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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء اشرف عبدهللا حسن خلیل1000206218مستجد تقدیر1

      آالء ایھاب یونس ابوالفتوح البندارى1000224441مستجد تقدیر2

      آالء محمد عبدالسمیع حسن على عامر1000206639مستجد تقدیر3

      آالء منصور حماده منصور1000206622مستجد تقدیر4

      آیھ احمد محمد صدقى احمد الحنفى1000224483مستجد تقدیر5

      آیھ سمیر الھادى محمد1000207159مستجد تقدیر6

      آیھ محمد فتحى ابوالخیر1000205978مستجد تقدیر7

      آیھ نبیل عبدالجواد سالم ابراھیم1000206148مستجد تقدیر8

      آیھ ھشام الدسوقى احمد1000207757مستجد تقدیر9

      ابراھیم محمد ابراھیم السعید داود1000206178مستجد تقدیر10

      احمد اشرف السید الحبشى فرج1000206702مستجد تقدیر11

      احمد ایمن محمد محمد عبدالوھاب1000207433مستجد تقدیر12

      احمد ایھاب محمد صادق حسن1000206297مستجد تقدیر13

      احمد سمیر حامد عبدالمغنى عوض1000207723مستجد تخلف14

      احمد طالل صدیق شعیب جنیدى1000205935مستجد تقدیر15

      احمد عمرو فارس الششتاوى حسن رجب1000207168مستجد تقدیر16

      احمد محمد عید محمد وفا1000207524مستجد تقدیر17

      اسراء اسماعیل السید حسنین اسماعیل1000206291مستجد تقدیر18

      اسراء عبدالقادر احمد الجنید محمد محجوب1000206697مستجد تقدیر19

      اسراء محمد احمد محمد1000206590مستجد تقدیر20

      اسراء محمود عبدالمولى محمد سرور1000206259مستجد تقدیر21

      اسالم ایمن حسن محمد ابواللیف1000207715مستجد تقدیر22

      اسماء عثمان محمد عمر عبدالبر مسلم1000205914مستجد تقدیر23

      اسماء على ابراھیم الشافعى1000224395مستجد تخلف24

      افنان احمد حسین سالم المحنكر1000206341مستجد تقدیر25

      الشیماء یسرى فرج سیف فرج1000206686مستجد تقدیر26

      امنیھ محمد حمود محمد فوده1000257059محول27

      امنیھ محمد محروس احمد مصطفى1000205751مستجد تقدیر28

      ایمان عبدالمحسن السید صادق الجداوى1000206958مستجد تقدیر29

      ایھاب احمد العربى حامد متولى1000207666مستجد تخلف30

      ایھاب اشرف فتحى ابراھیم العطار1000207482مستجد تخلف31

      باسل ابراھیم صبرى ابراھیم عثمان1000206172مستجد تقدیر32

      باسنت محمد صدقھ حسن البیلى1000229599مستجد تقدیر33

      حفصھ عماد ابوشعیشع عبدالشكور العوضى1000224975مستجد تقدیر34
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      حنین عبدالفتاح ابراھیم عبدالفتاح1000206902مستجد تقدیر1

      دینا مصطفى حمزه مسعد1000205612مستجد تقدیر2

      رانیا محمد على عبدالحمید1000205894مستجد تقدیر3

      رغده حسنى عبدالحمید مراد1000225040مستجد تقدیر4

      رواء محمد كاظم خلیل ابوالعطا موسى1000206975مستجد تقدیر5

      روان السید ابوضیف احمد1000224486مستجد تقدیر6

      روان صبرى سعد ابراھیم ابوالخیر1000224896مستجد تقدیر7

      روان محمد رزق محمد ابوشوشھ1000207123مستجد تقدیر8

      روضھ وائل محمد شمس الدین الحنفى1000207687مستجد تقدیر9

      زیاد فتحى مصطفى محمد حسن1000206177مستجد تقدیر10

      زیاد محمد نورالدین ابراھیم محمد1000206383مستجد تقدیر11

      ساره مصباح محمد الصفطاوى1000206840مستجد تخلف12

      سلمى ایمن عبدالفتاح عبدالفتاح خلف1000207090مستجد تقدیر13

      سلمى سمیر محمد عبدهللا1000206971مستجد تقدیر14

      سما حسام مصطفى السنوسى1000205970مستجد تقدیر15

      شریف مجدى فؤاد حسن ابوشوالى1000207635مستجد تقدیر16

      شموع وائل حسن مصطفى1000207323مستجد تقدیر17

      صباح محمد رمضان عبدهللا رمضان1000206059مستجد تقدیر18

      ضحى محمد عبدالعظیم محمد حسین1000207036مستجد تقدیر19

      طھ محمد طلعت الشورى1000205599مستجد تقدیر20

      عبدالرحمن خالد السید معروف زیدان1000205832مستجد تقدیر21

      عبدالرحمن رشدى عبدالعظیم قطب سالمھ1000206033مستجد تقدیر22

      علیاء ابراھیم محمد محمد المتولى1000207391مستجد تقدیر23

      عمار محمود السید راضى القناوى1000205788مستجد تقدیر24

      عمر الحسین عبدالحى امین التابعى1000206221مستجد تقدیر25

      عمر فرید شوقى منظور1000205979مستجد تقدیر26

      عمر محمد ابراھیم خیرهللا1000205570مستجد تقدیر27

      عمر محمد محمود محمد عبده1000206362مستجد تقدیر28

      عمر ھانى على على سید احمد1000207104مستجد تقدیر29

      عمرو ابوالسعود محمد جبر ابوالسعود1000206344مستجد تقدیر30

      فاطمھ عصام محمد عبدالجلیل1000207197مستجد تقدیر31

      فرحھ زاھد عبدالرحمن احمد احمد مصطفى1000206578مستجد تقدیر32

      كرستینا عاطف عزمى عوض غطاس1000225035مستجد تقدیر33

      كریم طارق عبدالھادى سید احمد الشال1000206145مستجد تقدیر34
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      ماجد احمد صالح الدین السید سلیمان1000206165مستجد تقدیر1

      محمد عباس ابراھیم عبدالعزیز1000206923مستجد تخلف2

      محمد على محمد مصطفى محمد1000207724مستجد تخلف3

      محمد محمد السید سالمھ1000205626مستجد تقدیر4

      محمد ممدوح السید ابراھیم البلتاجى1000205673مستجد تقدیر5

      محمد ھارون حامد مصطفى1000206603مستجد تقدیر6

      محمد ولید محمد ابراھیم عبدالستار1000207593مستجد تخلف7

      محمود السید فتحى عبدالعزیز سعد1000207008مستجد تقدیر8

      محمود راشد عبدالفتاح على شرف1000206473مستجد تخلف9

      مریم السید عبدالمعطى احمد الدمراوى1000205816مستجد تقدیر10

      مریم جھاد محمد لطفى احمد محمد1000206338مستجد تقدیر11

      مریم ناجى ابراھیم احمد سعد1000205859مستجد تقدیر12

      مصطفى احمد مصطفى العدل1000206296مستجد تقدیر13

      مصطفى رضا على توفیق االبس1000207703مستجد تقدیر14

      منیر احمد ابوالفتوح وطفھ1000207077مستجد تقدیر15

      نانسى عید بھنسى حسنین1000207714مستجد تقدیر16

      نانسى محمد السید حسین اغا1000206909مستجد تقدیر17

      ندى اشرف عبدالرحمن العزب سیداألھل1000224338مستجد تقدیر18

      ندى ربیع احمد محمد القشالن1000206232مستجد تقدیر19

      ندى عزت احمد ابراھیم سالم1000206691مستجد تقدیر20

      نوال عاطف السعید محمد على1000229601مستجد تقدیر21

      ھاجر مدحت عبدالقادر ابوالسعد1000206762مستجد تقدیر22

      ھالھ مصطفى احمد محمد سلیمان الجندى1000207401مستجد تقدیر23

      ھایدى محسن محمد على محمد الصباغ1000206970مستجد تقدیر24

      ھدى حسین عبداللطیف حسین على1000205704مستجد تقدیر25

      ھشام احمد عبدالحمید ابراھیم1000207592مستجد تقدیر26

      ھنا محمد عبدالغفار السید1000224438مستجد تقدیر27

      ھیام زغلول محمد السید الالوندى1000206144مستجد تقدیر28

      وفاء على احمد امبابى1000206671مستجد تقدیر29

      یسرا محمد محمد عبدالفتاح عبدالمقصود1000206251مستجد تقدیر30

      یمنى طارق احمد محمد سیف الدین1000207162مستجد تقدیر31

      یوسف فیصل محمد السید جوھر1000206846مستجد تقدیر32

      یوسف محمد محمود محمد عاشور1000225141مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      اسماعیل السید اإلمام اإلمام دھینھ1000149679باق1

      سید ابراھیم عبدالحافظ ابوالحمد1000152616مستجد تقدیر2

      على محمود محمد محمود ابوالمعاطى1000174705باق بعذر3

      لؤى عالء عطیھ احمد1000174684باق4
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