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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ عادل عبدالمحسن النادى الشھاوى1000148957مستجد تقدیر1

      آیھ عبداللطیف محمود ابوالمعاطى1000150036مستجد تقدیر2

      ابراھیم ابراھیم عبدالمنعم احمد حامد1000149682مستجد تقدیر3

      ابراھیم احمد توفیق ابراھیم1000188106محول4

      ابراھیم عبدالحى عبده على حجازى1000149146مستجد تقدیر5

      ابراھیم على ابراھیم على سلمان1000150165مستجد تقدیر6

      احمد ابراھیم المرسى المرسى سعد1000150335مستجد تقدیر7

      احمد ابراھیم على عامر یوسف1000150250مستجد تقدیر8

      احمد ابراھیم ماھر السید محمد القال1000148822مستجد تقدیر9

      احمد اسماعیل محمد ابوالعطا حماد1000149957مستجد تقدیر10

      احمد الحسانین السید احمد مسعود1000150234مستجد تقدیر11

      احمد السعید محمد عبدالحمید عمر1000149319مستجد تقدیر12

      احمد السید حبیب محمد سید احمد1000150251مستجد تقدیر13

      احمد السید سعد عبدالحمید لیلھ1000104365باق بعذر14

      احمد المھدى محمد ربیع احمد1000149117مستجد تقدیر15

      احمد النمیرى طھ طھ موسى1000149803مستجد تقدیر16

      احمد بدوى الرفاعى بدوى1000148962مستجد تقدیر17

      احمد بشیر ابراھیم عبدهللا1000149075مستجد تخلف18

      احمد جوده محمد عبدالحمید المغینى1000150262مستجد تقدیر19

      احمد حسام عبدالحمید السید عبدالعال1000150142مستجد تقدیر20

      احمد حمدى السید احمد سید احمد1000064748مستجد تقدیر21

      احمد خالد الطاھر محمد محمد1000151328مستجد تخلف22

      احمد خالد محمد حسن ابراھیم1000149147مستجد تقدیر23

      احمد خالد محمد محمود ابوزید1000149493مستجد تقدیر24

      احمد ربیع محمد احمد حسن1000149705مستجد تقدیر25

      احمد رجب فتحى محمد العجمى1000104391مستجد تقدیر26

      احمد رضوان برھان الدین نعیم1000149876مستجد تقدیر27

      احمد سامح محمد محمود1000188107محول28

      احمد سعید جوده حسن1000150085مستجد تقدیر29

      احمد شوقى عبدالعظیم موسى1000149070مستجد تقدیر30

      احمد طارق السید على الدھان1000188110محول31

      احمد طلبھ السید یونس موسى1000149764مستجد تقدیر32

      احمد عصام توفیق السید على1000150324مستجد تقدیر33

      احمد على جمعھ ابراھیم قرطمھ1000159166مستجد تقدیر34

      احمد على منصور على ملش1000150331مستجد تخلف35

      احمد محمد عبداللطیف موسى الموافى1000149260مستجد تقدیر36

      احمد محمد عبده السید الطحان1000148953مستجد تقدیر37

      احمد محمد قدرى عبدالوھاب على1000149847مستجد تقدیر38
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمد محمد عبدالعال احمد1000150029مستجد تقدیر1

      احمد محمد مصبح عبدالرحمن1000150287مستجد تقدیر2

      احمد محمود عبدالحمید محمد1000150074مستجد تقدیر3

      احمد مصطفى اسماعیل عبدهللا عوض1000149718مستجد تقدیر4

      احمد ناجى احمد كامل شطا1000150260مستجد تقدیر5

      اسامھ جمال العدل محمد الصیاد1000150277مستجد تقدیر6

      اسراء ابوبكر عطاهللا عطاهللا على محمود1000149459مستجد تقدیر7

      اسراء على عز محمد على1000150025مستجد تقدیر8

      اسالم اشرف ابراھیم متولى الكاتب1000149234مستجد تقدیر9

      اسالم عماد الحمد ابراھیم1000148816مستجد تقدیر10

      اسالم محمد عبدالحمید یوسف1000188108محول11

      اسالم یحى عبدالخالق على السید شاھین1000104435باق12

      الحسن طاھر محمد السید محمد یوسف عصر1000150248مستجد تقدیر13

      السعید السعید على ذكى1000148824مستجد تقدیر14

      السید احمد السید عبدالعظیم1000149310مستجد تقدیر15

      السید انور الحسانین محمد عبدالال1000150014مستجد تقدیر16

      السید عبدالحفیظ عبدالحفیظ الجوھرى1000149741مستجد تقدیر17

      السید عبدالمطلب مصطفى السید1000148827مستجد تقدیر18

      السید محمد طھ طھ البدیوى1000149742مستجد تقدیر19

      امیره عادل رزق احمد الشربینى شریف1000149696مستجد تقدیر20

      انس ممدوح على المرسى بدوى1000012670باق21

      ایمن اسالم محمد المتولى حسن1000150017مستجد تخلف22

      ایمن محمد احمد محمد البسیونى1000148904مستجد تقدیر23

      ایھاب محمد بدیر عبدالفتاح عامر1000149627مستجد تقدیر24

      باسل عبدهللا عبدهللا محمود على1000149501مستجد تقدیر25

      بسمھ المرزوقى المرزوقى الحسانین العجرودى1000103330مستجد تخلف26

      بسمھ محمد ناجى فوزى عبدالعزیز1000150092مستجد تقدیر27

      بھاء عبدالفتاح محمد سعدالدین عبدالقادر1000044784باق28

      حازم زیدان حسن محمود محمد1000150203مستجد تقدیر29

      حسام ابوالفتوح محمد عوض تامر1000149267مستجد تقدیر30

      حسام احمد ابراھیم محمد ابراھیم1000148905مستجد تقدیر31

      حسام احمد محمود محمد الجمال1000104167مستجد تقدیر32

      حسن امین محمد امین ادریس1000148958مستجد تقدیر33

      حسن ایمن عبدالمنعم عبدالعظیم1000149332مستجد تخلف34

      حسن خالد حسن السمنودى1000148858مستجد تقدیر35

      حسن محمد حسن على اسماعیل شتات1000148833مستجد تقدیر36

      حسنى محمود حسنى برغوث1000149452مستجد تقدیر37
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      حسین امین محمد امین ادریس1000148969مستجد تقدیر1

      حلمى عبدالفتاح ابوالمعاطى مسلم مسلم1000149011مستجد تقدیر2

      خالد العارف عثمان السعید العارف1000149571مستجد تخلف3

      خالد عثمان ابوالمعاطى منصور1000149779مستجد تقدیر4

      خالد محمد فتحى مختار مصباح1000103851باق5

      رحاب محمد احمد محمد نوفل1000148952مستجد تقدیر6

      رفعت محمد عوض ابراھیم1000152532مستجد تخلف7

      ریاض عامر عبدالعظیم عامر1000103096باق8

      زیاد احمد زكریا محمد محمود1000115126مستجد تخلف9

      زیاد اسامھ على العراقى السمرى1000148968مستجد تقدیر10

      زیاد وائل محمد على1000148817مستجد تقدیر11

      سعد صبحى محمد طھ محمد فوده1000149813مستجد تقدیر12

      سعید سعد عطیھ برھام1000149271مستجد تقدیر13

      شاھنده ممدوح محمود اسماعیل السید1000149644مستجد تقدیر14

      شھاب اشرف محمود سید احمد محمد السندبسطى1000149848مستجد تقدیر15

      طارق احمد غنیم احمد رمضان1000149927مستجد تقدیر16

      عباس مصطفى عباس مصطفى بلشھ1000150040مستجد تقدیر17

      عبدالحلیم محمود عبدالحلیم ابراھیم المنشاوى1000011742باق بعذر18

      عبدالحمید طلعت عبده متولى خلیفھ1000149836مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن ابراھیم محمد حسان الشافعى1000150343مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن ابراھیم محمود ابراھیم خیال1000150265مستجد تقدیر21

      عبدالرحمن خالد عبدالمعطى حتحوت1000149207مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن صالح احمد صبرى احمد یوسف الشرقاوى1000115161باق23

      عبدالرحمن عبدالحفیظ سلیمان شحاتھ1000149773مستجد تقدیر24

      عبدالرحمن منتصر ابوالوفا محمود1000149614مستجد تقدیر25

      عبدالعلیم السعید على مصطفى قصیف1000148984مستجد تخلف26

      عبدهللا امین ماھر عبدالحمید العزب1000149168مستجد تقدیر27

      عبدهللا صالح عبده عبدهللا1000127899باق28

      عبدهللا محمد احمد ابوبكر حسن1000158386مستجد تخلف29

      عبدالمجید محمود عبدالسمیع محمود شھاب1000011775باق بعذر30

      عصام محمد فوزى المتولى شلبى1000149837مستجد تقدیر31

      على احمد محمد ابراھیم عبده1000149769مستجد تقدیر32

      على محمد على الشافعى1000103712باق33

      على محمد محمود السید صالح1000149839مستجد تقدیر34

      عمر عبدالعزیز عبدالعزیز مطر1000149156مستجد تقدیر35

      عمر محمد على السید بالطھ1000149851مستجد تقدیر36

      عمرو عالءالدین احمد محمد الرمادى1000149335مستجد تقدیر37
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      عمرو كامل محمود محمد ابوالكمال1000149173مستجد تقدیر1

      عیسى ثروت عبدالعزیز منصور محمد1000152608مستجد تخلف2

      فارس لطفى جاد محمد1000188109محول3

      كرم على على محمد التوابتى1000148888مستجد تقدیر4

      كریم عادل احمد محمد الطاره1000149567مستجد تقدیر5

      كریم عبدالقادر عبدالقادر السید میدان1000104132مستجد تقدیر6

      كریم على سعد على ابوالعنین1000149278مستجد تقدیر7

      مارى جرجس خلف حبیب1000149457مستجد تقدیر8

      محمد ابراھیم عبدهللا حموده1000149199مستجد تقدیر9

      محمد ابراھیم محمد نصر الغنام1000150254مستجد تقدیر10

      محمد احمد امین مصطفى اللبودى1000045131باق11

      محمد احمد سالم احمد سالم1000150352مستجد تقدیر12

      محمد احمد شفیق منتصر1000148973مستجد تقدیر13

      محمد احمد عبدالحمید عبدالقادر عبدالسالم1000150171مستجد تقدیر14

      محمد احمد عبدالغنى ابوالنجا1000148955مستجد تقدیر15

      محمد احمد لطفى احمد الشربینى دحروج1000149818مستجد تخلف16

      محمد احمد محمد عمر عمر عامر1000148948مستجد تخلف17

      محمد اشرف السید محمد السید شریف1000149691مستجد تقدیر18

      محمد اشرف العدل على1000149044مستجد تقدیر19

      محمد اشرف فوزى عثمان1000149243مستجد تخلف20

      محمد اشرف محمد رمضان محمد1000149860مستجد تقدیر21

      محمد اشرف محمود شعبان محمود1000149971مستجد تقدیر22

      محمد السید محمود ابراھیم قابیل1000149174مستجد تقدیر23

      محمد جمال حموده محمد احمد1000160281مستجد تقدیر24

      محمد رشاد محمود محمود الصبان1000149015مستجد تقدیر25

      محمد سامى محمد كمال محمد ابوالفتوح1000065278باق26

      محمد شعبان محمد محمود رمضان1000064841باق27

      محمد طارق محمد حسن الجوھرى1000127849باق28

      محمد عادل محمد محمود احمد سالم1000148819مستجد تقدیر29

      محمد عبدالحمید كمال عشماوى1000149130مستجد تقدیر30

      محمد عبدالعزیز مصطفى عبدالعزیز عمر1000149183مستجد تقدیر31

      محمد عبدالقادر عبدالتواب ابراھیم حبیب1000150099مستجد تقدیر32

      محمد عبدهللا سالم سالم الجمل1000149175مستجد تقدیر33

      محمد عطیھ حسن البلتاجى1000103696باق34

      محمد على عبدهللا محمد ضیف1000148988مستجد تقدیر35

      محمد على محمد توفیق فرج1000149580مستجد تقدیر36

      محمد على وھدان ایوب الشربینى1000149665مستجد تقدیر37
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      محمد عماد محمد علیوه الشیوى1000103230باق1

      محمد عید احمد ابراھیم طھ1000152535مستجد تخلف2

      محمد فایز زھران الباز1000150348مستجد تقدیر3

      محمد فتحى محمد الشبینى1000103181باق4

      محمد مجدى یوسف عبدالھادى1000148911مستجد تقدیر5

      محمد محمود محمد راشد1000149525مستجد تقدیر6

      محمد مسعد موسى نصر موسى1000150244مستجد تقدیر7

      محمد مصطفى عبدهللا المسیرى1000148925مستجد تقدیر8

      محمد مصطفى فتوح یحى1000149162مستجد تقدیر9

      محمد ممدوح احمد عبدالجلیل سمك1000149287مستجد تقدیر10

      محمد نادر المرسى على جاب هللا1000103761باق11

      محمد نادر نصر محمد1000149793مستجد تخلف12

      محمد ھانى فتح هللا عبید1000149089مستجد تقدیر13

      محمود ابراھیم السید الطحان1000149201مستجد تقدیر14

      محمود احمد عبدالفتاح ھالل1000150027مستجد تقدیر15

      محمود السعید محمد عبدالحافظ1000149176مستجد تقدیر16

      محمود حمدى احمد سالمھ احمد1000150038مستجد تقدیر17

      محمود عثمان عبدالسالم البدوى محمد1000150300مستجد تقدیر18

      محمود محمد عبدالسمیع احمد1000150070مستجد تقدیر19

      محمود نبیل عاشور الشرباصى1000150301مستجد تقدیر20

      محمود نجاح عبدالحى عبدالجواد على1000149290مستجد تقدیر21

      مصطفى السعید جابر عبدالمقصود یوسف1000150238مستجد تقدیر22

      مصطفى سامى السید السباعى ابوالعنین عامر1000150220مستجد تقدیر23

      مصطفى عبدالحمید مصطفى محمود مصطفى النحاس1000148898مستجد تقدیر24

      مصطفى عمرو محسوب عبدالمقصود داود1000149292مستجد تقدیر25

      مصطفى محمود محمد رفعت الشرمبخومى1000149446مستجد تقدیر26

      مصطفى مصطفى كامل اسماعیل1000064832باق27

      منةهللا حماده محمد امام1000149054مستجد تقدیر28

      منةهللا محمد حامد محمد العدل1000150329مستجد تخلف29

      میاده عبداللطیف العنانى محمد1000150208مستجد تقدیر30

      ھدى عبدالفتاح السباعى الدقن1000149059مستجد تقدیر31

      ھدیر احمد عبدالغنى اسماعیل ابراھیم ضیف1000149384مستجد تقدیر32

      ھشام ابوالفتوح ابوالفتوح فیاض1000149709مستجد تخلف33

      ھشام محمد الدسوقى محمد البلتاجى1000149865مستجد تقدیر34

      ورده محمود رمضان سید احمد1000150039مستجد تخلف35

      یاسمینا محمد عبدالسالم عبدالوھاب عبدالسالم1000149385مستجد تقدیر36

      یوسف احمد یوسف اسماعیل فاید1000149188مستجد تقدیر37

قائم بعمل مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

كریم شوقى سعد السعید فاید


