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 حالة القيد فصل ثان حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل

 مستجد مستجد احمد رضا ابراهيم اسماعيل 1

 مستجد مستجد احمد محمد صبحى محمد حسن 2

 مستجد مستجد احمد ياسر حلمى احمد عوض 3

 مستجد مستجد احمد ياسر عبدالحميد على محمد 4

 مستجد مستجد اسامه سعيد محمود السيد خضر 5

 مستجد مستجد اسراء حمدى صالح امين محمد 6

7 
اسماء محسن محمد سعيد عبدالوهاب 

 باق باق محسن

 مستجد مستجد اسماعيل عبدالحكيم اسماعيل الرفاعى 8

 مستجد مستجد االء باسم محمد عبدالسميع عامر 9

 مستجد مستجد السيد رضا السيد امام حسن 10

 مستجد مستجد احمد امانى محمد رضا الحسينى 11

 مستجد مستجد امنيه وحيد محمد احمد حسن 12

 مستجد مستجد انطون القس بوال لويس جرجس 13

 مستجد مستجد ايه وائل على عبد العال الوكيل 14

 مستجد مستجد بسنت عبدالكريم عكاشه عكاشه 15

 مستجد مستجد بسنت عماد روفائيل بقطر 16

 مستجد مستجد الديندونا عمرو محمد نور  17

 مستجد مستجد رامى شعبان عبدالحليم احمد 18
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 مستجد مستجد رفيف رضا محمد صابر عبد الخالق 19

 مستجد مستجد سلمى سامح محمد محمد لبيب 20

 مستجد مستجد شروق محمد عبد المنعم قنديل 21

 مستجد مستجد عبدهللا محمد رجب عيسى 22

 مستجد مستجد النقيشىعلى مختار سند مصطفى  23

 مستجد مستجد عمر يحيى عبد هللا عبد المجيد 24

 مستجد مستجد عمرو محمد عبدالرحمن احمد مرسى 25

 مستجد مستجد كيرلس انسى عياد ابراهيم لوقا 26

 مستجد مستجد ليلى محمد مصطفى خليل خالد 27

 مستجد مستجد محمد احمد صادق محمد 28

 مستجد مستجد محمد ابراهيممحمد محمود السيد  29

 مستجد مستجد محمود خالد حسن عطية 30

 باق باق محمود عاطف حسن على 31

 باق باق محمود محي الدين سعد عبد الرحيم 32

 باق باق نادين عبد هللا محمد مراد حامد 33

 مستجد مستجد نانسى بشاى صليب بشاى 34

 مستجد مستجد نرفانا نبيل نعيم امين مرقص 35

 مستجد مستجد نهلة محمد زكي السيد ابو النصر 36

 مستجد مستجد نيرمين عادل محمد محمد 37

 مستجد مستجد هاجر هشام فكرى محمد 38
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 مستجد مستجد هدير عاصم فؤاد نوار 39

 مستجد مستجد يمنى عمرو حسين متولي سعد 40

 


