
مالحظات شئون الطالباالسمم

ابتسام محمد رشدى معوض الجبالى ١

ابراهٌم ناجى ابراهٌم سلٌمان ٢

احالم محمد محمد الشافعى عبد هللا ٣

احمد البغدادى عبد الرازق الدسوقى ٤

احمد بهرام عنتر احمد حسن ٥

احمد عبد الوهاب محمد محمد السعدنى ٦

احمد محمد ابراهٌم احمد ٧

احمد محمد ابو العطا مسعد محمد ابراهٌم ٨

محول من كلٌة الحاسبات بالرٌاض احمد محمد السٌد على ابو الوفا ٩

احمد محمد الشبراوى شمس محمد ١٠

احمد محمد الغمري الشٌخ ١١

احمد محمد النفادى مصطفى النجار ١٢
 محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

احمد محمد عبد المنعم مصطفى سالم ١٣
 محول من كلٌة االثار جامعة جنوب الوادي 

٢٠١٦/٢٠١٧

احمد محمد عطٌه شعٌر ١٤

احمد محمود صالح محمود الملٌجً ١٥

احمد مصطفى عبد المنعم عاشور درغام ١٦

احمد ٌاسر ابو المجد عبد المعطى البنا ١٧
 محول من كلٌة العلوم جامعة بنى 

٢٠١٦/٢٠١٧سوٌف

اسامه ابراهٌم فاضل المكباتى ١٨

اسراء احمد فوزى احمد فوده ١٩

اسراء احمد محمود محمد البسٌونى ٢٠

اسراء اشرف حسن ابو الفتوح ٢١

اسراء الجمٌل عبدالقوى رمضان حالوه ٢٢

اسراء السٌد محمد عبد الرحمن عبد الظاهر ٢٣
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

اسراء جمال السٌد محمد السعداوى ٢٤

اسراء حامد عبد اللطٌف حسن قاسم ٢٥

اسراء حسن سلٌمان العٌسوى ٢٦

اسراء حسٌن محمد محمد الدحروجى ٢٧

اسراء سعد السٌد احمد الهاللً ٢٨

اسراء صالح ابراهٌم محمد السٌد ٢٩

اسراء عبد النبى سٌد احمد عز الرجال ٣٠

اسراء على عبد الحمٌد مصطفى عطٌه خطاب ٣١

اسراء على عبدالمعطى احمد سابق ٣٢

اسراء محمد ذكرٌا عبد الغنى حواس ٣٣

اسراء محمد محمود عبد المنعم الطنطاوى ٣٤

اسراء محمود عبد المنعم صادق محمد ٣٥

اسراء محمود محمد محمود البٌلى ٣٦

اسراء ود احمد القطب سالم ٣٧

اسراء ٌاسر احمد عٌد محمد ٣٨

اسراء ٌاسر مصطفى مصطفى االرنؤطى ٣٩

اسالم سامى عبد القوى ابو سبع سٌد احمد ٤٠

اسماء اشرف عبد الحمٌد عباس ابراهٌم ٤١

اسماء حسن ابراهٌم حسن القصاص ٤٢

اسماء حسن السٌد الغرٌب الحوت ٤٣

اسماء رضا الخضرجى السٌد جبر ٤٤

اسماء عصام احمد عواد القاضى ٤٥

اسماء فهمى بهمن صالح الشٌخ ٤٦

اسماء مجدى الدٌسطى السٌد محمد ٤٧

اسماء مجدى كامل ابراهٌم على ٤٨

اسماء محمد عرفات عرفات عبدربه ٤٩

اسماء ممدوح عثمان محمد العٌسوى ٥٠

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
اللغة اإلنجلٌزٌة و آدابها- انتظام - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 
 ص٥٥:٠٨ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



اصاله محمود فكرى محمود عصر ٥١

االء عاطف سالم الهوارى ٥٢

االء عطٌه عبد الشافى عبد الرازق جالله ٥٣

االء محمد مصطفى محمد ٥٤

االء محمد مصطفى مصطفى فاٌد ٥٥

االء ممدوح رشدى حسن رمضان ٥٦

الزهراء احمد ابو السعد المنشاوى ٥٧

السٌد على رزق رزق محمد ٥٨

السٌد منصور السٌد محمود سعد ٥٩

الشٌماء محمد عبد المولى عبد الهادى ٦٠

الشٌماء مصطفى السٌد عرفه شادى ٦١

المتولى عبد الحمٌد محمود محمد سالم ٦٢

امال السعٌد توفٌق عبد الوهاب شالل ٦٣

امانى رمزى رجب محمد صالح ٦٤

امانى ممدوح مصطفى ابراهٌم رمضان ٦٥

امل جمال عبد العزٌز شلبى نصار ٦٦

امل عبد المنعم ابراهٌم ٌوسف احمد ٦٧

امل عبد الهادى محمد محمد احمد ٦٨

امل مصطفى عطٌه مصطفى الوكٌل ٦٩

امنٌه السٌد صالح حسن المتولى عبده ٧٠

امنٌه رمضان محمد ابراهٌم محمد ٧١

امنٌه عبد الواحد حامد حامد ناصر ٧٢

امنٌه عماد محمد الفرحاتى اسماعٌل ٧٣

امنٌه مجدى فتحى السٌد مصطفى ٧٤

امنٌه محمد توفٌق عثمان ٧٥

امٌره اشرف محمد العباسً ٧٦

امٌره الحسٌنى عبد المنعم الحسٌنى ٧٧

امٌره عادل طه عبد اللطٌف محمد حجازي ٧٨

امٌره عمرو متولى الخولى ٧٩

امٌره مجدى ابراهٌم محمد ابراهٌم ٨٠

امٌره مجدى عبد العزٌز عبد العزٌز الشناوى ٨١

امٌره محمد حسٌن احمد ٨٢

امٌنه عٌسى سلٌمان محمد محمد ٨٣
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

امٌنه كمال محمد الجوهرى ٨٤

اٌات عبده فراج الهادى فاٌد ٨٥

اٌات مصباح محمود سلٌمان علً ٨٦

اٌمان احمد عبد الرازق احمد حجازى ٨٧

اٌمان احمد عبدالفتاح الجمل ٨٨

اٌمان اشرف محمد محمد كشك ٨٩

اٌمان السعٌد محمد ابراهٌم الجمل ٩٠

اٌمان اٌمن عبد المعز عبدالمقصود الزٌنى ٩١

اٌمان اٌهاب السٌد عبد العزٌز ٩٢

اٌمان رأفت انور على الباز ٩٣

اٌمان عبد الحلٌم ابو العطا عبده الجزار ٩٤

اٌمان عبد الحمٌد عبد السالم سلومه ٩٥

اٌمان عالء الدٌن محمد المتولى ابراهٌم ٩٦

اٌمان ماهر محمود مصطفى السٌد الخولى ٩٧
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

اٌمان مجدى السٌد رضوان ٩٨

اٌمان محمد فهٌم راغب الطنطاوى ٩٩

اٌمان مصطفى محمد عبده محمد محمود ١٠٠

اٌمان ناصر السعٌد عبد الواحد شحاته ١٠١

اٌمن رضا سعٌد علٌوه عثمان ١٠٢

اٌه احمد احمد عبد النبى ١٠٣

اٌه اشرف احمد حامد رمضان ١٠٤

اٌه اشرف وجدى عبد الحفٌظ عبد الحمٌد ١٠٥

اٌه السٌد عبد العزٌز ابراهٌم ١٠٦

اٌه هللا احمد احمد فراج ١٠٧

اٌه اللٌثى عٌد عبد الغفار العجمى ١٠٨



اٌه حمدى محمد عبده عطوه ١٠٩

اٌه رضا العدل ابراهٌم الصعٌدي ١١٠

اٌه رمضان ٌوسف عبد الحمٌد رشوان ١١١

اٌه سعٌد ابراهٌم عبد الرسول رضوان ١١٢

اٌه سمٌر رشاد محمد محمود ١١٣

اٌه شعبان احمد ابراهٌم العٌوطى ١١٤

اٌه صابر محمد عبد الفتاح تامر ١١٥

اٌه طارق اسماعٌل خالد بدوي ١١٦

اٌه عبد الحمٌد محمد عبدالحمٌد ١١٧

اٌه عبد المقصود جمعه عبد المقصود ١١٨

اٌه على عبد السمٌع على عطٌه ١١٩

اٌه فؤاد محمد ٌوسف العتربى ١٢٠

اٌه لطفى عثمان عبدالرحمن الشاذلً ١٢١

اٌه محمد السعٌد عبد الواحد شحاته ١٢٢

اٌه محمد حافظ السعٌد ١٢٣

اٌه محمد عبد الرحمن ابو العنٌن ١٢٤

اٌه محمد على السعٌد البٌومى ١٢٥

اٌه محمد محمد عبد العال قاسم ١٢٦

اٌه مصطفى محمد محمود الجندى ١٢٧

اٌه ٌاسر محمد على رزق ١٢٨

بسمه فتحى فوزى مسعد ١٢٩

بشرى محمود على احمد رضوان ١٣٠

جمال ابراهٌم صالح صالح ابو المعاطى ١٣١

جمال محمود محمد شحاته حسن ١٣٢

جهاد عادل احمد محمد ابراهٌم ١٣٣

جهاد ناصر اسماعٌل نور الدٌن ١٣٤

جٌهان محمد السعٌد فوده ١٣٥

حامد سامى عبدالقوى ابوسبع سٌد احمد ١٣٦

حسناء خالد فؤاد ابراهٌم محمد عطا هللا ١٣٧

حال احمد مسعود السٌد محمد ١٣٨

حنان السٌد محمد احمد شبانه ١٣٩

حنٌن محمد محمد السٌد محمد ٌوسف ١٤٠

خالد احمد الشربٌنى العشرى المتولى المنٌر ١٤١

خالد مصطفى محمد محمد مصطفى ١٤٢

خدٌجة احمد عبد المنعم عبد الحمٌد محمود ١٤٣

خلود ابراهٌم ابراهٌم علً حسن ١٤٤

خلود ابراهٌم عبد العلٌم االخضر ١٤٥

خلود خالد السٌد الغرٌب ١٤٦

خلود محمد على عبدالغفار ١٤٧

خلود محمد مامون حامد ابراهٌم ١٤٨

دالٌا السعٌد اسماعٌل الشافعى ١٤٩

دعاء احمد الصدٌق دٌوان ١٥٠

دعاء السعٌد محمد السعٌد ١٥١

دعاء السعٌد ٌحى السعٌد ابوشوشه ١٥٢

دعاء طلعت محمد جمعه دروٌش ١٥٣

دعاء محمد عبد الرازق مصطفى الشربٌنى ١٥٤

دعاء وفٌق محب عبد الهادى ١٥٥

دنٌا حسام محمد على ١٥٦

دنٌا شعبان هالل ابراهٌم ١٥٧

دنٌا ماهر عبد المنعم بدر العزب ١٥٨

دٌنا احمد مصطفى محمد ١٥٩

دٌنا عبد الحكٌم عامر احمد عامر ١٦٠

رانٌا سلٌمان فتحى سلٌمان ١٦١

رانٌا سٌف الدٌن محمد على مصطفى ١٦٢

رانٌا عالء الدٌن عبد النبى احمد الصعٌدى ١٦٣

رانٌا هشام عبد الحفٌظ الغندور ١٦٤

رحاب رمضان محمد العطار ١٦٥

رحمه صالح الدٌن محمد فتحى محمد رفاعى ١٦٦

رحمه عبد المنعم السٌد محمد احمد ١٦٧



رحمه محمد السعٌد على المحالوى ١٦٨

رحمه محمود الشحات ٌونس ١٦٩

رحمه محمود حسن محمد ١٧٠

رحٌق محمد احمد العوضى عشري ١٧١

رغده احمد عبد الحمٌد احمد البٌلى ١٧٢

رفٌده محمد عبد العظٌم ابو الحسن منٌع ١٧٣

رقٌه السٌد محمد حسن ابو عٌطه ١٧٤

رقٌه المغازى الشحات الشحات المغازي ١٧٥

رنا فكرى احمد ابورٌه ١٧٦

رنا محمد عبد الجواد فرج عبدالمعطى ١٧٧

رنا ٌحٌى حسن الطاهر ١٧٨

رهف رضا حامد ابراهٌم ١٧٩

رواء السٌد خلٌل المتولى شحاته ١٨٠
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

رواء محمد صالح حسن شعبان ١٨١

روان السٌد السعٌد السٌد ١٨٢

روان عمرو محمد فتحى امٌن ١٨٣

روان كمال محمود محمد فرج ١٨٤

روان محمد احمد خلٌل الجندى ١٨٥

روان محمد محمود اللٌثى ١٨٦

روزا عبد هللا حسن حسن عطٌه ١٨٧

رٌم اسامه صالح محمد موافً ١٨٨

رٌم حسن الشحات عبدالمقصود ١٨٩

رٌم رضا المتولى السٌد جبر ١٩٠

رٌم رمضان الشبراوى عرفات ١٩١

رٌم سعد فرج عبد الحمٌد المصرى ١٩٢

رٌم محمد رضا محمد ابوالعنٌن ١٩٣

رٌهام ابراهٌم محمود الشرقاوى ١٩٤

رٌهام عبد الحمٌد عبد الحمٌد الششتاوى النجار ١٩٥

رٌهام على على ابو زٌنه ١٩٦

زهره طارق محمد العوضى حجازى ١٩٧

زٌاد عماد محمد بدٌر المتولى ١٩٨

زٌنب محمد عبد السالم عبٌد ١٩٩

زٌنب محمد محمود عبد الغنى ٢٠٠

ساره احمد انور السٌد المالح ٢٠١

ساره السٌد عبدالقادر السعٌد االلفى ٢٠٢

ساره المهدى محمد عبدالوهاب علوان ٢٠٣

ساره انٌس منصور عبدالفتاح ٢٠٤

ساره تامر فاروق محمد حجازى ٢٠٥

ساره عادل حسن احمد ٢٠٦

ساره عاطف عبد الغفار حسن محمد ٢٠٧

ساره محمد السعٌد على فوده ٢٠٨

ساره محمد محمد ابو العنٌن ٢٠٩

سامٌه طارق محمد على امٌن المتولى ٢١٠

سامٌه محمود سٌد محمد السٌد ٢١١

ساندى حمدى عبد الرحمن محمد بدر ٢١٢

سعاد محمود محمد محمد عوض العفش ٢١٣

سلمى ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم جمعه ٢١٤

سلمى اسامة احمد سلٌمان ٢١٥

سلمى جمعه ابراهٌم محمد مرسى مهران ٢١٦

سلمى حماده زكرٌا محمد البٌلى ٢١٧

سلمى حمدى محمود العزب محمود ٢١٨

سلمى زٌنهم محمد البدرى عبد الجواد العجمى ٢١٩

سلمى صالح الدٌن محمد عبدالودود ٢٢٠

سلمى عابد حسن عبده حسن ٢٢١

سلمى عبد الحلٌم احمد عبدالحلٌم ٢٢٢

سلمى عبد اللطٌف محمد عزت ابراهٌم على حنفى ٢٢٣

سلمى عمرو مصطفى محمد قشطه ٢٢٤

سماح سعد حسن حسن الشربٌنً ٢٢٥



سمر اشرف محمد الدسوقى ملش ٢٢٦

سمر جمعه القطب المتولى حمزه ٢٢٧

سمٌحه رضا محمد على سالمه ٢٢٨
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

سندس عصام محمد عبد هللا ٢٢٩

سهام عبدالعظٌم محمد السٌد البٌومً ٢٣٠

سهٌر ابراهٌم ابراهٌم عبد الحمٌد ٢٣١

سهٌر عابد محمد صقر ٢٣٢

سهٌر ممدوح على على حسٌن ٢٣٣

سوزان ٌاسر ابوالصفا عبداللطٌف ٢٣٤

سوسان عادل محمود عبد العلٌم طه ٢٣٥

سومه مجدى زٌدان ابو زٌد ٢٣٦

شادى اشرف مصطفى حسٌن دٌوان ٢٣٧

شادى السعٌد السعٌد منسى ٢٣٨

شادى عبدالحكٌم عبداللطٌف عبدالعظٌم احمد ٢٣٩

شروق عبد الحلٌم محمد ابو ٌوسف ٢٤٠
 محول من كلٌة دار العلوم جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧القاهرة

شروق فكرى الحسٌنى رزق الحسٌنى ٢٤١

شروق مجدى حسن الغرٌب ٢٤٢

شروق محمد عبٌد حسن المزٌن ٢٤٣

شرٌن امٌن محمد البسٌونى بهنسى نصر ٢٤٤

شٌرٌن جمال احمد عبد اللطٌف ٢٤٥

شٌماء عبد الفتاح لطفى المتولى ٢٤٦

شٌماء محمود فرٌد على حسن ٢٤٧

شٌماء مصباح محمد الحسٌنى ابو المعاطى ٢٤٨

شٌماء ممدوح عبد المقصود البطل ٢٤٩

شٌماء هشام محمد المندوه احمد ٢٥٠

صبح مجدى محمد ٌوسف ٢٥١

ضحى اسالم عبد الفتاح عبدالرحمن ٢٥٢

طارق اٌمن عبد الفتاح حامد شلبً ٢٥٣

طارق خالد عبد الهادى عبد العاطى الشربٌنً ٢٥٤

طارق محمد عبد الرحمن احمد سعٌد ٢٥٥

عادل ابراهٌم فكرى امن ٢٥٦

عاٌده ابراهٌم عبدالحافظ السٌد سوٌلم ٢٥٧

عبد الرحمن رمضان كامل عارف احمد ٢٥٨

عبد الرحمن عبد الحمٌد محمود عبدالحمٌد ٢٥٩

عبد الرحمن محرم الشحات السٌدالوٌق ٢٦٠

عبد الرحمن محمد السٌد عوض اللٌثى ٢٦١

عبد هللا الدسوقى عطٌه المتولى حسن ٢٦٢

عبدالرحمن عالء بدٌر عبد هللا سالم ٢٦٣

عبدهللا محمود عبد الغنى عبد السالم النجار ٢٦٤

عبٌر احمد محمد احمد سبع ٢٦٥

عزه وائل فاروق محمد ٢٦٦

عال ابراهٌم المتولى على الحداد ٢٦٧

عال كامل عبد البدٌع محمد ابو الكمال ٢٦٨

على محمد على محمد عشعش ٢٦٩

علٌاء عبد هللا محمد شعبان مطاوع ٢٧٠

علٌاء عوض زٌن العابدٌن عوض ٢٧١

علٌاء محمود حسن محمد عبد الرحٌم ٢٧٢

عمرو عطٌه محمود عطٌه ٢٧٣

عمرو محمد جمعه على سالم ٢٧٤

عهود محمد حسنى خالد محمد ٢٧٥

غادة عبد الوهاب محمد عبده خلٌل عامر ٢٧٦
 محولة من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

غاده محمد شكرى محمد سماحه ٢٧٧

غاده محمد محمد محمد حمتو ٢٧٨

غاده ممدوح على على حسٌن ٢٧٩

فاطمه ابراهٌم عبد المجٌد ابراهٌم محمد ٢٨٠

فاطمه احمد على السٌد رسالن ٢٨١

فاطمه الزهراء على عوض احمد ابو زٌد سمور ٢٨٢



فاطمه الزهراء محمد المتولى محمد ورده ٢٨٣

فاطمه الزهراء ٌاسر سعد الشحات احمد ٢٨٤

فاطمه اهاب عبد العزٌز عبد القادر القصبى ٢٨٥

فاطمه حاتم محمد احمدعلى ٢٨٦

فاطمه حمدى نعمان حافظ جادو ٢٨٧

فاطمه صابرعبده الشبراوى الطناحى ٢٨٨

فاطمه صالح عبد هللا احمد ٢٨٩

فاطمه عبد الكرٌم محمد فاٌد محمد ٢٩٠

فاطمه محمد بكر السٌد شحاته ٢٩١

فاطمه مٌمى صالح محمد المرسى شتا ٢٩٢

فاطمه ناجى السعٌد على ابوشوشه ٢٩٣

فرح خالد سلٌمان احمد ٢٩٤

فرح عاطف فتحى امٌن ابو العال ٢٩٥

فرحه محمد محمود احمد حبٌب ٢٩٦

فرٌده رضا عبد الوهاب على سالمه بحبح ٢٩٧

فٌروز احمد السٌد عبد الجواد السٌد ٢٩٨

فٌروز عبدالحسٌب ابراهٌم المتولى ابوالنصر ٢٩٩

قمر اسامه شاكر رفاعى ٣٠٠

كرٌم عادل رجب خفاجى ٣٠١

لٌلى حسن مصطفى ابو الفضل ٣٠٢

مادونا امٌل وهبه زخارى جرجس ٣٠٣

مارى عادل شلبى عطٌه عوض ٣٠٤

مارٌنا صابر رزٌق بشاى ٣٠٥

ماهٌنور احمد محمد محمد بدران ٣٠٦

محمد ابراهٌم عبد الغنى على المغازي ٣٠٧

محمد ابراهٌم محمد ابوالٌزٌد النادي ٣٠٨

محمد المتولى محمد مختار المتولى سمك ٣٠٩

محمد رجب محمد عبده حسن البقرى ٣١٠

محمد صبرى السٌد عبد العزٌز عبد هللا ٣١١

محمد عبد هللا عبد اللطٌف مصباح ٣١٢

محمد عبد المنعم محمد عبدالرازق موسى ٣١٣

محمد عصام محمد محمد البدرى ٣١٤

محمد ماجد محمد الشحات االلفى ٣١٥

محمد محمد على حسانٌن ٣١٦

محمد ناصر مصطفى محمد مصطفً ٣١٧

محمود اسالم عبد الحمٌد حسن ٣١٨

محمود السٌد محمود محمد سلٌمان ٣١٩

محمود رضا ابراهٌم محمد نصار ٣٢٠
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

محمود رمضان السٌد على ٣٢١

محمود زٌن صابر صابر بدوى ٣٢٢

محمود محمد محمود المرسى البسٌونى ٣٢٣

محمود مختار مصباح محمود فوده ٣٢٤

محمود مصطفى عبد القادر الغندور ٣٢٥

مروه حماده السٌد عبد الفتاح ٣٢٦

مروه حمدى احمد احمد اسماعٌل ٣٢٧

مروه سمٌر احمد حسٌب ٣٢٨

مروه عبد الناصر حسن الشربٌنى ٣٢٩

مروه محمد عبد المجٌد اسماعٌل ٣٣٠

مروه محمد عبدالمقصود السعٌد السٌد ٣٣١

مروه منصور عبد الرحمن محمد كراوٌه ٣٣٢

مرٌم ابراهٌم محمد الدسوقى محمد النادى ٣٣٣

مرٌم اسماعٌل اسماعٌل محمد مطاوع ٣٣٤

مرٌم السٌد محمد ابوصٌام ٣٣٥

مرٌم حسٌن حسٌن محمد صادق ٣٣٦

مرٌم خالد فتحى محمد علً ٣٣٧

مرٌم شاكر مأمون حامد ٣٣٨

مرٌم شكرى ابو العنٌن عبد العاطى ٣٣٩

مرٌم محمد منصور حسن حافظ ٣٤٠



مرٌم نبٌل سلٌمان جوده ٣٤١

مرٌم هشام الشربٌنى محمد الشبه ٣٤٢

مرٌم وحٌد مصطفى السٌد الكٌالنى ٣٤٣

مصطفى محمد احمد توفٌق سالم ٣٤٤

معتز محمد عبد الفتاح عبد الخالق دراز ٣٤٥

منار الشحات محمد عطٌه ٣٤٦
 محولة من كلٌة التمرٌض جامعة بدر 

٢٠١٦/٢٠١٧

منار خالد عوض عبدالعاطى عٌد ٣٤٧

منار مصطفى عبد الجلٌل شاكر ٣٤٨

منة هللا عماد محمد نصار ٣٤٩

منة هللا مجدى رجب السٌد الخٌاط ٣٥٠

منه هللا السٌد محمد المرسى احمد ٣٥١

منه هللا ثروت حمدى عبد الفتاح ابراهٌم ٣٥٢

منه هللا جالل ابراهٌم ابراهٌم البهوتى ٣٥٣

منه هللا صالح معوض محمد الرفاعً ٣٥٤

منه هللا محمد ابراهٌم محمد صٌام ٣٥٥

منه هللا محمد صالح السٌد عٌد ٣٥٦

منه نصر الغرٌب منصورعوٌس ٣٥٧

منى احمد الدسوقى احمد الدسوقى ٣٥٨

منى احمد محمد احمد ٣٥٩

منى السٌد محمد السٌد سٌداحمد داود ٣٦٠

منى العربى عبد الرحٌم جبرٌل ٣٦١

منى حماده محمد احمد بالل ٣٦٢

منى ربٌع فاروق احمد اسماعٌل ٣٦٣

منى سعد عبد الحمٌد السٌد مجاهد ٣٦٤

منى عبدالسالم مصطفى جاد ٣٦٥

مها بهجت ابو سلٌمان مجاهد عبد العزٌز ٣٦٦

مها على السعٌد على ابراهٌم ٣٦٧

مها مهدى مطاوع ابو زٌد ٣٦٨

مهجه السٌد المتولى الدمرداش ٣٦٩

مهند محمد عبد اللطٌف ابراهٌم ٣٧٠

مى شرٌف احمد احمد سالمه ٣٧١

مى عماد عبده محمد خمٌس ٣٧٢

مى محمد حسن الغرٌب ٣٧٣

مى محمد زٌن العابدٌن محمد رجب ٣٧٤

مى محمد طلبه احمد طلبه الشاذلى ٣٧٥

مى محمد عبد الحمٌد احمد زاٌد ٣٧٦

مٌاده عبد المؤمن طاهر ابراهٌم الحورانى ٣٧٧

مٌار محمد ابو الفتٌان زكى ٣٧٨

مٌار مدحت البكرى عبدالمهدى البكرى ٣٧٩

مٌرنا ابراهٌم ابراهٌم ابراهٌم جمعه ٣٨٠

مٌرنا محمد العراقى محمد المهدى ٣٨١

مٌرنا محمد سٌد محمد عامر ٣٨٢

مٌرنا محمد على محمود ابوزٌد ٣٨٣

مٌرنا محمد محمد ابراهٌم خلٌل ٣٨٤

نادٌن احمد محمد شوقى عبده شندى ٣٨٥

نادٌن ناصر محمد عبد العزٌز محمود ٣٨٦

نارٌمان محمود محمد احمداحمد ٣٨٧

نبٌله عماد طه محمد فهمى ٣٨٨

نجالء حمدى عبد الجلٌل ابو زٌد ٣٨٩

ندا محمد سالم شكٌب ٣٩٠

ندى حمدى محمد ابراهٌم علً ٣٩١

ندى خالد مراد مصباح ٣٩٢

ندى عادل فطٌم عبد الفتاح ٣٩٣

ندى عاطف مصباح العزب عز الدٌن ٣٩٤

ندى عبد العزٌز على محمد البٌلى ٣٩٥

ندى محمد عوض على ٣٩٦

ندى وائل فوزى معاطى ٣٩٧

ندى وجٌه عبده السعٌد العدروسى ٣٩٨



نرمٌن عبد هللا محمود عبده عبد القادر ٣٩٩

نرمٌن محمد عبد الغفار خضر خضر ٤٠٠

نسرٌن محمود محمد عبد السالم عبد القادر ٤٠١

نسمه ابراهٌم محمد عبد العاطى مصطفى ٤٠٢

نغم خالد مصطفى حرفوش ٤٠٣

نها محمود رشاد حامد ٤٠٤

نهله هشام عبد الراضى احمد ٤٠٥

نهى السٌد السٌد عبد الحافظ الباز ٤٠٦

نوال رجاء محمود عبد الرؤف على ٤٠٧

نورا السٌد احمد رمضان ٤٠٨

نورا العطافى السٌد العطافى ٤٠٩

نوران طارق عبد المجٌد محمد عمار ٤١٠

نوران كمال السٌد عبدالرحمن فاٌد ٤١١

نوران محمد عبد الرحمن محمد العاصى ٤١٢

نورهان السٌد احمد عبد الغفار حسن عصر ٤١٣

نورهان السٌد سعد السٌد عبد النبى ٤١٤

نورهان حمدى سعد الدٌن نورالدٌن ٤١٥

نورهان عبد الرحمن عبد هللا عبد هللا الجٌار ٤١٦

نورهان على مصطفى رٌاض ٤١٧

نورهان فوزى عبدالعظٌم ابو ستٌته ٤١٨

نورهان محمد عبدالسمٌع محمد المطحنه ٤١٩

نورهان ناجى محمد صقر الصباغ ٤٢٠

نورهان هشام رزق بدٌر محمد ٤٢١

نٌرمٌن محمود محمد السٌد الهباب ٤٢٢

نٌره محمود عبدالعاطى عباس ابراهٌم ٤٢٣

هاجر السٌد محمود السٌد ٤٢٤

هاجر باسم عبد العزٌز محمد احمد ٤٢٥

هاجر عادل جمال عطٌه محمد احمد ٤٢٦

هاجر عبد الرحمن محمد محمد الصروى ٤٢٧

هاجر محمد عبدالمنعم عبدالهادى ٤٢٨

هاجر مختار محمد ابراهٌم ٤٢٩

هاٌدى محمد السٌد النحاس ٤٣٠

هاٌدى محمود مسعد المرسى الباز ٤٣١

هبه الشربٌنى الشربٌنى المتولى ٤٣٢

هبه هللا سعد المرسى ابراهٌم ٤٣٣

هبه هللا عبد الرازق عبد العال السٌد حسن ٤٣٤

هبه عادل فتحى عوض ٤٣٥

هبه عطٌه حامد عبدالفتاح ٤٣٦

هبه محمد الرفاعى احمد الخرٌبى ٤٣٧
 محولة من كلٌة التجارة جامعة المنضورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

هدى احمد السطوحى عمر محمد ٤٣٨

هدى اٌمن سمٌر محمد ابراهٌم ٤٣٩

هدى محمد رضوان السعٌد ٤٤٠

هدٌر اشرف حجازى سلٌمان ٤٤١

هدٌر حسٌن عبد العاطى عرفات الهاللً ٤٤٢

هدٌر طارق محمد ماٌز احمد ٤٤٣

هدٌل خلٌل محمود احمد ٤٤٤

هشام محمد جمعه عبد الواحد ٤٤٥

هناء ثروت االحمدى عبد العزٌز الهوارى ٤٤٦

هند ابراهٌم السعٌد ابراهٌم السٌد زمزم ٤٤٧

هند احمد سالم محمد ٤٤٨

هند جمال جاد جاد على ٤٤٩

هند محمد ابراهٌم ابراهٌم حسن ٤٥٠

وفاء عبد الهادى ابراهٌم عبد الهادى ٤٥١

والء سمٌر عطٌه السٌد ٌوسف ٤٥٢

والء عماد محمد رمضان عبد الباقى ٤٥٣

ٌاسمٌن اٌمن ابراهٌم عبد الهادى سرور ٤٥٤

ٌاسمٌن اٌهاب سٌد محمد ٌوسف ابو بٌه ٤٥٥

ٌاسمٌن حسن ابراهٌم محمود غنٌم ٤٥٦



ٌاسمٌن رأفت عطٌه عبد التواب عثمان ٤٥٧

ٌاسمٌن عالء رزق محمد البرى ٤٥٨

ٌاسمٌن محمد ابراهٌم عرفه الشافعى ٤٥٩

ٌاسمٌن وحٌد عبد الهادى الشوادفى هنداوى ٤٦٠

ٌاسمٌنا احمد سعد عواد عبد المطلب ٤٦١

ٌمنى وائل الحسٌنى مسلم فرحات ٤٦٢

ٌوسف محمد محمود ابراهٌم عماره ٤٦٣

مالحظات شئون الطالباالسمم

ابراهٌم عادل انور جمعه عبدالرحمن ١

احمد عبد التواب محمد صبرى عبد التواب ٢

احمد محمد عبدالحافظ محمد ٣

احمد محمد عزت عبد المجٌد جعفر ٤
 مفصول من كلٌة التجارة جامعة بور سعٌد فً 

٢٠١٦/٢٠١٧العام الجامعى 

 ص٢٠:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة
اللغة اإلنجلٌزٌة و آدابها- انتساب موجه - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



احمد محمود محمد ابراهٌم القوٌسنى ٥

اسراء ابراهٌم السعٌد الشربٌنى فتاته ٦

اسراء عبد القادر حسن عبد الوهاب االلفى ٧

اسراء محمد السٌد على جبر ٨

اسراء محمد شعبان احمد شال طه ٩

اسالم جمال ابراهٌم رزق ١٠

اسماء خالد مسعد عبد الحافظ احمد ١١

اسماء صالح عبد المقصود غازى المكاوي ١٢

افنان فؤاد جمعه على نورالدٌن ١٣

االء خٌرى ابو االسعاد ابو المعاطى ١٤

انتساب مؤهل عال السٌد محمد عبدالمقصود سلٌمان ١٥

الهام صالح محمد المرسى محمود ١٦

الهام عبد الحمٌد عبد الحمٌد السٌد خلٌفه ١٧

امانى رجب عزٌز اسماعٌل ١٨

امنٌه اشرف احمد شحاته رمضان ١٩

امٌره السٌد رمضان احمد الحسٌنى ٢٠

اٌمان احمد محمد امٌن الرفاعى ٢١

اٌمان السعٌد محمد منصورعلى ٢٢

اٌمان محسن عثمان عبد البر عبدالحى ٢٣

اٌه محمد اسماعٌل جوده ٢٤

اٌه محمد السٌد عمر محمد ٢٥

اٌه محمد زكرٌا السعٌد الصدٌق ٢٦

بسمه محسن احمد احمد عوض ٢٧

حسام عبد الفتاح اسماعٌل احمد الجمل ٢٨

حسام ٌوسف عبد الشكور ٌوسف ٢٩

حنٌن عالءالدٌن هالل السٌد نصرالدٌن ٣٠

خالد ثروت احمد احمد غازى ٣١

خلود خالد محمد عبد السالم ٣٢

خلود فكرى السٌد سٌد االهل ٣٣

خلود محمود السٌد على ٣٤

دعاء محمود عبد العزٌز الدرٌنى اسماعٌل ٣٥

دنٌا محمد امٌن شعبان محمد ٣٦

دٌنا على سعد حامد ٣٧

رؤى ٌاسر الحسانٌن شعٌب ٣٨

رانٌم رضا صالح عبدالحى القصبى ٣٩

رحمه حسن عوض عبدالهادى ٤٠

رنا خالد رمضان محمد نصار ٤١

رنا محمد عبد الحمٌد العزب ٤٢

روان محمد عبده حجازى شهبه ٤٣

روجٌنا حمدى السٌد محمد غازى ٤٤

رٌناد المهدى عوض احمد ٤٥

رٌناد محمود عبد القادر احمد ٤٦

رٌهام حسن محمد على عامر ٤٧

رٌهام فرج السٌد عبد الفتاح ٤٨

زٌنب الحسٌن الصدٌق العدل ٤٩

زٌنب مصباح ابراهٌم محمد محمد ٥٠

سارة خلٌل حسن ابراهٌم ٥١

ساره احمد احمد احمد الحالج ٥٢

ساره اسامه ربٌع احمد قمبر ٥٣

ساره محمد حامد على السقا ٥٤

سلمى السٌد السٌد معوض ٥٥

سمٌه احمد محمد العوضى مجاهد ٥٦

شٌرٌن فؤاد فرحات محى الدٌن ٥٧

شٌماء المكاوى سالم المكاوى على ٥٨

شٌماء حسن عبد الحسٌب محمد سالم ٥٩

ضحى عمرو عطٌه محمد ابراهٌم ٦٠

عبدالرحمن ابراهٌم ابراهٌم محمد القصبى ٦١

عبدهللا عالء تاج الدٌن عبدالحمٌد ٦٢

عزه سامح حسن عبد الهادى سعد ٦٣



عصمت عصام محمد البشبٌشى ٦٤

عمر محمد فهمى عبد العال احمد حسٌن ٦٥

فاطمه فؤاد عبد السمٌع عبده دروٌش ٦٦

فرح سالمه سالمه عبد الغنى سالمه ٦٧

فٌروز على احمد على البدوى ٦٨

كرٌم محمد عبدالمطلب محمد الشنهاب ٦٩

كمال عبدالغنى ابوالعزم الحناوى ٧٠

لٌنه محمود على العراقى ٧١

محمد احمد ابراهٌم احمد ٧٢

محمد احمد احمد القطاوى ٧٣
 فصل من كلٌة الطب جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

محمد اشرف البرعى محمود عبدالرحٌم ٧٤

محمد الحسٌنى حجازى ابوالعنٌن ٧٥

محمد سعد حلمى عبد الوهاب محمد ٧٦

محمد سمٌر عبدالمنعم عبده مصطفى ٧٧

محمد محمود ابو المعاطى ابو المعاطى ٧٨

محمد مصطفى احمد محمد بدر ٧٩

محمد ٌاسٌن محمود احمد ٨٠

محمود اٌمن فرحات محمود السٌد ٨١

محمود سامى حسن عبدالمقصود ٨٢

محمود محمد محمد عبدهللا ٨٣

محمود محمد محمود صالح على االشقر ٨٤

مروه احمد الشربٌنى عبدربه ٨٥

مرٌم محمد محمود القطب ٨٦

مرٌم زكرٌا الدٌسطى عبد الوهاب الحدٌدى ٨٧

مرٌم محمد احمد ةمحمد البسٌونى ٨٨

مرٌم محمد الشحات محمد الفضالى ٨٩

منال جالل عبد الغنى عبد الغفارعقل ٩٠

منة هللا زكرٌا عبدالعظٌم ابراهٌم السحٌتى ٩١

منه اٌمن رزق فتحى محمد مجر ٩٢

منى سامح على محمد على ٩٣

مها اٌمن ابراهٌم عبدالحمٌد العجوز ٩٤

مها محسن رجب البٌومى ابوالعطا ٩٥

مى انور محمد محمد ابواألنوار ٩٦

مى مصطفى اسماعٌل احمد ٩٧

مٌرٌهان عماد محمد كمال الطنطاوى ٩٨

نادٌه عادل فوزى احمد نوفل ٩٩

ندى باسم محمود جمال الدٌن محمد الحسٌنى ١٠٠


