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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم محمد حسام محمود الطوبجى1000104424مستجد تقدیر1

      احمد حسن طاھر محمد السید1000065094مستجد تقدیر2

      احمد رزق محمد ابراھیم النجار1000045745باق3

      احمد سعد على حسن سالم1000085029باق4

      احمد صبحى ابراھیم عوض1000011862باق5

      احمد صالح الدین امین المتولى صقر1000065241مستجد تخلف6

      احمد طھ طھ صالح1000103911مستجد تقدیر7

      احمد على فؤاد الشربینى المرسى1000103465مستجد تخلف8

      احمد لبیب محمد لبیب عیسى1000103609مستجد تقدیر9

      احمد ماھر احمد یسرى مصطفى كامل عارف السید1000045945مستجد تخلف10

      احمد محمد طھ طھ الشال1000103892مستجد تخلف11

      احمد محمد محمد ابراھیم ابوالخیر1000103546مستجد تخلف12

      احمد محمود ابراھیم على مصطفى1000103683مستجد تخلف13

      احمد ممدوح محمد مراد عبدالسالم1000064763مستجد تقدیر14

      احمد وجیھ عبدهللا ھاشم العزب1000104273مستجد تخلف15

      اشرف مصباح مجاھد محمد1000085042مستجد تقدیر16

      السید حسن السید ابراھیم1000096770مستجد تقدیر17

      امیره محمود صبح محمد عبدالرحمن1000103798مستجد تقدیر18

      ایمان محمود محمد محمد خلیفھ1000104289مستجد تقدیر19

      ایمان منصور منصور محمد جمعھ1000123900مستجد تقدیر20

      ایمن محمد السید احمد على1000125964مستجد تقدیر21

      حاتم اشرف اسماعیل السید محمد1000045419باق22

      حسام الحسین احمد مسعد باغھ1000096794مستجد تقدیر23

      حسام شوقى رمضان على1000085054مستجد تقدیر24

      خالد اسماعیل یوسف ابوالفتوح1000104495مستجد تخلف25

      خالد حسن محمد محمود موسى1000103705مستجد تقدیر26

      خالد محمود اسماعیل محمود غنیم1000065167باق27

      دعاء مسعد السید عوض احمد1000096751مستجد تخلف28

      رائد رضا حسین مروان سرحان1000012193باق29

      رنیم ابراھیم ابراھیم محمد الدیب1000065176مستجد تقدیر30

      ساره محمد محمد احمد رجب الدیب1000094344باق31

      سامى سمیر عطیھ عطیھ دبور1000045534مستجد تخلف32

      سیف اإلسالم طارق زكریا لیل1000103858مستجد تقدیر33

      صادق محمد السید قندیل1000085071مستجد تخلف34

      عبدالرحمن محمد محمد یونس1000103790مستجد تقدیر35

      عبدالعزیز محمد عبدالعزیز مجاھد1000063952مستجد تخلف36

      عبدهللا احمد ابوالیزید مصطفى حویت1000103688مستجد تخلف37
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      عبدهللا احمد عبدالواحد عبدالمجید ابوالعز24268474باق بعذر1

      عبدهللا محمود جمال عبدالرازق على عجرمھ1000103656مستجد تخلف2

      عبدالمنعم احمد عبدالمنعم المھدى1000065008مستجد تخلف3

      عبدالمنعم سامى عبدالفتاح ابوالحمایل سلیمان1000045923مستجد تخلف4

      عزت اشرف محمود المتولى رمضان1000104094مستجد تقدیر5

      عالء حماده البدوى المتولى شعیر1000127866مستجد تخلف6

      عمر سالمھ محمد سالمھ1000103238مستجد تقدیر7

      فاطمةالزھراء صابر زین العابدین صابر1000125995مستجد تخلف8

      كرم میالد عوض حنین1000064817مستجد تخلف9

      كریم عمرو احمد ناجى احمد محرز1000045130باق10

      ماھر ثروت ماھر بركات العدوى1000045695باق11

      محمد ابراھیم صابر ابراھیم عتلم1000104198مستجد تقدیر12

      محمد ابراھیم عرفات ابراھیم1000103501مستجد تخلف13

      محمد احمد الشحات عید رخا1000029997باق14

      محمد احمد عبدالرحمن متولى السید1000125954مستجد تخلف15

      محمد احمد محمد بدیوى1000064413باق16

      محمد اشرف محمد محمد الددامونى1000103369مستجد تقدیر17

      محمد السید عبدالمقصود محمد نصر1000127901مستجد تقدیر18

      محمد السید نور صالح الحدیدى1000103479مستجد تخلف19

      محمد جالل حامد ابوالمعاطى جبر1000127875مستجد تقدیر20

      محمد جمال حامد عبدالمعبود1000103947مستجد تخلف21

      محمد حسام حامد المغازى1000104501مستجد تقدیر22

      محمد حمدى احمد محمد سمك1000064687مستجد تخلف23

      محمد خالد عبدالحى عبدالنبى1000104503مستجد تقدیر24

      محمد سعد عبداللطیف عبداللطیف1000029144مستجد تخلف25

      محمد عبدالظاھر احمد السیسى1000125936مستجد تخلف26

      محمد عبدهللا السعید محمود شتا1000103778مستجد تقدیر27

      محمد عماد على محمد على1000125933مستجد تخلف28

      محمد محمود السید باز جاد1000064845مستجد تخلف29

      محمد منیر احمد عبده على1000045847باق30

      محمود حافظ احمد احمد الحفناوى1000117314مستجد تخلف31

      محمود عبدهللا فھمى عبدهللا یسن1000086017مستجد تخلف32

      محمود محرز محمد حسن عبدالرحمن1000103931مستجد تخلف33

      محمود محمد عبدالرازق عبدالرازق عیسى1000065162باق34

      محمود یونس السید یونس1000085095باق35

      مروان عمادالدین محمود محمد العدل1000029999باق36

      یاسمین عباس ابراھیم الشوربجى1000085124مستجد تقدیر37
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