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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      ابراھیم حسن محمد النباصى1000125931باق1

      احمد جمال احمد محمد المتولى1000127868باق2

      احمد سعید صالح الدین محمد العشماوى1000174323مستجد تقدیر3

      احمد عبدالفتاح صدیق عبدالفتاح خیال1000150263باق بعذر4

      احمد عمرو فاروق محمد المالح1000104034باق5

      احمد ماھر احمد یسرى مصطفى كامل عارف السید1000045945باق6

      احمد محمد احمد محمد الدمسیسى1000085035مستجد تخلف7

      احمد محمد الشحات محمود یوسف1000050682باق8

      احمد محمد شكرى الحسمنى1000150093مستجد تقدیر9

      احمد محمد محمود محمد البغدادى1000173661مستجد تخلف10

      احمد مدحت عبدالعزیز حسن1000096773باق11

      اسالم ابوراضى على ابوراضى ابراھیم1000149831مستجد تخلف12

      اسالم محمد رمضان عبدالعال رمضان1000064572مستجد تقدیر13

      السعید حسنى حسن الشربینى1000188480مستجد تقدیر14

      المعتصم با� عصام عبدالرحمن الكنانى1000175022مستجد تقدیر15

      ایمان ممدوح حامد عوض المرسى1000152704باق16

      ایمن عالء رمزى جاد ابوباشا1000151329مستجد تخلف17

      بیشوى یسرى شوقى عبدالغنى بشاى1000104117مستجد تقدیر18

      حسام احمد احمد عبدالمجید1000150217باق19

      حسام سمیر عبدهللا محمد الخراش1000149331باق20

      حسام عبدالمنعم حامد محمد فرج1000150079مستجد تخلف21

      خالد احمد محمد مصطفى الجزار1000173989مستجد تخلف22

      خالد رضا شعبان السید جوھر1000045664مستجد تقدیر23

      خالد محسن البیومى محمد البطھ1000104064مستجد تخلف24

      دعاء مسعد السید عوض احمد1000096751باق25

      سلیمان محمد على مصطفى على1000159784باق26

      سمیره العربى محمود محمد حسانین1000152716مستجد تخلف27

      صالح عوض صالح ابراھیم المرسى1000096756باق28
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      االســـمرقم الطالبحالة القیدم

      صالح ناصر محمد محمد ابوالعطا1000104511باق1

      عبدالرحمن ابراھیم عبدالعاطى ابراھیم1000085076مستجد تخلف2

      عبدالرحمن السید محمد سعد الشین1000104450مستجد تخلف3

      عبدالرحمن ناصر احمد احمد محمد مجاھد1000174899مستجد تقدیر4

      عبدهللا احمد ابوالیزید مصطفى حویت1000103688باق5

      عبدالملك ایمن محمد حجاج حجاج سالم1000158085مستجد تخلف6

      على السید محمد محمد محمد العصفورى1000103528مستجد تقدیر7

      عمرو احمد السعید سید احمد خفاجى24261527مستجد تخلف8

      فارس عزالرجال جوده محمد محمد عوضین1000173575مستجد تقدیر9

      فاطمھ على السید ابراھیم الجمال1000152698مستجد تقدیر10

      كریم عمرو احمد ناجى احمد محرز1000045130باق11

      كریم محمد على توفیق محمد كامل1000149959مستجد تقدیر12

      محمد ابوالمجد شعبان النحاس1000149138باق13

      محمد احمد الشحات عید رخا1000029997باق14

      محمد حمدى احمد محمد سمك1000064687باق15

      محمد عبدالستار عوض عبدالنصار1000152602مستجد تقدیر16

      محمد عوف بدوى محمود عطیھ1000125955باق17

      محمد محمود ابراھیم حسن ابراھیم1000065245مستجد تخلف18

      محمد مختار توفیق سلطان1000125922باق19

      محمود احمد محمد محجوب1000150119باق20

      محمود سمیر حسین سید احمد1000125946مستجد تخلف21

      محمود عبدالعزیز یوسف عبدالھادى1000127864باق22

      محمود یحیى عبدالمنعم الصیاد1000174552مستجد تقدیر23

      مروان عمادالدین محمود محمد العدل1000029999باق24

      مصطفى محمود فرج مصطفى ابوالمجد1000103351مستجد تخلف25

      وجیھ مصطفى فوده السید فوده1000045953مستجد تخلف26

      یوسف محمد محمود البیومى عبدهللا احمد1000149642مستجد تخلف27
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