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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
أولى - انتظـام

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٠٩:٥٩ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

١مستجد١٠٠١ابراھیم جمعھ ابراھیم على محمد١

١مستجد١٠٠٢احمد ابوزید توفیق خلیل٢

١مستجد١٠٠٣احمد ذكى عزیز ذكى٣

١مستجد١٠٠٤احمد شعبان احمد ابراھیم خلیفھ٤

١مستجد١٠٠٥احمد صبري احمد محمد٥

١مستجد١٠٠٦احمد عالء محمد على٦

١مستجد١٠٠٧اسراء احمد سید احمد٧

١مستجد١٠٠٨اسراء خالد سعد حسین٨

١مستجد١٠٠٩اسراء عبدالحكیم ابراھیم عبدالحكیم٩

١مستجد١٠١٠اسراء محمد عبدهللا على١٠

١مستجد١٠١١اسماء رضا عطا صالح١١

١مستجد١٠١٢اسماء ضاحى االزھرى محمد١٢

١مستجد١٠١٣اسماء عید حجاج حسین١٣

١مستجد١٠١٤االء صالح ابوالعیون فرج١٤

١مستجد١٠١٥االء عبدالوھاب قاسم عبدالرحمن١٥

١مستجد١٠١٦االء عالء على احمد١٦

١مستجد١٠١٧االء مصطفى احمد محمد١٧

١مستجد١٠١٨البراء محمد كمال ابوسریع١٨

١مستجد١٠١٩الشیماء عبدالباقى عویس القرنى١٩

١مستجد١٠٢٠امانى محمد سید على٢٠

١مستجد١٠٢١امنیھ رضا عرفات موسى٢١

١مستجد١٠٢٢امیره عصام جمال حلمى محمد٢٢

١مستجد١٠٢٣امیره یسرى عبدالحكیم بدران٢٣

١مستجد١٠٢٤امینھ سید حامد أبواللیل٢٤

١مستجد١٠٢٥انثال طھ زكى محمود٢٥

١مستجد١٠٢٦انس بھاءالدین علي عبدالنعیم٢٦

١مستجد١٠٢٧ایات ممدوح سید اسماعیل٢٧

١مستجد١٠٢٨ایمان احمد عبدالحمید محمد٢٨

١مستجد١٠٢٩ایھ شعبان اسماعیل قطب٢٩

١مستجد١٠٣٠ایھ صبحى عنتر عبدالھادى٣٠

٢مستجد١٠٣١ایھ عبدهللا رجب خلیل٣١

٢مستجد١٠٣٢ایھ محمد خلف كامل٣٢

٢مستجد١٠٣٣ایھ یوسف عبدالوھاب عبدالعزیز٣٣

٢مستجد١٠٣٤بسملھ احمد حسنى مصطفى حسن٣٤

٢مستجد١٠٣٥جھاد محروس عبدالحمید عبدالحفیظ٣٥
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٢مستجد١٠٣٦حبیبھ جمال اسماعیل عبدالغني٣٦

٢مستجد١٠٣٧حبیبھ سعید حسن حسین حسن٣٧

٢مستجد١٠٣٨حسام طارق رشاد عبدالعزیز٣٨

٢مستجد١٠٣٩حسین عزت محمد احمد٣٩

٢مستجد١٠٤٠خلود عادل محمد احمد٤٠

٢مستجد١٠٤١دالیا عبدالرحمن محمد عبدالموجود سرحان٤١

٢مستجد١٠٤٢دعاء احمد صالح فاضل٤٢

٢مستجد١٠٤٣رائد ایمن عبدالعلیم عبدالجلیل٤٣

٢مستجد١٠٤٤راضیھ عامر محمد ابراھیم٤٤

٢مستجد١٠٤٥رانیا محمود فوزي قاسم٤٥

٢مستجد١٠٤٦رانیا نصر احمد شحاتھ٤٦

٢مستجد١٠٤٧رحاب احمد حسنى عبدالھادى٤٧

٢مستجد١٠٤٨رحاب عالء محمد الصغیر دبیكي٤٨

٢مستجد١٠٤٩رحمھ هللا عمر على عبدالمتجلى٤٩

٢مستجد١٠٥٠رحمھ شعبان عبدالحكیم عبدالعظیم٥٠

٢مستجد١٠٥١رحمھ محمد زیان سعید٥١

٢مستجد١٠٥٢رحمھ منتصر زھنى محمود٥٢

٢مستجد١٠٥٣رحمھ ھاني عبدالرحمن عبدالفتاح٥٣

٢مستجد١٠٥٤رحیق مؤمن عطا عبدالنعیم٥٤

٢مستجد١٠٥٥رقیھ ابراھیم عبدالسالم رجب٥٥

٢مستجد١٠٥٦رقیھ خالد عید سلیمان٥٦

٢مستجد١٠٥٧ریم عبد السالم ابوبكر المنفي٥٧

٢مستجد١٠٥٨زھراء اشرف سعد ابراھیم٥٨

٢مستجد١٠٥٩زینب احمد جالل احمد٥٩

٢مستجد١٠٦٠زینب احمد محمد عباس٦٠

٣مستجد١٠٦١زینب حماده حسن عبدالمجید٦١

٣مستجد١٠٦٢سماء عطا محمد علي حسین٦٢

٣مستجد١٠٦٣سھیلھ محمد سید عبدالعاطى٦٣

٣مستجد١٠٦٤شمس هللا محمد السید محمد٦٤

٣مستجد١٠٦٥شھد شحاتھ خلف شحاتھ٦٥

٣مستجد١٠٦٦شھد شریف محمد جنیدى٦٦

٣مستجد١٠٦٧شھدى ضاحي عباس عبدالظاھر٦٧

٣مستجد١٠٦٨شیرین عماد على محمد٦٨

٣مستجد١٠٦٩شیماء أشرف إبراھیم محمد٦٩

٣مستجد١٠٧٠شیماء عادل ابراھیم احمد٧٠

٣مستجد١٠٧١عبدالرحمن عمرو محمد المھدى فخرى٧١

٣مستجد١٠٧٢عبدالرحمن محمد احمد ابراھیم٧٢

٣مستجد١٠٧٣عبدالرحمن محمد طلعت كامل٧٣

٣مستجد١٠٧٤عبدالرحمن نصرالدین اسماعیل ابوزید٧٤

٣مستجد١٠٧٥عبدهللا على خلیل ابراھیم٧٥

٣مستجد١٠٧٦عفاف نعمانى محمد محمد٧٦
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٣مستجد١٠٧٧علیاء شھید محمد محمد٧٧

٣مستجد١٠٧٨علیاء نادي فتحى شاكر٧٨

٣مستجد١٠٧٩فاتن سید ثابت محمد علي٧٩

٣مستجد١٠٨٠فاطمة ابراھیم محمد مھني٨٠

٣مستجد١٠٨١فرح ناجي فوزي عبدالسالم٨١

٣مستجد١٠٨٢محمد حسن محمد احمد٨٢

٣مستجد١٠٨٣محمد خلیل إبراھیم رجب٨٣

٣مستجد١٠٨٤محمد عادل علواني عبدالحمید٨٤

٣مستجد١٠٨٥محمد فرید محمد عبدالعظیم٨٥

٣مستجد١٠٨٦محمد محروص ابوالمكارم عبدالظاھر٨٦

٣مستجد١٠٨٧محمود صالح صابر عبدالحكیم٨٧

٣مستجد١٠٨٨مریم محمد ابوالیزید عبدالرازق٨٨

٣مستجد١٠٨٩مریم محمود محمد سید٨٩

٣مستجد١٠٩٠مریم یحى احمد محمد رمضان٩٠

٤مستجد١٠٩١مسعد محمد عبدالمعطى محمد٩١

٤مستجد١٠٩٢مصطفى عالم على عبدالرحمن٩٢

٤مستجد١٠٩٣ملك مصطفى لطفى عبدالتواب٩٣

٤مستجد١٠٩٤ملك مھتدى سعدالدین حماد٩٤

٤مستجد١٠٩٥ملك یاسر محمد فوزى محمد اسماعیل٩٥

٤مستجد١٠٩٦ملك یحیى عبدالرشید محمد٩٦

٤مستجد١٠٩٧منال سید عبدالھادي محمد٩٧

٤مستجد١٠٩٨منھ هللا بدوى عبدالحكیم محمد٩٨

٤مستجد١٠٩٩منى سامح حسن محمود٩٩

٤مستجد١١٠٠مھا عاصم احمد محمد١٠٠
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٤مستجد١١٠١میرنا عماد حمدى احمد١٠١

٤مستجد١١٠٢ندا اسالم عبدالباسط فاید١٠٢

٤مستجد١١٠٣ندى بدر محمد مصطفى١٠٣

٤مستجد١١٠٤ندى على عبدالرحیم جادالمولى١٠٤

٤مستجد١١٠٥ندى مصطفى ذكى حسین حمامھ١٠٥

٤مستجد١١٠٦ندى یحى عبدهللا عبدالوھاب١٠٦

٤مستجد١١٠٧نورھان نادى عبدالرحیم منصور١٠٧

٤مستجد١١٠٨نورھان نبیل نورالدین محمد١٠٨

٤مستجد١١٠٩نورھان ھانى فؤاد طھ عماره١٠٩

٤مستجد١١١٠ھاجر رضا احمد محمد١١٠

٤مستجد١١١١ھاجر سید احمد یوسف االخرس١١١

٤مستجد١١١٢ھاجر عادل ابوالفتوح غنیمى خلف١١٢

٤مستجد١١١٣ھاجر عمر عبدهللا جمعھ١١٣

٤مستجد١١١٤ھاجر محمد احمد یونس١١٤

٤مستجد١١١٥ھاجر محمد عبدهللا اسماعیل١١٥

٤مستجد١١١٦ھبھ عادل احمد محمود١١٦

٤مستجد١١١٧ھدى جمال عبدالحمید عبدالعزیز١١٧

٤مستجد١١١٨ھدى مصطفى محمد على١١٨

٤مستجد١١١٩وسام اسامھ عاشور محمد سلیمان١١٩

٤مستجد١١٢٠وسام امین محمود عبدالحمید١٢٠

٥مستجد١١٢١یوسف احمد محمد ابوطالب١٢١

٥باق١١٢٢احمد حمدى محمود عبدالسمیع١٢٢

٥باق١١٢٣اسماء خالد احمد حسین١٢٣

٥باق١١٢٤ساره ھشام السید السید حسین١٢٤

٥باق١١٢٥سحر ابوالریش جاد عبدالغنى١٢٥

٥باق١١٢٦سلمى صالح محمد مصطفى١٢٦

٥باق١١٢٧عائشھ محمد عبدالمطلب احمد١٢٧

٥باق١١٢٨عبدالحمید صبحى مصطفى عبدالحمید١٢٨
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١مستجد١٥٠١ابراھیم احمد ابراھیم حسن١

١مستجد١٥٠٢احمد ابراھیم ابوالفتوح فتح هللا٢

١مستجد١٥٠٣احمد صابر محمود فرج منصور٣

١مستجد١٥٠٤احمد عبدالحكیم عامر على حسن٤

١مستجد١٥٠٥احمد عبدالفتاح صالح عبدالفتاح٥

١مستجد١٥٠٦احمد محمد موسى بدى٦

١مستجد١٥٠٧احمد مدحت السید ابراھیم ابوقوطھ٧

١مستجد١٥٠٨اروى احمد عبدالسالم عبدالعزیز٨

١مستجد١٥٠٩اروى ربیع عبدالسالم حافظ٩

١مستجد١٥١٠اسراء ضاحى على حسن١٠

١مستجد١٥١١اسراء محمد عبدالقادر حسین١١

١مستجد١٥١٢اسالم حسن محمد البدر احمد١٢

١مستجد١٥١٣اسالم عبدالعظیم محمد محمد١٣

١مستجد١٥١٤اسالم مصطفى سعداوى محمد١٤

١مستجد١٥١٥اسماء احمد فتحي طلب١٥

١مستجد١٥١٦اسماء جابر كمال محمود منصور١٦

١مستجد١٥١٧اسماء رجب محمد احمد١٧

١مستجد١٥١٨اسماء صاوي عوض صاوي١٨

١مستجد١٥١٩اسماء قاضى سلطان حسن١٩

١مستجد١٥٢٠االء ناجي محمد ابوضیف احمد٢٠

١مستجد١٥٢١امنیھ اسامھ خلف اسماعیل٢١

١مستجد١٥٢٢امیره حسن محمد حسن٢٢

١مستجد١٥٢٣امیره خلف خمیس عبدهللا على٢٣

١مستجد١٥٢٤ایمان محمد عبدالمغنى نعاس٢٤

١مستجد١٥٢٥ایمان محمود حسن على٢٥

١مستجد١٥٢٦بسملھ ابراھیم عبدالمنعم محمد٢٦

١مستجد١٥٢٧بسملھ عبدالرحمن ابراھیم عبدالرحمن٢٧

١مستجد١٥٢٨بسملھ وائل محمد حسن محمد حماد٢٨

١مستجد١٥٢٩جھاد ربیع محمد كامل٢٩

١مستجد١٥٣٠جیھان علیوه خلف عرفات٣٠

٢مستجد١٥٣١حبیبھ سید عبدالعزیز محمد٣١

٢مستجد١٥٣٢حبیبھ عالءالدین محمد محمد عبدالواحد٣٢

٢مستجد١٥٣٣خالد عبدالمطلب عبدالمنصف عبدالمطلب٣٣

٢مستجد١٥٣٤دالیا رمضان السید ابوسمره٣٤

٢مستجد١٥٣٥دعاء رشاد محمود عبدالحكیم٣٥
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٢مستجد١٥٣٦دعاء على سید أحمد٣٦

٢مستجد١٥٣٧دعاء كامل سید موسى٣٧

٢مستجد١٥٣٨دعاء منتصر محمد عبدالعلیم٣٨

٢مستجد١٥٣٩دینا نبیل ناجى عبدالحافظ٣٩

٢مستجد١٥٤٠رؤي احمد ماھر زكي٤٠

٢مستجد١٥٤١رحاب جمال عبدالمنعم عبدالستار٤١

٢مستجد١٥٤٢رحاب ربیع سید عبدالعاطي٤٢

٢مستجد١٥٤٣رحمھ احمد محمود على٤٣

٢مستجد١٥٤٤رقیھ شعبان محمد مھنى٤٤

٢مستجد١٥٤٥زینب محمد جمعھ اسكندر٤٥

٢مستجد١٥٤٦زینب محمد عبدالرحیم عمر٤٦

٢مستجد١٥٤٧زینب محمود السید عبدالحمید٤٧

٢مستجد١٥٤٨زینب مصطفى احمد قندیل٤٨

٢مستجد١٥٤٩ساره رمضان احمد زكى٤٩

٢مستجد١٥٥٠سلیمان عبدالمحسن صابر عبدالمحسن٥٠

٢مستجد١٥٥١سماء سعید خلف عبدالحكیم٥١

٢مستجد١٥٥٢سھیلھ محمد عبدهللا صقر٥٢

٢مستجد١٥٥٣شروق امام خلیفھ ابوالحسن٥٣

٢مستجد١٥٥٤شروق زین عامر موسى٥٤

٢مستجد١٥٥٥شھد حسن محمد عبدالمعبود٥٥

٢مستجد١٥٥٦شھد عنتر دردیر حمد٥٦

٢مستجد١٥٥٧شھد محمود محمد شحاتھ٥٧

٢مستجد١٥٥٨شیماء رضا عبدالعال سید٥٨

٢مستجد١٥٥٩عبدالرحمن اسامھ ریاض على٥٩

٢مستجد١٥٦٠عبدهللا محمود محمد عطیھ٦٠

٣مستجد١٥٦١عالء رضا مصطفى حسین٦١

٣مستجد١٥٦٢عمار احمد محمد محمد عمار٦٢

٣مستجد١٥٦٣عمر عبدهللا احمد شعیب٦٣

٣مستجد١٥٦٤فاطمة عید مندراوى محمد٦٤

٣مستجد١٥٦٥فاطمھ طھ سید محمد٦٥

٣مستجد١٥٦٦فاطمھ محروص حلمي حسان٦٦

٣مستجد١٥٦٧فھیمھ محمود محمد محمود٦٧

٣مستجد١٥٦٨كریمھ مصرى حسن ابراھیم٦٨

٣مستجد١٥٦٩كمال عبدالحمید كمال نوفل٦٩

٣مستجد١٥٧٠لمیاء احمد عبدهللا محمد٧٠

٣مستجد١٥٧١محمد احمد عبدالوھاب امین٧١

٣مستجد١٥٧٢محمد جالل محمد احمد٧٢

٣مستجد١٥٧٣محمد حسام محمد احمد سلیم٧٣

٣مستجد١٥٧٤محمد عماد فتحى محمد٧٤

٣مستجد١٥٧٥محمد مدنى عبدالكریم محمد٧٥

٣مستجد١٥٧٦محمود احمد عبدالعزیز حسن٧٦
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٣مستجد١٥٧٧محمود احمد محمود على٧٧

٣مستجد١٥٧٨محمود شعبان ضاحى محمد٧٨

٣مستجد١٥٧٩مروه اشرف رمضان عبدالرحیم٧٩

٣مستجد١٥٨٠مریم حماده جابر خلف هللا٨٠

٣مستجد١٥٨١مریم عادل احمد عبدالمجید٨١

٣مستجد١٥٨٢مصطفى اسماعیل عبدالعاطى اسماعیل٨٢

٣مستجد١٥٨٣مصطفى الشافعى احمد ابراھیم٨٣

٣مستجد١٥٨٤ممدوح زیدان ممدوح شحاتھ٨٤

٣مستجد١٥٨٥منار محمود حسین حسن٨٥

٣مستجد١٥٨٦منال محمد رمضان یوسف٨٦

٣مستجد١٥٨٧منھ هللا جمال فرغلى حسن٨٧

٣مستجد١٥٨٨منھ هللا خلف زغلول عثمان٨٨

٣مستجد١٥٨٩منھ هللا شعبان احمد على حسین٨٩

٣مستجد١٥٩٠منھ محمود ناجى احمد٩٠

٤مستجد١٥٩١ندى احمد محمد الطیرى٩١

٤مستجد١٥٩٢ندى مصطفي احمد علي٩٢

٤مستجد١٥٩٣نھا محمد صالح عبدالعظیم٩٣

٤مستجد١٥٩٤نورا نورالدین باشا احمد٩٤

٤مستجد١٥٩٥نوره ضاحى محمود عبدالغنى٩٥

٤مستجد١٥٩٦نورھان عاصم احمد محمد٩٦

٤مستجد١٥٩٧ھاجر ایمن محمد احمد٩٧

٤مستجد١٥٩٨ھاجر ثابت بشندى حسین٩٨

٤مستجد١٥٩٩ھانم احمد عامر محمد٩٩

٤مستجد١٦٠٠ھبھ محمد عبدالعظیم محمد١٠٠
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
أولى - انتساب

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ٠٩:٥٩ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

٤مستجد١٦٠١ھشام ناصر عبدالرحمن محمد١٠١

٤مستجد١٦٠٢وسام مسعد عطا محمد الحنفى١٠٢

٤مستجد١٦٠٣وفاء محمد انور على١٠٣

٤مستجد١٦٠٤ولید محمد عبدالحفیظ عبدالرحیم١٠٤

٤مستجد١٦٠٥یاسمین اشرف ابراھیم محمد سالمھ١٠٥

٤مستجد١٦٠٦یمنى على مختار على١٠٦

٤باق١٦٠٧احمد فتحى محمد ابواللیل١٠٧

٤باق١٦٠٨اسماء جالل عبدالتواب محمد١٠٨

٤باق١٦٠٩جھاد عبیده محمد ابوشناف١٠٩

٤باق١٦١٠خالد حماده فرحات فضل١١٠

٤باق١٦١١عبدالعظیم محمود عبدالعظیم فھمى١١١

٤باق١٦١٢فاطمھ مجدى على محمد١١٢

٤باق١٦١٣محمد ایمن امام بھنساوى١١٣

٤باق١٦١٤نورا على محمد عبدالرحیم١١٤

٤باق١٦١٥وفاء فتح هللا عبدالمنعم مھنى١١٥

٤باق١٦١٦یاسمین خالد زغلول سعد١١٦
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