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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ سمیر السعید اسماعیل عبدهللا1000064672مستجد تقدیر1

      آیھ عوض عبدالحمید محمد الشواف1000085469مستجد تقدیر2

      آیھ محمد سعید ابراھیم على1000115040مستجد تقدیر3

      ابراھیم السعید عبدالرازق محمد الزقازیقى1000065226مستجد تقدیر4

      ابراھیم جمال ابراھیم فرید على1000065022مستجد تخلف5

      ابراھیم عادل یوسف جمعھ سالم1000050718مستجد تخلف6

      ابراھیم محمد ابراھیم محمد بشار1000065059مستجد تقدیر7

      ابراھیم مخلص ابراھیم عبدالسالم الحنفى1000044920مستجد تخلف8

      احمد ابراھیم الباز محمود الشربینى1000064523مستجد تقدیر9

      احمد ابراھیم مصطفى احمد1000065303مستجد تقدیر10

      احمد احمد رمضان الروضى1000064231مستجد تقدیر11

      احمد اشرف عبدهللا محمد الخولى1000064867مستجد تخلف12

      احمد اإلمام عبدالفتاح طلبھ غباشى1000063865مستجد تقدیر13

      احمد الحسین المحمدى على زید1000085023مستجد تقدیر14

      احمد الصاوى محمد الصاوى1000045888مستجد تقدیر15

      احمد خالد صبحى محمد1000044593مستجد تخلف16

      احمد خالد عبدالشافى طھ اإلتربى1000064612مستجد تقدیر17

      احمد رجب سلیمان ابراھیم1000045933مستجد تقدیر18

      احمد رضا برھام عبدالفتاح عبدالخالق1000065118مستجد تخلف19

      احمد رفعت محمد محمد الجمال1000064021مستجد تخلف20

      احمد زیدان حسن محمود محمد1000064846مستجد تقدیر21

      احمد سالم یوسف محمود حسن1000063886مستجد تقدیر22

      احمد سرور محمد السید محمد شوربھ1000064524مستجد تقدیر23

      احمد سعید عبدالعاطى ابوالفتوح سالم1000064857مستجد تقدیر24

      احمد سمیر محمد الغنام1000064298مستجد تقدیر25

      احمد صالح انور سعد احمد عیاد1000064315مستجد تقدیر26

      احمد صالح طلبھ احمد1000045510مستجد تخلف27

      احمد عادل رمضان احمد الحبشى1000065026مستجد تقدیر28

      احمد عاطف رزق سلیمان1000064233مستجد تقدیر29

      احمد عبدالحمید اسماعیل الدسوقى1000064864مستجد تقدیر30

      احمد عبدالرؤوف السید على1000060172مستجد تخلف31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عبدالرحمن احمد متولى1000085034مستجد تقدیر1

      احمد عبداللطیف حسنى عوض احمد1000065220مستجد تقدیر2

      احمد عزمى فتحى الحسینى اإلمام1000065102مستجد تقدیر3

      احمد عصام البسطویسى عید البسطویسى1000063887مستجد تقدیر4

      احمد على عبدالفتاح محمود مصطفى الخضرجى1000064971مستجد تقدیر5

      احمد عونى ابوخلیل الذكى شقیر1000094582مستجد تخلف6

      احمد فایز اإلمام زیاده اإلمام1000064586مستجد تقدیر7

      احمد ماھر عبدالسمیع زاید1000063963مستجد تقدیر8

      احمد مجدى احمد محمد العیسوى1000045618مستجد تقدیر9

      احمد محسن فھمى حسن عطیھ1000064317مستجد تقدیر10

      احمد محمد بھجت الشافعى1000012797مستجد تقدیر11

      احمد محمد جاد اإلمام یوسف1000044811مستجد تقدیر12

      احمد محمد عبدالملك مصطفى1000063985مستجد تخلف13

      احمد محمود محمد الغلبان1000064015مستجد تقدیر14

      احمد محمود منصور عبدالوھاب1000011754مستجد تقدیر15

      احمد محمود نصر عبدالحمید مطر1000064717مستجد تقدیر16

      احمد مستجیر سعید المتولى1000050639مستجد تقدیر17

      احمد مصطفى مصطفى البحیرى1000063880مستجد تخلف18

      احمد نبیل احمد بكر حسن1000065147مستجد تقدیر19

      احمد نجاح ابراھیم ابراھیم الشیخ1000064397مستجد تقدیر20

      اسامھ صالح الشحات عبدالغفار صیام1000012360باق21

      اسامھ عبدالفتاح محمد عبداللطیف1000064847مستجد تخلف22

      اسامھ مرسى محمد احمد النشار1000050720مستجد تخلف23

      اسراء عبدالغفار كامل عبدالغفار غانم1000064165مستجد تخلف24

      اسالم حسن جابر مرسى الجیار1000064547مستجد تقدیر25

      اسالم رشاد عبدالقادر السید راشد1000065178مستجد تقدیر26

      اسالم عامر عطیھ مصطفى الدسوقى1000012941مستجد تخلف27

      اسالم محمد السید فوده عطوه26240785مستجد تقدیر28

      اسالم محمود رزق ھاشم زیاده1000044823مستجد تخلف29

      اسماء مھنى احمد عبدالعزیز1000094665مستجد تقدیر30

      اشرف ایمن ابراھیم الدسوقى البحقیرى1000085041مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      افرایم اسامھ نصر عطیھ یوسف1000064955مستجد تقدیر1

      السعید عبدالغنى عبدالسمیع عبدالغنى1000065080مستجد تقدیر2

      السید رمضان الھنداوى السید1000063892مستجد تقدیر3

      المعتزبا� عبدالسالم محمد الغباشى1000085109مستجد تقدیر4

      ایمان احمد كمال عبدالمقصود1000065280مستجد تقدیر5

      ایمان عادل فتحى عبدالعزیز1000045527مستجد تقدیر6

      ایمان محمد ابراھیم محمد العبد1000064156مستجد تقدیر7

      باسل خالد ابراھیم فرحات1000065106مستجد تقدیر8

      بدیر محسن رمضان ابوزید1000065187مستجد تقدیر9

      جمال الدین احمد محمود محمود السلمتى1000085051مستجد تقدیر10

      جمال نجیب فرید عوض هللا الجندى1000064949مستجد تقدیر11

      حازم طھ احمد عبدالدایم1000087733مستجد تقدیر12

      حازم عماد محمد عبداللطیف عبدهللا البلتاجى1000064326مستجد تقدیر13

      حسام الدین مصطفى السید حجازى فضل1000065243مستجد تخلف14

      حسن السید سالم حسن1000065056مستجد تخلف15

      حسن صبرى عبدالرحیم سالمھ1000064526مستجد تقدیر16

      حسن فرج محمد الحسنین الشربینى1000064550مستجد تقدیر17

      حسن مجدى عبدالعزیز الدرینى اسماعیل1000044999مستجد تقدیر18

      حسن محمد عبده محمد جبر ندا1000064667مستجد تقدیر19

      خالد فاروق محمد ابراھیم السنباطى1000050736مستجد تقدیر20

      خالد مجدى عبدهللا رضوان جندى1000064975مستجد تقدیر21

      خالد ممدوح محمد الموجى1000063882مستجد تخلف22

      دینا فؤاد عبدالحمید الشبراوى1000064167مستجد تقدیر23

      رحاب حاتم السعید السعید البقلى1000064705مستجد تقدیر24

      رحمھ احمد عبدالحى الدیسطى1000064169مستجد تقدیر25

      رحمھ سعید فتحى سلیمان1000064089مستجد تقدیر26

      رمضان جمال رزق رمضان العتبانى1000029136باق27

      روان رضا جاب هللا النفیلى1000065286مستجد تقدیر28

      روال ایھاب محمد محمد1000085971مستجد تقدیر29

      زھراء على التابعى محمد فتیح1000064114مستجد تقدیر30

      سامى سمیر ابراھیم احمد1000094636مستجد تقدیر31
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      شریف مجدى عوض محمد عوض1000064303مستجد تقدیر1

      صالح عادل فتحى محمود شھبوب1000064985مستجد تقدیر2

      ضیاءالدین راتب بدیر ابراھیم عجیلھ1000065289مستجد تقدیر3

      طارق احمد محمد السید1000064394مستجد تقدیر4

      عاصم احمد محمد محمد سید احمد1000064965مستجد تقدیر5

      عاطف الشربینى حامد السعید الخوالنى1000064583مستجد تخلف6

      عایده السید محمد محمود الدومانى1000064789مستجد تقدیر7

      عبدالحلیم ایمن عبدالحلیم حسن بدوى1000064990مستجد تخلف8

      عبدالرحمن اسامھ حسن السعید الصیاد1000095479مستجد تخلف9

      عبدالرحمن اشرف ابراھیم المتبولى1000064072مستجد تخلف10

      عبدالرحمن السید على حامد البطراوى1000045036مستجد تقدیر11

      عبدالرحمن السید محمد على حموده1000064552مستجد تخلف12

      عبدالرحمن رمضان عبدالرحیم عبدالعزیز1000044831مستجد تقدیر13

      عبدالرحمن عادل عبدالحمید احمد السمرى1000065003مستجد تقدیر14

      عبدالرحمن عادل عبدالشكور محمد حسین1000065237مستجد تخلف15

      عبدالرحمن عادل منصور احمد المسلمانى1000065135مستجد تخلف16

      عبدالرحمن عاطف عبدالسالم الجوجرى1000064753مستجد تخلف17

      عبدالرحمن عبدالعظیم الدسوقى السید طاحون1000065125مستجد تقدیر18

      عبدالرحمن فكرى عبدهللا سمان الدشناوى1000063922مستجد تخلف19

      عبدالرحمن محمد السعید السید صالح1000064991مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن محمود على سلیمان ابوغزالھ1000063923مستجد تخلف21

      عبدالعال السید عبدالعال المندوه1000045890مستجد تخلف22

      عبدالعزیز السید عبدالعزیز محمد1000064885مستجد تخلف23

      عبدالقادر رضا رمضان رمضان السید1000065335مستجد تقدیر24

      عبدهللا احمد عبدهللا الصدیق1000065153مستجد تقدیر25

      عبدهللا احمد عبدالوھاب عبدهللا قندیل1000044925مستجد تقدیر26

      عبدهللا حسین احمد آدم1000064005مستجد تقدیر27

      عبدهللا عالءالدین عبدالعظیم المرسى1000064771مستجد تخلف28

      عبدهللا نزیھ عبدالوھاب الزالقى1000064141مستجد تقدیر29

      عزت عاصم عبدالعزیز ابراھیم الراعى1000064919مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عصام انور احمد حمد1000063883مستجد تخلف1

      عصام عادل عبدالنبى الشال1000064038مستجد تخلف2

      عالء مسعد طلعت مسعود النجار1000063859مستجد تخلف3

      على حسن احمد المالح1000063997مستجد تخلف4

      على عبدالفتاح الدسوقى على شاھین1000063894مستجد تقدیر5

      على فوزى على یوسف حطب27234860باق6

      عمار یاسر كامل باز1000064815مستجد تخلف7

      عمر عبدالسالم محمد نجلھ1000063955مستجد تقدیر8

      عمر عھدى حامد ابوملوه1000044527مستجد تخلف9

      عمر محمد محمد على1000065077مستجد تقدیر10

      عمرو احمد محمد محمد اإلتربى1000064504مستجد تقدیر11

      عمرو عبدالجواد عباس عبدالجواد دراز1000045271مستجد تقدیر12

      عمرو محمد محمد محمد حسن1000065170مستجد تخلف13

      غنیم احمد غنیم رمضان محمد1000045750مستجد تقدیر14

      فادى فایز فوزى ابوحجر1000045231مستجد تقدیر15

      فاطمھ ابراھیم ابراھیم الدسوقى1000050773مستجد تقدیر16

      كریم امین الشربینى امین محمد1000064576مستجد تقدیر17

      كریم محمد السید الكنانى1000063966مستجد تقدیر18

      لؤى احمد محمد مصطفى المرشدى1000045364مستجد تخلف19

      ماجده ناصر احمد عطا مصطفى النفرى1000084959مستجد تخلف20

      مجدى اشرف محمد عبدالرحمن عماره1000064772مستجد تخلف21

      محسن محمد عبدالمحسن عبدالغنى1000064146مستجد تقدیر22

      محمد ابراھیم عبدالعزیز الدسوقى سلیم1000064218مستجد تقدیر23

      محمد ابراھیم محمد ابراھیم حجازى1000065122مستجد تقدیر24

      محمد احمد ابراھیم شعبان ابراھیم1000063939مستجد تقدیر25

      محمد احمد سعد اإلمبابى1000011798مستجد تقدیر26

      محمد احمد محمود فرج داود1000045587مستجد تخلف27

      محمد السید ابراھیم السید1000064870مستجد تخلف28

      محمد السید الطنطاوى رفاعى1000064728مستجد تقدیر29

      محمد ثروت ابراھیم احمد1000044835مستجد تخلف30
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      محمد ثروت احمد السید سیف1000065068مستجد تقدیر1

      محمد جمال احمد محمد على الصیاد1000094738مستجد تقدیر2

      محمد جمال بدیر المنسى26004368مستجد تخلف3

      محمد جمال عبدالعظیم عبدالرازق1000012032باق4

      محمد حمدى حسین الغریب سالم1000064822مستجد تخلف5

      محمد خالد طھ محمدین عبدالفتاح1000065139مستجد تخلف6

      محمد خالد على عباس عبده1000064392مستجد تقدیر7

      محمد دعاء محمد الشیخ1000045181باق8

      محمد ربیع ھالل الحواط1000045148مستجد تقدیر9

      محمد سعد محمد جمعھ مطاوع23863043باق10

      محمد سعد محمد عزالدین محمد1000064730مستجد تقدیر11

      محمد شاكر احمد حسن غنیم1000064696مستجد تقدیر12

      محمد صابر احمد محمد العیوطى1000115039مستجد تقدیر13

      محمد صبرى طھ محمد طلبھ26735590باق14

      محمد صبرى على عبده1000064757مستجد تخلف15

      محمد صالح محمد المغازى السید رضوان1000064751مستجد تخلف16

      محمد طارق محمد متولى الدیب1000045049مستجد تقدیر17

      محمد عادل ابراھیم ابراھیم1000085082مستجد تخلف18

      محمد عادل عاطف زكى1000064051مستجد تخلف19

      محمد عبدالحكیم عبدالقادر سعودى1000044517باق20

      محمد عبدالحمید عبدالحمید احمد1000064530مستجد تخلف21

      محمد عبدالغنى محمود النجار1000045938مستجد تقدیر22

      محمد عبدهللا مصطفى حسن ابوسالمھ1000064029مستجد تخلف23

      محمد عصام احمد الصاوى1000064758مستجد تقدیر24

      محمد عماد صبحى ھالل1000064824مستجد تخلف25

      محمد فخرى عثمان محمد1000064531مستجد تقدیر26

      محمد ماھر شحاتھ حسن1000064825مستجد تخلف27

      محمد مجدى عبدالفتاح حامد محمد1000064968مستجد تقدیر28

      محمد محمد مصطفى احمد حسن1000065262مستجد تقدیر29

      محمد مرزوق عبدالغنى حسن عطیھ1000065224مستجد تخلف30
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      محمد مصطفى شفیق حجازى1000065213مستجد تقدیر1

      محمد منصور عبدالعزیز محمد على1000045706مستجد تخلف2

      محمد نبیل محمد المرسى البنا1000063925مستجد تقدیر3

      محمد یاسر محمد فكرى شندى1000064469مستجد تخلف4

      محمد یسرى سعد ابراھیم طلبھ1000064411مستجد تقدیر5

      محمود ابراھیم السید محمد السید1000064924مستجد تقدیر6

      محمود احمد السید محمد الشربینى1000064752مستجد تقدیر7

      محمود احمد سامى احمد بدر1000115048مستجد تخلف8

      محمود احمد محمد عبدالسمیع ابراھیم1000045707مستجد تخلف9

      محمود اشرف محمد محمد المھدى1000064149مستجد تقدیر10

      محمود السعید عبدالمنعم سید احمد شحاتھ1000064607مستجد تخلف11

      محمود ایمن محمد جوده عبدالحق1000064053مستجد تقدیر12

      محمود جمال یوسف یوسف عبید1000064507مستجد تقدیر13

      محمود حماده ابراھیم احمد العطار1000064925مستجد تقدیر14

      محمود سامى السید عبدالوھاب1000063896مستجد تقدیر15

      محمود سمیر محمد عبدالعزیز السید1000064735مستجد تقدیر16

      محمود صالح خلیفھ السید على1000045000باق بعذر17

      محمود عبدالرحمن قاسم حسین الشافعى1000064914مستجد تقدیر18

      محمود عبدالغنى عبدهللا الغیطانى1000045299مستجد تخلف19

      محمود عبدالمنعم سید احمد الیزیدى26735288باق20

      محمود على مصطفى مصطفى ابراھیم كبشھ1000064983مستجد تقدیر21

      محمود محمد ابراھیم السید ابراھیم1000085090مستجد تقدیر22

      محمود محمد احمد طرباى1000045910مستجد تخلف23

      محمود محمد سالمھ محمد1000064580مستجد تقدیر24

      محمود محمد محمد ابوالعطا الصانع1000064788مستجد تخلف25

      محمود محمد محمود عبدالمنعم زیاده1000065089مستجد تقدیر26

      محمود محمد نادر محمود العدل المغربى1000065219مستجد تقدیر27

      محمود مصطفى ابراھیم عبدهللا الموجى1000064594مستجد تقدیر28

      محمود وجدى احمد عبدهللا على ندا1000045055مستجد تخلف29

      مراد عبدالجابر عبدالحلیم سلیمان على1000064929مستجد تقدیر30
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مراد محمد محمد مصطفى سكر1000085097مستجد تقدیر1

      مصطفى احمد عبدالقادر الشربینى1000064347مستجد تقدیر2

      مصطفى احمد محمد احمد حموده1000064403مستجد تخلف3

      مصطفى اسماعیل عبدالباقى عبده الحفنى النبراوى1000065158مستجد تقدیر4

      مصطفى حماده رمزى محمود سالمھ1000065225مستجد تخلف5

      مصطفى عادل فتحى سبع1000064736مستجد تقدیر6

      مصطفى عبدالفتاح عبدالوھاب احمد1000012609باق بعذر7

      مصطفى كمال محمد داود غزاو1000064094مستجد تخلف8

      مصطفى محمد محمد احمد عبدالشافى1000064563مستجد تقدیر9

      مصطفى محمود على احمد حلیمھ1000064827مستجد تقدیر10

      مصطفى مسعد طلبھ زاھر1000064786مستجد تخلف11

      معتز عیسى عوض محمد السجان21720448باق12

      منةهللا اشرف عساف نور محمد على1000064494مستجد تخلف13

      مى السعید حسن على ابوالمعاطى1000050783مستجد تقدیر14

      نادر محمد عبدالحمید الشربینى26030460باق15

      ندى احمد محمد الوصیفى24157031مستجد تخلف16

      نورھان السید على توفیق السبكى1000065161مستجد تقدیر17

      ھاجر ابراھیم متولى السید محمد البنوى1000064931مستجد تقدیر18

      ھادى شوقى عبدالعزیز عبدهللا اسماعیل1000064962مستجد تقدیر19

      ھالھ السید عبدالموجود السید1000065128مستجد تقدیر20

      ھانى محمود محمد ابوالمعاطى1000065323مستجد تقدیر21

      ھدیر حسنین عبدالوارث محمد ابوالعال1000064374مستجد تقدیر22

      ولید عطیھ رجب محمود الدقلھ22277302مستجد تخلف23

      یاسر جمال داود عبدالغفار جعفر1000064353مستجد تخلف24

      یاسمین احمد السید تھامى حسین1000064496مستجد تقدیر25

      یاسمین اشرف السید عبدالعزیز1000064204مستجد تقدیر26

      یاسمین شعبان جمعھ شعبان سعید1000064484مستجد تقدیر27

      یاسمین محمد عمر عبدالعزیز عثمان المال1000064314مستجد تقدیر28

      یحیى سمیر عبده رمضان الالوندى1000064151مستجد تقدیر29

      یوسف طلعت مصطفى مصطفى عوض1000096800مستجد تخلف30
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