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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ السید عبدالحمید الحسانین فوده1000149730مستجد تقدیر1

      آیھ فوزى یحیى على العریان1000148930مستجد تقدیر2

      ابراھیم خالد ابراھیم عبدالعزیز اسماعیل1000149072مستجد تقدیر3

      ابراھیم عبدالعزیز منصور على عبدالعال1000103442باق4

      ابراھیم محمد ابراھیم محمد البسطویسى1000012683باق5

      ابراھیم محمد ظیفر عبدالحافظ1000149196مستجد تقدیر6

      احمد السعید محمد عبدالحمید حنیجل1000103865باق7

      احمد السید احمد عبدهللا رضوان1000150166مستجد تقدیر8

      احمد ایمن عبدالجواد رجب عالم1000149225مستجد تقدیر9

      احمد ایھاب جمال عطیھ البنا1000149591مستجد تخلف10

      احمد ثروت احمد عطیھ ربیع1000064429مستجد تقدیر11

      احمد حسام حامد عبدالفتاح زاھر1000149254مستجد تقدیر12

      احمد رضا شكرى ابراھیم الحسینى1000149256مستجد تقدیر13

      احمد سامح محمد الشبراوى على الباز1000149593مستجد تقدیر14

      احمد سعد عبدالغفار عبدالمنعم ابراھیم1000151326مستجد تخلف15

      احمد سمیر عبدالعلیم المتولى1000103380مستجد تقدیر16

      احمد شوقى على محمود مرسى1000149808مستجد تقدیر17

      احمد صالح الدین یوسف صالح الدین فرید1000148847مستجد تقدیر18

      احمد عبدهللا السید بدره1000149092مستجد تقدیر19

      احمد عبدهللا عبدالمحسن عزیزه1000149197مستجد تقدیر20

      احمد ماجد السید منیع ابوالفضل1000149028مستجد تخلف21

      احمد مجدى الغنیمى ابوعرب سعد1000150264مستجد تخلف22

      احمد محمد عبدربھ عبدالقادر موسى1000149316مستجد تقدیر23

      احمد محمد فتح هللا یوسف یوسف1000148884مستجد تقدیر24

      احمد محمد یوسف محمد على قشوع1000149547مستجد تقدیر25

      احمد مصطفى محمد احمد الشرقاوى1000149261مستجد تخلف26

      احمد ولید عویض زكى یوسف عبدالسالم1000149425مستجد تقدیر27

      اسامھ زھدى عبدالمنعم محمد حسین الطناحى1000086015باق بعذر28

      اسامھ محمود عبدالسمیع محمود شھاب الدین1000151325مستجد تقدیر29

      اسراء حسن نجیب رجب البھنساوى1000150024مستجد تقدیر30

      اسراء فوزى رشدى المتولى1000045266باق31

      اسالم الموافى مراد نواره1000149189مستجد تخلف32

      اسالم ایمن نصر فوده1000149093مستجد تقدیر33

      اسالم ولید عبدالمنعم فایز الحفناوى1000149603مستجد تقدیر34

      السید فتحى السید عطیھ1000149555مستجد تقدیر35

      الشیماء محمد العوضى عبدالسالم العوضى1000149578مستجد تخلف36

      المعتصم با� عبدالھادى عثمان عبدالھادى شرف1000149616مستجد تقدیر37

      امانى اشرف حسنى زكى السید1000149666مستجد تقدیر38

      ایمان ثروت احمد عطیھ ربیع1000149652مستجد تقدیر39

      ایمان سعد احمد عبدالقادر الھجرسى1000149653مستجد تقدیر40

      بسمھ مصطفى مختار محمد جوده1000149052مستجد تخلف41
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      تقى محمود بدیر محمود شحاتھ1000149477مستجد تقدیر1

      حازم احمد محمد السید حسنین1000149235مستجد تقدیر2

      حبیبھ احمد المرسى الدسوقى البغدادى1000150009مستجد تقدیر3

      حسام حسانین عبدالتواب عبدالرحیم اسماعیل1000149649مستجد تقدیر4

      حمدى فرید حمدى الھلف1000149211مستجد تقدیر5

      خالد احمد عبدالمعبود زكى حسین1000149405مستجد تقدیر6

      خالد احمد ماجد ابراھیم احمد ابوالنجا1000104118باق بعذر7

      خالد عماد عبداللطیف القیران1000150125مستجد تخلف8

      خالد ولید محمد زكى ابراھیم1000149503مستجد تقدیر9

      دنیا الشناوى على المتولى ابراھیم1000149673مستجد تقدیر10

      رقیھ محمد السید مجاور احمد الشافعى1000094728مستجد تخلف11

      رنا جمعھ محمد سلیم العجیرى1000150090مستجد تقدیر12

      روان عادل احمد محمود شادوفھ1000149667مستجد تخلف13

      ریم على احمد محمد الشوره1000104332باق14

      زیاد احمد عبدالعزیز احمد صباح1000149609مستجد تقدیر15

      زیاد محمد سمیر جمعھ1000149880مستجد تخلف16

      زیاد ولید شوقى محمد شدید1000149874مستجد تقدیر17

      ساره السعید فوزى عبدالعال محمد1000125991مستجد تخلف18

      ساره محمد احمد على النجار1000149655مستجد تقدیر19

      سلمى خالد السید عبدالحمید مصطفى1000149468مستجد تقدیر20

      شروق محمود محمود عبدالوھاب حجازى1000149222مستجد تقدیر21

      شریف سعد عطیھ محمد محمد بدران1000150289مستجد تخلف22

      شموع محمد كامل السعید ھویدى1000085884باق23

      شھاب صادق عبده الشین1000064071باق24

      عاصم محمد رفعت العراقى1000188114محول25

      عاصم مصطفى محمد سلیمان بدر1000149506مستجد تقدیر26

      عبدالباقى حسن عبدالباقى اسماعیل الخفیر1000161461باق27

      عبدالرحمن ابوبكر محمد عمر بیبرس1000150290مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن الشحات عبدالنبى المتولى1000149921مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن امین ابراھیم امین سبع1000149001مستجد تقدیر30

      عبدالرحمن رمضان مسعد یاسین1000064100باق31

      عبدالرحمن زغلول محمدالھادى الھادى شتا1000149660مستجد تقدیر32

      عبدالرحمن على احمد فوده عبدهللا1000103137باق33

      عبدالرحمن محمد عوض حبیش1000149167مستجد تقدیر34

      عبدالرحمن محمود صدقى عبدهللا السید1000149964مستجد تقدیر35

      عبدالرحمن مصطفى عبدالعال عطا دغیم1000149065مستجد تقدیر36

      عبدالعزیز رفعت عبدالعزیز محمد الدسوقى1000104406باق37

      عبداللطیف حامد عبداللطیف محمد الدسوقى1000148959مستجد تقدیر38

      عبدهللا ایمن فتحى الششتاوى1000149121مستجد تقدیر39

      عبدهللا سمیر عامر العشماوى1000149208مستجد تقدیر40
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      على عصام حسن شمس الدین نوح1000149341مستجد تقدیر1

      على محمد محمود احمد الجوھرى1000149343مستجد تقدیر2

      عمر محمد المتولى السید1000149760مستجد تقدیر3

      عمر محمد عبدهللا عبدالرحمن1000150087مستجد تقدیر4

      عمرو اشرف احمد عبدالمجید شحاتھ1000149688مستجد تقدیر5

      عمرو جمال احمد محمد على حجازى1000148946مستجد تقدیر6

      عمرو عبدالھادى محمد حامد ابراھیم1000149664مستجد تقدیر7

      عمرو موسى عزالرجال موسى ادریس1000149432مستجد تقدیر8

      فؤاد محمد عبدالقادر محمد1000150194مستجد تقدیر9

      فاطمھ ابراھیم محمد سلیمان1000148845مستجد تقدیر10

      فاطمھ السید احمد السید سعید1000148820مستجد تقدیر11

      فاطمھ محمد مصطفى اسماعیل السخیل1000151355مستجد تخلف12

      فخرى احمد عبدالعظیم رسمى طھ محمد حسنى1000149714مستجد تخلف13

      فراس محمد جبر محمد عسكر1000149565مستجد تقدیر14

      فرحھ عماد محمد محمد فرید1000150163مستجد تقدیر15

      فوزى السید فوزى عباس اسماعیل1000150128مستجد تقدیر16

      محسن یوسف عبدالحى محمد ابوالمجد1000148987مستجد تقدیر17

      محمد احمد ذكى عبدالحمید عیسى1000149770مستجد تقدیر18

      محمد احمد سید احمد محمد الحواوشى1000044766باق19

      محمد احمد عبدالرحمن عوض هللا سیداألھل1000149817مستجد تقدیر20

      محمد احمد محمد النجار1000149200مستجد تقدیر21

      محمد اسامھ ذكى مسعد السید1000104238باق22

      محمد السعید الدسوقى سالمھ1000149281مستجد تقدیر23

      محمد السید الغزالى عباس1000149982مستجد تقدیر24

      محمد السید المرشدى عمر احمد1000096766مستجد تقدیر25

      محمد السید محمد مصطفى الشیخ1000148940مستجد تخلف26

      محمد السید محمود احمد الباز1000149727مستجد تقدیر27

      محمد بدوى صالح بدوى1000149569مستجد تخلف28

      محمد ثروت محمد حسن الراجحى1000148909مستجد تقدیر29

      محمد رشاد رشاد فھیم عبدالحلیم1000148960مستجد تقدیر30

      محمد سامى محمد منصور1000149069مستجد تقدیر31

      محمد سمیر عبدالحمید المتولى عطیھ1000149629مستجد تقدیر32

      محمد صالح الدین عبده صالح1000149305مستجد تقدیر33

      محمد صالح جمال محمود الصراف1000149934مستجد تخلف34

      محمد طارق محمد احمد1000150132مستجد تقدیر35

      محمد عبدالقادر السید على1000149822مستجد تقدیر36

      محمد محسن عوض عبداللطیف مسعد1000149633مستجد تقدیر37

      محمد محسن محمد عبدالرازق المنیر1000104515مستجد تقدیر38

      محمد محمد السید محمد العربى1000125906مستجد تقدیر39

      محمد محمود احمد محمد جاد1000149307مستجد تقدیر40
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      محمد محى الدین صابر محمد عبدالحى1000149782مستجد تقدیر1

      محمود احمد جمعھ حسن محمد1000150015مستجد تقدیر2

      محمود اسامھ عبدالفتاح عبدالرحمن1000149581مستجد تقدیر3

      محمود رشاد محمد الحلبى1000103636مستجد تقدیر4

      محمود رضا ھاشم عبدالوھاب ابوجازیھ1000149636مستجد تقدیر5

      محمود عبدالرحمن اسماعیل عبدالرحمن1000152612مستجد تقدیر6

      محمود على عبدالخالق حجاب1000149110مستجد تقدیر7

      محمود محمد عبدالحلیم بسیونى1000149111مستجد تقدیر8

      مریم حسن على السید جاد1000149645مستجد تقدیر9

      مریم طلعت محمد عبده ابوموسى1000149942مستجد تقدیر10

      مریم عبدالعزیز عبدالعاطى حسن الحداد1000149476مستجد تقدیر11

      مریم محمد حسن حسن حجاج1000149656مستجد تقدیر12

      مصطفى احمد احمد سید احمد عبدالنبى1000150236مستجد تقدیر13

      مصطفى احمد نعمان احمد الوصیف1000103454مستجد تقدیر14

      مصطفى محمد الطنطاوى عبدالفتاح الطنطاوى1000149293مستجد تقدیر15

      مصطفى محمد عبدالحمید ابراھیم عماره20710049باق16

      مصطفى محمد عبداللطیف محمود المیھى1000150136مستجد تخلف17

      مصطفى محمود فتحى عباس عالم1000150245مستجد تقدیر18

      مغفره شریف عبدالوھاب محمد1000149539مستجد تخلف19

      ممدوح عزمى حامد حامد1000150113مستجد تخلف20

      منةهللا خالد محمد محمود المصرى1000103809مستجد تقدیر21

      منى احمد محمد سعد نافع1000149659مستجد تقدیر22

      مھند احمد سعد زغلول عبدالفتاح حسین1000149864مستجد تخلف23

      مھیتاب محمد سعد البیومى عابدین1000149985مستجد تقدیر24

      نادر ھانى احمد احمد الحلو1000149639مستجد تقدیر25

      ندا حسانین عثمان حسن الحصرى1000148951مستجد تقدیر26

      ندا یحیى حسن الششتاوى الدالى1000150049مستجد تقدیر27

      نورا محمود حبیب مصطفى الجوھرى1000150247مستجد تقدیر28

      ھاجر شریف حسن ابوھبھ1000149875مستجد تقدیر29

      ھدى السید رمضان الدواخلى1000150060مستجد تقدیر30

      ھدیر محمد ابراھیم عرفھ الشافعى1000150028مستجد تقدیر31

      ھشام السعید السعید محمد عنتر1000103125مستجد تقدیر32

      ھشام محمد محمود المرسى1000149738مستجد تقدیر33

      یاسر جعفر طھ محمود الموجى1000149641مستجد تقدیر34

      یاسمین على محمد محمد سلیمان1000148916مستجد تقدیر35

      یاسین احمد محمد محمد القرشى1000149765مستجد تقدیر36

      یسرا السید ابراھیم محمد حسین1000148982مستجد تقدیر37

      یمنى وجدان خالد فرج هللا1000149229مستجد تقدیر38

      یوسف على حسن على1000148915مستجد تخلف39

      یوسف محمد حسن حسین1000149534مستجد تخلف40
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