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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر ابراھیم سعد غازى السید1000174602مستجد1

      عمر ابراھیم فاروق البسھ1000174178مستجد2

      عمر احمد عبدالرحمن احمد محمد عنان1000173858مستجد3

      عمر احمد عبدهللا عبدالمجید محمد1000174408مستجد4

      عمر احمد على محمد الشین1000174255مستجد5

      عمر احمد محمود محمد محمد النجار1000173756مستجد6

      عمر السعید الطنطاوى صادق النجار1000174841مستجد7

      عمر السید محمد ابراھیم ابوعبده1000174706مستجد8

      عمر المغازى محمد المغازى الدسوقى1000174409مستجد9

      عمر ایسر عبدالتواب ابوالمعاطى1000174157مستجد10

      عمر ایمن احمد زكى الجمیعى1000174801مستجد11

      عمر ایمن اسماعیل محمد عبدهللا1000173615مستجد12

      عمر ایمن عبداللطیف القصبى1000174591مستجد13

      عمر ایھاب محمد ابوالخیر1000188219مستجد14

      عمر باسم ابراھیم امین حموده عبدهللا جحا1000174252مستجد15

      عمر بھاء عبدالمنعم عبدالفتاح سیداألھل1000160373باق بعذر16

      عمر توفیق صبح توفیق الكتامى1000173787مستجد17

      عمر حسین معوض عبدالحمید1000174415مستجد18

      عمر حلمى حامد ابراھیم الحناط1000150242باق19

      عمر خالد سالمھ السید رضوان1000174389مستجد20

      عمر خالد عباس عبده فرج الشافعى1000174523مستجد21

      عمر خالد عمر السید البرى1000149430باق22

      عمر خالد عمر مسعد جعیبھ1000174592مستجد23

      عمر خالد محمد كمال الدین محمد ناصر1000160285باق بعذر24

      عمر رضا عبدالرحیم جبر العشرى1000149897باق25

      عمر رمضان ابراھیم حسن فرحات1000173616مستجد26

      عمر سمیر ابراھیم سویدى1000173617مستجد27

      عمر سمیر احمد محمد ابوالنور1000149924باق28

      عمر سمیر صبحى سالمھ محمد عبدالرحمن1000174670مستجد29

      عمر طارق محمد حسین رزق1000174613مستجد30

      عمر عادل عبده الكیال1000188262مستجد31

      عمر عبدالغنى امین مرسى مرجان1000174743مستجد32

      عمر عبدالفتاح محمد عبدالرازق1000174625مستجد33

      عمر عبدالقادر رزق الجمیعى1000188208مستجد34

      عمر عبدالقادر عبدالفتاح محمد شحاتھ1000174671مستجد35

      عمر عصام فؤاد محمد البدوى1000174666مستجد36

      عمر عالءالدین عبدالغفار حسین عیاد1000174268مستجد37

      عمر عمادالدین محمد محمد على البیومى1000174593مستجد38

      عمر مجدى الجیالنى محمد1000173859مستجد39

      عمر محمد ابراھیم الدسوقى عمر1000149348باق40

      عمر محمد السید البدوى محمود حسنین1000174594مستجد41

      عمر محمد الشبراوى الصیاد سالم1000173556مستجد42

      عمر محمد صالح احمد صقر1000173940مستجد43

      عمر محمد عبدالحلیم عبدالشكور محمد1000152680باق44

      عمر محمد عبدالحمید حمیدو1000174438مستجد45

      عمر محمد عبدالسالم ھالل عبدالواحد1000174595مستجد46

      عمر محمد عبدالقادر ابوالحسن عبدهللا1000188429مستجد47

      عمر محمد عبدالقادر ابوالحسن غازى1000173974مستجد48
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      عمر محمد عطیھ الغریب1000149788باق1

      عمر محمد عید عبدالخالق1000174959مستجد2

      عمر محمد فتحى ستیت1000188249مستجد3

      عمر محمد فرید عبدالعظیم عجوه1000175041مستجد4

      عمر محمد فھیم مصطفى1000188255مستجد5

      عمر محمود احمد ابراھیم ورده1000174902مستجد6

      عمر محمود فتحى عبدالفتاح جراوش1000174836مستجد7

      عمر مصطفى عبداللطیف محمد وھدان1000174390مستجد8

      عمر ممدوح محمود ابراھیم1000188273مستجد9

      عمر ناجى عبدالھادى عماره شلتوت1000174263مستجد10

      عمر ناجى على حامد محمود ابراھیم1000174596مستجد11

      عمر نبھان عبداللطیف ابراھیم ابوالعز1000174767مستجد12

      عمر نبیل محمد ابوالفضل المسیرى1000174397مستجد13

      عمر ھشام عبدالحمید حامد عطوه1000188166مستجد14

      عمر وحید فرید عبدالعزیز عبدالبارى1000173979مستجد15

      عمر ولید محمد عبداللطیف1000188252مستجد16

      عمرو ابراھیم منصور احمد عمر1000174545مستجد17

      عمرو احمد عبدالحى سلیم البشبیشى1000173618مستجد18

      عمرو حمدى عبدالحمید البرعى ابراھیم1000173805مستجد19

      عمرو خالد سعد سلیمان حسنین1000173880مستجد20

      عمرو ربیع زكى عبدالقادر احمد1000174681مستجد21

      عمرو رمزى عبدالسالم محمد غالب1000175000مستجد22

      عمرو شریف محمد الخطیب عبدالوھاب1000174417مستجد23

      عمرو عادل محمد محمد ابراھیم سید احمد1000115084باق24

      عمرو عادل مقبل على عویضھ1000150355باق25

      عمرو عاطف احمد عبدالفتاح1000174379مستجد26

      عمرو عاطف حسن النجار1000103691باق27

      عمرو عبدالجلیل سامى ابراھیم الجندى1000174682مستجد28

      عمرو عبدالجواد حلمى عبده عماره الوتیدى1000149840باق29

      عمرو عبدالحلیم محمد محمد ابراھیم1000174597مستجد30

      عمرو عبدالخالق عبدالخالق الطناملى1000152645باق31

      عمرو عبدربھ محمد عبدربھ عبدالعزیز1000104456باق32

      عمرو عزت اسماعیل عطیھ1000173725مستجد33

      عمرو عالءالدین ابراھیم ابراھیم بدوى1000173751مستجد34

      عمرو على سمیر على1000173558مستجد35

      عمرو عوض سعد خطاب1000173619مستجد36

      عمرو عوض محمد النحاس1000188209مستجد37

      عمرو فتح هللا المحمدى بوادى1000173726مستجد38

      عمرو فرید فرید الصیاد1000174179مستجد39

      عمرو قدرى صالح فرحات1000174900مستجد40

      عمرو محمد احمد عبدالصادق1000174264مستجد41

      عمرو محمد الصدیق محمد صابر1000149275باق42

      عمرو محمد محمد عبدالرحمن عبدربھ1000174140مستجد43

      عمرو مدحت المتولى الدرینى1000174683مستجد44

      عمرو مروان سعد محمود عوض1000173694مستجد45

      عمرو مصطفى محمد عبدالحمید1000174598مستجد46

      عمرو ھشام السید عزام على یوسف1000149300باق47

      عمرو ولید عبدالحمید خلیفھ1000173782مستجد48
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      عھد عالءالدین على ابراھیم1000174288مستجد1

      عواطف احمد الشحات احمد1000188417مستجد2

      عوض جمال ابوالعنین ابوالعنین الفار1000173783مستجد3

      غاده عمرو محمود محمد على1000151362باق4

      غیداء تیسیر عبد محیسن1000151243وافد باق5

      فؤاد احمد فؤاد احمد محمد1000174490مستجد6

      فؤاد على فؤاد الشربینى المرسى1000174525مستجد7

      فادى صومائیل جید اسحاق1000188220مستجد8

      فادى عادل نبیل ابوالعنین شاكر1000174599مستجد9

      فادى ماھر سام صموائیل1000149471باق10

      فادى ھشام مناع ابوعزه1000149150باق11

      فارس ابراھیم عبدالحافظ مرسى1000174672مستجد12

      فارس اشرف عبدالعزیز جمعھ فرحات1000174600مستجد13

      فارس السید عبدالقادر عبدالعظیم1000174901مستجد14

      فارس جمال راشد محمد سعید1000173956مستجد15

      فارس عزالرجال جوده محمد محمد عوضین1000173575مستجد16

      فارس ماجد محمد عبدالمعطى1000173860مستجد17

      فارس محمد عبدالعزیز خضر1000175042مستجد18

      فارس محمد فتحى محمد1000174601مستجد19

      فارس محمد نصحى سلیمان البسیونى1000174768مستجد20

      فارس مصطفى مصطفى القعقاع یوسف العتبانى1000173916مستجد21

      فاروق ابراھیم فاروق ابراھیم حسانین1000173941مستجد22

      فاروق احمد فاروق ابراھیم1000174931مستجد23

      فاروق سامى عبده عبده عیسى1000173739مستجد24

      فاطمھ اسامھ محمد حواس1000188204مستجد25

      فاطمھ حسن الحسینى محمد ابراھیم1000173851مستجد26

      فاطمھ محمد مصطفى كمال1000188181مستجد27

      فاطمھ محمود عوض حافظ1000188415مستجد28

      فتحى البدراوى محمد فتحى العدل1000173891مستجد29

      فتحى السعید ناصف الحنفى1000174392مستجد30

      فتحى صالح محمد زكریا1000173620مستجد31

      فتحى طارق السید السید عنبر1000174463مستجد32

      فتحى عالء فتحى محمد قرداش1000188490مستجد33

      فتحى محمد فتحى احمد قطرى1000174547مستجد34

      فتحى محمد فتحى مقبل1000174360مستجد35

      فتحى ولید فتحى احمد بنھ1000174431مستجد36

      فرح فؤاد فاروق عبدالعزیز1000188265مستجد37

      فرح محمد احمد ابراھیم یوسف حزمھ1000174970مستجد38

      فرح محمود عید رجب البر1000173590مستجد39

      فوزیھ حمدى السید عنبر1000174884مستجد40

      فیلوباتیر عادل ظریف ابراھیم نسیم1000174098مستجد41

      كامیلیا فضل ابراھیم فرحات1000188391مستجد42

      كریم احمد محمد لطفى محمد حسن طھ1000174341مستجد43

      كریم اسامھ احمد محمد عزام1000173727مستجد44

      كریم اسامھ السید محمد ھالل1000174707مستجد45

      كریم اشرف محمد مختار اسماعیل1000149277باق46

      كریم السید ابراھیم على عزام1000174708مستجد47

      كریم السید العراقى ابراھیم1000174803مستجد48
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      كریم المرسى عبدالمجید المرسى سنجاب1000173740مستجد1

      كریم امجد محمد محمد الحسانین1000174979مستجد2

      كریم ایمن عبدالرءوف على السید1000174932مستجد3

      كریم ایمن عبداللطیف الملیجى1000174367مستجد4

      كریم ایمن محمد احمد الفار1000173695مستجد5

      كریم جمال عبدالحكیم احمد الدسوقى1000174673مستجد6

      كریم حسن عبدالقادر الزاھى1000174713مستجد7

      كریم رأفت حسین ادریس1000149346باق8

      كریم رجب حسن طرابیھ1000103981باق بعذر9

      كریم رضا احمد السید األشرم1000159185باق10

      كریم سمیر لطفى محمد درویش1000173992مستجد11

      كریم صالح زاھر عبدالمجید عبدهللا1000150275باق12

      كریم طارق السید جوده1000152671باق13

      كریم طارق عزب محمد فرید1000173621مستجد14

      كریم عاطف عبدالباسط عبده1000188145مستجد15

      كریم عاطف عبدالحلیم عبدالفتاح1000174369مستجد16

      كریم عصام الحسینى عبده عبدهللا الحبال1000173917مستجد17

      كریم عالء فوزى محمد عوضین1000174709مستجد18

      كریم فتحى زین محمود حامد خیره1000174563مستجد19

      كریم فكرى عبدالعزیز حسن الحداد1000188445مستجد20

      كریم متولى شعبان محمد السواح1000173622مستجد21

      كریم مجدى الشحات محمد العشرى1000174538مستجد22

      كریم محمد احمد البسیونى1000174804مستجد23

      كریم محمد احمد عبدهللا ابراھیم1000174466مستجد24

      كریم محمد حسن محمد خلف1000173559مستجد25

      كریم محمد حسن محمد1000174370مستجد26

      كریم محمد حسنى محمد عبدالجلیل1000175012مستجد27

      كریم محمد سعد الرمادى1000188258مستجد28

      كریم محمد سعد كمال الدین عبدالقادر1000160440باق بعذر29

      كریم محمد صبحى الددمونى1000173696مستجد30

      كریم محمد صبرى ابوالعینین1000174710مستجد31

      كریم محمد عبدالوھاب محمد1000188485مستجد32

      كریم محمد علم الدین جمعھ1000174009مستجد33

      كریم محمد فاروق محمد سعد1000174619مستجد34

      كریم محمد محمد السعید جلیلھ1000174265مستجد35

      كریم محمود باز محمد1000150295باق36

      كریم مدحت محمد حسن عثمان1000174603مستجد37

      كریم مصطفى محمد على الطنطاوى1000149568باق38

      كریم ممدوح نصر عباس1000188468مستجد39

      كریمھ السید الخضرى عبدالخالق1000188393مستجد40

      كریمھ رضا محمد فتحى1000188416مستجد41

      كمال احمد عبدالمجید على1000188243مستجد42

      كمال اشرف كمال احمد اسماعیل1000174674مستجد43

      كمال محمد جمال راتب عبدالمجید1000173861مستجد44

      كیرلس میالد سعد ابراھیم عبدالسید1000174089مستجد45

      لؤى عالء عطیھ احمد1000174684مستجد46

      لؤى ولید عبدالفتاح محمد محمد على العربى1000174824مستجد47

      لطفى محمد لطفى السید محمد1000174155مستجد48
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      لیث رعد احمد المسعود1000151231وافد باق1

      لینا مدحت فتحى السید1000159815باق بعذر2

      مأمون حسب هللا یوسف محمد1000151246وافد باق3

      مؤمن احمد لبیب حسین عبدالرحمن1000173705مستجد4

      مؤمن سامى محمد زكریا سوید1000174935مستجد5

      ماجد عصام األحمدى محمود على1000149623باق6

      مارتینا كامل شوقى كامل میخائیل1000174100مستجد7

      مارسیلینو ماجد میالد عوض1000149407باق8

      مارك میالد شحاتھ غالى1000188268مستجد9

      ماریھان احمد المتولى الرفاعى رزق1000173601مستجد10

      ماریو محسن عزمى عطایا صلیب1000174087مستجد11

      مازن حمدى عبدالنبى على على كساب1000174846مستجد12

      مازن محمود محمد محمد1000150196باق13

      ماھر فتح هللا السید عماره1000173817مستجد14

      ماھر محمد على محمد حجازى1000150046باق15

      مایا طارق احمد حامد الباز1000174891مستجد16

      مایز فوده احمد فوده1000188465مستجد17

      مجدى ایھاب محمد السید المحمودى1000174197مستجد18

      مجدى فھیم سولایر عبدالقدوس1000188456مستجد19

      مجدى محمود حسن سویلم1000188464مستجد20

      محسن اشرف ابراھیم محمد شاھین1000174711مستجد21

      محسن رؤف عبدالشكور عبدالشكور1000174903مستجد22

      محسن عادل حسن على محمد1000173624مستجد23

      محسن عصام عبدالعزیز شلبى نصار1000174528مستجد24

      محمد ابراھیم ابراھیم ابراھیم البسرى1000174886مستجد25

      محمد ابراھیم احمد عباس ریحان1000174042مستجد26
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      محمد احمد حسن جمعھ عبدالعال1000174848مستجد5
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      محمد احمد عبدالحمید محمد1000174952مستجد9

      محمد احمد عبدالظاھر احمد1000174712مستجد10
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      محمد السعید السعید عبدالحمید1000173881مستجد6
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      محمد السعید محرم یسن عثمان1000150080باق12

      محمد السعید محمد السعید ابراھیم1000174686مستجد13

      محمد السعید محمد السعید شھاب1000150267باق بعذر14

      محمد السید ابوالنصر البغدادى البغدادى1000174933مستجد15

      محمد السید احمد محمد عوض1000174194مستجد16

      محمد السید الداودى احمد طھ جاب هللا1000174141مستجد17

      محمد السید الطیبى جاد1000188424مستجد18

      محمد السید العدوى حسن رمضان1000174159مستجد19
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      محمد ایھاب زكریا عبدالحمید1000174146مستجد2
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      محمد جمال عبدالقادر جوده ابراھیم1000174960مستجد9

      محمد جمال عمر سید1000174158مستجد10

      محمد جمال فتوح عبده فتوح السیسى1000173828مستجد11

      محمد جمعھ عبدالحى ابراھیم مصطفى1000188427مستجد12
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      محمد حسن شلبى خلیفھ احمد1000173668مستجد26

      محمد حسن فتحى حسن العجوز1000174850مستجد27
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      محمد حمدى السید على غازى1000160106باق بعذر35
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