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( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:16 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آسر یاسر احمد خلیل1000103821مستجد تقدیر1

      آالء ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم1000150168مستجد تقدیر2

      آالء اسامھ السعید احمد حسنین1000159680مستجد تقدیر3

      آالء سعید عبدالرحمن حسن1000103241مستجد تقدیر4

      آمال السید سراج الدین معوض على1000150154مستجد تقدیر5

      آیھ احمد عبدالقادر احمد عبدالقادر1000149462مستجد تخلف6

      آیھ السید احمد عبدالنبى عشاوى1000152526مستجد تقدیر7

      آیھ محرم رشاد فرحات احمد1000150072مستجد تقدیر8

      آیھ محمد عبدالحفیظ المكاوى محمد1000152538مستجد تقدیر9

      ابانوب فكرى جورجى عبدالنور1000152609مستجد تقدیر10

      ابراھیم اسحق ابراھیم اسحق سولایر1000149490مستجد تقدیر11

      ابراھیم السعید السعید احمد المھدى1000149697مستجد تقدیر12

      ابراھیم ثروت محمد عبدالحمید الشبراوى1000148961مستجد تقدیر13

      ابراھیم عبدالحمید ابراھیم صدیق سلیمان1000150340مستجد تقدیر14

      ابراھیم عبدالناصر سعد الغندور1000149893مستجد تقدیر15

      ابراھیم على ابراھیم السید على1000150120مستجد تقدیر16

      ابراھیم فرج سعد ابوریا1000149223مستجد تقدیر17

      ابراھیم مبارك ابراھیم مبارك عشیبھ1000149073مستجد تقدیر18

      ابراھیم محمد محمد عمر النوسانى1000150026مستجد تقدیر19

      احمد ابراھیم زین العابدین الرشیدى1000149736مستجد تخلف20

      احمد ابراھیم محفوظ ابراھیم العجمى1000150103مستجد تقدیر21

      احمد اشرف احمد احمد اإلبراوى1000149710مستجد تقدیر22

      احمد السید الباز الباز البدیوى1000150323مستجد تقدیر23

      احمد السید عبدالجید سلیمان السید1000150141مستجد تقدیر24

      احمد السید على احمد على الجندى1000148900مستجد تقدیر25

      احمد السید محمد طھ احمد1000149004مستجد تخلف26

      احمد السید محمود السید احمد1000149675مستجد تقدیر27

      احمد المغازى احمد المغازى المتولى1000149309مستجد تقدیر28

      احمد انور سید احمد یوسف ابوحسین1000149806مستجد تقدیر29

      احمد بسیونى عبدالفتاح موسى1000149074مستجد تقدیر30

      احمد جمال ابراھیم یوسف شبل1000150330مستجد تقدیر31

      احمد حازم محمد حافظ الحصى1000149700مستجد تقدیر32

      احمد حسن السید شعبان1000150053مستجد تقدیر33

      احمد حسنى جالل ابراھیم التابعى1000149255مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:16 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد حسین ابراھیم على سالم1000150346مستجد تقدیر1

      احمد حسین ابراھیم فتوح الناغى1000103648مستجد تقدیر2

      احمد حمدى احمد عبده ھالل1000149026مستجد تقدیر3

      احمد حمدى اسماعیل محمد السید1000150285مستجد تقدیر4

      احمد خلیل احمد محمد حرز1000149495مستجد تقدیر5

      احمد ربیع محجوب المتولى الشربینى1000125926مستجد تخلف6

      احمد رجب رمضان حسن السید1000150058مستجد تقدیر7

      احمد رجب عبدربھ على السید1000099117مستجد تقدیر8

      احمد رضا عبدالحمید عبدالعزیز حسین1000149005مستجد تقدیر9

      احمد رضا فرج اسماعیل عبدالعزیز1000149677مستجد تخلف10

      احمد زین بدوى محمد شلیل1000103106مستجد تقدیر11

      احمد سامى ابوالفتوح عبداللطیف حماده1000103999مستجد تقدیر12

      احمد سامى ابوعرب السید احمد1000149006مستجد تقدیر13

      احمد سعد سعد عبدالعزیز السنباطى1000148836مستجد تقدیر14

      احمد شبل ابوالیزید محمد عبدالال1000150010مستجد تقدیر15

      احمد شوكت ماھر اباده الدسوقى1000149226مستجد تقدیر16

      احمد صبح عبدالحمید الجمیلى1000065223مستجد تخلف17

      احمد صبرى فتوح عبده محمد1000103186مستجد تقدیر18

      احمد صبرى نبیھ غذى فوده1000150096مستجد تخلف19

      احمد عادل السید محمود حسین1000149214مستجد تخلف20

      احمد عبدالعزیز محمد عبدالعزیز1000103579مستجد تقدیر21

      احمد عبدالفتاح عبدالفتاح محمد رجب1000150155مستجد تقدیر22

      احمد عبدالقادر السعید ابوریا حموده1000150249مستجد تقدیر23

      احمد عبدالمنعم احمد عبدالمنعم سلیمان1000148878مستجد تقدیر24

      احمد عبده السید السید القزاز1000103540مستجد تخلف25

      احمد عثمان البسیونى مراد1000149077مستجد تقدیر26

      احمد عثمان حسن عثمان1000149795مستجد تخلف27

      احمد عزالدین حسن حسن ابوالنجا1000149715مستجد تقدیر28

      احمد عالءالدین السید ابراھیم زیاده1000149496مستجد تقدیر29

      احمد على على محمد العیسوى1000152623مستجد تخلف30

      احمد عماد حمدى رمضان1000149388مستجد تقدیر31

      احمد عماد شوقى الذكرى1000149368مستجد تقدیر32

      احمد عید المحمدى ابوحوالھ1000148980مستجد تقدیر33

      احمد فتحى البسیونى محمد البسیونى1000149171مستجد تقدیر34
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( فصل:3 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:16 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد فتحى مصطفى محمد حسن1000149739مستجد تقدیر1

      احمد محمد ابوالمعاطى السید ابوجندى1000125914مستجد تخلف2

      احمد محمد احمد طھ موسى26010194باق3

      احمد محمد السید محمد1000149820مستجد تقدیر4

      احمد محمد المكاوى عبدهللا المكاوى1000221437مستجد تقدیر5

      احمد محمد جابر عبدالجواد الحبیبى1000149169مستجد تقدیر6

      احمد محمد رفعت اسماعیل متولى1000150059مستجد تقدیر7

      احمد محمد صبرى ابراھیم فضل1000149233مستجد تقدیر8

      احمد محمد عبدالحمید الشویمى1000149758مستجد تقدیر9

      احمد محمد عبدهللا جاد السید1000104432مستجد تخلف10

      احمد محمد عبدهللا عباس سرور1000149598مستجد تقدیر11

      احمد محمد عبدالمنعم محمد الطناحى1000148901مستجد تخلف12

      احمد محمد عبدالوھاب محمد1000149821مستجد تقدیر13

      احمد محمد محمد ابراھیم على1000149740مستجد تقدیر14

      احمد محمد ھشام عبدالمنعم األلفى1000149600مستجد تقدیر15

      احمد مختار احمد محمد محمد1000150062مستجد تقدیر16

      احمد نبیل الغریب عبدالمؤمن مصطفى1000152650مستجد تقدیر17

      احمد نصر السید احمد محمد1000150173مستجد تقدیر18

      احمد ھشام ابراھیم متولى زمزم1000149180مستجد تقدیر19

      احمد ھشام احمد حسین ابوالعزم1000149191مستجد تقدیر20

      احمد ھشام البسطویسى الغریب1000149602مستجد تقدیر21

      احمد وحید السعید السید ابوالعز1000149227مستجد تقدیر22

      احمد وحید عبدالواحد عبدالواحد التركاوى1000149879مستجد تقدیر23

      ادھم عادل امین مصباح الدشاش1000149549مستجد تقدیر24

      اسامھ اشرف على حسن واكد1000148879مستجد تقدیر25

      اسامھ سامى عبدالحمید الطنطاوى1000149396مستجد تقدیر26

      اسامھ محمد زیدان البدوى1000150097مستجد تقدیر27

      اسراء القصبى عمران احمد عرفات1000150153مستجد تقدیر28

      اسالم ابراھیم صالح عبدالفتاح صالح1000104276باق29

      اسالم احمد ابراھیم سید احمد الفقى1000149062مستجد تقدیر30

      اسالم احمد احمد الھاللى1000149205مستجد تقدیر31

      اسالم احمد محمود حسین1000149768مستجد تقدیر32

      اسالم محمد عبدالبارى یوسف العوضى10466218باق33

      اسالم محمود ابوالفتوح احمد عسكر1000150013مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:16 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسماء جمال احمد احمد ابوجبل1000150233مستجد تقدیر1

      اسماء خالد ابراھیم طلبھ شراب1000148956مستجد تقدیر2

      اسماعیل محمد اسماعیل المرسى1000149116مستجد تقدیر3

      اإلمام الموافى اإلمام الموافى شعبان1000149206مستجد تقدیر4

      السید اكرم محمد قندیل حجازى1000149008مستجد تقدیر5

      السید عبدالناصر السید رمضان العشرى1000150016مستجد تقدیر6

      السید محمد السید محمد احمد عیسى1000149833مستجد تقدیر7

      المعتصم حمدى عبدالحمید احمد حوالھ1000149002مستجد تقدیر8

      امیر عزمى عبدالحمید عبدالغنى1000148855مستجد تقدیر9

      انوار ھانى محمد محمد السید1000152703مستجد تقدیر10

      ایمان الشربینى عاشور الشربینى ابراھیم1000103430مستجد تقدیر11

      ایمان حسن محمد حسن مرسال1000150088مستجد تقدیر12

      ایمن محمد السید محمد الشحات1000149033مستجد تقدیر13

      بسنت احمد عبدالرازق احمد عبدهللا1000149463مستجد تقدیر14

      بوال وسام ولیم عبده رزق هللا حبش1000149224مستجد تقدیر15

      بیشوى عاطف رزق ابراھیم1000125949مستجد تقدیر16

      جمال عالءالدین عبدالبارى محمد 1000152626مستجد تخلف17

      حازم السید كمال عبدالقادر ابوالعنین1000149638مستجد تقدیر18

      حازم رفعت مصطفى السعید1000150032مستجد تقدیر19

      حامد جالل كمال احمد السید فرحات1000152606مستجد تخلف20

      حبیبھ محمد السید محمد العنانى1000149046مستجد تقدیر21

      حسام محمد ابوریھ محمد یوسف1000045062باق22

      حسام محمد محمود عوض القلینى1000149745مستجد تقدیر23

      حسام مصطفى كامل عوض القصبى1000149268مستجد تقدیر24

      حسن احمد امین مصطفى1000150033مستجد تقدیر25

      حسین السید عبدالرازق رزق1000125943مستجد تقدیر26

      حسین رضا حسین عبدالحمید شحاتھ1000103136مستجد تقدیر27

      خالد رمضان شعبان احمد حسن1000148849مستجد تقدیر28

      خالد محمد السعید المتولى شھاب1000149064مستجد تقدیر29

      خالد محمد السید المھدى الخمیسى1000103383باق30

      خالد محمد المتولى على الزینى1000148887مستجد تقدیر31

      خالد محمد جاب هللا ابراھیم عبیدى1000152633مستجد تقدیر32

      خالد محمد نعیم السید رمضان1000149037مستجد تقدیر33

      خالد مصطفى یاسین محمد الدسوقى جاب هللا1000103511باق34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:16 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      دینا محمد عبدهللا العالوى1000149761مستجد تقدیر1

      رامى على عبدالقادر البشیر1000149333مستجد تقدیر2

      رحاب حمدى عبدالعظیم محمد حسن1000149784مستجد تقدیر3

      رضوى الحسین ابراھیم على موسى1000159786مستجد تقدیر4

      رنیم الغریب الغریب محمد عبدالجواد1000148931مستجد تقدیر5

      روان محمد محمد الزغبى غدیھ1000149153مستجد تقدیر6

      زیاد احمد سعد رضوان فتوح1000148967مستجد تقدیر7

      زیاد حسین حسن عبدهللا حسن1000150064مستجد تقدیر8

      زیاد صالح محمد ابراھیم الوكیل1000149811مستجد تقدیر9

      ساره عادل سعید مصطفى1000125994مستجد تقدیر10

      ساره على عبدالفتاح الطنطاوى1000104244مستجد تقدیر11

      سامح احمد المتولى ابوالمعاطى حزه1000149804مستجد تقدیر12

      سعد محمد الشربینى محمد الشربینى1000188096مستجد تقدیر13

      سعید طایع السعید طایع محمد1000149390مستجد تقدیر14

      سلمى محمود ابراھیم رمضان عامر1000159693مستجد تخلف15

      سماح محمد مراد عبدالشافى احمد العدل1000149579مستجد تقدیر16

      سمیر حامد محمد محمد عسكر1000150018مستجد تقدیر17

      شریف سعد عطیھ محمد محمد بدران1000150289مستجد تقدیر18

      شیماء نجیب نجیب عبدالحلیم1000148945مستجد تقدیر19

      صابر رمضان صابر حمامھ1000150145مستجد تقدیر20

      صالح ابراھیم صالح ابراھیم على سعده1000150157مستجد تقدیر21

      صالح اشرف صالح على عبدالواحد1000150273مستجد تقدیر22

      صالح الدین مصطفى عوض محمد زیدان1000148856مستجد تقدیر23

      صالح محمد صالح محمد قندیل1000149291مستجد تقدیر24

      طارق اشرف مسعد السید المسدى1000103653مستجد تقدیر25

      طارق مجدى محمد محمد عبدالوھاب1000149040مستجد تقدیر26

      طارق محمد عبدالرؤوف محمد حسن صالح1000188097مستجد تقدیر27

      عادل یاسر محمد محمد المتولى مونس1000148835مستجد تقدیر28

      عاطف ھانى حسین البرعى1000150076مستجد تقدیر29

      عبدالخالق الرفاعى محمود غنیم1000149119مستجد تقدیر30

      عبدالرحمن انس محمد حسین الجندى1000150138مستجد تخلف31

      عبدالرحمن حاتم صالح السید1000149797مستجد تقدیر32

      عبدالرحمن طارق محمد ابوالمعاطى زیدان1000149083مستجد تقدیر33

      عبدالرحمن عید محمد على محمد1000151339مستجد تقدیر34
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:16 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن فرج شوقى عبدالستار ورده1000150146مستجد تقدیر1

      عبدالرحمن محمد الھجرسى محمد الھجرسى1000150291مستجد تخلف2

      عبدالرحمن محمود احمد منصور1000149340مستجد تخلف3

      عبدالرحمن ناصر مصطفى الحنفى1000148972مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن نظمى عبدالرحمن مصطفى1000150332مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن وائل صالح اسماعیل1000150185مستجد تقدیر6

      عبدالكریم صالح عبدالكریم احمد مھنا1000150253مستجد تقدیر7

      عبدهللا ابراھیم محمد ابراھیم سلیم1000150205مستجد تقدیر8

      عبدهللا ابوالنور محمد ابوالنور حجازى1000148857مستجد تخلف9

      عبدهللا السید السید البالط1000149182مستجد تقدیر10

      عبدهللا سالمان اسماعیل محمد العربى1000149509مستجد تقدیر11

      عبدهللا عبدالمنعم األحمدى حموده العشرى1000149780مستجد تقدیر12

      عبدهللا عمرو محمد حمزه عباس1000149511مستجد تقدیر13

      عبدهللا محمد ابراھیم محمد الغزالى1000150189مستجد تقدیر14

      عبدهللا محمد احمد الدیسطى سلیم1000150108مستجد تقدیر15

      عبدهللا مقبل عبدهللا مقبل المرسى1000150351مستجد تقدیر16

      عبدالملك محمد فاروق محمد ادریس1000149302مستجد تقدیر17

      عبدالمنعم محمد احمد محمد شاھین1000149735مستجد تخلف18

      عالء اسامھ فتحى محمدین ابوالعز1000148907مستجد تقدیر19

      عالء عرفات حسین النجار1000149126مستجد تقدیر20

      عالءالدین محمد السید السید السحیلى1000148943مستجد تقدیر21

      على احمد احمد الجنید محمد1000148868مستجد تقدیر22

      على الدین ناصر عبدالنعیم محمد الدمھوجى1000150127مستجد تقدیر23

      على السید على محمد الدمیرى1000149746مستجد تقدیر24

      على المندوه المتولى المندوه النجار1000149685مستجد تقدیر25

      على رضا على عقرب1000149136مستجد تقدیر26

      على عبدالحلیم سید احمد على قلیمھ1000150274مستجد تقدیر27

      على فتحى خاطر ابراھیم1000150191مستجد تقدیر28

      على محمد على احمد العشرى1000148871مستجد تقدیر29

      على محمود فھمى حسن عطیھ1000150192مستجد تقدیر30

      عمار احمد عبدالحمید محمد1000103624مستجد تقدیر31

      عمار محمد عبدالفتاح حامد على1000149561مستجد تقدیر32

      عمار منیر الشافعى ابراھیم حسن1000148908مستجد تقدیر33

      عمر احمد محمود اسماعیل1000149345مستجد تقدیر34
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر حسام شوقى سالمھ الحفناوى1000064307مستجد تخلف1

      عمر عالء سعد عبدالبارى عراقى1000149347مستجد تقدیر2

      عمر عماد السید احمد سویدان1000149274مستجد تقدیر3

      عمر فوزى احمد ابوناجى1000149096مستجد تقدیر4

      عمر محمد على ابراھیم الھجرسى1000149012مستجد تقدیر5

      عمر ھشام السعید عبدالھادى جاد1000149515مستجد تقدیر6

      عمرو احمد خضر ابوزید عیسى1000103139مستجد تقدیر7

      عمرو طاھر سیف النصر ابراھیم محمد1000149066مستجد تقدیر8

      عمرو محمد فوزى ابوالخیر1000149518مستجد تقدیر9

      عمرو محمد كامل عوض القصبى1000149276مستجد تقدیر10

      عمرو محمد محمد ابراھیم كبشھ1000149712مستجد تقدیر11

      فؤاد خالد فؤاد محمد رزق1000149041مستجد تقدیر12

      فارس سمیر بدیر عبدالبارى حسن عزیھ1000103606مستجد تقدیر13

      فاروق مصطفى فاروق ابراھیم منسى1000149713مستجد تقدیر14

      فراج عادل صالح السید جمیعھ1000103784مستجد تقدیر15

      كارولین اشرف عزمى صلیب سلیمان1000149049مستجد تقدیر16

      كامل عبدالرحمن محمود عبدالرحمن الحدیدى1000148985مستجد تقدیر17

      كریم سامح مصطفى عبدالقادر1000188095مستجد تقدیر18

      كریم محمد محمد سعید عبدالعزیز1000149350مستجد تقدیر19

      كمال محمد ابراھیم محمود محمد1000150195مستجد تقدیر20

      مؤمن ایمن السید الباز یوسف1000149303مستجد تقدیر21

      مؤمن عبدالحمید محمد عبدالحمید الخطیب1000150293مستجد تخلف22

      مازن اسماعیل احمد محمد فوده1000221435مستجد تقدیر23

      ماھر محمد منیر محمد حسن1000150148مستجد تقدیر24

      محمد ابراھیم المھدى صالح عبدالعزیز1000127860باق25

      محمد ابراھیم عبدهللا عطیھ ابراھیم1000149841مستجد تقدیر26

      محمد ابراھیم عیسى عیسى1000149625مستجد تقدیر27

      محمد احمد احمد الطلیمى1000148880مستجد تقدیر28

      محمد احمد السباعى عبدالحلیم محمد1000149747مستجد تقدیر29

      محمد احمد السید على على شعیب1000148859مستجد تقدیر30

      محمد احمد عباس بالل1000149626مستجد تقدیر31

      محمد احمد عبدالمجید ابوالمعاطى1000221434مستجد تقدیر32

      محمد احمد عبده عبده الشناوى1000103567مستجد تخلف33

      محمد احمد عثمان عبدالواحد عبدهللا1000149218مستجد تقدیر34
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد احمد محمد ابراھیم رزق1000149043مستجد تقدیر1

      محمد احمد محمد عبدالعال نصار1000149726مستجد تقدیر2

      محمد احمد یسرى جاد الشربینى12235493مستجد تخلف3

      محمد اسامھ محمد ابراھیم الكفورى1000150315مستجد تقدیر4

      محمد اسامھ محمد ابوالفتوح1000149690مستجد تقدیر5

      محمد اشرف السید الدسوقى الشربینى1000104398مستجد تقدیر6

      محمد اشرف السید محمد سعید1000150336مستجد تقدیر7

      محمد اشرف عبدالمنعم احمد المسدى1000150326مستجد تقدیر8

      محمد اشرف محمد عطیھ عبدالسالم1000149071مستجد تقدیر9

      محمد السعید عبدالسالم عبید1000149086مستجد تقدیر10

      محمد السید حامد األباصیرى1000150129مستجد تقدیر11

      محمد السید محمد شوقى السید عبدالحمید1000149219مستجد تقدیر12

      محمد الكحالوى عثمان سید احمد1000149719مستجد تقدیر13

      محمد امیرالدین شكرى احمد مسعود1000149014مستجد تخلف14

      محمد ایمن محمود على عماشھ1000149355مستجد تقدیر15

      محمد ایھاب محمد احمد حجازى1000149304مستجد تقدیر16

      محمد حازم یوسف محمد1000149790مستجد تقدیر17

      محمد حامد عاطف شتا1000103660مستجد تقدیر18

      محمد حامد محمود یوسف1000125898مستجد تقدیر19

      محمد حسن محمد حسن مجاھد1000104410مستجد تقدیر20

      محمد حسین على محمد على1000104408مستجد تقدیر21

      محمد حمدى احمد عثمان السعدنى1000148860مستجد تقدیر22

      محمد حمدى رفعت رمضان محفوظ1000149434مستجد تقدیر23

      محمد حمزه عبدالقادر محمود شجاع1000103156مستجد تخلف24

      محمد رضا السید فرحانھ1000149129مستجد تقدیر25

      محمد رضا القطب یوسف شونھ1000125941مستجد تخلف26

      محمد رضا حسن محمد حسن1000150276مستجد تقدیر27

      محمد رضا محمد رضوان محمد سلیمان1000149867مستجد تقدیر28

      محمد سامح عبده محمد1000150305مستجد تقدیر29

      محمد سعد عبدالقادر توفیق الصریدى1000149704مستجد تقدیر30

      محمد سعد محمد بدیر محمد1000149283مستجد تخلف31

      محمد سعید ناصف سعید1000224085مستجد تقدیر32

      محمد سمیر سالم على ابراھیم المراكبى26016818مستجد تقدیر33

      محمد شعبان السید على عبدالنبى1000149630مستجد تقدیر34
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد شھاب محمد الرفاعى1000150021مستجد تقدیر1

      محمد صالح فتحى الحارتى1000149193مستجد تقدیر2

      محمد صبحى محمود احمد النجار1000148913مستجد تقدیر3

      محمد صفوت عبدالغفار عبدالصمد عمر1000149692مستجد تقدیر4

      محمد صالح الحسانین سالمھ ابراھیم1000104474مستجد تقدیر5

      محمد صالح عبدالواحد ابوالمعاطى1000150280مستجد تقدیر6

      محمد عابد على الدعبوسى1000103582مستجد تقدیر7

      محمد عادل محمد عبدالوھاب العوضى1000103220مستجد تقدیر8

      محمد عاطف السید عبدالرازق1000150202مستجد تقدیر9

      محمد عاطف على طلبھ سالمھ1000148995مستجد تقدیر10

      محمد عبدالحمید على عبدالجواد حجازى1000149016مستجد تقدیر11

      محمد عبدالرحمن محمد حسن الدسوقى1000149573مستجد تقدیر12

      محمد عبدالسالم عبدهللا عبدالھادى1000149857مستجد تقدیر13

      محمد عبداللطیف عبداللطیف احمد دراز1000064342باق14

      محمد عبدالمجید شریف عبدالمجید الرمالوى1000149516مستجد تقدیر15

      محمد عصام محمد شعبان داود1000149437مستجد تقدیر16

      محمد عالءالدین جمعھ عطیھ زعیر1000149087مستجد تقدیر17

      محمد عمرو فاروق السباعى عثمان1000163508مستجد تقدیر18

      محمد كریم عثمان السید السید سعد1000150004مستجد تقدیر19

      محمد لؤى محمد نورالدین حامد1000150231مستجد تقدیر20

      محمد ماھر محمد ابوالمعاطى1000149439مستجد تقدیر21

      محمد محمد احمد حسانین حسن1000149217مستجد تخلف22

      محمد محمد اسعد عبدالواحد جمعھ1000148927مستجد تخلف23

      محمد محمود احمد احمد الجناینى1000103484مستجد تخلف24

      محمد محمود حافظ عبید1000149106مستجد تقدیر25

      محمد محمود مجاھد عبده محمود1000221433مستجد تقدیر26

      محمد محمود محمد جاد عبدالرحمن1000152693مستجد تقدیر27

      محمد مصطفى حامد البدوى الطلخاوى1000104328مستجد تقدیر28

      محمد مصطفى عبداللطیف عبداللطیف زقزوق1000149706مستجد تقدیر29

      محمد نادر حسن حسن الشحات1000149695مستجد تقدیر30

      محمود ابراھیم ابوالعنین محمود ابراھیم1000150150مستجد تقدیر31

      محمود ابوالفضل السید محمد1000050361باق32

      محمود احمد ابراھیم محمد على سیداألھل1000103373مستجد تقدیر33

      محمود احمد عبدالحى محمد عبدالحى1000148976مستجد تقدیر34
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      محمود احمد عزت فتوح محجوب1000160040مستجد تقدیر1

      محمود احمد مصطفى عبدالواحد1000152607مستجد تقدیر2

      محمود الزیادى محمد عطیھ الحنفى26015898باق3

      محمود ایھاب منصور محمود سلیمان1000150316مستجد تقدیر4

      محمود حسن محمد اسماعیل شحاتھ1000150133مستجد تقدیر5

      محمود رضا عبدالعزیز الحسنین رزق1000149177مستجد تقدیر6

      محمود رمضان محمد عبدالحافظ عبدالجلیل1000149109مستجد تخلف7

      محمود صالح محمد عبدالحمید عبدالمعطى1000150317مستجد تقدیر8

      محمود طارق حلمى السید1000149538مستجد تقدیر9

      محمود عبدالعزیز عبده عبده ابراھیم شتیھ1000152647مستجد تقدیر10

      محمود عبدالمنعم معوض فتوح طھ1000104317باق11

      محمود عالء حسانین حسانین1000148882مستجد تقدیر12

      محمود فتحى محمد السید عمیش1000148929مستجد تقدیر13

      محمود مجدى شریف عبدالحلیم1000149799مستجد تقدیر14

      محمود محسن المرسى على1000149775مستجد تقدیر15

      محمود محمد عبدهللا محمود شرف الدین1000104092مستجد تخلف16

      محمود محمد عبدالھادى عبدالھادى سنبل1000149018مستجد تقدیر17

      محمود محمد محمد رمضان شمیس1000148896مستجد تقدیر18

      محمود محمد محمد منصور الحنفى1000149753مستجد تقدیر19

      محمود مصطفى المتولى محمد مصطفى1000148996مستجد تقدیر20

      مروان العربى السید عبداللطیف عمران1000149825مستجد تقدیر21

      مسعد عاطف السعید نده1000149132مستجد تخلف22

      مصطفى ابراھیم حسن عبدالغفار1000149151مستجد تقدیر23

      مصطفى اشرف اسعد احمد1000149826مستجد تقدیر24

      مصطفى السید عویس محمد1000152635مستجد تقدیر25

      مصطفى المعتزبا� حسن محمد ارز1000103968مستجد تقدیر26

      مصطفى حسنى حسنى زكى1000152620مستجد تخلف27

      مصطفى سامى مصطفى شحاتھ العموشى1000103124مستجد تقدیر28

      مصطفى صابر المتولى خطاب1000125917مستجد تقدیر29

      مصطفى عبدالعظیم مصطفى متولى عثمان1000149858مستجد تقدیر30

      مصطفى فاروق محمد عبدالرحمن1000149393مستجد تقدیر31

      مصطفى فكرى السید الرفاعى محمد1000188094مستجد تقدیر32

      مصطفى محمد احمد محمد الزقم1000150135مستجد تقدیر33

      مصطفى محمد حسنى امین مجاھد1000151334مستجد تقدیر34
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      مصطفى محمود یاسر محمد خیربك ھالل1000150232مستجد تقدیر1

      مصطفى مختار متولى ابراھیم الزنون1000149863مستجد تقدیر2

      معاذ مجدى امین مرعى ماضى1000150215مستجد تقدیر3

      منةهللا حازم صبرى محمد عبید1000149053مستجد تقدیر4

      منصور شعبان ابراھیم محمد1000127855مستجد تقدیر5

      مى مصطفى سعید سعید1000149415مستجد تقدیر6

      میاده محبوب محمد سند1000152709مستجد تقدیر7

      مینا ابراھیم جاد معوض1000149410مستجد تقدیر8

      ناجى عصام الشحات البسطویسى1000148989مستجد تخلف9

      نادر عید ابراھیم الزبده1000149210مستجد تقدیر10

      نجیب شحاتھ عبدالمحسن محمد عبدالخالق1000150281مستجد تقدیر11

      ندا محسن محمد محمد ابوزید1000152713مستجد تقدیر12

      ندى السید عبدالحمید المنزالوى1000085966مستجد تقدیر13

      ندى وفدى وفدى على عبدهللا1000148942مستجد تقدیر14

      نور احمد محمود حسن البسطویسى1000149532مستجد تقدیر15

      ھاجر انور ماھر محمد الزینى1000148934مستجد تقدیر16

      ھایا طارق محمد عرفات سعد النادى1000149647مستجد تقدیر17

      ھبھ طارق محمد احمد الشیمى1000149672مستجد تقدیر18

      ھشام احمد ابراھیم احمد محمد رزق1000150303مستجد تقدیر19

      ھشام احمد فكرى حامد عوض1000149640مستجد تقدیر20

      ھشام سلیمان عبدالھادى عبدالمقصود محمد1000149294مستجد تخلف21

      ھالل شعبان المرسى شعبان المرسى1000150151مستجد تقدیر22

      ولید جمال ھاشم ابراھیم حسنین1000057839مستجد تخلف23

      ولید سامى عوض غازى1000150140مستجد تقدیر24

      یارا محمد احمد محمد السعید1000150209مستجد تخلف25

      یارا محمد حسانین رمضان الطاروطى1000149650مستجد تقدیر26

      یارا یاسر محمد حسن ابوالحمد1000149252مستجد تقدیر27

      یاسر محمد عبدالخالق محمد عبدالخالق1000150152مستجد تقدیر28

      یحیى زكریا محرز محرز عید1000148883مستجد تقدیر29

      یوسف المنسى عوض هللا بوبو1000149165مستجد تقدیر30

      یوسف عطیھ السید عطیھ1000149772مستجد تقدیر31

      یوسف محمد عبدالھادى عبدالھادى1000149296مستجد تقدیر32

      یوسف ھانى محمود فتحى عبدالعال1000149783مستجد تقدیر33

مدیر شئون الطالبالموظف المختص
 

سحر عبدهللا الورش


