
 

 

ون الماليةئإدارة الش  

 

 3102/3102بيان بأسماء الطالب الذين تم اتخاذ إقرارات استرداد مستحقاتهم العام الدراسي 
 

ـماالســ م ـم م المبلغ ـــــــ  المبلغ االســـــــــ

 05.782 محمد أحمد محمد 02 05.782 محمد جمال محمد 1
 05.782 مارينا ميشيل زكى .0 05.782 جهاد سالم حنفي 0
 05.782 بركسام سيد جودة 05 05.782 أشجان عبد العظيم سعيد 3
 05.782 مارينا سمير لحظي 02 05.782 محمود محمد حسن 4

 05.782 عالء عادل عبد الرحمن 32 05.782 محمد خالد محمد 8
 10.782 هدى أشرف محمود 31 082 محمد طه عثمان 2
 05.782 ريهام إبراهيم موسى 30 05.782 روز عادل فرح .
 05.782 سارة هشام مكرم 33 05.782 ندى عصام مدحت 5
 05.782 آية محمود على 34 2.782. كيرلس سرى جرجس 2

 05.782 آسر شكري محروس 38 05.782 دى زكريا واصففا 12
 11557.8 دعاء سراج محمد مرسى 32 05.782 ندى أشرف عبد البر 11

 05.782 مريم ظريف جاب هللا .3 05.782 مينا فريد ألفا 10
 11557.8 عصام محمد عبده 35 05.782 فاطمة هاني عبد الهادي 13
 32.782 اريا رشدي صموئيلم 32 05.782 بسنت محمد عبد اللطيف 14
 32.782 سارة عاطف عبد المجيد 42 05.782 أحمد مهدي السيد على 18
 2.782. يوستينا هاني هزي 41 05.782 مصطفى نصر إبراهيم 12
 05.782 فادى حسين محمد 40 05.782 أسماء عبد الرحمن عبد الرحمن .1
 05.782 سارة سابق محمد 43 11557.8 رنا عادل حسين محمد 15
 05.782 آية طارق نعى 44 82.782 محمد أحمد خضر 12

 05.782 عمرو عيد محمود 48 05.782 منه هللا أسامة إمام 02
 05.782 دنيا مجدي عيد 42 05.782 إيمان حمدان أحمد 01
 2.782. إسراء عبد الرحمن السيد .4 05.782 محمد محمود عبد المنعم 00
 05.782 إيمان رجب محمد 45 2.782. منه هللا حسين حسن 03
 05.782 أسماء محمد بيومي 42 05.782 أحمد سيد محمد محمد 04
 2.782. جينا سامي وليم 82 05.782 عبد الرحمن أيمن حمودة 08

 
 

 
 

 
 



 

 

ون الماليةئإدارة الش  

 

 3102/3102بيان بأسماء الطالب الذين تم اتخاذ إقرارات استرداد مستحقاتهم العام الدراسي 
 

ــم م ــــ ـــ ــم م لغالمب االسـ ــــ ـــ  المبلغ االسـ

 05.782 أميرة ضاحى أحمد 2. 82.782 غادة محمد عاشور 81
 05.782 نجوى هشام إسماعيل .. 05.782 فاطمة محمد السيد 80
 05.782 عثمان أحمد عثمان 5. 05.782 أمنية فؤاد عبد الباسط 83
 05.782 مصطفى السعيد السيد 2. 05.782 شيماء ربيع إبراهيم 84

 05.782 نورهان على وجيه 52 05.782 وفاء شحاته محمد 88
 05.782 سما محمد إبراهيم 51 05.782 ريهام عيد على 82
 05.782 تسنيم أحمد عز الدين 50 15.782 ساندي جيد نصيف .8
 05.782 عمرو عبد الناصر حافظ 53 05.782 محمد عبد الحميد 85
 05.782 هللا السيد محمد عبد 54 05.782 نهى منصور خليل 82
 05.782 خالد مجدي محمد 58 05.782 آية جابر شاكر 22
 05.782 عبد الرحمن سعيد موسى 52 82.782 حسين نصر محمد 21

 05.782 محمد عادل سيد أحمد .5 05.782 منى حسين عبد المجيد 20
 05.782 مروة فؤاد أحمد  55 05.782 ريهام نور محمد عالم 23
 05.782 هبه هللا سامي أبو سريع 52 05.782 محمدسمر مصطفى  24
 05.782 سمر سراج إبراهيم 22 05.782 فاطمة رياض عوض 28
 05.782 محمود صابر عبد الرحيم 21 05.782 مونيكا ناجى توفيق 22
 05.782 أحمد محمد رمضان 20 05.782 ماريا عاطف شحاته .2
 05.782 معتز عادل كمال 23 2.782. كريم حسن أنور 25
 05.782 محمد أحمد عطوه 24 2.782. محمد صفوت محمد 22

 2.782. أحمد أمين محمد 28 82.782 محمد وليد فتحي 2.

 2.782. مصطفى محمد شحاته 22 82.782 محمد أحمد محمد 1.

 2.782. أمنية عز الدين على .2 05.782 ندى أشرف عبد هللا 0.

 2.782. عالء أحمد جودة 25 05.782 نورهان محمد عبد الفتاح 3.

 2.782. بسنت راضى عبد الوهاب 22 022 جون نصحي زكى 4.

 05.782 شهاب محمد حمدي 122 05.782 محمود عيد فؤاد 8.
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ـم م ـم م المبلغ االســـــــــ  المبلغ االســـــــــ

 08 ياسمين أحمد مرزوق 102 05.782 محي محمد إبراهيم 121
 02782 هاله محمد جابر .10 82.782 كريم أيمن أحمد 120
 82 رباب محمد سيد سيد 105 82.782 ياسمين مدحت متولي 123
 88 نورهان جمال حسن 102 10337.8 خالد إبراهيم عبد المنصف 124
 8.782 محمد عادل سيد 132 05.782 ماعيل محمودمحي إس 128
 21782 سارة عاطف عبد المجيد 131 05.782 رهام محمد زكريا 122
 8.782 مارينا جمال فتحي بشاي 130 05.782 سلمى محمد مصطفى .12
 102 إسالم محمود عبد هللا 133 05.782 منه هللا محي الدين عبد الوهاب 125

 8.782 تسنيم أحمد عز الدين 134 05.782 يزأمير محمد عبد العز 122
 8.782 محمود صابر عبد الرحيم 138 05.782 شادي محمد عبد الستار 112
 8.782 مارينا ميشيل زكى 132 05.782 ياسمين إبراهيم أحمد 111
 8.782 نجوى هشام إسماعيل .13 05.782 نسمة سامي محمود 110
 141782 د هاني عبد الرحمنمحم 135 05.782 مارينا جمال فتحي 113
 34.2708 إسراء حسين محمد 132 82.782 مصطفى إسالم عبد الخالق 114
 1033708 طه سليمان عبد الجيد 142 82.782 محمد خالد محمد يوسف 118
    2.782. محمد هاني عبد الرحمن 112
    34.2708 إسراء حسين محمد .11
    05.782 ميادة جمال حامد 115
    82.782 محمود فاروق شوقي 112
    82.782 يسرا المعتصم باهلل محمد 102
    82.782 أحمد خالد إبراهيم 101
    05.782 سلوى أحمد محمد 100
    430782 زينب محمد نايل 103
    188 تريزا روؤف وديع 104
    8.782 ياسمين إبراهيم أحمد  108

 

 
 

 
 
 


