
31 /12 /2022 10:01 ص ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

about:blank 1/7

كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
ثانیة - انتظـام

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٠١ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

١مستجد تخلف٢٠٠١ابوبكر داكر فوزى فصیح١

١مستجد تخلف٢٠٠٢احالم احمد عبدهللا احمد٢

١مستجد تخلف٢٠٠٣احمد سمیر بدوى محمود٣

١مستجد تقدیر٢٠٠٤احمد سید محمود محمد عبوده٤

١مستجد تقدیر٢٠٠٥احمد قطب عبدهللا محمد٥

١مستجد تخلف٢٠٠٦احمد محمد امبابى سالمھ٦

١مستجد تقدیر٢٠٠٧احمد محمد رفعت عاشور عبدالمقصود٧

١مستجد تقدیر٢٠٠٨احمد محمد شلقامى ابراھیم٨

١مستجد تقدیر٢٠٠٩اروى عبدالمولى سید عبدالمولى٩

١مستجد تقدیر٢٠١٠اریج محمد عبدالحمید عید١٠

١مستجد تقدیر٢٠١١ازھار حمدى عبدالوارث حسین١١

١مستجد تخلف٢٠١٢اسامة محمد محمد فضل احمد١٢

١مستجد تقدیر٢٠١٣اسامھ جمال حسن احمد ابوالعال١٣

١مستجد تقدیر٢٠١٤استبرق محمد طھ محمد١٤

١مستجد تقدیر٢٠١٥اسراء خلف راضى محمود١٥

١مستجد تقدیر٢٠١٦اسراء ربیع فوزى توفیق١٦

١مستجد تخلف٢٠١٧اسراء شعبان عبدالحمید نجیب١٧

١مستجد تخلف٢٠١٨اسراء محمد رمضان صابر١٨

١مستجد تقدیر٢٠١٩اسالم جمال عبدالبصیر عمر١٩

١مستجد تخلف٢٠٢٠اسماء احمد محمد على٢٠

١مستجد تقدیر٢٠٢١اسماء اسامھ محمد عمر٢١

١مستجد تقدیر٢٠٢٢اسماء خلف عبدالصبور دسوقى٢٢

١مستجد تقدیر٢٠٢٣اسماء طھ احمد عبدالحكم٢٣

١مستجد تقدیر٢٠٢٤اسماء ھشام محمد محمد٢٤

١مستجد تقدیر٢٠٢٥افنان ابراھیم عید فرغلى السید٢٥

١مستجد تقدیر٢٠٢٦االء حسین احمد عبدالعزیز٢٦

١مستجد تقدیر٢٠٢٧االء خالد بریقع قروانى٢٧

١مستجد تقدیر٢٠٢٨االء عاشور معوض زیادى٢٨

١مستجد تقدیر٢٠٢٩امنھ احمد محمد على٢٩

١مستجد تقدیر٢٠٣٠امنیھ خالد عرفھ محمد٣٠

٢مستجد تقدیر٢٠٣١امیره ابراھیم فرغلى سید٣١

٢مستجد تقدیر٢٠٣٢امینھ محمود سعد ذكى٣٢

٢مستجد تقدیر٢٠٣٣ایمان احمد صابر زكریا٣٣

٢مستجد تقدیر٢٠٣٤ایمان عثمان نصر عثمان٣٤

٢مستجد تقدیر٢٠٣٥ایھ ابراھیم سید على٣٥
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٢مستجد تقدیر٢٠٣٦ایھ تونى على حسن٣٦

٢مستجد تخلف٢٠٣٧ایھ حمدى محمود محمد٣٧

٢مستجد تقدیر٢٠٣٨ایھ سعد توفیق خیرهللا٣٨

٢مستجد تقدیر٢٠٣٩ایھ على عثمان على٣٩

٢مستجد تقدیر٢٠٤٠ایھ علي حسن عبدالرحمن٤٠

٢مستجد تقدیر٢٠٤١ایھ عمر فخرى عمر٤١

٢مستجد تقدیر٢٠٤٢ایھ محمد محمد حسین٤٢

٢مستجد تقدیر٢٠٤٣ایھ ولید حسن محمد٤٣

٢مستجد تقدیر٢٠٤٤ایھ یاسر محمد فوزى محمداللطیف٤٤

٢مستجد تقدیر٢٠٤٥تغرید رمضان عبدالعزیز احمد٤٥

٢مستجد تقدیر٢٠٤٦تھانى ظریف محمد احمد٤٦

٢مستجد تقدیر٢٠٤٧جھاد عید خلف عید٤٧

٢مستجد تقدیر٢٠٤٨جیھاد یوسف محمد محمد٤٨

٢مستجد تقدیر٢٠٤٩جیھان محمد عبدالحمید عبدالكریم٤٩

٢مستجد تقدیر٢٠٥٠حبیبھ رمضان ذكى على٥٠

٢مستجد تخلف٢٠٥١حسام حسین ربیع حسین٥١

٢مستجد تخلف٢٠٥٢حسن ابراھیم صالح محمد٥٢

٢مستجد تخلف٢٠٥٣حماده رمضان محمد علي٥٣

٢مستجد تقدیر٢٠٥٤حمدي رجب عبدالمجید یونس٥٤

٢مستجد تقدیر٢٠٥٥خلود عاشور زید عكاشھ٥٥

٢مستجد تخلف٢٠٥٦دالیا یاسر رفعت فایز٥٦

٢مستجد تقدیر٢٠٥٧دعاء حماده محمد عبدالناصر٥٧

٢مستجد تقدیر٢٠٥٨دعاء صالح عبد الرحمن احمد٥٨

٢مستجد تقدیر٢٠٥٩دعاء نوار عطا محمد٥٩

٢مستجد تقدیر٢٠٦٠دنیا یاسر محمد بھاءالدین ماضى٦٠

٣مستجد تخلف٢٠٦١دینا عصام الدین محجوب عبد الجواد٦١

٣مستجد تقدیر٢٠٦٢دینا محمد عبدالصمد عبدالحكیم٦٢

٣مستجد تقدیر٢٠٦٣راضینا قرشى احمد عبدالرحیم٦٣

٣مستجد تقدیر٢٠٦٤رانیا على جعفر عبدهللا٦٤

٣مستجد تقدیر٢٠٦٥رانیا ناصر محمود عبدهللا٦٥

٣مستجد تقدیر٢٠٦٦راویھ قناوى عبدالعظیم عبدالحافظ٦٦

٣مستجد تخلف٢٠٦٧رباب حسن حمدى على٦٧

٣مستجد تخلف٢٠٦٨رباب سید محمد سید٦٨

٣مستجد تقدیر٢٠٦٩رحاب خدیوى مبروك سلطان٦٩

٣مستجد تقدیر٢٠٧٠رحاب خضر عبدالھادى جاب هللا٧٠

٣مستجد تقدیر٢٠٧١رحاب نصر عبدالراضي سید٧١

٣مستجد تقدیر٢٠٧٢رحمھ عبدالرحمن عبدالسالم عبدالرحمن٧٢

٣مستجد تخلف٢٠٧٣روضھ فتحى محمد عبدالسمیع٧٣

٣مستجد تقدیر٢٠٧٤روفیده السید عبدالبدیع خلیل٧٤

٣مستجد تقدیر٢٠٧٥ریھام عارف عبدالحمید صابر٧٥

٣مستجد تقدیر٢٠٧٦زھراء ابوالعمران محمد عبدهللا٧٦



31 /12 /2022 10:01 ص ابن الھیثم-إلدارة شئون الطالب

about:blank 3/7

٣مستجد تقدیر٢٠٧٧زینب حامد محمد یوسف على٧٧

٣مستجد تقدیر٢٠٧٨زینب محمد انور شحاتھ٧٨

٣مستجد تقدیر٢٠٧٩زینب یوسف محمد ابراھیم٧٩

٣مستجد تخلف٢٠٨٠سحر محمود عبدالحافظ سنوسي٨٠

٣مستجد تخلف٢٠٨١سكینھ انور عبدالبدیع عبدالمالك٨١

٣مستجد تقدیر٢٠٨٢سلمى اشرف محمد احمد٨٢

٣مستجد تقدیر٢٠٨٣سمیھ حاتم ماھر محمود٨٣

٣مستجد تقدیر٢٠٨٤سھیال محمود كمال عبدالرحمن٨٤

٣مستجد تقدیر٢٠٨٥شامیھ صالح فھدى بھدالى٨٥

٣مستجد تقدیر٢٠٨٦شاھیناز ناصر محمد عبدالرسول٨٦

٣مستجد تقدیر٢٠٨٧شروق خالد صالح رشید٨٧

٣مستجد تقدیر٢٠٨٨شروق عطا امام احمد ابراھیم٨٨

٣مستجد تقدیر٢٠٨٩شرین عبدهللا مھنى مھنى٨٩

٣مستجد تقدیر٢٠٩٠شھد عماد محمد انور٩٠

٤مستجد تخلف٢٠٩١شیماء احمد جبریل محمد٩١

٤مستجد تقدیر٢٠٩٢شیماء محمد رجب حسن٩٢

٤مستجد تقدیر٢٠٩٣صفیھ محمود عكاشھ عطیھ٩٣

٤مستجد تقدیر٢٠٩٤ضحى عبدالباقى سید عبدالصالحین٩٤

٤مستجد تقدیر٢٠٩٥طھ عبدالباسط عبدالمغنى على٩٥

٤مستجد تخلف٢٠٩٦طھ عبدالرازق حسن محمد٩٦

٤مستجد تخلف٢٠٩٧عبدالرحمن عبدالعظیم صابر مرسى٩٧

٤مستجد تخلف٢٠٩٨عبدهللا عماد محمد ربیع على٩٨

٤مستجد تخلف٢٠٩٩عزه ادریس دخیل عبدهللا٩٩

٤مستجد تقدیر٢١٠٠عفیفى محمد عفیفى السید١٠٠
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٤مستجد تخلف٢١٠١عمر مصطفى على احمد١٠١

٤مستجد تقدیر٢١٠٢غاده نافع محمد سھل١٠٢

٤مستجد تقدیر٢١٠٣فاطمھ فراج عاطف محمد١٠٣

٤مستجد تقدیر٢١٠٤فایزه نصرت ابوالقاسم عبدالقوي١٠٤

٤مستجد تخلف٢١٠٥فرج رمضان فرج عوض الشوبكى١٠٥

٤مستجد تخلف٢١٠٦فرحھ محمود عید قاسم١٠٦

٤مستجد تخلف٢١٠٧كریم محمود توفیق عبدالرحمن١٠٧

٤مستجد تقدیر٢١٠٨كریم محمود عبدهللا سیف١٠٨

٤مستجد تقدیر٢١٠٩لیلي محمد عید محمد١٠٩

٤مستجد تخلف٢١١٠محمد ابراھیم طلبھ یوسف١١٠

٤مستجد تقدیر٢١١١محمد عبدالجواد عمر ابونھار١١١

٤مستجد تقدیر٢١١٢محمد عثمان عبدالرازق شعیب١١٢

٤مستجد تقدیر٢١١٣محمد على محمد علوان١١٣

٤مستجد تخلف٢١١٤محمد عمر عبدهللا احمد١١٤

٤مستجد تخلف٢١١٥محمد كامل طھ جمعھ محمد على١١٥

٤مستجد تقدیر٢١١٦محمد محى الدین محمد عبدالعزیز١١٦

٤مستجد تخلف٢١١٧محمود خلف احمد خضیرى١١٧

٤مستجد تقدیر٢١١٨محمود محمد سالم على١١٨

٤مستجد تخلف٢١١٩محمود محمد محمد ربیع محمد١١٩

٤مستجد تخلف٢١٢٠مروه عمر محمد احمد١٢٠

٥مستجد تقدیر٢١٢١مروه مصطفي فاروق عبدالوھاب١٢١

٥مستجد تقدیر٢١٢٢مروه ولید فوزى جالل١٢٢

٥مستجد تخلف٢١٢٣مریم رضا فرج محمد١٢٣

٥مستجد تقدیر٢١٢٤مریم عادل محمد محمد عبدالواحد١٢٤

٥مستجد تقدیر٢١٢٥مریم محمد عبدالناصر محمد١٢٥

٥مستجد تقدیر٢١٢٦مریم محمد فتحي تونى١٢٦

٥مستجد تقدیر٢١٢٧مریم محمد یحى صالح١٢٧

٥مستجد تخلف٢١٢٨مصطفى ناصر ابواللیل محمد١٢٨

٥مستجد تقدیر٢١٢٩منار احمد خلف عبدالنعیم١٢٩

٥مستجد تقدیر٢١٣٠منار حمدي محمد بدر١٣٠

٥مستجد تقدیر٢١٣١منار نصرالدین ممدوح محمد١٣١

٥مستجد تقدیر٢١٣٢منھ هللا خالد احمد توفیق١٣٢

٥مستجد تخلف٢١٣٣منھ هللا صالح فھمى محمد١٣٣

٥مستجد تخلف٢١٣٤منھ هللا مصطفى ابراھیم على١٣٤

٥مستجد تقدیر٢١٣٥ندا محمد احمد على١٣٥
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٥مستجد تقدیر٢١٣٦ندى ایمن سعید عبدالعال١٣٦

٥مستجد تقدیر٢١٣٧نسمھ احمد عبدهللا عباس١٣٧

٥مستجد تقدیر٢١٣٨نورا جمال محمد محمد١٣٨

٥مستجد تقدیر٢١٣٩نورھان جمال ھاشم عبدالعظیم١٣٩

٥مستجد تقدیر٢١٤٠نورھان خلف هللا محمد زكى١٤٠

٥مستجد تقدیر٢١٤١نورھان عبدالعلیم ابوالمكارم عبدالعلیم١٤١

٥مستجد تقدیر٢١٤٢نورھان عمر عبدالوھاب محمد١٤٢

٥مستجد تقدیر٢١٤٣نیره احمد محمد محمد١٤٣

٥مستجد تقدیر٢١٤٤ھاجر جمال احمد على١٤٤

٥مستجد تقدیر٢١٤٥ھاجر حجازي عرابي أحمد١٤٥

٥مستجد تقدیر٢١٤٦ھاجر شعبان محمد محمد١٤٦

٥مستجد تقدیر٢١٤٧ھاجر عمر حماد عباس١٤٧

٥مستجد تقدیر٢١٤٨ھاجر ھیبھ عبدالعزیز عباس١٤٨

٥مستجد تقدیر٢١٤٩ھالھ سامى عبدالشافى عبدالرحیم١٤٩

٥مستجد تقدیر٢١٥٠ھبھ عبدالاله حسن عطا١٥٠

٦مستجد تقدیر٢١٥١ھدیر على فتحى یوسف١٥١

٦مستجد تخلف٢١٥٢ھدیر على محمود محمد١٥٢

٦مستجد تقدیر٢١٥٣ھدیر مصطفى اسماعیل محمد١٥٣

٦مستجد تخلف٢١٥٤ھند سامي محمد عبدالوھاب١٥٤

٦مستجد تقدیر٢١٥٥ورده سید خلف عبد العال١٥٥

٦مستجد تخلف٢١٥٦والء عربي كامل محمد١٥٦

٦مستجد تقدیر٢١٥٧یاسمین جمال مندى عبدالعظیم١٥٧

٦مستجد تقدیر٢١٥٨یوسف ممدوح فاروق خلیفھ١٥٨

٦باق٢١٥٩احمد عبدالمعبود بكرى على١٥٩

٦باق٢١٦٠احمد محمد محمد عبد الكریم١٦٠

٦باق٢١٦١اسراء محمد العربي رجب شعبان١٦١

٦باق٢١٦٢ایمان عبدالمجید احمد یونس١٦٢

٦باق٢١٦٣حازم رمضان احمد عبد ربھ١٦٣

٦باق٢١٦٤حبیبھ محمد خلیل على طلبھ١٦٤

٦باق٢١٦٥حماده ناجى عزمى احمد١٦٥

٦باق٢١٦٦خلود عبدالمنعم محمد محمد عمر١٦٦

٦باق٢١٦٧رانیا محمد على حسن١٦٧

٦باق٢١٦٨رشا محمد اسماعیل احمد١٦٨

٦باق٢١٦٩شروق نصر محمد احمد١٦٩

٦باق٢١٧٠عائشھ محمد جمعھ عبد النبى١٧٠

٦باق٢١٧١عبدالرحمن یحي ربیع عبد الحلیم١٧١

٦باق٢١٧٢عبدهللا احمد ابراھیم محمد١٧٢

٦باق٢١٧٣عبدهللا محمود محمد محمود غازي١٧٣

٦باق٢١٧٤غاده محمد حسین محجوب١٧٤

٦باق٢١٧٥فتوح ناجى فتحى حفنى النشوى١٧٥

٦باق٢١٧٦فردوس عبد الحمید قدري رضوان١٧٦
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٦باق٢١٧٧محمد محمود ابراھیم احمد١٧٧

٦باق٢١٧٨محمد ولید محمد محرم١٧٨

٦باق٢١٧٩محمود محمد شكري محمد١٧٩

٦باق٢١٨٠مریم حسین اسماعیل عبد الحمید١٨٠

٧باق٢١٨١منھ هللا جمال عبدهللا عبدالاله١٨١

٧باق٢١٨٢ھالھ حسین محمد مصطفى١٨٢

٧من الخارج ٢١٨٣١احالم عبدالسالم عبدالعلیم عبدالحمید١٨٣

٧من الخارج ٢١٨٤١احمد حسین فتحي جابر١٨٤

٧من الخارج ٢١٨٥١احمد عاشور احمد علي١٨٥

٧من الخارج ٢١٨٦١االء عید خلف محمد١٨٦

٧من الخارج ٢١٨٧١الحسین جمال محمد شحاتھ١٨٧

٧من الخارج ٢١٨٨١ایھ ناجح عبدالرشید حبیب١٨٨

٧من الخارج ٢١٨٩١ایھاب اسماعیل محمد عبد الاله١٨٩

٧من الخارج ٢١٩٠١جمال رمضان محمد مرسي١٩٠

٧من الخارج ٢١٩١١حسام محمد سلطان ابراھیم١٩١

٧من الخارج ٢١٩٢١ساره عبدالواحد عزوز عبدالفتاح١٩٢

٧من الخارج ٢١٩٣١سعد محمد سعید محمد١٩٣

٧من الخارج ٢١٩٤١سلوى على محمد عبدالغفار١٩٤

٧من الخارج ٢١٩٥١سیده جابر عبدالمعبود احمد١٩٥

٧من الخارج ٢١٩٦١شھیرة رمضان خلف سید١٩٦

٧من الخارج ٢١٩٧١ظافر على شبیب العجمى١٩٧

٧من الخارج ٢١٩٨١عبدالرحمن خلف ابراھیم محمد١٩٨

٧من الخارج ٢١٩٩١عبدالرحمن محمد عبدهللا محمد١٩٩

٧من الخارج ٢٢٠٠١فارس محمد عبدالعزیز محمد٢٠٠
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
ثانیة - انتظـام

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٠١ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

٧من الخارج ٢٢٠١١محمد اسامھ محمد لطفى حسن٢٠١

٧من الخارج ٢٢٠٢١محمد عادل الفي تھامي٢٠٢

٧من الخارج ٢٢٠٣١محمد مصطفى محمد ابراھیم٢٠٣

٧من الخارج ٢٢٠٤١محمد یاسر محمد خیرى عبد الظاھر٢٠٤

٧من الخارج ٢٢٠٥١محمود محمد محمود عبدالحكیم٢٠٥

٧من الخارج ٢٢٠٦١مصطفى جمال فھمى محمد٢٠٦

٧من الخارج ٢٢٠٧١ناجي محمد عبد الشافي فاوي محمود٢٠٧

٧من الخارج ٢٢٠٨١نعمھ فؤاد علي حسن٢٠٨

٧من الخارج ٢٢٠٩١ھاجر اسماعیل محمد محمود٢٠٩

٧من الخارج ٢٢١٠١ھاجر عاطف سطوحى ابوطالب٢١٠
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كلیة دار العلوم

كشف توزیع الطالب على اللجان
ثانیة - انتساب

للعام الجامعى(٢٠٢٢ - ٢٠٢٣)/الدور األول

نظام ابن الھیثم إلدارة شئون الطالب بتاریخ ٢٠٢٢/١٢/٣١ ١٠:٠١ ص

المكانرقم اللجنةحالة القیدرقم الجلوساالســـمم

١مستجد تخلف٢٥٠١احمد عماد احمد محمد١

١مستجد تقدیر٢٥٠٢احمد محمد عبدالمعین محمد٢

١مستجد تخلف٢٥٠٣احمد مخلوف بدوى على٣

١مستجد تخلف٢٥٠٤اروى محمود عبدالفتاح عبدالجابر٤

١مستجد تخلف٢٥٠٥اسماء سید محمد رفاعى٥

١مستجد تقدیر٢٥٠٦اسماء محمد عبدالنافع على٦

١مستجد تخلف٢٥٠٧اشرف سید محمد على٧

١مستجد تقدیر٢٥٠٨امنھ بدر محمد محمد٨

١مستجد تخلف٢٥٠٩امیره جمال احمد عبدالفتاح٩

١مستجد تخلف٢٥١٠راندا اشرف محمد محمد١٠

١مستجد تخلف٢٥١١رضوى رشاد عبدالرحمن محمود١١

١مستجد تقدیر٢٥١٢رقیھ عادل سعد احمد١٢

١مستجد تخلف٢٥١٣رقیھ محمد ابراھیم محمد١٣

١مستجد تقدیر٢٥١٤ریھام اشرف سعودى احمد١٤

١مستجد تقدیر٢٥١٥زھراء عالء عبدالنعیم عبدالباقى١٥

١مستجد تخلف٢٥١٦زینب شعراوى ماضى عبدالمجید١٦

١مستجد تخلف٢٥١٧ساره یاسر محمد ابراھیم١٧

١مستجد تخلف٢٥١٨سالي محمد فؤاد عبدالحمید١٨

١مستجد تخلف٢٥١٩سحر عبدالحلیم عبدالحمید محمود١٩

١مستجد تقدیر٢٥٢٠سمر اشرف سمیر حلمى٢٠

١مستجد تقدیر٢٥٢١شروق طھ ھاشم عبدالرحیم٢١

١مستجد تخلف٢٥٢٢شروق مؤمن احمد محمد٢٢

١مستجد تخلف٢٥٢٣شھد محمد محمد حسن٢٣

١مستجد تخلف٢٥٢٤شیماء احمد محمد محمد٢٤

١مستجد تقدیر٢٥٢٥شیماء فایز عباس عیسوى٢٥

١مستجد تخلف٢٥٢٦عبدالحمید صالح عبدالحمید عید٢٦

١مستجد تخلف٢٥٢٧عبدالرحمن ربیع محمد عثمان٢٧

١مستجد تخلف٢٥٢٨عبدهللا عبدالتواب عبدالرؤف عبدالمجید٢٨

١مستجد تخلف٢٥٢٩عبیر خالد فھیم لیثى٢٩

١مستجد تخلف٢٥٣٠فاطمة كمال الدین كامل ابراھیم٣٠

٢مستجد تخلف٢٥٣١فاطمھ خالد رمضان ادریس٣١

٢مستجد تخلف٢٥٣٢فاطمھ محمد عبدالمجید صابر٣٢

٢مستجد تخلف٢٥٣٣فاطمھ نصر عبدالعزیز عبدالجواد٣٣

٢مستجد تخلف٢٥٣٤فرحھ خزان احمد عمران٣٤

٢مستجد تخلف٢٥٣٥محمد احمد فاروق حسین٣٥
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٢مستجد تخلف٢٥٣٦محمد انور عطا عبدالرحمن٣٦

٢مستجد تخلف٢٥٣٧محمد حسانین سید حسانین٣٧

٢مستجد تخلف٢٥٣٨محمد رجب نایل سید٣٨

٢مستجد تخلف٢٥٣٩محمد صالح محمد عبدالمحسن٣٩

٢مستجد تخلف٢٥٤٠مریم محمد عبدالحكم احمد٤٠

٢مستجد تخلف٢٥٤١منھ هللا ماھر حمدى السید٤١

٢مستجد تخلف٢٥٤٢ناریمان محمد احمد محمد٤٢

٢مستجد تخلف٢٥٤٣نبیلھ رفعت بھزات سجید٤٣

٢مستجد تخلف٢٥٤٤نجوى احمد سالم عبدالمولى٤٤

٢مستجد تقدیر٢٥٤٥نوره ناصر ابراھیم محمد٤٥

٢مستجد تخلف٢٥٤٦ھاجر ھانى حسن محمد٤٦

٢مستجد تخلف٢٥٤٧ھناء السید محمد عبدالجواد٤٧

٢مستجد تخلف٢٥٤٨یوسف محمد فولي سید٤٨

٢باق٢٥٤٩احمد شعبان یونس محمد٤٩

٢باق٢٥٥٠احمد فرغلى فوزى على٥٠

٢باق٢٥٥١احمد ناصر محمد جمال الدین٥١

٢باق٢٥٥٢اشرقت ھیبھ محمد عبدالعال٥٢

٢باق٢٥٥٣بالل حسانین عبدالعزیز حسانین٥٣

٢باق٢٥٥٤حازم حامد حسن محمد٥٤

٢باق٢٥٥٥حسناء حامد كمال عبدالحمید٥٥

٢باق٢٥٥٦خالد محمد عبدالوھاب میمون٥٦

٢باق٢٥٥٧شیماء سید ابراھیم عطا٥٧

٢باق٢٥٥٨عبد الرحمن مدحت محمد شحاتة٥٨

٢باق٢٥٥٩علي ابراھیم حسین عبدالحلیم٥٩

٢باق٢٥٦٠فاطمھ احمد علي عبدالحمید٦٠

٣باق٢٥٦١مؤمن محمود عید توفیق٦١

٣باق٢٥٦٢محمد جمال حافظ عبد المجید٦٢

٣باق٢٥٦٣مصطفي علي فتحي خلف٦٣

٣باق٢٥٦٤منار فرغلي عبدالمنعم ابراھیم٦٤

٣باق٢٥٦٥ندا سعید محمد عبد الخالق٦٥

٣باق٢٥٦٦نسمھ عبد الناصر كامل جاد٦٦

٣باق٢٥٦٧نیره اسامھ یوسف حسن٦٧

٣من الخارج ٢٥٦٨١احمد محمد عنتر عطا٦٨

٣من الخارج ٢٥٦٩١تسنیم منتصر طھ ابراھیم٦٩

٣من الخارج ٢٥٧٠١حسن محمد حسن محمد تراب٧٠

٣من الخارج ٢٥٧١١سمیھ عصام محفوظ عبدالودود٧١

٣من الخارج ٢٥٧٢١سھیلھ عبد الناصر احمد مبارك٧٢

٣من الخارج ٢٥٧٣١شھاب محسن محمد حسن٧٣

٣من الخارج ٢٥٧٤١عبد هللا أحمد محمد أحمد٧٤

٣من الخارج ٢٥٧٥١عبدهللا معروف محمد بلھاس معروف٧٥

٣من الخارج ٢٥٧٦١عمرو سید محمد حسانین٧٦
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٣من الخارج ٢٥٧٧١فاطمھ جمال محمد یوسف٧٧

٣من الخارج ٢٥٧٨١فضل شوقى عبد السند على٧٨

٣من الخارج ٢٥٧٩١محمد احمد یوسف محمود٧٩

٣من الخارج ٢٥٨٠١محمد فاروق محمد محمد النشار٨٠

٣من الخارج ٢٥٨١١محمود عماد عبد الباقي عیسي٨١

٣من الخارج ٢٥٨٢١محمود محمد حسن ابراھیم٨٢

٣من الخارج ٢٥٨٣١محمود ناصر على عبد العزیز٨٣

٣من الخارج ٢٥٨٤١مصطفى محمد قطب ابراھیم٨٤

٣من الخارج ٢٥٨٥١مصطفي جعفر صابر علي٨٥

٣من الخارج ٢٥٨٦١منار محمد ھاشم معوض٨٦

٣من الخارج ٢٥٨٧١نھال مناع محمد مناع٨٧

٣من الخارج ٢٥٨٨١ولید عبدالاله سید عبدالاله٨٨
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