
مالحظات شئون الطالباالسمم

 احمد جمال محمد ابراهٌم الصعٌدى ١ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

احمد رشاد احمد رشاد محمد ٢

اروى ٌاسر ابراهٌم محمد هبود ٣

اسامه محمود عبد الجلٌل احمد الطاٌش ٤

اسراء احمد سعد الفقى ٥

اسراء السٌد محمد عبد السٌد ٦

اسراء رمضان حبٌب ابراهٌم مطاوع ٧

اسراء عبد هللا الحسٌن المغربى سلٌمان ٨

اسراء فرج عبدالمقصود فرج بٌومى ٩

اسراء كامل ماهر كامل ابو عرب ١٠

اسراء مبروك محمد مبروك بكرى ١١

اسراء مجدى السٌد ابراهٌم ابراهٌم ١٢
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧
اسراء محسن عبد السالم منشاوى ١٣

اسراء محمد ابو العنٌن المهدى فوده ١٤

اسالم عبدالحمٌد عبدالعظٌم العٌسوى ١٥

اسالم محمد احمد سلٌم ١٦

اسماء محرم رمضان حسن ١٧

اسماء محمد عبد الجواد احمد الزر ١٨

اكرام رضا عطا ابراهٌم الطنطاوى ١٩

االء احمد اسماعٌل السٌد ٢٠

االء السٌد على المتولى السٌسً ٢١

االء محسن عرفات عبد الوهاب ٢٢

الرٌحانه عادل محمد زكرٌا ٢٣

الزهراء صالح احمد البرعى محمد ٢٤

الشٌماء احمد السٌد ابراهٌم ٢٥

الشٌماء عبد الحمٌد فتحى عطا المكاوى ٢٦

امل ابراهٌم محمد السباعى ابراهٌم ٢٧

امل عبد الرحمن محمود محمد فرج ٢٨

امل محمد ابراهٌم ابراهٌم نوفل ٢٩

امنٌه محمد شعبان حمد رمضان ٣٠

امٌره عماد محمد ابراهٌم ٣١

امٌره ناجى عوض ابوالعنٌن ٣٢

امٌره ٌاسر احمد عبد السالم ٣٣

انغام محمد موسى السٌد موسى ٣٤

اٌمان السٌد عبد ربه موسى احمد ٣٥

اٌمان حسن العدل حسن ٣٦

اٌمان محمد على محمد ٣٧

اٌمان وهبه محمد وهبه احمد عبدهللا ٣٨

اٌه احمد حسن عمر الجوٌدى ٣٩

اٌه اسامه ابو الفتوح ابراهٌم المناوى ٤٠

اٌه حسن فتحً الدٌب ٤١

اٌه خالد احمد متولى عبد الرسول ٤٢

اٌه عبد الباسط عبد المعطى عبد اللطٌف رضوان ٤٣

اٌه على ابراهٌم ابراهٌم رمضان ٤٤

اٌه محمد عبد الواحد فاٌد ٤٥

اٌه محمود عبد المجٌد عبد الخالق ٤٦

اٌه مختار مختار مصطفى حسن ٤٧

بثٌنه حسام الدٌن عبد المعتمد دٌاب ٤٨

بسمه عاصم احمد قاسم مخٌمر ٤٩

بسمه نبٌل مسعد المرسى الباز ٥٠

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

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



بسنت عبد الناصر محمد رزق غٌث ٥١

ثرٌا ممدوح محروس عبد العزٌز البرعى ٥٢

جهاد السعٌد محمد أبوعٌسى ٥٣

جٌهان محمد محمود حامد ٥٤

حسام طه محمد محمد راشد ٥٥

حسن جابر المرسى محمد االمام ٥٦

حسناء ابو الخٌر مجاهد فرج سالمه ٥٧

حنٌن على محمد على حجازى ٥٨

خدٌجه طارق سعد محمد ابراهٌم حماد ٥٩

خلود السٌد محمد ربٌع محمد الغوري ٦٠

خلود خالد عبد الغنى محمد حما ٦١

خلود عبدالحمٌد فتحى عطا المكاوى ٦٢

دالٌا سمٌر مصطفى العراقى كامل ٦٣

دالٌا محمد عوض محمد معٌن ٦٤

دعاء رضا عبد العزٌز فهٌم النبوى ٦٥

دعاء عطوه السٌد عطوه الحلوجى ٦٦

دنٌا محمد عبد الحمٌد احمد سٌد احمد ٦٧

دٌنا المٌرغنى عبدهللا عطا هللا ٦٨

دٌنا رضا عبدالشافى ابراهٌم العٌسوى ٦٩

دٌنا شعبان طاٌع احمد ٧٠

دٌنا محمد الشحات ابراهٌم السعدنى ٧١

رانٌا عٌد فتحً عبد هللا ٧٢

رحمه اٌمن محمد عبد هللا ٧٣

رحمه محمد جمعه السٌد حسن ٧٤

رضوى حسن عوض عبد الكرٌم عابد ٧٥

روان رضا المرسى المرسى حبٌب ٧٦

روان محمد بدٌر منصور ٧٧

روان مصطفى محمد مصطفى العجمى ٧٨

روفٌدا محمد السعٌد محمد امٌن البغدادي ٧٩

رٌم سامى احمد عبده هابٌر ٨٠

زٌنب رضا الدسوقى احمد مصطفى ٨١

زٌنب شاكر حسن سالم الحلبى ٨٢

ساره احمد عبد الحى احمد االمام ٨٣

ساره السٌد عبد الوهاب السٌد فوده ٨٤

ساره خالد على محمد ٨٥

ساره محمد شلبى ٌوسف شلبى ٨٦

سامر محمد على الحسانٌن ٨٧

سامٌه صبرى على فوده ٨٨

سعاد العربى منصور المغاورى المناوي ٨٩

سلوان احمد الغرٌب محمد سلٌمان ٩٠

سهٌر طارق على الجندى ٩١

شروق محمد صالح الدٌن المنشاوى حسانٌن ٩٢

شروق محمود عبد هللا السٌد ناصر ٩٣

شروق مدحت محمد محمد بشٌر ٩٤

شٌماء محمود عبده جالل ٩٥

صفا احمد حمزه محمد عقل ٩٦

صفاء محمد السعٌد محمد العدوى ٩٧

ضحى رضا السعٌد رفٌق السجاعى ٩٨

ضحى محمد جمعه سلٌمان ٩٩

عادل عبده فاروق على ١٠٠

عاٌده محمد ماهر خالد عوض ١٠١

عزه احمد عبد المنعم مصطفى ١٠٢

على امٌن على السٌد على شلبى ١٠٣

علٌاء سعد بكر محمد محمد ١٠٤

علٌاء محمود ابراهٌم الحسٌنى محمد الزٌنى ١٠٥

غاده ابراهٌم عبد الحى محمدابوعوف ١٠٦

فاطمة السٌد حامد عبد العزٌز ابراهٌم ١٠٧

فاطمه فكرى محمد حسن على العزبً ١٠٨

فاطمه محمد محمد محمد احمد السخرى ١٠٩



فرٌده عماد هالل محمد عٌسى ١١٠

فٌفى محمود على السامولً ١١١

لبنى نصر عبدالحمٌد البندارى النادى ١١٢

لٌلى الحسانٌن فتحى ورده ١١٣

لٌلى مراد السٌد الجندى ١١٤

ماجده عماد عبد الباقى هالل ١١٥

محمد السٌد محمد صادق ١١٦

محمد رجب السعٌد حمٌده 117
 محول من كلٌة التربٌة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

 محمد ساجد محمود السٌد المنصورى 118 ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة الزراعة جامع المنصورة 

محمد طارق الوصٌف رزق شرف ١١٩

محمد عاطف عبد الظاهر محمد حسن ١٢٠

محمد مجدى كرم محمد عبدالعلٌم ١٢١

محمود احمد وجدى البسطوٌسى الشافعى ١٢٢

مروه الحدٌدى محمود ابراهٌم الجالدى ١٢٣

مروه بكر المغاورى احمد المغٌر ١٢٤

مروه خالد محمد عبد اللطٌف على ١٢٥

مرٌم اٌهاب احمد ادرٌس ١٢٦

مرٌم مجدى محمد حسن ١٢٧

مرٌم محمد عبد الفتاح محمود حجاج ١٢٨

مرٌم نشأت ابراهٌم ابراهٌم الشرباصى ١٢٩

مصطفى اسماعٌل فرج حسٌن فرج ١٣٠

كلٌة التجارة ـ جامعة المنصورة ممدوح عبد الملك عبد الملك على ١٣١

منار السٌد ابراهٌم الشبٌنى ١٣٢

منار على عبد المعطى احمد سابق ١٣٣

منار محمد كامل سٌداحمد ١٣٤

منتهى سامى احمد محمد سٌداحمد ١٣٥

منصور سامح توكل محمد حسب هللا رمضان ١٣٦

منه هللا عبدالناصر عبدالمعطى مسعد السعٌد ١٣٧

مها جمال محمود فهمى ابو العطا ١٣٨

مها حمدٌن السٌد على الصباغ ١٣٩

مها صبرى محمد محمد عبده ١٤٠

مهاب محمد عبد الرحمن عبدالغنى راشد ١٤١

مهند عادل عبد الحلٌم احمد صالح ١٤٢

مى جمال محمد السٌد زاهر ١٤٣

مى صالح حسن عطٌه الوكٌل ١٤٤

مى عبد الفتاح سلٌمان عبد المولى النجار ١٤٥

مى عبد اللطٌف ابراهٌم عبد هللا ربٌع ١٤٦

مى مجدى احمد الحسانٌن اسماعٌل ١٤٧

مى محمد على طه السروى ١٤٨

مٌار ولٌد محمد عباس على ١٤٩

نادٌة حمدى محمود عبد العزٌز سٌد احمد ١٥٠
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧

ندى رضا احمد عوض عبد الحمٌد ١٥١

ندى عبد الهادى على عبد القادر فضل ١٥٢

ندى كرم الدٌن محمد عطٌوى محمد حافظ ١٥٣

ندى محمد كرم عبد الحمٌد محمد على ١٥٤

ندى ٌاسر السٌد عبدالعزٌز عبدالعال الشاذلى ١٥٥

نهال حسن طه عبد البارى ١٥٦

نورا عبد الرحمن عبد الجواد عوض عبدالرحمن ١٥٧

نورا محمد عامر شحاته عبد الخالق ١٥٨

نورهان حمدى ٌوسف على ١٥٩

نورهان كمال محمد عبدالباري ١٦٠

هاله اسماعٌل ابراهٌم اسماعٌل المغازى ١٦١

هاله حسنى سٌد احمد عدس ١٦٢

هاٌدى حسن ابراهٌم فوده ابراهٌم ١٦٣

هاٌدى نسٌم احمد الموجى محمد ١٦٤

هبة محمد ابوخلٌل عبدالحمٌد عٌسى ١٦٥

هبه طارق عبد القادر محمد عوضٌن ١٦٦

هدى سمٌر بدر فوده ١٦٧



هدٌر البشٌر حامد البشٌر الدسوقى ١٦٨

هدٌر طارق عبدالمقصود عبدالحمٌد ١٦٩

هدٌر منتصر السٌد محمد ٌوسف ١٧٠

هشام اشرف محمود ابو العنٌن ١٧١

هند المتولى المتولى الزٌادى ١٧٢

هند ثابت كمال محمد عبده ١٧٣

هند رمضان نورالدٌن متولى عباده ١٧٤

هند عزام فاروق عبد الحمٌد عزام ١٧٥

هند محمد عبد الرؤف عبد العزٌز عابدٌن ١٧٦

هند وجدى محمد محمد عمر ١٧٧

هٌام هانى ابراهٌم عطٌه ١٧٨

ٌارا اكرامى ابراهٌم موسى ابراهٌم ١٧٩

ٌارا رضا محمد ابراهٌم عمر ١٨٠

ٌارا مصبح فوزى السعٌد ١٨١

ٌاسمٌن ثروت المتولى محمد الشحات ١٨٢

ٌاسمٌن شاكر شحاته حسن حسن ١٨٣

ٌاسمٌن عماد حسن عبد الحمٌد على ١٨٤

ٌاسمٌن عمر محمود ابراهٌم بركات ١٨٥

مالحظات شئون الطالباالسمم

ابتسام رضا مصطفى بدران ١

احالم محمد مسعد محمود ٢

احمد ابراهٌم فهمى محمد الفقً ٣

احمد الشحات محمود عوض شاهٌن ٤

احمد حسن رشاد على المرسى ٥

احمد حسٌن حلمى الصدٌق عنان ٦

احمد محمد محى ابو صالح ٧

اسراء العربى السٌد محسن العربى ٨

اسراء حمدى عبد العزٌز احمد ابراهٌم البٌه ٩

اسراء عٌد راغب عبده خطابه ١٠

اسراء محمد عبد الفتاح سكر ١١

اسراء محمد محمود جودة ١٢

اسالم طارق صالح طوسون محمود ١٣

اسالم عبدهللا الشربٌنى الشوادفى محمد ١٤

اسماء اسماعٌل احمد احمد بدوى عوف ١٥

اسماء الحسٌنى سعد ابراهٌم الحسٌنى ١٦

 االء عطوة سرور عطوة ١٧ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة

السٌد وجدى السٌد ابو فودة ١٨

الشٌماء احمد الجوهرى محمود الجوهرى ١٩

الشٌماء رشدى السٌد عبد هللا القن ٢٠

الشٌماء عبد هللا زٌن عبدالهادى ٢١

 الشٌماء محمد ابراهٌم ابو زٌد ناسو ٢٢ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة

امال ٌاسر القاضى محمد ٢٣

امٌره ابراهٌم احمد عبد المجٌد على ٢٤

 تقرٌر عن طالب سنة دراسٌة

 ص٢١:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

اللغة الفرنسٌة و آدابها- انتساب موجه - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكادٌمً 



امٌره احمد السٌد مصطفى ٢٥

امٌره عاطف محمد المرسى ابو الوفا ٢٦

امٌره محمد احمد عبد المجٌد على ٢٧

امٌنه احمد البندارى محمد ابو المجد ٢٨

امٌنه محمد احمد عبد السالم ٢٩

اٌمان السعٌد احمد السعٌد خلٌل ٣٠

اٌمان عادل حسن عبده الدعدع ٣١

اٌمان عادل محمد السٌد على ٣٢

اٌمان عبد الكرٌم سالمه على حسن سالمه االمٌر ٣٣

اٌمان عبدهللا محمد دروٌش ٣٤

اٌمن عباس العجمى عباس ٣٥

اٌه السٌد عبد الخالق حافظ ٣٦

اٌه رزق الدسوقى محمد السٌد الجبالى ٣٧

اٌه رشاد السٌد ابراهٌم ٣٨

اٌه محمد عطا محمد السٌد ٣٩

بدرٌه خالد احمد وحٌد زاهر قندٌل ٤٠

بسنت سامى على على الحدٌدى ٤١

بسنت سمٌر محمد محرز ٤٢

بسنت محمود المتولى الشربٌنى الزناتى ٤٣

جهاد ابراهٌم عبد هللا محمد النبراوى ٤٤

جومانا رضا محمد محمدعٌد ٤٥

حماده عزت عثمان على محمد حسن ٤٦

حنان محمد ابراهٌم محمد ٤٧

حنان محمود محمد احمد الحناوى ٤٨

خلود عبد هللا اسماعٌل عبد هللا متولً ٤٩

دالٌا جمال جاد ابو عوف ٌوسف ٥٠

دعاء صالح على الطنطاوي ٥١

دعاء محمد محمود سعٌد درغام ٥٢

راندا السٌد محمد احمد ٥٣

رانٌا السعٌد محمد ناصف ٥٤

رباب مسعد محمد موسى ٥٥

رحمه اشرف حامد السٌد العجمً ٥٦

رحمه طارق سعد السعدنى محمد ٥٧

رنا على محمد احمد داود ٥٨

روان ماجد صالح صالح العرٌان ٥٩

رٌم محى الدٌن لطفى احمد شاكر ٦٠

رٌهام صالح محمد عبد الوهاب ٦١

ساره ابراهٌم السٌد مصطفى شندى ٦٢

ساره محمد فرج ابراهٌم عبد العال ٦٣

سلمى محمد محمد ابراهٌم الشربٌنى ٦٤

سلوى رضا صبرى الشحات احمد ٦٥

سماح سالم عبد هللا على حسٌن ٦٦

سمر ثروت عبد الفتاح منصور البط ٦٧

سمر جمال فرحات عبد العاطى السٌد ٦٨

شرٌن محمد ابراهٌم عبد المولى حسن ٦٩

شٌماء عصام لطفى مسعد عزالرجال ٧٠

صبرى السٌد محمد السٌد عبدالحافظ ٧١

عبد الرحمن رضا السٌد احمد بدر راجح ٧٢

عبد القادر محسن عبد القادر السٌد محسن ٧٣

عبٌر صبحى سرحان السٌد اسماعٌل ٧٤

عزت احمد عبد القادر احمد الطوٌل ٧٥

عصام مصطفى كمال محمد عبدالرحٌم السٌد سلٌمان ٧٦

على احمد الشوربجى ابو العال ٧٧
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧
عماد عبده عبده احمد غزال ٧٨

عواطف ابراهٌم عبد القادرعبد الواحد عاشور ٧٩

 فارس وائل ابراهٌم الدسوقى عبد النبى قاسم ٨٠ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

فاطمه محمد عبد الحمٌد ٌوسف الشهاوى ٨١



محول من المعهد الصناعى بالزقازٌق محمد احمد محمد غرٌب ٨٢

محمد جاب هللا ابراهٌم محمد محمد ابو المجد ٨٣

محمد فؤاد عبد الرازق محمد ٨٤

 محمد فاروق محمود عبد الغنى الدموهى ٨٥ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلٌة الزراعة جامع المنصورة 

محمود السٌد عبداللطٌف اسماعٌل ٨٦

مروة مصطفى محمد عالم ٨٧

 مرٌم احمد حسن الدردٌر عبد الرحٌم ٨٨ ٢٠١٦/٢٠١٧محولة من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة

مرٌم عادل احمد عٌد ابراهٌم ٨٩

مرٌم عماد انور شنوده عبدالسٌد ٩٠

مهاب محمد محمد السعٌد مصطفى ابو العز ٩١
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧
مى السٌد حمدى السٌد ٩٢

مى عبدالجواد سعٌد المرادنى ٩٣

مٌار احمد سمٌر عبد العزٌز حجازى ٩٤

مٌرنا مصطفى الخدٌوى الفتورى ٩٥

نداء ابراهٌم محمد محمد حسانٌن ٩٦
 مفصول من كلٌة الزراعة جامعة المنصورة فً العام الجامعى 

٢٠١٦/٢٠١٧
نرمٌن الشاذلً مصطفً حافظ ٩٧

نورا عادل ابو العز سلمان ٩٨

نورا ناجح محمد شحاته زهٌري ٩٩

هاٌدى محمد عبد الحمٌد عبد العال ١٠٠

هبه سامى المحمدى الشناوى ١٠١

هبه على شحاته على شحاته ١٠٢

هبه عوض عوض عبدالسالم ١٠٣

هدٌر حسام على السٌد ١٠٤

هدٌر على السٌد ابو جبل ١٠٥

هدٌر هٌسم ابراهٌم الطنطاوى ١٠٦

ورده مصطفى محمد سلٌمان ١٠٧

ٌاسمٌن اشرف اسماعٌل عباس السٌد ١٠٨

ٌاسمٌن فتحى ماهر محمود ١٠٩


