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 حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل
حالة القيد فصل 

 ثان

 مستجد مستجد ابراهيم محمود محمد انصارى 1

 مستجد مستجد احمد ابراهيم السيد محمد الصعيدى 2

 مستجد مستجد احمد اشرف احمد حسن عبدالحليم 3

 مستجد مستجد احمد بهاء عبدالهادى عبدالحكم 4

 باق باق عبدالفتاحاحمد جمال محمود  5

 2من الخارج  2من الخارج  احمد عبدالقادر اسماعيل بردى حسنين 6

 مستجد مستجد احمد عزب شحات عالم 7

 مستجد مستجد احمد عزت بكير مهدى ابراهيم 8

 مستجد مستجد احمد مجدى عبدالشافى حسن حامد 9

 باق باق احمد محمد احمد محمد خطاب 10

 مستجد مستجد احمد ابوستيت احمد محمد الطوخى 11

 مستجد مستجد احمد ناصر مجاهد حسن 12

 مستجد مستجد اسالم رضا خليل كامل 13

 باق باق اسالم عبد هللا حسن عبد المقصود 14

 مستجد مستجد اسالم عبدالناصر عبدالعليم مرسى سيد 15

 مستجد مستجد السيد عفيفى محمد عفيفى زهران 16

 مستجد مستجد محمدى الكيالنىامانى السعيد  17

 مستجد مستجد ايمن عزب عبد هللا الضامن 18

 مستجد مستجد ايه احمد عبدالفتاح عبدالعليم 19

 مستجد مستجد ايه اشرف سيد طلبه زايد 20

 مستجد مستجد بيشوى جرجس بخيت جرجس 21

 باق باق جمال الدين محمد جمال محمد 22

 باق باق حازم لبيب على يوسف 23
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 مستجد مستجد حسن يحى حسن عمرى حسن 24

 باق باق حسين احمد حسين ابراهيم 25

 باق باق حمزه هشام ابوهاشم عبدالحميد 26

 مستجد مستجد رافت محمد محمد غريب ابواحمد 27

 مستجد مستجد ريم عبدالرحمن عمر محمد 28

 مستجد مستجد سعد على حسن سيد على 29

 مستجد مستجد ابوزيدسعيد سيد احمد  30

 مستجد مستجد طارق فتحى خليل ابراهيم الزهوي 31

 مستجد مستجد عبدالرحمن محمد عبدالرحمن بيومي شعالن 32

 مستجد مستجد عالء عاطف عبدالفتاح محمد 33

 مستجد مستجد على محمود عبدالحليم سليمان ابوباشا 34

 مستجد مستجد عمر محمد عبدالفتاح محمد غنيه 35

 2من الخارج  3من الخارج  عمرو ناصر حنفي محمود 36

 باق باق فتحى خالد فتحى سيد محمد 37

 مستجد مستجد ماجد رزق صليب ابراهيم 38

 مستجد مستجد مارينا محفوظ عبدالمسيح عوض 39

 مستجد مستجد محمد جمال على عبدالغنى 40

 مستجد مستجد محمد حاتم محفوظ حسن 41

 مستجد مستجد الدين السيد عبدالفتاحمحمد حسام  42

 مستجد مستجد محمد سامى عبدالفتاح محمد 43

 باق باق محمد سليمان على عبدالرسول 44

 مستجد مستجد محمد شرف فتحى عبدالمقصود المالح 45

 مستجد مستجد محمد صبرى على السيد سعد 46

 مستجد مستجد محمد طلعت كمال عبدالشكور 47

 باق باق حسينى عبدالموجودمحمد عامر  48
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 مستجد مستجد محمد عبدالعليم عبدالنبى 49

 باق باق محمد مصطفى طه عبدالسالم 50

 مستجد مستجد محمد مصطفى محمود صالح سابق 51

 مستجد مستجد محمد مليجى فتحى محمود 52

 مستجد مستجد محمود احمد عمرو محمد الصباغ 53

 مستجد مستجد الشيميمحمود خالد محمد مهدى  54

 مستجد مستجد محمود عبدالرحمن عبدالحميد سراج الدين 55

 مستجد مستجد محمود عزت مرزوق عواد 56

 3من الخارج  3من الخارج  محمود مشهور احمد اسماعيل  57

 مستجد مستجد مدحت محمد احمد محمد غنيم 58

 مستجد مستجد مروه عوض عيد سعد 59

 مستجد مستجد مصطفى عبدهللامصطفى ابراهيم  60

 مستجد مستجد مصطفى السيد مصطفى مصطفى 61

 مستجد مستجد مصطفى امين دغيدى امين عبدالجواد 62

 مستجد مستجد مصطفى خالد سيد محمد 63

 مستجد مستجد مصطفى سعيد محمد عبدالوهاب 64

 باق باق مصطفى عاطف علي حسن الشرقاوى 65

 مستجد مستجد مصطفى محمد حامد بكر 66

 مستجد مستجد مصطفى محمد عبدهللا ابوالفتوح 67

 مستجد مستجد مصطفى محمد على امين الشيمى 68

 مستجد مستجد نسمه عادل جرجس رياض 69

 مستجد مستجد نورهان رضا السيد سويلم فرحات 70

 مستجد مستجد هاجر عبدالرحمن عبدالرحمن المنياوى 71

 2من الخارج  2من الخارج  ابراهيمهدى طارق راغب على  72

 مستجد مستجد هدى عبدالسالم احمد عبدالسالم 73

 باق باق يارا اشرف مامون مدنى ابراهيم 74
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 مستجد مستجد ياسمين سعيد سيد عبدالفتاح عيسى 75

 مستجد مستجد يوسف محمد عبداللطيف سراج الدين 76
 


