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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ فوزى سید احمد محمد الزمیتى1000104336مستجد تقدیر1

      ابراھیم عبدالمجید احمد عبدالمجید1000188076محول2

      ابراھیم محمد بیومى خلیف1000103724مستجد تقدیر3

      ابراھیم محمد عباس انیس حسن1000063934باق4

      احمد احمد ابراھیم احمد شعالن26734003باق5

      احمد ایھاب ابراھیم عبدالعزیز مصطفى1000104389مستجد تقدیر6

      احمد حسام عبدالحمید السید1000103247مستجد تقدیر7

      احمد خالد نجاح السویسى1000103747مستجد تقدیر8

      احمد رمضان طلبھ احمد السید1000103105مستجد تقدیر9

      احمد عبدالباسط محمد العیاط1000103803مستجد تقدیر10

      احمد عبدهللا على على حجاج1000103941مستجد تقدیر11

      احمد عبدالمحسن على حسن فتیح1000103970مستجد تقدیر12

      احمد عماد رزق السید الشرقاوى1000064972باق13

      احمد فتحى محمود ابراھیم الفوطى1000103650مستجد تقدیر14

      احمد فرحات السعید فرحات1000104217مستجد تقدیر15

      احمد فھمى لطفى حمزه1000103580مستجد تخلف16

      احمد محمد عبدالحمید عبدالسالم1000103467مستجد تقدیر17

      احمد محمد عبده احمد حفیلھ1000103893مستجد تخلف18

      احمد محمد محمد الحلو1000103840مستجد تقدیر19

      احمد محمود عبدهللا دره1000115088مستجد تقدیر20

      احمد مسعد وھبھ العساس1000104002مستجد تقدیر21

      احمد مصطفى البدرى الحبیبى1000099203مستجد تخلف22

      احمد نبیھ جمعھ محمد شحاتھ1000103146مستجد تقدیر23

      احمد ھاشم عبدالفتاح محمود سید احمد1000151216مستجد تقدیر24

      احمد وجیھ محمد احمد فضل1000103703مستجد تقدیر25

      اسامھ عادل حسن عبدالعزیز حمید1000115089مستجد تقدیر26

      اسراء سمیر محمد الشربینى السید1000104304مستجد تقدیر27

      اسالم السید السید على اسماعیل1000045361باق28

      اسالم عوض یونس عوض الخلیجى1000103876مستجد تقدیر29

      اسالم محمد محمد العدوى الدیب1000103132مستجد تقدیر30

      اسالم منصور طاھر ابراھیم ھاللى1000104493مستجد تخلف31

      اسالم یاسر ناصر الھاللى احمد الشال1000103110مستجد تقدیر32

      السعید فتحى السعید مروان1000127900مستجد تخلف33

      السید ابوالیزید السید لبیب ابراھیم1000103520مستجد تقدیر34

      السید عطیھ الشحات ابوالمعاطى1000104513مستجد تقدیر35
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      الشیماء محمد محمد مصطفى دنیور1000104319مستجد تخلف1

      امنیھ وفیق السید امین سید احمد1000104212مستجد تقدیر2

      امیمھ عبدالرحمن الشناوى شحاتھ1000103310مستجد تقدیر3

      ایمان سامى ریاض مطاوع1000103456مستجد تقدیر4

      بھاءالدین ابراھیم الحسینى محمد ابراھیم1000104371مستجد تقدیر5

      جمال احمد الظنى ابراھیم سعید غانم1000104341مستجد تقدیر6

      حازم محمد عوض هللا بوبو1000115114مستجد تخلف7

      حسام محمد المحمدى البدرى1000103499مستجد تقدیر8

      حسام محمد فوزى متولى سند1000045420مستجد تخلف9

      حسن حسنى حامد الشیوى1000103227مستجد تقدیر10

      خالد امین البسیونى رزق1000104496مستجد تقدیر11

      خالد سمیر جالل السید رضوان1000103963مستجد تقدیر12

      خالد وھبھ عبدالحمید الشرباصى1000103919مستجد تقدیر13

      رحمھ جمال احمد عطیھ ربیع1000104292مستجد تخلف14

      رزق عبدالمحسن عبدالباقى رزق1000065274مستجد تخلف15

      ریھام عبدالمنعم احمد احمد نصر1000103160مستجد تقدیر16

      سراج سعید عبدالسمیع الدسوقى1000103408مستجد تقدیر17

      سناء محمد رزق الغرنوى1000188075محول18

      شریف رضا ذكى احمد1000104445مستجد تقدیر19

      طارق سعد مصباح محمد داود جلیلھ1000125913مستجد تقدیر20

      عبدالباقى عبدالمنعم احمد محمد1000085075مستجد تقدیر21

      عبدالحمید محمود رمضان عبدالجبار1000103196مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن ابراھیم محمود محمد خلیل27234889باق بعذر23

      عبدالرحمن السید شعبان حسن الفیومى1000044638مستجد تخلف24

      عبدالرحمن سعد محمد على البغدادى1000103394مستجد تقدیر25

      عبدالرحمن سمیر احمد الحسینى شتا1000103900مستجد تقدیر26

      عبدالرحمن محمود شوقى محمد المنوفى1000103115مستجد تقدیر27

      عبدالعزیز یاسر عبدالعزیز الفقى1000127904مستجد تقدیر28

      عبدهللا فتحى عبدهللا اسماعیل فرحات1000064500باق29

      عبدهللا محمد عبدالفتاح محمود محمد1000103364مستجد تقدیر30

      عبدهللا محمود عبده محمد الباز1000064453باق بعذر31

      عبیر طلعت احمد السعید ابویوسف1000103346مستجد تقدیر32

      على عزب السید على اسماعیل1000103313مستجد تقدیر33

      على محمد على ندا ابراھیم1000103217مستجد تقدیر34

      عمار احمد محمود محمد1000096772مستجد تقدیر35
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر على محمد ابوھبھ1000103596مستجد تقدیر1

      عمر محمد یحیى یوسف1000103861مستجد تقدیر2

      عمرو محمد شعبان عبدالخالق شاروده1000103898مستجد تقدیر3

      فؤاد عالء فؤاد عیسى1000103605مستجد تقدیر4

      فاطمھ ابراھیم ابراھیم ابراھیم منسى1000104102مستجد تقدیر5

      كریم ھانئ عبدالعظیم حمد1000103597مستجد تقدیر6

      لطفى توفیق لطفى على دربالھ1000103368مستجد تقدیر7

      مایكل عادل عطیھ باسیلى1000065208مستجد تخلف8

      محمد ابراھیم البدوى السید محمد فضل1000104326مستجد تقدیر9

      محمد ابواألسعاد ابوعطاف ابواألسعاد1000103180مستجد تقدیر10

      محمد احمد الدسوقى على سلیمان العطار1000045917مستجد تخلف11

      محمد احمد عبدالحمید احمد حماد1000151204مستجد تقدیر12

      محمد احمد عبدالغنى حسن1000104373مستجد تخلف13

      محمد احمد محمد ابراھیم1000064888مستجد تخلف14

      محمد اشرف السید عثمان والى1000104221مستجد تخلف15

      محمد العراقى محمد األجاوى1000104331مستجد تخلف16

      محمد انور ابراھیم عبده1000103447مستجد تقدیر17

      محمد ایمن الشحات مجاھد السید1000103435مستجد تقدیر18

      محمد جمال محمد رأفت محمود1000103866مستجد تقدیر19

      محمد خالد جمعھ عبداللطیف1000103601مستجد تقدیر20

      محمد خالد حامد عبدالقادر البخومى1000103948مستجد تقدیر21

      محمد زكى سعد على على شاھین1000103496مستجد تقدیر22

      محمد سامى یسن بدوى نصر1000151200مستجد تقدیر23

      محمد سعد عبدالوھاب احمد1000103390مستجد تقدیر24

      محمد صدیق عبدالوھاب البطل1000103555مستجد تقدیر25

      محمد طھ السعید فھمى محمد1000151203مستجد تقدیر26

      محمد عارف اسماعیل على سلیمان1000151215مستجد تقدیر27

      محمد عبدالخالق محمود عبدالسالم عوف1000104327مستجد تقدیر28

      محمد عبدالناصر عمر ابراھیم على حسانین1000103515مستجد تقدیر29

      محمد عصام حامد على ابوالفرح1000064157باق30

      محمد عطاهللا محمد احمد النشار1000064982مستجد تخلف31

      محمد على على جمعھ الملیجى1000064731مستجد تخلف32

      محمد فایز المرسى جننو1000103750مستجد تقدیر33

      محمد فوده ابراھیم محمد فوده1000103282مستجد تقدیر34

      محمد مجدى ابواألسعاد حافظ البیاع1000103678مستجد تقدیر35
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد محمود السعید الدسوقى1000044630باق1

      محمد نشأت عبدالتواب محمد السباعى1000103378مستجد تخلف2

      محمود احمد عبداللطیف السید البسطویسى1000104388مستجد تقدیر3

      محمود احمد فاروق احمد شعیب1000103121مستجد تقدیر4

      محمود الحسینى محمد عرفات1000103568مستجد تقدیر5

      محمود السید السید عوض الباسل1000103549مستجد تقدیر6

      محمود جمال فتوح عبده فتوح السیسى1000103339مستجد تقدیر7

      محمود خالد یحى محمد على عبدهللا1000104402مستجد تقدیر8

      محمود رأفت محمد منصور1000103869مستجد تقدیر9

      محمود عاطف عبدهللا احمد1000151206مستجد تقدیر10

      محمود محمد احمد محمد1000103417مستجد تقدیر11

      مریم طارق مصطفى حسین1000103739مستجد تقدیر12

      مسعد حسن ابراھیم حسن ابراھیم1000104329مستجد تقدیر13

      مصطفى احمد احمد محمد عبدالسالم1000103967مستجد تقدیر14

      مصطفى المتولى ابراھیم على جوھر1000103340مستجد تخلف15

      مصطفى عماد محمد ابراھیم صیام1000104149مستجد تقدیر16

      مصطفى محمود محمد فتح الباب1000103418مستجد تقدیر17

      منةهللا العزب محمد العزب حجازى1000064201مستجد تخلف18

      منھ حسام الدین عبدالوھاب محمد1000064535باق19

      موسى فریز صبحى فریز1000103256مستجد تقدیر20

      مینا عدلى ایلیا موسى1000125907مستجد تقدیر21

      نسرین عماد احمد امین على1000151201مستجد تقدیر22

      نورھان السید نعمان السید1000103831مستجد تقدیر23

      نورھان قاسم رمضان احمد1000188074محول24

      ھاشم احمد ھاشم حافظ ابراھیم1000103584مستجد تقدیر25

      ھالھ جمعھ شعبان جمعھ احمد على1000151217مستجد تقدیر26

      ھشام محمد عبدالقادر السعید جوده1000151205مستجد تقدیر27

      ھند السید الدسوقى ابوغیاتى1000103816مستجد تقدیر28

      یاسمین محمد احمد ابراھیم یوسف حزمھ1000151202مستجد تقدیر29

      یوسف جورج توفیق ابراھیم عبدالمالك1000104184مستجد تخلف30

      یوسف شعبان شعبان التھامى ابولیلھ1000103126مستجد تقدیر31

      یوسف طارق المحمدى السید السقا1000104185مستجد تقدیر32

      یوسف عبدالمجید محمد على الشلتاوى1000125947مستجد تقدیر33

      یوسف محمد السید عرفھ1000103814مستجد تقدیر34

      یوسف محمود حامد محمد العیسوى1000103550مستجد تقدیر35
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