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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آیھ ماھر عبدالحمید احمد فرج1000206941مستجد تقدیر1

      ابانوب میشیل حلمى جرجس1000205555مستجد تقدیر2

      ابراھیم احمد حلمى السید1000205901مستجد تقدیر3

      ابراھیم السید ابراھیم حسن عوض1000206002مستجد تقدیر4

      ابراھیم امیر ابراھیم الدسوقى السید1000207033مستجد تخلف5

      ابراھیم حسن رمضان مطاوع1000207573مستجد تقدیر6

      ابراھیم رضا ابراھیم النبوى عبدالحلیم1000205975مستجد تقدیر7

      ابراھیم عبدالسالم عبدالرحیم الشاعر1000224941مستجد تخلف8

      ابراھیم على عبدالسالم الشبراوى جبر1000206966مستجد تخلف9

      ابراھیم مجدى ابراھیم حسانین قشطھ1000206463مستجد تقدیر10

      ابراھیم محمد ابراھیم عبدالسالم ابراھیم مراد1000206287مستجد تقدیر11

      ابراھیم محمد عبدالقوى محمد عبدالمجید1000206508مستجد تقدیر12

      احمد اشرف محمد ابراھیم بالل1000206812مستجد تخلف13

      احمد السید فوزى عبدالرحیم محمد1000206483مستجد تقدیر14

      احمد المتولى یوسف المتولى الشنیسى1000206199مستجد تقدیر15

      احمد ایھاب صالح عبدالسالم المتولى1000206073مستجد تخلف16

      احمد حامد احمد الدسوقى مرسال1000206521مستجد تقدیر17

      احمد حسن ابراھیم سید احمد حسن شحاتھ1000207295مستجد تقدیر18

      احمد خالد عبدالعلیم عبدالستار محمد على1000206698مستجد تقدیر19

      احمد خیرى عطیھ عبدالعظیم محمد1000207164مستجد تخلف20

      احمد رضا رشدى ابراھیم1000268021محول21

      احمد سرحان محمد األلفى محمد1000207366مستجد تقدیر22

      احمد سمیر حسن صادق1000206933مستجد تقدیر23

      احمد صبرى عبدالوھاب على1000206171مستجد تقدیر24

      احمد عبدالعظیم احمد السید ھالل1000206513مستجد تخلف25

      احمد عبدهللا الدسوقى البشیر عبدهللا1000206056مستجد تقدیر26

      احمد عبدالمجید محمد محمد خلیفھ1000206717مستجد تخلف27

      احمد عبدالمحسن احمد ھیكل1000225270مستجد تقدیر28

      احمد عبدالنبى عبده عبده عامر1000205888مستجد تقدیر29

      احمد على على جحا1000207768مستجد تقدیر30

      احمد عمرو حجازى على عیاد1000205860مستجد تخلف31

      احمد مجدى السید محمد على1000205786مستجد تقدیر32

      احمد مجدى الغریب جمعھ1000206137مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد محسن محمد عبدالعزیز الھوارى1000205879مستجد تقدیر1

      احمد محمد احمد العوضى1000207374مستجد تقدیر2

      احمد محمد احمد عزب على حجاب1000206542مستجد تقدیر3

      احمد محمد احمد عوض هللا الجندى1000206576مستجد تقدیر4

      احمد محمد اسماعیل زكى اسماعیل1000205925مستجد تخلف5

      احمد محمد السید احمد محمود حسب هللا1000206043مستجد تقدیر6

      احمد محمد رمضان زكى محمد السید1000205890مستجد تخلف7

      احمد محمد عبدالبدیع البسطویسى1000206123مستجد تقدیر8

      احمد محمد فاروق عبدالبدیع السعید1000206584مستجد تقدیر9

      احمد محمد مسعد الحسینى عنتر1000206124مستجد تخلف10

      احمد محمود سعید احمد عبدهللا1000206968مستجد تقدیر11

      احمد محمود محمد عبدالعظیم عبدالفتاح1000207415مستجد تقدیر12

      احمد محمود محمود ابراھیم عباس1000206511مستجد تقدیر13

      احمد مسعد عبدالعزیز المنیر1000207712مستجد تقدیر14

      احمد موسى صادق توفیق موسى فیاض1000206850مستجد تقدیر15

      احمد ناصر عبدالمنعم عطیھ محمود1000206468مستجد تقدیر16

      احمد نصحى احمد ابراھیم وحدهللا1000207074مستجد تقدیر17

      ادھم عبدهللا محمد شكرى محمود رمانھ1000205563مستجد تقدیر18

      ادھم محمد الدسوقى طھ احمد1000206403مستجد تخلف19

      اسامھ رحمو رحمو شلبى الدیاسطى1000207373مستجد تقدیر20

      اسراء على مسعد على ابوالفتوح1000207003مستجد تقدیر21

      اسراء یاسر حامد محمود محمد1000205906مستجد تقدیر22

      اسالم ابوالسعود احمد عبدالرازق1000206066مستجد تقدیر23

      اسالم خالد عطیھ محمد عطیھ1000207362مستجد تقدیر24

      اسالم محمد محمد زكى عثمان1000207747مستجد تقدیر25

      افكار فاروق على ابراھیم شعیب1000225031مستجد تخلف26

      السعید جمال السعید عبدالقوى القولنجیلى1000225021مستجد تقدیر27

      السید احمد السید احمد سالم1000205792مستجد تقدیر28

      السید احمد السید الشربینى1000206716مستجد تقدیر29

      السید سمیر عوض عبدالنبى یحیى1000224979مستجد تقدیر30

      امنیھ احمد حسن عبدالجلیل حسن سویلم1000207421مستجد تقدیر31

      امیره امیر یسن ذكى مصطفى1000224937مستجد تقدیر32

      ایاد ھانى عبدالستار عبدالواحد الطنطاوى1000207750مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ایمان ماھر عبدالحمید احمد فرج1000207489مستجد تقدیر1

      ایمن محمد احمد محمود على االمام1000206868مستجد تقدیر2

      ایھاب ابراھیم محمد مصطفى حسن جوده1000206134مستجد تقدیر3

      بالل محمد محمد رمضان نورالدین1000207564مستجد تقدیر4

      بھاء المتولى احمد المتولى جمعھ1000205876مستجد تقدیر5

      حازم ھشام عبده عبده قتایھ1000207189مستجد تخلف6

      حامد طارق حامد ابراھیم سمره1000206153مستجد تقدیر7

      حسام حسن محمد حسن1000206095مستجد تقدیر8

      حسن یحیى حسن ھنداوى1000206563مستجد تقدیر9

      حمد محمد فرج محمود المصرى1000224929مستجد تخلف10

      حمدى احمد محمد عبدالحمید ابراھیم1000207653مستجد تقدیر11

      حمدى ایمن حماد على مطاوع1000247364مستجد تقدیر12

      حمزه صالح السید ابراھیم1000206322مستجد تقدیر13

      خالد رفعت بدیر الشین1000205954مستجد تقدیر14

      خالد سمیر احمد ابراھیم سالمھ1000206636مستجد تقدیر15

      خالد عبداللطیف محمد فرج1000206661مستجد تقدیر16

      خالد محمد محمد الشربینى عرب1000206075مستجد تقدیر17

      دنیا حاتم السید البدوى عبدالعزیز شومان1000206963مستجد تخلف18

      رمضان یاسر رمضان ابوالمعاطى بدوى1000206822مستجد تقدیر19

      زیاد احمد حاتم محمد العطار1000206545مستجد تقدیر20

      زیاد بھاءالدین عامر صقر1000205627مستجد تخلف21

      سامح عصام حسن امین سعد باشا1000207213مستجد تقدیر22

      سمیر رجب السید ابراھیم الجمیعى1000207109مستجد تقدیر23

      سناء محمد مروان سید احمد االشقر1000206906مستجد تقدیر24

      سھیلھ محمود محمد الظاھر محمد السید1000225589مستجد تقدیر25

      شادى احمد راضى عبدالغنى حامد1000207786مستجد تقدیر26

      شیماء احمد عبدالعظیم احمد محمد1000224976مستجد تقدیر27

      صالح الدین یسرى صالح المھدى الشابورى1000207129مستجد تقدیر28

      طارق حمدى عبدالحمید محمود محمد1000205794مستجد تقدیر29

      طارق محمد الجوھرى الزفتاوى1000206036مستجد تخلف30

      طارق وجدى محمد عبدالمنعم1000206284مستجد تخلف31

      عادل محمد التھامى الشیخ1000206596مستجد تقدیر32

      عبدالبارى نادر عبدالبارى ابراھیم الشیخ1000206410مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عبدالجلیل رمزى عبدالجلیل على زھرى1000207548مستجد تقدیر1

      عبدالحمید ابوالسعد على ابوالسعد بغدادى1000224276مستجد تقدیر2

      عبدالرحمن ابراھیم حسن الخابورى1000205573مستجد تقدیر3

      عبدالرحمن اصیل وحیدالدین الحسینى1000207079مستجد تقدیر4

      عبدالرحمن رضا عثمان مصطفى عثمان1000206500مستجد تقدیر5

      عبدالرحمن سید محمد عبدالعظیم النكالوى1000207263مستجد تقدیر6

      عبدالرحمن عبدهللا محمد ھاشم سلیمان1000207116مستجد تقدیر7

      عبدالرحمن عصام الدین السید ابراھیم الرفاعى1000205838مستجد تقدیر8

      عبدالرحمن عالء السید عبدالعزیز1000224480مستجد تقدیر9

      عبدالرحمن على عبدالرحمن عبدالرحمن سعد1000207637مستجد تخلف10

      عبدالرحمن عمر عباس عمر ابوسبع1000206514مستجد تخلف11

      عبدالرحمن محمد فتحى محمد1000207132مستجد تقدیر12

      عبدالرحمن وائل عبدهللا غازى1000206961مستجد تخلف13

      عبدالعزیز ابراھیم عبدالعزیز محمد عبدالعزیز1000206577مستجد تقدیر14

      عبدهللا رضا محمد ابوزھره1000205616مستجد تقدیر15

      عبدهللا سالمھ عطیھ سالمھ النادى1000206125مستجد تخلف16

      عبدهللا صالح الغریب الغریب المتبولى1000206927مستجد تخلف17

      عبدهللا فكرى محمد شلبى1000207660مستجد تقدیر18

      عبدهللا محمد الدسوقى البربرى1000207313مستجد تقدیر19

      عبدهللا محمد السید محمد سید احمد1000206399مستجد تقدیر20

      عبدهللا محمد محمد امین احمد1000224343مستجد تقدیر21

      عبدهللا ممدوح حسن ابوالعال1000206212مستجد تخلف22

      عبدهللا وائل السید عبدالخالق1000206867مستجد تخلف23

      عبدالوھاب ابراھیم عبدالوھاب ابراھیم الدمیرى1000206012مستجد تقدیر24

      عبدالوھاب حسن مصطفى حسن الشحات1000205730مستجد تقدیر25

      عبیر ایھاب عبدالفتاح رزق الكومى1000225004مستجد تخلف26

      عالءالدین اشرف سمیر محمد السید1000205976مستجد تقدیر27

      على السید االمام االمام دھینھ1000206283مستجد تخلف28

      على شوقى محمد على احمد الصباغ1000206195مستجد تقدیر29

      عمر احمد عبدالغنى الصباغ1000206101مستجد تقدیر30

      عمر اسماعیل السعید محمد سودان1000206455مستجد تخلف31

      عمر حماده عبدالحمید فاروق عباس1000207555مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      عمر عبدهللا احمد محمد احمد عبدهللا1000207296مستجد تقدیر1

      عمر على محمد توفیق فرج1000205963مستجد تقدیر2

      عمر كمال محمد محمود عبدهللا بیبرس1000206431مستجد تقدیر3

      عمرو احمد البدوى محمد محمد سعد الجوھرى1000205667مستجد تقدیر4

      عمرو احمد شوقى عبدالعال اسماعیل1000205864مستجد تقدیر5

      عمرو السید صابر السید ابراھیم العجمى1000207179مستجد تقدیر6

      عمرو ایمن احمد فوزى محمد الشیال1000225413مستجد تخلف7

      عمرو ایھاب حسین محمد موسى1000205873مستجد تقدیر8

      عمرو رمضان محمد البیلى ابوالروس1000207307مستجد تقدیر9

      عمرو زكریا عبدالحمید عبدالعزیز1000206729مستجد تخلف10

      فؤاد محمد فؤاد محمد الشحات1000207655مستجد تخلف11

      فارس احمد السید احمد محمد الداودى1000206834مستجد تخلف12

      فارس السید السید مسعد على كراویھ1000206802مستجد تخلف13

      فارس ایمن مصطفى الدیسطى ابوالمعاطى1000206945مستجد تقدیر14

      فتحى محمد فتحى منصور1000207169مستجد تخلف15

      كریم ابراھیم محمد عبدالرحمن محمد1000205747مستجد تخلف16

      كریم احمد مصطفى السید زھران1000205987مستجد تقدیر17

      كریم الدسوقى عبدالقادر عبدالحفیظ1000207105مستجد تخلف18

      كریم سعد عبدالكریم السید محمد1000206096مستجد تقدیر19

      كریم عبدالھادى فخرى عبدالھادى1000205919مستجد تقدیر20

      كمال عبدهللا كامل عبدهللا حفناوى1000225114مستجد تخلف21

      لؤى عامر فتحى عقل عبدربھ1000224451مستجد تقدیر22

      مازن نبیل محمد صقر1000207742مستجد تقدیر23

      متولى محمد متولى انیس1000224614مستجد تخلف24

      مجدى خالد حسنین حسنین عماشھ1000207266مستجد تخلف25

      مجدى خالد محمد المرسى محمد1000206053مستجد تخلف26

      محمد ابراھیم ابراھیم الدسوقى حوطر1000205553مستجد تقدیر27

      محمد ابراھیم احمد فؤاد عوض هللا الباز1000206359مستجد تخلف28

      محمد احمد الزغبى احمد محمد1000229578مستجد تقدیر29

      محمد احمد السید السید1000206332مستجد تخلف30

      محمد احمد بدر عبدالمنعم یونس1000205956مستجد تقدیر31

      محمد احمد عبدالمجید محمد السید1000206641مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد احمد محمد السید1000207616مستجد تقدیر1

      محمد اشرف محمد البنا1000224525مستجد تقدیر2

      محمد اكرم ذكى الدسوقى الشاعر1000205943مستجد تقدیر3

      محمد البشیر حامد البشیر الدسوقى1000206572مستجد تقدیر4

      محمد السعید السید شحاتھ حموده شحاتھ1000207393مستجد تقدیر5

      محمد السید السید محمد جمعھ1000224263مستجد تخلف6

      محمد السید محمد احمد عیسى1000207312مستجد تخلف7

      محمد السید محمد اإلزمازى عبدالرازق1000206417مستجد تقدیر8

      محمد السید محمد السید محمد1000207314مستجد تقدیر9

      محمد السید محمد على غنیم1000206805مستجد تخلف10

      محمد الشربینى على الشربینى احمد1000206353مستجد تقدیر11

      محمد المتولى محمد المتولى حندوسھ1000206044مستجد تقدیر12

      محمد ایمن ابراھیم فرحات شاھین1000206411مستجد تقدیر13

      محمد بدوى الرفاعى بدوى عوف1000206156مستجد تخلف14

      محمد جمال احمد السعید احمد فوده1000206608مستجد تقدیر15

      محمد حافظ امین عبدالفتاح1000207026مستجد تقدیر16

      محمد رضا ابوالغیط فرحات شعیر1000206211مستجد تخلف17

      محمد رضا السید ابوالعنین1000206838مستجد تقدیر18

      محمد رضا محمد محمد رخا1000206744مستجد تخلف19

      محمد سعد ابراھیم عبدالحمید البطل1000207236مستجد تقدیر20

      محمد سعد محمد صالح الجوھرى1000206903مستجد تخلف21

      محمد صالح السید ابراھیم1000225276مستجد تخلف22

      محمد عبدالحكیم محمد رزق جمعھ1000207226مستجد تخلف23

      محمد عبدالسالم الشبراوى احمد البرعى1000206660مستجد تخلف24

      محمد عبدهللا حمزه ابراھیم محمد1000206103مستجد تقدیر25

      محمد عزت السید عطیھ عالم1000206071مستجد تقدیر26

      محمد فرج السید محمد بدوى1000207730مستجد تقدیر27

      محمد كامل ابراھیم السواح محمد1000207073مستجد تقدیر28

      محمد ماھر الحسینى عبدالفتاح الناظر1000207317مستجد تقدیر29

      محمد محمود صبرى محمود عوض هللا1000206913مستجد تقدیر30

      محمد مدحت ابراھیم عماره على قندیل1000207207مستجد تقدیر31

      محمد مصطفى جمعھ مصطفى ابراھیم1000205842مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد منصور محمد الدسوقى1000206813مستجد تقدیر1

      محمد وائل السید عبدربھ حجازى1000205844مستجد تقدیر2

      محمد یاسر ابراھیم على1000224241مستجد تقدیر3

      محمد یاسر صالح رجب الدرینى1000206428مستجد تقدیر4

      محمد یاسر فؤاد محمد الربھ1000224143مستجد تقدیر5

      محمد یاسر فتحى غنیمى عطیھ1000207241مستجد تقدیر6

      محمود اسامھ مصطفى موسى العزب1000206498مستجد تخلف7

      محمود المرسى حجازى یونس1000206737مستجد تقدیر8

      محمود ایمن حسن عبدالمطلب1000224349مستجد تخلف9

      محمود حامد نصر المرسى محمد1000206402مستجد تقدیر10

      محمود حامد نعیم حامد1000207454مستجد تقدیر11

      محمود خالد حسن عباس1000225274مستجد تخلف12

      محمود رفعت عبدالخالق عبدالفتاح حجازى1000206320مستجد تقدیر13

      محمود سعد نصر سعد ابوجریده1000207303مستجد تخلف14

      محمود شحاتھ شحاتھ حافظ1000206637مستجد تقدیر15

      محمود صدقى فاضل ابوالعنین1000206173مستجد تخلف16

      محمود عادل عبدالفتاح احمد1000206077مستجد تقدیر17

      محمود عادل عوضین محمد عوضین1000206094مستجد تقدیر18

      محمود عبدهللا محمد عثمان1000207359مستجد تخلف19

      محمود عبدالوھاب محمد السعید سلیم1000206105مستجد تقدیر20

      محمود عطا فرحات محمد النجار1000206487مستجد تخلف21

      محمود على محمد احمد على1000207517مستجد تخلف22

      محمود على محمد القرمانى1000205647مستجد تقدیر23

      محمود غریب ابراھیم غریب خضر1000206586مستجد تقدیر24

      محمود محمد الدسوقى محمد سلیمان1000205750مستجد تقدیر25

      محمود ناصر محمد محمد القناوى1000206051مستجد تخلف26

      محمود نایل المتولى عبدالقادر بحبح1000205891مستجد تخلف27

      محى الدین عبدالرحمن محمد عبدالرحیم البدالى1000206998مستجد تخلف28

      مریم على عثمان على ابوستیتھ1000206367مستجد تقدیر29

      مصطفى الحسینى محمد دیاب1000207681مستجد تخلف30

      مصطفى رمضان طلبھ احمد1000207304مستجد تقدیر31

      مصطفى عامر عبداللطیف سعد عسكر1000206996مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      مصطفى على محمد ابراھیم محمد1000206087مستجد تقدیر1

      مصطفى مجدى السید ابراھیم شرف1000206454مستجد تقدیر2

      مصطفى محمد عبدالمعطى عبدالكریم عبدالكریم1000207426مستجد تقدیر3

      معاذ محمد حسن احمد ابراھیم عیسوى1000206093مستجد تقدیر4

      منةهللا احمد سعد على الحسینى1000207225مستجد تقدیر5

      مھاب محمد عبدالحمید السعید یوسف جمیلھ1000206412مستجد تقدیر6

      مى محمد فوزى محمد محمد1000206515مستجد تخلف7

      ندى محمد عبدالرازق عبدالرازق محمد شرف1000207257مستجد تقدیر8

      ندى محمد محمد محمد قرقش1000207023مستجد تقدیر9

      نورا محمد ھاشم محسوب خضر1000207584مستجد تقدیر10

      ھاجر خالد المنتصر غازى1000225030مستجد تخلف11

      ھاشم مصطفى حسینى احمد احمد داود1000206479مستجد تقدیر12

      ھایدى رضا حسن ابراھیم حماد1000207683مستجد تقدیر13

      ھبھ احمد راضى عبدالغفار على1000206506مستجد تخلف14

      ھبھ محمود على السید سلیم1000207075مستجد تقدیر15

      ھشام عبدالرحمن فھمى السید حسین1000206293مستجد تخلف16

      ھشام محمد مصطفى محمد احمد1000206739مستجد تقدیر17

      وجدى محمد احمد احمد عیون1000205892مستجد تقدیر18

      ولید جمعھ احمد عبدالمقصود1000207726مستجد تقدیر19

      ولید عبدالحافظ عبدالعزیز محمد سعده1000205829مستجد تقدیر20

      ولید مجدى المھدى محى الدین النجار1000205964مستجد تخلف21

      یارا محمد رضا نصر عبدالعظیم الھوارى1000207106مستجد تقدیر22

      یاسمین طھ صدقى درغام زھران1000205798مستجد تقدیر23

      یحى ایمن یحى احمد اسالم1000207607مستجد تخلف24

      یمنى حسام الدین حسنى العیاط1000205944مستجد تقدیر25

      یوسف ابراھیم یوسف عبداللطیف یوسف1000206668مستجد تقدیر26

      یوسف احمد ابراھیم احمد عرفھ1000206155مستجد تخلف27

      یوسف الحسینى مدحت الحسینى محمد1000207472مستجد تقدیر28

      یوسف جمال الدین مصطفى متولى عوض هللا1000206919مستجد تخلف29

      یوسف عالء احمد على ھدھد1000206450مستجد تخلف30

      یوسف محمود احمد السید السید حسن1000207471مستجد تخلف31

      یوسف یاسر یوسف حسین خلیل1000206224مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد احمد ابراھیم احمد شعالن26734003باق1

      احمد ایمن احمد حسن حسین1000188139مستجد تخلف2

      احمد قدرى ھالل عثمان احمد1000174956باق3

      اسامھ عزت منصور البیلى على1000173927باق بعذر4

      جیھان عوض المغاورى محمد1000152717مستجد تخلف5

      حازم محمد بكر عبدالعزیز عبدالمعطى القاضى1000175026مستجد تقدیر6

      سھیلھ خالد بدیر محمد تركى1000187984مستجد تخلف7

      شادى عمادالدین محمد ابوبكر1000149920مستجد تخلف8

      عبدالمجید محمود عبدالسمیع محمود شھاب1000011775باق بعذر9

      عمر رضا عبدالرحیم جبر العشرى1000149897باق10

      عمر محمد ابراھیم الدسوقى عمر1000149348مستجد تخلف11

      عمرو فتح هللا المحمدى بوادى1000173726مستجد تخلف12

      محمد الشرقاوى محمد ابراھیم على1000174422مستجد تخلف13

      محمد طھ صدقى درغام زھران1000174201مستجد تخلف14

      محمود احمد ابراھیم عبدالرحیم1000221481مستجد تقدیر15

      مروان محمد محمود مجاھد1000164009مستجد تخلف16

      مصطفى محمد مصطفى احمد عبدالعزیز1000188425مستجد تخلف17

      یوسف صالح احمد عبدالھادى1000221480مستجد تخلف18
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