
مالحظات شئون الطالباالسمم

احمد السٌد ابراهٌم سقٌرق ١

احمد خالد عباس الحسٌنى جعفر ٢
 محول من كلٌة الحقوق جامعة المنصورة فً العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

احمد رزق الشحات قاسم محمد ٣

اسراء حسن توفٌق حسن ٤

اسراء محمود طه محمود عبدالجابر ٥

اسماء جمال محمد احمد ابو سرور ٦

االء احمد عالء عوض عبد اللطٌف ٧

االء محمد على محمد على مهدى ٨

امانى جمال عبد الستار طلبه خفاجه ٩

امٌره رزق السٌد محمد على ١٠

امٌره على محمود االمام فرج ١١

انتصار احمد محمد عبدالعظٌم ١٢

اٌمان اٌمن على حموده ١٣

اٌمان قاسم احمد ابراهٌم قاسم ١٤

اٌمان محمد ابراهٌم مقبل خلف ١٥

اٌمان محمد البٌلى محمد ابوالسعود ١٦

اٌمن شاكر ابراهٌم السٌد العزب ١٧

اٌناس احمد مصطفى مصطفى على ١٨

اٌه جمال عبد الغفار محمد احمد ١٩

اٌه سمٌر نبٌل عبد الحمٌد احمد ٢٠

اٌه محمد السٌد على ابراهٌم ٢١

اٌه محمود عٌد محمد محمد ٢٢

اٌه مسعد عبد العزٌز ابو اللٌل الشحات ٢٣

اٌه هانى عبد الشافى احمد احمد ٢٤

بسنت طارق محمد السٌد اسماعٌل ٢٥

بسنت محسن المحمدى ابراهٌم ابو عٌد ٢٦

تغرٌد عادل رفعت راشد سلٌمان ٢٧

جٌهان سادات جوده محمد عٌسى ٢٨

حنان امٌر الشحات محمود لٌله ٢٩

حنان رمضان محمد عبد الرحمن جودة ٣٠

حنان محمد سعد زغلول عبد الفتاح ٣١

حنٌن عصمت محمد الفخرى ٣٢

دعاء السعٌد فرج فرج ٣٣

دعاء وجدى صبحى عبداللطٌف السٌد ٣٤

رحمه احمد اسماعٌل محسوب ٣٥

رحمه عبد المجٌد محمد عبد المجٌد ٣٦

رنا رجب احمد محمد على البرعى ٣٧

زٌنب عبد المهٌمن مصطفى عبدالمهٌمن ٣٨

زٌنب محمد على محمدعبد الفتاح ٣٩

ساره ثروت الباز محمد قوره ٤٠

ساره رفعت فتحى االخرس ٤١

سحر سمٌر على احمد عٌسى ٤٢

سعد ابراهٌم عٌد ابراهٌم الباز ٤٣

سلمى اشرف محمد شمس الدٌن اسماعٌل منصور ٤٤

سلمى طارق محمد محمد البابلً ٤٥

سلوى السعٌد عبد الفضٌل ابراهٌم ابو السعود ٤٦

سمر سمٌر محمد السٌد الغرٌب ٤٧

سمر هشام عبد المعطى وهبه فتح الدٌن ٤٨

سمٌحه احمد على احمد على ٤٩

شذا حسٌن محمد سراج ٥٠

شٌماء حسن احمد حسن زٌدان ٥١

شٌماء مرتضى محمد على سٌداحمد ٥٢

 تقرير عن طالب سنة دراسية
اآلثار المصرية القديمة- انتظام - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكاديمي 
 ص٠٧:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 



شٌماء نبٌل محمد صالح ٌوسف على ٥٣

صابرٌن السٌد المتولى ناٌل ابراهٌم ٥٤

ضحى رضا محمد أبو صالح ٥٥

عبد الغنى حماده عبد الغنى عبد الحمٌد ٥٦

عال عالء فاروق محمد السعله ٥٧

عالء محمد السٌد محمد حشٌش ٥٨

علٌاء عبدالفتاح عبدالباقى سالم ٥٩

عماد عصام عبد المنعم سلٌمان الشري ٦٠

عمرو أحمد محمد المرساوى ٦١

فؤاد مسعد عبد العال قاسم ٦٢

فاطمه احمد محمد خلٌل شهاب ٦٣

فاطمه الزهراء دروٌش بكر المحجوب حسن ٦٤

فرح محمود ذكى الفطاطرى ٦٥

فلاير حسن عبد هللا موسى ٦٦

قصى محمد ربٌع السٌد عمار ٦٧

محمد حسن السٌد الطلٌمً ٦٨

محمد حسن محمد كامل زكى عبدالوهاب ٦٩

محمد حمدى ابراهٌم السٌد ٧٠

محمد صالح ناجى محمد ٧١

محمد عبد الفتاح عبد الفتاح شرٌف ٧٢

محمد على محمد اسماعٌل مصطفى ٧٣
 محول من كلٌة التجارة جامعة المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

محمد مصطفى السٌد محمد ٧٤

محمد وحٌد الحسٌنى الحسٌنى محمد ٧٥

محمد ٌاسٌن حسنى فؤاد مقبل ٧٦

محمود حسن احمد محمد حسن السطوحى ٧٧

محمود رفعت محمد عبد الهادي قادوس ٧٨

ملك محمد عصام عبد الرءوف ذكى البشالوي ٧٩

مها مصطفى السٌد محمدى ٨٠

مى السعٌد احمد الشرٌف ٨١

نادٌه صالح الدٌن عبدالفتاح احمد زٌدان ٨٢

ناهد احمد محمد السٌد ٌوسف ٨٣

نبٌله احمد محمد المهدى ٨٤

نجالء السٌد ابراهٌم جعفر ٨٥

ندى شرٌف محمود محمد الخرٌبً ٨٦

نرمٌن محمد احمد البدوى العراقى ٨٧

نرمٌن محمد محمد حسبو عنبر ٨٨

نسمه احمد محمد الزٌن السٌد عبدربه ٨٩

نسمه محمد سعد عبدالحمٌد البلقاسى ٩٠

نغم الدسوقى محمود الدسوقى ٩١

نهله محمد عبد الحلٌم عبد هللا الغمرى ٩٢

نورا اسامه السٌد احمد محمود ٩٣

نورا محمد عبد العزٌز البدراوى ٩٤

نورهان احمد عبد العزٌز احمد ٩٥

نورهان جمال محمد عمٌر ٩٦

نٌره رمضان محمد السٌد الخمٌسً ٩٧

نٌره عادل السعٌد عبدالمعطى ٩٨

نٌره على طه على طه قاعود ٩٩

هاجر سعدالدٌن حسن عرفات المنٌالوي ١٠٠

هاجر عطٌه على محمد اسماعٌل ١٠١

هاٌدى اسماعٌل حسن بشٌر ١٠٢

هدى محمد حسن محمد النجار ١٠٣

هدٌر سامح محمد عبدالمقصود ١٠٤

هدٌر مصطفى محمدى محمد ١٠٥

هناء سالمه البسٌونى موسى ١٠٦

وداد محمد عبد المنعم محمد شرباش ١٠٧

وليد اشرف المنير عبد العال ١٠٨



مالحظات شئون الطالباالسمم

ابراهيم مجدى درغام إبراهيم ١

احمد ابراهيم محمود محمد عزام ٢

احمد السيداحمد عبدالغنى محمود ٣

احمد حامد فريوز حامد عمر ٤

 احمد حسن شطا محمد خشبه ٥ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلية التجارة ـ جامعة دمياط 

احمد حسين عبده حسين سيد احمد ٦

احمد خالد محمد عبدربه ٧

احمد رضا حامد طلبه ٨

احمد سمير عبد السميع عبد العظيم محمد السعدى ٩

احمد صالح احمد كسبر ١٠

احمد عادل عبد العاطى احمد احمد ١١

 ص٣٢:٠٩ ٢٠١٧/١١/٢١نظام ابن الهيثم إلدارة شئون الطالب بتاريخ 

اآلثار المصرية القديمة- انتساب موجه - الفرقة أولى 

( ٢٠١٨ - ٢٠١٧)للعام االكاديمي 

 تقرير عن طالب سنة دراسية



احمد عبد الحميد عبد الحميد عبد الحميد عبد العاطى ١٢

احمد على على خزبك ١٣

احمد ممدوح السعيد المرسى جبر ١٤

احمد ناجى معوض العوضى عوض ١٥

اسراء السيد محمد محمد مشعل ١٦

اسالم ابراهيم محمد ابراهيم خليل ١٧

اسالم حمدى حسن محمد المكاوى ١٨

اسماء ايهاب احمد محمود ابراهيم خفاجى ١٩

اسماء توفيق محمد محمد دالل ٢٠

اسماء رضا الدسوقى محمد متولى ٢١

اسماء محمود احمد محمدمسعد ٢٢

اسماعسل وائل اسماعيل محمود ٢٣

االء اشرف سعد السيد ٢٤

االء اشرف محفوظ مصطفى صالح ٢٥

االء حمدى عبد الخالق السعيد المرسى ٢٦

االء طارق عبده احمد شاهين ٢٧

االء عبد العزيز السيد ابو فراج ٢٨

االء مجدى عبد المغنى الشرقاوى ٢٩

االء هانى عبدالشافى احمد احمد ٣٠

االء وائل السعيد عبد هللا عبدهللا ٣١

الشيماء احمد السعيد حسن ٣٢

الشيماء عصام عبد الرحمن اسماعيل ٣٣

امانى اسامه احمد محمد صالح ٣٤

امانى فتح هللا عبده محمد عبد الرازق ٣٥

امل على طه العايدى طه ٣٦

امنيه محمود ابراهيم محمد محمد جميل ٣٧

اميره السعيدعبدالعاطى السعيدعبدالعاطى قرشم ٣٨

اميره سعد عبد هللا ابراهيم محمد شادى ٣٩

اميره عبد اللطيف محمد عبد اللطيف العفيفى ٤٠

اميره فتحى الطنطاوى محمد سالم ٤١

انجى اسامه محمد البدوى فوده ٤٢

انجى محمد محمد سليم محمد ٤٣

انجى مصطفى احمد ابراهيم الغنام ٤٤

اوليندا طارق العوضى مصطفى سالمه ٤٥

اية محمد حمدى حمد ٤٦

ايمان فايز محمود طه ٤٧

ايمان فتوح عبد النبى على محمد ٤٨

ايه ابراهيم محمود محمد على سالم ٤٩

ايه ثروت عبد المجيد سالم ٥٠
 محولة من كلية الزراعة جامعة 

٢٠١٦/٢٠١٧المنصورة

ايه عبد الباسط سيف العشرى احمد ٥١

ايه مصطفى محمد ابراهيم السعدنى ٥٢

ايهاب مفيد فوزى باولو بطرس ٥٣

بيشوى حلمى حليم جرجس يعقوب ٥٤

تامر محب السيد حامد على ٥٥

تسنيم عبد الكريم احمد الوصيف عبد الال ٥٦

 حسام الدين رزق المندوه ابراهيم الحوتى ٥٧ ٢٠١٦/٢٠١٧محول من كلية التجارة جامعة طنطا

حسناء عماد احمد ابراهيم عبدالفتاح ٥٨

حسين محمود محمد الشرقاوى ٥٩

خالد فتوح احمد محمد اسماعيل ٦٠

خلود خيرت محمد ابراهيم ٦١

خلود عبد المطلب عبد الهادى عبد المطلب ٦٢

دعاء محمد احمد عبد هللا ٦٣

دنيا جمال بشرى رزق ميخائيل ٦٤

دينا حامد حامد االجاوى ٦٥

دينا عبد هللا العوضى زين سند ٦٦

رانيا محمد السعيد محمود مهاود ٦٧

رحمه حسن احمد ابراهيم عمر ٦٨

رحمه راضى محمد احمد ابراهيم ٦٩



رغدة مسعد السيد الفيومى ٧٠

رفقى عالء عبد الحافظ عبد الخالق ٧١

روان صبرى عبدالنبى الحنفى ٧٢

روانا سامح حمدى عوض محسب ٧٣

زهره ابراهيم توكل على ٧٤

زينب صالح خليفه السيد على ٧٥

زينب على عبدالحميد حسانين ٧٦

زينب منير حمدان السيد شبند ٧٧

ساره السيد طه محمد المنزالوى ٧٨

سامح عوض احمد السيد ٧٩
 محول من كلية الزراعة جامع المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

ساميه شاهر محمد على كراويه ٨٠

سحر هشام االمام عبد هللا شعبان ٨١

سلمى طارق محمد حلمىالمنزر ٨٢

سلمى محمد محمد محمد مسعد صالح ٨٣

سلمى وليد حسن محمود سلطان ٨٤

سلوى احمد ابراهيم جمعه البحراوى ٨٥

سماح محمد محمد الجمل ٨٦

سمر محمد فهمى حسن عثمان ٨٧

سمير حسن محمود محمد محمد ٨٨

سميه سالمه سالمه السيد كراويه ٨٩

شروق محمد السيد محمد البادى ٩٠

شيرين عادل احمد عبد المحسن زيد ٩١

شيرين عبد الحميد حسن فؤاد هنو ٩٢

شيماء احمد عبد الرازق السيد على ٩٣

شيماء رضا ابراهيم مصطفى ابراهيم ٩٤

ضحى مسعود بركات بشير ٩٥

طارق محمد محمود ابو قاسم ٩٦

عبدالرحمن محمد احمد رزق الخضرى ٩٧

عبدهللا السيد ابراهيم على ٩٨

عزيزه محمد احمد عبدالمطلب ٩٩

عال ناصر بدير محمد عبد اللطيف ١٠٠

على عادل على ابوزيد على ١٠١

عماد عبدالناصر شكرى عبدالفتاح ١٠٢

عمر سامى عبد العاطى السباعى شحاتة ١٠٣
 محول من كلية الزراعة جامع المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

عمرو هشام سيف االسالم احمد صالح ١٠٤

غاده رجب محمد ابو عيانه ١٠٥

فادى جوزيف صليب سليمان ١٠٦

فادى سامح محمد عبيد ١٠٧

فاديه محمد انور عبداللطيف ١٠٨

فاطمه الشحات الدسوقى عبدالفتاح ١٠٩

فاطمه حسين حلمى حسين ١١٠

فتحى ابراهيم محمد محمد الشربينى ١١١

فلاير يحيى زكريا يوسف رمضان ١١٢

كاميليا حسن مسعد المهدى احمد بسيونى ١١٣

كرم اشرف محمود محمد شرف الدين ١١٤

لمياء عبد الفتاح محمد عبد الفتاح ١١٥

ليلى عماد اسماعيل علي ١١٦

مادلين السيد محمد على حسانين ١١٧

مادلين رضا محمد على سالم ١١٨

ماهينور طه محمود عبد الرحمن المال ١١٩

محمد ابراهيم الدومانى أبو الوفا ابراهيم ١٢٠

محمد احمد محمد مصطفى شحاته ١٢١

محمد الدسوقى عبده عبدالهادى ١٢٢

محمد السيد السيد احمد بهريز ١٢٣

محمد حامد عبدالقادر محمد عبدالقادر ١٢٤

محمد رمضان اسماعيل محمد ليله ١٢٥

محمد رمضان محمد رمضان ١٢٦

محمد عالء محمد عباس حسن شلبى ١٢٧



محمد ماهر كامل االمام على منسى ١٢٨
 محول من كلية الحقوق جامعة المنصورة في العام 

٢٠١٦/٢٠١٧الجامعى 

محمد ممدوح عبدالعزيز العطافى ١٢٩

محمود حاتم محمود أبوسعده ١٣٠

محمود عاطف عبد الحى المنسى ١٣١

محمود عاطف مصطفى الكامل ١٣٢

محمود محمد حسن حسن الشال ١٣٣
 محول من كلية الزراعة جامع المنصورة 

٢٠١٦/٢٠١٧

مرفت محمود محمد موسى مصطفى ١٣٤

مريم عادل عزت يوسف ١٣٥

مريم محمد احمد مهنى ١٣٦

مريم محمد طه محموداحمد ١٣٧

مريم مخلص محمد محمد خليل ١٣٨

مريم مرسى مصطفى عبده محمد ١٣٩

مصطفى شحاته محمد المنجى الباز ١٤٠

مصطفى فوزى احمد محمد عيد حسن ١٤١

مصطفى محمد حسين عبد الحى زكى جوده ١٤٢

منار عمادالدين محمد شوقى عبدالرحمن ١٤٣

منار محمد عبد الفتاح ابراهيم ١٤٤

مى عماد سند امين سند ١٤٥

مياده محمد سليمان مصطفى ١٤٦

ناديه على السيد على حسن رزق ١٤٧

ناهد محمود عبد الرحمن مدين ١٤٨

نجالء عبده محمد الدادموني ١٤٩

نجوى عماد عبد الجواد اسماعيل ١٥٠

ندى السيد رشاد مسعود احمد ١٥١

ندى جمال ثابت محمد العرابى ١٥٢

ندى حسام عويس على محمد ١٥٣

ندى شوقى معاطى الحسينى ١٥٤

ندى محمود ابراهيم ابراهيم ١٥٥

نسمه محمود احمد العيسوى قاسم ١٥٦

نهال الشحات محمد عطيه ١٥٧

نهال رجاء مصطفى ابراهيم ١٥٨

نهى فوزى احمد احمد عوض هللا ١٥٩

نهى محمد ابراهيم عبد الوهاب ١٦٠

نورا السيد شعبان عبد العال العدل ١٦١

نورا جمعه السيد جمعه على البحراوى ١٦٢

نوران نصر الدين محمود صالح ١٦٣

نورهان ماجد طه عبده على ١٦٤

هاجر عالء الدين طه احمد طرمان ١٦٥

هبه خطاب عطوه فرج خطاب ١٦٦

هدى احمد رمضان على الحفناوى ١٦٧

هدى احمد فتحى احمد ابوصالح ١٦٨

هدير السيد محمد محمد رمضان ١٦٩

هدير جمال محمود احمد امهرو ١٧٠

هدير صالح سالم رزق سالم ١٧١

هدير كامل عبد العاطى الجندى ١٧٢

هند على محمد اسماعيل جبل ١٧٣

هيالنه فريد البير بطرس ١٧٤

وسام حسنى محمد عبد الخالق رخا ١٧٥

وفاء ابراهيم برهام الشربينى راجح ١٧٦

وليد احمد فتحى السعيد ١٧٧

يارا نجا عبدالحنان شاهين ١٧٨

ياسمين اسامه عبد المقصود عبد المقصود فرحات ١٧٩

ياسمين السيد المرسى فؤاد داود ١٨٠

ياسمين سمير السيد حبزة ١٨١

ياسمين صالح عوض سالم محمد ١٨٢

ياسمين محمود ابو رايا السعيد ١٨٣


