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 حالة القيد فصل ثان حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل

 مستجد مستجد احمد اسامه سعد عبدالفتاح عبدالمقصود 1

 مستجد مستجد احمد ايهاب طه ابو مندور 2

 مستجد مستجد احمد جمال فتحى محمود 3

 مستجد مستجد احمد شوقى  كامل  عثمان 4

 مستجد مستجد احمد عادل فهيم احمد 5

 مستجد مستجد احمد علوى عباس السيد 6

 مستجد مستجد احمد كمال ابوسريع عوض متولى 7

 مستجد مستجد احمد محمد السيد البدري 8

 مستجد مستجد احمد محمود عبدالخالق عبده العيسوى 9

 مستجد مستجد احمد محمود عبدالفتاح احمد العطار 10

 مستجد مستجد اسراء معتز فاروق محمد 11

 مستجد مستجد اسالم محمد السيد عبدالخالق 12

 مستجد مستجد االء خالد محمود عبداللطيف 13

 مستجد مستجد الحسين صالح حامد سليمان محمد 14

 مستجد مستجد الزهراء احمد محمد عبدالعظيم عيسى رزق 15

 مستجد مستجد الهام هشام رفعت عبد العزيز 16

 مستجد مستجد محمد علىامل محمد عبدهللا  17

 مستجد مستجد حسن رافت حسين ابراهيم 18

 مستجد مستجد حسناء عالء الدين عثمان محمد 19
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 مستجد مستجد خالد محمد احمد عطيه 20

 مستجد مستجد دعاء عواد ابراهيم ابو ربعى 21

 مستجد مستجد راما محمد ناصح نجم الدين 22

 مستجد مستجد رانيا على انور عكاشة 23

 مستجد مستجد رنا عالء احمد محمد 24

 مستجد مستجد ريمون فوزى جرجس اسطفانوس 25

 مستجد مستجد سلمى سيد حسين محمد يوسف 26

 مستجد مستجد عبدالرحمن السيد عبدالحميد حسن الصادق 27

 مستجد مستجد علياء سمير سعيد عبدالحليم امام 28

 مستجد مستجد عمرو محمد صابر محمد عبد المنعم 29

 مستجد مستجد عمرو محمد عطيه عبدهللا 30

 مستجد مستجد غاده احمد حمدى عبد التواب 31

 مستجد مستجد فاطمه السيد مصلح على مرغه 32

 مستجد مستجد فيوال طارق زاهر بخيت 33

 مستجد مستجد كاترين واصف سالمه مشرقى 34

 مستجد مستجد كريمة حسين ابراهيم عبد الهادى 35

 مستجد مستجد ماريان لويس عزيز عبد الملك 36

 مستجد مستجد محمد احمد عباس محمد حسن 37

 مستجد مستجد محمد احمد عبدالمجيد خضر 38

 مستجد مستجد محمد احمد عزت احمد قابيل 39

 مستجد مستجد محمد احمد محمد رضوان 40
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 مستجد مستجد محمد سالمه عكاشه محمد على الدين 41

 مستجد مستجد محمد عادل كامل احمد محمد 42

 مستجد مستجد محمد عارف محمد عبده الدبيس 43

 مستجد مستجد محمد عمادالدين عبدالستار عبدالعال 44

 مستجد مستجد محمد مجدى محمود محمد على 45

 مستجد مستجد محمد ممدوح عبدالحكيم سليمان منصور 46

 مستجد مستجد محمدمروه ياسر عبدالعظيم يوسف  47

 مستجد مستجد مصطفى طاهر زكى محمد جعفر 48

 مستجد مستجد منار عربى كامل محمد 49

 مستجد مستجد مهند حسام الدين محمد محمد حسن 50

 مستجد مستجد مى عنتر هاشم احمد  51

 مستجد مستجد مى محمود محمد حجازى النجار 52

 مستجد مستجد نعمه عصام محمد هنداوى صبره 53

 مستجد مستجد نهال طه عبداللطيف احمد 54

 مستجد مستجد نورهان ابراهيم السيد ابراهيم 55

 مستجد مستجد هاله بدر كمال النحاس 56

 مستجد مستجد هدى احمد محمد عطاهللا 57

 مستجد مستجد وفاء اسماعيل ابراهيم عبد القادر 58

 مستجد مستجد يارا اسالم مصطفى الطوخى عزازى 59

 


