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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم محمد محمد الشنھاب حسانین1000125893باق1

      احمد ابراھیم سند ابراھیم1000149767مستجد تخلف2

      احمد البدوى عبدالعظیم رمضان1000085020باق3

      احمد جمال احمد ابراھیم احمد1000064928باق4

      احمد راغب محمود راغب1000125894مستجد تخلف5

      احمد سامى ابراھیم عبدالرحیم1000103133باق6

      احمد صالح احمد سعد فراج1000150137مستجد تخلف7

      احمد عبدالباسط حسن متولى حسن1000149061مستجد تخلف8

      احمد عبدالخالق عبدالخالق عبدالخالق حلیمھ1000150011مستجد تخلف9

      احمد على عبدالھادى ابراھیم1000104320مستجد تقدیر10

      احمد محمد رمضان عبدالعال1000104286مستجد تخلف11

      احمد محمد محمد حموده1000149148مستجد تخلف12

      احمد محمود محمود الحدیدى1000103095مستجد تخلف13

      احمد مصطفى موسى طھ مصطفى1000148965مستجد تخلف14

      احمد موسى احمد البدرى1000085039باق15

      احمد نزیھ محمد محرز1000063881باق16

      احمد ھشام محمد عبدالجواد عیسى1000104012مستجد تخلف17

      ادھم ھالل السید ھالل عالم1000103270مستجد تخلف18

      اسالم محمد السید عبدالھادى السید1000150341مستجد تخلف19

      الشربینى محمود الشربینى محمود1000149606مستجد تخلف20

      حاتم مجدى رمضان ابراھیم1000149389مستجد تخلف21

      حسام حسنى ابراھیم على على1000148832مستجد تخلف22

      حسام عبدالمنعم جابر یوسف1000125965باق23

      دیفید نبیل جورجى شنوده میخائیل1000149258مستجد تقدیر24

      دینا مصطفى حسین ابوزید1000125990مستجد تخلف25

      رحمھ اسماعیل احمد اسماعیل ابوالدھب1000150073مستجد تخلف26

      رضا محرز محمد مستجیر ابراھیم1000125977مستجد تخلف27

      زیاد طارق فتحى محمد راشد1000149835مستجد تخلف28

      سلطان جمال سلطان على سلطان1000125937مستجد تخلف29

      سلمى محمد السید مجاور احمد الشافعى1000159645مستجد تخلف30

      شیماء ابراھیم عطیھ یوسف1000149823مستجد تخلف31

      طارق عبدالحمید احمد عبدالحمید محمد العشرى1000148866مستجد تخلف32

      طھ محمد طھ مصطفى صابر1000148937مستجد تخلف33

      عاصم ذكى السید ابراھیم احمد1000150181مستجد تخلف34

      عبداللطیف مالك محرم مصطفى1000150333مستجد تخلف35

      عبدهللا حسن مسعد السعید راجح1000151298مستجد تخلف36

      عبدهللا شعبان السید ابوامنھ1000103730مستجد تخلف37

      عبدهللا طلعت حمزه عوض سند1000125930مستجد تخلف38

      عبدهللا یحى بھى الدین محمد ابوعیش1000151343مستجد تخلف39
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      عبدالمعطى محمد عبدالمعطى ابوقرن1000103595مستجد تخلف1

      عبدالھادى محمود عبداللطیف یس طھ1000149615مستجد تخلف2

      عصام خالد محمد على على1000149449مستجد تخلف3

      عمار یاسر انور ابراھیم1000103474مستجد تخلف4

      عمر احمد وفدى عبدالغفار عمر1000149686مستجد تخلف5

      عمر ایمن محمد المھدى عبده1000104173مستجد تخلف6

      عمر خالد عمر السید الحلوانى1000104029مستجد تخلف7

      عمر محمد فتحى سالم السید غالى1000149899مستجد تخلف8

      عمرو محمد عبدالقادر السید احمد1000104131مستجد تخلف9

      ماھر محمد عبدالحمید التلیس1000152598مستجد تخلف10

      مجدى حسن محمد محمود عبدالعال1000149815مستجد تقدیر11

      محمد ابراھیم عبدالعزیز ابراھیم عطا1000103920مستجد تخلف12

      محمد ابراھیم محمد فھمى محمد الماكن1000148889مستجد تخلف13

      محمد احمد عبدالباقى على على1000149042مستجد تخلف14

      محمد السید محمد احمد1000103273مستجد تخلف15

      محمد ایھاب لطفى محمد ضیف1000149100مستجد تخلف16

      محمد حامد السید احمد الكیال1000115097باق17

      محمد حسین السید عبدالفتاح1000150298مستجد تخلف18

      محمد سعد عبدالغنى یونس على1000104472مستجد تخلف19

      محمد عمرو فاروق السباعى عثمان1000163508محول20

      محمد فتحى بركات بدوى محمد بدوى1000149306مستجد تخلف21

      محمد كمال الدین حسین محمد السجان1000149315مستجد تخلف22

      محمد مجدى محمد بوبو1000103768باق23

      محمد محمد زكریا غازى الجواسرى1000150344مستجد تخلف24

      محمد مختار محمد السعید الشیطى1000064238باق25

      محمود رمضان شحاتھ طھ بدر1000104026باق26

      محمود طارق محمد عوض نصر العرابى1000149708مستجد تخلف27

      محمود عصام السید عبدهللا القن1000064670باق28

      محمود محمد عبده عبده طالب1000148895مستجد تخلف29

      محمود محمد ھاشم حسن1000131821مستجد تخلف30

      محمود وجیھ خلیفھ على1000149112مستجد تخلف31

      محمود یاسر نعیم السید البدوى1000096762باق32

      مصطفى حلیم ابوزید محمد المتولى1000148897مستجد تخلف33

      مصطفى محمد ابوالعال محمد ابوالعال1000104342مستجد تخلف34

      مصطفى محمد السعید سید احمد البحیرى1000149445مستجد تخلف35

      مصطفى محمد محمد عبدالعزیز1000025729مستجد تخلف36

      مصطفى محمد مصطفى محمد شتا1000149861مستجد تخلف37

      نادر رضا المنسى غازى1000149411مستجد تخلف38

      نورالدین على على ابوالعال1000149952مستجد تخلف39
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