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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ احمد عصام عبدالعزیز ابراھیم رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣١ مقید مستجد
 ٢ احمد عصام فھمى عشرى الشافعى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٥ مقید مستجد
 ٣ احمد عصام كامل أحمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٤ مقید مستجد
 ٤ احمد عطیھ محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٣٩ مقید باقي

 ٥ احمد عالء محمد عبده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٢ مقید مستجد
 ٦ احمد على السید ابرھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٩ مقید مستجد
 ٧ احمد علي السید رضوان ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٢٠ مقید باقي

 ٨ احمد على الشحات على عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦١ مقید مستجد
 ٩ احمد على محمد على ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٣ مقید مستجد
 ١٠ احمد على ناصف السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٥٨ مقید باقي

 ١١ احمد عماد ابراھیم سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٩ مقید مستجد
 ١٢ احمد عماد عبد العظیم محمود عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٣ مقید مستجد
 ١٣ احمد عماد عبدالمنعم حسن السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٤٥ مقید باقي

 ١٤ احمد عمادالدین نعیم سعد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٠ مقید مستجد
 ١٥ احمد عمرو احمد مصطفى عزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٥ مقید مستجد
 ١٦ حمد عوض محمود محمدا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨١ مقید مستجد
 ١٧ احمد عید أحمد محمد منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٦ مقید مستجد
 ١٨ احمد عید سعد محمد العزازى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٤٨ مقید باقي

 ١٩ احمد فاروق محمود احمد ھزاع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٥٦ مقید مستجد
 ٢٠ احمد فتحى احمد محمود البھنساوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥٧ مقید مستجد
 ٢١ احمد فتحي السید الجزار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٩ مقید مستجد
 ٢٢ احمد فتحى محمد سلیمان سویلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٣ مقید مستجد
 ٢٣ احمد فتحى محمود ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٨ مقید مستجد
 ٢٤ احمد فرحات متولى مرسى قاعود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤١ مقید مستجد
 ٢٥ مود محمود ابو شوالىاحمد فوزى مح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٧ مقید مستجد
 ٢٦ احمد كمال حسنى نافع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٧ مقید مستجد
 ٢٧ احمد كمال عبد العظیم سالم الجیزاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٥٧ مقید مستجد
 ٢٨ احمد لطفى عطیھ حامد حنفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٢ مقید مستجد
 ٢٩ احمد مأمون محمد توفیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٦ مقید مستجد
 ٣٠ احمد ماھر ابراھیم محمد احمد الحداد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٦ مقید مستجد
 ٣١ احمد ماھر رمضان عبده رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٧ مقید مستجد
 ٣٢ احمد ماھر محمد احمد غالى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٤ مقید مستجد
 ٣٣ احمد متولى محمد متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٧ مقید مستجد
 ٣٤ حمد محمد قورهاحمد مجدى ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٠٧ مقید مستجد
 ٣٥ احمد مجدى حسانین عبدالقادر الجعبرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٤ مقید مستجد
 ٣٦ احمد مجدى شحاتة محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٨ مقید مستجد
 ٣٧ احمد مجدي صبري عطیة ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٩ مقید مستجد
 ٣٨ احمد مجدي عبد اللطیف عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٧ مقید مستجد
 ٣٩ احمد مجدى عبدالعظیم كامل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٨ مقید مستجد
 ٤٠ احمد مجدى محب محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٤ مقید مستجد
 ٤١ احمد محروس اسماعیل محروس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨١ مقید مستجد
 ٤٢ احمد محسن محفوظ محمد سید احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٥٧ مقید باقي

 ٤٣ احمد محسن محمد یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٠٨ مقید مستجد
 ٤٤ احمد محمد ابراھیم على ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٥٩ مقید باقي

 ٤٥ احمد محمد ابراھیم محمد الجدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٣ مقید مستجد
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 م الطالباسم  الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ أحمد محمـد السـید محمـد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٩ مقید مستجد
 ٢ أحمد محمد سلیمان عبد الحمید إسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٨ مقید مستجد
 ٣ أحمد محمد عبد المطلب محمد عبدالمطلب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٠ مقید مستجد
 ٤ احمد محمد احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٣ مقید مستجد
 ٥ احمد محمد احمد احمد محمود جندى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٥٨ مقید مستجد
 ٦ احمد محمد احمد السید خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٤ مقید مستجد
 ٧ احمد محمد احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٢٠ مقید مستجد
 ٨ احمد محمد احمد محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٥ مقید مستجد
 ٩ حاوىاحمد محمد احمد محمود قم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٧ مقید مستجد
 ١٠ احمد محمد اسماعیل عبدالمعبود ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٦٤ مقید باقي

 ١١ احمد محمد اسماعیل محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٣ مقید مستجد
 ١٢ احمد محمد السید احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٨ مقید مستجد
 ١٣ احمد محمد السید احمد محمد یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٥٩ مقید مستجد
 ١٤ احمد محمد السید عبد الرحیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٨ مقید مستجد
 ١٥ احمد محمد السید عبدالشافي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٦٧ مقید مستجد
 ١٦ احمد محمد السید عوض دراز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٢٢ مقید مستجد
 ١٧ احمد محمد السید متولى حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٤ مقید مستجد
 ١٨ سن قورهاحمد محمد السید محمد ح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٦ مقید مستجد
 ١٩ احمد محمد الشبراوى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٠ مقید مستجد
 ٢٠ احمد محمد الشحات محمدأبوالمجد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٣ مقید مستجد
 ٢١ احمد محمد الشحات محمود ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٧٣ مقید باقي
 ٢٢ احمد محمد المتولى ابراھیم السید سالم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٧٥ مقید باقي

 ٢٣ احمد محمد حسن عبد الرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧٠ مقید ستجدم
 ٢٤ احمد محمد رشدى محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٠ مقید مستجد
 ٢٥ احمد محمد رفاعي محمد متولى العكر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٥ مقید مستجد
 ٢٦ احمد محمد سعید ابراھیم على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٥ مقید مستجد
 ٢٧ محمد سعید محمد الھایجاحمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٠ مقید مستجد
 ٢٨ احمد محمد سید احمد الصاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٠ مقید مستجد
 ٢٩ احمد محمد صبري حسین محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨٨ مقید مستجد
 ٣٠ احمد محمد عبد الحمید ابراھیم ابو الروس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٩ مقید مستجد
 ٣١ د عوض هللاحمد محمد عبد الصادق محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٢ مقید مستجد
 ٣٢ احمد محمد عبد القوى محمد عبدالمجید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٥ مقید مستجد
 ٣٣ احمد محمد عبد اللطیف محمد االبیض ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠٢ مقید مستجد
 ٣٤ احمد محمد عبد المنعم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٢١ مقید مستجد
 ٣٥ احمد محمد عبد المنعم محمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧٨ مقید مستجد
 ٣٦ احمد محمد عبدالحفیظ حسن خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٨ مقید مستجد
 ٣٧ احمد محمد عبدالرحمن حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٨ مقید مستجد
 ٣٨ احمد محمد عبدالعاطى عبدالخالق عبدالھادى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٨٧ مقید باقي

 ٣٩ احمد محمد عبدالعزیز عبدالرحمن سویلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٢ مقید مستجد
 ٤٠ احمد محمد عبدالغفار السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٨٨ مقید باقي

 ٤١ احمد محمد عبدالفتاح احمد رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٩ مقید مستجد
 ٤٢ احمد محمد عبداللطیف عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٧ مقید مستجد
 ٤٣ احمد محمد عربى اسماعیل حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٥ مقید مستجد
 ٤٤ محمد عرفات االبحر احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٨ مقید مستجد
 ٤٥ احمد محمد عطیھ طلبھ حبیش ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٩١ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ أحمد مؤمن إبراھیم برھام ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٩ مقید مستجد
 ٢ احمد محمد على احمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٤٦ مقید مستجد
 ٣ احمد محمد على محمد محمد القلیوبى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٩٢ مقید باقي

 ٤ احمد محمد علیوه عجم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٤ مقید مستجد
 ٥ احمد محمد عمارة عبد المقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٠ مقید مستجد
 ٦ احمد محمد فاروق محمد مرسي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٩٣ مقید باقي

 ٧ احمد محمد فھمى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٧ مقید مستجد
 ٨ احمد محمد فوزى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٨٠٠ مقید مستجد
 ٩ احمد محمد متولي السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٢٢ مقید مستجد
 ١٠ احمد محمد محب یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٧٦ مقید مستجد

 ١١ احمد محمد محمد السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠١٩٦ مقید قيبا
 ١٢ احمد محمد محمد السید خیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٦ مقید مستجد
 ١٣ احمد محمد محمد فھمى الضریبى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٩ مقید مستجد
 ١٤ احمد محمد محمد نصر عید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٠ مقید مستجد
 ١٥ الل السالمونىاحمد محمد محمد ھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٨ مقید مستجد
 ١٦ احمد محمد مرتضى عبده احمد شلیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٧ مقید مستجد
 ١٧ احمد محمد منصور ابراھیم محمد الشیخ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٧ مقید مستجد
 ١٨ احمد محمد نور الدین طلبھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٠ مقید مستجد
 ١٩ احمد محمود ابراھیم احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٥ مقید مستجد

 ٢٠ احمد محمود السید السید حمزه ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٠٤ مقید يباق
 ٢١ احمد محمود حمدى عبداللطیف ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٠٥ مقید باقي

 ٢٢ احمد محمود رجب معروف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤١ مقید مستجد
 ٢٣ احمد محمود عبدالسالم عبدالنبى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٠٧ مقید باقي
 ٢٤ بدالعظیم على محمداحمد محمود ع ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٠٨ مقید باقي

 ٢٥ احمد محمود فتحى الطاھر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٨ مقید مستجد
 ٢٦ احمد محمود محمد ابوجریر حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٦ مقید مستجد
 ٢٧ احمد محمود محمد السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥١ مقید مستجد
 ٢٨ احمد محمود محمد سعید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٠٩ مقید باقي

 ٢٩ احمد محمود مصطفى محمد مصطفى حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٨ مقید مستجد
 ٣٠ احمد محى الدین جوده منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٥ مقید مستجد
 ٣١ احمد مختار احمد السید العیاطى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٢ مقید مستجد
 ٣٢ احمد مدحت احمد سیف الدین عطیھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢١١ مقید باقي

 ٣٣ حت احمد محمد محمد جبراحمد مد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٦ مقید مستجد
 ٣٤ احمد مدحت محمد محمد عبد المطلب الواعي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٠ مقید مستجد
 ٣٥ احمد مصطفى عبد الفتاح محمد رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٦ مقید مستجد
 ٣٦ احمد مصطفى عبده امام ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢١٣ مقید باقي
 ٣٧ احمد مظھر قیس عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢١٧ مقید باقي
 ٣٨ احمد مكاوى عبدالنبى عرفھ ایوب ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢١٨ مقید باقي

 ٣٩ احمد ممدوح جوده عبد الحمید بصل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٤٧ مقید مستجد
 ٤٠ احمد ممدوح عبدالحلیم ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٠ مقید مستجد
 ٤١ احمد منیر حمودة عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤١ مقید مستجد
 ٤٢ احمد نادر محمد عبدالجواد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٧ مقید مستجد
 ٤٣ احمد ناصر احمد عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٨ مقید مستجد
 ٤٤ احمد ناصر محى محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٢١ مقید باقي

 ٤٥ احمد ناصر مسلم محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥٦ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ أسامة سامى صبرى توفیق سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٢ مقید مستجد
 ٢ احمد نبیل احمد عبد العزیز محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٣ مقید مستجد
 ٣ د حسناحمد نبیل احمد محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٦ مقید مستجد
 ٤ احمد نبیل منصور محمد سالم دیاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٥ مقید مستجد
 ٥ احمد نبیل یحى احمد عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٢٢ مقید باقي

 ٦ احمد نجدى السید سید احمد سلوم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٢ مقید مستجد
 ٧ احمد نسیم الطنطاوى الطنطاوى النمنم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٢٣ مقید باقي

 ٨ احمد نسیم محمد بشیر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٢ یدمق مستجد
 ٩ احمد نصر السعید عبد هللا شحاتھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٢ مقید مستجد
 ١٠ احمد نصر عبد هللا عوض محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٧ مقید مستجد
 ١١ احمد ھانى محمد ابوزید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٣ مقید مستجد
 ١٢ احمد ھاني یشار مبارك ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٢ مقید مستجد
 ١٣ احمد ھشام محمد عطیة ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٥ مقید مستجد
 ١٤ احمد ھشام محمد فتحى مبروك ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٤ مقید مستجد
 ١٥ احمد ھالل ابراھیم متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٨٩ مقید مستجد
 ١٦ احمد وائل احمد على نصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٥ مقید مستجد
 ١٧ مي محسناحمد وائل فھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٧ مقید مستجد
 ١٨ احمد وائل محمد جمال الدین شاھین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٢٨ مقید باقي

 ١٩ احمد وجدى موسى موسى النجار ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٣ مقید مستجد
 ٢٠ احمد وجیھ السعید االمام ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٢٩ مقید باقي
 ٢١ احمد یاسر احمد عبدالعظیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٦٣ مقید باقي

 ٢٢ احمد یاسر اسماعیل محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٦ مقید مستجد
 ٢٣ احمد یاسر حسن محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٢٩ مقید باقي

 ٢٤ احمد یاسر سید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٥ مقید مستجد
 ٢٥ احمد یاسر محى الدین عبد هللا محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩١ مقید مستجد
 ٢٦ احمد یوسف احمد عبد السالم یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٢ مقید مستجد
 ٢٧ ادھم ابراھیم نصر محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨١ مقید مستجد
 ٢٨ ادھم اشرف محمد عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٥ مقید مستجد
 ٢٩ ادھم محمد عبدالعزیز سكران ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٣٠ مقید باقي

 ٣٠ اسامة الصادق محمد الصادق محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٠ مقید مستجد
 ٣١ حمد عبدالسالم حسن وحشاسامة م ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩١ مقید مستجد
 ٣٢ اسامھ احمد ابراھیم سلیمان حسون ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٨ مقید مستجد
 ٣٣ اسامھ احمد عبدالمقصود السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٣٥ مقید باقي

 ٣٤ اسامھ السید عطیھ على شبایك ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٥ مقید مستجد
 ٣٥ اسامھ ایمن اسامھ محمد توفیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٥ مقید مستجد
 ٣٦ اسامھ جاد محمود حسین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٣٨ مقید باقي

 ٣٧ اسامھ خالد فتحى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٦ مقید مستجد
 ٣٨ اسامھ رامى محمد كمال محمد السیسى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٣٩ مقید باقي
 ٣٩ اسامھ زین السید عوض سلیط ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٤٠ مقید باقي

 ٤٠ ین العابدین ابراھیم السید رزقاسامھ ز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٧ مقید مستجد
 ٤١ اسامھ عبدالعلیم الشاذلى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٢ مقید مستجد
 ٤٢ اسامھ عصام محمود عبدالعزیز حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٣ مقید مستجد
 ٤٣ اسامھ عطیھ غریب محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٩ مقید مستجد
 ٤٤ لجواد علىاسامھ محمد عواض عبدا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٢ مقید مستجد
 ٤٥ اسامھ محمود سعد محمد مرسى سند ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٢ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ اسامھ ناصر مجاھد السطوحى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٨ مقید مستجد
 ٢ اسالم ابراھیم احمد عجوه ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٥٧ مقید باقي

 ٣ اسالم ابراھیم محمد عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٤ مقید مستجد
 ٤ اسالم ابراھیم محمدى عبدالمعطى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٣٧ مقید باقي
 ٥ لجلدىاسالم احمد البدوى حامد ا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٥٧ مقید باقي

 ٦ اسالم احمد عبدالظاھر عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٦ مقید مستجد
 ٧ اسالم احمد فتحى عبدالحمید عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٧ مقید مستجد
 ٨ اسالم اشرف حلمى رمضان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٦٠ مقید باقي
 ٩ اسالم اشرف مكاوى محمود مكاوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٦١ مقید باقي

 ١٠ اسالم انور رمضان محمود المدنى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٥ مقید مستجد
 ١١ اسالم جمال الدین حمدى سرحان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٦٦ مقید باقي

 ١٢ اسالم جمال ریان نصیر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٥ مقید مستجد
 ١٣ اسالم جمیل محمد عبد الرحمن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٣ مقید مستجد
 ١٤ اسالم حسن السید حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٤ مقید مستجد
 ١٥ اسالم حمدى ابو الفتوح عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٠ مقید مستجد
 ١٦ اسالم خالد عبد هللا توفیق شلبى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٠ مقید مستجد
 ١٧ اسالم شعبان على الطاھر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٤ مقید مستجد
 ١٨ اسالم صالح عبد الغنى عبد الغنى السجاعى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٣ مقید مستجد
 ١٩ اسالم صفوت انور محمد ابوعجوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٨ قیدم مستجد
 ٢٠ اسالم صالح ابراھیم عاشور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٠ مقید مستجد
 ٢١ اسالم عادل محمد ابراھیم السقا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٣ مقید مستجد
 ٢٢ اسالم عبدالرحمن محمد عباس نصر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٧٣ مقید باقي
 ٢٣ عصام یوسف حسن محمد اسالم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٧٤ مقید باقي

 ٢٤ اسالم عماد السید احمد محمد الصیاد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٨ مقید مستجد
 ٢٥ اسالم فایق سعد على احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٧٦ مقید باقي
 ٢٦ اسالم فرج حجاج فرج الجزار ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٧٧ مقید باقي

 ٢٧ اسالم محمد ابراھیم خالد الجندي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤٨ مقید مستجد
 ٢٨ اسالم محمد احمد عبد النبى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣١ مقید مستجد
 ٢٩ اسالم محمد حمدى متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٠ مقید مستجد
 ٣٠ اسالم محمد طھ اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٣٨ مقید باقي

 ٣١ اسالم محمد عبد الوھاب عطیھ محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٤ مقید مستجد
 ٣٢ مد عبدالبصیر اسماعیلاسالم مح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٣ مقید مستجد
 ٣٣ اسالم محمد على خلیل غنیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٠ مقید مستجد
 ٣٤ اسالم محمد محمدى محمد الطوخى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٧ مقید مستجد
 ٣٥ اسالم محمود عبد الرازق احمد عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٧ مقید مستجد
 ٣٦ ھیم سعداسالم ممدوح محمد على ابرا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٠ مقید مستجد
 ٣٧ اسالم منصور نجیب علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٥ مقید مستجد
 ٣٨ اسالم نصر الدین عبد الحمید محمد عمر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٤ مقید مستجد
 ٣٩ اسالم نصر محمد نصر السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٤ مقید مستجد
 ٤٠ اسالم ھشام توفیق ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧٢ مقید مستجد
 ٤١ اسالم یوسف على سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٤ مقید مستجد
 ٤٢ اسماعیل عید غریب محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٩١ مقید باقي

 ٤٣ اسماعیل محمد اسماعیل سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١١ مقید مستجد
 ٤٤ اشرف احمد اسماعیل على خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٤ مقید مستجد
 ٤٥ اشرف ایمن احمد السید مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٢٩٣ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ اشرف رمضان عالم یونس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٣٩ مقید مستجد
 ٢ اشرف طارق یوسف فھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٨ مقید مستجد
 ٣ اشرف طلعت حافظ فودة منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٣ مقید مستجد
 ٤ اشرف محمد احمد غریب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٠ مقید مستجد
 ٥ اشرف محمد عبدالعزیز ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨٠ مقید مستجد
 ٦ اكرم رأفت عبد الحسیب عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦١ مقید مستجد
 ٧ ولى عطیھ هللا متولىاكمل مت ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٣ مقید مستجد
 ٨ الحسین عبد الحلیم ابراھیم حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٦ مقید مستجد
 ٩ السعید اشرف السعید رمضان بدیر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٠٠ مقید باقي

 ١٠ السعید سمیر عطیھ عطیھ دبور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٧ مقید مستجد
 ١١ السید ابراھیم السید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٨٢ مقید مستجد

 ١٢ السید ایھاب السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٠ مقید ستجدم
 ١٣ السید حسن عبدالعزیز حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠١ مقید مستجد
 ١٤ السید حسنى السید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٠ مقید مستجد
 ١٥ السید رأفت السید عبده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٢ مقید مستجد
 ١٦ د رضوانالسید رمضان محمد محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٨ مقید مستجد
 ١٧ السید سمیر محمد أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٦ مقید مستجد
 ١٨ السید شعبان صالح حسین ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٤٦ مقید باقي

 ١٩ السید طارق ابراھیم السید بحیرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٣ مقید مستجد
 ٢٠ السید عبده السید عبدالسالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٦ مقید مستجد
 ٢١ السید على محمد عبد الوھاب الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٩ مقید مستجد
 ٢٢ السید محسن عبدالرحمن عبدالستار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٢ مقید مستجد
 ٢٣ السید محمد السید احمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧١ مقید مستجد
 ٢٤ السید محمد السید النجار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٨ مقید مستجد
 ٢٥ مدالسید محمد السید مح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٩ مقید مستجد
 ٢٦ السید محمد عبدالرحمن محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٧ مقید مستجد
 ٢٧ السید محمد عوض عبدالسالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٣ مقید مستجد
 ٢٨ السید نعیم السید صالح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٦ مقید مستجد
 ٢٩ الشحات اسماعیل امین محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠١ مقید مستجد
 ٣٠ یف محمد على احمد علىالشر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٩ مقید مستجد
 ٣١ الصادق محمد عبدالرحمن الصادق ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٤٨ مقید باقي

 ٣٢ القاسم محمد محمد غریب عزب الجوھرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٥ مقید مستجد
 ٣٣ الھادي مأمون محمد الھادي السید عیسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٧ مقید مستجد
 ٣٤ لحفنى محمدامام عیداروس على ا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣١٢ مقید باقي

 ٣٥ امجد عبدالرحمن احمد نبیل عثمان خطاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤١ مقید مستجد
 ٣٦ امجد عبدهللا عطوه عبدالحلیم عطوه ھیكل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣١٤ مقید باقي

 ٣٧ امجد فكرى فاضل عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٤ مقید مستجد
 ٣٨ امجد محمد كمال محمد الشیال ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣١٥ مقید باقي

 ٣٩ امجد ناصر ابراھیم عاشور عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٦ مقید مستجد
 ٤٠ امیر ابراھیم محمد حافظ عمر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٤ مقید مستجد
 ٤١ امیر اكمل السید السید عامر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٢ مقید مستجد
 ٤٢ امیر الھادي الھادي عبدالھادي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥١ مقید مستجد
 ٤٣ امیر انس االمیر فاید مصطفى فاید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣١٧ مقید باقي

 ٤٤ امیر سعید كامل حسن جاب هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٩ مقید مستجد
 ٤٥ امیر محمد جوده عنانى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٤ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة 
 ١ أیمن محمود على أبو الفتوح محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٢ مقید مستجد
 ٢ امیر ھاني حسین محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٧ مقید مستجد
 ٣ امین موسى أمین موسى مشرف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٤٠ مقید مستجد
 ٤ یشیل مالك میخائیلاندرو م ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٤ مقید مستجد
 ٥ اندرو وجیھ یعقوب ابراھیم یعقوب ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٢٤ مقید باقي

 ٦ انس ابراھیم محمد عبد العزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٦ مقید مستجد
 ٧ انس عبدالجلیل محمد الصغیر أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٩ مقید مستجد
 ٨ انس محمد عصمت محمد مصطفى مھدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٣ مقید مستجد
 ٩ انس وھبھ السید حنیش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٦ مقید مستجد
 ١٠ انطونیوس ایمن وھبى توفیق مقار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٠ مقید مستجد
 ١١ انطونیوس عصام رزق صلیب حنا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٥ مقید مستجد
 ١٢ انور محمد عبد النبى عبد العظیم السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٩ مقید مستجد
 ١٣ ایاد ایمن ھانى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٢ مقید مستجد
 ١٤ ایاد عصام احمد فؤاد ابراھیم المسلمى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٤ مقید مستجد
 ١٥ ایمن ابراھیم ابراھیم على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٩ مقید مستجد
 ١٦ ایمن امجد ایمن حجازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٠ مقید مستجد
 ١٧ ایمن رزق محمد احمد نجم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٥٣ مقید باقي
 ١٨ ایمن عادل شحاتھ بتدارى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٥٤ مقید باقي

 ١٩ ایمن محمد عبد القادر ابو الحسن غازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤١٦ مقید مستجد
 ٢٠ ایمن محمد محمد مغاورى دسوقى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣٢ مقید مستجد
 ٢١ ایمن نعمان عبدعصفور ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٥٥ مقید باقي
 ٢٢ احمد محمد حامد موسىایھاب  ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٥٣ مقید باقي

 ٢٣ ایھاب احمد محمد محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٤ مقید مستجد
 ٢٤ ایھاب السید السید طلبھ ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٣ مقید مستجد
 ٢٥ ایھاب طالل احمد محمد الدوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٣ مقید مستجد
 ٢٦ ایھاب نعمان عبدالتواب نعمان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٥٦ مقید باقي

 ٢٧ باسل سیف النصر انور محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٥ مقید مستجد
 ٢٨ باسل طارق محمود حسن حسین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٦٨ مقید باقي
 ٢٩ باسم امجد محمد حمدى خورشید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٦٩ مقید باقي

 ٣٠ باسم حسین حامد سلیم ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٤٧ مقید مستجد
 ٣١ مد زاید حسنباسم مح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٣ مقید مستجد
 ٣٢ باسم محمد یونس متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٥ مقید مستجد
 ٣٣ باھى احمد محمد السعید عبدهللا بدوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٧٢ مقید باقي
 ٣٤ باھي باسم عوض قزمان ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٦١ مقید باقي

 ٣٥ براء احمد عبد الفتاح محمد غنیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٣ مقید مستجد
 ٣٦ بسام احمد حلمى متولى البرعى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٤٨ مقید مستجد
 ٣٧ بسام فتحى احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٨ مقید مستجد
 ٣٨ بشر السید عبدالستار بشر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٨٣ مقید مستجد
 ٣٩ بالل عاطف ماھر احمدجادهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩١ مقید مستجد
 ٤٠ طفىبالل عبد البدیع محمد مص ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٩ مقید مستجد
 ٤١ بالل محمد توفیق إبراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٧ مقید مستجد
 ٤٢ بھاء الدین ولید نبیل حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٨ مقید مستجد
 ٤٣ بھاء محمد السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٧ مقید مستجد
 ٤٤ بھجت حاتم بھجت عبد المفید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٤٨ مقید مستجد
 ٤٥ امي صبحى سولایربیتر س ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٢ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ بیشوى جرجس غبریال بشاره ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٤ مقید مستجد
 ٢ بیشوى حكیم بولس سیدھم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٢ مقید مستجد
 ٣ بیشوى عاطف فوزى عبدالسید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٧٩ مقید باقي

 ٤ بییر عادل كامل زاخر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٥ مقید مستجد
 ٥ توماس مكرم سلیمان متري ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٨٥ مقید باقي
 ٦ ثروت ایمن ثروت متولي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٨٦ مقید باقي

 ٧ جابر مروان جابر سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤١ مقید مستجد
 ٨ جاسر عمر عبدالحمید زویتھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٧ مقید مستجد
 ٩ جمال محمد حسن محمد ابو الدھب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٥ مقید مستجد
 ١٠ جوزیف نادر كمال نجیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢١ مقید مستجد
 ١١ جون اشرف حنا بشاى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٩ مقید مستجد
 ١٢ جون سمیرعطاهللا یوسف صلیب النجار ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٩٥ مقید باقي

 ١٣ حاتم محمد حاتم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٥ مقید مستجد
 ١٤ حازم ابراھیم محمد احمد المالح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٣ مقید مستجد
 ١٥ حازم احمد محمد ربیع عبد الرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٦ مقید مستجد
 ١٦ لصاوى أحمدحازم الصاوى ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٨ مقید مستجد
 ١٧ حازم حافظ النبوى حافظ احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٣٩٧ مقید باقي

 ١٨ حازم حسین عبدالحمید مھدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٩ مقید مستجد
 ١٩ حازم حمدى عبد الحمید الكحكى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٩ مقید مستجد
 ٢٠ حازم سعید عبدالرحمن حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٥ مقید مستجد
 ٢١ حازم محمد شوقى عبد المجید الطباخ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٤٩ مقید مستجد
 ٢٢ حازم محى السعید الباز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧١ مقید مستجد
 ٢٣ حازم مصطفى عبد الباقي عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩١ مقید مستجد
 ٢٤ حجازى عبده حجازى حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٩ مقید مستجد
 ٢٥ تولىحسام احمد ابراھیم فاضل م ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٦ مقید مستجد
 ٢٦ حسام احمد علي احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٥ مقید مستجد
 ٢٧ حسام اسامھ مفتى محمد المتولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٠ مقید مستجد
 ٢٨ حسام الدین جمال لطفى محمد حسنین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٠٣ مقید باقي

 ٢٩ حسام الدین عمر محمد عمر محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٦ مقید مستجد
 ٣٠ حسام السید محمد الطاھر عبد الرحمن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٧ مقید مستجد
 ٣١ حسام حسن اسماعیل السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٠ مقید مستجد
 ٣٢ حسام حسن السید محمد سلیمان حمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٩ مقید مستجد
 ٣٣ حسام حسن حسن محمد العزازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٦ مقید مستجد
 ٣٤ بدالحمید حسنحسام حسن ع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٩ مقید مستجد
 ٣٥ حسام حمدى محمد متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٦ مقید مستجد
 ٣٦ حسام خالد على محمد عریشھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٠٦ مقید باقي
 ٣٧ حسام سعید محمد طلبھ عجوه ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٠٧ مقید باقي

 ٣٨ حسام كمال خاطر غیاتى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥٠ مقید مستجد
 ٣٩ م محمد درویش عبدالغنيحسا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٨ مقید مستجد
 ٤٠ حسام محمد یوسف محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٧ مقید مستجد
 ٤١ حسن احمد عبد العاطى على الوكیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٣ مقید مستجد
 ٤٢ حسن احمد كمال عبدالرحمن غنیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٨ مقید مستجد
 ٤٣ حسن التھامي ابوزید التھامي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٠١ مقید مستجد

 ٤٤ حسن السید حسن متولى لبن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٥ مقید جدمست
 ٤٥ حسن جمال حسن أمین عبده ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٤ مقید مستجد
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 م الطالباسم  الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ حسن سعد حسن علوان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٣ مقید مستجد
 ٢ حسن عبدالعزیز حسن عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٧ مقید مستجد
 ٣ حسن عبدهللا محمد عبدهللا عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٠ مقید مستجد
 ٤ حسن عبدالمنعم حسن عبد الفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٢٢ مقید مستجد
 ٥ حسن على احمد حسن علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨٦ مقید مستجد
 ٦ حسن على حسن على فرج ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٦ مقید مستجد
 ٧ حسن فتحى حسن ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٧ مقید مستجد
 ٨ حسن كامل حسن محمد الطنطاوي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤١٠ مقید باقي

 ٩ حسن محسن حسن ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٢ مقید مستجد
 ١٠ ن محمد حسن رضوانحس ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٦٦ مقید باقي

 ١١ حسن محمد حسن سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٠ مقید مستجد
 ١٢ حسن محمد حسن عباس ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٦٧ مقید باقي
 ١٣ حسن محمد حسن على ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤١٤ مقید باقي

 ١٤ حسن محمد حسن عوض هللا على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٨ مقید مستجد
 ١٥ سن محمد صالححسن محمد ح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٩ مقید مستجد
 ١٦ حسن ھشام حسن نجیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٢ مقید مستجد
 ١٧ حسنى ابوالضرضار حسنى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤١٧ مقید باقي

 ١٨ حسنى عبدالعزیز حسنى سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٣ مقید مستجد
 ١٩ حسنى محمد یوسف ابو العال عبد الواحد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٨ مقید مستجد
 ٢٠ حسین احمد عبدالمنصف محمود عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤١٩ مقید باقي
 ٢١ حسین حازم حسین امین الشایب ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٢١ مقید باقي
 ٢٢ حسین سعد االتربى االتربى الصباغ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٢٣ مقید باقي

 ٢٣ حسین على متولى على حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٦٩ مقید مستجد
 ٢٤ ضا ابراھیم محمدحماده ر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٢٥ مقید باقي
 ٢٥ حمدى جمال رشاد السید حسن شریف ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٢٦ مقید باقي

 ٢٦ حمدى حامد محمود على السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢١ مقید مستجد
 ٢٧ حمدى شریف حمدى خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٧ مقید مستجد
 ٢٨ حمدى صالح محمد محمد ابویوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٤ مقید مستجد
 ٢٩ حمزة عباس اسماعیل محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٨ مقید مستجد
 ٣٠ حمزه جابر محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٧ مقید مستجد
 ٣١ حنا نادر سلیم یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٠٩ مقید مستجد
 ٣٢ خاطر متولى خاطر متولى عرفھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٣٠ مقید باقي

 ٣٣ خالد أحمد محمد محمدالبغدادي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٨ مقید مستجد
 ٣٤ خالد ابراھیم حسانین عبدالعظیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٢ مقید جدمست

 ٣٥ خالد احمد محمد حسن الدھشان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٥ مقید مستجد
 ٣٦ خالد احمد محمود ابوالعباس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٤٩ مقید مستجد
 ٣٧ خالد اشرف محروس محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٠ مقید مستجد
 ٣٨ د محمود محمد العطارخالد السی ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦١ مقید مستجد
 ٣٩ خالد ایھاب جوده عوض عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٠ مقید مستجد
 ٤٠ خالد جابر سید حجازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢١ مقید مستجد
 ٤١ خالد ذكى ابراھیم ذكى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٣٧ مقید باقي
 ٤٢ خالد زھران محمد الذكى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٣٨ مقید باقي

 ٤٣ خالد صبرى محمود سرور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٧ مقید مستجد
 ٤٤ خالد عبد هللا سید احمد السید الشترى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٢ مقید مستجد
 ٤٥ خالد عبدالسمیع كریم عبدالعزیز الشرقاوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٤٠ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ خالد مجدى عبد العلیم حسن عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٤ مقید مستجد
 ٢ خالد محسن عبد الرحمن عطیھ عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٠٢ مقید مستجد
 ٣ خالد محمد عبدالھادى محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٤ مقید مستجد

 ٤ خالد محمد فتوح عبد الھادي الوكیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦١ مقید جدمست
 ٥ خالد محمد لطفى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٨ مقید مستجد
 ٦ خالد محمد محمد سید احمد بیومى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٥ مقید مستجد
 ٧ خالد محمد محمد عثمان علي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٤٤ مقید باقي

 ٨ محمود بیومى قابیلخالد محمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٢ مقید مستجد
 ٩ خالد محمد یوسف یوسف سنبل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٢ مقید مستجد
 ١٠ خالد مسعد محمد مصطفي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٤٧ مقید باقي

 ١١ خالد مصطفى على محمد عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٧ مقید مستجد
 ١٢ خالد میمي حسین ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٥ مقید مستجد
 ١٣ خالد ناصر سید احمد السعید مطر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٤٨ مقید باقي
 ١٤ خالد ھالل عبدهللا عمر الحشودى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٤٩ مقید باقي

 ١٥ خیرى السید عبد الفتاح محمد زرد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٠ مقید مستجد
 ١٦ دانیال مجدي عبد هللا حنا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٠٤ مقید مستجد
 ١٧ حى جرجسدیفید سمعان صب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٣ مقید مستجد
 ١٨ رائد السید یوسف محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٠ مقید مستجد
 ١٩ راضى كمال إمام محمود سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٥ مقید مستجد
 ٢٠ راغب عبده كساب عبد القدوس سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٨ مقید مستجد
 ٢١ رافت صبرى عبدالمنعم عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٧ مقید مستجد
 ٢٢ رامى سعید عبد الرحمن نعمت هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٥ مقید مستجد
 ٢٣ رجب یونس رجب یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٨ مقید مستجد
 ٢٤ رضا عالء الدین عبدالعال عبدالرحیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٦٩ مقید باقي

 ٢٥ رضا فاروق سعد الدین عبد الحلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٠ مقید مستجد
 ٢٦ ه محمدرضا محمد عبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٩ مقید مستجد
 ٢٧ رمضان كامل رمضان كامل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٦ مقید مستجد
 ٢٨ ریمون مالك ریاض حنا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣١ مقید مستجد
 ٢٩ زكریا محمد زكریا عبد العزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٥ مقید مستجد
 ٣٠ زكى سعید زكى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٨ مقید مستجد
 ٣١ نعمان السید عبدهزیاد السید  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٨ مقید مستجد
 ٣٢ زیاد حاتم ابراھیم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٠ مقید مستجد
 ٣٣ زیاد سعید حسنى عبده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٦ مقید مستجد
 ٣٤ زیاد عصمت ابراھیم سمحھ احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٩ مقید مستجد
 ٣٥ زیاد عماد محمد عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٦ مقید مستجد
 ٣٦ زیاد محسن محمد مصطفى العرایشي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٨ مقید مستجد
 ٣٧ زیاد محمد سلیم محمد السید صبیحھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٢ مقید مستجد
 ٣٨ زیاد محمد محمود رفیق لبیب ھالل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٩ مقید مستجد
 ٣٩ زیاد نادر جوده السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٨ مقید مستجد
 ٤٠ شحاتھزیاد ھشام محمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٣ مقید مستجد
 ٤١ زیاد یاسر صابر طھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٤ مقید مستجد
 ٤٢ سالم عبدالعزیز احمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٠ مقید مستجد
 ٤٣ سالم عزب سالم مصطفى الطوخى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٨٩ مقید باقي

 ٤٤ سالم عالء الدین مصطفى ھمام برھومھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٢ مقید مستجد
 ٤٥ سامح محمد علي محمد یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٤٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ سامح محمد محمد محمد نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٠ مقید مستجد
 ٢ سامى عاطف محمد السعید عابدین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٥ دمقی مستجد
 ٣ ساھر عالء ابراھیم محمد عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٢ مقید مستجد
 ٤ ساھر محمد حسان على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٠ مقید مستجد
 ٥ ستیفن خلیل فھمى عوض ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤١٨ مقید مستجد
 ٦ سعد طھ محمد مھدى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٩٣ مقید باقي

 ٧ سعد محمد سعد الشحات عبد الجلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٥ مقید جدمست
 ٨ سعد محمد سعد المرسى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٩ مقید مستجد
 ٩ سعید عبد الحسیب سعید حمد مشرف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٠ مقید مستجد
 ١٠ سعید عبدهللا محمد على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٨٤ مقید باقي

 ١١ حمد السید المتولى عبد الحافظسعید م ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٧ مقید مستجد
 ١٢ سعید محمد رضا السعیدعلى البسیوني ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٩٥ مقید باقي

 ١٣ سعید محمد سعید زیدان السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٨ مقید مستجد
 ١٤ سعید محمد منصور محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥١ مقید مستجد
 ١٥ سلیم ابراھیم محمد موسى نصر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٤٩٩ مقید باقي

 ١٦ سلیم حمدى سلیم محمد شعیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧١ مقید مستجد
 ١٧ سلیمان اسماعیل سلیمان عكیلھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٠٠ مقید باقي

 ١٨ سمیر فرید سمیر ممدوح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٦ مقید مستجد
 ١٩ سھیل السید السید متولى بدر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٦ مقید مستجد
 ٢٠ ین احمد عبد العال محمودسیف الد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢١ مقید مستجد
 ٢١ سیف الدین خالد رشاد عباس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٩ مقید مستجد
 ٢٢ سیف حازم احمد مصطفى الكاشف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٣ مقید مستجد
 ٢٣ شادى ابراھیم جوده على بحیرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٥ مقید مستجد
 ٢٤ شادى ایمن محمد صالح طھ عمر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٠٨ مقید باقي

 ٢٥ شادى محمد على على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٦ مقید تجدمس
 ٢٦ شرف سعد محمد حمدى الخشن ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٨٨ مقید باقي
 ٢٧ شریف السید شریف السید شریف ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥١٢ مقید باقي

 ٢٨ شریف عبدالعال محمد عفیفى البقرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٩ مقید مستجد
 ٢٩ المنعم صابرشریف عمرو عبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٠ مقید مستجد
 ٣٠ شریف متولى الصاوى متولى على شریف ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥١٣ مقید باقي

 ٣١ شریف مجدى أبو الفتوح عسكر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٢ مقید مستجد
 ٣٢ شریف مجدى عبدالسمیع محمد بسیونى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٥ مقید مستجد
 ٣٣ شریف محمود محمد محمود محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٤ مقید مستجد

 ٣٤ شریف ممدوح حامد عبدالسالم حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٣ مقید جدمست
 ٣٥ شكرى محمد شكرى محمد عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٤ مقید مستجد
 ٣٦ شنوده سامى فھمى عوض ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٧ مقید مستجد
 ٣٧ شھاب أشرف شوقى قندیل حسني ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٣ مقید مستجد
 ٣٨ د اسماعیل عبدالفتاحشھاب احم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥١٤ مقید باقي

 ٣٩ شھاب احمد عبد الحلیم احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٢ مقید مستجد
 ٤٠ شھاب اشرف اسماعیل عبد الشافى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٣ مقید مستجد
 ٤١ شھاب عزت فتوح جاد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٨ مقید مستجد
 ٤٢ شھاب محمد احمد عبد الجواد فرحات ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٦ مقید مستجد
 ٤٣ شھاب محمود عبد الوھاب السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٢ قیدم مستجد
 ٤٤ شوقى محمد محمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٦٠ مقید مستجد
 ٤٥ صبحى ماضى صبحى على بركات ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٦ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ صبرى احمد حسن محمد زیتون ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٢ مقید مستجد
 ٢ صبرى السعید صبرى زكى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٢٣ مقید باقي

 ٣ صالح الدین احمد ابراھیم محمد جلیلھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٣ مقید مستجد
 ٤ ح الدین احمد صالح الدین احمدصال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٦ مقید مستجد
 ٥ صالح الدین احمد على احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢١ مقید مستجد
 ٦ صالح حمدان حسن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٢ مقید مستجد
 ٧ صالح حمدى محمد أمین محمد رباح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٧ مقید مستجد
 ٨ صالح صبحى محمود طنطاوى نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٨ مقید مستجد
 ٩ صالح كمال محمد السید موسى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٢٤ مقید باقي

 ١٠ صالح محمد صالح عبد الفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٦ مقید مستجد
 ١١ صالح مصطفى عطیة احمد زغلل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٣ مقید مستجد
 ١٢ صموئیل مفرح كمال جرجس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٠٦ مقید مستجد
 ١٣ ھشانضیاء أكمل محمد د ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٠٣ مقید مستجد
 ١٤ ضیاء الدین صالح السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٣١ مقید باقي
 ١٥ ضیاء حسین محمد خلیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٢٧ مقید باقي

 ١٦ ضیاء رضا على البونى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٥ مقید مستجد
 ١٧ ضیاء محمد السید على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٣ مقید مستجد
 ١٨ مطارق احمد جودة ابراھی ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣١ مقید مستجد
 ١٩ طارق احمد لطفى الصاوى عالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٦ مقید مستجد
 ٢٠ طارق اسامھ منصور محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٩٦ مقید باقي
 ٢١ طارق السید عبدالرحیم المقدم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٩٧ مقید باقي

 ٢٢ طارق امین حسن محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٦ مقید مستجد
 ٢٣ رق عفیفى عبد المجید عفیفىطا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٠ مقید مستجد
 ٢٤ طارق محمد السید سرحان محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٥ مقید مستجد
 ٢٥ طارق محمد یحى السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٩ مقید مستجد
 ٢٦ طارق مرعى على عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٩ مقید مستجد
 ٢٧ طارق وجید سلیمان سید احمد سعاده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٧ مقید مستجد

 ٢٨ طارق یاسر محمد محمد فراج ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٢ مقید جدمست
 ٢٩ طارق یوسف عبد الستار ابو الیزید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٨٩ مقید مستجد
 ٣٠ طاھر احمد محمد طاھر احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٢٩٨ مقید باقي

 ٣١ طاھر سلیمان فایز محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٨ مقید مستجد
 ٣٢ ھیم ابراھیم دقدوقھطالل ابرا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٩ مقید مستجد
 ٣٣ عادل عبد الوھاب عبد الستار فرج ابو النجا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٧ مقید مستجد
 ٣٤ عادل عزت ابوبكر محمد عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٤٩ مقید مستجد
 ٣٥ عادل محمد عادل نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٣ مقید مستجد
 ٣٦ حعادل ھشام صبحي عبد الفتا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٨٠١ مقید مستجد
 ٣٧ عاصم امین عبد الرحمن كمال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٩ مقید مستجد
 ٣٨ عاصم طھ جاد الحق خلف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٤ مقید مستجد
 ٣٩ عاصم محمد فیاض محمد عبدالمنعم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٠ مقید مستجد
 ٤٠ عاطف محمد على محمد حسانین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٦ مقید مستجد
 ٤١ بد الحمید حمدي عبد الحمید زكيع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١٠ مقید مستجد
 ٤٢ عبد الحمید محمد السید محمد بیھ عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٤ مقید مستجد
 ٤٣ عبد الرحمن احمد الباز محمد ابو دالل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٤٦ مقید مستجد
 ٤٤ عبد الرحمن احمد السید عطیھ امین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦١ مقید مستجد
 ٤٥ عبد الرحمن احمد جوده ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٢ مقید مستجد

 

 

 


