
كلیة الھندسة 
ادارة الدراسة واالمتحانات 
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ثالثة - ھندسة القوى المیكانیكیة

للعام الجامعى(2022 - 2023)/الدور األول
( فصل:1 ) 

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:12 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم احمد محمد السید شریف1000175015مستجد تقدیر1

      ابراھیم جمال ابراھیم على عزیز1000173790مستجد تقدیر2

      ابراھیم عبدهللا یحیى محمد الشھابى1000173792مستجد تقدیر3

      ابراھیم مجدى المتولى محمد السید1000174289مستجد تقدیر4

      ابراھیم محمد ابراھیم اسماعیل الھنداوى1000173760مستجد تقدیر5

      ابراھیم محمد ابراھیم محمد السید سرور1000173890مستجد تقدیر6

      احمد ابراھیم الشحات محمد عبدالحافظ1000174189مستجد تقدیر7

      احمد ابراھیم حامد حسن خلیل1000174645مستجد تقدیر8

      احمد ابراھیم حسن سید احمد حسن1000188453مستجد تقدیر9

      احمد ابراھیم محمد ابراھیم1000221468مستجد تقدیر10

      احمد اشرف احمد محمد الحنفى1000188432مستجد تخلف11

      احمد اشرف عبدالمطلب السید حسن1000174775مستجد تقدیر12

      احمد السعید على یوسف احمد1000174569مستجد تقدیر13

      احمد السعید محمد كسبر1000174163مستجد تقدیر14

      احمد السید الشربینى السید1000188479مستجد تخلف15

      احمد السید لطفى محمد ھالل1000174311مستجد تقدیر16

      احمد المرسى السعید ابوجلیلھ1000174504مستجد تخلف17

      احمد ایمن مدحت عثمان زغلول1000174312مستجد تقدیر18

      احمد ایھاب انور محمد حسن1000174260مستجد تقدیر19

      احمد جمال البیومى محمد الحالل1000064790باق بعذر20

      احمد حامد انور حامد زغبھ1000149491مستجد تقدیر21

      احمد حمدى ابومسلم مجاھد1000174030مستجد تخلف22

      احمد حمدى محمد محمد حسن األلفى1000174151مستجد تقدیر23

      احمد رضا السید عبدالعال1000174437مستجد تخلف24

      احمد سمیر احمد محمد حسنین1000173718مستجد تقدیر25

      احمد سمیر محمد على1000174529مستجد تقدیر26

      احمد طارق فتحى محمد1000173975مستجد تخلف27

      احمد عادل السید عبدالھادى ابراھیم1000173931مستجد تخلف28

      احمد عاطف اإلمام عبدالباسط1000103752مستجد تخلف29

      احمد عبدهللا عبدهللا احمد حسین1000174105مستجد تخلف30

      احمد عبدالمھیمن ذكى حسین1000174174مستجد تقدیر31
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:12 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عبده احمد محمد على یونس1000174567مستجد تقدیر1

      احمد على الدین بدیر المرسى1000221474مستجد تقدیر2

      احمد قاسم محمد عثمان احمد1000103264باق3

      احمد محسن برھام عبدالفتاح عوض1000173769مستجد تخلف4

      احمد محمد اشرف سامى احمد محمد سالمھ1000174419مستجد تقدیر5

      احمد محمد السعدنى محمد1000173597مستجد تقدیر6

      احمد محمد السید محمود السید1000174856مستجد تقدیر7

      احمد محمد جویفل على1000188421مستجد تقدیر8

      احمد محمد حافظ على محمد1000174314مستجد تقدیر9

      احمد محمد عبدالعظیم شعبان ابوالخیر1000173752مستجد تخلف10

      احمد محمد عبدالمعطى محمد سلیمان1000188486مستجد تقدیر11

      احمد محمد عطا احمد مسلم1000173571مستجد تقدیر12

      احمد محمد على احمد1000174120مستجد تقدیر13

      احمد محمد محمد شحاتھ فرح1000085037مستجد تخلف14

      احمد محمد محمد عثمان المھدى1000174130مستجد تقدیر15

      احمد محمد محمد یوسف العیسوى1000174977مستجد تقدیر16

      احمد محمد محمود محمود على منتصر1000175013مستجد تقدیر17

      احمد محمود ابراھیم احمد1000174121مستجد تقدیر18

      احمد محمود عبداللطیف یسن طھ1000149601مستجد تقدیر19

      احمد ناجى عبدالعزیز محمود سعد1000174071مستجد تقدیر20

      احمد نصر السید محمد البرى1000174112مستجد تقدیر21

      احمد وھدان عبدالكریم عبدالفتاح الصده1000174996مستجد تقدیر22

      احمد یاسر طلعت شاھین1000174652مستجد تقدیر23

      احمد یسرى عبدالعزیز محمد احمد1000150349مستجد تقدیر24

      احمد یوسف بركات على ھیكل1000221472مستجد تقدیر25

      احمد یوسف قطب یوسف ابوطھ1000229575مستجد تقدیر26

      احمد یونس محمد زاھر1000174497مستجد تقدیر27

      ادھم احمد محمود المھدى سلیمان1000174515مستجد تقدیر28

      ادھم یاسر محمد الشربینى على1000149552مستجد تخلف29

      اسامھ ابراھیم عبدالعزیز عبدالعزیز محمد1000229569مستجد تقدیر30

      اسامھ حاتم محمد نورالدین محمد فرج1000174190مستجد تقدیر31
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:12 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسامھ خالد محمد حمید1000174915مستجد تقدیر1

      اسامھ راشد احمد العدل1000150278مستجد تقدیر2

      اسالم عبدالوھاب كمال الشیال1000173780مستجد تقدیر3

      اسالم عید الحسانین على1000152618مستجد تقدیر4

      اسماعیل محمد عبدالجواد مصطفى البالسى1000175035مستجد تخلف5

      اشرف جمال محمد ابراھیم1000174034مستجد تقدیر6

      اشرف محمود عبدالجواد عبدالحمید عیسى1000173762مستجد تقدیر7

      السید البدوى احمد ابراھیم1000152692مستجد تخلف8

      السید جمال السید العزازى رواش1000188481مستجد تخلف9

      السید حمدى محمد عوض هللا عبدالھادى1000221459مستجد تقدیر10

      السید ربیع السید محمد جریده1000174876مستجد تقدیر11

      السید رضا فتحى احمد عبدالمعطى1000174516مستجد تخلف12

      السید سامح السید بدیر السید1000174330مستجد تقدیر13

      السید محمد عبدالعلیم الحسینى1000174544مستجد تقدیر14

      السید محمد محمد على المھدى1000174532مستجد تقدیر15

      انجى ابراھیم على اسماعیل السید1000173568مستجد تقدیر16

      انس ریاض حسن على عبدالواحد1000174301مستجد تقدیر17

      ایمان فاروق ابراھیم رزق عوده1000174054مستجد تقدیر18

      ایھاب صالح ابوالقاسم صالح حواس1000174241مستجد تقدیر19

      بدر حمدى صالح سالمھ1000173812مستجد تخلف20

      حازم عصام فوقى ملیح1000173674مستجد تقدیر21

      حامد ابراھیم حامد عبده سلیم1000174303مستجد تقدیر22

      حامد محمد حامد محمد عرفھ البرماوى1000174248مستجد تخلف23

      حسام محمد السید محمد السید1000173943مستجد تقدیر24

      حسام محمد عوض السبع1000174864مستجد تخلف25

      حسن محمد حسن على مصطفى1000174069مستجد تقدیر26

      حسین حمدى حسین على حسین1000174493مستجد تقدیر27

      حمدى احمد حسن حسن طلبھ1000173572مستجد تقدیر28

      حمدى احمد حمدان ابوالنظر1000173753مستجد تقدیر29

      حمدى محمد السید عبدالبارى1000174745مستجد تقدیر30

      خالد اشرف الجرایحى عبده بكر1000174757مستجد تقدیر31
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:12 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      خالد اشرف محمد محمد فاید1000064587باق1

      خالد الشربینى حسنین حسنین1000174587مستجد تقدیر2

      خالد ماجد السید محمد السید1000174760مستجد تقدیر3

      خالد ماھر محمود على1000229580مستجد تقدیر4

      خالد محسن امین الھوارى1000221462مستجد تقدیر5

      خالد محمد السعید البلیھى1000229577مستجد تخلف6

      خالد محمد السید محمد لیلھ1000175029مستجد تقدیر7

      خالد محمد حسین المالكى1000174284مستجد تقدیر8

      رامى عبدالحكیم السعید محمد احمد1000103706باق بعذر9

      رفعت السید رفعت السید خلیل1000174812مستجد تقدیر10

      زیاد احمد محمد عبدالحمید السایس1000174816مستجد تقدیر11

      زیاد اسماعیل یحیى اسماعیل ابراھیم محمد القبانى1000174546مستجد تخلف12

      زیاد مسعد سالمھ ابراھیم المرسى األلفى1000173665مستجد تقدیر13

      سامح محمد ابوالنجا ابراھیم1000173763مستجد تقدیر14

      سمیر محسن السعدنى ابراھیم سالم1000174244مستجد تقدیر15

      سھا محمود محمد توكل1000174954مستجد تقدیر16

      سیف اإلسالم عبدهللا حلمى عبدالمؤمن1000150117باق17

      شادى عادل احمد عبدالمحسن1000174046مستجد تقدیر18

      شعبان ابراھیم شعبان الوھیدى1000221463مستجد تقدیر19

      شیماء حسن حمدى عبدالعزیز1000174945مستجد تقدیر20

      طارق محمد محمد محمد السید العشرى1000173573مستجد تخلف21

      طھ محروس السعید مجاھد1000150180مستجد تخلف22

      عادل سالمھ سالمھ ابومسلم سالم1000174319مستجد تخلف23

      عاصم محمد العیسوى عبدالمنعم1000174038مستجد تقدیر24

      عبدالخالق احمد عبدالخالق محمد عید1000174039مستجد تقدیر25

      عبدالرحمن ابراھیم احمد عبداللطیف1000174568مستجد تقدیر26

      عبدالرحمن الحسینى متولى الدسوقى محمد1000173938مستجد تخلف27

      عبدالرحمن حسن عطیھ حسن السید1000174698مستجد تخلف28

      عبدالرحمن حسین الجمیل عبدالرحمن سعد1000174509مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن عادل احمد صالح منصور1000174699مستجد تخلف30

      عبدالرحمن عمرو ابراھیم احمد األتربى1000173552مستجد تقدیر31
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:12 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن محمد الحسینى عبدهللا الصیرى1000195555مستجد تخلف1

      عبدالرحمن محمد الششتاوى محمد محمد1000175036مستجد تقدیر2

      عبدالرحمن محمد عبدالرحمن البالسى عبدالرحمن1000174338مستجد تقدیر3

      عبدالرحمن محمد نسیم احمد حماده1000173912مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن محمود السید غزیل1000174505مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن وحید عزالرجال متولى1000174925مستجد تخلف6

      عبدالستار عبدالعظیم عبدالستار على رشیدى1000229566مستجد تقدیر7

      عبدالعزیز مجدى احمد رجائى السعید عزام1000174579مستجد تقدیر8

      عبدالعظیم محمد عبدالعظیم سلطان1000174487مستجد تقدیر9

      عبدالعظیم محمود عبدالعظیم وردانى1000196584مستجد تقدیر10

      عبدهللا ابراھیم مرسى ابراھیم شریف1000173793مستجد تخلف11

      عبدهللا احمد شحاتھ شحاتھ یوسف1000174340مستجد تقدیر12

      عبدهللا احمد على حامد السید1000174819مستجد تقدیر13

      عبدهللا رضا احمد محمد الصده1000174999مستجد تقدیر14

      عبدهللا محمد حسن عبدالقادر على1000173949مستجد تقدیر15

      عبدالمجید طارق عبدالمجید المزین1000173806مستجد تقدیر16

      عبدالمنعم ابراھیم ابراھیم ابراھیم عمر1000149122باق17

      عالء السید عبدالرازق الشونى1000229593مستجد تخلف18

      على سامى على المنسى عاصى1000224668مستجد تقدیر19

      على سعد حسن حسن1000173732مستجد تقدیر20

      على عادل امین على موسى1000179688مستجد تقدیر21

      على میسره على احمد موسى1000174139مستجد تقدیر22

      عماد احمد مسعد ابوھالل1000174388مستجد تقدیر23

      عمادالدین مصطفى عبدالمعطى حافظ عزام1000173555مستجد تقدیر24

      عمار مجدى مصطفى الشربینى داود1000173567مستجد تقدیر25

      عمر ابراھیم ابراھیم على الشرقاوى1000174825مستجد تقدیر26

      عمر ایمن عبداللطیف القصبى1000174591مستجد تقدیر27

      عمر باسم ابراھیم امین حموده عبدهللا جحا1000174252مستجد تقدیر28

      عمر حسین معوض عبدالحمید1000174415مستجد تقدیر29

      عمر عید ابراھیم الدسوقى جمعھ الغرباوى1000221469مستجد تقدیر30

      عمر محمد الشبراوى الصیاد سالم1000173556مستجد تقدیر31
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نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ 2022/09/15 08:12 ص

      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر محمد صالح احمد صقر1000173940مستجد تقدیر1

      عمر وحید فرید عبدالعزیز عبدالبارى1000173979مستجد تقدیر2

      عمرو احمد نعمان یوسف1000065252باق3

      عمرو رمزى عبدالسالم محمد غالب1000175000مستجد تقدیر4

      عمرو محمد محمد ابراھیم عطیھ1000221461مستجد تقدیر5

      فؤاد على فؤاد الشربینى المرسى1000174525مستجد تقدیر6

      فارس محمد عبدالعزیز خضر1000175042مستجد تقدیر7

      فاروق احمد فاروق ابراھیم1000174931مستجد تخلف8

      فتحى طارق السید السید عنبر1000174463مستجد تخلف9

      كریم اسامھ احمد محمد عزام1000173727مستجد تقدیر10

      كریم ایمن عبدالرءوف على السید1000174932مستجد تقدیر11

      كریم صالح زاھر عبدالمجید عبدهللا1000150275مستجد تخلف12

      كریم عصام الحسینى عبده عبدهللا الحبال1000173917مستجد تقدیر13

      كمال محمد جمال راتب عبدالمجید1000173861مستجد تخلف14

      لؤى ولید عبدالفتاح محمد محمد على العربى1000174824مستجد تخلف15

      مؤمن سامى محمد زكریا سوید1000174935مستجد تخلف16

      مجدى ایھاب محمد السید المحمودى1000174197مستجد تقدیر17

      مجدى فھیم سولایر عبدالقدوس حنا1000188456مستجد تخلف18

      محمد احمد ابراھیم شفیق بحر1000149852باق19

      محمد احمد السید السید العوضى1000173720مستجد تقدیر20

      محمد احمد السید عبدالعال1000174072مستجد تخلف21

      محمد احمد عبدالمجید عبدالسالم البسطویسى1000064339باق22

      محمد احمد لطفى محمود الشعراوى1000173628مستجد تخلف23

      محمد احمد محمد ابوالنجا ابوالنجا1000174806مستجد تقدیر24

      محمد احمد محمد البیومى1000174331مستجد تقدیر25

      محمد احمد محمد الحناوى1000173818مستجد تقدیر26

      محمد احمد محمود حسنین عیسى الوتیدى1000174270مستجد تقدیر27

      محمد اشرف السید عبدالواحد1000173883مستجد تقدیر28

      محمد اشرف على البدرى على الدیب1000175044مستجد تقدیر29

      محمد السعید محمد سالمھ1000229584مستجد تقدیر30

      محمد السید صابر الحسینى محمد العنانى1000174124مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد السید صادق السید جعیدر1000174271مستجد تقدیر1

      محمد السید على رضوان على1000174074مستجد تخلف2

      محمد السید فھمى عباس عوف1000103171باق بعذر3

      محمد السید مصطفى الشحات عبدالسالم1000150048مستجد تخلف4

      محمد المرسى سید احمد محمد سید احمد1000173918مستجد تقدیر5

      محمد ایمن السید السید محمد احمد عطاهللا1000050745مستجد تخلف6

      محمد ایمن جالل احمد1000221473مستجد تقدیر7

      محمد ایمن محمد رفعت فرید المكاوى1000174687مستجد تقدیر8

      محمد ایمن محمد سالمھ1000174014مستجد تقدیر9

      محمد ثروت محمد محمد حسن عبدالعزیز1000174984مستجد تقدیر10

      محمد جمال السید السید القناوى1000104355مستجد تقدیر11

      محمد جمعھ مصطفى عثمان1000173701مستجد تخلف12

      محمد حاتم محمد ابراھیم السقا1000173742مستجد تقدیر13

      محمد حسن ابراھیم احمد حسن مصطفى1000173667مستجد تقدیر14

      محمد حسن ابراھیم محمد عمر1000188492مستجد تقدیر15

      محمد حسن السید اسماعیل النجار1000174875مستجد تقدیر16

      محمد حسن عبدالرحیم عبدالعزیز1000150182باق17

      محمد حمدى محمد الشحات عبدالحمید1000174499مستجد تقدیر18

      محمد حمدى محمد عبده ابوصبح1000174143مستجد تقدیر19

      محمد خالد ابراھیم العطافى السید1000221465مستجد تخلف20

      محمد خالد عبدالشافى ابراھیم عبدالال1000221458مستجد تخلف21

      محمد راضى محمد ابراھیم ابوالحسن1000173794مستجد تقدیر22

      محمد رضا السباعى السید شھاوى1000174332مستجد تقدیر23

      محمد رضا مصباح محمد عبدالحلیم1000149400مستجد تقدیر24

      محمد رمضان على الدیسطى السید1000173913مستجد تقدیر25

      محمد سعد احمد محمد الحسانین1000174469مستجد تقدیر26

      محمد سعد توفیق عبدهللا القاضى1000229553مستجد تقدیر27

      محمد سالمھ محمد محمد1000174186مستجد تخلف28

      محمد سید احمد الحسینى سید احمد1000195582مستجد تقدیر29

      محمد شعبان محمد عبده یوسف عیطھ1000173698مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد صبرى عثمان موسى خلیل1000174526مستجد تقدیر1

      محمد طارق عبدالحمید عبدالحلیم على1000174145مستجد تخلف2

      محمد طارق فوزى یوسف السعداوى1000173800مستجد تقدیر3

      محمد عادل محمد سید1000173636مستجد تخلف4

      محمد عادل یوسف محمد البسطویسى1000173952مستجد تقدیر5

      محمد عاصم عبدالنبى احمد1000174373مستجد تقدیر6

      محمد عاطف السید ابراھیم جادهللا1000149748باق بعذر7

      محمد عباس محمد عباس محمد مجر1000174203مستجد تقدیر8

      محمد عبدالباسط عبدالمنعم على عكرش1000173845مستجد تقدیر9

      محمد عبدالعاطى عزالعرب مشالى1000174719مستجد تخلف10

      محمد عبدالفتاح الدسوقى البیلى الدسوقى1000173893مستجد تقدیر11

      محمد عبدالفتاح عبدالسالم شوشھ عریضھ1000149750مستجد تقدیر12

      محمد عبدهللا على الحسینى1000174160مستجد تقدیر13

      محمد عبده حامد المرسى ابراھیم1000173744مستجد تقدیر14

      محمد عالء محمد احمد احمد سكین1000173935مستجد تقدیر15

      محمد عالء محمد عبدالكافى رجب1000221471مستجد تقدیر16

      محمد على عبدالعزیز ابراھیم زیدان1000174527مستجد تقدیر17

      محمد على محمد ابراھیم القصبى1000174771مستجد تقدیر18

      محمد عمرو محمد احمد عزام1000221467مستجد تقدیر19

      محمد غازى محمود جاد على عبدالرحمن1000221475مستجد تقدیر20

      محمد فتحى السعید یوسف البربرى1000174416مستجد تقدیر21

      محمد فرید راغب الشربینى بدوى1000173577مستجد تقدیر22

      محمد مجدى احمد محمد ابراھیم1000173795مستجد تقدیر23

      محمد مجدى محمد عبدالوھاب سالم1000173894مستجد تقدیر24

      محمد محمد لطفى ابراھیم اإلمام1000173683مستجد تقدیر25

      محمد محمود احمد عبدالرحمن شلبى1000174721مستجد تخلف26

      محمد محمود محمد ابوسبع عبدالرحمن1000174058مستجد تقدیر27

      محمد محى الدین احمد السید ابوالنضر1000174343مستجد تقدیر28

      محمد مسعد محمد سید احمد ابوالنصر1000173847مستجد تقدیر29

      محمد وحید حسن المرسى موسى1000174821مستجد تقدیر30
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      محمود احمد المتولى احمد محمد یوسف داغر1000174455مستجد تقدیر1

      محمود السعید عطا محمد الرشیدى1000188142مستجد تقدیر2

      محمود السید عبدالخالق البسیونى عنتر1000174542مستجد تقدیر3

      محمود السید محمد مرسى1000174827مستجد تخلف4

      محمود ثروت عرفھ الباز1000221470مستجد تقدیر5

      محمود ثروت محمد یوسف محمد1000174475مستجد تقدیر6

      محمود جمال محمد توكل سرایا1000152690مستجد تخلف7

      محمود جمال محمود حسین المصرى1000188494مستجد تقدیر8

      محمود خلیل عبدالعزیز خلیل1000174829مستجد تقدیر9

      محمود رضا محمود عثمان على1000173954مستجد تقدیر10

      محمود سامى فتحى احمد الدسوقى1000188474مستجد تقدیر11

      محمود طھ مصطفى ابوضحوه1000174172مستجد تقدیر12

      محمود عبدالرحمن محمد السید ناصر1000149442مستجد تخلف13

      محمود عبدربھ السید حسن الجوھرى1000174831مستجد تقدیر14

      محمود عماد طھ السید نویجى1000173650مستجد تقدیر15

      محمود محمد محمود ابویحیى1000064230مستجد تخلف16

      محمود محمد محمود عبدهللا فرج1000174773مستجد تقدیر17

      محمود محمد محمود عبدالمجید بحبح1000173651مستجد تخلف18

      محمود محمد یوسف محمد1000152685مستجد تقدیر19

      محمود محمود محمد الدسوقى1000173582مستجد تقدیر20

      محمود مصطفى عربان عربان جابر1000173748مستجد تخلف21

      محمود ممدوح وھبھ عطیھ ابوزید22318069باق بعذر22

      محمود نشأت محمد محمد العدل1000173583مستجد تقدیر23

      محمود نورالدین طھ محمد طھ الصعیدى1000149756مستجد تقدیر24

      مختار جمال محمد حسین1000174344مستجد تقدیر25

      مدحت ممدوح احمد یوسف عماشھ1000174729مستجد تقدیر26

      مروان محمد محمد الشحات حامد1000174337مستجد تقدیر27

      مریم عبدالخالق عبدالرحمن عبدالعظیم1000175024مستجد تقدیر28

      مسعد على السید على1000221466مستجد تقدیر29

      مصطفى احمد حسانین احمد1000174078مستجد تقدیر30
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      مصطفى الشربینى ابراھیم الشربینى1000174944مستجد تقدیر1

      مصطفى رمضان شحاتھ اسماعیل1000174207مستجد تقدیر2

      مصطفى عبدالباسط مصطفى محمد حمزه1000174406مستجد تخلف3

      مصطفى محمد السید محمد ابراھیم1000149247مستجد تخلف4

      مصطفى محمد عبداللطیف عبداللطیف1000174732مستجد تخلف5

      مصطفى محمد محمود عبدالفتاح خلیل1000174377مستجد تخلف6

      مصطفى محمد یونس فھمى ابراھیم الشرقاوى1000173982مستجد تقدیر7

      مصطفى محمود جمعھ عبداللطیف1000174333مستجد تقدیر8

      مصطفى مراد محمد احمد احمد اسماعیل الزیات1000174061مستجد تقدیر9

      مصطفى ناجى عویضھ عید محمود حسن1000173749مستجد تقدیر10

      معتز مھدى بدران مھدى محمد1000174391مستجد تقدیر11

      منار ایمن عبدالفتاح عبدالمطلب سید احمد1000173877مستجد تقدیر12

      منصور نصرالدین السید السعید عجیزه1000173584مستجد تقدیر13

      منیر شعبان محمد حسن الزعبالوى1000103641باق بعذر14

      مھاب محمد السید احمد رمضان1000174734مستجد تقدیر15

      مھند عبدالسمیع عبدالعلیم عبدالسمیع1000173654مستجد تقدیر16

      نادر سعید طایل محمود رزق1000115103مستجد تقدیر17

      ناصر ناصر حامد ابراھیم محمد1000173796مستجد تقدیر18

      نورالدین محمد احمد محمد ابوالخیر1000173671مستجد تقدیر19

      ولید السید محمد السید احمد الزغوى1000173672مستجد تقدیر20

      یاسر ابراھیم محمد محمود الخولى1000174737مستجد تقدیر21

      یاسر عرفھ عیسى احمد الدیب1000148979باق22

      یحیى صبرى عبدالعاطى عبدالعاطى1000174476مستجد تقدیر23

      یوسف اسعد یوسف على قویطھ1000188455مستجد تقدیر24

      یوسف السید عباده عبدالقادر1000188495مستجد تقدیر25

      یوسف خالد عبدالمحسن محمد نور1000174739مستجد تقدیر26

      یوسف صالح عبدالفتاح محمد خلیل1000173585مستجد تقدیر27

      یوسف عبدالسالم عبدالحكیم على محمد عطیھ1000229556مستجد تقدیر28

      یوسف محمد مصطفى المرسى سعد1000045882مستجد تخلف29

      یوسف محمد یوسف محمد حمدان1000173586مستجد تقدیر30
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