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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      آالء جمال البیومى محمد الحالل1000174234مستجد تقدیر1

      آمال عصام الحفنى احمد الحسینى1000188398مستجد تقدیر2

      آیةهللا العربى احمد فھمى على قمحاوى1000188382مستجد تقدیر3

      آیھ خالد عبدالحلیم المرسى المرسى1000188408مستجد تقدیر4

      ابراھیم الشافعى ابراھیم ابراھیم الشافعى1000173560مستجد تقدیر5

      ابراھیم عبدهللا عبدالمنعم السعید1000173715مستجد تقدیر6

      ابراھیم محمد ابراھیم الدسوقى عبدالحلیم كراویھ1000174127مستجد تقدیر7

      ابراھیم محمد الشحات محمود احمد1000188430مستجد تقدیر8

      ابراھیم محمد محمد یوسف السمان1000174975مستجد تقدیر9

      ابراھیم ھشام عبدالصمد المرسى عیسى1000174259مستجد تقدیر10

      ابراھیم ولید الدسوقى الشاعر1000173561مستجد تقدیر11

      احمد ابراھیم احمد موسى1000174472مستجد تقدیر12

      احمد ابراھیم حافظ مشالى1000221486مستجد تقدیر13

      احمد ابوالیزید الشبراوى الشربینى1000174292مستجد تقدیر14

      احمد ابوغنام عبدالعظیم عبداللطیف1000174029مستجد تقدیر15

      احمد اشرف عطیھ محمد ابوالعنین1000174293مستجد تقدیر16

      احمد السید احمد السید السقا1000174294مستجد تقدیر17

      احمد الششتاوى ایھاب یونس1000174176مستجد تقدیر18

      احمد ایھاب محمد راشد راشد1000150071مستجد تقدیر19

      احمد ثروت محمد عبده امبابى1000174296مستجد تقدیر20

      احمد حسن محمد اسماعیل المقدم1000173898مستجد تقدیر21

      احمد راضى عبداللطیف عرفھ بركات1000127874مستجد تقدیر22

      احمد رضا شعبان ابراھیم سلیمان1000173592مستجد تقدیر23

      احمد رضا عبدالعزیز البدرى1000150237مستجد تخلف24

      احمد سعید ابراھیم عبدالرسول رضوان1000174322مستجد تقدیر25

      احمد شعبان عثمان عبدالھادى1000174777مستجد تقدیر26

      احمد صابر محمد رضوان مصطفى1000173960مستجد تقدیر27

      احمد صبرى ابراھیم المتولى بصیلى1000229595مستجد تقدیر28

      احمد عادل الباز عبدالفتاح بدوى1000173594مستجد تقدیر29

      احمد عادل حسن صالح1000174031مستجد تقدیر30

      احمد عاصم محمد الحوبھ1000173987مستجد تقدیر31

      احمد عبدالسالم محمود على شبانھ1000174297مستجد تقدیر32

      احمد عبدالفتاح ابراھیم شاھین1000174164مستجد تقدیر33
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      احمد عبدالفتاح جابر محمد جزر1000173822مستجد تقدیر1

      احمد عبدالناصر عبدالستار حافظ الشربینى1000174106مستجد تقدیر2

      احمد عثمان موسى محمد سید احمد1000174355مستجد تقدیر3

      احمد عصام الدین عبدالمعطى على على الشیخ1000174482مستجد تقدیر4

      احمد على الزنقرانى احمد1000174032مستجد تقدیر5

      احمد مجدى احمد محمد ابراھیم غالیھ1000174307مستجد تقدیر6

      احمد محمد الدسوقى حسن حكام1000174581مستجد تقدیر7

      احمد محمد حامد حامد الجمیعى1000173903مستجد تقدیر8

      احمد محمد خیرى رزق متولى1000173826مستجد تقدیر9

      احمد محمد شعبان الشربینى1000174153مستجد تقدیر10

      احمد محمد محمد ابوالعز المحالوى1000013232مستجد تخلف11

      احمد محمد محمود حسنى1000174787مستجد تقدیر12

      احمد محمد مصبح عبدالرحمن1000150287باق بعذر13

      احمد محمود عبدالمنعم محمد موافى1000174033مستجد تقدیر14

      احمد مسعد عبدالھادى ابراھیم عبید1000175019مستجد تقدیر15

      احمد مصطفى محمد محمد اإلختیار1000173988مستجد تقدیر16

      احمد ھشام احمد احمد البدوى1000173776مستجد تقدیر17

      احمد ھیثم على محمد السعدى1000174413مستجد تقدیر18

      احمد یوسف السید یوسف عبدالعال1000149262مستجد تقدیر19

      ادھم صالح زھران الباز1000174177مستجد تقدیر20

      اسامھ ابراھیم ابراھیم الدسوقى كراویھ1000174131مستجد تقدیر21

      اسامھ عوض محمد رشاد عوض1000148917مستجد تقدیر22

      اسالم احمد عمر عثمان عمر1000174316مستجد تقدیر23

      اسالم عبدالمطلب محمد عفیفى سید احمد1000173942مستجد تقدیر24

      اسالم محمد الغرباوى محمد على علوان1000173824مستجد تقدیر25

      اسالم محمد زكى احمد عجیزه1000174531مستجد تقدیر26

      اسالم محمد فوزى ابراھیم عبدالجواد1000125925مستجد تقدیر27

      اسالم مصطفى عبدالرؤف المصرى1000173843مستجد تقدیر28

      اسالم وجدى الدسوقى الحفنى1000174753مستجد تقدیر29

      اسالم یحى عبدالخالق على السید شاھین1000104435مستجد تقدیر30

      اسماعیل وجیھ اسماعیل عبدالسالم1000174317مستجد تقدیر31

      اشرف نعیم حسن محمد عثمان الموافى1000174754مستجد تقدیر32

      اكرم رجب ابوالفتوح محمدین صالح1000173905مستجد تقدیر33
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      السعید احمد السعید حسن الكنانى1000174584مستجد تخلف1

      السید عبدالشافى السید الشافعى1000173777مستجد تقدیر2

      السید على على حسن احمد حسین1000174755مستجد تقدیر3

      السید مصطفى عبدالمقصود الخیاط1000173844مستجد تقدیر4

      السید وجدى السید محمد على1000148828مستجد تقدیر5

      امجد مجدى محمود طاھر قندیل1000174622مستجد تخلف6

      امنیھ السید سالم خلف1000174021مستجد تقدیر7

      اوسامھ عبدالمالك عبدالسالم مدكور سالم1000174808مستجد تقدیر8

      ایمان حمدى محمود عبدالسالم احمد1000174857مستجد تقدیر9

      ایمن اسامھ متولى رزق1000188135مستجد تقدیر10

      ایمن المرسى جعفر عبدالرحیم1000174988مستجد تقدیر11

      ایمن توفیق لطفى على دربالھ1000174494مستجد تقدیر12

      باسل محمد محمد رزق حواس1000150123مستجد تقدیر13

      باسم احمد محمد عبدهللا عبدهللا سمرى1000150228مستجد تقدیر14

      باسم مجدى ذكى محمد نعمةهللا1000149743مستجد تقدیر15

      باھر محمود الغریب ابراھیم مراد1000150342مستجد تقدیر16

      بسام عبدهللا كمال محمد عزام1000173605مستجد تقدیر17

      بالل ھشام بالل عبدالسالم حسانین1000174192مستجد تقدیر18

      بھاء عبدالفتاح محمد سعدالدین عبدالقادر1000044784مستجد تخلف19

      بھاء محمد محمد عبدالغنى عید1000173546مستجد تقدیر20

      حامد طارق حامد عبدالمنعم محجوب1000174744مستجد تقدیر21

      حسام محمد فوزى عبدالھادى الحسینى1000174997مستجد تقدیر22

      حسن مصطفى رزق ابوالعنین متولى1000174586مستجد تقدیر23

      حسنى عصام حسنى لبیب ھوى1000173566مستجد تقدیر24

      حسنى یسرى عوضین المحجوب الجلدى1000173778مستجد تقدیر25

      حسین جمال حسین سعید سالم1000174854مستجد تقدیر26

      حسین عقیل حسین عوض سید احمد1000150055مستجد تقدیر27

      حمدى عبدالحمید حافظ عبده السید1000148861مستجد تقدیر28

      خالد احمد محمد السید فرج هللا1000148862مستجد تقدیر29

      خالد ممدوح محمد محمد األدھم1000174230مستجد تقدیر30

      خالد ھشام حامد السید1000174013مستجد تقدیر31

      خلیل شعبان خلیل شخبھ1000173814مستجد تخلف32

      دعاء عبدالواحد محمد ادریس الشافعى عبدالواحد1000159986مستجد تقدیر33
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      دعاء محمد محمود السید عوض1000152710مستجد تقدیر1

      رحاب احمد الشربینى سالمھ1000188413مستجد تقدیر2

      رحاب محمد ابراھیم ابراھیم عبدالرازق1000173684مستجد تقدیر3

      رضا البدراوى عبدالرازق احمد1000174761مستجد تقدیر4

      رضا یاسر صالح سالم1000173550مستجد تقدیر5

      زیاد ابراھیم ابراھیم محمد عیسى1000221483مستجد تقدیر6

      زیاد ابراھیم على السید عبدالعزیز1000174814مستجد تقدیر7

      زیاد اسماعیل محمد حسین سالم1000150063مستجد تقدیر8

      زیاد عزوز عزت محمود عطا1000174242مستجد تقدیر9

      ساره السید عبداللطیف السید1000195506مستجد تخلف10

      ساره ماھر عبدالعاطى عبدالجلیل العریان1000188395مستجد تقدیر11

      سالم محمد السعید فتحى سالم1000173788مستجد تقدیر12

      سلیمان بدیر بدیر البربرى1000174923مستجد تقدیر13

      سمیر جمال متولى السید احمد1000173591مستجد تقدیر14

      شروق لبیب عبدالعاطى لبیب البھلول1000174236مستجد تقدیر15

      شریف محمد السید محمود نورالدین1000174057مستجد تقدیر16

      صالح طلعت فكرى محمد عبدالسمیع1000148865مستجد تقدیر17

      طارق السید یونس السید1000221485مستجد تقدیر18

      طارق محمد فاروق ابراھیم ابراھیم1000149716مستجد تخلف19

      طارق محمود على ابراھیم األمیر1000174763مستجد تقدیر20

      عادل عصام احمد اسماعیل احمد1000174251مستجد تقدیر21

      عادل محمد كمال حسن على الجمال1000173574مستجد تقدیر22

      عبدالرحمن احمد عبدالھادى نصر ابوالعنین1000174696مستجد تقدیر23

      عبدالرحمن اسامھ ابوالمجد ابوالمجد طمان1000174663مستجد تقدیر24

      عبدالرحمن السید ابراھیم عمار محمد1000173973مستجد تخلف25

      عبدالرحمن السید محمد المنسى السید1000173856مستجد تقدیر26

      عبدالرحمن محمد رضوان محمد صالح1000148938مستجد تقدیر27

      عبدالرحمن محمد شعبان عبدالوھاب1000174560مستجد تقدیر28

      عبدالرحمن محمد على محمد حسن المنسى1000174068مستجد تقدیر29

      عبدالرحمن محمد محمد حسین احمد1000188482مستجد تقدیر30

      عبدالرحمن محمد محمد على یوسف كیوان1000149684مستجد تقدیر31

      عبدالرحمن منتصر ابوالوفا محمود1000149614باق بعذر32

      عبدالرحمن وفاء عبدالرحمن احمد احمد مصطفى1000174339مستجد تقدیر33
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      عبدالعزیز محمد جمال حسن خلیفھ عبدهللا1000173939مستجد تقدیر1

      عبدهللا محمد عبدالرحمن عباس1000174168مستجد تقدیر2

      عبدهللا مرسى السعید المرسى1000173607مستجد تقدیر3

      عبدهللا ھالل عبدالعزیز اسماعیل1000174703مستجد تقدیر4

      عبدالوھاب السید عبدالوھاب یوسف شعبان1000173781مستجد تخلف5

      عبدالوھاب زھران عبدالجواد ضیف1000149123مستجد تقدیر6

      عبده محمد عبده محمد حسن رزق1000173609مستجد تقدیر7

      عزه احمد عبدالجواد عبدالمجید ھویدى1000188396مستجد تقدیر8

      عالء محمد عبدالرازق عبداللطیف رئیسھ1000188444مستجد تقدیر9

      على كرم على اسماعیل یوسف1000150212مستجد تقدیر10

      على محمد على الشافعى1000103712باق11

      على ولید على محمد السعدى1000173554مستجد تقدیر12

      عمر ابراھیم فاروق البسھ1000174178مستجد تقدیر13

      عمر احمد عبدالرحمن احمد محمد عنان1000173858مستجد تقدیر14

      عمر احمد محمود محمد محمد النجار1000173756مستجد تقدیر15

      عمر ایسر عبدالتواب ابوالمعاطى1000174157مستجد تقدیر16

      عمر خالد عمر السید البرى1000149430مستجد تقدیر17

      عمر خالد عمر مسعد جعیبھ1000174592مستجد تقدیر18

      عمر سالم محمد محرم ابراھیم1000221479مستجد تقدیر19

      عمر عصام احمد الصاوى1000229551مستجد تقدیر20

      عمر محمد عبدالقادر ابوالحسن غازى1000173974مستجد تقدیر21

      عمر محمد عطیھ الغریب1000149788مستجد تقدیر22

      عمرو عادل مقبل على عویضھ1000150355مستجد تقدیر23

      عمرو فرید فرید الصیاد1000174179مستجد تقدیر24

      عمرو ولید عبدالحمید خلیفھ1000173782مستجد تقدیر25

      عوض جمال ابوالعنین ابوالعنین الفار1000173783مستجد تقدیر26

      فادى ماھر سام صموائیل1000149471مستجد تخلف27

      فارس السید عبدالقادر عبدالعظیم1000174901مستجد تقدیر28

      فارس محمد نصحى سلیمان البسیونى1000174768مستجد تقدیر29

      كریم احمد محمد لطفى محمد حسن طھ1000174341مستجد تقدیر30

      كریم اشرف محمد مختار اسماعیل1000149277مستجد تقدیر31

      كریم امجد محمد محمد الحسانین1000174979مستجد تقدیر32

      كریم محمود باز محمد1000150295مستجد تقدیر33
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      كریم مدحت محمد حسن عثمان1000174603مستجد تقدیر1

      ماھر فتح هللا السید عماره1000173817مستجد تقدیر2

      محسن رؤف عبدالشكور عبدالشكور1000174903مستجد تقدیر3

      محمد ابراھیم ابراھیم ابراھیم البسرى1000174886مستجد تقدیر4

      محمد ابراھیم جالل المتولى السید1000173958مستجد تخلف5

      محمد ابوبكر ابوبكر عطوه البسیونى1000188487مستجد تقدیر6

      محمد احمد الداودى حسن1000174781مستجد تقدیر7

      محمد احمد سعد السعید سلیم1000174073مستجد تقدیر8

      محمد اشرف فتحى عبدهللا عرفھ1000188441مستجد تقدیر9

      محمد السید الداودى احمد طھ جاب هللا1000174141مستجد تقدیر10

      محمد السید العدوى حسن رمضان1000174159مستجد تقدیر11

      محمد السید رأفت ابوالنجا1000174905مستجد تقدیر12

      محمد السید عبدالفتاح حامد على1000221484مستجد تقدیر13

      محمد السید محمد احمد ابوالوفا1000174135مستجد تقدیر14

      محمد السید مغربى السید عبدالرحمن1000174632مستجد تقدیر15

      محمد ایمن فتحى عبدالرازق1000150297مستجد تخلف16

      محمد ایمن محمد اسماعیل1000174361مستجد تخلف17

      محمد بكر سرى صادق1000221482مستجد تقدیر18

      محمد جمال حلمى الطنطاوى1000221478مستجد تقدیر19

      محمد جمعھ عبدالحى ابراھیم مصطفى1000188427مستجد تقدیر20

      محمد حامد محمد حامد سالمھ1000174275مستجد تقدیر21

      محمد حسن شلبى خلیفھ احمد1000173668مستجد تقدیر22

      محمد حسین فؤاد حسین یوسف1000174489مستجد تقدیر23

      محمد حلمى محمد امین1000173709مستجد تقدیر24

      محمد رأفت عثمان محمد الحدیدى1000174473مستجد تقدیر25

      محمد ربیع عبدالعلیم شحاتھ السحل1000174620مستجد تقدیر26

      محمد رضا رمضان احمد1000174362مستجد تقدیر27

      محمد رضا عوض عبدالمنجى ناصف1000149628مستجد تقدیر28

      محمد رمضان عبدالحلیم محمد الحطیبى1000173631مستجد تقدیر29

      محمد سمیر شحاتھ السعید محمد1000173758مستجد تقدیر30

      محمد صبرى رجب محمد حسن1000174169مستجد تقدیر31

      محمد صالح ابراھیم علیم1000174995مستجد تخلف32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمد صالح فتحى عیسى على1000173710مستجد تقدیر1

      محمد طارق عبدالفتاح احمد1000173634مستجد تقدیر2

      محمد طارق عبدالمعبود المصرى طاجن1000174200مستجد تقدیر3

      محمد طھ محمود الشرقاوى1000174993مستجد تقدیر4

      محمد عادل رجب بدر محمد1000174470مستجد تقدیر5

      محمد عادل عبدالعزیز امین1000174227مستجد تقدیر6

      محمد عبدالرحمن حامد محمود سالمھ1000174213مستجد تقدیر7

      محمد عبدالستار محمد ابوعرب1000174184مستجد تقدیر8

      محمد عالء بدیر عبدهللا سالم1000174235مستجد تقدیر9

      محمد على عرفھ على1000173640مستجد تقدیر10

      محمد على محمد توفیق فرج1000149580باق11

      محمد على محمود محمود النقیب1000173670مستجد تقدیر12

      محمد عماد كامل عبدالشافى البیومى1000174272مستجد تقدیر13

      محمد عید محمد السعید على محمد1000173642مستجد تقدیر14

      محمد فرج محمد سالم1000174001مستجد تقدیر15

      محمد فرحات محمد فرحات حسن الجوھرى1000174452مستجد تخلف16

      محمد كریم حسن الشحات عطیھ عبده محمد1000173643مستجد تقدیر17

      محمد محسن محمد على مصطفى1000149523مستجد تقدیر18

      محمد محمد المغاورى رزق عبدالرحمن1000174909مستجد تخلف19

      محمد محمود خالد محمود راشد1000174205مستجد تقدیر20

      محمد محمود على ابوزید1000173728مستجد تقدیر21

      محمد محمود محمد عثمان1000173997مستجد تقدیر22

      محمد مختار على شلوه1000174171مستجد تقدیر23

      محمد مسعد موسى نصر موسى1000150244مستجد تخلف24

      محمد مصطفى فوده فوده عبدالمطلب1000174492مستجد تقدیر25

      محمد مصطفى محمد المغربى1000149179مستجد تخلف26

      محمد مصطفى محمد عبدهللا داود1000229589مستجد تقدیر27

      محمد منیر نبیھ عبدهللا احمد1000174474مستجد تقدیر28

      محمد ھشام محمد السید على ورده1000229590مستجد تقدیر29

      محمد ھشام محمد فتحى عبدالتواب1000188508مستجد تخلف30

      محمد یحیى عبدالفتاح على عوضین1000149289مستجد تقدیر31

      محمود ابراھیم محمد السید البشبیشى1000173873مستجد تقدیر32
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      محمود اسماعیل شعبان اسماعیل محمد1000174059مستجد تقدیر1

      محمود السید محمود السید عبدالوھاب1000150314مستجد تقدیر2

      محمود جمال محمود عبدالحمید عبید1000173933مستجد تقدیر3

      محمود خالد فكرى توفیق مرسى1000174279مستجد تقدیر4

      محمود رأفت عبدالعزیز الحنبلى1000174051مستجد تقدیر5

      محمود سامى محمد توفیق السید الدیب1000174281مستجد تقدیر6

      محمود عالءالدین محمود ابراھیم احمد1000173871مستجد تقدیر7

      محمود على محمود یسن محمود1000148844مستجد تقدیر8

      محمود علیوه علیوه علیوه النجار1000174060مستجد تقدیر9

      محمود محمد عبدربھ احمد عوض هللا1000173874مستجد تقدیر10

      مدحت السید على طھ محمد السید1000174833مستجد تقدیر11

      مصطفى احمد سمیر السید محمود ابوالعنین1000173849مستجد تقدیر12

      مصطفى السید محمد السید الخولى1000188493مستجد تقدیر13

      مصطفى المتولى حسن المتولى عبدالعال1000174834مستجد تقدیر14

      مصطفى عبدالمنعم یوسف زاھر عطیھ1000173653مستجد تقدیر15

      مصطفى محمد مصطفى محمد العریان1000173922مستجد تقدیر16

      مصطفى محمد نبیھ عبدالعلیم رزق1000174220مستجد تقدیر17

      مصطفى نجاتى احمد احمد نصر1000173765مستجد تقدیر18

      منیر قدرى بدراوى جوید1000152621مستجد تخلف19

      مھند وجیھ محمد احمد فضل1000174407مستجد تقدیر20

      نبیل جمال عبدالرحمن محمد بدوى1000174895مستجد تقدیر21

      ندا عبدالرحیم عبدالجواد عبدالفتاح1000174548مستجد تقدیر22

      نصرهللا ممدوح محمد ابوالمجد1000174448مستجد تقدیر23

      نور حماده على محمد عوض1000174480مستجد تقدیر24

      ھاجر محمد ابراھیم احمد سالم1000195544مستجد تقدیر25

      ھانى رضا ابوالفتوح عبده سلیم1000229570مستجد تقدیر26

      ھدى صالح عبدالمجید حسن بالل1000173798مستجد تقدیر27

      یحیى خالد عبدالقادر حامد محمود1000199142مستجد تقدیر28

      یوسف ایمن المتولى خالد السحیلى1000173923مستجد تقدیر29

      یوسف حسن عبدالعزیز احمد الترامسى1000173925مستجد تقدیر30

      یوسف عبدالرحمن محمد عبدالرحمن عیسى1000173570مستجد تقدیر31

      یوسف عبدالرحیم عبدالسمیع عبدهللا عوض1000174222مستجد تقدیر32
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