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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ إسراء ھشام السید احمد رضوان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٨٦ مقید مستجد
 ٢ أسماء صالح طھ إسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٨٨ مقید مستجد
 ٣ أمیرة مدحت عبد العزیز علي عوض ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٨٨ مقید مستجد
 ٤ أمیره سعید اسماعیل محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٦٥ مقید مستجد
 ٥ أمیره عالء الدین فتحى محمد عطیھ نافع ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٢٢ مقید مستجد
 ٦ ابرار حسین محمد علي ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٧٣ مقید مستجد
 ٧ ابرار شوقى محمد الجوھرى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٧٩ مقید دمستج
 ٨ اسراء السید عوض عمر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٣٢ مقید باقي

 ٩ اسراء رضا محمد عبدهللا دغیدى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٦٣ مقید مستجد
 ١٠ اسراء سالم سالم اسماعیل اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٣٧ مقید مستجد
 ١١ اب عبده محمد المرسياسراء عبدالوھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٩ مقید مستجد
 ١٢ اسراء فتحى جوده عبدالباقى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٨٣٤ مقید مستجد
 ١٣ اسراء فتوح عبد الحكیم عبد العزیزعلى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٢٣٤ مقید مستجد
 ١٤ اسراء كمال احمد محمد العایدى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤١١ مقید مستجد
 ١٥ اسراء محمد السید عوض هللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٣٤ مقید باقي

 ١٦ اسراء محمد محمود محمد الشافعى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١١٤٤ مقید مستجد
 ١٧ اسراء منیر اسماعیل عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٨٥ مقید مستجد
 ١٨ اسماء السید محمد عبدربھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٣٩ مقید باقي

 ١٩ اسماء بدر نبیھ بدر محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٤٠ مقید مستجد
 ٢٠ اسماء جمال احمد منصور الجندى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٢٤ مقید مستجد
 ٢١ اسماء خلیل مصطفى خلیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٤٠ مقید باقي

 ٢٢ اسماء سعید عبدالرحمن حفنى عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤١٢ مقید مستجد
 ٢٣ اسماء عبدالرحمن محمد عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٤١ مقید باقي

 ٢٤ االء اشرف فوزى السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٨٧ مقید مستجد
 ٢٥ االء السید العربي احمد مھدي ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٤ مقید مستجد
 ٢٦ االء عصام السید على ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٠٧ مقید مستجد
 ٢٧ االء عالء محمود الزلزلى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧١٥ مقید مستجد
 ٢٨ االء محمد احمد محمد البوشى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٨٩ مقید مستجد
 ٢٩ د السید عبد البراالء محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩١ مقید مستجد
 ٣٠ االء محمد عبدالوھاب احمد متولى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٢٥٦ مقید مستجد
 ٣١ الزھراء ابراھیم صدیق ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٤ مقید مستجد
 ٣٢ الزھراء محمد عبد الحمید على شاھین ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٠٢٣ مقید مستجد
 ٣٣ الشیماء یحیى جوده غنیم ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٣١١ مقید باقي

 ٣٤ الھام عبدالكریم محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٧ مقید مستجد
 ٣٥ الھام عثمان محمد أبوخضره ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٩٢ مقید مستجد
 ٣٦ امانى ایمن ابراھیم محمد راجح ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٥٠ مقید مستجد
 ٣٧ امانى سعید السید حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٩٠ مقید مستجد
 ٣٨ فتحى محمد عبد المقصود عبدالقادر امل اسعد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٢٥ مقید مستجد
 ٣٩ امل عبدالرازق عبدالمعطى احمد شرف الوكیل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٨١ مقید مستجد
 ٤٠ امل محمود محمود عبد المجید حبیشى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٧٦ مقید مستجد
 ٤١ امنیھ احمد عبدالرحمن احمد عید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٠٢٤ مقید مستجد
 ٤٢ امیره رجب محمد علوان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٣٨ مقید مستجد
 ٤٣ امیره متولى محمد السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٣٠ مقید باقي

 ٤٤ امیره محمود احمد على ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠١٥٢ مقید مستجد
 ٤٥ امیره نبیل السید حسن االعرج ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١١٧٧ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ آیة محمد عبد العزیز محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٦٦ مقید مستجد
 ٢ إیمان نصر السید السید محمد طھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٧ مقید مستجد
 ٣ فتاحامینھ محمد عبدالوھاب عبدال ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٦ مقید مستجد
 ٤ انجى ابراھیم عبدالرازق ابراھیم العوضى البسیونى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٨٢ مقید مستجد
 ٥ ایة احمد فؤاد ھمام باز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٧ مقید مستجد
 ٦ ایة شریف رجب عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٠٢ مقید مستجد
 ٧ ایمان احمد صالح الدین احمد زھران ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٠ مقید مستجد
 ٨ ایمان احمد محمد ادریس محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٣٨٩ یدمق مستجد
 ٩ ایمان السید الشحات على أحمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١١٧٨ مقید مستجد
 ١٠ ایمان سعید حسین محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦١٩ مقید مستجد
 ١١ ایمان عابد عبدالرشید بطاح ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٨٢ مقید مستجد
 ١٢ احمد الدیب ایمان عبدالغني سید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠١٩ مقید مستجد
 ١٣ ایمان عصام عطیھ احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٤ مقید مستجد
 ١٤ ایمان علي احمد شلبي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٨٩ مقید مستجد
 ١٥ ایمان على محمد حسانین احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥٣٤ مقید مستجد
 ١٦ ایمان محمد احمد جمعھ ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥١٩ مقید مستجد
 ١٧ ایناس عبدالاله صدیق حسان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥٣٥ مقید مستجد
 ١٨ ایناس محمد عبدالعظیم محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٨٣ مقید مستجد
 ١٩ ایھ ابراھیم السید محمد على ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٨٤ مقید مستجد
 ٢٠ ایھ احمد حسن األنور المسلمى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٨٩ مقید مستجد
 ٢١ ن ابو العمایمایھ اكرم السید احمد عبدالرحم ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٣٤٤ مقید باقي
 ٢٢ ایھ السید ابراھیم محمد صیام ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٥٦ مقید باقي

 ٢٣ ایھ جمال عبد القادر عبد الفتاح جبر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٧٧ مقید مستجد
 ٢٤ ایھ شاھر ابوورده عبدالرحیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٥ مقید مستجد
 ٢٥ ایھ محمد احمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٣ مقید مستجد
 ٢٦ ایھ محمد عبدالسالم السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٠٩ مقید مستجد
 ٢٧ ایھ ھشام جابر حسن تمام فرغلى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٦٨ مقید مستجد
 ٢٨ بسمھ عبد الرحمن السید عبد الرحمن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٣٩ مقید مستجد
 ٢٩ بسنت حسن محمود حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٨ مقید مستجد
 ٣٠ عزیز حسینبسنت عطیھ عبدال ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٠٨ مقید مستجد
 ٣١ بسنت محمد محمد احمد ابراھیم سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥٣٦ مقید مستجد
 ٣٢ تسنیم عبدالناصر محمد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٦٣ مقید باقي

 ٣٣ تقوى حامد جودة الشحات ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٥١ مقید مستجد
 ٣٤ جھاد محمد متولى محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٤ مقید مستجد
 ٣٥ حسناء محمد صابر سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٢٩ مقید مستجد
 ٣٦ حنان اشرف متولى حسن ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٤٢٨ مقید باقي

 ٣٧ حنان یحیى السید محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠١٨ مقید مستجد
 ٣٨ حنین عبدالناصر عبدالحمید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٤ مقید مستجد
 ٣٩ لعزیز ابراھیمخلود ابراھیم عبد ا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٠ مقید مستجد
 ٤٠ خلود حسین محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٤٥٢ مقید باقي

 ٤١ خلود خالد عطیھ عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٦ مقید مستجد
 ٤٢ خلود عادل عفیفي الشحات ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٥ مقید مستجد
 ٤٣ دالیا طارق عبد الفتاح احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩١ مقید مستجد
 ٤٤ دالیا مدحت محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٩ مقید مستجد
 ٤٥ دعاء حامد محمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦١٢ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة 
 ١ دنیا عادل محمود حازم الحكیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٢٤ مقید مستجد
 ٢ دنیا عصام محمد بشیر محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠١٤٩ مقید مستجد
 ٣ دینا ابوھاشم رجب ابوھاشم السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٦٧ مقید مستجد
 ٤ دینا حمدى دسوقى محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٣٦ مقید مستجد
 ٥ دینا خالد احمد رشوان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠١٤٦ مقید مستجد

 ٦ دینا سعید فتحى عبد الخالق ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٠ مقید تجدمس
 ٧ دینا عبد هللا على محمد مصطفى بالل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٤١ مقید مستجد
 ٨ دینا لطفى محمد محمد عفیفى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٤١ مقید مستجد
 ٩ دینا محمد حسانین محمد بكر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٩٩ مقید مستجد
 ١٠ محمد رضا عبدالعزیزعزب متولى دینا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٥٠ مقید مستجد
 ١١ دینا محمد عبدهللا مرسي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٤ مقید مستجد
 ١٢ دینا محمد فتحي احمد المحروقي ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٠ مقید مستجد
 ١٣ رانیا ابو الغیط عبد المجید عبد العاطى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٥١ مقید مستجد
 ١٤ الحمید ابراھیم مصطفيرانیا السعید عبد  ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٤٩ مقید مستجد
 ١٥ ربا طارق عبد الفتاح علي عبد الفتاح ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٥ مقید مستجد
 ١٦ رحمھ شریف عبدالسالم جادهللا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٢ مقید مستجد
 ١٧ رحمھ متحت محمد السید عزت ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٨ مقید مستجد
 ١٨ رحمھ محمدعبدالرحمن محمد علي ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٧٧ مقید باقي

 ١٩ ردینھ سمیر توفیق صالح ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٢٠ مقید مستجد
 ٢٠ رضا ابراھیم محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧١ مقید مستجد
 ٢١ رضوى رفعت جالل الدین محمد الصادق ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٤٣ مقید مستجد
 ٢٢ رضوى محمد ثابت محمود ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٤٧٣ مقید باقي

 ٢٣ د محمد ابراھیم محمدرضوى محم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٠٢٥ مقید مستجد
 ٢٤ رقیة عبدهللا محمد السید أبوزید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٥١ مقید مستجد
 ٢٥ روان ایمن اسماعیل نجم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٦٨ مقید مستجد
 ٢٦ روان محمد السید عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٣ مقید مستجد
 ٢٧ روال اشرف محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٨ مقید مستجد
 ٢٨ ریم احمد محمد مھدي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٣ مقید مستجد
 ٢٩ ریم محمود السید احمد مدكور ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٨٠ مقید باقي

 ٣٠ ریھام عاطف حلمى محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٢١ مقید مستجد
 ٣١ زھراء سمیر سلیمان طلبھ ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٨٥ مقید مستجد
 ٣٢ زینب إبراھیم على عبد الرحمن بلیطھ ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٤٥ مقید مستجد
 ٣٣ زینب خالد حسن محمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٢٥٧ مقید مستجد
 ٣٤ زینب محمود السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٨٠٢ مقید مستجد
 ٣٥ سارة احمد عبدالسمیع دیاب بخیت ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٨ مقید مستجد
 ٣٦ سارة محمد محمد ابراھیم االعرج ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢١٨ مقید مستجد
 ٣٧ ساره السعید لطفى سیداحمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٧٠ مقید مستجد
 ٣٨ ساره عبدالرازق احمد ابوعیشھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٨١ مقید باقي

 ٣٩ ساره محمد محمد مصطفى حرب ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٣٩ مقید مستجد
 ٤٠ ساره ممدوح الشبراوى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٦ مقید مستجد
 ٤١ سعاد سعید زكى عبدالصمد زامل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٨٣٥ مقید مستجد
 ٤٢ سلمى سامى على عبد الرحیم محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٥ مقید مستجد
 ٤٣ سلمى عبد اللطیف محمد محمد الماحى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٣٠ مقید مستجد
 ٤٤ سلمى عصام محمود لعج ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٩ مقید مستجد
 ٤٥ سلمى محمد عبدالسمیع محمد العقاد ٢٠٨١٢٠١٦٢٠٠٤٩٨ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ سلمى محمد فتحي علي حسین النجار ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢١٤ مقید مستجد
 ٢ سلمى یاسر احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٣ مقید مستجد
 ٣ سماء سمیر فتحى محمد حجاب ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٦٩ قیدم مستجد
 ٤ سمر حازم حازم مامون عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٢٦ مقید مستجد
 ٥ سناء محمد مصطفى الحنفى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٧ مقید مستجد
 ٦ سندس محمد سمیر عبدالرؤف ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٤٣ مقید مستجد
 ٧ السید سندس نور عبد البارى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧١٦ مقید مستجد
 ٨ سھیلھ سامى خیرت عیسى الفقى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٢٥ مقید مستجد
 ٩ سھیلھ محمد السید محمد مرسي ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٨٨٢ مقید مستجد
 ١٠ سوزان حاتم شفیق السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٨٦ مقید باقي
 ١١ شروق عادل حسانین على حسانین ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٨٩ مقید باقي

 ١٢ شیماء أشرف توفیق السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٠٢٦ مقید مستجد
 ١٣ شیماء محمد اسماعیل ابوھاشم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠١٦١ مقید مستجد
 ١٤ شیماء مصطفى محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٩ مقید مستجد
 ١٥ ضحى یسرى محمد نجیب ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٩٤ مقید باقي

 ١٦ عایده طارق نصر السید الھواري ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥٠٥ مقید مستجد
 ١٧ عبیر رضا احمد عبد العزیز عبدالدایم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٥٢ مقید مستجد
 ١٨ عبیر فایز كامل جرجس ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤١٠ مقید مستجد
 ١٩ عزة مصطفى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٢ مقید مستجد
 ٢٠ عصماء عصام حسین حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٧ مقید مستجد
 ٢١ عفاف عبدهللا السید عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣١١ مقید باقي

 ٢٢ علیاء أیمن عبدالعزیز عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٨٠٣ مقید مستجد
 ٢٣ علیاء احمد محمد خمیس ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣١٣ مقید باقي

 ٢٤ علیاء خالد على عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٢٧ مقید مستجد
 ٢٥ علیاء عبدالعظیم حسن احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣١٤ مقید باقي

 ٢٦ مد محمود جاد الراعىعھد متولى مح ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٦٩ مقید مستجد
 ٢٧ غاده اشرف حسین عطا رزق ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٢٧ مقید مستجد
 ٢٨ غاده موسي السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠١٥٠ مقید مستجد
 ٢٩ غیداء علي احمد الباز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٠ مقید مستجد
 ٣٠ فاتن عبدالحلیم محمد عیسى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٥ مقید مستجد
 ٣١ فاطمة السید عبد المجید احمد عوض هللا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٥٢ مقید مستجد
 ٣٢ فاطمة طنطاوى محمد حسین ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٢٥٨ مقید مستجد
 ٣٣ فاطمھ احمد السید محمد درویش ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٠ مقید مستجد
 ٣٤ فاطمھ احمد رضا محمد یوسف االالوى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥٠٦ مقید مستجد
 ٣٥ بدالعزیز شعبانفاطمھ اشرف ع ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٢٤ مقید باقي

 ٣٦ فاطمھ الزھراء مجدى محمد عبده البرعى عید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥١٦ مقید مستجد
 ٣٧ فاطمھ العوضى عبد العظیم محمد خیال ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٩٤ مقید مستجد
 ٣٨ فاطمھ حسن جودة السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٧٨ مقید مستجد
 ٣٩ فاطمھ سعید محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٩ مقید مستجد
 ٤٠ فاطمھ عادل عبد الفتاح محمد عطیة ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٦ مقید مستجد
 ٤١ فاطمھ محمود السید عبد السالم یوسف ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٤٦ مقید مستجد
 ٤٢ فبرونیا فادي فؤاد فھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٥ مقید مستجد
 ٤٣ فرح سعید احمد محمد ابوالنور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٨٥ مقید مستجد
 ٤٤ فریال أحمد السید عمرو ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٢٨ مقید مستجد
 ٤٥ لبنى احمد الكیالنى صابر دھیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢١٧ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ لمیاء ابراھیم محمد ابراھیم مرجان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٣٠ مقید ستجدم

 ٢ ماریان عصام فھیم معوض ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤١٢ مقید مستجد
 ٣ مدیحھ عبد المنعم بدر ابراھیم بدر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٤٣ مقید مستجد
 ٤ مرام مدحت مختار االبیارى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٩ مقید مستجد
 ٥ وه احمد حامد صبیح محمدمر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥٠٧ مقید مستجد
 ٦ مروه احمد عبدالمنعم عباس محمود ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٢٣٦ مقید مستجد
 ٧ مروه حسن السید خلیل البرماوي ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٣٣٧ مقید مستجد
 ٨ مروه رأفت عبدالمقصود احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٣ مقید مستجد
 ٩ مروه عبدالحمید على محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٨ مقید مستجد
 ١٠ مروه على عبدالمنعم على نویره ٢٠٨١٢٠١٦٢٠١٠٧٠ مقید باقي

 ١١ مریم جمال محمد عبد الوھاب محمد حسین الشرقاوى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٣٠٠ مقید مستجد
 ١٢ مریم حسین محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٤ مقید مستجد
 ١٣ مریم رضا عمر ابو السعود عمر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٣٠١ مقید مستجد
 ١٤ مریم عادل محمد على ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٦ مقید مستجد
 ١٥ مریم ماجد وصفى عیاد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٣٩ مقید مستجد
 ١٦ مریم مجدى عبدالمسیح میخائیل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٠٢ مقید مستجد
 ١٧ مریم محمد ابراھیم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٧ مقید مستجد
 ١٨ انىمریم محمد صالح إبراھیم عبد الرحمن العجو ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٤٧ مقید مستجد
 ١٩ مریم محمد على موسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٧ مقید مستجد
 ٢٠ مریم محمد نجاح الدین  سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٢ مقید مستجد
 ٢١ منار سند على عبدالوھاب ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٤ مقید مستجد
 ٢٢ منار عبدهللا توفیق ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٠ مقید مستجد
 ٢٣ جدي زكي محمد السعید مامونمنال م ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٦٤ مقید مستجد
 ٢٤ منة هللا محمد أسامة مصطفى السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢٢٩ مقید مستجد
 ٢٥ منھ هللا احمد على محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٨٥ مقید مستجد
 ٢٦ منھ هللا عالء محمد محمد الطاھر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٢ مقید مستجد
 ٢٧ دین انور متولي جبالمنھ هللا عماد ال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٦ مقید مستجد
 ٢٨ منى ابراھیم عبده احمد مھران ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٧ مقید مستجد
 ٢٩ منى متولى فتحى متولى عطیھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩١ مقید باقي

 ٣٠ منى محى الدین محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧١ مقید مستجد
 ٣١ موده محمد ابراھیم احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٣ مقید مستجد
 ٣٢ مي أحمد محمد الشوربجي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٣ مقید مستجد
 ٣٣ مي عبدهللا عبدالعزیز ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٣ مقید مستجد
 ٣٤ میار اشرف احمد محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٢ مقید مستجد
 ٣٥ میار السید محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٩ مقید مستجد
 ٣٦ میار حازم حسن محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٣ مقید مستجد
 ٣٧ میران نبیل صادق محمد عسكر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩١ مقید مستجد
 ٣٨ میرنا اشرف فیصل حسن ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٢ مقید مستجد
 ٣٩ میرنا خالد اسماعیل حسانین البدوى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١١٢٠ مقید مستجد
 ٤٠ میرنا عبدالباسط رشاد مصطفي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٤ مقید مستجد
 ٤١ نا فرید عوض سالم سالمھمیر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٠٣ مقید مستجد
 ٤٢ نادین احمد صابر رضا بدوى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٩ مقید مستجد
 ٤٣ نادین احمد محمد سید احمد الدیب ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٩١ مقید مستجد
 ٤٤ نادین طاھر أنور عالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٤ مقید مستجد
 ٤٥ نادین عماد الدین على عفیفى فرج ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٨٥٣ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ نادین محمد عبدالسمیع فتحى متولى ٢٠٨١٢٠١٦٢٠١١٤٥ مقید باقي

 ٢ محمد طھ حسیننجوى منیر  ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥١٤ مقید مستجد
 ٣ نجوى نبیل امین محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٢٨ مقید مستجد
 ٤ ندا محمد اسماعیل محمد السترى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٩٥ مقید مستجد
 ٥ ندى احمد سعید حسانین ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٢ مقید مستجد
 ٦ ندى اشرف عبدالمنعم ھاشم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩٨ مقید باقي

 ٧ مدى ابراھیم ناصف اسماعیلندى ح ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٢٩ مقید مستجد
 ٨ ندى عزت ابراھیم رجب البنا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢١٥ مقید مستجد
 ٩ ندى على عوض عبدالحلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٢ مقید مستجد
 ١٠ ندى محمد ابراھیم محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٣ مقید مستجد
 ١١ ندى محمد محمد عبد الواحد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٨ مقید مستجد
 ١٢ ندى محمد محمد فرید عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٨ قیدم مستجد
 ١٣ ندى مصطفى عبدالخالق مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩٩ مقید باقي

 ١٤ ندى یاسر عبد العزیز احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤١٣ مقید مستجد
 ١٥ نرمین احمد السید غریب عبدالنبى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٠٠ مقید باقي

 ١٦ عاطف قطب على نرمین ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٨٦ مقید مستجد
 ١٧ نرمین فارس عبد هللا جبران یوسف ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٠٨ مقید مستجد
 ١٨ نشوه نشات عبدالسمیع غنیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٠١ مقید باقي

 ١٩ نشوى محمد محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٥ مقید مستجد
 ٢٠ نھال نبیل السید عبدالواحد السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٧٦ مقید مستجد
 ٢١ نھلھ مجدي محمد ابراھیم بكري ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٠٢ مقید باقي

 ٢٢ نھى الشبراوى سویلم عبد القادر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٩٢ مقید مستجد
 ٢٣ نھى عصام على محمد شاھین ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٢١٩ مقید مستجد
 ٢٤ نور عالء الدین على محمد ریان ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٥٤ مقید باقي

 ٢٥ حات على عبدالجوادنور نبیل فر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٧٧ مقید مستجد
 ٢٦ نورا احمد محمد خلیل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٣٠ مقید مستجد
 ٢٧ نورا محمد زغلول شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٢ مقید مستجد
 ٢٨ نوران عبد المنعم امین حامد على ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٣١ مقید مستجد
 ٢٩ نوران ھاني محمد ابوخلیل محمد تھامى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٤٤ مقید مستجد
 ٣٠ نورھان احمد عمر السید احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٠٥ یدمق باقي

 ٣١ نورھان السعید مصطفى السعید احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤١٤ مقید مستجد
 ٣٢ نورھان حسین ابراھیم حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١١ مقید مستجد
 ٣٣ نورھان خالد مصیلحي علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤١ مقید مستجد
 ٣٤ عبدالحمید محمدنورھان سالم  ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٩٧ مقید مستجد
 ٣٥ نورھان عبداللطیف عبدالمعطى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٨٠ مقید مستجد
 ٣٦ نورھان عالء حلمى عبد العزیز ھالل ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٤٨٦ مقید مستجد
 ٣٧ نورھان عالء عبد الفتاح عبد الواحد عزب ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٤٢ مقید مستجد
 ٣٨ نورھان محمود لطفي فھمي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠١ مقید مستجد
 ٣٩ نیرمین محمد نبیل عبد المنعم عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٠٢٧ مقید مستجد
 ٤٠ نیره منصور عبداللطیف مصطفي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٨٤ مقید مستجد
 ٤١ ھاجر جمیل السید عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٣ مقید مستجد
 ٤٢ ھاجر سعید محمد احمد فوده ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧١٩ مقید مستجد
 ٤٣ ھاجر محمد فتحى عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٠٦٣ مقید مستجد
 ٤٤ ھاجر محمد ھاشم على متولى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٥٣ مقید مستجد
 ٤٥ ھالھ رمضان محمد علوان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٤٤ مقید مستجد
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 ١ ھالھ فتحى محفوظ حنفى عید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٥١٥ مقید مستجد
 ٢ ھالھ محمد عبد الرازق شعبان عبدالعال ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٣١ مقید مستجد
 ٣ ھایدي مصطفي حسن نصیر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٥ مقید مستجد
 ٤ دالمنعم ھاشمھبة أشرف عب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٠ مقید مستجد
 ٥ ھبة سالم السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٩٩ مقید مستجد
 ٦ ھبة محمد نصر محمود ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٠٣ مقید مستجد
 ٧ ھدایھ رجب مصطفى زكى زارع ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٧٧ مقید مستجد
 ٨ ھدرا ظریف عبده غطاس عطاهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٠٧ مقید مستجد
 ٩ اء تھامي دیابھدى بھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٦ مقید مستجد
 ١٠ ھدى حامد على مامون على الصعیدي ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤٢٨ مقید مستجد
 ١١ ھدیر رضا احمد عبدالجواد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٧٤ مقید مستجد
 ١٢ ھدیر رمضان سید احمد الجندى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٠٩١ مقید مستجد
 ١٣ ھدیر ممدوح عبدهللا السید خلیفھ ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٦٣٠ مقید مستجد
 ١٤ ھدیر منیر خیرى حسن شبانھ ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٨٠٠ مقید مستجد
 ١٥ ھمت خالد عبدالسالم السید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٨ مقید مستجد
 ١٦ ھمس اسامھ السید احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٤٥ مقید مستجد
 ١٧ ھمس حسام احمد توفیق على محمود ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٨٥ مقید مستجد
 ١٨ محمد فھیم حجابھمسھ طارق  ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٣٨٠ مقید مستجد
 ١٩ ھناء طھ احمد احمد یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٤٢ مقید مستجد
 ٢٠ ھند خالد على سكینة ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٧ مقید مستجد
 ٢١ ھند سعید حسن الغندور ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٢٢٦ مقید مستجد
 ٢٢ ورده محمد محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤١١ مقید باقي

 ٢٣ عبدالرحیم جوده وفاء سمیر ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٨ مقید مستجد
 ٢٤ وفاء على على احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٦٦ مقید مستجد
 ٢٥ والء محمد احمد احمد عید ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٤١٥ مقید مستجد
 ٢٦ والء ممدوح محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٦٨١ مقید مستجد
 ٢٧ یارا محمد احمد حسن عامر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤١٣ مقید باقي

 ٢٨ ناصر محمود حسن مغازى یارا ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١١٢٧ مقید مستجد
 ٢٩ یارا ھشام محمد مدحت ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤١٤ مقید باقي

 ٣٠ یارا وائل محمد معروف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٣ مقید مستجد
 ٣١ یاسمین احمد مصطفى الصادق ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٦٤ مقید مستجد
 ٣٢ یاسمین الشربینى عثمان الشربینى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٧٠ مقید مستجد
 ٣٣ یاسمین سمیر علیوه عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤١٥ قیدم باقي

 ٣٤ یاسمین عبدالخالق حسن غنیم متولى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠٠٧٤٠ مقید مستجد
 ٣٥ یاسمین محمد سعد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١٥٢٩ مقید مستجد
 ٣٦ یاسمینا صالح شلبى صالح البسیونى ٢٠٨١٢٠١٧٢٠١١٩١ مقید مستجد
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  ١ إبراھیم أبو المعاطي إبراھیم عبد المنعم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٤ مقید مستجد
 ٢ إبراھیم سعید صالح محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٨ مقید مستجد
 ٣  ابانوب روحي فرج طوس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٠١ مقید  مستجد
 ٤ ابراھیم احمد ابراھیم محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٠٢ مقید باقي

 ٥ ابراھیم احمد سعد مرسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٤ مقید مستجد
 ٦ ابراھیم احمد فاروق ھیكل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٣ مقید مستجد
 ٧ ابراھیم احمد فتحى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٧ مقید مستجد
 ٨ ابراھیم اسامھ ابراھیم عبد هللا الصادق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٣ مقید مستجد
 ٩ ابراھیم اسماعیل محمد عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٠٣ مقید باقي
 ١٠ ابراھیم السید ابراھیم عبداللطیف ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٠٤ مقید باقي

 ١١ ل السید عطیھ عطیانابراھیم جما ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٢ مقید مستجد
 ١٢ ابراھیم حسن حسن ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٣ مقید مستجد
 ١٣ ابراھیم خالد ابراھیم ابراھیم السید النبراوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٥٤ مقید مستجد
 ١٤ ابراھیم خالد محمد ابراھیم الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٣ مقید مستجد
 ١٥ ھیم الدسوقى مصطفيابراھیم سامى ابرا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٧ مقید مستجد
 ١٦ ابراھیم صابر محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٦ مقید مستجد
 ١٧ ابراھیم صبحى ابراھیم نصر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٠٦ مقید باقي

 ١٨ ابراھیم صبحى كامل حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٢ مقید مستجد
 ١٩ ابراھیم طارق ابراھیم عبد اللطیف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٣ مقید مستجد
 ٢٠ ابراھیم عبد الحمید ابراھیم الدسوقى بحیري ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٤٤ مقید مستجد
 ٢١ ابراھیم عبد العزیز احمد الزیات ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٥ مقید مستجد
 ٢٢ ابراھیم عبدالسالم عبدالفتاح على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٠ مقید مستجد
 ٢٣ ابراھیم عالء ابراھیم محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٠ مقید مستجد
 ٢٤ ابراھیم عالء عبده عبد الحافظ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٤ مقید مستجد
 ٢٥ ابراھیم عماد حسن محمد ابراھیم زھران ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٥ مقید مستجد
 ٢٦ ابراھیم عمار ابراھیم نجم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٨٠ مقید مستجد
 ٢٧ ابراھیم ماھر سعد مسیحھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٩٨ مقید مستجد
 ٢٨ مجدى السید غیثابراھیم  ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠١١ مقید باقي
 ٢٩ ابراھیم محمد ابراھیم عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠١٣ مقید باقي

 ٣٠ ابراھیم محمد الشحات السید علیوة ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٥ مقید مستجد
 ٣١ ابراھیم محمد عبدالعزیز عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٦ مقید مستجد
 ٣٢ ابراھیم محمد على جاد داود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٥ مقید مستجد
 ٣٣ ابراھیم محمد فارس احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٤ مقید مستجد
 ٣٤ ابراھیم محمد محمد البسیونى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٠٤ مقید مستجد
 ٣٥ ابراھیم محمود ابراھیم السید متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٣ مقید مستجد
 ٣٦ ابراھیم محمود محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٧ مقید مستجد
 ٣٧ ابراھیم مصطفى محمد كامل الحوام ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٢٠ مقید باقي

 ٣٨ ابراھیم نبیل عبدالرحمن تھامى مناع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٩ مقید مستجد
 ٣٩ ابراھیم ھشام ابراھیم مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٣ مقید مستجد
 ٤٠ ابراھیم وائل عبدالرؤف عبدالكریم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٢١ مقید باقي

 ٤١ بكر عمر بن الخطاب محمد فتحى داؤد ابو ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٤ مقید مستجد
 ٤٢ احمد ابراھیم احمد الشحات رقبھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٥٥ مقید مستجد
 ٤٣ احمد ابراھیم السید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٢٣ مقید باقي

 ٤٤ احمد ابراھیم عبد الحمید ابراھیم ابو الروس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٥ مقید مستجد
 ٤٥  ابراھیم عبدالقادر حسن فالحاحمد  ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٢٦ مقید باقي
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 ١ أحمد أحمد عبد اللطیف محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٠ مقید مستجد
 ٢ أحمد أشرف حسین محروس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥٣ دمقی مستجد
 ٣ أحمد الطاھر عمر حسن على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٨ مقید مستجد
 ٤ احمد ابراھیم عبده ابراھیم فاضل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٣٧ مقید مستجد
 ٥ احمد ابراھیم فتحى ابراھیم خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٣ مقید مستجد
 ٦ د عبدالرحمناحمد ابراھیم محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٧ مقید مستجد
 ٧ احمد ابوبكر حسن ابوالغیط الجوھري ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨٩ مقید مستجد
 ٨ احمد احمد محمد الشربینى منصور ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٣١ مقید باقي

 ٩ احمد اسامة عبد الرحمن محمد عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٤ مقید مستجد
 ١٠ احمد اسامة محمد حسن سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٩٣ مقید مستجد
 ١١ احمد اسامھ سعید عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٨١ مقید مستجد
 ١٢ احمد اسامھ عبد هللا عبد الرحمن ھرجھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٨ مقید مستجد
 ١٣ احمد اسامھ عزت السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٤ مقید مستجد
 ١٤ احمد اسامھ على صبح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩١ مقید مستجد
 ١٥ ل جالل الدین اسماعیلاحمد اسماعی ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٥ مقید مستجد
 ١٦ احمد اسماعیل محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٣٣ مقید باقي

 ١٧ احمد اشرف ابراھیم امین أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٥ مقید مستجد
 ١٨ احمد اشرف ابو مسلم تھامى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٣ مقید مستجد
 ١٩ احمد اشرف احمد احمد الجمل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٦ مقید مستجد
 ٢٠ احمد اشرف عبد الفتاح یونس الشاھد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٠ قیدم مستجد
 ٢١ احمد الخضر ابراھیم محمد ھاشم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٦ مقید مستجد
 ٢٢ احمد السعید السعید احمد الشافعى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٦ مقید مستجد
 ٢٣ احمد السید ابراھیم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٨ مقید مستجد
 ٢٤ احمد السید ابراھیم مطاوع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٤٨ مقید مستجد
 ٢٥ احمد السید ابراھیم منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧١ مقید مستجد
 ٢٦ احمد السید احمد جبران ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٢ مقید مستجد
 ٢٧ احمد السید السعید السعید السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٥ مقید مستجد
 ٢٨ احمد السید السعید السید عوض هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٣ مقید مستجد
 ٢٩ احمد السید السید على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٠٨ مقید باقي
 ٣٠ احمد السید حسني الشافعي شھده ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٠٩ مقید باقي

 ٣١ احمد السید خلیل عوض ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٥ مقید مستجد
 ٣٢ احمد السید عیسى عیسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٤ مقید مستجد
 ٣٣ الشبراوى اسماعیلاحمد السید محمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٢ مقید مستجد
 ٣٤ احمد السید محمد عبدالسالم یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٨ مقید مستجد
 ٣٥ احمد السید محمد غنیمى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢١ مقید مستجد
 ٣٦ احمد السید محمود السید العشرى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٤٧ مقید باقي

 ٣٧ احمد السید نجاح احمد سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧١ مقید مستجد
 ٣٨ احمد العربى عبد الوھاب عبد الوالى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٥ مقید جدمست

 ٣٩ احمد العوضى محمد على احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٦ مقید مستجد
 ٤٠ احمد الھادي موسى فضل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٥٠ مقید باقي

 ٤١ احمد ایمن حسین محمد رجب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٤ مقید مستجد
 ٤٢ شوقي عبدالرازق احمد ایمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٢١ مقید مستجد
 ٤٣ احمد ایمن عبده محمد نصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٦ مقید مستجد
 ٤٤ احمد ایھاب احمد محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٢٠ مقید مستجد
 ٤٥ احمد ایھاب فرید علوان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ أحمد رضا عبد الدایم فتح هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٩ مقید مستجد
 ٢ احمد برھام فوزى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٠ مقید مستجد
 ٣ جت عبد العلیم بھجت ابو المجداحمد بھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٩ مقید مستجد
 ٤ احمد جالل فكرى عبدهللا مناع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٤ مقید مستجد
 ٥ احمد جمال احمد سید احمد ورد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٩ مقید مستجد
 ٦ احمد جمال الشعراوى محمد الشعراوي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٩ مقید مستجد
 ٧ داحمد جمال عبدالسمیع محم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٥٨ مقید باقي

 ٨ احمد جمیل یونس عبده فج النور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٦ مقید مستجد
 ٩ احمد جوده احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٩ مقید مستجد
 ١٠ احمد حاتم عبدالرحمن حاتم الطحاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٧ مقید مستجد
 ١١ احمد حاتم محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤١ مقید مستجد
 ١٢ د حازم عزازى دسوقىاحم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٦١ مقید باقي

 ١٣ احمد حسام الدین السید زكي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٥ مقید مستجد
 ١٤ احمد حسام الدین محمد عبد الدایم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٦ مقید مستجد
 ١٥ احمد حسن احمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤١ مقید مستجد
 ١٦ احمد حسن اسماعیل سالم خریبھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢١٠ مقید باقي

 ١٧ احمد حسن السید محمد على مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٧ یدمق مستجد
 ١٨ احمد حسن حسین احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٨ مقید مستجد
 ١٩ احمد حسن حلمى حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٢ مقید مستجد
 ٢٠ احمد حسن عبد النور عبد النور شجاع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٤ مقید مستجد
 ٢١ ماعیل جبراناحمد حسین اس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٩ مقید مستجد
 ٢٢ احمد حسین عبدالفتاح سلیم ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٥ مقید مستجد
 ٢٣ احمد حسین نصر رجب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٧ مقید مستجد
 ٢٤ احمد حمدى ابراھیم احمد النجار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٧ مقید مستجد
 ٢٥ احمد حمدى عبدالعظیم متولى سلیمان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٧٢ مقید باقي

 ٢٦ احمد حمدى محمد نور الدین ابراھیم متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٢ قیدم مستجد
 ٢٧ احمد حموده ریاض على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧٤ مقید مستجد
 ٢٨ احمد خالد عبدهللا محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٧٨ مقید باقي

 ٢٩ احمد خالد محمد عبده عبد الھادى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٣ مقید مستجد
 ٣٠ خالد محمد محمد ابو النجااحمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥١ مقید مستجد
 ٣١ احمد خالد مصطفى ابوزید ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢١٣ مقید باقي

 ٣٢ احمد خلیل نصر حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٢ مقید مستجد
 ٣٣ احمد درویش السید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٠ مقید مستجد
 ٣٤ احمد ربیع جمعھ عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٣ مقید مستجد
 ٣٥ احمد ربیع عبد الفتاح یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٨ مقید مستجد
 ٣٦ احمد رجب المحمدى عبد المعطى عمیره ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٤ مقید مستجد
 ٣٧ احمد رجب محمد یونس ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٨١ مقید باقي

 ٣٨ احمد رضا احمد شوقى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٩ مقید مستجد
 ٣٩ یناحمد رضا ثابت محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٨٤ مقید باقي
 ٤٠ احمد رضا محمد محمد حسین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٨٥ مقید باقي

 ٤١ احمد رضا محمود منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٩ مقید مستجد
 ٤٢ احمد رفعت جالل الدین محمد الصادق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٧ مقید مستجد
 ٤٣ احمد رفعت محمد عطیھ سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٢ مقید مستجد
 ٤٤ مد رمضان ابراھیم عطیھاح ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٨٧ مقید باقي

 ٤٥ احمد رمضان احمد عبدالحكم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣١ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ أحمد سعید احمد محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٩ مقید مستجد
 ٢ أحمد صالح صالح الدین الطاھر حجازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠٦ مقید مستجد
 ٣ احمد رمضان السید السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٨٩ مقید باقي

 ٤ احمد رمضان الشحات متولى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٠ مقید مستجد
 ٥ كیم سید احمداحمد رمضان عبدالح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٩ مقید مستجد
 ٦ احمد رمضان محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧٥ مقید مستجد
 ٧ احمد زغلول الشوربجى اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٤٥ مقید مستجد
 ٨ احمد سامح محمد ممدوح محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٩ مقید مستجد
 ٩ احمد سامى الطیب محمد محمد المصري ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٢ مقید مستجد
 ١٠ احمد سامى صابر احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٢ مقید مستجد
 ١١ احمد سامى محمد حسن عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٩٤ مقید باقي

 ١٢ احمد سرور محمد عوض هللا زقزوق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠١ مقید مستجد
 ١٣ احمد سعد السید السید علیوة ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٣ مقید مستجد
 ١٤ لياحمد سعید السید عبده ع ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٠٩٧ مقید باقي

 ١٥ احمد سعید حسن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٤ مقید مستجد
 ١٦ احمد سعید رفاعى محروس النجار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧٩ مقید مستجد
 ١٧ احمد سعید رفعت احمد عسل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٣ مقید مستجد
 ١٨ احمد سعید عبدالمعز السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٠٠ مقید باقي

 ١٩ ید محمد سلیماناحمد سع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٥ مقید مستجد
 ٢٠ احمد سعید محمد فتحى حسین عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣٠ مقید مستجد
 ٢١ احمد سلیم محمود احمد شلبى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٤ مقید مستجد
 ٢٢ احمد سمیر عبد الحلیم عبد الملك الباز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٨ مقید مستجد
 ٢٣ احمد سمیر عوض محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٧ مقید مستجد
 ٢٤ احمد شحتة محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣١ مقید مستجد
 ٢٥ احمد شحتة محمد على سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٧ مقید مستجد
 ٢٦ احمد شحتھ عبد المقصود عبد اللطیف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٤ مقید مستجد
 ٢٧ احمد شریف احمد متولى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٣٣ مقید مستجد
 ٢٨ شریف عبدالوھاب ماھر عبدالوھاباحمد  ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٠٢ مقید باقي

 ٢٩ احمد شعبان جبر محمد الدردیرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٠ مقید مستجد
 ٣٠ احمد شعبان حسن السید مسعود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٠ مقید مستجد
 ٣١ احمد شعبان محمد السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٥ مقید مستجد
 ٣٢ احمد صبحى عبدالھادى محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٠٤ مقید باقي

 ٣٣ احمد صبرى احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٥ مقید مستجد
 ٣٤ احمد صالح احمد عبدهللا أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٢ مقید مستجد
 ٣٥ احمد صالح الدین عبدالكریم سالم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٠٥ مقید باقي

 ٣٦ احمد صالح الدین فرج السید على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦١ مقید مستجد
 ٣٧ احمد صالح عثمان عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٣ مقید مستجد
 ٣٨ احمد صالح محمد عبد الفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٨ مقید مستجد
 ٣٩ احمد صالح محمود محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٠٧ مقید باقي

 ٤٠ احمد طارق السید الدمناوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٦ مقید مستجد
 ٤١ العزیز سالماحمد طارق عبد الحمید عبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٤ مقید مستجد
 ٤٢ احمد طارق عبد الكریم محمد ابومندور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٤ مقید مستجد
 ٤٣ احمد طارق عبدهللا عبدالمنعم صیام ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١١٠ مقید باقي

 ٤٤ احمد طارق عثمان محمد خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٤ مقید مستجد
 ٤٥ احمد طالل سعود عبد الفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٦ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ أحمد عبد المنعم السید عبد المقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٤ مقید مستجد
 ٢ احمد طلعت عبد العال فایز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٢ مقید مستجد

 ٣ احمد طھ جاد عبدالحمید جاد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١١٢ مقید قيبا
 ٤ احمد عادل احمد عطوان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨١ مقید مستجد
 ٥ احمد عادل احمد محمد جاب هللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١١٣ مقید باقي

 ٦ احمد عادل خلیل احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١١ مقید مستجد
 ٧ سماحمد عاطف احمد امین قا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٤ مقید مستجد
 ٨ احمد عاطف عبد البدیع محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٦ مقید مستجد
 ٩ احمد عاطف محمد ابراھیم سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٥ مقید مستجد
 ١٠ احمد عبد الباسط احمد عیسى سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٢١ مقید مستجد
 ١١ احمد عبد الرحمن السید محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٣ مقید مستجد
 ١٢ احمد عبد الظاھر الخامس احمد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٢ مقید مستجد
 ١٣ احمد عبد العظیم صبرى متولى عطیھ جوھر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٠ مقید مستجد
 ١٤ احمد عبد العلیم السید مصطفى جالھم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٧ مقید مستجد
 ١٥ احمد عبد هللا احمد عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٦ مقید مستجد
 ١٦ احمد عبد هللا محمود سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣١ مقید مستجد
 ١٧ احمد عبد المنعم حسین محمد راتب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٦ مقید مستجد
 ١٨ احمد عبد المنعم عبد العال ابراھیم عامر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٣٨ مقید مستجد
 ١٩ احمد عبد الھادى محمد محمد الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٢ مقید مستجد
 ٢٠ احمد عبد الوھاب على على موسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٦ مقید مستجد
 ٢١ احمد عبدالحمید عبدالحمید محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١١٩ مقید باقي

 ٢٢ احمد عبدالحمید عبدالمحسن عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٧ مقید مستجد
 ٢٣ احمد عبدالرحمن سعید السید یوسف ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٢٢ مقید باقي

 ٢٤ رحمن عبدالمنعم حسن محمد جبارهاحمد عبدال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٣ مقید مستجد
 ٢٥ احمد عبدالستار عبد الحلیم عبد العال السماحى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٧ مقید مستجد
 ٢٦ احمد عبدالعال احمد سالمھ محمد الزرعى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٢ مقید مستجد
 ٢٧ احمد عبدالعزیز محمود ابراھیم عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠١ مقید مستجد
 ٢٨ احمد عبدالعظیم عبدالعظیم عبدالفتاح سلیمان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٢٦ مقید باقي
 ٢٩ احمد عبدالغنى عبدالفتاح محمود ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢١٦ مقید باقي

 ٣٠ احمد عبداللطیف عبدالفتاح عبداللطیف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣١ مقید مستجد
 ٣١ احمد عبدهللا عبدالقادر محمد فضل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢١٨ مقید باقي

 ٣٢ احمد عبدهللا عبدهللا عبدالسالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٦ مقید مستجد
 ٣٣ احمد عبدهللا عبدالوھاب ابراھیم جعفر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١١ مقید مستجد
 ٣٤ احمد عبدهللا محمود عطیھ محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٤ مقید مستجد
 ٣٥ احمد عبدالمنعم عبدالرحمن السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٠ مقید مستجد
 ٣٦ احمد عبدالمنعم كیالنى قطب ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٣٤ مقید باقي

 ٣٧ احمد عبدالمنعم محمد عبدالرحیم الشامي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨٧ مقید مستجد
 ٣٨ احمد عبدالناصر احمد بطل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٢ مقید مستجد
 ٣٩ احمد عبده احمد محمد عوض ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٨ مقید مستجد
 ٤٠ احمد عثمان فؤاد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٥ مقید مستجد
 ٤١ احمد عجمى نشأت على عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٣ مقید مستجد
 ٤٢ احمد عدلى حسن عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٨ مقید مستجد
 ٤٣ احمد عزازى محمد محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٣ مقید مستجد
 ٤٤ احمد عصام احمد السید على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٦ مقید مستجد
 ٤٥ د عصام حسنى امیناحم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٣٧ مقید باقي

 

 

 


