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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم اشرف ابراھیم الحنفى1000125896باق1

      ابراھیم الحفنى ظریف الحفنى1000104087مستجد تخلف2

      ابراھیم الدسوقى عبدالحمید الصعیدى1000149144مستجد تخلف3

      ابراھیم حسن ابراھیم عبدالعال1000096795باق4

      ابراھیم حسن محمد النباصى1000125931مستجد تخلف5

      ابراھیم سمیر محمد طلبھ1000152631مستجد تخلف6

      ابراھیم صالح السعید على البیاع1000149589مستجد تخلف7

      ابراھیم عاطف جمعھ السید قریعھ1000149763مستجد تخلف8

      ابراھیم عمرو ابراھیم عیسى غنیم1000085017باق9

      ابراھیم مجدى فرید احمد سلمان1000097477باق10

      احمد اشرف عبدالرؤف على المجبر1000149802مستجد تخلف11

      احمد السعودى ابراھیم عبدربھ محمد سالم1000064611باق12

      احمد السعید حسن احمد جاللھ1000125932مستجد تخلف13

      احمد السعید خمیس عبدالباقى الحارون1000063935باق14

      احمد الشحات عبدالعلیم السید1000149321مستجد تخلف15

      احمد الھادى حسن محمد احمد1000127853مستجد تخلف16

      احمد بلیغ حمدى عبده نجا1000103569باق17

      احمد جمال احمد محمد المتولى1000127868مستجد تخلف18

      احمد حسام الدین یوسف عبدالمجید1000013289مستجد تخلف19

      احمد رشاد رشاد السید عبده1000103792باق20

      احمد زكریا محى الدین ابوالعنین احمد1000150286مستجد تخلف21

      احمد سامح قندیل اسماعیل1000161180مستجد تخلف22

      احمد شحاتھ جالل الباز1000125948باق23

      احمد صالح احمد عباده سالم1000150347مستجد تخلف24

      احمد عبدالفتاح صدیق عبدالفتاح خیال1000150263مستجد تخلف25

      احمد على المحجوب البھنسى المحجوب1000150144مستجد تخلف26

      احمد عمرو فاروق محمد المالح1000104034باق27

      احمد فوزى محمد السید حسن زرد1000149231مستجد تخلف28

      احمد محمد احمد محمد الدمسیسى1000085035باق29

      احمد محمد السید محمد قمر1000085036باق30

      احمد محمد رجب عبدالعظیم القزاز1000148947مستجد تخلف31

      احمد محمد شكرى الحسمنى1000150093مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محمود احمد اسماعیل1000103492باق1

      احمد مدحت عبدالعزیز حسن1000096773مستجد تخلف2

      احمد منیر عبدالحمید محمد1000011973باق3

      احمد ھانى بدیر یاسین1000149155مستجد تخلف4

      احمد ولید عبدالغفار ابراھیم جویلى1000149550مستجد تخلف5

      اسامھ احمد محمد الدكرورى1000103211باق6

      اسامھ ناصر احمد عبدالمقصود1000149263مستجد تخلف7

      اسالم ابوراضى على ابوراضى ابراھیم1000149831مستجد تخلف8

      اسالم احمد محمد جاب هللا فوده1000125935مستجد تخلف9

      اسالم محمد رمضان عبدالعال رمضان1000064572باق10

      اسالم ناصر سعید الشربینى خلیل1000150098مستجد تقدیر11

      الحسین صالح محمود بالل عبدالعال1000127845مستجد تخلف12

      امجد جمال سلیمان فوده1000149749مستجد تخلف13

      امیره عبدالوھاب محمد الشحات عبدالوھاب1000152702مستجد تخلف14

      ایمان ممدوح حامد عوض المرسى1000152704مستجد تخلف15

      ایمن عالء رمزى جاد ابوباشا1000151329مستجد تخلف16

      بالل خالد محمد عبدالھادى المحالوى1000149213مستجد تخلف17

      بیشوى یسرى شوقى عبدالغنى بشاى1000104117باق18

      توفیق ابراھیم توفیق احمد جمعھ1000149378مستجد تخلف19

      حسام احمد احمد عبدالمجید1000150217مستجد تخلف20

      حسام احمد األزھرى السعید عبده1000150054مستجد تخلف21

      حسام سمیر عبدهللا محمد الخراش1000149331مستجد تخلف22

      حسام عبدالمنعم حامد محمد فرج1000150079مستجد تخلف23

      خالد محمود ابراھیم عبدالھادى شبانھ1000104008باق بعذر24

      خلود احمد السید احمد عبده1000117315باق25

      رضا محمد محمد على السید السید1000149039مستجد تخلف26

      روان ھانىء بدرخان ناصف1000149048مستجد تخلف27

      زینب محمود عبدالفتاح الشیوى1000148997مستجد تخلف28

      سلیمان محمد على مصطفى على1000159784مستجد تخلف29

      صالح عوض صالح ابراھیم المرسى1000096756باق30

      صالح ناصر محمد محمد ابوالعطا1000104511باق31

      عبدالحافظ نبیھ عبدالحافظ حافظ عبده1000152611مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالرحمن ابراھیم عبدالعاطى ابراھیم1000085076باق1

      عبدالرحمن السید صالح عید ابوالخیر1000149850مستجد تخلف2

      عبدالرحمن السید محمد سعد الشین1000104450مستجد تخلف3

      عبدالرحمن محمد عبدالنبى عبدالھادى محمد1000149662مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن محمد عوض ابراھیم عوض1000062860باق5

      عبدالعزیز زین العابدین عبدالعزیز عبده1000149881مستجد تقدیر6

      عبدالعظیم فوزى عبدالعظیم محمد ابوستیتھ1000103175مستجد تخلف7

      عبدهللا السید صادق السید1000149438مستجد تخلف8

      عبدهللا ایمن عبدهللا المتولى نصرالدین1000103952مستجد تخلف9

      عبدالملك ایمن محمد حجاج حجاج سالم1000158085مستجد تخلف10

      على السید محمد محمد محمد العصفورى1000103528باق11

      عمر خالد محمد امین محمد1000150045مستجد تخلف12

      عمر محسن حسن على شریف1000149898مستجد تخلف13

      عمر محمد محمد سلیمان سلطان1000104199باق14

      عمرو حسین عبدالغنى حموده1000103604مستجد تخلف15

      فاطمھ على السید ابراھیم الجمال1000152698مستجد تخلف16

      فرح ابراھیم احمد احمد1000152714مستجد تخلف17

      كریم احمد محمد عبدالسالم1000150294مستجد تخلف18

      كریم محمد على توفیق محمد كامل1000149959مستجد تخلف19

      كیرلس عادل عبدهللا رزق عبدالسید1000103302باق20

      محمد ابراھیم عراقى على عراقى1000149520مستجد تخلف21

      محمد ابوالمجد شعبان النحاس1000149138مستجد تخلف22

      محمد احمد الخضر محمد عیطھ1000148890مستجد تقدیر23

      محمد احمد عبدالفتاح الموافى1000148891مستجد تخلف24

      محمد السعید عثمان عثمان الخولى1000149950مستجد تخلف25

      محمد ثروت عبدالفتاح محمد على1000103534مستجد تخلف26

      محمد جمال حسن ابراھیم الزر1000149215مستجد تخلف27

      محمد حاتم محمد رفعت على1000103314مستجد تخلف28

      محمد حسن محمد حسن الششتاوى1000149356مستجد تقدیر29

      محمد حمدى عبدالمعطى عبدالفتاح عبدالرازق1000149728مستجد تخلف30

      محمد رجب عثمان حسن كاشف1000150051مستجد تخلف31

      محمد رسالن محمد الشربینى1000149358مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد سعد حسن حسن األشرم1000148902مستجد تخلف1

      محمد سمیر محمد عبده عبدالرازق1000103514باق2

      محمد عادل محمد عیسى سید احمد1000149962مستجد تخلف3

      محمد عبدالحكیم عبدالسالم غازى الجعیدى1000064637باق4

      محمد عوف بدوى محمود عطیھ1000125955مستجد تخلف5

      محمد ماھر یحیى البدویھى1000117299مستجد تخلف6

      محمد محسن محمد عبدالحافظ القلیوبى1000149409مستجد تخلف7

      محمد محمود ابراھیم حسن ابراھیم1000065245باق8

      محمد محمود محمود عبدالھادى1000148842مستجد تخلف9

      محمد مختار توفیق سلطان1000125922مستجد تخلف10

      محمد ممدوح عبداللطیف احمد1000152613مستجد تخلف11

      محمد نجاح سید احمد السید1000103202مستجد تخلف12

      محمد ھشام محمد حسن الشربینى1000149528مستجد تخلف13

      محمود احمد محمد محجوب1000150119مستجد تقدیر14

      محمود سعد عبدالرحیم السید جمعھ1000149366مستجد تخلف15

      محمود سمیر حسین سید احمد1000125946مستجد تخلف16

      محمود عبدالعزیز یوسف عبدالھادى1000127864باق17

      محمود محمد احمد محمد المصیلحى1000104268باق18

      محمود محمد حسن رمضان العشرى1000150353مستجد تخلف19

      مصطفى اشرف رمضان مصطفى1000149403مستجد تخلف20

      مصطفى السید محمد كامل الحسینى1000162817مستجد تخلف21

      مصطفى حسین عوض هللا امبابى الصفطى1000149187مستجد تخلف22

      مصطفى عماد مصطفى عبدالھادى األعمى1000149444مستجد تخلف23

      مصطفى عمرو محمد حمزه عباس23853865باق بعذر24

      مصطفى محمود فرج مصطفى ابوالمجد1000103351باق25

      معتز احمد ابراھیم القرشاوى1000149159مستجد تخلف26

      منى احمد عبدالعظیم الصادق1000151344مستجد تخلف27

      نورھان عبدالناصر المتولى عبدالنبى1000152700مستجد تخلف28

      ھبةهللا احمد محمد حامد العیوطى1000150158مستجد تقدیر29

      یوسف محمد محمود البیومى عبدهللا احمد1000149642مستجد تقدیر30

      یوسف ھشام ابراھیم الدسوقى حسن1000149535مستجد تخلف31
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