٣١مستجد تقدیر ھاجر محسن عبدالرازق عوف٦٣١١٠٠٠٢٢١٤٨

٥٦٣٢مستجد تخلف ھاجر محمد كمال كامل حسن٦٣٢١٠٠٠٢١٥١٩

٥٦٣٣مستجد تقدیر ھاجر یاسر محجوب السید٦٣٣١٠٠٠١٦٧٤٥

٥٦٣٤مستجد تخلف ھاجر یحي احمد ابراھیم٦٣٤١٠٠٠١٦٧٧٦

٥٦٣٥مستجد تخلف ھالھ مدني عبدالحكیم یونس٦٣٥١٠٠٠٢١٦١٥

٥٦٣٦مستجد تقدیر ھالھ ولید طھ محمد٦٣٦١٠٠٠٢١٧٦٦

٥٦٣٧مستجد تقدیر ھالھ یحي طھ عبدهللا٦٣٧١٠٠٠٢٢٠٨٠

٥٦٣٨مستجد تقدیر ھایدي جمال زھیر احمد٦٣٨١٠٠٠٢١٦٤٨

٥٦٣٩مستجد تقدیر ھایدي عبدالناصر محمود شلقامي٦٣٩١٠٠٠٢١٨٤٠

٥٦٤٠مستجد تقدیر ھبة هللا محمد رمضان محمد٦٤٠١٠٠٠٢١٦٤٩

٥٦٤١مستجد تخلف ھبة یونس فرج ھاشم٦٤١٦٨٨٢٨٨١

٥٦٤٢مستجد تقدیر ھبھ ابراھیم ماھر سید٦٤٢١٠٠٠١٦٨٣٧

٥٦٤٣مستجد تقدیر ھبھ اسماعیل عبدالفتاح عثمان٦٤٣١٠٠٠١٧٠٧٠

٥٦٤٤مستجد تخلف ھبھ هللا محمود شلش احمد٦٤٤١٠٠٠٢١٤٤٢

٥٦٤٥مستجد تقدیر ھبھ جمعھ مجاور سلطان٦٤٥١٠٠٠١٦٨٣٤

٥٦٤٦مستجد تقدیر ھبھ رجب امین فراج٦٤٦١٠٠٠١٦٧٦٢

٥٦٤٧مستجد تخلف ھبھ طارق محمد فرغلى٦٤٧١٠٠٠١٦٩٥٧

٥٦٤٨مستجد تقدیر ھبھ عاطف قدرى على٦٤٨١٠٠٠٢١٥٢٠

٥٦٤٩مستجد تقدیر ھبھ عزت علي عبدالوھاب٦٤٩١٠٠٠٢١٤٠٢

٥٦٥٠مستجد تقدیر ھبھ محمد عبدالحكم مسعد حمدان٦٥٠٦٠٠٢٢٧٥

٥٦٥١مستجد تقدیر ھدي محمد فراج محمد٦٥١١٠٠٠٢١٥٤٩

٥٦٥٢مستجد تقدیر ھدیر السید محمد السید٦٥٢١٠٠٠١٦٧٧٧

٥٦٥٣مستجد تخلف ھدیر جمال شحاتھ مھدي٦٥٣٦٥٤٠١٦٦

٥٦٥٤مستجد تخلف ھشام سید عز عبدالرحمن٦٥٤١٠٠٠١٠٧٨٩

٥٦٥٥مستجد تقدیر ھناء اشرف عاشور علي٦٥٥١٠٠٠٢١٥٥٠

٥٦٥٦مستجد تقدیر ھناء صابر عبدالعزیز احمد٦٥٦١٠٠٠١٦٧٠٠

٥٦٥٧مستجد تخلف ھند خالد خلیفھ احمد٦٥٧١٠٠٠١٧٠٢٧

٥٦٥٨مستجد تقدیر ھند سید عباس عبدالجید٦٥٨١٠٠٠٢١٤٤٥

٥٦٥٩مستجد تقدیر ھند عادل سعودي عبدالمجید٦٥٩١٠٠٠١٧٠٢٦

٥٦٦٠مستجد تقدیر ھند عبدالغني احمد علي٦٦٠١٠٠٠٢١٥٣٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/٠٩ ٠١:٢٧ م

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٦٦١مستجد تقدیر ھند نادي ابوغنیمھ فتح الباب٦٦١١٠٠٠١٦٧٦٨

٥٦٦٢مستجد تقدیر ھیام احمد شحاتھ ابراھیم٦٦٢١٠٠٠٢١٦٣١

٥٦٦٣مستجد تخلف ھیام فتحى احمد مھدى٦٦٣١٠٠٠٢١٥٨٦

٥٦٦٤مستجد تقدیر ھیام محمد مصطفي احمد٦٦٤١٠٠٠٢١٧٤٤

٥٦٦٥مستجد تقدیر وحید رجب احمد عبدالغنى٦٦٥١٠٠٠٢٦٠٨٧

٥٦٦٦مستجد تقدیر وفاء خلف فرج حسن٦٦٦١٠٠٠٢١٨٥٩

٥٦٦٧مستجد تقدیر وفاء عصام علي مصطفي٦٦٧١٠٠٠٢١٤٠٦

٥٦٦٨مستجد تخلف وفاء علي محمود ابراھیم٦٦٨١٠٠٠٢١٧٩٤

٥٦٦٩مستجد تقدیر والء ربیع علي شوقي٦٦٩١٠٠٠٢٦٠٩٤

٥٦٧٠مستجد تخلف والء سید عبدالفتاح محمود٦٧٠١٠٠٠١٦٨٣١

٥٦٧١مستجد تقدیر والء محمود محمود محمد٦٧١١٠٠٠٢١٣٤٨

٥٦٧٢مستجد تخلف والء نصر عبدالسالم حسن٦٧٢١٠٠٠٢١٨٧٠

٥٦٧٣مستجد تقدیر والء وفاء ابوزید موسي٦٧٣١٠٠٠٢١٨٧١

٥٦٧٤مستجد تقدیر ولید محمد راضي ابراھیم٦٧٤١٠٠٠٢٢٢٩٧

٥٦٧٥مستجد تقدیر یاسر عاشور علي احمد٦٧٥١٠٠٠٢٢٢٣٧

٥٦٧٦مستجد تقدیر یاسر عاطف محمد عبدهللا٦٧٦١٠٠٠٢٦١٠٨

٥٦٧٧مستجد تقدیر یاسمین رضا زینھم محمد٦٧٧١٠٠٠٢١٦٠٠

٥٦٧٨مستجد تخلف یاسمین رضا علي یوسف٦٧٨١٠٠٠٢١٨١٩

٥٦٧٩مستجد تخلف یاسمین سلطان حسن عمار٦٧٩١٠٠٠١٦٩٠١

٥٦٨٠مستجد تقدیر یاسمین صالح فضل ضیف هللا٦٨٠١٠٠٠٢١٨٠٩

٥٦٨١مستجد تقدیر یاسمین طارق على بطران٦٨١٦٨٨٣٢٧٥

٥٦٨٢مستجد تقدیر یاسمین طلعت محمد بدیني٦٨٢١٠٠٠٢١٦٨٦

٥٦٨٣مستجد تخلف یاسمین عبدالكریم مفتاح عبدالكریم٦٨٣١٠٠٠٢١٤٦٨

٥٦٨٤مستجد تقدیر یاسمین علي عبدالرازق حسن٦٨٤١٠٠٠١٦٧٩٠

٥٦٨٥مستجد تخلف یاسمین محمد سید عطا٦٨٥١٠٠٠١٧٠٦٦

٥٦٨٦مستجد تقدیر یاسمین محمد فایق عبدهللا٦٨٦١٠٠٠١٦٧٢٦

٥٦٨٧مستجد تخلف یاسمین محمد محمد عبدالحلیم٦٨٧١٠٠٠٢١٧٦٤

٥٦٨٨مستجد تقدیر یاسمین ممدوح فتحي ھاشم٦٨٨١٠٠٠٢١٤٣٤

٥٦٨٩مستجد تخلف یاسمین ناصر عید محمد عبد السمیع٦٨٩١٠٠٠٢١٧٤١

٥٦٩٠مستجد تخلف یسرى ایمن ابراھیم محمود٦٩٠٥٩٩٧٩٦٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٤ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٦٩١مستجد تخلف یوسف شعبان محمد محمد٦٩١١٠٠٠٢١٣٥٩

٥٦٩٢مستجد تخلف یوسف على محمد عبدهللا٦٩٢٦٨٨٢٨٠٨

٥٦٩٣باق ابراھیم على ابراھیم شدید سید٦٩٣٦٠٢٠٩٤٠

٥٦٩٤باق احالم عمر احمد امام٦٩٤٦٨٨٢٨٥٢

٥٦٩٥باق احمد رفعت نادى محمد٦٩٥٦٨٨٣١٢٩

٥٦٩٦باق احمد محمود محمد عبدالعزیز٦٩٦٦٨٨٣١١٢

٥٦٩٧باق احمد مصطفى شعبان احمد الجناینى٦٩٧٥٩٩٨٠٢٣

٥٦٩٨باق احمد ناجح احمد محمود٦٩٨٦٥٣٧٣٥٧

٥٦٩٩باق اسامھ شافعى احمد محمد٦٩٩٦٠١٠٢٧٠

٥٧٠٠باق اسالم امین رجب امین٧٠٠١٠٠٠١٠٧٩٢

٥٧٠١باق اشرف ناصر كامل محمد٧٠١٦٥٣٧٣٤١

٥٧٠٢باق امانى عماد مصطفى ابراھیم٧٠٢٦١٣٧١١٦

٥٧٠٣باق امیره محمد فتحى صادق٧٠٣٦٠١٠٢٦٢

٥٧٠٤باق امیره مصطفى حبشى احمد٧٠٤٦٠٢٤٤١٠

٥٧٠٥باق ایات محمود سید محمد٧٠٥٦٨٨٣٣٤٢

٥٧٠٦باق ایھ رشدى یسین عكوش٧٠٦٦٨٨٢٧٧٤

٥٧٠٧باق بالل محمد ذكى عبدالوھاب٧٠٧٦٨٨٣٣٤٧

٥٧٠٨باق حازم ابو بكر رشدي ذكى٧٠٨٦٨٨٣١٢٨

٥٧٠٩باق حسام الدین مصطفى زكى على٧٠٩٦٨٨٣٠٦٥

٥٧١٠باق حسام ایھاب سید السید٧١٠٦١٣٧٠٧٩

٥٧١١باق دالیا عالء سلیم عبد العلیم٧١١١٠٠٠١٠٥٢٤

٥٧١٢باق دنیا محمد حسن عبدالصبور٧١٢٦٠١٠٥٦٦

٥٧١٣باق دینا عمرو عبد الرحیم على٧١٣٦٨٨٣٢٨٣

٥٧١٤باق راندا مختار صالح عبدالعظیم٧١٤٦٠٠١٢٣٣

٥٧١٥باق رانیا حسنین احمد محمد٧١٥٦٨٨٣٢١٠

٥٧١٦باق رحاب ابراھیم صالح محمد٧١٦٦٨٨٣٢١٩

٥٧١٧باق رضوى رضا عبدالحمید محمد٧١٧٦٠٠٣٤٥٩

٥٧١٨باق رمضان جمال على عبدهللا٧١٨٥٩٩٨٦١٣

٥٧١٩باق سامح یسرى احمد محمود٧١٩٦٨٨٢٦٥٤

٥٧٢٠باق شیماء نجاتى عبدالرحیم عبدالجواد٧٢٠٦١٣٦٩٢٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٥ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٧٢١باق صباح عبدالرحمن احمد حسن٧٢١٦٠٠١٦٥٦

٥٧٢٢باق عائشة ماھر عامر عبد المقصود٧٢٢٦٨٨٢٩٠٩

٥٧٢٣باق عائشھ سمیر محمد على٧٢٣٦٠٠٧١٥٨

٥٧٢٤باق عزیزه رجب حسن دسوقى٧٢٤٦٠٢٢٧٣١

٥٧٢٥باق عمرو احمد رمضان عبدالرحیم٧٢٥٦٠١٠٤٩٨

٥٧٢٦باق محمد احمد المرسى المرسى شطا٧٢٦٦١٣٦٩٧٥

٥٧٢٧باق محمد الھادى محمد ابوسعید٧٢٧٥٩٩٨١٥٤

٥٧٢٨باق محمد جمال محمد عبدالھادى٧٢٨٦٠٥١٦٤٨

٥٧٢٩باق محمد حشمت عبدالعال فھمى٧٢٩٦٥٤٠٣٠٧

٥٧٣٠باق محمد خالد محمد عبدالعال سلیمان٧٣٠٦٠٠٩٤٦٩

٥٧٣١باق محمد خلف احمد حسن٧٣١٥٩٩٨١١٧

٥٧٣٢باق محمد سامى عبدالعزیز احمد علم الدین٧٣٢٦٠٠١٦٣٠

٥٧٣٣باق محمد عبد الغفار عبد الحكیم على٧٣٣٦٨٨٢٨٣٩

٥٧٣٤باق محمد على محمد موافى٧٣٤٥٩٩٨٢٥٤

٥٧٣٥باق محمد عیسى محمد ابراھیم٧٣٥٦٠٠٨١٢٤

٥٧٣٦باق محمد مخیل سید احمد٧٣٦٦٠٠٩٢٩٠

٥٧٣٧باق محمد نبیل حنفى مجاھد ابوالدھب٧٣٧٥٩٩٨٠٨٣

٥٧٣٨باق مروان جمال محمد عطا٧٣٨٦٠٢٢٧٠٣

٥٧٣٩باق مریم عالء عبدالحمید احمد حسین٧٣٩٥٩٩٧٩٢٦

٥٧٤٠باق منال عبدالحفیظ مصطفى جادالكریم٧٤٠٦٠١١٧٥١

٥٧٤١باق مھا ابراھیم عبدالمستجاب عبدالغنى٧٤١٦٠١٠٢٥٤

٥٧٤٢باق مھا محمد احمد محمد٧٤٢٦٠٠٢٣٧٩

٥٧٤٣باق میاده جمال عبدالعظیم عبدالرحیم٧٤٣٦٠٠٩٨٩٣

٥٧٤٤باق نادیة على محمد عمر٧٤٤٦٨٨٢٩٨٣

٥٧٤٥باق نھى محمود یسرى محمد عبدالعظیم٧٤٥٦٠٠٩٩٧٣

٥٧٤٦باق نورھان على صالح على٧٤٦٦٨٨٢٧٥٥

٥٧٤٧باق نورھان ھنى محمد عمر٧٤٧٦٨٨٣٠٩٥

٥٧٤٨باق ھدى عبداللطیف العادلى على٧٤٨٦٠٠٢٢٦١

٥٧٤٩باق وفاء عاشور عبدالاله نعمان٧٤٩١٠٠٠١٠٥٣٧

٥٧٥٠باق احمد كمال محمد محمد ابو بكر٧٥٠٦٠٠٩٣٧٤

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة ثالثة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٦ )

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

رقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

٥٧٥١من الخارج ١ امل محمد صالح عبدالرحمن٧٥١٦٠٢٢٧٥٣

٥٧٥٢من الخارج ١ امنیھ ذكى شمس ذكى٧٥٢٦٥٣٧٤٢٦

٥٧٥٣من الخارج ١ تقى طارق عبدالرحمن اسماعیل٧٥٣٥٩٩٧٨٣٨

٥٧٥٤من الخارج ١ حسام رمضان عثمان سید٧٥٤٦٠٠٩٤٥٧

٥٧٥٥من الخارج ١ رشا محى حسن احمد٧٥٥٦٠٠٩٨٨٣

٥٧٥٦من الخارج ١ سمر ربیع مراد ابراھیم٧٥٦٦٠٢٥٦٢٦

٥٧٥٧من الخارج ١ عبدالرحمن محمد احمد محمد وزیرى٧٥٧٦٠٠٢٠٣١

٥٧٥٨من الخارج ١ عبدهللا ناجح عبدهللا عبدالكریم٧٥٨٦٠١٠٠٨٢

٥٧٥٩من الخارج ١ فاروق الحسینى فاروق محمد٧٥٩٥٩٩٧٨٧٢

٥٧٦٠من الخارج ١ نورھان عاطف فرغلى محمد٧٦٠٦٥٤٠١٧٣

٥٧٦١من الخارج ١ یوسف محمد صالح منتصر٧٦١٥٩٩٨١٧٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


