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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء عبدالفتاح عبدالفتاح حماد منسى1000115044مستجد تقدیر1

      آیھ عادل السید عبدالمطلب1000064480مستجد تقدیر2

      آیھ على عبده محمد ابوزید1000050778مستجد تقدیر3

      آیھ على محمد على السید1000050775مستجد تقدیر4

      احمد جمال فتحى عبدالفتاح1000050658مستجد تخلف5

      احمد حمدى محمد السید سلیم1000086005مستجد تخلف6

      احمد رمزى فتحى على1000065318مستجد تقدیر7

      احمد عادل على جنیدى1000044783مستجد تقدیر8

      احمد عبدالرحمن ابراھیم الرفاعى1000064503مستجد تخلف9

      احمد على عبدالعزیز الشناوى1000063995مستجد تخلف10

      احمد محمد بلیغ محمد قوره1000064154مستجد تقدیر11

      احمد محمود سعدالدین مجاھد1000063947مستجد تقدیر12

      احمد وائل خلیل محمد1000065076مستجد تخلف13

      احمد یوسف مصطفى عرنوس1000065177مستجد تقدیر14

      اسراء السید السید بیضون1000064101مستجد تقدیر15

      اسالم عبدالحمید عبدالحمید ابوالمجد خلیل1000064596مستجد تقدیر16

      اسالم مھاب الطنطاوى الطنطاوى خضر1000064709مستجد تقدیر17

      اسماء على عبدالعزیز عبدالغنى قاید1000085947مستجد تقدیر18

      اسماء عماد فوزى امین عبدهللا1000085890مستجد تخلف19

      الحسن سامح محمد محمد السید1000064439مستجد تقدیر20

      السعید احمد السعید حامد خلیل الصعیدى1000045555مستجد تخلف21

      السعیده على المغاورى جمعھ احمد1000065326مستجد تقدیر22

      امیره حسام على السید البیلى1000065258مستجد تقدیر23

      امیره محمد كامل عبدالحمید رزق1000050770مستجد تخلف24

      امیمھ جمال محمد عباس1000085044مستجد تقدیر25

      ایمان اشرف عوض رخا رخا زغلول1000064143مستجد تقدیر26

      ایمن احمد فتحى السعید العدل1000065031مستجد تخلف27

      باھر محمد محمد عبدالغنى عید1000065273مستجد تقدیر28

      بسنت رأفت محمد على الغیطانى1000064198مستجد تقدیر29

      تسنیم نورالدین محمد عبده الدسوقى ابوالعال1000085940مستجد تقدیر30

      جمال ابراھیم محمد ابراھیم1000045475مستجد تخلف31

      جوزیف رضا فھمى جرجس1000044785مستجد تخلف32

      حامد احمد حامد احمد عفیفى1000063888مستجد تخلف33

      حسام احمد محمد احمد عبدهللا1000064260مستجد تخلف34

      خلود ابراھیم محمد الحسینى الشرباصى1000064715مستجد تخلف35

      دعاء خالد عبداللطیف السید المكاوى1000064488مستجد تقدیر36
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      دینا احمد على على السید1000045942مستجد تقدیر1

      دینا سمیر حامد المصرى زیدان1000085062مستجد تقدیر2

      رؤى محمد المھدى محمد الغزالى سراج1000085901مستجد تقدیر3

      ساره احمد معوض شرف الدین1000064115مستجد تقدیر4

      ساره السید محمد سالم سالم1000065126مستجد تقدیر5

      ساره فھمى الغریب سالمھ القرش1000065074مستجد تقدیر6

      سامر اسماعیل یحیى اسماعیل ابراھیم القبانى1000064246مستجد تقدیر7

      سموءل الدردیرى عبدالھادى محمد1000030453وافد مستجد تقدیر8

      شریف محمد محمد محمد الدیب1000094708مستجد تقدیر9

      صالح محمد محمود محمد1000050744مستجد تقدیر10

      عایده ناصر محمد عرفات1000064883مستجد تخلف11

      عبدالرحمن المغازى على المغازى عرفى1000064656مستجد تقدیر12

      عبدالرحمن شریف المتولى الجمل1000064049مستجد تخلف13

      عبدالرحمن محمد میسره خلیل موسى1000044531مستجد تخلف14

      عبدالعزیز عاطف عبدالعزیز حموده1000012147باق15

      عبدهللا احمد عاطف احمد محمود26733785مستجد تقدیر16

      عبدهللا عمر المتولى الشباسى24043655مستجد تخلف17

      عبدهللا محمود عبدالبارى عبدهللا وھبھ1000115042مستجد تقدیر18

      عبیر على محمد على احمد رجب23138710باق19

      عرفھ رضا فتحى النبراوى1000064037مستجد تخلف20

      على اكمل على جاد على زاید23863021باق21

      عمار ابراھیم محمد ابراھیم1000064502مستجد تخلف22

      عمر ابراھیم عبدالحى احمد العوضى1000064388مستجد تقدیر23

      عمر اشرف سمیر محمد الشیخ1000064331مستجد تقدیر24

      عمر محمود احمد محمد احمد عبدالحق1000064311مستجد تقدیر25

      عمرو عالءالدین عبدالحمید محمود1000012052مستجد تقدیر26

      عمرو محمد السید األنور عبدهللا1000012700باق بعذر27

      عمرو محمود محمد اسماعیل1000044758مستجد تقدیر28

      فاطمةالزھراء تیسیر عبدالعال البسیونى ابراھیم1000065324مستجد تقدیر29

      كریم احمد محمد شعبان الشربینى1000065014مستجد تقدیر30

      مجدى محمد طلبھ الحسینى الشافعى1000085030مستجد تقدیر31

      محمد ابراھیم عبدالصبور محمد موسى1000064337مستجد تقدیر32

      محمد احمد حسن على1000045726مستجد تقدیر33

      محمد احمد محمد على ابراھیم عجینھ1000064635مستجد تقدیر34

      محمد اشرف السید محمد بدر1000064191مستجد تقدیر35
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد امین امین على الزین1000064944مستجد تقدیر1

      محمد امین محمد المندوه1000064079مستجد تقدیر2

      محمد حسام الدین السعید محمد الشناوى1000045860مستجد تخلف3

      محمد ربیع ربیع المدرى1000064008مستجد تقدیر4

      محمد رضا عماره الصعیدى1000064009مستجد تقدیر5

      محمد عادل بدیر عبدالمعطى1000064028مستجد تخلف6

      محمد عبدالشافى عبدهللا حسانین سمره1000064467مستجد تقدیر7

      محمد عالء الشربینى رزق حامد1000012598مستجد تخلف8

      محمد عالء محمد احمد سعفان1000045368مستجد تخلف9

      محمد فایق محمود احمد الناغى1000029142مستجد تخلف10

      محمد فتحى بخاطره لبیب1000013150باق11

      محمد مجدى محمد صبرى حسوب1000065316مستجد تخلف12

      محمد محمود مصطفى محمد احمد1000065086مستجد تخلف13

      محمد مدحت فؤاد محمد سعفان1000064560مستجد تقدیر14

      محمود السید عبدالمجید الشربینى الغریب1000064112مستجد تقدیر15

      محمود المتولى السید المتولى1000064892مستجد تقدیر16

      محمود حامد محمود ابراھیم فت1000029974مستجد تخلف17

      محمود حماده محمود محمد النوسانى1000063863مستجد تخلف18

      محمود ربیع محمد حامد الشال1000011966باق19

      محمود نھرو محمود ابوالخیر1000064427مستجد تخلف20

      محمود ولید المرسى محمد السید1000064781مستجد تقدیر21

      مروه حسین شوقى حسین حسن1000094278مستجد تقدیر22

      مصطفى عبداللطیف محمود محمود اإلمام1000064365مستجد تقدیر23

      مصعب ایھاب السید محمود على1000012491باق24

      معتز المغربى ابراھیم البالسى1000064278مستجد تقدیر25

      نادیھ رضا عبدالحمید عبدالعال غانم12256923باق26

      ناصر حافظ شفیق الطامى1000084970مستجد تخلف27

      نبیل محمد ابراھیم حسن1000064828مستجد تقدیر28

      نوران على محمد اسماعیل جوده1000064373مستجد تقدیر29

      نورھان فتحى احمد منصور1000064761مستجد تقدیر30

      ھانى ناجى عبدهللا محمد1000085231مستجد تقدیر31

      وسام السید احمد النجار22495404باق32

      یوسف سالمھ سالمھ حموده غنیم1000064948مستجد تقدیر33

      یوسف محمد الدیاسطى محمد مصطفى1000064354مستجد تقدیر34

      یوسف ولید عبدالمنصف حبیش1000064020مستجد تخلف35
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