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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء خالد سلیم كامل1000063795وافد مستجد تقدیر1

      آیھ فوزى منصور محمد الموافى1000064787مستجد تقدیر2

      ابراھیم یاسر ابراھیم عالم1000064033مستجد تقدیر3

      احمد احمد الشربینى الحدیدى خریزه1000064056مستجد تقدیر4

      احمد اسالم احمد على اسالم1000064539مستجد تقدیر5

      احمد السكرى محمد ابراھیم عبدالدایم1000045450مستجد تقدیر6

      احمد السید سید احمد رزق الصیفى1000085024مستجد تخلف7

      احمد العربى السید على كریم1000064801مستجد تقدیر8

      احمد جمال رأفات جمعھ حسین1000064430مستجد تقدیر9

      احمد رأفت عبدالرافع الحنفى األالوى1000064953مستجد تقدیر10

      احمد عادل عوض محمد حبیتھ1000044868مستجد تقدیر11

      احمد عبدهللا مسعود البلتاجى المشد1000063962مستجد تخلف12

      احمد على عبدالعزیز على السمان1000064984مستجد تخلف13

      احمد محمد السعید محمد الخلفى1000064742مستجد تقدیر14

      احمد محمد عبدالجواد سالم ابراھیم1000064807مستجد تقدیر15

      احمد محمد عبدالحلیم خالد الشیخ1000065205مستجد تخلف16

      احمد محمود محمد احمد سالمھ1000095925مستجد تقدیر17

      احمد محمود محمد عبدالنبى عبدهللا1000064321مستجد تقدیر18

      احمد مصطفى كمال عبدالرحمن المنیر1000063869مستجد تقدیر19

      احمد ھشام احمد یوسف عماره1000063901مستجد تخلف20

      احمد یحیى عبدالمنعم سلیمان الصیاد1000063902مستجد تقدیر21

      اسامھ صالح خاطر محمود حجازى1000064117مستجد تقدیر22

      اسامھ محمد سعد األحول1000063920مستجد تقدیر23

      اسراء عالء محمود وھبھ عبدالعزیز الشربینى1000085936مستجد تقدیر24

      اسالم عطاهللا محمد احمد الحنبلى1000064323مستجد تخلف25

      امیره یاسر محمود حلمى عبید1000065096مستجد تخلف26

      بسمھ خالد دندش السعید القشالن1000085048مستجد تقدیر27

      بسمھ عزت ابراھیم عزب ابراھیم1000064969مستجد تقدیر28

      بسنت احمد محمود مصطفى رمضان1000064491مستجد تقدیر29

      حازم امجد عبدالحلیم السید الحداد1000065249مستجد تقدیر30

      حسن اسامھ مصطفى حمدى عبداللطیف1000065254مستجد تقدیر31

      حسین عبدالعلیم احمد عبدهللا الطیار1000064770مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      خالد السید عبدالعظیم احمد مصلح1000050753باق1

      رضا صبحى عبدهللا سالم بقھ1000064905مستجد تقدیر2

      ریحاب السعید محمد كسبر1000063988مستجد تقدیر3

      زھراء محمد الدسوقى محمد األلفى1000050788مستجد تقدیر4

      زینب الشحات السید المندوه ریاض1000045508مستجد تقدیر5

      ساره حسن عبدالجلیل سلمى1000063928مستجد تخلف6

      ساره مسعد ابراھیم محمد جاللھ1000063931مستجد تقدیر7

      سعد حمدى محمد عبدالحلیم ابوالفتح1000030001مستجد تقدیر8

      سلیمان محمد عوض محمد خیرالدین1000064139مستجد تقدیر9

      سماح عاطف عبدالجلیل محمد مناع1000096755مستجد تخلف10

      سھیر محسن عبدالحمید مراد زاید1000064199مستجد تقدیر11

      شذا عالءالدین عامر صقر1000064042مستجد تخلف12

      شیماء عبدالفتاح احمد عبدالعال المھدى1000085938مستجد تقدیر13

      شیماء محمد فتحى عبدالحمید1000032994مستجد تخلف14

      صالح صبرى محمد الطاھر السید عكر1000064964مستجد تقدیر15

      عبدالرحمن خلیل طھ الغباشى1000064164مستجد تقدیر16

      عبدالرحمن على عثمان على عقل1000064450مستجد تخلف17

      عبدالرحمن محمد المتولى ذكى الشوربجى1000064451مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن مسعد عبدالھادى ابراھیم عبید1000064328مستجد تقدیر19

      عبدالرحیم عبدالمنعم عبدالرحیم احمد العیسوى1000064683مستجد تقدیر20

      عبدهللا حمدى ابراھیم ابراھیم بركات1000064589مستجد تقدیر21

      عبدهللا فتحى مصطفى عبدهللا علیم1000064907مستجد تقدیر22

      عبدالھادى رضا عبدالھادى محمد حسنین1000064454مستجد تقدیر23

      عبیر محمود على الحلیق1000063991مستجد تقدیر24

      على ابراھیم الشحات محمد الشھاوى1000064568مستجد تخلف25

      على الشابورى محمود العسیلى1000064840مستجد تقدیر26

      عمر محمد ابراھیم عبداللطیف مسعد1000064456مستجد تخلف27

      عمر محمد محمد عمر حطب1000064457مستجد تقدیر28

      عمر مدحت اسماعیل ابراھیم1000064458مستجد تقدیر29

      عمرو السید عبدالمنعم ابراھیم الحارس1000064557مستجد تقدیر30

      عمرو حسام احمد المرسى الطیار1000096761مستجد تقدیر31

      عمرو یاسر محمود محمد خضر1000064460مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      غازى جالل غازى ابراھیم1000064152مستجد تقدیر1

      فؤاد حمدى عبدهللا عبدهللا1000064125مستجد تخلف2

      فاطمةالزھراء عبدالرحمن عبدالمحسن ابوغزالھ1000064760مستجد تقدیر3

      فاطمھ احمد السعید حسن الریس1000045996باق4

      فاطمھ شعبان محمد احمد ابراھیم1000064493مستجد تقدیر5

      كریم جالل محمود السید الكاشورى1000065268مستجد تقدیر6

      كریم مدحت فتحى ابراھیم القاضى1000044763مستجد تقدیر7

      محمد ابوالنور عبدالمنعم ابوالمعاطى العزبى1000065171مستجد تقدیر8

      محمد احمد سعد ابوحسن1000096799مستجد تقدیر9

      محمد احمد عبدالحى سلیم البشبیشى1000064820مستجد تقدیر10

      محمد احمد محمد محمد المتولى عبدهللا1000065137مستجد تقدیر11

      محمد اشرف رمضان الشربینى1000045446مستجد تخلف12

      محمد اشرف محمد عبدالخالق جعفر1000064463مستجد تخلف13

      محمد السید احمد الطویل1000063958مستجد تخلف14

      محمد السید على ابراھیم سعد1000085105مستجد تقدیر15

      محمد السید محمد محمد عطیھ1000064062مستجد تقدیر16

      محمد بالل عمر سید احمد الشھابى1000013077مستجد تخلف17

      محمد حافظ محمد حافظ محمد1000064410مستجد تقدیر18

      محمد سامى محمد فرید عبدالحمید1000064660مستجد تقدیر19

      محمد سعد ابوالنجا الدسوقى المھدى الصعیدى1000012664مستجد تخلف20

      محمد شریف ابراھیم محمد1000064466مستجد تخلف21

      محمد طارق حامد محمد على شداد1000045974مستجد تخلف22

      محمد عادل سعد غزل1000044572مستجد تخلف23

      محمد عادل محمد حسن1000064785مستجد تقدیر24

      محمد عالءالدین حسین منیع اسماعیل1000045777مستجد تخلف25

      محمد مجدى محمد حمزه1000064182مستجد تقدیر26

      محمد محمود حسن محمد سعد1000065317مستجد تقدیر27

      محمد ھشام ناصف عبدالعال مرعى1000064513مستجد تقدیر28

      محمود احمد عبدالغنى فرحات1000064185مستجد تخلف29

      محمود حلمى عبدهللا عبدربھ1000064648مستجد تخلف30

      محمود شریف صبرى السید1000064912مستجد تخلف31

      محمود صالح محمود رمضان1000065233مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود عمر یونس جوده1000045732مستجد تخلف1

      محمود فوزى محمود السید المغربى1000045659مستجد تقدیر2

      محمود مجاھد محمود احمد1000029993مستجد تخلف3

      محمود محمد فھمى صابر حسین عیسى1000030003مستجد تقدیر4

      محیى الدین اسامھ محیى الدین على الزینى1000063877مستجد تقدیر5

      مریم محمد مسعد شعالن1000064091مستجد تقدیر6

      مریم محمد ھالل على1000064482مستجد تقدیر7

      مصطفى محمد احمد حسن عنان1000065043مستجد تخلف8

      مصطفى محمد عبدالمنعم على احمد خضره1000096764مستجد تقدیر9

      مصطفى محمد مصطفى احمد حسبو1000065163مستجد تخلف10

      مصطفى محمد یحیى مندور1000064081مستجد تقدیر11

      مصطفى محمود احمد محمود1000064564مستجد تقدیر12

      منار محمد سعد غالى1000064085مستجد تخلف13

      منار یاسر عمر محمد السید1000064490مستجد تقدیر14

      منةهللا رضا محمود غلوش1000063854مستجد تخلف15

      مھا المتولى محمد المتولى1000085116مستجد تقدیر16

      مى شریف یوسف فتحى ابوالخیر1000063929مستجد تخلف17

      نادر محمد فرید محمد عبدالمقصود1000045930مستجد تقدیر18

      ندى عبدالرؤف احمد محمد ابراھیم1000045796مستجد تخلف19

      ندى محمد عبدالحمید محمود السامولى1000063932مستجد تقدیر20

      ندى ھشام محمد محمد البلیسى1000064228مستجد تقدیر21

      نرمین شریف السید على حسین1000064849مستجد تقدیر22

      نیفین السید محمد السید شحاتھ1000064744مستجد تقدیر23

      ھشام عبدهللا السید ھاشم عبده على1000065300مستجد تقدیر24

      ھند درویش لبیب البرلس1000050785مستجد تخلف25

      ھیثم على محمد محمد نبھان1000064159مستجد تقدیر26

      ھیالنا عمار عبدالسالم الغزاوى1000029970مستجد تقدیر27

      ولید محمد محسوب احمد عثمان1000064126مستجد تخلف28

      یارا محمود نعمان احمد ابوالعطا1000115041مستجد تقدیر29

      یحیى جمال عبده محمد1000045924مستجد تخلف30

      یوسف جمال الدین عبدالمعبود عطیھ عطا1000063919مستجد تقدیر31

      یوسف محمد رمضان السید احمد1000045931باق بعذر32
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