
المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

85.00100اسراء ثروت جمال محمد1130555

680.00800ادهم عصام الدين حافظ21528041

170.00200ريم ايمن احمد31528271

340.00400عبد الرحمن ياسر41527137

680.00800مى احمد عبدالعاطى5140444

170.00200ناهد مصطفى سليمان61528604

340.00400ياسمين عادل محمد71531004

255.00300رانا سليم محمد السيد81530126

85.00100غادة شوقى امين91528413

255.00300رحاب محمود سيد101528254

255.00300مصطفى مجدى فاروق11141122

85.00100ياسمين محمد على121528705

85.00100اسماعيل احمد محمد13140768

85.00100اسالم خالد عبد القوى141528080

85.00100ميسرة عبد هللا عبد العليم151528598

85.00100ماهيتاب اسامه عبد الحميد161528460

85.00100تقى ياسر سعد171528206

170.00200كرستين اشرف كمال الدين18140430

170.00200محمد انور عبد هللا191527194

255.00300تقى مصطفى عبد السالم201528205

5200ما بعده4420.00

كشف استرداد المستوى الثانى للعام 2016 / 2017 للفصل الصيفى



ما قبله4420.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

680.00800باسم السيد محمد211527074

170.00200هند عاطف هاشم221528683

340.00400هبه نبيل امين امين241531021

170.00200نسمه ميخائيل عبد العواض251528622

85.00100غدير محمد عبد المنعم271528415

170.00200هشام صبحى عبد المنصف291527268

170.00200هدى يسرى كامل301528671

255.00300جهاد محمود سويف311528210

85.00100سارة محمد عبد القوى321528304

85.00100هديل كمال عبد الرحيم331528678

170.00200ايه عبد السالم34140311

170.00200وائل يحى عبد الظاهر351527270

170.00200احمد مجدى محمود361528033

85.00100بوال هانى نجيب371527078

255.00300محمد محمود محمد381528495

85.00100مارتينا جميل اسكندر391528452

85.00100فادى عابد فهمى401528417

ما بعده7650.00



ما قبله7650.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

255.00300سهيله سليمان عطيه41130217

340.00400ايه حامد ابراهيم421528180

85.00100فاتن السيد عبد العال431527166

170.00200ايمان محمد محمد جابر441528174

85.00100محمد خالد ابو الحسن451527200

170.00200محمد اشرف قناوى461527191

170.00200سلمى احمد كمال471528318

85.00100حسام رجب يسن481527091

255.00300احمد اسامه ممدوح491527004

255.00300اسماء شهاب الدين501528085

170.00200سارة حسن ابراهيم511528296

85.00100نرمين عالء صبحى521528621

170.00200جهاد خالد محمد بكرى531527084

340.00400يوسف جابر ربيع541527276

85.00100امنية يحى سعد رفاعى551527053

85.00100نورهان محمد سيد561527258

170.00200سماح عبد الحكيم عامر57141034

85.00100يمنى مصطفى حنفى581527274

510.00600مريم جرجس وليام59140802

85.00100كاترين خيرى سعيد601528434

ما بعده11305.00



ما قبله11305.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

85.00100هاجر طلعت عبد النبى611528652

170.00200اسراء وحيد عبد المنعم62141185

255.00300اية عبد هللا محمد على631528154

170.00200عبد الرحمن ابو زيد641528366

255.00300منه هللا سيد بهجت651528714

85.00100اميرة عيد جالل661528720

85.00100دعاء محمد يوسف671527100

85.00100مهاب مجدى محمد681527247

85.00100احمد صبحى محمود691528024

170.00200اسراء على صبحى701528068

85.00100محمد الهادى محمود711528472

170.00200يوليانة عيد صليب72140632

170.00200اندرو ممدوح خليل731528149

85.00100مينا مجدى جرجس741528599

255.00300محمد عبد الرحيم751528485

85.00100محمد بهاء الدين احمد761527195

85.00100ايمان صالح صابر771527065

340.00400مسلم سامى محمد78120979

85.00100باسم عبد العال سعيد79140103

85.00100اهداء رفاعى احمد801527061

ما بعده14195.00



ما قبله14195.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

85.00100احمد محمد عبدهللا811527028

85.00100احمد محمد عبد الرحمن82140971

255.00300بسنت احمد سيف831527077

255.00300عبد الرحمن فؤاد محمد84130623

340.00400محمد خالد احمد محمد851527201

85.00100مروة يحى احمد861528527

170.00200يوسف امين طه87140895

170.00200نهى عبد الباقى حسانين881528625

85.00100مروان مجدى طه891527225

85.00100نورهان اشرف عبده901528635

170.00200ايرينى جاب هللا حليم911528162

85.00100ايه عماد محمد محمد921527069

85.00100هند خالد محمد931528681

85.00100على محسن حسن94141098

170.00200امير احمد محمود951528135

85.00100محمد مجدى احمد96140817

170.00200محمود خالد عبد الحليم97141171

170.00200ستيفن فيليب ناثان981527112

85.00100كوثر سيد محمود991528441

255.00300اسماء عبد الحليم حسن1001528086

340.00400محمود رفعت مصطفى1011528509

ما بعده17510.00



ما قبله17510.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

255.00300نرمين عبد الحفيظ1021528620

595.00700محمد عصمت محمد1031528490

255.00300سمر عبد الجليل صادق104140700

170.00200اسماء عبد المريد قاسم1051528087

85.00100ندا محمد مهدى1061528607

85.00100عمرو عصام محمد1071527161

85.00100سميه ماجد عبد الرازق1081528324

85.00100يوسف عمر احمد1091528712

85.00100اسراء اسماعيل حسين1101528051

595.00700خلود عبد الباقى خليفه111140167

850.001000هاجر عبد التواب رجب1121528655

170.00200احمد محمد انور1131528034

85.00100احمد اسماعيل محمود1151528013

85.00100شرين خالد جابر1161528342

170.00200ايه مصطفى سيد117140538

425.00500مصطفى حسين احمد1181527233

85.00100شروق رواش حامد1191528334

85.00100ايه محسن ابو السعود1201527071

340.00400اسماء مرضى عبد المنعم1211528092

595.00700هيام مختار السعدى1221528686

170.00200اميره ابراهيم عبد الفتاح1231528134

595.00700اميره فؤاد محمد1241528131

ما بعده23460.00



ما قبله23460.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

85.00100فاطمه محمد عبد العزيز1251528429

85.00100زينب حماده سيد1261528280

340.00400ابانوب ابراهيم سامى127140806

765.00900عمر عادل عمر1281528404

340.00400سيف الدين ايمن عبد العظيم129140506

85.00100امل منير عبدالحميد على130140208

85.00100محمود محمد احمد1311528514

255.00300ايه محمد ابراهيم1321528188

255.00300نورالدين محمود صالح1331528626

85.00100محمد سامى محمود1341527203

340.00400سمر نزيه الحسينى1351528323

255.00300يارا احمد عصام136140675

85.00100شيماء جمعه رفاعى137140922

85.00100هبه هللا حسين1381527263

85.00100مارينا ممدوح خليل1391528458

85.00100عبد الرحمن ياسر عبد الرحمن1401527143

85.00100محمد اسعد محمود1411528470

425.00500محمد وجيه فؤاد142130777

85.00100ايه كمال سليم1431528186

85.00100فاطمه احمد عبد الظاهر1441528424

85.00100مارينا عاطف زكى1451528455

85.00100عمرو محمد فرج1461528409

85.00100ايه عمرو ابراهيم1471528159

85.00100مها محمود فؤاد148140618

170.00200ايمان شوقى احمد1491528168

85.00100ايه فرج محمود1501528160

170.00200بسمه شريف فاروق1511528193

ما بعده28220.00



ما قبله28220.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

170.00200حسناء عرفات شعبان1521528223

85.00100اسماء محمد عبد الغنى153140781

85.00100اسراء هشام السيد1541528077

85.00100ساندى جاد الرب شنوده155140448

680.00800فاطمه محمد سيد1561528423

85.00100ساره محمد خليل1571528301

255.00300صالح عادل صالح1581528358

85.00100ايه عبد المنعم السيد1601528155

85.00100بسنت احمد محمد1611528196

170.00200فؤاد احمد فؤاد1621527165

170.00200شيماء محمد عويس1631528352

170.00200محمود رمضان عبد القادر1641527218

255.00300محمد احمد محمود على1651527188

170.00200محمد رضا محمد1661527202

170.00200ياسمين اسامه محمد167131169

170.00200هاجر اسامه هارون1681527259

510.00600سلمى خالد مصطفى1691528314

170.00200انطونيوس محفوظ فوزى1701530088

85.00100محمود عيد سعيد ابراهيم1711527221

85.00100هبه محمد عبد العزيز172130302

ما بعده31960.00



ما قبله31960.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

170.00200مريم زكريا امام173140236

85.00100عمر خيرى بكرمحمد1741527150

85.00100بيتر عماد رزق1751527079

170.00200ايه عبد الخالق على عواد1761527063

85.00100احمد عادل عبد الظاهر1771527014

595.00700محمود عبد الحاكم عبد البصير1791527219

85.00100طارق عبد الحميد ندا180141016

85.00100هاجر ربيع فاروق1811527260

85.00100مريم عصام على1821527228

85.00100مادونا عماد صبرى1831527183

85.00100فاطمه محمد حسن محمد1841527169

85.00100هدى راضى محمد احمد1851527266

85.00100منه هللا خالد احمد1861527244

85.00100اسراء احمد محمد يوسف1871527038

170.00200دعاء عماد محمد1881527099

85.00100عبد هللا محمود فرحات1891527141

85.00100اسماء عصام الدين سعد190140945

85.00100على محمد على191130768

85.00100رومانى مجدى جرجس1921527107

85.00100نادر شريف سمير1931527253

170.00200اسالم محمود سيد194140963

ما بعده34595.00



ما قبله34595.00

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

85.00100مصطفى حسنى حسن195120696

85.00100امنيه طارق محمد196140998

170.00200ايمان جمعه عبد الملك199121183

85.00100بافلى هانى نزيه ناشد2001531052

170.00200مهرائيل غالى محفوظ2011528576

85.00100عالء عبد الوهاب بكر2021528388

170.00200جون صفوت زكى2031528214

85.00100ماجد محمد سيد محمد2041528450

85.00100مونيكا مجدى جورجى2051528579

255.00300منه محمد عبد الرازق2061528570

255.00300ايمن شعبان جمعه207141029

ما بعده36125.0



ما قبله36125.0

المبلغالمبلغاسم الطالبرقم الكودم

510.00600رقيه صابر محمود2081528265

680.00800حمدى حمدى محمد209130121

510.00600ايمان شوقى احمد2121528168

340.00400محمد على جمال213140138

170.00200كامل سامح عبدالظاهر2151527172

255.00300زينب ابراهيم كامل2161528278

38590.00


