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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ سامى طھ ابوالعینین1000103874مستجد تقدیر1

      آیھ ولید عبدالحمید محمد الجندى1000065200مستجد تقدیر2

      ابتسام محمد السید عبدالرحمن1000125997مستجد تخلف3

      ابراھیم حامد عبدالجواد السعید اسماعیل1000103088مستجد تخلف4

      ابراھیم رضا مصطفى محمد عبدالنبى حمامھ1000104269مستجد تقدیر5

      ابراھیم شریف المداح محمد تاج الدین1000103094مستجد تقدیر6

      ابراھیم على ابراھیم على الخنكاوى1000064798مستجد تقدیر7

      ابراھیم محمد محمود ابراھیم بصل1000103886مستجد تقدیر8

      احمد اسامھ محمود نصر ابوریھ1000103709مستجد تقدیر9

      احمد اكرم على الحدیدى غانم1000103921مستجد تقدیر10

      احمد امین احمد عبدالفتاح1000085025مستجد تقدیر11

      احمد جمال محمد كمال صمیده1000103832مستجد تقدیر12

      احمد جمال محمود نصر حبیب1000065144باق13

      احمد حسن احمد ابراھیم1000104390مستجد تقدیر14

      احمد صالح السید احمد مراد1000103306مستجد تقدیر15

      احمد عبدربھ محمد محمد1000103319مستجد تقدیر16

      احمد عزازى سلیم محمد امین1000103359مستجد تقدیر17

      احمد مجدى عطیھ وحش22491809باق18

      احمد محمد احمد على عبدالخالق1000065075مستجد تخلف19

      احمد محمد طھ فرج خشبھ1000065267باق بعذر20

      احمد محمد محمد حسین الشبراوى23861137باق21

      احمد معاذ مصباح فوده السید شمالھ1000104433مستجد تقدیر22

      احمد یاسر احمد محمد السید1000064858مستجد تخلف23

      احمد یسرى محمد متولى عطیھ العوضى1000103191مستجد تقدیر24

      اسامھ محمد رزق ابراھیم1000103914مستجد تقدیر25

      اسراء عبده احمد محمد على1000065340مستجد تخلف26

      اسراء مسعد المتولى اسماعیل1000188083محول27

      اسراء مصطفى السید محمد الصیاد1000103433مستجد تقدیر28

      اسالم العشرى محمد العشرى محمد1000104434مستجد تقدیر29

      اسالم عید عبدالرحمن محمد ابراھیم1000117297مستجد تقدیر30

      اسالم محمد الشحات غازى المكاوى1000064571مستجد تقدیر31
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      اسالم مدحت عبدالسالم احمد محمد1000065196باق1

      اسالم ھانى السید البادى1000104004مستجد تقدیر2

      اسماء محسن مسعد طھ فراج1000103538مستجد تخلف3

      اسماعیل وجیھ اسماعیل الدیدامونى ابراھیم1000045442مستجد تخلف4

      السعید شاكر السعید ابوسمك1000103745مستجد تخلف5

      السعید فتحى السعید خلیل1000103221مستجد تخلف6

      السید محمد السید عبدالعزیز البسیونى1000103152مستجد تقدیر7

      امیره رضا رزق المكاوى1000096754مستجد تخلف8

      امیره مسعد محمد جاد خضر1000151210مستجد تقدیر9

      امیمھ فرج السید فرج حماد1000125998مستجد تقدیر10

      امینھ مسعد المتولى اسماعیل1000104233مستجد تقدیر11

      اولیس حازم سید احمد عبدالحمید قابل1000104210مستجد تقدیر12

      ایمان رضا السعید العدل كساب1000127863مستجد تخلف13

      ایمن عبدهللا السید احمد الشبلى1000045815مستجد تقدیر14

      تغرید سامى الدمراوى رمضان الدیاوى1000103422مستجد تقدیر15

      حسن عبدالعزیز حسن محمد1000103193مستجد تقدیر16

      حمزه حسین على احمد1000104194مستجد تقدیر17

      حنان محمد التابعى اللبان1000103872مستجد تخلف18

      خالد رزق احمد رزق احمد1000104251مستجد تخلف19

      دعاء احمد السید عبدالمطلب1000125988مستجد تخلف20

      دعاء اسامھ محمد محمد عبدالعزیز1000103077مستجد تقدیر21

      زاھر محمد محمد احمد شلبى1000103311مستجد تقدیر22

      زكریا عبدهللا حلیم رزق فرج1000103154مستجد تخلف23

      زینب عادل عبده محمد البغدادى1000103504مستجد تقدیر24

      سحر ھشام محمد مصطفى عبدالفتاح1000104306مستجد تقدیر25

      سعاد على احمد على حسب هللا1000103401مستجد تقدیر26

      سلمى حسام حلمى محمد الھنداوى1000103315مستجد تقدیر27

      سماح محمد عزالدین امام احمد1000085067مستجد تخلف28

      شھاب عبدالمنعم محمد احمد الشناوى1000103565مستجد تخلف29

      صفاء محمود محمد محمود ابراھیم1000104227مستجد تقدیر30

      صفیھ مجدى احمد السعید1000104507مستجد تقدیر31
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      طارق احمد لطفى الصاوى عالم1000151209مستجد تخلف1

      عبدالرحمن اشرف احمد احمد النحاس1000103685مستجد تقدیر2

      عبدالرحمن السید السید احمد ھاللى1000103899مستجد تقدیر3

      عبدالرحمن عادل السید اإلمام1000103756مستجد تخلف4

      عبدالرحمن محمد السید عبدالقادر الجندى1000065339مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن محمد حسنى المعنا1000064035مستجد تخلف6

      عبدالرحمن محمد عبدالھادى محمود عبدالھادى1000104256مستجد تقدیر7

      عبدهللا ابراھیم السید احمد عبده1000104508مستجد تخلف8

      عبدهللا رضا كمال بازید1000103804مستجد تخلف9

      عبدهللا محسن حسن محمود مطاوع1000104095مستجد تقدیر10

      عبدهللا محسن عبدالتواب محمد احمد1000130708مستجد تخلف11

      عبدهللا محمد الصاوى احمد1000103237مستجد تقدیر12

      عبدهللا محمد رشدى على المتولى1000151207مستجد تقدیر13

      عبدالھادى الشحات عبدالھادى عبدالسمیع1000104382مستجد تخلف14

      عزه محمد احمد محمد الرفاعى1000103458مستجد تقدیر15

      عالء حمدى محمد محمود ابوالعنین1000104016مستجد تخلف16

      على احمد احمد محمود الجندى1000103657مستجد تقدیر17

      على احمد زین العابدین محمد منصور1000151208مستجد تقدیر18

      على جالل على ابراھیم ابوعبدهللا1000103820مستجد تخلف19

      على عادل على محمد جوده1000104125مستجد تقدیر20

      على محمد على عبدالعزیز السماحى1000103388مستجد تقدیر21

      على ھالل ابوعلى ھالل عنان1000064517مستجد تخلف22

      عمار خالد السید محمد محمد حجاج1000103954مستجد تخلف23

      عمر احمد سامى عمر احمد السنوسى1000103765مستجد تقدیر24

      عمر احمد عمر عبدالحمید سمیط1000104367مستجد تخلف25

      عمر جمال الدین احمد طنطاوى1000104383مستجد تقدیر26

      عمر حمدى محمد محمد سلیمان الناغى1000103412مستجد تقدیر27

      عمر عزت الجرایحى عبدالحمید بكر1000103530مستجد تقدیر28

      عمر ھشام فتحى محمد جاب هللا1000104176مستجد تقدیر29

      عمرو ابوالیزید ذكى ابوالیزید المضنى1000151214مستجد تقدیر30

      عمرو عالء عبدالغنى جاد السید1000104017مستجد تخلف31
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      عمرو یوسف وھبھ محمد ابوالعنین1000065035مستجد تقدیر1

      فادى عبدالفتاح عبدالوھاب عبداللطیف حرز1000045789مستجد تخلف2

      كریم احمد عبداللطیف السید حمزه1000064818مستجد تخلف3

      كریم رأفت البدرى محمود1000103714مستجد تخلف4

      كریم عبدالباسط كمال النجار1000103807مستجد تخلف5

      كریم محمد عبدالحمید محمد عوض الخلیجى1000103909مستجد تخلف6

      كریم محمد فرید ابوعفش1000103727مستجد تخلف7

      محسن محسن عاطف وھبھ بدران1000103904مستجد تقدیر8

      محمد ابواألسعاد احمد احمد النوبى1000125923مستجد تخلف9

      محمد احمد سعد زغلول احمد بحیص1000103212مستجد تقدیر10

      محمد احمد محمد السید خضیر1000103558مستجد تخلف11

      محمد السید ابراھیم فرج خلیل1000064862مستجد تقدیر12

      محمد السید نجاح حسان حافظ1000103189مستجد تخلف13

      محمد ایمن محرم محمد عبدالعزیز1000103559مستجد تخلف14

      محمد ایھاب ابراھیم السید احمد الشاذلى1000103544مستجد تقدیر15

      محمد حسین حسین محمد سالم1000103777مستجد تقدیر16

      محمد حمدى احمد محمد عوض1000103414مستجد تقدیر17

      محمد حمدى عبده عبده ماضى1000103826مستجد تقدیر18

      محمد حمدى عوض عبده الشافعى1000103536مستجد تخلف19

      محمد خالد السید احمد محمد ابراھیم یوسف1000104467مستجد تخلف20

      محمد رسمى محمد فیاض1000104431مستجد تقدیر21

      محمد رضا السید عبدالعزیز عمر1000103786مستجد تقدیر22

      محمد صابر احمد محمود البسطویسى1000104031مستجد تقدیر23

      محمد طارق محمد عباس الشربینى1000104400مستجد تقدیر24

      محمد طلعت محمد محمود قندیل1000103599مستجد تقدیر25

      محمد طھ السید احمد ابراھیم1000096760مستجد تقدیر26

      محمد عزت عبدالفتاح ابومسلم1000103222مستجد تقدیر27

      محمد عوض محمد عطیھ1000065070مستجد تقدیر28

      محمد فتحى محمد عامر الستاوى1000064946مستجد تقدیر29

      محمد محمد احمد خمیس1000103796مستجد تخلف30

      محمود احمد احمد محمد دیب1000104524مستجد تقدیر31
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      محمود احمد السعید الشوربجى فرح1000103548مستجد تقدیر1

      محمود السید عبدالعزیز المسیرى1000103566مستجد تخلف2

      محمود بھجت محمد اسماعیل احمد1000103400مستجد تخلف3

      محمود رجب عبدالقادر احمد ابومنصور1000103797مستجد تخلف4

      محمود عبدالناصر السید عبده المتولى1000103392مستجد تقدیر5

      محمود محمد ربیع محمود الشرباصى1000125971مستجد تخلف6

      محمود محمد محمد محمد شراره1000115100مستجد تقدیر7

      محمود محمد مصطفى محمد المرسى1000064346مستجد تخلف8

      محمود مصطفى محمد ابراھیم عبده27234993مستجد تخلف9

      مریم جمال حسن السعید حسن الفخرى1000104105مستجد تقدیر10

      مصطفى غازى احمد غازى احمد1000103697مستجد تخلف11

      مصطفى مجدى السید احمد خضر1000064277باق12

      ممدوح جوده حمدى البقرى1000029987مستجد تقدیر13

      منةهللا محمد محمد وحید حسن1000104308مستجد تقدیر14

      منةهللا یوسف زغلى النجار1000012624مستجد تخلف15

      منى السعید منصور الخولى1000064766مستجد تقدیر16

      منى ایمن عبدالمنعم محمد الشاعر1000103316مستجد تقدیر17

      میرنا اسامھ طھ ابوالعنین1000103885مستجد تقدیر18

      نادر السید جاد بركات سالم1000085118مستجد تخلف19

      ندى احمد موسى عبدالرحیم1000104106مستجد تقدیر20

      نشأت اسامھ المتولى ابوالعنین العزب1000096793مستجد تخلف21

      نھلھ رأفت محمد عبدالرحمن عبده1000125992مستجد تقدیر22

      نیره محمد الشربینى ابراھیم سالمھ1000104330مستجد تقدیر23

      ھبھ فتحى شلبى محمد الخوالنى1000104323مستجد تقدیر24

      ھشام كامل عبدالفتاح عبدالقادر1000103281مستجد تقدیر25

      ھناء محمد احمد غازى السید1000103155مستجد تقدیر26

      ھند محمود محمود قندیل1000188084محول27

      والء عاطف عبدالسالم عبدالخالق1000125987مستجد تقدیر28

      یحیى اسماعیل یحیى محمود الحصرى1000050747مستجد تقدیر29

      یحیى سمیر محمد محمد احمد1000117344مستجد تقدیر30
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