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 حالة القيد فصل ثان حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل

 مستجد مستجد ابراهيم صفى الدين ابراهيم محمود 1

 2من الخارج 2من الخارج ابراهيم عبدربه احمد عبدربه الجاهل 2

 باق باق احمد احمد الشحات محمد عواد 3

 مستجد مستجد احمد اشرف عبدالرحمن احمد بدر 4

 مستجد مستجد السيد محمود محمداحمد  5

 1من الخارج 1من الخارج احمد حامد عبدالرؤف عبدالمجيد 6

 مستجد مستجد احمد حمدى محمد رشدى محمد 7

 مستجد مستجد احمد سعيد محمد عبدالشافى الشربينى 8

 مستجد مستجد احمد عادل اسماعيل سيد احمد اسماعيل 9

 مستجد مستجد احمد عادل محمد رجب عبدالمجيد 10

 مستجد مستجد احمد عبدالباقى عبدالسالم عبدالباقى داود 11

 مستجد مستجد احمد عبدالعزيز السيد عبدالعزيز رافع 12

 2من الخارج 2من الخارج احمد عبدالهادى عبدالفتاح عبدالهادى 13

 مستجد مستجد احمد على عبدالفتاح رفاعى 14

 مستجد مستجد احمد مجدى عبد الحميد محمد 15

 مستجد مستجد احمد مجدى عكاشة عكاشة 16

 مستجد مستجد احمد محمد عبدالعزيز محمد خليفه 17

 مستجد مستجد احمد محمد عبدالغفار عبدالحى 18

 مستجد مستجد احمد محمد محمد سالم 19

 مستجد مستجد احمد منصور بيومى عبدالسالم 20
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 مستجد مستجد اسراء احمد محمد السيد 21

 مستجد مستجد اسالم عاطف عبدالجابر حشيش 22

 مستجد مستجد اسالم عفيفى محروس عفيفى 23

 مستجد مستجد اسالم محمد زين العابدين حسن 24

 باق باق اسالم محمد عبدالوهاب عبدالجواد 25

 مستجد مستجد اسالم مصطفى عفيفي النحاس 26

 مستجد مستجد االء طارق زكى بيومى 27

 1من الخارج 1من الخارج السيد البدوى يونس عواد حسين 28

 مستجد مستجد امانى عادل لويز عطا هللا 29

 مستجد مستجد اميره نبيل محمد يوسف 30

 1من الخارج 1من الخارج انس هشام زكى المهدى خفاجى 31

 1من الخارج 1من الخارج انعام السعيد ابواليزيد شبل 32

 مستجد مستجد ابوالسعودانور سعد انور  33

 مستجد مستجد ايمان ابراهيم محمد توفيق 34

 مستجد مستجد ايه عادل سعيد حمد 35

 مستجد مستجد ايه محمد فؤاد السيد 36

 مستجد مستجد بسمه سامى محمد رشاد 37

 2من الخارج 2من الخارج بيتر يؤنس عزت رزق  38

 مستجد مستجد حسام ابوالنصر محمد محمود خليل 39

 مستجد مستجد حسناء ابراهيم الصغير ابوالعال ابراهيم 40

 مستجد مستجد رومانى فل شفيق ابراهيم 41

 مستجد مستجد ريهام احمد عبد الفتاح عباس 42
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 2من الخارج 2من الخارج سارة رأفت اسماعيل رضوان 43

 مستجد مستجد ساره مصطفى فريد نصر خليفة 44

 مستجد مستجد محمدسعيد محمد سعيد  45

 مستجد مستجد سلمى زناتى خليفة زناتى 46

 مستجد مستجد سيد سعيد السيد محمود 47

 1من الخارج 1من الخارج صبرى ناجح جيد عبدالمالك 48

 باق باق صالح محمد صابر محمد 49

 مستجد مستجد طارق محمد احمد حامد النجار 50

 مستجد مستجد عادل ادهم عبدالراضى محمد  51

 مستجد مستجد عبدالرحمن كمال فهمى يونس اسماعيل 52

 مستجد مستجد عبدهللا حسين احمد حسن متولى 53

 مستجد مستجد عصام محمد عبدالعليم معوض 54

 مستجد مستجد عالء حمدى نصر محمد غنيمة 55

 مستجد مستجد عالء سعيد محمد فرج 56

 مستجد مستجد على مهدى رزق امام 57

 مستجد مستجد عمر ايمن محمد صبرى محمد احمد 58

 مستجد مستجد عمر مشحوت مشحوت احمد السقا 59

 مستجد مستجد عمرو جمال صابر بيومى  60

 مستجد مستجد عمرو رضا حنفى عبده 61

 مستجد مستجد غاليه عادل محمد محمد عبدالرحمن 62

 مستجد مستجد فتحى سعيد فتحى السيد 63

 مستجد مستجد حسن زكىمجدي محمد  64
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 مستجد مستجد محمد احمد رفاعى عبدالرحمن 65

 مستجد مستجد محمد احمد عبدالفتاح دياب عطيه 66

 مستجد مستجد محمد احمد عطيه عبدالعظيم 67

 مستجد مستجد محمد حامد مصطفى محمد المليجى 68

 مستجد مستجد محمد صالح عبدالمؤمن موسى 69

 مستجد مستجد غنيمى عبدالنبى شلبيمحمد عبدهللا  70

 مستجد مستجد محمد عثمان االمين احمد ادم 71

 مستجد مستجد محمد على ابراهيم محمود على 72

 مستجد مستجد محمد محمود ابراهيم مرسى على 73

 مستجد مستجد محمد نشأت محمدى حسن 74

 مستجد مستجد محمود احمد ابراهيم عبدالحكيم عبدربه 75

 مستجد مستجد محمود احمد نبيل محمود احمد رشود 76

 مستجد مستجد مصطفى جمال موسى محمدى 77

 مستجد مستجد مصطفى حسانين قنديل حسانين 78

 مستجد مستجد مصطفى عبد الكريم السعيد السيد 79

 مستجد مستجد مصطفى عبدالرحمن عبدالفضيل اسماعيل 80

 مستجد مستجد ادممنة هللا زكريا ابراهيم ابراهيم  81

 باق باق مؤمن ابراهيم عطيه ابراهيم 82

 مستجد مستجد ميرنا رفعت فوزى رافع 83

 مستجد مستجد ندا فايز سعيد عواد فرحات 84

 مستجد مستجد نسمه رافت خلف هللا احمد 85

 مستجد مستجد هاجر حمدى حسين حسن 86
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 مستجد مستجد يوسف شريف محمد اسماعيل النويشى 87

 مستجد مستجد يوسف صالح محمد القبارى 88

 


