
   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  

      

   

 الفرقة الرابعة/ الفصل الدراسً األول
 

 

 

         دار العلوم
 

  

     

 

 رقم الجلوس الحالة الدراسٌة مالحظات

 

 م اسم الطالب

 

 2 احمد اشرف رجب محمد ٨٨٧٧ مستجد 

 0 احمد محمد حسن محمود ٨٨٧٧ مستجد 

 ۳ احمد محمد عبدالحكٌم فرج ٨٨٧٨ مستجد 

 ٤ احمد مرزوق عاٌش مرزوق ٨٨٧٧ مستجد 

 ٧ اسراء فرغل سٌد هاشم ٨٨٧٧ مستجد 

 ٧ اسراء محمد احمد محمد ٨٨٧2 مستجد 

 ٨ اسراء محمود فتحً السٌد ٨٨٧2 مستجد 

 ٧ اسالم احمد محمد احمد ٨٨٧0 مستجد 

 ٧ اسالم حسٌن عبد الرحمن خلٌفة ٨٨٧۳ مستجد 

 22 اسماء ربٌع فكرى طه ٨٨٧٤ مستجد 

 22 الشٌماء مدحت ناجى زكى ٨٨٧٧ مستجد 

 20 الهام قاسم مصطفً ابو بكر ٨٨٧٧ مستجد 

 2۳ الهام محمد خلف طلب ٨٨٧٨ مستجد 

 2٤ امل حسن حامد حسن محمد ٨٨٧٧ مستجد 

 2٧ امٌر سعٌد حماد على ٨٨٧٧ مستجد 

 2٧ اٌات عبد الهادى ابو ضٌف عوض ٨٧22 مستجد 

 2٨ اٌناس محمد حسن محمود ٨٧22 مستجد 

 2٧ بدر حزام محمد الدوسرى ٨٧20 مستجد 

 2٧ ثناء عصام مصطفى طه ٨٧2۳ مستجد 

 02 جهاد حسنى عطا امٌن ٨٧2٤ مستجد 

 02 جٌهان حسٌن فاضل حسٌن ٨٧2٧ مستجد 

 00 حازم متولى على متولى علٌوه ٨٧2٧ مستجد 

 0۳ دعاء مبروك نادي شحاتة ٨٧2٨ مستجد 

 0٤ محروص رغده خلف محمد ٨٧2٧ مستجد 

 0٧ زهراء احمد ابوالفضل احمد ٨٧2٧ مستجد 

 
 
 

 0٧ ساره جمال سٌد عبد الغنى ٨٧22 مستجد

 

 



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .2 سالم بداح حزام محمد الدوسرى ٨٧22 مستجد 

  .2 سالم محمد حزام محمد الدوسرى ٨٧20 مستجد 

  .3 سامح رمٌحى عبدالحفٌظ عبدالمجٌد ٨٧2۳ مستجد 

  .4 ىسعد  حزام محمد الدوسر ٨٧2٤ مستجد 

  .5 سلسبٌل عٌد عبدالمؤمن عبدالباسط ٨٧2٧ مستجد 

  .6 سمٌه محمد احمد عبدالغنى ٨٧2٧ مستجد 

  .7 شرٌف حسن صادق صبح ٨٧2٨ مستجد 

  .8 شٌماء احمد خمٌس عرفان ٨٧2٧ مستجد 

  .9 شٌماء عامر عنتر عبدالمجلى ٨٧2٧ مستجد 

  .01 شٌماء على عبد الرحٌم محمد ٨٧02 مستجد 

  .00 ل محمد علًشٌماء نبٌ ٨٧02 مستجد 

  .02 صابرٌن حمدى على محمد ٨٧00 مستجد 

  .03 صفاء حسن فرغلى بكر ٨٧0۳ مستجد 

  .04 طارق محمد محمد علً ٨٧0٤ مستجد 

  .05 عبدالرحٌم محمود ابوسمره عبدالعظٌم ٨٧0٧ مستجد 

  .06 عبٌر عالء فولى محمد ٨٧0٧ مستجد 

  .07 عزه كمال عبد الرحٌم على ٨٧0٨ مستجد 

  .08 ٌن نعٌم احمدعالء عزالد ٨٧0٧ مستجد 

  .09 عمر كمال حسٌن حسن ٨٧0٧ مستجد 

  .21 فاطمه خالد جمال الدٌن احمد ٨٧۳2 مستجد 

  .20 كامل بهجت كامل ٌوسف ٨٧۳2 مستجد 

  .22 كرٌم سعد سٌد شعبان ٨٧۳0 مستجد 

  .23 محمد رمضان احمد عبد ربه ٨٧۳۳ مستجد 

  .24 محمد ضاحً رضوان دردٌر ٨٧۳٤ مستجد 

  .25 حمدمحمد على ماهر م ٨٧۳٧ مستجد 

  .26 محمد محمد صالح الدٌن محمد عبدالصمد ٨٧۳٧ مستجد 

  .27 محمد ممدوح محمد عبد الغنى ٨٧۳٨ مستجد 

  .28 محمود محمد صالح زهران ٨٧۳٧ مستجد 

  .29 محمود محمد قاسم عبد العال ٨٧۳٧ مستجد 

 
 

  .31 محمود مخلوف حافظ محمد ٨٧٤2 مستجد



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 محمود ناجى قطب محمد ٨٧٤2 مستجد 

  .2 تار على جمعه حسنمخ ٨٧٤0 مستجد 

  .3 مرٌم حفظً عبدالحفٌظ خلف ٨٧٤۳ مستجد 

  .4 مصطفى جمعه كامل شحاته ٨٧٤٤ مستجد 

  .5 مصطفى ناصر محمود حماده ٨٧٤٧ مستجد 

  .6 منار جمال احمد سٌد ٨٧٤٧ مستجد 

  .7 منه هللا ٌحٌى محمد مهران ٨٧٤٨ مستجد 

  .8 منى مختار انور محمد ٨٧٤٧ مستجد 

  .9 ع رجب ابراهٌممؤمن ربٌ ٨٧٤٧ مستجد 

  .01 مى عبد الرحٌم هاشم عبد الرحٌم ٨٧٧2 مستجد 

  .00 مٌار محمد عبد العزٌز احمد ٨٧٧2 مستجد 

  .02 ناهد بهاء الدٌن محمد صابر ٨٧٧0 مستجد 

  .03 نرمٌن عمران محمد عباس ٨٧٧۳ مستجد 

  .04 نورهان بركه صدقى عبد الرشٌد ٨٧٧٤ مستجد 

  .05 هبةاللة جالل ضاحى حسن ٨٧٧٧ مستجد 

  .06 هدٌر مجدى محمد عبد الصمد ٨٧٧٧ ستجدم 

  .07 هٌام هشام محمد امٌن ٨٧٧٨ مستجد 

  .08 وائل اسماعٌل محمود حسن ٨٧٧٧ مستجد 

  .09 ٌحٌى محمد عبد الباقى عبد الوهاب ٨٧٧٧ مستجد 

  .21 احسان محمد كامل شلقامى ٨٧٧2 باق 

  .20 احمد رمضان انور فهٌم ٨٧٧2 باق 

  .22 احمد محمد خلف محمد عرابى ٨٧٧0 باق 

  .23 احمد محمد خلٌف كامل ٨٧٧۳ باق 

  .24 اسالم على حسٌن على ٨٧٧٤ باق 

  .25 االء حسٌن محمد سٌد ٨٧٧٧ باق 

  .26 االء عبد المنعم محمد عبداللطٌف ٨٧٧٧ باق 

  .27 الشٌماء جالل محمد حسٌن ٨٧٧٨ باق 

  .28 امانى محمد تمام عبد المجٌد ٨٧٧٧ باق 

  .29 امل محمود عبد الحكٌم عبد المعز ٨٧٧٧ باق 

 
 

  .31 امنٌة خالد محمد ٌحٌى ٨٧٨2 باق



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 اٌة حجازي فتحً حسن ٨٧٨2 باق 

  .2 اٌة عزوز داخلى حسٌن ٨٧٨0 باق 

  .3 اٌمان جمال على ابواللٌل ٨٧٨۳ باق 

  .4 اٌه عبدالحمٌد عبدالسمٌع عبد الغنى ٨٧٨٤ باق 

  .5 بسمه نصر احمد محمد ٨٧٨٧ باق 

  .6 حازم جابر عبدالنعٌم ابوزٌد ٨٧٨٧ باق 

  .7 حافظ عماد الدٌن حافظ ٌوسف ٨٧٨٨ باق 

  .8 حسام صالح حامد عبدالمنعم ٨٧٨٧ باق 

  .9 حنان سٌد مرعى على ٨٧٨٧ باق 

  .01 رمضان ربٌع عبدالمالك بدوى ٨٧٧2 باق 

  .00 سالم رمضان علً محمد ٨٧٧2 باق 

  .02 سمر شرٌف عبد الفتاح محمد ٨٧٧0 باق 

  .03 سهٌلة عماد الدٌن فاروق احمد ٨٧٧۳ باق 

  .04 ومٌه وجٌه محمد ابراهٌمس ٨٧٧٤ باق 

  .05 سٌد فرحات حسانٌن فرحات ٨٧٧٧ باق 

  .06 شادٌة اٌهاب محمد محمد ٨٧٧٧ باق 

  .07 شاهر عبدالمجٌد شاهر عبدالمجٌد ٨٧٧٨ باق 

  .08 شرٌهان احمد سٌد محمد ٨٧٧٧ باق 

  .09 شوق صالح الدٌن نور الدٌن عمر ٨٧٧٧ باق 

  .21 ضحً خلف عٌد أحمد ٨٧٧2 باق 

  .20 ى محرم محمدضحى فتح ٨٧٧2 باق 

  .22 عائشه محمد صالح ابراهٌم ٨٧٧0 باق 

  .23 عادل خالف عبدالجابر عامر عبدهللا ٨٧٧۳ باق 

  .24 عبدالرحمن عبدالخالق عبداللطٌف فرج ٨٧٧٤ باق 

  .25 عبدالرحمن عالءالدٌن كمال امٌن ٨٧٧٧ باق 

  .26 عثمان فتحى خلٌل صالح ٨٧٧٧ باق 

  .27 عفاف  محمد عبدالعظٌم عبدالحفٌظ ٨٧٧٨ باق 

  .28 على جمال على محمد ٨٧٧٧ باق 

  .29 على شعبان ابو السعود اسماعٌل ٨٧٧٧ باق 

 
 

  .31 فاطمة خالد محمد مٌهوب ٨٧22 باق



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 فاطمه نجاتى عبد العزٌز على ٨٧22 باق 

  .2 لمٌاء احمد عرابى نجاتى ٨٧20 باق 

  .3 لمٌاء محمد صالح امٌن ٨٧2۳ باق 

  .4 محمد احمد دكورى احمد ٨٧2٤ باق 

  .5 محمد كمال سعد محمد ٨٧2٧ باق 

  .6 محمد مصطفى روٌش عٌسوى ٨٧2٧ باق 

  .7 محمد هرٌدى عبد العطاى عبد السمٌع ٨٧2٨ باق 

  .8 محمود حسن مغربى عثمان ٨٧2٧ باق 

  .9 محمود عبدهللا محمود احمد ٨٧2٧ باق 

  .01 مصطفى سعداوى نجٌب ابراهٌم ٨٧22 باق 

  .00 مصطفى عبدالفتاح سعودى نجٌب ٨٧22 باق 

  .02 مصطفى محمد عبدالعزٌز محمد ٨٧20 باق 

  .03 ممدوح علً علً علوان ٨٧2۳ باق 

  .04 منال محمد احمد سعٌد ٨٧2٤ باق 

  .05 منةاللة مصطفى على مصطفى ٨٧2٧ باق 

  .06 مٌار عادل عبدالرازق محمود ٨٧2٧ باق 

  .07 ناصر محمد عٌد عبدالنبى ٨٧2٨ باق 

  .08 نورا ماهر محمد عبد الغنً ٨٧2٧ باق 

  .09 هان جمال عباس مهنىنٌر ٨٧2٧ باق 

  .21 هاجر اشرف محفوظ حافظ ٨٧02 باق 

  .20 هبه شعبان فكرى عبد المالك ٨٧02 باق 

  .22 هند خلٌل محمد على ٨٧00 باق 

  .23 هٌام عبد الناصر ربٌع جمعه ٨٧0۳ باق 

  .24 والء جمعة احمد محمد ٨٧0٤ باق 

  .25 والء ناصر الدرٌنً محمود ٨٧0٧ باق 

  .26 ٌوسف خالد محمد محمود ٨٧0٧ باق 

  .27 احمد اسماعٌل احمد ابراهٌم ٨٧0٨ 2خارج 

  .28 احمد حسن عبدالعاطى بهلول ٨٧0٧ 2خارج 

  .29 احمد سٌد احمد محمد ٨٧0٧ 2خارج 

 
 

  .31 احمد محمد عبدالستار قاسم ٨٧۳2 2خارج



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 احمد مصطفى ابراهٌم حسن ٨٧۳2 2خارج 

  .2 احمد ممدوح صالح محمد ٨٧۳0 2خارج 

  .3 اسراء فتحى مرسى مرسى ٨٧۳۳ 2خارج 

  .4 اسماء سٌد صبرى على ٨٧۳٤ 2خارج 

  .5 اسماء محمد بكري علً ٨٧۳٧ 2خارج 

  .6 االء حمد محمد عوض ٨٧۳٧ 2خارج 

  .7 ام هاشم زٌن عبدهللا شحاته ٨٧۳٨ 2خارج 

  .8 امنٌه احمد عثمان محمود ٨٧۳٧ 2خارج 

  .9 امٌرة عبد العزٌز عبدالرحمن حسن ٨٧۳٧ 2خارج 

  .01 اٌة ابراهٌم صفى الدٌن منصور ٨٧٤2 2خارج 

  .00 اٌمان سلطان مبروك سلطان ٨٧٤2 2خارج 

  .02 اٌمان صالح عبدالصمد حسن ٨٧٤0 2خارج 

  .03 اٌمن خلف هللا محمد عبد العلٌم ٨٧٤۳ 2خارج 

  .04 بسمه احمد عبدالعاطى التقى ٨٧٤٤ 2خارج 

  .05 جهاد عامر شعراوى عمر ٨٧٤٧ 2خارج 

  .06 مشرفجهاد مشرف شعبان  ٨٧٤٧ 2خارج 

  .07 دالٌا شعبان احمد سلٌمان ٨٧٤٨ 2خارج 

  .08 دعاء محمد السٌد محمد ٨٧٤٧ 2خارج 

  .09 رانٌا حسنً سعداوي محمود ٨٧٤٧ 2خارج 

  .21 زٌنب عبدالحكٌم سعٌد على ٨٧٧2 2خارج 

  .20 زٌنب علً محمد عبد المنعم ٨٧٧2 2خارج 

  .22 زٌنب محمد احمد تهامى ٨٧٧0 2خارج 

  .23 د صادق عطا هللاساره عبد الحمٌ ٨٧٧۳ 2خارج 

  .24 سحر رضا فتحً إحمد ٨٧٧٤ 2خارج 

  .25 سماح حراجى جاد حسن ٨٧٧٧ 2خارج 

  .26 سمر عبدالرؤوف احمد محمد ٨٧٧٧ 2خارج 

  .27 شٌماء صافى باهى طه ٨٧٧٨ 2خارج 

  .28 شٌماء محمد انور محمد ٨٧٧٧ 2خارج 

  .29 شٌماء نادى محمد حسن ٨٧٧٧ 2خارج 

 
 

  .31 محمدضحى مصطفى ابو النصر  ٨٧٧2 2خارج



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 طارق محمد هالل محمد ٨٧٧2 2خارج 

  .2 طه احمد سٌد محمد ٨٧٧0 2خارج 

  .3 عبد الرحمن قاسم محمد محمد ٨٧٧۳ 2خارج 

  .4 عبٌر ناجً محمد عبد الحمٌد ٨٧٧٤ 2خارج 

  .5 عواطف رمضان زغلول محمد ٨٧٧٧ 2خارج 

  .6 فاطمه احمد محمد عبد الحلٌم ٨٧٧٧ 2خارج 

  .7 المنعم محمد فاطمه محمد عبد ٨٧٧٨ 2خارج 

  .8 فاطمه مكرم عبدالقادر ماذن ٨٧٧٧ 2خارج 

  .9 محمد احمد محمد محمد عبدالكرٌم ٨٧٧٧ 2خارج 

  .01 محمد ربٌع احمد عبدالمقصود ٨٧٨2 2خارج 

  .00 محمد عبدالقادر شافعى محمد ٨٧٨2 2خارج 

  .02 محمد على ٌوسف حسن ٨٧٨0 2خارج 

  .03 محمد محمود احمد ٌوسف ٨٧٨۳ 2خارج 

  .04 محمد مختار حسنى عبدالرحمن ٨٧٨٤ 2خارج 

  .05 محمد مصطفى باشرى سلٌمان ٨٧٨٧ 2خارج 

  .06 منةهللا فتحى احمد عبدالجٌد ٨٧٨٧ 2خارج 

  .07 منى جمال ذكى جاب هللا ٨٧٨٨ 2خارج 

  .08 منى محمود عبدهللا عبدالتواب ٨٧٨٧ 2خارج 

  .09 نجالء عبدالفتاح سٌد عبدالفتاح ٨٧٨٧ 2خارج 

  .21 دالقادر عثماننجالء ماهر عب ٨٧٧2 2خارج 

  .20 نجوى عبدالكرٌم عبدهللا احمد ٨٧٧2 2خارج 

  .22 نشوى محمد ضاحى ابو زٌد ٨٧٧0 2خارج 

  .23 نعمه حمدى محمد عبدالراضى ٨٧٧۳ 2خارج 

  .24 نمٌاء احمد محفوظ عبٌد ٨٧٧٤ 2خارج 

  .25 نورا فارس احمد محمد ٨٧٧٧ 2خارج 

  .26 نورهان سٌد خلف ابراهٌم ٨٧٧٧ 2خارج 

  .27 ر ٌحٌى عبدالحلٌم دٌابهاج ٨٧٧٨ 2خارج 

  .28 هداٌة رضا مصطفى مكادي ٨٧٧٧ 2خارج 

  .29 وجٌه جمال طلب محمد ٨٧٧٧ 2خارج 

 
 

  .31 والء شٌمى ضاحى محمود ٨٧٧2 2خارج



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 احمد اسماعٌل ٌحى ذكى ٨٧٧2 0خارج 

  .2 اسماء جالل محمد سٌد ٨٧٧0 0خارج 

  .3 اسماء خالد محمود احمد ٨٧٧۳ 0خارج 

  .4 محمد مرسى اسماء فتحى ٨٧٧٤ 0خارج 

  .5 الهام عادل محمود عوض ٨٧٧٧ 0خارج 

  .6 امٌرة احمد عبد الرازق علً ٨٧٧٧ 0خارج 

  .7 دٌنا سعٌد محمود ابراهٌم ٨٧٧٨ 0خارج 

  .8 رحاب كامل محمد عبد العلٌم ٨٧٧٧ 0خارج 

  .9 رغدة سعودى ابو الٌزٌد احمد ٨٧٧٧ 0خارج 

  .01 رٌهام ابراهٌم نجٌب حسٌن ٧222 0خارج 

  .00 زٌنب مصطفى محمد عبداالمام ٧222 0خارج 

  .02 سمر محمد سٌد عوض ٧220 0خارج 

  .03 سهٌر على احمد عطوان ٧22۳ 0خارج 

  .04 سٌد منٌر عبدالحمٌد عبداللطٌف ٧22٤ 0خارج 

  .05 ضحى محمد صابر احمد ٧22٧ 0خارج 

  .06 ضٌاء ابو الجود فخري شحاته ٧22٧ 0خارج 

  .07 عبدالرحمن عٌد حسن حماده ٧22٨ 0خارج 

  .08 عمادالدٌن محمد حسٌن احمد ٧22٧ 0خارج 

  .09 عمرو فضل حسن عبدهللا ٧22٧ 0خارج 

  .21 فاٌزة امبٌش احمد دسوقى ٧222 0خارج 

  .20 لمٌاء عادل احمد حسن ٧222 0خارج 

  .22 محمد اسماعٌل انور اسماعٌل ٧220 0خارج 

  .23 محمد السٌد محمد رمضان ٧22۳ 0خارج 

  .24 محمد سٌد عبدالمنعم سٌد ٧22٤ 0خارج 

  .25 محمود عبد ربه عبد الحمٌد حسٌن ٧22٧ 0خارج 

  .26 هبه اشرف عدلى ابراهٌم ٧22٧ 0خارج 

  .27 هدٌر عادل فضل دٌاب ٧22٨ 0خارج 

  .28 ابراهٌم محمد عبدالعال اسماعٌل ٧22٧ ۳خارج 

  .29 اسماء جمال محمد محمد ٧22٧ ۳خارج 

 
 

  .31 اسماء حسن حسنى محمود ٧202 ۳خارج



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

  .0 اسماء مخلوف كامل محمد ٧202 ۳خارج 

  .2 امٌمه خالد فاروق محمد ٧200 ۳خارج 

  .3 دعاء عادل السٌد الزهرى ٧20۳ ۳خارج 

  .4 رشا أبو العال عبد البارى علً ٧20٤ ۳خارج 

  .5 زٌنب حفنى محمود حفنى ٧20٧ ۳خارج 

  .6 سماح حسٌن السٌد احمد ٧20٧ ۳خارج 

  .7 سمٌه عبدالرحمن رجب محمد ٧20٨ ۳خارج 

  .8 مد اسماعٌلشٌماء عبدالسمٌع اح ٧20٧ ۳خارج 

  .9 عبدالرحمن ركابى حسن السٌد ٧20٧ ۳خارج 

  .01 عبٌر سعٌد ابراهٌم احمد ٧2۳2 ۳خارج 

  .00 عزٌزه السٌد عبد الرازق عبد الرازق ٧2۳2 ۳خارج 

  .02 علٌاء حٌدر نجٌب حٌدر ٧2۳0 ۳خارج 

  .03 عمر زٌن العابدٌن عبدالمقصود أحمد ٧2۳۳ ۳خارج 

  .04 فاطمه جمعه جابر جاد ٧2۳٤ ۳خارج 

  .05 محمود سٌد عبدالجواد عبدالخالق ٧2۳٧ ۳ارجخ 

  .06 محمود عبداللطٌف محمود عبداللطٌف ٧2۳٧ ۳خارج 

  .07 محمود هالل رجب محمد مرسى ٧2۳٨ ۳خارج 

  .08 نسرٌن محمود سعد محمد ٧2۳٧ ۳خارج 

  .09 هاجر كسبان مسلم حسن ٧2۳٧ ۳خارج 

  .21 هناء محمد محمود حافظ ٧2٤2 ۳خارج 

  .20 د المقصود محمدامٌمه احمد عب ٧2٤2 ٧خارج 

  .22 اٌه سٌد دسوقى عبدالرحٌم ٧2٤0 ٧خارج 

  .23 اٌه صالح الدٌن احمد حسن على ٧2٤۳ ٧خارج 

  .24 حنان شعبان فهمى ابراهٌم ٧2٤٤ ٧خارج 

  .25 خدٌجه عباس محمود عبد هللا ٧2٤٧ ٧خارج 

  .26 زٌنب محمد جاد على ٧2٤٧ ٧خارج 

  .27 سوسن محمود نعمان محروص ٧2٤٨ ٧خارج 

  .28 طه محمد عبدالحلٌم محمد ٧2٤٧ ٧خارج 

  .29 عال رجب حمده محمد ٧2٤٧ ٧خارج 

 
 

  .31 عٌد سعٌد محمد سالمه ٧2٧2 ٧خارج



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

 0 غاده جمال تونى مرزوق ٧2٧2 ٧خارج 

 2 فاطمه رجب صابر فولى ٧2٧0 ٧خارج 

 3 فتحٌه سعد عبدالجواد عبدهللا ٧2٧۳ ٧خارج 

 4 محمد سٌد ابراهٌم على ٧2٧٤ ٧خارج 

 5 مود احمد محمود نوبىمح ٧2٧٧ ٧خارج 
  

   



   

 

      

 

   

    

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
 انتظام -الفرقة الرابعة 

 

    

            

    

 0202-0202للعام األكادٌمى
 

    

  

 دار العلوم
 

 

 جامعة المنٌا
 

  

              

      

 اللجنة  )        (

 

 ظام شئون الطالبن
 

  

              

              

 

        

        

 

 2من  2صفحة 
 

 

 المـــصـــدر قـاعـدة بـــٌـــــانــات نــــظــــم المــعــلـــومــات االدارٌـــــة
 

 

    /  / ٥ 
 

 تارٌخ الطباعة
 

 

 

 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة رابعة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٠٠١مستجد تقدیر ابتسام جمال عبد هللا عبد المعز١٦٨٨٢٩٦١

 ٧٠٠٢مستجد تقدیر ابتسام محسن سید فھمى٢٦٨٨٢٦٠٠

 ٧٠٠٣مستجد تخلف ابتھال نصار سید حافظ٣٥٩٩٩٤٥٧

 ٧٠٠٤مستجد تقدیر ابراھیم احمد ابراھیم محمد٤٦٠١٤١٣٧

 ٧٠٠٥مستجد تخلف ابراھیم محمد قطب محمد٥٦٨٨٢٨٦٦

 ٧٠٠٦مستجد تخلف اثار جمعھ محمد أحمد٦٦٨٨٢٨٨٠

 ٧٠٠٧مستجد تقدیر احالم رضى رشید على٧٦٨٨٢٦٣١

 ٧٠٠٨مستجد تقدیر احمد اشرف حسن محمد٨٦٨٨٢٤٤٤

 ٧٠٠٩مستجد تقدیر احمد اشرف عبد المختار عبد الحلیم٩٦٨٨٣٢٢٦

 ٧٠١٠مستجد تخلف احمد اشرف محمد بیومى١٠٦٨٨٣٠٣٠

 ٧٠١١مستجد تخلف احمد السید محمد السید العادلى١١٦٠١٢٩٤٤

 ٧٠١٢مستجد تخلف احمد انور فھمى على١٢٦٠١٢٩٧٦

 ٧٠١٣مستجد تخلف احمد بد ر شاھین شلقامى١٣٥٩٩٨٢٣٨

 ٧٠١٤مستجد تخلف احمد ثابت احمد رغمان١٤٦٨٨٣١٥٤

 ٧٠١٥مستجد تخلف احمد جمال شمس الدین درویش١٥٦٨٨٢٨١٧

 ٧٠١٦مستجد تخلف احمد حسن محمد ھیبھ١٦٦٨٨٣٠٠٦

 ٧٠١٧مستجد تقدیر احمد ربیع الدسوقي ابراھیم ابراھیم١٧٦٨٨٢٩٧٨

 ٧٠١٨مستجد تخلف احمد رمزى حسان احمد١٨٦٨٨٣١٥٥

 ٧٠١٩مستجد تقدیر احمد سعد السید عبد الفتاح١٩٦٨٨٣٣٢٣

 ٧٠٢٠مستجد تخلف احمد شرف عبدالمطلب عبدالمجید٢٠٥٩٩٨٥٦٧

 ٧٠٢١مستجد تقدیر احمد شعبان محمد محمد٢١٦٨٨٢٧٧٨

 ٧٠٢٢مستجد تخلف احمد عاطف عبدالسالم عبدالعزیز٢٢٦٨٨٢٧٦٤

 ٧٠٢٣مستجد تقدیر احمد عبد هللا مصطفى على٢٣٦٨٨٣٢٩٠

 ٧٠٢٤مستجد تخلف احمد عبداللطیف احمد حسین٢٤٦٠١٢٣٢٩

 ٧٠٢٥مستجد تخلف احمد عبدهللا على كامل٢٥٦٠٠٩٥٣٣

 ٧٠٢٦مستجد تقدیر احمد على عبدهللا عید٢٦٦١٣٧١٤٠

 ٧٠٢٧مستجد تقدیر احمد علي سنوسي حنیش٢٧٦٨٨٣٠٧١

 ٧٠٢٨مستجد تخلف احمد عمر الفاروق محمدشاكر عبدالعلیم٢٨٥٩٩٧٨٦٨

 ٧٠٢٩مستجد تخلف احمد عید سید محمد٢٩٦٠٠٢٣١١

 ٧٠٣٠مستجد تخلف احمد محمد األمیر محمود حجازى٣٠٦٥٣٧٣٤٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٠٣١مستجد تخلف احمد محمد عبدالعال عبدالرحیم٣١٦٠١٠٢٤٦

 ٧٠٣٢مستجد تقدیر احمد محمد غالب محمد٣٢٦٠١٠٢٢٦

 ٧٠٣٣مستجد تقدیر احمد محمد محمد عبد هللا٣٣٦٨٨٣١٨٥

 ٧٠٣٤مستجد تخلف احمد یسرى عبد الرازق فرغلى٣٤٦٨٨٣١٠٨

 ٧٠٣٥مستجد تخلف احمد یونس كامل حسین٣٥٦٨٨٢٩٣٩

 ٧٠٣٦مستجد تخلف اخالص محمد عبدالمعز عبدالعزیز٣٦٦٠١٠٢٥٢

 ٧٠٣٧مستجد تخلف اروى محمد حماد محمد٣٧٦٨٨٣٠١٣

 ٧٠٣٨مستجد تقدیر ازھار جمال حماده احمد٣٨٦٨٨٣٢٧٧

 ٧٠٣٩مستجد تقدیر اسامھ الوحیلى احمد اسماعیل٣٩٦٨٨٣٢٢٣

 ٧٠٤٠مستجد تخلف اسامھ عبدالبدیع سید محمد٤٠٦٤٦٧٨٠٢

 ٧٠٤١مستجد تخلف اسراء اشرف فاروق امین٤١٦٨٨٢٩٥١

 ٧٠٤٢مستجد تقدیر اسراء جمال كامل صالح٤٢٦٨٨٣٣٦٦

 ٧٠٤٣مستجد تقدیر اسراء جمعھ محمد محمد سعد٤٣٦٨٨٣٢١٧

 ٧٠٤٤مستجد تخلف اسراء درویش عبد الحمید درویش٤٤٦٨٨٣٢٣٨

 ٧٠٤٥مستجد تقدیر اسراء شحاتة محمد امین٤٥٦٨٨٣١٣١

 ٧٠٤٦مستجد تخلف اسراء صالح منصور احمد٤٦٦٨٨٢٧٨٤

 ٧٠٤٧مستجد تقدیر اسراء ضاھر ابراھیم محمد٤٧٦٨٨٢٨٤٧

 ٧٠٤٨مستجد تخلف اسراء عادل ربیع عبدالعظیم٤٨٦٠٠٢١٩٥

 ٧٠٤٩مستجد تخلف اسراء عصام سید محمود٤٩٦٠١٠٤٥٦

 ٧٠٥٠مستجد تقدیر اسراء على ابو شامھ جاد الكریم٥٠٦٠٤٢٣٥٤

 ٧٠٥١مستجد تقدیر اسراء محمد احمد طلعت احمد القشیرى٥١٦٨٨٢٩٥٣

 ٧٠٥٢مستجد تقدیر اسراء محمد احمد عبدربھ٥٢٦٠٤٢٦٣٢

 ٧٠٥٣مستجد تقدیر اسراء ناصر قطب احمد٥٣٦٨٨٢٨٥٩

 ٧٠٥٤مستجد تقدیر اسالم ابراھیم على احمد على٥٤٦٠٥٦٩٢٩

 ٧٠٥٥مستجد تقدیر اسالم احمد فتحى عبد الصمد٥٥٦٨٨٣٠٩٢

 ٧٠٥٦مستجد تقدیر اسالم اشرف على متولى٥٦١٠٠٠١٠٧٨٤

 ٧٠٥٧مستجد تخلف اسالم اشرف محمود عبدالباقى٥٧٦٨٨٢٨٠١

 ٧٠٥٨مستجد تخلف اسالم ایمن محمد ابو سریع٥٨٦٨٨٣١٨٦

 ٧٠٥٩مستجد تخلف اسالم خیرى مخلوف ندیم٥٩٦٠٠١٢٠٩

 ٧٠٦٠مستجد تقدیر اسالم عبد الرحیم محمد خیرى٦٠٦٨٨٢٥١٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٠٦١مستجد تقدیر اسالم عبدالحكیم احمد محمد٦١٦٨٨٣٣٦٠

 ٧٠٦٢مستجد تقدیر اسالم عصام احمد محمد٦٢٦٠١٣٩٤٤

 ٧٠٦٣مستجد تخلف اسالم محمد عید خضر٦٣٦٨٨٣١٥٢

 ٧٠٦٤مستجد تقدیر اسالم محمد محمود محمد٦٤٦٨٨٣٢٥٥

 ٧٠٦٥مستجد تخلف اسالم محمد معاطى عبدالغفار٦٥٦١٣٦٩٥٩

 ٧٠٦٦مستجد تقدیر اسالم محمد وردانى متولى٦٦٦٨٨٣٢٤١

 ٧٠٦٧مستجد تقدیر اسماء ابراھیم رشاد سید٦٧٦٨٨٢٩٥٢

 ٧٠٦٨مستجد تقدیر اسماء ابراھیم محمد محمد٦٨٦٨٨٢٩٨٩

 ٧٠٦٩مستجد تخلف اسماء احمد حسن محمد٦٩٦٨٨٣٠٢٥

 ٧٠٧٠مستجد تقدیر اسماء احمد على حسین٧٠٦٨٨٣٠٧٢

 ٧٠٧١مستجد تقدیر اسماء احمد فكرى عبدالظاھر٧١٦٨٨٢٣٦٦

 ٧٠٧٢مستجد تقدیر اسماء اشرف محمد حلمي٧٢٦٨٨٢٩٩٧

 ٧٠٧٣مستجد تخلف اسماء بھاء فؤاد محمد٧٣٦٨٨٣٢٣٩

 ٧٠٧٤مستجد تقدیر اسماء حامد شرعى مصرى٧٤٦٨٨٢٧٠٠

 ٧٠٧٥مستجد تقدیر اسماء حلمى ثابت عبد الحمید٧٥٦٨٨٢٩٢٩

 ٧٠٧٦مستجد تخلف اسماء رجب حسن محمد٧٦٦٥٣٧٤٢٤

 ٧٠٧٧مستجد تخلف اسماء رفعت عزیز محمد٧٧٦٨٨٣٠٧٩

 ٧٠٧٨مستجد تقدیر اسماء صالح حسن محمد٧٨٦٨٨٢٧٧٧

 ٧٠٧٩مستجد تقدیر اسماء صالح نادى على٧٩٦٨٨٢٩٠٣

 ٧٠٨٠مستجد تقدیر اسماء عاكف رشاد عبدالحلیم٨٠٦٨٨٣٣٦٧

 ٧٠٨١مستجد تقدیر اسماء عبد الجلیل عبد الجید ھاللى٨١٦٨٨٣٣٥٩

 ٧٠٨٢مستجد تخلف اسماء عبد الشافي سالم حجازي٨٢٦٨٨٢٨٥٨

 ٧٠٨٣مستجد تخلف اسماء عزت عبدالعظیم عبدالسالم٨٣٦٨٨٢٨٧٩

 ٧٠٨٤مستجد تخلف اسماء على محمد على٨٤٦٨٨٢٨٠٩

 ٧٠٨٥مستجد تخلف اسماء عمر محمد عمر٨٥٦٨٨٢٧٥٩

 ٧٠٨٦مستجد تقدیر اسماء مبروك حسین عبدالجواد٨٦٦٨٨٣٢٣٤

 ٧٠٨٧مستجد تقدیر اسماء محمد صالح محمد٨٧٦٨٨٣٢٧٨

 ٧٠٨٨مستجد تخلف اسماء محمد صالح محمد٨٨٦٨٨٢٨٣٤

 ٧٠٨٩مستجد تقدیر اسماء محمد یوسف محمد٨٩٦٨٨٣١٩٠

 ٧٠٩٠مستجد تقدیر اسماء محمود صادق عبد النبى٩٠٦٨٨٢٩٥٦

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٠٩١مستجد تخلف اسماء مصطفي حسن محمد٩١٦٨٨٣٠١٥

 ٧٠٩٢مستجد تخلف اسماء نشات محمد محمد٩٢٦٨٨٢٧٦٥

 ٧٠٩٣مستجد تقدیر اسماء یوسف سعد عبدالحكم٩٣٦٨٨٢٩٥٤

 ٧٠٩٤مستجد تقدیر اشرف صابر حجازى عبدالعظیم٩٤٦٨٨٢٨٢٣

 ٧٠٩٥مستجد تقدیر اشرقت عبدالاله شوقى عبدالاله٩٥٦٠٠١٧٥٨

 ٧٠٩٦مستجد تخلف اشرقت مصطفى احمد محمد٩٦٦٠١١٤٥٩

 ٧٠٩٧مستجد تقدیر االء حسني عبد الحي محمد٩٧٦٨٨٢٩٥٥

 ٧٠٩٨مستجد تقدیر االء طارق خمیس احمد صالح٩٨٦٨٨٢٧٤٤

 ٧٠٩٩مستجد تقدیر االء عالء الدین محمد محمد٩٩٦٨٨٣٠٢٦

 ٧١٠٠مستجد تقدیر االء محمد عبد النعیم سالمھ١٠٠٦٨٨٢٥١٣

 ٧١٠١مستجد تقدیر االء محمد عبدالعظیم توفیق١٠١٦٨٨٢٥٩٥

 ٧١٠٢مستجد تقدیر الزھراء جاسر رضا خلیل١٠٢٦٨٨٣٢٩٣

 ٧١٠٣مستجد تخلف الزھراء عبدالكریم محمد ناصر١٠٣٦٨٨٢٨٢٨

 ٧١٠٤مستجد تخلف السید احمد احمد طھ١٠٤٦٨٨٢٨٧٦

 ٧١٠٥مستجد تقدیر السید عزت شوقى السید١٠٥٦٨٨٣٠٨١

 ٧١٠٦مستجد تقدیر الشیماء محمد حسن محمد١٠٦٦٨٨٢٩٦٣

 ٧١٠٧مستجد تقدیر الھام جابر عید طھ١٠٧٦٨٨٣٣٠٠

 ٧١٠٨مستجد تخلف الھام سعید فھمى عبدالمقصود١٠٨٦٨٨٢٧٨٠

 ٧١٠٩مستجد تقدیر امانى ابراھیم حمدان احمد سالم١٠٩٦٨٨٣٢٣٥

 ٧١١٠مستجد تخلف امانى خیرى محمد ریاض١١٠٦٨٨٢٧٢٢

 ٧١١١مستجد تقدیر امانى مصطفى عبدالناصر رحاب١١١٦٨٨٢٧٤١

 ٧١١٢مستجد تقدیر اماني محمد محمد مرتضى١١٢٦٨٨٢٨٤٤

 ٧١١٣مستجد تقدیر امل ابو الجود عبد الجابر محمد١١٣٦٨٨٣١١٣

 ٧١١٤مستجد تقدیر امل حنفى محمود مقرب١١٤٦٨٨٢٤٥٩

 ٧١١٥مستجد تقدیر امنھ ناصر محمود صادق١١٥٦٨٨٢٨٥٣

 ٧١١٦مستجد تقدیر امنیة محمد عبد اللطیف محمد١١٦٦٨٨٣١٥٩

 ٧١١٧مستجد تخلف امنیھ حسن احمد محمد١١٧٦٨٨٣١٩٣

 ٧١١٨مستجد تخلف امنیھ رؤوف اسماعیل حسن١١٨٦٨٨٢٨٢٤

 ٧١١٩مستجد تقدیر امنیھ عید صالح محمد١١٩٦٨٨٢٦١٦

 ٧١٢٠مستجد تخلف امیرة اسامة مرسي عبدالقادر١٢٠٦٨٨٢٩٦٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧١٢١مستجد تخلف امیرة السید صقر محمد١٢١٦٨٨٣٢٣٠

 ٧١٢٢مستجد تقدیر امیرة محمد على عبد العلیم١٢٢٦٨٨٢٥٩٠

 ٧١٢٣مستجد تخلف امیرة نادى عبد المقصود محمود١٢٣٦٨٨٣٠٠٨

 ٧١٢٤مستجد تقدیر امیره جمیل صبره نظیر ابراھیم١٢٤٦٨٨٣٢٥٠

 ٧١٢٥مستجد تخلف امیره سعدنى حسانین محمود١٢٥٦٨٨٣١٣٣

 ٧١٢٦مستجد تقدیر امیره عبدالحى عبدالرازق عبدالحى١٢٦٦٠٠١٢٣٥

 ٧١٢٧مستجد تقدیر امیره عزت توفیق احمد١٢٧٦٨٨٣٢١٨

 ٧١٢٨مستجد تقدیر امیره فوزى حلمى ھالل١٢٨٦٠١٠٠٩٨

 ٧١٢٩مستجد تقدیر امیره محمود توفیق مھنى١٢٩٦٨٨٣٢٤٨

 ٧١٣٠مستجد تقدیر امیره ناجح سید حسانین١٣٠٦٨٨٣٠٨٣

 ٧١٣١مستجد تقدیر امیمھ جابر محمد صالح١٣١٦٨٨٣٢٤٠

 ٧١٣٢مستجد تخلف امینھ نبیل عبدالمنعم عوض١٣٢٦٠٥١٦٨٤

 ٧١٣٣مستجد تقدیر انتصار اسماعیل قناوي عبدالناصر١٣٣٦٨٨٢٩٨٧

 ٧١٣٤مستجد تقدیر انتصار جالل احمد سھل١٣٤٦٨٨٢٩٦٦

 ٧١٣٥مستجد تخلف انتصار عبدالمنعم احمد جبریل١٣٥٦٨٨٢٨٨٧

 ٧١٣٦مستجد تقدیر انجى ابوبكر احمد بخیت١٣٦٦٨٨٢٦٢٤

 ٧١٣٧مستجد تقدیر ایات خالد محمود عبد الحمید١٣٧٦٨٨٣١٢٧

 ٧١٣٨مستجد تقدیر ایات مصطفى محمد بھجت محمد١٣٨٦٨٨٢٥٨٤

 ٧١٣٩مستجد تقدیر ایمان اشرف محمد ابراھیم زعزع١٣٩٦٨٨٣٠٤٢

 ٧١٤٠مستجد تخلف ایمان السید ذ كى محمد١٤٠٦٨٨٣٠٢٩

 ٧١٤١مستجد تقدیر ایمان جمال حافظ محمد١٤١٦٨٨٣٣٤٩

 ٧١٤٢مستجد تقدیر ایمان جمعھ صمیده صالح١٤٢٦٨٨٢٣٨٣

 ٧١٤٣مستجد تخلف ایمان خورشید محمد حسان١٤٣٦٠١٠٣٨٤

 ٧١٤٤مستجد تقدیر ایمان رفعت حسین حسن١٤٤٦٨٨٣٢١٣

 ٧١٤٥مستجد تقدیر ایمان سمیر عبد هللا اسماعیل١٤٥١٠٠٠١١١٦٩

 ٧١٤٦مستجد تقدیر ایمان عبدالتواب عبدالمالك على١٤٦٦٠١٠٣٣٢

 ٧١٤٧مستجد تقدیر ایمان عصام مصطفى طنطاوى١٤٧٦٨٨٢٩١٨

 ٧١٤٨مستجد تقدیر ایمان ماھر مخیمر خلف١٤٨٦٨٨٢٧٨٣

 ٧١٤٩مستجد تخلف ایمان محمد حسن على١٤٩٦٨٨٣٣١٧

 ٧١٥٠مستجد تقدیر ایمان محمود احمد عبد الرحمن١٥٠٦٨٨٣٢٢٥

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧١٥١مستجد تقدیر ایمان محمود مختار حسن١٥١٥٩٩٨١٥٢

 ٧١٥٢مستجد تقدیر ایمان محى الدین عاشور عبدالعزیز١٥٢٦٨٨٣٠٠٩

 ٧١٥٣مستجد تقدیر ایمان نایل مرعى عبدالجواد١٥٣٦٨٨٢٧٢٩

 ٧١٥٤مستجد تقدیر ایناس طھ عبد هللا محمد١٥٤١٠٠٠١٠٥٣٣

 ٧١٥٥مستجد تخلف ایناس عبد هللا عمر صاوى١٥٥٦٨٨٢٨١٩

 ٧١٥٦مستجد تقدیر ایناس عدوى ابراھیم عبد المتجلى١٥٦٦٨٨٣٢٤٥

 ٧١٥٧مستجد تخلف ایھ أحمد محمد عبدالوھاب١٥٧٦٨٨٣٣٥٦

 ٧١٥٨مستجد تقدیر ایھ ابوبكر عبدالعزیز عبدالرازق١٥٨٦٨٨٢٨٠٤

 ٧١٥٩مستجد تقدیر ایھ احمد زكي عبدالعزیز١٥٩٦٨٨٣١٩٤

 ٧١٦٠مستجد تخلف ایھ احمد عبد المنعم احمد١٦٠٦٨٨٢٩٨٢

 ٧١٦١مستجد تخلف ایھ اسامھ محمد زین الدین١٦١٦٨٨٣٣٣٢

 ٧١٦٢مستجد تقدیر ایھ هللا علي محمد علي١٦٢٦٨٨٢٩٩٦

 ٧١٦٣مستجد تخلف ایھ ایمن السید محمود عبدالسالم١٦٣٦٠١٠١٦٠

 ٧١٦٤مستجد تقدیر ایھ بشیر عبد الحمید قاعود١٦٤٦٨٨٢٥٠٧

 ٧١٦٥مستجد تقدیر ایھ جمعة نصر مصطفى١٦٥٦٨٨٣١٨٨

 ٧١٦٦مستجد تخلف ایھ حسین ابوبكر محمد١٦٦٦٠١٠٥٥٢

 ٧١٦٧مستجد تقدیر ایھ حمدى عبد الرحمن احمد١٦٧٦٨٨٢٦٤٥

 ٧١٦٨مستجد تقدیر ایھ خالد خلف بوصة١٦٨٦٨٨٢٣٨٤

 ٧١٦٩مستجد تقدیر ایھ خالد محمد حسن١٦٩٦٨٨٢٥٣٩

 ٧١٧٠مستجد تخلف ایھ رضا توفیق عمر١٧٠٦٠٢٠٨٣٢

 ٧١٧١مستجد تقدیر ایھ سید مكرم عبد الحكیم١٧١٦٨٨٢٤٧١

 ٧١٧٢مستجد تخلف ایھ عاطف مصطفى یوسف١٧٢٦٥٣٧٤٣٦

 ٧١٧٣مستجد تقدیر ایھ عبد العواض عبد الكریم عبد العاطى١٧٣٦٨٨٣٠٥٠

 ٧١٧٤مستجد تقدیر ایھ عبد ربھ عبدالحكیم عبدالسمیع١٧٤٥٩٩٨٥٥١

 ٧١٧٥مستجد تقدیر ایھ عبدالحمید توفیق دسوقى١٧٥٦٨٨٢٧٩٨

 ٧١٧٦مستجد تخلف ایھ مجدى محمد خلیفھ١٧٦٦٨٨٣٣٤٦

 ٧١٧٧مستجد تخلف ایھ مجدي السید البدوى متولي١٧٧٦٨٨٣١٦٥

 ٧١٧٨مستجد تقدیر ایھ ناجى قاسم ابو عجیلة١٧٨٥٩٩٧٩١٢

 ٧١٧٩مستجد تقدیر باسم ابو العمران خلف مھنى١٧٩٦٨٨٣١٧٣

 ٧١٨٠مستجد تقدیر بثینة عزت محمد احمد١٨٠٦٨٨٢٥١٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧١٨١مستجد تقدیر بسمھ قدرى طلبھ صابر١٨١٦٨٨٢٨٢٩

 ٧١٨٢مستجد تخلف بسمھ كمال احمد عبد القادر١٨٢٦٨٨٢٧٩٧

 ٧١٨٣مستجد تقدیر بسمھ مجدى محمد الصادق مصطفى١٨٣٥٩٩٨٦٢٠

 ٧١٨٤مستجد تقدیر بسمھ محمود ابراھیم محمد١٨٤٦٠٠١٤٦٨

 ٧١٨٥مستجد تقدیر تامر حمدي حمام مھنا١٨٥١٠٠٠١٠٥٤٦

 ٧١٨٦مستجد تقدیر تغرید حلمي محمد احمد محمد طنطاوي١٨٦٦٨٨٢٥٥٦

 ٧١٨٧مستجد تخلف تغرید ماھر محمود عبدالمالك١٨٧٦٠٠١٩٧٣

 ٧١٨٨مستجد تخلف جبریل محمد جبریل محمد١٨٨٦٨٨٣٣٤٨

 ٧١٨٩مستجد تقدیر جمال سید ابراھیم رضوان١٨٩٦٨٨٣٠٨٦

 ٧١٩٠مستجد تخلف جھاد احمد حنفى دسوقى١٩٠٦٠٠٢٢٦٥

 ٧١٩١مستجد تقدیر جھاد محمد منصف محمد١٩١٥٩٩٧٩٢٠

 ٧١٩٢مستجد تخلف حبیبھ طارق محمد عوض ریحان١٩٢٥٩٩٨١٢١

 ٧١٩٣مستجد تخلف حسام الدین عبدالباسط حسن عبدهللا محمد١٩٣٦٨٨٢٤٣١

 ٧١٩٤مستجد تخلف حسام حسن محمد حسن١٩٤٦٠١٠٢٩٤

 ٧١٩٥مستجد تقدیر حسام حسن نجاتى محمد١٩٥٦٠٢٢٨٢٩

 ٧١٩٦مستجد تقدیر حسن عصام الدین حسن عبدالمقصود صقر١٩٦٦٠٠٢٢٧٩

 ٧١٩٧مستجد تقدیر حسن یوسف حمدى ابو الفضل١٩٧٦٨٨٢٥٠٩

 ٧١٩٨مستجد تخلف حسناء جمال محمد جاد١٩٨٦٠٢٢٧٩١

 ٧١٩٩مستجد تقدیر حسناء عبد العظیم عبد الرحیم ھاشم١٩٩٦٨٨٣٠٣٨

 ٧٢٠٠مستجد تقدیر حسناء فرید محمود عبد الحكیم٢٠٠٦٨٨٢٨٩٢

 ٧٢٠١مستجد تقدیر حسناء محمد عبد الرؤف مرسى٢٠١٦٨٨٢٥٤١

 ٧٢٠٢مستجد تقدیر حسناء محمد علي محمد٢٠٢٦٨٨٢٧٩٢

 ٧٢٠٣مستجد تقدیر حكیمھ محمد احمد محمد٢٠٣١٠٠٠١٠٥٣٨

 ٧٢٠٤مستجد تخلف حمدى محفوظ یونس عسكر٢٠٤٦٨٨٢٨٤١

 ٧٢٠٥مستجد تقدیر حمدى محمد محمود على٢٠٥٥٩٩٨٠١٣

 ٧٢٠٦مستجد تقدیر حمزة بھجت عبد البدیع عبد الكریم٢٠٦٦٨٨٢٩٩٣

 ٧٢٠٧مستجد تقدیر خالد ابراھیم حسن على٢٠٧٦٠٠١٤٧٢

 ٧٢٠٨مستجد تخلف خالد احمد مصطفى احمد٢٠٨٦٠٢٢٧٦١

 ٧٢٠٩مستجد تخلف خدیجھ صابر عوض عبدالغنى٢٠٩٦٨٨٣٢٩٦

 ٧٢١٠مستجد تخلف خلف اسماعیل خلف عبدالقادر٢١٠٦٠١٠٥٧٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٢١١مستجد تخلف خلود ابراھیم شلقامى محمد٢١١٦٠٢٤٣٨٠

 ٧٢١٢مستجد تقدیر خلیل ابراھیم خلیل ابراھیم٢١٢٦٠٠١٢٦٩

 ٧٢١٣مستجد تقدیر دالیا قاسم علي قاسم٢١٣٦٨٨٣٢٢١

 ٧٢١٤مستجد تقدیر دعاء رضا حسین محمود٢١٤٦٨٨٣١٧٧

 ٧٢١٥مستجد تقدیر دعاء عبد القادر حسن محمد٢١٥٦٨٨٢٤٨٤

 ٧٢١٦مستجد تقدیر دعاء عالء عبدالحمید نمر٢١٦٦٨٨٢٧٧١

 ٧٢١٧مستجد تخلف دعاء فتحى سید عبد الباقى٢١٧١٠٠٠١١٣١٨

 ٧٢١٨مستجد تقدیر دعاء محمد راضى محمد٢١٨٦٨٨٣٣٤٣

 ٧٢١٩مستجد تخلف دالل السعودى ابوبكر محمد٢١٩٦٨٨٢٧٥٨

 ٧٢٢٠مستجد تخلف دنیا جمال عبدالوھاب عبدالباسط٢٢٠٦٠٠٢٢٦٧

 ٧٢٢١مستجد تقدیر دینا احمد علي محمد٢٢١٦٨٨٣١٧٨

 ٧٢٢٢مستجد تخلف دینا حارس عبد الجید عبد الاله٢٢٢٦٨٨٢٨٧٧

 ٧٢٢٣مستجد تخلف دینا خالد عبد المنعم احمد٢٢٣٦٨٨٣٢٤٩

 ٧٢٢٤مستجد تقدیر دینا شعبان كامل احمد٢٢٤٦٠١٠٠٩٦

 ٧٢٢٥مستجد تخلف دینا فتحى طلبھ عبدالاله٢٢٥٥٩٩٧٩٨٩

 ٧٢٢٦مستجد تخلف دینا فداوى محمد نجیب٢٢٦١٠٠٠١١١٧١

 ٧٢٢٧مستجد تقدیر رابعھ محمد على عبدالعال٢٢٧٦٨٨٢٨٣٧

 ٧٢٢٨مستجد تقدیر راندا راضى صابر صالح٢٢٨٦٨٨٢٧٦٢

 ٧٢٢٩مستجد تخلف رانیا احمد حسین خضر٢٢٩٦٨٨٢٩٩٩

 ٧٢٣٠مستجد تخلف رانیا جمال حسنى محمد٢٣٠٦٨٨٢٩٢٤

 ٧٢٣١مستجد تقدیر رانیا حسن جاد الكریم احمد٢٣١٦٨٨٣٢٨٨

 ٧٢٣٢مستجد تخلف رانیا شعبان حسین شحات٢٣٢٦٠٠٢٢٦٣

 ٧٢٣٣مستجد تخلف رانیا ضاحى عبدالرازق عبدالفتاح٢٣٣٦٠١٠١٢٨

 ٧٢٣٤مستجد تقدیر رانیا محمود عبد العزیز محمود٢٣٤٦٨٨٢٩١٤

 ٧٢٣٥مستجد تقدیر رباب احمد یونس نصر٢٣٥٦٨٨٢٩٣٢

 ٧٢٣٦مستجد تقدیر رباب نشأت محمد السید خمیس٢٣٦٦٨٨٢٨٥٧

 ٧٢٣٧مستجد تقدیر رحاب بدوى محمد شاكر٢٣٧٦٨٨٢٧٧٢

 ٧٢٣٨مستجد تخلف رحاب حلفایھ عبد الحمید عبد السالم٢٣٨٦٨٨٣٢٩٧

 ٧٢٣٩مستجد تقدیر رحاب سمیر صالح عبدالوھاب٢٣٩٥٩٩٨٦٢٢

 ٧٢٤٠مستجد تقدیر رحاب صافى عابدین عبدالحمید٢٤٠٦٨٨٣١٤٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٢٤١مستجد تخلف رحاب ضاحي محمد حسن٢٤١٦٨٨٢٩١٠

 ٧٢٤٢مستجد تقدیر رحاب عاطف محمد عبد النعیم٢٤٢٦٨٨٢٨١١

 ٧٢٤٣مستجد تقدیر رحاب على امام على٢٤٣٦٨٨٣٢٥٨

 ٧٢٤٤مستجد تقدیر رحاب محمد حسن عبدهللا٢٤٤٦٨٨٢٨٠٧

 ٧٢٤٥مستجد تقدیر رحاب محمد سید فتحى٢٤٥٦٠١٠٥٤٢

 ٧٢٤٦مستجد تخلف رحاب مصطفى كامل عمر٢٤٦٦٨٨٣٠٠٠

 ٧٢٤٧مستجد تقدیر رحمھ شریف سید فكرى٢٤٧٥٩٩٨٠٠٥

 ٧٢٤٨مستجد تخلف رحمھ محمد عبدالعلیم بكر٢٤٨٦٠١٢٨٦٤

 ٧٢٤٩مستجد تقدیر رضا محمود حسین موسى٢٤٩٦٨٨٢٩٠٠

 ٧٢٥٠مستجد تقدیر رضوى رضا احمد عبد العاطى٢٥٠٦٨٨٢٧٠٣

 ٧٢٥١مستجد تخلف رضوى رضا سعید عبدالحافظ٢٥١٦٠٢٤٣٦٨

 ٧٢٥٢مستجد تقدیر رضوى عاطف فكرى محمد٢٥٢٥٩٩٨٤٩٩

 ٧٢٥٣مستجد تخلف رضوي احمد حسین مخلوف٢٥٣٦٨٨٣٠١٨

 ٧٢٥٤مستجد تقدیر رغدة ابو المكارم محمود عبد الرحیم٢٥٤٦٨٨٣٣٢٢

 ٧٢٥٥مستجد تقدیر رغده محمود یوسف شحاتھ٢٥٥٦٨٨٢٩٣٧

 ٧٢٥٦مستجد تخلف رغده یسرى عزت أحمد٢٥٦٦٨٨٣١٧٩

 ٧٢٥٧مستجد تخلف رقیھ احمد محمد عبدالغنى٢٥٧٦٠١٠١٤٠

 ٧٢٥٨مستجد تقدیر رماج حسین محمد میھوب٢٥٨٦٨٨٣٣٧٠

 ٧٢٥٩مستجد تقدیر رمضان حامد زكى ھریدى٢٥٩٥٩٩٨٠٩٧

 ٧٢٦٠مستجد تقدیر رنا علیوه مسلم جمعھ٢٦٠٦٨٨٢٦٠١

 ٧٢٦١مستجد تخلف رنا یاسر زكى مصطفى٢٦١٦٨٨٣٣٣٠

 ٧٢٦٢مستجد تخلف روان احمد على على٢٦٢٦٠٠٢١٢٨

 ٧٢٦٣مستجد تقدیر ریحانة عصام عبد المنعم ابراھیم٢٦٣٦٨٨٣٢٢٠

 ٧٢٦٤مستجد تقدیر ریـھـــام نــصــــر أحمد عبدهللا٢٦٤٦٨٨٣٢٦٧

 ٧٢٦٥مستجد تخلف ریم صالح حسن اسماعیل٢٦٥١٠٠٠١١٣١٤

 ٧٢٦٦مستجد تقدیر ریھام اسماعیل یسن محمد٢٦٦٦٨٨٢٦٨٤

 ٧٢٦٧مستجد تقدیر ریھام اشرف صالح حسن٢٦٧٦٠١٠١٦٦

 ٧٢٦٨مستجد تخلف ریھام حسین عبدالبدیع ابوالعال٢٦٨٦٠١٠٠٠٠

 ٧٢٦٩مستجد تقدیر ریھام صالح سعید لحام٢٦٩٦٠٠١٥٣٢

 ٧٢٧٠مستجد تخلف ریھام عماد محمد سلیم٢٧٠٦٠٠٦٦٤٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٦ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٢٧١مستجد تخلف ریھام عمر محمد احمد٢٧١٦٨٨٣٣٥١

 ٧٢٧٢مستجد تقدیر ریھام محمد سید عبد الرحمن٢٧٢٦٨٨٢٣٨٥

 ٧٢٧٣مستجد تخلف ریھام محمد عبدالحكیم عطیة٢٧٣٦٠٠٢٤٤٦

 ٧٢٧٤مستجد تقدیر ریھام ممدوح عبد الحمید حامد٢٧٤٦٨٨٣١٩٩

 ٧٢٧٥مستجد تقدیر زمزم ضیاء فتحى عبدالعزیز٢٧٥٦٨٨٢٨٣١

 ٧٢٧٦مستجد تقدیر زھراء مصطفى جالل عثمان٢٧٦٦٨٨٣٠١٩

 ٧٢٧٧مستجد تقدیر زھیرة ابراھیم فتحي ابراھیم٢٧٧٦٨٨٢٦١٧

 ٧٢٧٨مستجد تقدیر زیاد محمد احمد حسین٢٧٨٦٨٨٢٤٠٥

 ٧٢٧٩مستجد تقدیر زیاد محمد الشاذلى الصاوى٢٧٩٦٨٨٢٥٩٢

 ٧٢٨٠مستجد تخلف زینا خلف خلف ابو الحسن٢٨٠٦٨٨٢٧٥٤

 ٧٢٨١مستجد تخلف زینب احمد مندراوي عثمان٢٨١٦٨٨٢٧٦٨

 ٧٢٨٢مستجد تقدیر زینب عادل عبد الودود زین عبده٢٨٢٦٨٨٣٣١٨

 ٧٢٨٣مستجد تقدیر زینب عادل محمد جمال٢٨٣٦٨٨٢٨٨٢

 ٧٢٨٤مستجد تقدیر سارة أنور أمین محمد٢٨٤٦٨٨٢٦٦٧

 ٧٢٨٥مستجد تقدیر سارة ابراھیم محمد ابراھیم٢٨٥٦٨٨٢٩٤٥

 ٧٢٨٦مستجد تقدیر سارة صالح عبدالعزیز عبدالحكیم٢٨٦٦٨٨٢٧٥٧

 ٧٢٨٧مستجد تقدیر سارة قدري محمود بخیت٢٨٧٦٨٨٢٩١١

 ٧٢٨٨مستجد تقدیر سارة محمود عوض محمود٢٨٨٦٨٨٣١٨٣

 ٧٢٨٩مستجد تقدیر سارة ناصر حسن حسن فارس٢٨٩٦٨٨٣٠٣٢

 ٧٢٩٠مستجد تقدیر ساره حماده كمال عبده٢٩٠٦٠١٠١٤٤

 ٧٢٩١مستجد تخلف ساره حمید عثمان أمین٢٩١٦٨٨٢٨٨٤

 ٧٢٩٢مستجد تقدیر ساره رضا محمد حسن٢٩٢٦٨٨٣١٤٩

 ٧٢٩٣مستجد تخلف ساره عزات السید حسن٢٩٣٦٠١٠٤٠٤

 ٧٢٩٤مستجد تخلف سبأ مزید سالم الرجعان الھلیلي٢٩٤١٠٠٠١١٨١٩

 ٧٢٩٥مستجد تقدیر سعید محمد محمود طلب٢٩٥٦٠٢٥٢٨٤

 ٧٢٩٦مستجد تقدیر سلمى حمادة شاكر عبد الغنى٢٩٦٦٨٨٢٤٠٩

 ٧٢٩٧مستجد تقدیر سلمى حمدي عبدالعظیم عبده٢٩٧٦٨٨٣٣٥٤

 ٧٢٩٨مستجد تقدیر سلمى سامح سید رجب٢٩٨٦٨٨٣٣٢٥

 ٧٢٩٩مستجد تقدیر سلمى معتز على احمد٢٩٩٦٨٨٣٣٢٦

 ٧٣٠٠مستجد تقدیر سلوى جمال صدقي محمد٣٠٠٦٨٨٢٩٦٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة رابعة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٣٠١مستجد تقدیر سماء قمر سعد عبدالحافظ٣٠١٦٠٠٢٣٥٩

 ٧٣٠٢مستجد تقدیر سماح رضا حمدى جاد الرب٣٠٢٦٨٨٣٣٢٧

 ٧٣٠٣مستجد تقدیر سمر رضوت محمد علم الدین٣٠٣٦٨٨٣٠٣٩

 ٧٣٠٤مستجد تقدیر سمر سامح عبد القادر احمد٣٠٤٦٨٨٢٥٨٥

 ٧٣٠٥مستجد تخلف سمیھ فاروق محمد مھران٣٠٥٦٠٠٧١٣٨

 ٧٣٠٦مستجد تخلف سناء فرج محمد حسین٣٠٦٦٨٨٣٠٧٨

 ٧٣٠٧مستجد تقدیر سندس یحى نصار محمد٣٠٧٦٨٨٣٠٥٩

 ٧٣٠٨مستجد تقدیر سھي خلیفة محمد قاسم٣٠٨٦٨٨٣٢٩٢

 ٧٣٠٩مستجد تخلف سھیلة فؤاد على فؤاد٣٠٩٦٨٨٣٠٥٣

 ٧٣١٠مستجد تقدیر سھیلھ محمد العربى دمرداشى محمد٣١٠٦٨٨٢٧٢٤

 ٧٣١١مستجد تقدیر سوسن ھانى السید محمود٣١١٦٨٨٣٢٦٥

 ٧٣١٢مستجد تقدیر شروق سید امام محمد٣١٢٦٨٨٣٣٣٥

 ٧٣١٣مستجد تقدیر شروق محمد حسن محمد٣١٣٥٩٩٧٨٧٤

 ٧٣١٤مستجد تخلف شروق محمود رضوان على٣١٤٦٨٨٣٢٢٢

 ٧٣١٥مستجد تقدیر شرین رضا على محمد٣١٥٦٨٨٢٨٤٨

 ٧٣١٦مستجد تقدیر شرین شعبان محمد دعبس٣١٦٦٨٨٣٠٥٥

 ٧٣١٧مستجد تخلف شریھان عبدهللا مغربى عبدهللا٣١٧٦٠٦٨٥٠٦

 ٧٣١٨مستجد تقدیر شیماء اسماعیل سید طنطاوى٣١٨٦٨٨٢٨١٢

 ٧٣١٩مستجد تقدیر شیماء اسماعیل عبد العزیز رشاد٣١٩٦٨٨٣٠٠١

 ٧٣٢٠مستجد تخلف شیماء اسماعیل محمد سید٣٢٠٦٠٢٥٦٦٠

 ٧٣٢١مستجد تقدیر شیماء جمال عبد هللا عبد الخالق٣٢١٦٨٨٣٠٠٢

 ٧٣٢٢مستجد تقدیر شیماء حسن ھالل حسن٣٢٢١٠٠٠١٠٥٩٠

 ٧٣٢٣مستجد تقدیر شیماء خلف شحاتھ دیاب٣٢٣٦٨٨٣٠٣٤

 ٧٣٢٤مستجد تقدیر شیماء خیرى ناجى خلیفھ٣٢٤٦٨٨٢٤٥٦

 ٧٣٢٥مستجد تخلف شیماء سلیمان انور حسن٣٢٥٦٨٨٣١٧٦

 ٧٣٢٦مستجد تقدیر شیماء سید ربیع محمود٣٢٦٦٨٨٣٠٢١

 ٧٣٢٧مستجد تخلف شیماء شعبان خلیفھ ابوالسباع٣٢٧٦٠٠٩٩٨٧

 ٧٣٢٨مستجد تقدیر شیماء صالح فتحي مصطفي٣٢٨٦٨٨٢٤٣٧

 ٧٣٢٩مستجد تخلف شیماء طالل محمد محمود٣٢٩٦٨٨٣٠٩١

 ٧٣٣٠مستجد تخلف شیماء عبد الحمید سعد زكى٣٣٠٦٨٨٢٨٤٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٣٣١مستجد تقدیر شیماء مجدي توفیق فھمي٣٣١٦٨٨٢٦١٢

 ٧٣٣٢مستجد تقدیر شیماء محمد عبدالعاطى محمد٣٣٢٦٨٨٢٤٧٩

 ٧٣٣٣مستجد تقدیر شیماء محمد عبدالعظیم ابراھیم٣٣٣٦٨٨٣٣٠١

 ٧٣٣٤مستجد تخلف شیماء مخلوف عبدالرحمن ابراھیم٣٣٤٦١٣٧٠٣١

 ٧٣٣٥مستجد تقدیر شیماء موسى عبدهللا موسي٣٣٥٦٨٨٢٩١٢

 ٧٣٣٦مستجد تقدیر صابرین عاطف خلیفھ عبد الصادق٣٣٦٦٨٨٢٩٢٦

 ٧٣٣٧مستجد تقدیر صالح محمد صالح عبد الرسول٣٣٧٦٨٨٢٩٧٣

 ٧٣٣٨مستجد تقدیر صباح احمد عبدالمقصود محمود٣٣٨٦٤٦٧٤٨٦

 ٧٣٣٩مستجد تقدیر صباح احمد محمد عبدالمعبود٣٣٩١٠٠٠١١١٨١

 ٧٣٤٠مستجد تقدیر صبرین سالم عبدالقوى معتمد٣٤٠٦٨٨٣٢٣١

 ٧٣٤١مستجد تقدیر صفاء صالح محمد امام٣٤١٦٨٨٣٢٦٤

 ٧٣٤٢مستجد تقدیر ضحى احمد فرج محمد٣٤٢٦٨٨٢٦٧٨

 ٧٣٤٣مستجد تخلف طارق فرغلى محمود عسقالنى٣٤٣٦٠٥٦٩٦٩

 ٧٣٤٤مستجد تقدیر طاھر ممدوح مرسى سنوسى٣٤٤٦٨٨٢٧٢٣

 ٧٣٤٥مستجد تخلف طھ خالد صادق ابو زید٣٤٥٦٨٨٢٨٣٦

 ٧٣٤٦مستجد تقدیر طھ محمد سالمة عبد العزیز٣٤٦٦٨٨٣٠٦٤

 ٧٣٤٧مستجد تقدیر عبد الباسط مبارك عبد الاله محمود٣٤٧٦٨٨٢٨٩٧

 ٧٣٤٨مستجد تقدیر عبد الحمید ربیع عبد الحمید محمد٣٤٨١٠٠٠١١١٧٤

 ٧٣٤٩مستجد تخلف عبد الرحمن حربى معوض عبد الحمید٣٤٩٦٨٨٢٨٦٩

 ٧٣٥٠مستجد تقدیر عبد الرحمن ربیع على صقر٣٥٠١٠٠٠١١١٧٢

 ٧٣٥١مستجد تقدیر عبد العزیز عثمان عبید عبداللطیف عشیبھ٣٥١٦٨٨٣١٩٦

 ٧٣٥٢مستجد تقدیر عبد العظیم خالد عبد العظیم عثمان٣٥٢١٠٠٠١٠٥٢٩

 ٧٣٥٣مستجد تخلف عبدالرازق محمد عبدالرازق محمد٣٥٣٦٠٠٢٣٦٧

 ٧٣٥٤مستجد تخلف عبدالرحمن جمال كمال عبدالستار٣٥٤٥٩٩٧٨٨٨

 ٧٣٥٥مستجد تخلف عبدالرحمن صالح خلف اسماعیل٣٥٥٦٨٨٢٩٤٩

 ٧٣٥٦مستجد تخلف عبدالرحمن عثمان محمد عبدالعال٣٥٦٦٠١٠١٧٢

 ٧٣٥٧مستجد تخلف عبدالرحمن محمد خلیفھ عبدالنظیر٣٥٧٦٠٠١٢٧٣

 ٧٣٥٨مستجد تخلف عبدالرحیم حازم فایز نور الدین٣٥٨٦٠٢٤٤١٨

 ٧٣٥٩مستجد تخلف عبدهللا على محمد على٣٥٩٦٠٠٢٢٢٠

 ٧٣٦٠مستجد تقدیر عبیر ابو الوفا نجاتى عبد المنعم٣٦٠٦٨٨٢٥١٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٣٦١مستجد تقدیر عبیر سمیر رشدى محمد٣٦١٦٨٨٣٠٩٧

 ٧٣٦٢مستجد تقدیر عبیر مرزوق حسان عبد الوھاب٣٦٢٦٨٨٣٢٧١

 ٧٣٦٣مستجد تخلف عثمان سعد عایض عیاد عناد الرشیدى٣٦٣٦٥٤٠٢٦٢

 ٧٣٦٤مستجد تقدیر عز الدین خالد جبریل على٣٦٤٦٨٨٣١٠٢

 ٧٣٦٥مستجد تقدیر عزة سمیر السید احمد حسین ابویحیي٣٦٥٦٨٨٣٠٤٩

 ٧٣٦٦مستجد تقدیر عزه لطفى محمد احمد٣٦٦٦٨٨٣٠١٠

 ٧٣٦٧مستجد تخلف عصام زكى ابراھیم سلیمان٣٦٧٥٩٩٨٥٤٥

 ٧٣٦٨مستجد تخلف عصام مختار محمد خاطر٣٦٨٦٠٢٢٧٥٧

 ٧٣٦٩مستجد تقدیر عفاف بشیر خلیفھ ابراھیم٣٦٩٦٨٨٣٣٦٢

 ٧٣٧٠مستجد تقدیر عفاف قطب نجیب احمد٣٧٠٦٠١٠٣٨٦

 ٧٣٧١مستجد تقدیر عالء كریم كامل عثمان٣٧١٦٠٢٥٣٤٤

 ٧٣٧٢مستجد تقدیر عالء محمد السید بدر٣٧٢٦٨٨٢٤٢٩

 ٧٣٧٣مستجد تخلف على سید محمد محمد٣٧٣٦٠١٠٤٠٨

 ٧٣٧٤مستجد تقدیر على عادل محمد حسین دیاب٣٧٤٦٨٨٢٨٦٨

 ٧٣٧٥مستجد تخلف على عبدالحمید على محمد٣٧٥٦٠٢٢٧٨٥

 ٧٣٧٦مستجد تقدیر على فاروق على عبدالعزیز٣٧٦٦٠٠٩٢٨٠

 ٧٣٧٧مستجد تقدیر علیاء جمعھ شاكر عبدالعلیم٣٧٧٦٠٢٤٣٧٢

 ٧٣٧٨مستجد تقدیر علیاء سامى عباس محمد٣٧٨٦٨٨٣٣٥٢

 ٧٣٧٩مستجد تخلف علیاء عید على مھنى٣٧٩٦٨٨٣٠٩٣

 ٧٣٨٠مستجد تقدیر علیاء معتصم سلیمان عبداللطیف٣٨٠١٠٠٠١٠٥٣٤

 ٧٣٨١مستجد تقدیر عمر احمد على حسین٣٨١٦٠٠١١٩٧

 ٧٣٨٢مستجد تخلف عمر جمال محمد ابوزید٣٨٢٦٨٨٢٧٥٢

 ٧٣٨٣مستجد تقدیر عمر عبد المطلب عبد الدایم اسماعیل اسماعیل٣٨٣١٠٠٠١٠٥٨٠

 ٧٣٨٤مستجد تخلف عمر فتحى محمد محمد٣٨٤٥٩٩٨٠٠٣

 ٧٣٨٥مستجد تقدیر عمرو جمعھ احمد سلیمان٣٨٥٦٨٨٣٢٠٨

 ٧٣٨٦مستجد تقدیر عمرو ربیع حسین على٣٨٦٦٠٠٩٥٨١

 ٧٣٨٧مستجد تخلف عمرو رمضان عبدالباقى عبدالفتاح٣٨٧٦٠١٢٢٤٧

 ٧٣٨٨مستجد تخلف عمرو محمد عبدالحمید محمد عبدالقوى٣٨٨٦٠٠٢٠٢٣

 ٧٣٨٩مستجد تقدیر غاده رضا محمد محمد٣٨٩٦٨٨٢٨١٤

 ٧٣٩٠مستجد تخلف غاده سلیم خلیل محمد٣٩٠٦٥٤٠٣٣١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٣٩١مستجد تقدیر غاده عبدالفتاح درویش معتمد٣٩١٦٨٨٢٦٦٩

 ٧٣٩٢مستجد تقدیر غاده عبداللطیف عبدالحمید عبدهللا٣٩٢٦٠١٠٣٥٨

 ٧٣٩٣مستجد تخلف غاده مجدى عبدالعزیز سید٣٩٣٦٨٨٣١٢٥

 ٧٣٩٤مستجد تقدیر فاطمة اشرف عبد هللا دسوقى٣٩٤٦٨٨٣٠٨٥

 ٧٣٩٥مستجد تقدیر فاطمة خلیفھ عبد الظاھر على٣٩٥٦٨٨٣١٣٤

 ٧٣٩٦مستجد تخلف فاطمة عادل عبدالمطلب عبدالمقصود٣٩٦٦٨٨٢٩٠٤

 ٧٣٩٧مستجد تقدیر فاطمھ الزھراء نادى حسین على الطویل٣٩٧٦٠١١٧٩٧

 ٧٣٩٨مستجد تقدیر فاطمھ حسین محمد طلبھ٣٩٨٦٠١٠١١٤

 ٧٣٩٩مستجد تقدیر فاطمھ رجب على ابوزید٣٩٩٦٨٨٣٢٦٩

 ٧٤٠٠مستجد تقدیر فاطمھ فتحى احمد عبد الرحمن٤٠٠٦٨٨٢٩٠٨

 ٧٤٠١مستجد تخلف فاطمھ محمد احمد حسین محمدین٤٠١٦٠٢٢٧٨٣

 ٧٤٠٢مستجد تخلف فاطمھ محمد شوقي جفالن٤٠٢٦٨٨٣٣١٣

 ٧٤٠٣مستجد تقدیر فوزیھ ایمن توفیق احمدالسید٤٠٣٦٨٨٣١١٩

 ٧٤٠٤مستجد تخلف كارم محمود صدیق جاد الرب٤٠٤٦٨٨٣٣٠٢

 ٧٤٠٥مستجد تخلف كرم على محمود حسین٤٠٥٦٨٨٢٧٢٠

 ٧٤٠٦مستجد تخلف كریمھ على زكى محمد٤٠٦٦٥٤٠٢٣١

 ٧٤٠٧مستجد تخلف كمال اسامھ كمال محمد٤٠٧٥٩٩٨٠٩٩

 ٧٤٠٨مستجد تقدیر لمیاء ابراھیم الدسوقى حسن عبد الظاھر٤٠٨٦٨٨٢٧٩٩

 ٧٤٠٩مستجد تخلف لمیاء ابوالحسن محمد محمد٤٠٩٦٨٨٢٨٠٥

 ٧٤١٠مستجد تقدیر لمیاء ضاحى خلف على٤١٠٦٨٨٢٨٧٠

 ٧٤١١مستجد تقدیر ماجدة حمدي فضل علي٤١١٦٨٨٣٢٧٠

 ٧٤١٢مستجد تخلف محمد أسامھ محمد رشدي٤١٢٦٨٨٢٧٤٨

 ٧٤١٣مستجد تقدیر محمد احمد عبد الناصر دكرورى٤١٣٦٨٨٢٦٠٢

 ٧٤١٤مستجد تخلف محمد اشرف عبدالكریم على٤١٤٦٥٤٠٢٥٩

 ٧٤١٥مستجد تخلف محمد بیومى محمد بیومى٤١٥٦٠٠٩٥٠٧

 ٧٤١٦مستجد تخلف محمد حویان حامد زھران العازمى٤١٦٦٤٦٣٣٤٥

 ٧٤١٧مستجد تقدیر محمد خالد عویس سید٤١٧٦٤٦٣٣٥٥

 ٧٤١٨مستجد تخلف محمد خالف احمد مشرف٤١٨٥٩٩٨١٢٧

 ٧٤١٩مستجد تقدیر محمد ربیع طلعت عبد الحلیم٤١٩٦٨٨٢٩٧٩

 ٧٤٢٠مستجد تقدیر محمد رضا عبدالرحمن محمد٤٢٠٥٩٩٨٥٦١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٤٢١مستجد تقدیر محمد زكریا محمد عبدالبارى٤٢١٦٨٨٢٤٤٩

 ٧٤٢٢مستجد تقدیر محمد سعد رزق عبدالمولى٤٢٢٦٨٨٢٩٧٤

 ٧٤٢٣مستجد تخلف محمد سمھان على محمد٤٢٣٦٨٨٢٩١٥

 ٧٤٢٤مستجد تخلف محمد سید محمود مشرف٤٢٤٦٨٨٢٥٠١

 ٧٤٢٥مستجد تقدیر محمد شعبان رسالن حجاج٤٢٥٦٠٢٥٢٤٤

 ٧٤٢٦مستجد تقدیر محمد صالح الدین محمد عبدهللا٤٢٦٦٠٠٢٠١٩

 ٧٤٢٧مستجد تخلف محمد عبدالكریم محمد صبرة٤٢٧١٠٠٠١٠٥٢٦

 ٧٤٢٨مستجد تخلف محمد علي ابراھیم عبدالفتاح موسى٤٢٨٦٨٨٣٢٤٤

 ٧٤٢٩مستجد تخلف محمد فتحى أحمد السید عبد الاله٤٢٩٦٨٨٣٢٠٠

 ٧٤٣٠مستجد تقدیر محمد فتحي شعبان عبد اللطیف٤٣٠٦٨٨٣١٠٧

 ٧٤٣١مستجد تخلف محمد كامل عبدالمعبود بھنساوى٤٣١٦٥٤٠٣٦٩

 ٧٤٣٢مستجد تقدیر محمد كمال غریب محمد٤٣٢٦٠١٠٤٣٠

 ٧٤٣٣مستجد تقدیر محمد مجدى سید عبدالمحسن٤٣٣٦٠٠٦٨٣٥

 ٧٤٣٤مستجد تخلف محمد محمد محمد یوسف٤٣٤٦٠١١٨٢١

 ٧٤٣٥مستجد تخلف محمد محمود ادم صالح٤٣٥٥٩٩٨١٠١

 ٧٤٣٦مستجد تخلف محمد محمود حسین محمود٤٣٦٦٨٨٢٩٤٠

 ٧٤٣٧مستجد تقدیر محمد محمود عبدالنعیم احمد٤٣٧٥٩٩٧٩٥٣

 ٧٤٣٨مستجد تخلف محمد مصطفى أحمد رضوان٤٣٨٦٥٤٠٣٨٧

 ٧٤٣٩مستجد تقدیر محمد مصطفى ناجى سید٤٣٩٦٠٠١٧٦٨

 ٧٤٤٠مستجد تقدیر محمد مصطفى یوسف شعبان٤٤٠٦٨٨٣١٠١

 ٧٤٤١مستجد تخلف محمد ممدوح على محمد٤٤١٦٠١٢٤٢٣

 ٧٤٤٢مستجد تخلف محمد ھانى محمد على٤٤٢٥٩٩٧٨٢٤

 ٧٤٤٣مستجد تخلف محمد وائل ربیع قاسم٤٤٣٦٥٤٠٤٠٨

 ٧٤٤٤مستجد تقدیر محمد یاسر عرفات شحاتھ٤٤٤٦٨٨٢٧٦٧

 ٧٤٤٥مستجد تخلف محمود احمد محمد عبدالغنى٤٤٥٦٠١٤١٥١

 ٧٤٤٦مستجد تخلف محمود احمد مھدى على٤٤٦٦٥٤٠٤٢٨

 ٧٤٤٧مستجد تقدیر محمود اسماعیل على محمد٤٤٧٥٩٩٨٥١٥

 ٧٤٤٨مستجد تخلف محمود حسن محمود حسن٤٤٨٦٠٢٤٤٣٤

 ٧٤٤٩مستجد تخلف محمود حسنى عبدهللا عبدالكریم٤٤٩٦٠٥٦٩٧٧

 ٧٤٥٠مستجد تقدیر محمود رجب عبدالرسول احمد٤٥٠٦٨٨٣٢٣٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٤٥١مستجد تخلف محمود سلیمان محمد ابراھیم شراب٤٥١٦٠٠٩٤٩١

 ٧٤٥٢مستجد تقدیر محمود ضاحى عبدالنعیم دكرورى٤٥٢٦٨٨٢٧١٤

 ٧٤٥٣مستجد تخلف محمود عبدهللا عطیھ حمدین٤٥٣٥٩٩٧٨٤٨

 ٧٤٥٤مستجد تقدیر محمود عطیھ عبد الحافظ عبد العزیز٤٥٤٦٨٨٣٠٣٥

 ٧٤٥٥مستجد تقدیر محمود علیان محمود محمد٤٥٥٦٨٨٢٩٦٠

 ٧٤٥٦مستجد تقدیر محمود مرسى سید خمیس٤٥٦٦٨٨٢٣٦٤

 ٧٤٥٧مستجد تخلف مرزوق على مرزوق العتیبى٤٥٧٦٥٤٠٤٦٦

 ٧٤٥٨مستجد تخلف مروة على محمد شریف٤٥٨٦٨٨٣٢٣٦

 ٧٤٥٩مستجد تقدیر مروة مدحت عبد العلیم احمد٤٥٩٦٨٨٢٥٤٠

 ٧٤٦٠مستجد تخلف مروه ایمن على ابراھیم عالوة٤٦٠٦٠٥٦٩٢١

 ٧٤٦١مستجد تخلف مروه عبد الفتاح السید احمد٤٦١٦٨٨٣٢٧٢

 ٧٤٦٢مستجد تخلف مروه عبدالحكیم سعداوى محمود٤٦٢٦٠١٤١٣١

 ٧٤٦٣مستجد تقدیر مروه عماد جاب هللا احمد٤٦٣٦٠١٠٦٦٥

 ٧٤٦٤مستجد تخلف مروه محمد سعد امین٤٦٤٦٥٤٠٢٤٣

 ٧٤٦٥مستجد تقدیر مروه محمد ضیاء عبد البدیع عثمان٤٦٥٦٨٨٣٢٤٦

 ٧٤٦٦مستجد تخلف مریم احمد شعبان ابراھیم٤٦٦٦٠٠١٧٢٤

 ٧٤٦٧مستجد تقدیر مریم جمال محمد ذكى٤٦٧٦٨٨٣١٣٢

 ٧٤٦٨مستجد تقدیر مریم حسن محمد طھ٤٦٨٦٨٨٢٧٧٣

 ٧٤٦٩مستجد تخلف مصطفى احمد على احمد٤٦٩٦٨٨٢٨٠٦

 ٧٤٧٠مستجد تخلف مصطفى جمال عبده احمد٤٧٠٦٠٠١٥١٨

 ٧٤٧١مستجد تقدیر مصطفى حماد معبد محمد٤٧١٦٨٨٢٨٤٢

 ٧٤٧٢مستجد تقدیر مصطفى محمد االمیر قناوى٤٧٢٦٨٨٣٣٣٩

 ٧٤٧٣مستجد تقدیر مصطفى مصلح احمد ابراھیم حسن٤٧٣٦٨٨٣٢٠٤

 ٧٤٧٤مستجد تقدیر مصطفى یوسف مصطفى یوسف٤٧٤٦٨٨٢٧٤٩

 ٧٤٧٥مستجد تقدیر مصطفي خیري محمد ابو زید٤٧٥٦٨٨٢٩٠٥

 ٧٤٧٦مستجد تقدیر منار احمد السید احمد٤٧٦٦٠٠٢١٦٣

 ٧٤٧٧مستجد تخلف منار خیري حامد یوسف٤٧٧٦٨٨٢٧٣٧

 ٧٤٧٨مستجد تخلف منار محرم ماھر عبدالحكم٤٧٨٦٨٨٣١٣٥

 ٧٤٧٩مستجد تقدیر منال ابوالعباس على احمد٤٧٩٦٨٨٢٦٥٧

 ٧٤٨٠مستجد تخلف منال محمد موسى ثابت٤٨٠٦٤٦٧٢٩٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٤٨١مستجد تقدیر منال محمود محمد عبدالباقى٤٨١٦٠١١٥٧٣

 ٧٤٨٢مستجد تخلف منة هللا ایمن احمد محمود٤٨٢٦٨٨٣٠٨٢

 ٧٤٨٣مستجد تقدیر منصور ممدوح ھاشم منصور٤٨٣٦٨٨٣٢١١

 ٧٤٨٤مستجد تخلف منھ هللا ایمن شكرى عبدالحلیم٤٨٤٦٠٠٢٢٠٩

 ٧٤٨٥مستجد تخلف منھ هللا عالء الدین عبدالكریم سید٤٨٥٥٩٩٨٥٧٣

 ٧٤٨٦مستجد تقدیر منھ هللا محمد رمضان فھیم٤٨٦٦٨٨٢٥٢٦

 ٧٤٨٧مستجد تقدیر منھ هللا محمود عبدالحلیم محمد احمد٤٨٧٥٩٩٨٥١٩

 ٧٤٨٨مستجد تقدیر منھ هللا یحیى حفنى حسن٤٨٨٦٠٠٢٠٠٧

 ٧٤٨٩مستجد تقدیر منى اشرف صالح محمد٤٨٩٦٨٨٢٧٠٥

 ٧٤٩٠مستجد تخلف منى امام تونى صالح٤٩٠٦٠٠٣٤٤١

 ٧٤٩١مستجد تقدیر منى عصام محمدعبد الحلیم احمد٤٩١٦٨٨٢٨٦٣

 ٧٤٩٢مستجد تقدیر منى مرتضا ابراھیم ادم٤٩٢٦٨٨٢٨٠٠

 ٧٤٩٣مستجد تخلف منى موسى حسین محمود٤٩٣٦٠٢٤٣٨٦

 ٧٤٩٤مستجد تقدیر منیره ابراھیم زغلول ابراھیم٤٩٤٦٨٨٣٣٣٣

 ٧٤٩٥مستجد تقدیر مھا ابراھیم عبد الرحمن احمد٤٩٥٦٨٨٢٧٨٧

 ٧٤٩٦مستجد تخلف مھا احمد فرغلى یوسف٤٩٦٦٨٨٣٢١٢

 ٧٤٩٧مستجد تقدیر مھا جمال سید بیومى٤٩٧٦٨٨٣٣٧١

 ٧٤٩٨مستجد تخلف مھا صبرى حسین عبدهللا محمد٤٩٨٦٠٢٥٢٣٩

 ٧٤٩٩مستجد تخلف مھا عبدالقادر احمد خالد٤٩٩٦٠٠١٢٢٩

 ٧٥٠٠مستجد تخلف مھا على سید على٥٠٠٦٨٨٢٧٨٦

 ٧٥٠١مستجد تقدیر مھا فتحى فرج حسن٥٠١٦٨٨٣٢٩٨

 ٧٥٠٢مستجد تقدیر مھا محروس على عبدالعزیز٥٠٢٦٨٨٢٨٤٥

 ٧٥٠٣مستجد تخلف مھا نبیل محمد وافى٥٠٣٦٥٤٠٢١٨

 ٧٥٠٤مستجد تخلف مى خالد عبدالحلیم محمد٥٠٤٥٩٩٨٠٧٥

 ٧٥٠٥مستجد تخلف مي مختار محمد احمد٥٠٥٦٨٨٣١٩٥

 ٧٥٠٦مستجد تقدیر میادة رجب یحى جمعھ٥٠٦٦٨٨٣٣١٥

 ٧٥٠٧مستجد تخلف میریھان عوض محمود محمد الفخرانى٥٠٧٥٩٩٨٠٩٥

 ٧٥٠٨مستجد تخلف میى صالح عبداللطیف شعبان٥٠٨٦٠١٠٦٣٣

 ٧٥٠٩مستجد تخلف نادیھ خالد شوقى عبدالعزیز٥٠٩٥٩٩٨١٤٩

 ٧٥١٠مستجد تخلف نادیھ ربیع فضل سالمھ٥١٠٦٠٠١٩٦١

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٨ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٥١١مستجد تقدیر نادیھ ماھر كامل على٥١١٦٨٨٢٧٩٠

 ٧٥١٢مستجد تقدیر ناریمان السید على حسن٥١٢٦٠٠٩٩٦١

 ٧٥١٣مستجد تقدیر ناصر جمال تغیان احمد٥١٣٦٨٨٣٠٦٧

 ٧٥١٤مستجد تقدیر ناھد عبد الرحیم عبد الستار عبد الرحیم٥١٤٦٨٨٣٢٥٢

 ٧٥١٥مستجد تقدیر نجالء عمار صالح كامل٥١٥٦٨٨٣٠٦٠

 ٧٥١٦مستجد تقدیر نجالء فتحى محمد عبد الرؤف٥١٦٦٨٨٣١٨٢

 ٧٥١٧مستجد تقدیر ندا عبدالعزیز كامل مناع٥١٧٦٨٨٣٠٩٤

 ٧٥١٨مستجد تقدیر ندا محمود محمد سید٥١٨٦٨٨٣٣٣٤

 ٧٥١٩مستجد تقدیر ندى جابر یوسف محمد٥١٩٦٨٨٢٧٩٤

 ٧٥٢٠مستجد تقدیر ندى رمضان حلمى عباس٥٢٠٦٨٨٣٢٩٩

 ٧٥٢١مستجد تقدیر ندى منصور ریان متولى٥٢١٦٠٢٥٠٢٢

 ٧٥٢٢مستجد تقدیر ندي عبد العلیم محمد توفیق٥٢٢٦٨٨٣١٥١

 ٧٥٢٣مستجد تقدیر نرمین یسرى محمد عبد الجواد٥٢٣٦٨٨٢٩١٧

 ٧٥٢٤مستجد تقدیر نسرین السید عبدالفتاح عبدالسالم٥٢٤٦٨٨٢٨٥٦

 ٧٥٢٥مستجد تقدیر نسمھ الدمرداش عبدالحمید شتا٥٢٥٦٠٠٧٢٣٤

 ٧٥٢٦مستجد تقدیر نسمھ عادل على احمد٥٢٦١٠٠٠١٠٨٠٦

 ٧٥٢٧مستجد تقدیر نسمھ على اسماعیل محمد٥٢٧٦٠٢٥٧٥٤

 ٧٥٢٨مستجد تقدیر نسمھ محمد على مرسى٥٢٨٦١٣٧٠٨٧

 ٧٥٢٩مستجد تقدیر نسمھ مصطفى محمد ذكى٥٢٩١٠٠٠١٠٨٧٣

 ٧٥٣٠مستجد تقدیر نسیبة شوكت دیاب مخلوف٥٣٠٦٨٨٣٠٧٠

 ٧٥٣١مستجد تقدیر نشوى محمد حسن محمد٥٣١٦٨٨٣٢٧٣

 ٧٥٣٢مستجد تقدیر نھلھ محمود احمد محمد٥٣٢٦٨٨٢٨٨٣

 ٧٥٣٣مستجد تقدیر نھى مختار محمد عبدالغنى٥٣٣٦٨٨٣٢٧٩

 ٧٥٣٤مستجد تقدیر نوال كمال عبدهللا عبدالحمید٥٣٤٦٠٠٩٨٦٩

 ٧٥٣٥مستجد تخلف نورا فتحى واجد محمد٥٣٥٦٥٤٠١٨٩

 ٧٥٣٦مستجد تخلف نورھان احمد محمد عبدالنعیم٥٣٦٦٥٤٠١٨٣

 ٧٥٣٧مستجد تقدیر نورھان حسام محمد عبدالغنى٥٣٧٦٠٠١٢١٣

 ٧٥٣٨مستجد تقدیر نورھان ربیع عید عبدالغنى٥٣٨٦٠١٠٣٠٦

 ٧٥٣٩مستجد تخلف نورھان رمضان عبدالحكیم فكرى٥٣٩٥٩٩٧٩٣٤

 ٧٥٤٠مستجد تقدیر نورھان طلعت مصطفي ھالل محمد٥٤٠٦٨٨٢٤١٨

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ١٩ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٥٤١مستجد تقدیر نورھان عید على سید٥٤١٦٨٨٢٧٠٩

 ٧٥٤٢مستجد تقدیر نورھان محمد صابر محمد٥٤٢٦٨٨٢٩٦٩

 ٧٥٤٣مستجد تخلف نورھان مھند نواف سعید٥٤٣١٠٠٠١١٣٤٠

 ٧٥٤٤مستجد تقدیر نورھان ناجى عبدالعزیز دھشان٥٤٤٦٨٨٢٩٦٨

 ٧٥٤٥مستجد تقدیر ھاجر خالف صھار على٥٤٥٦٨٨٣٣١٤

 ٧٥٤٦مستجد تقدیر ھاجر شحاتھ عبدالعزیز عبدالغنى٥٤٦٥٩٩٧٩٦٣

 ٧٥٤٧مستجد تقدیر ھاجر عزت محمد عبدالحمید٥٤٧٦٨٨٢٧٦٦

 ٧٥٤٨مستجد تقدیر ھاجر عصام محمد عبده٥٤٨٦٨٨٣٠٢٤

 ٧٥٤٩مستجد تقدیر ھاجر محمد احمد عبدهللا٥٤٩٦١٣٧٠٠٧

 ٧٥٥٠مستجد تخلف ھاجر محمود الداخلى ابوبكر٥٥٠٦٠١٠٢٩٢

 ٧٥٥١مستجد تخلف ھاجر ناصر عبدالحمید احمد٥٥١٥٩٩٧٨٢٢

 ٧٥٥٢مستجد تقدیر ھالھ ماھر لطفى عبدالرحمن٥٥٢٦٨٨٢٧٧٥

 ٧٥٥٣مستجد تخلف ھانى على نصار على٥٥٣٦٠٢٢٦٤٦

 ٧٥٥٤مستجد تخلف ھایدى جمال جمعھ عبدالحكیم٥٥٤٦٨٨٣٢٨٠

 ٧٥٥٥مستجد تخلف ھایدى فتحى عبدالحلیم فرج٥٥٥٦٠١٢٩١٦

 ٧٥٥٦مستجد تقدیر ھایدى یاسر عزیز ابراھیم٥٥٦٦٨٨٣١٦٤

 ٧٥٥٧مستجد تقدیر ھبھ حمدى مدین عبدهللا٥٥٧٦٨٨٢٩٢٧

 ٧٥٥٨مستجد تخلف ھبھ راضى سید عبدالغنى٥٥٨٦٨٨٢٨٢٥

 ٧٥٥٩مستجد تقدیر ھبھ شحات بیومى بیومى عیاد٥٥٩٦٠٢٥٠٢٤

 ٧٥٦٠مستجد تقدیر ھبھ عاشور محمد محمود٥٦٠٦٨٨٣٢٤٧

 ٧٥٦١مستجد تقدیر ھبھ محمد شعبان امین حسین٥٦١٥٩٩٧٩٠٤

 ٧٥٦٢مستجد تقدیر ھبھ محمود احمد عسران٥٦٢٦٠١٠٥٤٠

 ٧٥٦٣مستجد تقدیر ھدى سعد عبدالحلیم شحاتھ٥٦٣٦٨٨٢٦٤٦

 ٧٥٦٤مستجد تقدیر ھدى سید محمد عبدالسند٥٦٤٦٠١٠٢٨٦

 ٧٥٦٥مستجد تقدیر ھدى عید عبد الوھاب ابو العال٥٦٥٦٨٨٣٠٦٨

 ٧٥٦٦مستجد تقدیر ھدیر بھاء الدین فؤاد علیوه٥٦٦٦٨٨٢٥٤٢

 ٧٥٦٧مستجد تقدیر ھدیر خالد جمال امین٥٦٧٦٨٨٢٦٥٨

 ٧٥٦٨مستجد تخلف ھدیر خالد فھیم مھنى٥٦٨٦٨٨٢٩٨٨

 ٧٥٦٩مستجد تقدیر ھدیر محمد امین محمود٥٦٩٦٨٨٢٥٥٥

 ٧٥٧٠مستجد تقدیر ھدیر محمد رضوان عباس٥٧٠٦٨٨٣٣٣٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٠ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٥٧١مستجد تقدیر ھدیر محمد عبد العزیز محمد٥٧١٦٨٨٢٩٨٤

 ٧٥٧٢مستجد تخلف ھشام ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم٥٧٢١٠٠٠١٠٥٣٠

 ٧٥٧٣مستجد تخلف ھشام اشرف فتحى على٥٧٣٥٩٩٨٠٤٥

 ٧٥٧٤مستجد تخلف ھشام عادل حمزه محمود٥٧٤٦١٣٧٠١٩

 ٧٥٧٥مستجد تقدیر ھشام عبدالنعیم احمد احمد تمام٥٧٥٦٠٢٥٨٩٣

 ٧٥٧٦مستجد تقدیر ھشام محمد حافظ على٥٧٦٦٨٨٢٩٨٠

 ٧٥٧٧مستجد تقدیر ھشام ممدوح رشاد رجب٥٧٧٦٠١٠٢٥٨

 ٧٥٧٨مستجد تقدیر ھلیل محمد ھلیل محمد ھلیل٥٧٨٦٨٨٣١٢١

 ٧٥٧٩مستجد تقدیر ھناء مصطفى على خلیفھ٥٧٩٦٨٨٢٥٨٧

 ٧٥٨٠مستجد تقدیر ھند فضل احمد عباس٥٨٠٦٨٨٢٨٢٢

 ٧٥٨١مستجد تقدیر ھند محمد جابر صادق٥٨١٦٨٨٢٥٢٥

 ٧٥٨٢مستجد تقدیر ھند یوسف نصر الدین على٥٨٢٦٨٨٢٦٥٩

 ٧٥٨٣مستجد تقدیر ھیام احمد عثمان احمد٥٨٣٦٨٨٣٣٤٥

 ٧٥٨٤مستجد تقدیر ھیام رمضان السید على٥٨٤٦٨٨٣٣٦٣

 ٧٥٨٥مستجد تخلف ھیام نبیل عبد الوكیل احمد٥٨٥٦٨٨٢٦٣٧

 ٧٥٨٦مستجد تقدیر وجیھ عبد الستار ابراھیم عبد الوھاب٥٨٦٦٨٨٣٢٦٣

 ٧٥٨٧مستجد تقدیر وداد طھ محمد سلیمان٥٨٧٦٨٨٣٠٥٦

 ٧٥٨٨مستجد تقدیر وسام راضى السید احمد٥٨٨٦٨٨٣١٢٦

 ٧٥٨٩مستجد تقدیر وسام معروف محمد على٥٨٩٦٨٨٢٦٨٨

 ٧٥٩٠مستجد تقدیر وفاء عمر یحیى احمد٥٩٠٦٨٨٣٣١٦

 ٧٥٩١مستجد تقدیر وفاء عیسى عبدالتواب احمد٥٩١٦٠٠١٨٠٢

 ٧٥٩٢مستجد تقدیر والء حسنى عبدالرؤوف محمود٥٩٢٦٠٢٠٨٧٠

 ٧٥٩٣مستجد تقدیر والء عرفھ عبد اللطیف متولى٥٩٣٦٨٨٣٠٩٦

 ٧٥٩٤مستجد تقدیر ولید رفعت عبدالموجود امین٥٩٤٥٩٩٨٢٠٤

 ٧٥٩٥مستجد تخلف یاسمین احمد ابوالفتوح احمد٥٩٥٦٠٢٤٣٨٨

 ٧٥٩٦مستجد تخلف یاسمین خمیس حماده ابراھیم متولى٥٩٦٦٨٨٣٣٣٨

 ٧٥٩٧مستجد تقدیر یاسمین صفوت یوسف عبدالرحمن٥٩٧٥٩٩٧٩٧٥

 ٧٥٩٨مستجد تخلف یاسمین عادل حسن احمد٥٩٨٦٨٨٣٣٦٤

 ٧٥٩٩مستجد تخلف یاسمین عبدالحمید فوزى عبدالحمید٥٩٩٦٠٠٣٦٦٧

 ٧٦٠٠مستجد تقدیر یاسمین محمد حسانین عبدالغنى احمد٦٠٠٦٠٢٤٣٦٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
الفرقة رابعة - انتظـام

للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢١ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٦٠١مستجد تقدیر یاسمین محمد فتحى تونى٦٠١٦٨٨٣١١١

 ٧٦٠٢مستجد تخلف یاسمین ھانى فخرى احمد٦٠٢٦٨٨٣٠٦١

 ٧٦٠٣مستجد تخلف یاسین مختار محمد عبدالعزیز٦٠٣٦٠٠٣٤٣٣

 ٧٦٠٤مستجد تخلف یوسف عاطف جمال الدین عباس٦٠٤٦٠٠٢٠٨٥

 ٧٦٠٥مستجد تخلف یوسف محمد صالح محمد٦٠٥٦٠١٠٤٠٠

 ٧٦٠٦مستجد تخلف یوسف محمود محمد احمد٦٠٦٦٠٠٩٥٧١

 ٧٦٠٧باق ابتسام أحمد كامل ابراھیم٦٠٧٦٥٣٧٣٠٦

 ٧٦٠٨باق احمد عاطف محمد فتحى عبدالعزیز٦٠٨٦١٣٧٠٤٧

 ٧٦٠٩باق احمد عوض عوض على مسعد٦٠٩٦٠١٠٤٥٢

 ٧٦١٠باق احمد فوزى احمد ذكى٦١٠٥٩٩٨٠٦٩

 ٧٦١١باق احمد مبروك محمد مبروك موسى٦١١٦٠٠٢٢٨٣

 ٧٦١٢باق احمد محمد عبدهللا محمد٦١٢٦٠٢٥٦٩٠

 ٧٦١٣باق احمد نبیل محمود رشاد٦١٣٦٠٢٠٨٤٠

 ٧٦١٤باق احمد نجاح فاروق سعید٦١٤٦٥٣٧٤٣٨

 ٧٦١٥باق اسراء احمد محمد على٦١٥٦٠٠٧٢٢٦

 ٧٦١٦باق اسراء خالد كمال عبدالفضیل٦١٦٦٠٠١٩٨٣

 ٧٦١٧باق اسراء سید ابراھیم عبدالراضى٦١٧٦٠١٠٤٢٢

 ٧٦١٨باق اسراء عامر زیان محمد٦١٨٦٥٣٧٤٠٠

 ٧٦١٩باق اسراء عبدالخالق محمود فنون٦١٩٦٠١٣٢١٩

 ٧٦٢٠باق اسماء حمدى عطیھ عمیره٦٢٠٦٠١٢٢١٥

 ٧٦٢١باق اسماء حنفى خلف مھنى٦٢١٦٠٠١٧٣٤

 ٧٦٢٢باق اسماء صالح عبد السالم عبده٦٢٢٦٥٣٧٤٢٨

 ٧٦٢٣باق اسماء عبدالرؤف احمد اسماعیل٦٢٣٥٩٩٨١٤٧

 ٧٦٢٤باق اسماء عنتر ابراھیم عبدالعال٦٢٤٦٠١٠١٨٤

 ٧٦٢٥باق اسماء نادى عبدالحمید حسن٦٢٥٦٠١٠٥٣٦

 ٧٦٢٦باق االء نصر محمد على٦٢٦٦٠٢٢٨١٧

 ٧٦٢٧باق الحسن على عامر محمد٦٢٧٦٥٣٧٣٥٤

 ٧٦٢٨باق الھام شعبان معتمد عبدالمجید٦٢٨٦٠١١٦٥٩

 ٧٦٢٩باق الھام محمد عبدالحفیظ بدوي٦٢٩٦٥٣٧٣٦٩

 ٧٦٣٠باق امال عماد سید عبدالعاطى٦٣٠٥٩٩٧٨٥٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٢ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٦٣١باق امانى البدرى محمد موسى٦٣١٦٠٢٢٨٩٥

 ٧٦٣٢باق امنھ طھ على شریف٦٣٢٦٠٠٩٥٤١

 ٧٦٣٣باق امنھ عبدالرحمن على عبدالرحمن٦٣٣٦٠١٣٥٢٧

 ٧٦٣٤باق امنیھ محمد احمد البدوى محمد٦٣٤٥٩٩٨١٣١

 ٧٦٣٥باق امیره حسن عبدالعال حسن٦٣٥٦٠٠٣٤٣٩

 ٧٦٣٦باق امیره یحیى السعید ابراھیم٦٣٦٦٤٨٠٤٧٤

 ٧٦٣٧باق ایمان اسامھ محمد السعید عبدالقادر٦٣٧٦٠٢٤٣٧٠

 ٧٦٣٨باق ایمان سید معبد عباس٦٣٨٦٥٣٧٤٤٠

 ٧٦٣٩باق ایمان عصام فتحى عبدالجابر٦٣٩٦٥٣٧٤٤٢

 ٧٦٤٠باق ایمان على مكرم على٦٤٠٦٠١٠٤٧٨

 ٧٦٤١باق ایھ بیومى مكرم محمد٦٤١٦٠١٤١٥٩

 ٧٦٤٢باق ایھ حماد عبد هللا محمد٦٤٢٦٥٣٧٤٣٢

 ٧٦٤٣باق ایھ شكرى حسان عبدالحفیظ٦٤٣٦٠٠٩٥٥٩

 ٧٦٤٤باق ایھ طارق ابراھیم السید عماشھ٦٤٤٦١٣٧٠١٣

 ٧٦٤٥باق بیداء مدحت محمد ابوالنصر٦٤٥٦٠٠٦٧٢٢

 ٧٦٤٦باق تغرید سعداوى محمود سعداوى٦٤٦٥٩٩٨٥٠٧

 ٧٦٤٧باق تغرید عابد عبدالجلیل لملوم٦٤٧٦٠٠١٧٧٧

 ٧٦٤٨باق حسام الدین حمدى حسن عبدالحكیم٦٤٨٦٠١٠٢٥٦

 ٧٦٤٩باق حماده حسین عبدالحلیم على٦٤٩٦٤٦٣٣٢٧

 ٧٦٥٠باق دالیا محمد فخرى محمود٦٥٠٦٠٠١٥٣٨

 ٧٦٥١باق دینا صالح محمد حسن٦٥١٦٠٠١٢٤١

 ٧٦٥٢باق دینا غنیم عبدهللا حامد مرسى٦٥٢٦٠١٠٠٢٤

 ٧٦٥٣باق رباب ابراھیم ابراھیم ابوفاید٦٥٣٦٤٦٧٧٨٦

 ٧٦٥٤باق رباب حسن عبدربھ احمد٦٥٤٦٠٠١٦٩٠

 ٧٦٥٥باق ربیع محمد ھدیھ محمد٦٥٥٦٠٠٩٣٦٦

 ٧٦٥٦باق رجب عبده احمد قرنى٦٥٦٥٩٩٧٨٢٨

 ٧٦٥٧باق رحاب جمعھ احمد عبدهللا٦٥٧٦٠٢٢٦٦٥

 ٧٦٥٨باق رحمھ رشاد محمد البدرى شعبان٦٥٨٦٠٢٢٧٤٣

 ٧٦٥٩باق رضوى حسین حسن ابراھیم٦٥٩٦٠١١٦٩٥

 ٧٦٦٠باق رویدا الشافعى على حسن٦٦٠٦٠٠٦٧٣٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٣ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٦٦١باق زھراء محمد سعدالدین احمد٦٦١٦٥٣٧٣٢١

 ٧٦٦٢باق زینب یاسر فوزى فھمى٦٦٢٦٠٠١٢٥٥

 ٧٦٦٣باق ساره خالد سلیمان دیاب٦٦٣٦٠٢٠٨٤٤

 ٧٦٦٤باق ساره محمد عبدالمجید محمد٦٦٤٦٠٠١٣٠٢

 ٧٦٦٥باق سمر على الشاذلى محمد ابراھیم٦٦٥٦٠٢٦٠٢٢

 ٧٦٦٦باق سمر على عبدالحمید احمد٦٦٦٦٠٠٣٤٤٧

 ٧٦٦٧باق سناء محمد السید محمود٦٦٧٥٩٩٨٠٨٩

 ٧٦٦٨باق سھیلھ حسام حداد خلیفھ٦٦٨٦٠٠٦١٠٨

 ٧٦٦٩باق شرین خلف ابراھیم عثمان٦٦٩٦٠٠٢٣٩٢

 ٧٦٧٠باق شرین خلف شحاتھ قطب٦٧٠٦٠٠١٢٥٩

 ٧٦٧١باق شھاب كامل عبدالغنى حسانین٦٧١٦٠٠١٢٣١

 ٧٦٧٢باق شیماء اشرف احمد عبدالوھاب٦٧٢٦٠١٠٢٢٠

 ٧٦٧٣باق شیماء جمال بدران على٦٧٣٦٠٠٦٨٦٣

 ٧٦٧٤باق شیماء سمیر حلمى عبدالمقصود٦٧٤٦٠٢٥٠٤٤

 ٧٦٧٥باق صابرین لطفى محمد على٦٧٥٦٠٢٠٩١٢

 ٧٦٧٦باق صفیھ فضل محمد محمد٦٧٦٦٠٠١٣٠٨

 ٧٦٧٧باق طارق رمضان محمد طھ٦٧٧٥٩٩٨١٣٧

 ٧٦٧٨باق عائشھ محمد احمد محمد٦٧٨٦٠٠٧٢٦٨

 ٧٦٧٩باق عبد الرحمن محمود احمد محمود٦٧٩٦٥٤٠٢١٣

 ٧٦٨٠باق عبدالرحمن احمد محمد عبدهللا٦٨٠٥٩٩٨١٣٩

 ٧٦٨١باق عبدالرحمن عاشور عبدالرحمن عبدالحمید٦٨١٥٩٩٨١٠٣

 ٧٦٨٢باق عبدالرحمن محمد محمد احمد٦٨٢٦١٣٦٩٦٧

 ٧٦٨٣باق عبدالرحمن مراد صالح عبدالرحمن٦٨٣٦٠١٢٩٩٢

 ٧٦٨٤باق عرفات عزت السید سلیمان٦٨٤٦٠٤٢٥٢٧

 ٧٦٨٥باق علیاء على محمد على٦٨٥٦١٣٧١٢٨

 ٧٦٨٦باق عمرو عالءالدین كرم عبدالباقى٦٨٦٦٠٠٢١٤٢

 ٧٦٨٧باق غاده سید دسوقى عبدالرحیم٦٨٧٥٩٩٧٩٩٩

 ٧٦٨٨باق غالیھ ابراھیم عبدالمجید محمد السید٦٨٨٦٠٤٢٣٧٠

 ٧٦٨٩باق غدیر احمد ثابت متولى٦٨٩٦٠١٠٣٣٤

 ٧٦٩٠باق غدیر عبدالمنعم حسن عبدالمنعم٦٩٠٦٠١١٦٥٣

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٤ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٦٩١باق فاطمھ جمال عبدالظاھر احمد٦٩١٦٠٠٢٤٤٢

 ٧٦٩٢باق فاطمھ محمد على عبدالرازق٦٩٢٥٩٩٧٨٨٦

 ٧٦٩٣باق كریم حمام عبد الغفار محمد٦٩٣٦٥٤٠٢٢٧

 ٧٦٩٤باق كریم عبدالناصر عزت حسن٦٩٤٦٠٢٥٠٥٧

 ٧٦٩٥باق كریمھ اسماعیل رجب اسماعیل٦٩٥٦٠٢٤٣٦١

 ٧٦٩٦باق لمیاء مسامح محمد داخلى٦٩٦٦٠١٠٥٣٢

 ٧٦٩٧باق ماجده ابراھیم منصور محمد٦٩٧٦٠١٠٠٤٦

 ٧٦٩٨باق محمد جمال محمد عزمى عبد الفتاح٦٩٨٦٥٤٠٢٨٤

 ٧٦٩٩باق محمد صالح الدین ناجى درویش٦٩٩٦٥٤٠٣٣٥

 ٧٧٠٠باق محمد عاطف صدیق محمود٧٠٠٦٥٤٠٣٤٣

 ٧٧٠١باق محمد على عالم على٧٠١٦٥٤٠٣٦٣

 ٧٧٠٢باق محمد عید سعید ابراھیم بدوى٧٠٢٦٠١٠٤٤٦

 ٧٧٠٣باق محمد محمود عبدالحمید مبروك٧٠٣٦٤٦٣٣٦٣

 ٧٧٠٤باق محمد نادى زیان احمد٧٠٤٦٠٢٢٦٩٧

 ٧٧٠٥باق محمد نبیل رجب حسین محمد سمرى٧٠٥٥٩٩٨١٨٤

 ٧٧٠٦باق محمد یحیى محمد على عبدالرحمن٧٠٦٦٠٢٥٣٥٢

 ٧٧٠٧باق محمود فایز احمد احمد٧٠٧٦٤٦٧٧٩٨

 ٧٧٠٨باق محمود فراج محمود محمد٧٠٨٥٩٩٧٩٣٦

 ٧٧٠٩باق مرام ھشام عبدالباسط عبدالحمید مرسى٧٠٩٦٠٥٦٩٧٥

 ٧٧١٠باق مریم بھاء أحمد اسماعیل٧١٠٦٥٤٠٢٣٧

 ٧٧١١باق مریھان احمد سید احمد محمد المرحومى٧١١٦٠٢٥٣٦٦

 ٧٧١٢باق مصطفى احمد محمد ھندى٧١٢٦٠٠٩٥٠٩

 ٧٧١٣باق مصطفى حمدى محمد عبدالباقى٧١٣٦٠٠١٧٠٧

 ٧٧١٤باق منى احمد دكرورى احمد٧١٤٦٥٤٠٤٨٠

 ٧٧١٥باق منى حسن قاسم محمد حمود٧١٥٦٠٠٧٢٤٦

 ٧٧١٦باق منیره یاسر فتحى رمضان سالمھ٧١٦٦٠٠٢٠٥٩

 ٧٧١٧باق مى محمود ابراھیم محمود٧١٧٦٠٤٢٢٧٣

 ٧٧١٨باق مى یوسف لطفى یوسف٧١٨٦٠١٤١٤٥

 ٧٧١٩باق میاده اسماعیل احمد على٧١٩٦٠١٠٤٠٦

 ٧٧٢٠باق میثاء جالل عبدهللا حسین٧٢٠٦٠٠٢٠٣٧

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٥ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٧٢١باق ندى احمد عباس احمد٧٢١٥٩٩٧٨٤٤

 ٧٧٢٢باق نرمین نبیل محمد ابوالحسن٧٢٢٦٠٢٢٧٩٣

 ٧٧٢٣باق نھلھ كمال محمد احمد٧٢٣٦٠٢٠٧٨٠

 ٧٧٢٤باق نھى محمد حسن محمد٧٢٤٦٠١٣٣٩١

 ٧٧٢٥باق نورا حمدى سنوسى عبداللطیف٧٢٥٦٠١٠١٥٢

 ٧٧٢٦باق نورھان حموده عبدالرازق سید احمد٧٢٦٦٠١٣٨٠٦

 ٧٧٢٧باق ھاجر محمد سید محمد٧٢٧٦١٣٧٠٩١

 ٧٧٢٨باق ھدیر رضا السید عبدهللا٧٢٨٦٠٤٢٣٣٨

 ٧٧٢٩باق ھشام ابوزید محمود ابوزید٧٢٩٥٩٩٨٦٣٢

 ٧٧٣٠باق ھیثم محمد محمود حسانین٧٣٠٥٩٩٧٨٨٢

 ٧٧٣١باق والء عبدهللا عبدالجلیل منطلب٧٣١٦٠٠٦٧١٤

 ٧٧٣٢باق والء محمد شحات محمد٧٣٢٦٠١٠٢١٢

 ٧٧٣٣باق یاسمین شعبان ابراھیم خاطر٧٣٣٦٠٠١٩٩٧

 ٧٧٣٤باق یاسمین طلعت محمد احمد٧٣٤٦٠٠١٥٤٨

 ٧٧٣٥فرصة بتخلف احمد خمیس عبد العزیز موسى٧٣٥١٢٤٨٤

 ٧٧٣٦فرصة بتخلف احمد عبدالباسط اسماعیل حفنى٧٣٦٣٩٨٨٩٨٦

 ٧٧٣٧فرصة بتخلف احمد ناجى احمد عیسوى٧٣٧١٥٨٠٠١٣

 ٧٧٣٨فرصة بتخلف اسالم عبدالمحسن صابر احمد٧٣٨٣٩٩٢٥٠٧

 ٧٧٣٩فرصة بتخلف اسماء رفعت على عبدالعزیز٧٣٩٣٩٩٤٠٤٢

 ٧٧٤٠فرصة بتخلف اشرف جمعھ لطفى كامل٧٤٠١٥٨٠٧٦٣

 ٧٧٤١فرصة بتخلف الشیماء عبدالھادى ابراھیم حسن٧٤١٢٢١٩٣٦٤

 ٧٧٤٢فرصة بتخلف الھام خلف عبدالوكیل عبدالمغیث٧٤٢٣٩٨٤٥٢٤

 ٧٧٤٣فرصة بتخلف الولید شعبان محفوظ عبدالعال٧٤٣٦٠٢٠١

 ٧٧٤٤فرصة بتخلف امال سعداوى عبدالعظیم عبدالحكیم٧٤٤١٥٨٠٦٩٥

 ٧٧٤٥فرصة بتخلف امانى سامى محمد عبدالعال٧٤٥٥٠٨٢٧٧٩

 ٧٧٤٦فرصة بتخلف انعام محمد على عبدالرحیم٧٤٦١٠١٤٦٠٢

 ٧٧٤٧فرصة بتخلف ایمن وجیھ مراد عثمان٧٤٧٦٤٤٣٧

 ٧٧٤٨فرصة بتخلف جابر مرسى محمد فراج٧٤٨٦٤٤١١

 ٧٧٤٩فرصة بتخلف جمال ابو مندیل عبد العزیز ابو مندیل٧٤٩٦٢٧٧١

 ٧٧٥٠فرصة بتخلف خالد عاشور حسین شحاتھ٧٥٠٢٣٧٨١٥٠

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٦ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٧٥١فرصة بتخلف رمضان ابراھیم احمد صبحى٧٥١٢٧٧٨٥

 ٧٧٥٢فرصة بتخلف رمضان حماد محمد عبدالعواض٧٥٢٦٣٠٣٣

 ٧٧٥٣فرصة بتخلف ساره جمال محمد على٧٥٣٣١٢٧٩٠٩

 ٧٧٥٤فرصة بتخلف ساره محمد جیالنى احمد٧٥٤٣٠٦٨٠٣٥

 ٧٧٥٥فرصة بتخلف سامیھ محمود جمال عبداللطیف٧٥٥٣٢٧٣٣٩

 ٧٧٥٦فرصة بتخلف سحر عبدالناصر عطا محمد٧٥٦٣١٦٩٩٠٣

 ٧٧٥٧فرصة بتخلف شعبان على رجب عبدالھادى٧٥٧١٥٩٩٧٢٩

 ٧٧٥٨فرصة بتخلف شیماء مصطفى محمود عبدالواحد٧٥٨٥٠٨١١٠٠

 ٧٧٥٩فرصة بتخلف طلعت محمد احمد عطیھ٧٥٩٦٤٤١٧

 ٧٧٦٠فرصة بتخلف عامر محمد حسن خلیل٧٦٠٢٢٥٩٨٩٤

 ٧٧٦١فرصة بتخلف عبدالحكیم محمدناجح عبدالحكیم عبداللطیف٧٦١٣١١٢٨٦٤

 ٧٧٦٢فرصة بتخلف عبدهللا حلمى محمد حسن٧٦٢٦٤٤٣٣

 ٧٧٦٣فرصة بتخلف عالء عباس حزین فراج٧٦٣١١٣٩١

 ٧٧٦٤فرصة بتخلف عید فوزان محمود فھد٧٦٤٢٤٣١٠

 ٧٧٦٥فرصة بتخلف لمیاء حسن محمد عبدالحافظ٧٦٥٣٠٥٧٨١٠

 ٧٧٦٦فرصة بتخلف محمد جمال عطیھ مھدى٧٦٦١٥٩٩٦٢١

 ٧٧٦٧فرصة بتخلف محمد حسین حسن حسین٧٦٧٦٤٥٥٩

 ٧٧٦٨فرصة بتخلف محمد صالح السید عباس٧٦٨١٦٣٥٣١

 ٧٧٦٩فرصة بتخلف محمد قیاتى سید ضاحى٧٦٩٣٩٧٠٢٦٨

 ٧٧٧٠فرصة بتخلف محمد مختار محمد سید٧٧٠٦٤٠٩٨

 ٧٧٧١فرصة بتخلف محمد مرعى على تھامى٧٧١٣٩٩٠٥٩٢

 ٧٧٧٢فرصة بتخلف محمود جمال عبدالمنعم عبدالعلیم٧٧٢٥٠٨١٤٩٦

 ٧٧٧٣فرصة بتخلف محمود فاروق كامل مبارك٧٧٣٦٤٦٠٥

 ٧٧٧٤فرصة بتخلف مروه زاھر عبدالعزیز عوض٧٧٤٣٢٨٠٤١

 ٧٧٧٥فرصة بتخلف مروه فاروق عبدالحى عبدالرحیم٧٧٥١٦٠٠٨٤٤

 ٧٧٧٦فرصة بتخلف مریم بھجت على حسن٧٧٦٣١٢٨٤٤١

 ٧٧٧٧فرصة بتخلف مصطفى عبدالقادر عبدالخیر سعید٧٧٧٢١٨٩٣٦٠

 ٧٧٧٨فرصة بتخلف مصطفى على محمود عبدالحمید٧٧٨١٠٢٩٢٣٥

 ٧٧٧٩فرصة بتخلف منى محمد محمود طھ٧٧٩٣٩٧٢٠٢٤

 ٧٧٨٠فرصة بتخلف نھى محمد عبدالغنى محرم٧٨٠٤٠٠٤٣٤٢

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 



/

كلیة دار العلوم 

تقریر عن طالب سنة دراسیة 
 
الفرقة رابعة - انتظـام

 للعام االكادیمي (٢٠٢٠ - ٢٠٢١ )
 ( ٢٧ )

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢١/٠٢/١٥ ١١:٣٨ ص

مالحظات شئون الطالبرقم الجلوسحالة القیداالسمالكودم

 ٧٧٨١فرصة بتخلف ولید جمال عبدالعزیز عبدالرحمن٧٨١٣٣٨٨٧٢

 ٧٧٨٢فرصة بتخلف ولید مصرى احمد على٧٨٢٢٤٦٣٢

 ٧٧٨٣فرصة بتخلف یاسمین حسن عبدالقادر جادهللا٧٨٣٥٠٨١٣٠٦

 ٧٧٨٤فرصة بتخلف یاسین فرغل محمد مطاوع٧٨٤٦٤٣٥٩

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 


