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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم احمد عباس السعید1000149020باق1

      ابراھیم الجیوشى عبدالعزیز البیلى1000152686مستجد تخلف2

      ابراھیم حمزه عبدالستار فتح هللا1000229549مستجد تقدیر3

      ابراھیم عمر الشربینى عمر شحاتھ1000174842مستجد تقدیر4

      احمد ابراھیم جالل عزالدین ابراھیم1000174290مستجد تقدیر5

      احمد ابراھیم خلیل ابراھیم ابراھیم1000173955مستجد تقدیر6

      احمد ابراھیم صبرى ابراھیم1000173717مستجد تخلف7

      احمد اسامھ محمد ابوصالح1000149674مستجد تقدیر8

      احمد الحسینى محمد محمد عرفات1000188484مستجد تقدیر9

      احمد السعید احمد احمد جمعھ1000174950مستجد تخلف10

      احمد السعید صادق محمد العالوى1000188462مستجد تقدیر11

      احمد السید منصور احمد1000188449مستجد تخلف12

      احمد جمال محمد محمد ماضى1000188450مستجد تقدیر13

      احمد حسن فرحات عبدالعزیز سلیمان1000174556مستجد تقدیر14

      احمد حسین الحسینى داود1000174459مستجد تقدیر15

      احمد حسین العراقى السید األطروش1000194799مستجد تخلف16

      احمد ربیع حلمى محمد عبدالحلیم1000195552مستجد تقدیر17

      احمد رضا السید سالم1000150172مستجد تخلف18

      احمد رفعت محمد محمد مدین1000173842مستجد تخلف19

      احمد سلطان محمد احمد ابراھیم1000174152مستجد تقدیر20

      احمد طارق السید السعید حجازى1000149322باق21

      احمد طلعت صبرى ابراھیم ابراھیم1000174325مستجد تقدیر22

      احمد عادل الششتاوى زیاده1000103593مستجد تقدیر23

      احمد عادل شحاتھ ابراھیم محمد1000174353مستجد تقدیر24

      احمد عبدالحكیم الھنداوى امام الشرقاوى1000174571مستجد تخلف25

      احمد عبدالمقصود على عبدالمقصود على1000174429مستجد تقدیر26

      احمد عزب عزب ابراھیم1000221457مستجد تخلف27

      احمد عالء احمد محمد ابوالفتوح1000229607مستجد تقدیر28

      احمد عالء عبده محمد العیسوى1000174578مستجد تقدیر29

      احمد عالء محمد المرسى رزق1000149778مستجد تقدیر30

      احمد على ابراھیم على عبدهللا1000149597باق31

      احمد على عبدالفتاح عبده رزق1000174910مستجد تخلف32

      احمد عویضھ جمعھ عبداللطیف ابوطالب1000149230باق33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد ماجد السعید عبدالمجید ابوریھ1000149497مستجد تخلف1

      احمد محروس السید األودن1000174530مستجد تخلف2

      احمد محمد ابراھیم محمد اسماعیل1000174109مستجد تقدیر3

      احمد محمد رمضان محمود عبدالرازق1000150216باق4

      احمد محمد محمد طھ سالمھ1000174751مستجد تقدیر5

      احمد محمد محمد محمد العوضى1000152622مستجد تخلف6

      احمد محمد محمد مصطفى الزقرد1000174912مستجد تخلف7

      احمد مصطفى احمد الدماصى1000174512مستجد تقدیر8

      احمد مصطفى عمر مصطفى زاید1000173823مستجد تقدیر9

      احمد ولید عبدالحمید عبدالمقصود منصور1000174456مستجد تخلف10

      ادھم احمد رجائى یحى عبدالعاطى الدالى زاید1000174115مستجد تقدیر11

      ادھم صالح الدین عبداللطیف ابوالعز1000174752مستجد تقدیر12

      اسامھ احمد یوسف احمد النجار1000103781باق13

      اسامھ خالد عبدالمنعم جبر یوسف1000174978مستجد تقدیر14

      اسامھ محمد سعید السعید المصرى1000174007مستجد تخلف15

      اسراء على عبدهللا الطنطاوى1000188397مستجد تخلف16

      اسالم احمد ودیع محمد عزب1000174477مستجد تخلف17

      اسالم رضا عبدالعاطى حافظ1000151331مستجد تخلف18

      اسالم مجدى عبدالحمید جاب هللا عبدهللا1000149063مستجد تقدیر19

      اسالم محمد احمد احمد السید1000173972مستجد تقدیر20

      اسالم نصر مسعد الدیب1000174005مستجد تقدیر21

      اشرف حمدى عبدالرازق محمود كسبھ1000173834مستجد تخلف22

      الحسین جمال عبدالكریم سید احمد سید احمد1000152691مستجد تخلف23

      الحسینى محمد عوض على احمد1000188483مستجد تخلف24

      الحضرى عزت الحضرى زاھر1000173602مستجد تقدیر25

      السید السید محمد ابراھیم شمسو1000173907مستجد تخلف26

      السید صبرى السید حافظ یوسف1000221436باق27

      السید محمد ابوالمجد المزین1000152599مستجد تقدیر28

      السید محمد السید عبدهللا على1000188151مستجد تقدیر29

      الغزالى احمد الغزالى احمد حسن1000174308مستجد تقدیر30

      المتولى محمد على عطیھ السید1000150122باق31

      امانى یسین احمد محمد یسین1000188402مستجد تقدیر32

      امل مفید عبدالفتاح شعبان1000125989مستجد تخلف33
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      امینھ محمد عبدالنبى محمد1000149800مستجد تقدیر1

      ایمان حسن محمد السید1000188385مستجد تخلف2

      ایمان محمد محمود موسى1000174930مستجد تقدیر3

      ایمان محمود ابراھیم محمود حسن1000195522مستجد تخلف4

      ایمن محمود محمود محمود النقیب1000173662مستجد تقدیر5

      ایھاب ثروت محمد سالم البسیونى1000229592مستجد تقدیر6

      بسمھ المرزوقى المرزوقى الحسانین العجرودى1000103330مستجد تقدیر7

      بھاء احمد مصطفى مصطفى محمد احمد1000174667مستجد تقدیر8

      بھاء جمال النبوى حامد محمد1000174668مستجد تقدیر9

      جھاد محمد زیدان السید على الزرقاوى1000149420مستجد تقدیر10

      حازم احمد محى الدین حامد حامد1000174626مستجد تقدیر11

      حازم عمر السید محمد نعیم1000174795مستجد تخلف12

      حامد السعید السید عبدالحمید1000173730مستجد تقدیر13

      حسام الدین ابراھیم حسن البحیرى1000174661مستجد تقدیر14

      حسام عبدالحمید فتحى عبدالحمید1000174122مستجد تقدیر15

      حسام محمد فتحى السعید حامد1000174756مستجد تخلف16

      حسام نسیم فتحى المرسى المرسى عیسى1000188435مستجد تخلف17

      حسام وائل عبدالمنعم ابراھیم صالح1000174225مستجد تقدیر18

      حسن السید حسن السید احمد1000173606مستجد تقدیر19

      حنان حسین محمد ابراھیم خلیل1000173937مستجد تقدیر20

      حنان رزق ابراھیم اإلمام1000188407مستجد تقدیر21

      خالد احمد ابوالنصر احمد المنشاوى1000173875مستجد تقدیر22

      خالد حسین عبدالمتعال محمد عبدالمتعال1000174518مستجد تخلف23

      خالد رزق عبدالرحمن الصعیدى1000174918مستجد تخلف24

      خالد عاطف عبدالعزیز عبدالوھاب1000173853مستجد تقدیر25

      خالد عبدهللا حسین ابوصباح1000149190باق26

      خالد محروس رزق حسن ابوالرجال1000174185مستجد تخلف27

      خالد محمود محمد احمد یونس1000188422مستجد تخلف28

      خالد نادر عبدالنبى على كساب1000174845مستجد تخلف29

      خالد نوح عبدالوھاب على1000123927باق بعذر30

      دینا اشرف عبدالعظیم متولى عیسى1000173984مستجد تقدیر31

      دینا حاتم محمد برھام على1000229550مستجد تقدیر32

      رامز عتمان صابر محمدین الجالد1000173733مستجد تخلف33
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      رحمھ محمد احمد مصطفى البالط1000173985مستجد تقدیر1

      رضوى یاسر طھ احمد الكندوز1000229574مستجد تقدیر2

      ریھام ابراھیم كمال محمد البغدادى1000174774مستجد تقدیر3

      زیاد ابراھیم محمود على الدسوقى1000174815مستجد تخلف4

      زیاد ادھم محمد محمد رحیم1000174254مستجد تقدیر5

      زیاد محمد سعد محمد سعد1000174024مستجد تقدیر6

      ساره عماد مصطفى المرسى1000150161باق7

      ساھر جمال البدوى السید محمد1000173734مستجد تقدیر8

      سعد امین سعد تمیم السید1000174762مستجد تقدیر9

      سما محمد احمد الشربینى سلیم1000174736مستجد تقدیر10

      سھیلھ احمد عرفھ حسن محمد النجار1000173588مستجد تقدیر11

      سیف امیر فھمى احمد محمد طمان1000174998مستجد تخلف12

      شادى محمد صالح عبدالحى صالح1000174134مستجد تقدیر13

      شكرى عبدالحكیم السید متولى شتا1000103773مستجد تقدیر14

      صباح عطاهللا المغازى حسن محمد1000174023مستجد تقدیر15

      صدقى على السید على ابوالوفا1000173786مستجد تقدیر16

      طاھر حسن بدیع عبدالحمید1000115121باق17

      عادل ابراھیم محمد محمد شطا1000174521مستجد تقدیر18

      عبدالباقى عادل عبدالباقى غنیم المرسى1000173892مستجد تقدیر19

      عبدالرحمن احمد على حموده1000174386مستجد تخلف20

      عبدالرحمن رمضان ابوالفتوح على خطاب1000173968مستجد تخلف21

      عبدالرحمن سعد على یوسف عطوه1000173838مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن صابر عبدالوكیل محمد السبیعى1000173813مستجد تقدیر23

      عبدالرحمن عادل رمضان عوض عبدالجواد1000188141مستجد تقدیر24

      عبدالرحمن عراقى عماد على1000174040مستجد تخلف25

      عبدالرحمن محمد حسن الشابورى1000174916مستجد تخلف26

      عبدالرحمن محمد محمود محمد عطیھ1000149938باق27

      عبدالصمد محمد عبدالصمد احمد عبدالرحمن1000188469مستجد تقدیر28

      عبدهللا الظریف محمد ظریف ابوالعنین1000173682مستجد تخلف29

      عبدهللا انور مصطفى یوسف الوكیل1000174536مستجد تقدیر30

      عبدهللا رضا الشوادفى السید عبدالسمیع1000174050مستجد تقدیر31

      عبدهللا طارق عبدهللا محمد1000174561مستجد تقدیر32

      عبدهللا عمر على محمود1000104280باق33
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      عبدهللا محمد محمد عطیھ زاید1000221452مستجد تقدیر1

      عبده ابراھیم السید ابوزید المرسى1000173608مستجد تقدیر2

      عبده فرید محمد الدادمونى محمد1000174138مستجد تقدیر3

      عبیر طارق عبده رمضان احمد طھ1000174347مستجد تقدیر4

      عتمان ریاض یوسف محمد1000173951مستجد تخلف5

      عزت اسامھ عزت الغمرى1000149125مستجد تقدیر6

      عزه السعید ابراھیم السید1000188389مستجد تقدیر7

      على السید الغمرى على1000174358مستجد تقدیر8

      على سامح العرفى غازى محرم1000174562مستجد تقدیر9

      على عبدالخالق على صدیق1000174867مستجد تقدیر10

      على محمد سعد على نورالدین1000104223باق11

      عماد ماھر حمدى ابراھیم ابراھیم1000174679مستجد تقدیر12

      عمار البدوى محمد بھى الدین البدوى1000173738مستجد تخلف13

      عمار یاسر ابراھیم عجمى محمد1000149562مستجد تقدیر14

      عمار یاسر مرسى مطاوع1000174401مستجد تقدیر15

      عمر المغازى محمد المغازى الدسوقى1000174409مستجد تخلف16

      عمر توفیق صبح توفیق الكتامى1000173787مستجد تخلف17

      عمر خالد عباس عبده فرج الشافعى1000174523مستجد تخلف18

      عمر رمضان ابراھیم حسن فرحات1000173616مستجد تخلف19

      عمر سمیر ابراھیم سویدى1000173617مستجد تقدیر20

      عمر سمیر صبحى سالمھ محمد عبدالرحمن1000174670مستجد تقدیر21

      عمر محمد احمد عبدالمجید الطنطاوى1000149513باق22

      عمر محمد السید البدوى محمود حسنین1000174594مستجد تخلف23

      عمر محمد عبدالقادر ابوالحسن عبدهللا1000188429مستجد تخلف24

      عمر ناجى على حامد محمود ابراھیم1000174596مستجد تخلف25

      عمر نبھان عبداللطیف ابراھیم ابوالعز1000174767مستجد تقدیر26

      عمرو عبدالحلیم محمد محمد ابراھیم1000174597مستجد تخلف27

      فؤاد احمد فؤاد احمد محمد1000174490مستجد تقدیر28

      فؤاد محمد عبدالھادى ابراھیم عیسى1000149814باق29

      فارس ماجد محمد عبدالمعطى1000173860مستجد تخلف30

      فتحى صالح محمد زكریا1000173620مستجد تخلف31

      فتحى عالء فتحى محمد قرداش1000188490مستجد تقدیر32

      كاریمان السید على السید الشونى1000149050باق33
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      كامیلیا فضل ابراھیم فرحات1000188391مستجد تخلف1

      كریم اسامھ السید محمد ھالل1000174707مستجد تقدیر2

      كریم سعید حلمى احمد شحاتھ1000045206باق3

      كریم سمیر على فتوح المزین1000221453مستجد تقدیر4

      كریم سمیر لطفى محمد درویش1000173992مستجد تقدیر5

      كریم محمد صبرى ابوالعینین1000174710مستجد تخلف6

      كریم محمد عبدالوھاب محمد1000188485مستجد تخلف7

      مارسیلینو ماجد میالد عوض1000149407مستجد تخلف8

      مازن احمد السید احمد یوسف الباشا1000195587مستجد تقدیر9

      محسن اشرف ابراھیم محمد شاھین1000174711مستجد تقدیر10

      محمد ابراھیم احمد محمد الشورى1000174604مستجد تقدیر11

      محمد ابراھیم محمد ابراھیم متولى1000104164باق12

      محمد احمد ابوالیزید الدسوقى1000174564مستجد تخلف13

      محمد احمد محمود احمد الحالج1000174193مستجد تقدیر14

      محمد اسامھ حامد مصطفى ربیع1000174410مستجد تخلف15

      محمد اسماعیل احمد محمد العشرى نجم1000173990مستجد تخلف16

      محمد اشرف عبدالمنعم الخضر ابراھیم1000174156مستجد تخلف17

      محمد اشرف محمد النجار1000229600مستجد تقدیر18

      محمد اكرم عبدالرؤف عبدالحى السید1000174043مستجد تقدیر19

      محمد السعید السعید عبدالحمید1000173881مستجد تخلف20

      محمد السعید السید درویش فضل1000173741مستجد تقدیر21

      محمد السید احمد محمد عوض1000174194مستجد تقدیر22

      محمد السید عبدالحمید عروه1000173994مستجد تقدیر23

      محمد السید محمد الغریب عالم1000175045مستجد تقدیر24

      محمد الوردانى محمد یوسف1000174044مستجد تقدیر25

      محمد ایمن محمود الشبراوى1000174439مستجد تقدیر26

      محمد جمال حسن المرسى شلبى1000229604مستجد تخلف27

      محمد جمال عبدالقادر جوده ابراھیم1000174960مستجد تقدیر28

      محمد حمدینو عمر محمد محمد1000173576مستجد تخلف29

      محمد رشاد رشاد فھیم عبدالحلیم1000148960مستجد تقدیر30

      محمد رضا منصور محمد دیاب1000221455مستجد تقدیر31

      محمد رمزى محمد بدران محمد1000174440مستجد تخلف32

      محمد رمضان المرسى ابراھیم1000174045مستجد تخلف33
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      محمد رمضان رزق رمضان عبدالحلیم1000174075مستجد تقدیر1

      محمد سمیر عبدالغنى عبدالمؤمن1000229608مستجد تقدیر2

      محمد سید احمد عبدالفتاح سید احمد عامر1000174403مستجد تقدیر3

      محمد سید احمد عبدالمنعم سید احمد احمد1000174233مستجد تقدیر4

      محمد صافى محمد ابوالعنین محمد1000174083مستجد تخلف5

      محمد صدیق محمد محمد ابراھیم1000125945مستجد تقدیر6

      محمد طارق على نبیھ محمد1000174180مستجد تخلف7

      محمد عادل فضل محمد فضل1000174211مستجد تقدیر8

      محمد عبدالحكیم السید خطاب1000174084مستجد تقدیر9

      محمد عبدالحمید عید نصر1000173808مستجد تقدیر10

      محمد عبدالمجید عطیھ شاھین1000149436مستجد تقدیر11

      محمد على احمد على مصطفى1000174907مستجد تقدیر12

      محمد على رفعت على محمد1000149408مستجد تقدیر13

      محمد على محمد ابراھیم حبیب1000149184مستجد تخلف14

      محمد على محمد الشحات صالح بدوى1000174962مستجد تقدیر15

      محمد على محمد صالح صالح1000150313مستجد تخلف16

      محمد على محمد منصور1000174246مستجد تقدیر17

      محمد عمر ابراھیم سالم1000174720مستجد تقدیر18

      محمد عمر عمر ابراھیم حماد1000173839مستجد تقدیر19

      محمد عوض القصبى عبدالغنى البربرى1000096798باق20

      محمد كیوان عبدالباقى على یوسف كیوان1000174258مستجد تقدیر21

      محمد مجدى فؤاد الحسینى محمد1000174277مستجد تقدیر22

      محمد محروس السعید محمد خلیل1000173810مستجد تخلف23

      محمد محمد الحسانین عبدالجواد1000174195مستجد تقدیر24

      محمد محمود عبدالبارى السید العشماوى1000195553مستجد تقدیر25

      محمد مسعد رمضان محمد1000174017مستجد تقدیر26

      محمد مصطفى عبدالباسط السید عید1000188451مستجد تقدیر27

      محمد معتز محمد عبدالغفار1000174076مستجد تقدیر28

      محمد ناصر رجب احمد یوسف1000174722مستجد تخلف29

      محمد نبیل محمد عبدالرازق الخابورى1000149140مستجد تخلف30

      محمد نورالدین فتحى محمد عبدالعواضى1000174453مستجد تقدیر31

      محمد ھانى احمد شبانھ صفن1000173645مستجد تقدیر32
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      محمد وجدى حسن محمد رمضان1000174309مستجد تقدیر1

      محمد وصفى محمد محمود محمد1000149527مستجد تخلف2

      محمد ولید عزت رسالن عبدالجواد1000174847مستجد تقدیر3

      محمد یسرى عبداللطیف محمد على1000064344باق4

      محمد یوسف عبدالفتاح عبدالمقصود1000174217مستجد تخلف5

      محمد یونس الشحات یونس عبده1000174541مستجد تقدیر6

      محمود احمد احمد النجار1000103918مستجد تقدیر7

      محمود اشرف حامد محمد السرجانى1000174823مستجد تقدیر8

      محمود الداودى محمد محمد غنیم1000173953مستجد تقدیر9

      محمود السید سلیمان ابراھیم سلیمان1000174278مستجد تقدیر10

      محمود حامد محمود بدرالدین1000174374مستجد تقدیر11

      محمود حمدى عوض عطا السید1000174161مستجد تخلف12

      محمود خالد محمود اإلمام احمد1000174445مستجد تقدیر13

      محمود ذكى المتولى صابر الھوارى1000221456مستجد تقدیر14

      محمود رمضان غازى الصعیدى1000149441مستجد تقدیر15

      محمود سامى زكى احمد محمد امان1000174478مستجد تخلف16

      محمود سید احمد ابراھیم سید احمد1000103206مستجد تقدیر17

      محمود صفوت على فرحات الباز1000174853مستجد تخلف18

      محمود عبدالرازق ولدعبدالھادى عبدالرازق1000149805مستجد تخلف19

      محمود عبدالفتاح محمد عبدالفتاح الخمیسى1000173649مستجد تقدیر20

      محمود عربى فخرى قطب1000174019مستجد تخلف21

      محمود عزت بدیر عبدالمجید1000174077مستجد تقدیر22

      محمود فاروق محمد المرسى1000173581مستجد تخلف23

      محمود فتحى حامد عبدالمعطى عناره1000195550مستجد تقدیر24

      محمود محمد ابراھیم محمد الغزالى1000173711مستجد تخلف25

      محمود محمد احمد محمد عدس1000149194باق بعذر26

      محمود محمد عبدالحمید محمد العنانى1000174942مستجد تقدیر27

      محمود محمد عوضین ابوالعزم1000174640مستجد تقدیر28

      محمود محمد فوزى محمد یوسف1000174943مستجد تخلف29

      محمود محمد مرسى محروس عطیھ1000174641مستجد تخلف30

      محمود مصطفى محمود عبدالعال1000173936مستجد تقدیر31

      مروه ابراھیم عبدالمنعم الباز احمد1000188399مستجد تقدیر32
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      مریم یاسر محمد ابراھیم شلبى1000149414مستجد تخلف1

      مسعد الزغبى مسعد شتات1000174375مستجد تخلف2

      مصطفى اسماعیل حسینى السید حسن عطیھ1000149845مستجد تقدیر3

      مصطفى شعبان على مصطفى ریا1000174085مستجد تقدیر4

      مصطفى صابر عبدالحمید علیوه رزق1000125951مستجد تقدیر5

      مصطفى عبدالغنى احمد عبدالغنى1000195654مستجد تقدیر6

      مصطفى محمد ابوزید محمد البصیلى1000173791مستجد تقدیر7

      مصطفى مسعد الحسانین مصطفى احمد1000174086مستجد تقدیر8

      معتز مصباح معتز السعید زرد1000173896مستجد تقدیر9

      ممدوح احمد عبدالعزیز اسماعیل اسماعیل1000149373مستجد تقدیر10

      منى عبدالناصر ابراھیم لطفى عرفان1000188401مستجد تقدیر11

      ناجى فیصل حلمى احمد اسماعیل1000229609مستجد تخلف12

      ندى شفیق متولى حامد البكرى1000148999باق13

      ندى محمد محمد عبدالسالم عصر1000175005مستجد تقدیر14

      نسرین مصباح امین عبدالمقصود شحاتھ1000174126مستجد تقدیر15

      ھارون الحنفى التھامى موسى عبدالحلیم1000148990باق16

      ھایدى اسامھ جمعھ محمد الشحات1000229565مستجد تقدیر17

      ھشام احمد بدیر عمر عطاهللا1000103699باق بعذر18

      ھشام اسامھ محمد عبدالحسیب1000173870مستجد تقدیر19

      ھشام خالد سلیم مصطفى شومان1000173850مستجد تخلف20

      ھناء طاھر عبدالفتاح ابراھیم الجمیعى1000173735مستجد تخلف21

      ھند رزق عبدالمجید احمد عامر1000174025مستجد تخلف22

      ولید محمد رمضان محمد ابوالسعود1000173840مستجد تقدیر23

      یاسر سامح محمد محمد سید احمد عزالدین1000161409مستجد تخلف24

      یاسمین اسامھ عبده عیسى فراج1000188419مستجد تقدیر25

      یوسف احمد ابراھیم احمد العوضى1000173656مستجد تخلف26

      یوسف احمد محمد ابواألنوار امین1000174738مستجد تقدیر27

      یوسف اشرف توكل شعبان الغرورى1000149487باق28

      یوسف ربیع بدیر محمد عثمان1000174020مستجد تخلف29

      یوسف محمد اسماعیل احمد محمد1000174839مستجد تقدیر30

      یوسف محمد ایمن على متولى1000174680مستجد تقدیر31

      یوسف محمد محمد النجیرى1000174524مستجد تقدیر32
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