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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:07 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ عبدالفتاح فوزى یاقوت1000205587مستجد تخلف1

      آیھ مراد المتولى مجاھد1000206567مستجد تقدیر2

      ابراھیم اسماعیل ابراھیم اسماعیل یوسف1000206366مستجد تخلف3

      ابراھیم اشرف ابراھیم المھدى1000206684مستجد تخلف4

      ابراھیم السید ریاض المتولى المنوفى1000206995مستجد تقدیر5

      ابراھیم عادل عبدالحمید عبدالرحمن ھالل1000207190مستجد تخلف6

      ابراھیم عبدالحمید عبدالفتاح محمد عثمان1000206236مستجد تقدیر7

      ابراھیم عصام ابراھیم الحنفى1000206164مستجد تقدیر8

      ابراھیم مدحت على السید حموده1000207642مستجد تقدیر9

      احمد ابراھیم ابراھیم سعد السید1000207771مستجد تقدیر10

      احمد ابراھیم محمد السید احمد1000207170مستجد تخلف11

      احمد ابراھیم محمد داود1000205562مستجد تقدیر12

      احمد احمد عباس بالل1000206946مستجد تخلف13

      احمد احمد محمد محمد ھالل1000205817مستجد تخلف14

      احمد اشرف عبدالباسط محمود یحیى1000206470مستجد تقدیر15

      احمد السعید رمضان الششتاوى البریقى1000207188مستجد تخلف16

      احمد الشحات عبدالسالم احمد1000206203مستجد تقدیر17

      احمد الصباحى نبیھ یوسف التھامى1000206067مستجد تقدیر18

      احمد امین على حسن احمد دبور1000206347مستجد تقدیر19

      احمد تاج الدین عبدالحمید السعید محمد1000207602مستجد تقدیر20

      احمد جمال محمد العوضى1000206659مستجد تقدیر21

      احمد خالد ابراھیم عثمان1000206279مستجد تخلف22

      احمد خالد احمد عبده مصطفى1000206250مستجد تقدیر23

      احمد خالد عبدالسمیع عبدالمعطى على1000206370مستجد تقدیر24

      احمد خالد عبداللطیف الدیب1000207287مستجد تخلف25

      احمد رجائى ابوالفتوح على1000257057محول26

      احمد رزق ربیع محمد عبدالاله1000205811مستجد تقدیر27

      احمد رضا احمد على احمد1000207155مستجد تقدیر28

      احمد رضا السید اسماعیل مأمون محمد1000206069مستجد تقدیر29

      احمد رضا موسى محمد خاطر1000206863مستجد تخلف30

      احمد ساھر اسماعیل دعیھ1000205768مستجد تخلف31

      احمد سمیر صالح الدین محمد النبراوى1000206827مستجد تقدیر32

      احمد عاطف عبدالفتاح محمود1000206373مستجد تخلف33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:07 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عبدالحمید عبدالجلیل سلیم1000206491مستجد تقدیر1

      احمد عبدالعال ابراھیم عبدالعال الجوھرى1000206256مستجد تقدیر2

      احمد عبدالعزیز ابراھیم عبدالعزیز النجدى شعالن1000207160مستجد تقدیر3

      احمد عبدالعزیز السید كامل1000206175مستجد تقدیر4

      احمد عبدالكریم محمد عبدالكریم الرفاعى1000206833مستجد تقدیر5

      احمد عماد عبدالغنى محمد مشالى1000205962مستجد تقدیر6

      احمد عمرو محمد محمد رزق1000207209مستجد تخلف7

      احمد عوض حامد احمد1000205934مستجد تقدیر8

      احمد فتوح احمد محمد1000206104مستجد تقدیر9

      احمد محمد صدیق موسى1000205620مستجد تخلف10

      احمد محمد عبدالحى ابراھیم1000206298مستجد تقدیر11

      احمد محمد عبدالعلیم شتا1000205658مستجد تخلف12

      احمد محمد محمود محمد جبر1000207264مستجد تخلف13

      احمد محمود احمد عبدهللا عبدالال1000206214مستجد تقدیر14

      احمد محمود السید العدل1000207395مستجد تقدیر15

      احمد ملھم صبرى احمد عجاج1000224369مستجد تخلف16

      احمد ممدوح فكرى محمود عصر1000206507مستجد تقدیر17

      احمد ھارون محمد على فراج1000206072مستجد تقدیر18

      احمد وائل محمود السعید المنسى الشیخ1000206127مستجد تقدیر19

      احمد وسیم محمد العزب1000207651مستجد تقدیر20

      ادھم طارق فاروق النبوى عبدالمجید1000205790مستجد تقدیر21

      ادھم محمد البیلى عبدالخالق1000206718مستجد تقدیر22

      ادھم محمود عبدالمجید الشربینى1000207657مستجد تقدیر23

      ادھم مصطفى عبدالغنى مصطفى سالم1000207733مستجد تقدیر24

      ادھم منیر فتح هللا مصلحى عبدالواحد1000206445مستجد تقدیر25

      اسامھ حسن السید البیسى1000206167مستجد تقدیر26

      اسامھ عبدالعظیم ابوسبع السید ابوسبع1000206534مستجد تقدیر27

      اسامھ محمود عبدالحمید الدغیدى1000207610مستجد تقدیر28

      اسالم مسعد محمد سالم بدر1000205600مستجد تخلف29

      اسماء سعد محمد ابوحسین1000206481مستجد تقدیر30

      اسماعیل توفیق اسماعیل توفیق اسماعیل1000206132مستجد تقدیر31

      اشرف محمد ذكى ابراھیم مجاھد1000205769مستجد تخلف32

      اشرف یاسر مصطفى فوده1000224964مستجد تخلف33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:07 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اكرم صابر فتحى عثمان الكاشورى1000206114مستجد تقدیر1

      السید احمد السید على عیسى1000206429مستجد تقدیر2

      السید زینھم السید الوافى1000206179مستجد تقدیر3

      السید عبدالھادى محمد احمد العدل1000207152مستجد تقدیر4

      السید محمد السعید محمد زغلول1000206262مستجد تخلف5

      السید محمد السید محمد القشو1000207244مستجد تخلف6

      الشربینى احمد الشربینى سالمھ1000206126مستجد تقدیر7

      امیر محمود محمد ابوالحسن محمد1000206666مستجد تخلف8

      ایمن سعد البرى النادى1000206352مستجد تقدیر9

      ایمن محمد عبدالعال السخاوى1000207763مستجد تقدیر10

      ایھاب ابراھیم احمد على1000207137مستجد تقدیر11

      ایھاب عوض الباز صالح عوض1000206981مستجد تخلف12

      باسل محمد عبدالفتاح عبدالصمد1000207587مستجد تخلف13

      باسل محمود عبدالحق محمد السعودى1000206271مستجد تقدیر14

      بسملھ طارق فھمى ابوالعزب1000207669مستجد تقدیر15

      بكر السعید متولى جمعھ1000206231مستجد تقدیر16

      بالل محمد عطیھ الغریب1000206443مستجد تقدیر17

      بالل نشأت محمد ابوالمعاطى محمد سنبل1000207275مستجد تقدیر18

      بوال الیھ نسیم فانوس رزق1000207028مستجد تقدیر19

      تسنیم عبدهللا توكل المنشاوى1000207780مستجد تقدیر20

      جمال الدین ھشام عبداللطیف عبدهللا الشافعى1000207606مستجد تقدیر21

      جمال جمعھ محمد المتولى1000206778مستجد تقدیر22

      جمال محمد محمد عبده عتمان1000206695مستجد تقدیر23

      جمعھ ابراھیم جمعھ ابراھیم المنسى1000206292مستجد تقدیر24

      حسام جمال صالح برھام1000207728مستجد تقدیر25

      حسام حسن عبدالرحیم على مرعى1000207039مستجد تقدیر26

      حسن الشحات احمد احمد جمعھ1000205868مستجد تقدیر27

      حسن محمد حسن الزیات1000207645مستجد تقدیر28

      حسین اكرم حسین اسماعیل1000205938مستجد تقدیر29

      خالد حمدى مرتضى ابراھیم السید1000207124مستجد تقدیر30

      خالد عادل محمد رمضان الشرباصى1000207490مستجد تخلف31

      خالد عبدالحلیم عبدالرحمن الزكى1000206023مستجد تقدیر32

      خالد محمد السید خالد البالسى1000224934مستجد تقدیر33
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:07 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ربیع ایمن عبدالباقى سلیمان1000206732مستجد تقدیر1

      رضا عبدالھادى مصطفى عبدالسالم1000206726مستجد تخلف2

      رفعت ابراھیم ابراھیم السعید محمد1000225024مستجد تخلف3

      رواء احمد یحیى دیاب ھیكل1000206501مستجد تقدیر4

      روان عبده محمد السید شقیره1000206879مستجد تقدیر5

      ریمان محمد سامى حامد قمیحھ1000205758مستجد تقدیر6

      زكریا عبدالفتاح على سالم1000207658مستجد تقدیر7

      زیاد احمد سعد احمد السید1000206579مستجد تقدیر8

      زیاد اسامھ محمد محمد عبدالعزیز1000205793مستجد تخلف9

      زیاد الھادى السید السید على حجاز1000206004مستجد تقدیر10

      زیاد ایمن محمد ابوالیزید حامد الدیب1000205847مستجد تقدیر11

      زیاد طارق احمد محمود فوده1000206935مستجد تقدیر12

      زیاد محمد بالسى محمد اسماعیل1000205985مستجد تقدیر13

      زیاد محمد عبدهللا قطب على1000207656مستجد تقدیر14

      سامح محمد عبدالمنعم محمد1000205656مستجد تقدیر15

      سامى اسامھ شعبان محمود متولى1000206965مستجد تقدیر16

      سیف محمد ابراھیم السید البنا1000206757مستجد تخلف17

      شادى مجدى عبدالھادى األلفى محمد حجاز1000205952مستجد تخلف18

      شریف محمد عبدالعزیز احمد عبدالرازق1000205640مستجد تخلف19

      شھاب احمد یوسف مجاھد1000207407مستجد تخلف20

      صفوان عنتر شكرى الشحات البلتاجى1000206569مستجد تقدیر21

      طارق عبدالرحیم عبدالسمیع عبدهللا عوض1000205953مستجد تقدیر22

      طارق عید سعدهللا محمد العوضى1000207650مستجد تخلف23

      عادل محمد حامد السید1000207749مستجد تقدیر24

      عادل ھیكل عبدالمنعم محمود1000206371مستجد تقدیر25

      عاطف محمد السید محمد الطویل1000207018مستجد تقدیر26

      عبدالرحمن خالد محمد محمد احمد1000206346مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن زكى محمد زكى محمد1000206568مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن على بكر الجوھرى1000206794مستجد تخلف29

      عبدالرحمن فتحى طھ على سلیمان1000224248مستجد تخلف30

      عبدالرحمن مصباح بدیر عبدالعال راشد1000207783مستجد تقدیر31

      عبدالرحمن مصطفى عبدالقوى محمد عبدالمجید1000206480مستجد تخلف32

      عبدالرحمن نبیل السید محمد باز1000205819مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالعلیم عبداللطیف عبدالعلیم محمد ھمام الوتیدى1000207081مستجد تخلف1

      عبدهللا السید صدیق رزق عبدالنبى1000206896مستجد تقدیر2

      عبدهللا عزمى بالل جابر العزب1000224303مستجد تقدیر3

      عبدهللا محمد راشد على حبیب1000205645مستجد تخلف4

      عبدهللا محمد عثمان ابوالعنین عبدالكریم1000206689مستجد تقدیر5

      عبدهللا محمد محمد صالح الدین محمد الموافى1000205909مستجد تخلف6

      عبدهللا ناجى محمد احمد عوض هللا1000205939مستجد تقدیر7

      عبدالوھاب حسن عبدالوھاب محمد حمید1000206168مستجد تخلف8

      عالء ابراھیم جمعھ عبدالحمید جمعھ1000206117مستجد تخلف9

      على احمد التابعى على البغدادى1000206771مستجد تخلف10

      على حسن عبدالفضیل حسن داود1000206336مستجد تقدیر11

      على عبدالسالم على مصباح محمد1000207605مستجد تقدیر12

      على محمد حفنى محمد1000205960مستجد تخلف13

      على مسعد على ابراھیم احمد1000207040مستجد تقدیر14

      على ھانى السید عبدالحمید المرسى شلبى1000207269مستجد تخلف15

      عمر ربیع محمد ابوالعز المحالوى1000206848مستجد تقدیر16

      عمر عاطف عبدالراضى عبدالحافظ عبدالعلیم1000207011مستجد تقدیر17

      عمر عزت احمد محمد عزب1000206492مستجد تقدیر18

      عمر محمد زكریا الشحات كریم الدین1000205789مستجد تقدیر19

      عمر یاسر عبدالرحیم محمد محرم1000207177مستجد تخلف20

      عمرو جمعھ مصطفى على الشربینى1000206728مستجد تقدیر21

      عمرو زكى زكى المغازى ابوشعیشع1000206092مستجد تقدیر22

      عمرو لطفى عبدالباقى رجب السایح1000206358مستجد تقدیر23

      عمرو متولى ابراھیم ابراھیم عزیزه1000206319مستجد تقدیر24

      عمرو محمد عبدهللا عبدالرحمن ابراھیم1000207217مستجد تخلف25

      عمرو مسعد السید مصطفى عدس1000205998مستجد تخلف26

      فاروق عبدالنبى راتب عبدالنبى1000206400مستجد تقدیر27

      فاروق محمود فاروق محمود مصطفى1000205576مستجد تقدیر28

      فتحى السید فتحى حسن عید1000224156مستجد تخلف29

      فتحى صالح فتحى بربر1000207704مستجد تقدیر30

      كریم احمد جمعھ محمد جعفر1000205878مستجد تقدیر31

      كریم احمد محمود محمود العیوطى1000207174مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      كریم عاطف جمال عبدالجواد محمد1000206204مستجد تخلف1

      كریم محمد صالح عبدالسالم المتولى ابوالعز1000205796مستجد تخلف2

      كریم مصطفى محمد حسن كریم1000229555مستجد تقدیر3

      محمد ابراھیم محمد ابراھیم1000207468مستجد تقدیر4

      محمد ابراھیم مصطفى عبدالحمید على1000224893مستجد تقدیر5

      محمد احمد سعد احمد الطویل1000206222مستجد تخلف6

      محمد احمد لطفى مسعد ابراھیم1000206795مستجد تخلف7

      محمد احمد محمود احمد العنانى1000207171مستجد تخلف8

      محمد احمد محمود مأمون1000206357مستجد تخلف9

      محمد احمد مصطفى عبدالمعطى1000207759مستجد تقدیر10

      محمد اسامھ عبدالرحیم على السید1000206797مستجد تقدیر11

      محمد اكرم عبدالستار الموافى1000207627مستجد تقدیر12

      محمد اكرم عبدالفتاح محمود شطا1000207365مستجد تخلف13

      محمد الدسوقى على محمد عنبھ1000207001مستجد تقدیر14

      محمد السعید السعید عبده حماد1000206528مستجد تخلف15

      محمد السید السید فھمى عبدالھادى الشحات1000206294مستجد تقدیر16

      محمد السید محمد السید الحسانین1000206312مستجد تخلف17

      محمد السید مختار فراج السید1000206733مستجد تقدیر18

      محمد العشرى شحاتھ اسماعیل محمد1000206158مستجد تقدیر19

      محمد الیمانى عبدالسالم محى الدین1000207731مستجد تخلف20

      محمد جمال عبدالمطلب قاسم زرزوره1000205958مستجد تقدیر21

      محمد حمدى السید طنطاوى شعالن1000207274مستجد تقدیر22

      محمد حمدى الشحات محمد عبدالرحمن1000207037مستجد تخلف23

      محمد خالد الشربینى عبدالعال1000206210مستجد تقدیر24

      محمد سالم محمد عبدالمقصود1000206166مستجد تقدیر25

      محمد سرور محمد السید شوربھ1000206015مستجد تخلف26

      محمد سعید جوده عطیھ جوده1000224938مستجد تقدیر27

      محمد صبرى جمعھ عبدالعظیم رجب1000206979مستجد تخلف28

      محمد عبدالفتاح عبدالقادر احمد البلتاجى1000205771مستجد تقدیر29

      محمد عمرو محمود عطیھ حسن عبدالمجید1000206421مستجد تقدیر30

      محمد عنتر عبدالفتاح سنور1000206335مستجد تقدیر31

      محمد عوض محمد احمد1000206644مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد عید السید محمود عطوه1000207438مستجد تقدیر1

      محمد فتحى ابوالعز السید محمد1000207713مستجد تقدیر2

      محمد مجدى محمد محمود محمد یحیى1000207203مستجد تخلف3

      محمد مجدى نصر عنوس1000205583مستجد تخلف4

      محمد محمد الدادمونى ابوالعنین شتیوى1000206855مستجد تقدیر5

      محمد محمد صالح احمد صقر1000206911مستجد تقدیر6

      محمد محمود زكریا حسن حسن النجار1000206701مستجد تقدیر7

      محمد محى الدین اسماعیل موسى العالمى1000205836مستجد تقدیر8

      محمد مصطفى محمد محمد الدیوانى1000205821مستجد تقدیر9

      محمد نجاح عباس عبدالوھاب1000207701مستجد تقدیر10

      محمد وائل عبدالمنعم األخضر1000206393مستجد تخلف11

      محمد وجدى سعد محمد جادو1000206873مستجد تخلف12

      محمد وجدى عزت متولى العشماوى1000206591مستجد تقدیر13

      محمد وفیق حمدى عباس احمد1000207002مستجد تقدیر14

      محمد یاسر محمود محمد الصاوى1000207334مستجد تخلف15

      محمد یحى راضى العوضى عثمان1000206189مستجد تقدیر16

      محمد یوسف نبیل یوسف محمد الھنداوى1000207521مستجد تخلف17

      محمود احمد احمد المرسى عوض1000206220مستجد تقدیر18

      محمود احمد نفاد عبده حسن عبدالال1000205800مستجد تقدیر19

      محمود السعید محب عیسى ابوالمجد1000206304مستجد تقدیر20

      محمود السید حامد محمود1000206325مستجد تقدیر21

      محمود جمال على عبدالمنعم الحسانى1000205659مستجد تقدیر22

      محمود حسین احمد محمد على1000225417مستجد تخلف23

      محمود حمید محمد ابراھیم حسن1000206209مستجد تقدیر24

      محمود رضا ربیع السید الفولى1000205849مستجد تقدیر25

      محمود سامح فرج على صالح الملط1000206441مستجد تقدیر26

      محمود عبدالعاطى بھلول عبدالعاطى1000206374مستجد تخلف27

      محمود عبدالقادر المتولى محمد1000206642مستجد تخلف28

      محمود محسن محمود محمد سید احمد1000205917مستجد تخلف29

      محمود محمد ابراھیم السید1000206258مستجد تخلف30

      محمود محمد ذكى محمد محمد1000206054مستجد تخلف31

      محمود محمد عبدالموجود محمد عبدالحافظ1000207041مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود محمد مرزوق محمد مرزوق1000206488مستجد تقدیر1

      محمود مرسى مصطفى الطیب1000206205مستجد تقدیر2

      محمود یاسر محمد حسن محمد1000206047مستجد تقدیر3

      محمود یوسف رجب احمد ابراھیم حوطر1000206527مستجد تخلف4

      مریم طلعت عبدالمولى عنانى البسیونى1000207231مستجد تخلف5

      مسعد فتحى مسعد الشیخ1000225011مستجد تخلف6

      مصطفى المنجى محمد شاكر مصطفى طعیمھ1000206025مستجد تخلف7

      مصطفى حسن محمد ابراھیم دایره1000206987مستجد تقدیر8

      مصطفى حماده موسى محمد سالم1000206163مستجد تخلف9

      مصطفى على موافى مصطفى مطر1000224528مستجد تخلف10

      مصطفى محمد زكى محمد عبدهللا1000207298مستجد تخلف11

      مصطفى محمد محمد على هللا بكر1000206249مستجد تقدیر12

      مصطفى محمد محمدین مصطفى صالح1000205674مستجد تخلف13

      مصطفى محمود شبل الدسوقى شلبى1000205602مستجد تقدیر14

      مصطفى نصر احمد احمد نصر1000207119مستجد تخلف15

      معاذ جمال مصطفى محمد خلیفھ1000206141مستجد تخلف16

      معاذ عاطف عبدالحمید حسین عمیر1000207035مستجد تقدیر17

      معتز محمد احمد احمد الجداوى1000206872مستجد تقدیر18

      مھند السید محمد رضا عبدالمحسن عبدالرازق1000207557مستجد تقدیر19

      میار طارق عبداللطیف موسى السید1000207100مستجد تقدیر20

      ناجى محمد الحسانین الحسانین عبدالال1000206476مستجد تقدیر21

      ناصر ولید ابوالفتوح العوضى سالم1000206688مستجد تقدیر22

      نبیل محمد احمد ابراھیم احمد جریده1000206559مستجد تقدیر23

      ولید الشحات محمد عباس االسطى1000207054مستجد تقدیر24

      یاسر محمد المحمدى المرسى المال1000206136مستجد تقدیر25

      یحى ابراھیم السید محمد عدوى1000206874مستجد تخلف26

      یوسف احمد السید ابراھیم قندیل1000206924مستجد تقدیر27

      یوسف رمضان سعد عبدالكریم سعد الموجى1000207161مستجد تقدیر28

      یوسف محمد عبدالحمید على یوسف صالح1000207318مستجد تقدیر29

      یوسف محمد محمد عبداللطیف رمضان1000207582مستجد تقدیر30

      یوسف محمد یوسف ابراھیم الدقلھ1000207181مستجد تقدیر31

      یوسف یاسر محمد انور احمد1000205753مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد ابراھیم المحمدى ابراھیم1000173716باق1

      احمد اشرف الشربینى یوسف شامیھ1000174149باق2

      احمد المتولى محمد المتولى سید احمد1000152610باق3

      احمد جمال محمد عثمان العطار1000174510باق4

      احمد حسن عبدالحمید ابوالخیر1000174570باق5

      احمد شوقى عبدالفتاح عبدالعال لیلھ1000173757باق6

      احمد عوض االمام احمد دسوقى1000188433باق7

      احمد مجدى محمد عبدهللا1000195546مستجد تخلف8

      احمد محمد احمد محمد المرسى1000174855باق9

      اسالم محمود بدوى محمود1000221476مستجد تقدیر10

      السید احمد على بدوى1000188478مستجد تخلف11

      السید اسامھ السید السید عبدالعاطى1000174229مستجد تقدیر12

      السید سامح السید محمد عبداللطیف1000221477باق13

      بھاءالدین عبداإللھ محمد عبدالسالم1000152601باق14

      حازم حلمى عبدالمقصود حلمى محمد1000174660باق15

      حسام السید جمعھ محمد عبدالواحد1000174304باق16

      حماده ناجى فتحى محمد1000173932مستجد تخلف17

      خلیل مصباح خلیل خلیل السید1000221464باق18

      ریم عادل محمد محمد اسماعیل1000174714باق19

      عبدالرحمن احمد عبداللطیف یس طھ1000159817باق20

      عبدهللا السید محمود السید العوضى1000148837مستجد تخلف21

      على السید على سید احمد سلمان1000149095مستجد تخلف22

      عماد احمد عوض الرفاعى والى1000173611باق23

      عمار السید محمد سلیمان الدیب1000085969باق بعذر24

      عمر السید محمد ابراھیم ابوعبده1000174706باق25

      عمر سعد السعید محمد راجح1000103570باق بعذر26

      عمر ناجى عبدالھادى عماره شلتوت1000174263باق27

      عمرو عزت احمد ابراھیم شحاتھ1000103692باق بعذر28

      فتحى محمد فتحى احمد قطرى1000174547باق29
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ماجد عاشور محمد زكى صابر1000149314باق1

      محمد اشرف عبدالباقى عبدالرازق ابراھیم1000174607باق2

      محمد السعید محمد السعید ابراھیم1000174686باق3

      محمد السید الطیبى جاد1000188424باق4

      محمد السید عبدهللا على شبكھ1000174927باق5

      محمد خلف محمود عبدالحلیم المرسى1000174878باق6

      محمد رضا عبدالرازق عبدالھادى الزینى1000149282باق7

      محمد سعد العوضى ابوزید1000173633باق8

      محمد صالح الصاوى الدسوقى1000149771باق9

      محمد عبدالرازق العدوى رمضان1000173924باق10

      محمد عبدهللا عبدهللا عبدهللا مصطفى1000149574مستجد تخلف11

      محمد عبدهللا محمود محمد سالم1000149575باق12

      محمد عبدالمنعم ابراھیم محمد سلیمان الشنیطى1000188439باق13

      محمد على صبرى راغب حامد1000174214باق14

      محمد محمد توفیق الدبوسى1000174865مستجد تخلف15

      محمد مصطفى العربى حسن العواقى1000173998باق16

      محمد مصطفى عید عید المنوفى1000173946باق17

      محمد ھانى محمد عطیھ1000173764مستجد تقدیر18

      محمود اسامھ ابراھیم توفیق عرفان1000174368مستجد تخلف19

      محمود السید احمد ابوغازى1000174826مستجد تخلف20

      محمود رمضان عیسى حسن بلده1000149752باق21

      محمود عبدالسمیع محمد السعید راس1000173981مستجد تخلف22

      مصطفى جمال امین على عبدالرحمن1000152684باق23

      مصطفى حمدهللا محمد الحسنین القشالن1000174882باق24

      معاذ عادل عبداللطیف رجب السید1000174893مستجد تخلف25

      میالد مزیون زخارى حنا عزب1000149375مستجد تخلف26

      ھمام محمد ھمام محمد ھمام جلیلھ1000188440باق27

      یوسف محمد مسعد ابوطالب محمد1000174210باق28
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