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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ عبد الرؤف محمد البكرى حسین سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٩ مقید مستجد
 ٢ عبد الرحمن احمد محمود محمد عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٠ مقید مستجد
 ٣ عبد الرحمن امیر رجب السید المھیطى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٥ مقید مستجد
 ٤ عبد الرحمن بسام عبد اللطیف محمد سعید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧١ مقید مستجد
 ٥ ىعبد الرحمن حسب النبى محمد حسب النب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٠ مقید مستجد
 ٦ عبد الرحمن حسن محمد عنانى رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٤ مقید مستجد
 ٧ عبد الرحمن خالد السید محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٧ مقید مستجد
 ٨ عبد الرحمن رجب متولى رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١٩ مقید مستجد
 ٩ عبد الرحمن صالح احمد متولى ابو العنین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣١ مقید مستجد
 ١٠ عبد الرحمن طلبھ مرسى طلبھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٦ مقید مستجد
 ١١ عبد الرحمن عاطف محمد سعید عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٧ مقید مستجد
 ١٢ عبد الرحمن عباس السید احمد سید احمد عیسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٨ مقید مستجد
 ١٣ عبد الرحمن عباس معوض عباس مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٠ مقید مستجد
 ١٤ عبد الرحمن عصام فاروق ناصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨١٧ قیدم مستجد
 ١٥ عبد الرحمن علي حسن علي نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٤ مقید مستجد
 ١٦ عبد الرحمن عمر حسن احمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢١ مقید مستجد
 ١٧ عبد الرحمن محسن عبد الرحمن محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٤٨ مقید مستجد
 ١٨ عبد الرحمن محمد سید عبد المنعم شرف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣١٩ مقید مستجد
 ١٩ عبد الرحمن محمد عبد الرحمن احمد سیف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٩ مقید مستجد
 ٢٠ عبد الرحمن محمد عبدالعزیز احمد نصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٢ مقید مستجد
 ٢١ عبد الرحمن محمد متولى السید عمر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥١ مقید مستجد
 ٢٢ عبد الرحمن محمد محمود صبرى بدوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٩ مقید مستجد
 ٢٣ عبد الرحمن محمود على محمد بدر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٢ مقید مستجد
 ٢٤ عبد الرحمن محمود یوسف محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧١ مقید مستجد
 ٢٥ عبد الرحمن مصطفى عبد الفتاح حسین عالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨١ مقید مستجد
 ٢٦ الرحمن نبیل احمد محمود غازى عبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٤٧ مقید مستجد
 ٢٧ عبد الرحمن یاسر عبد الرحمن ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥١ مقید مستجد
 ٢٨ عبد الرحمن یسرى خلیل خلیل الكرتھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٠ مقید مستجد
 ٢٩ عبد العزیز یاسر عرفات السید السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٠ مقید مستجد
 ٣٠ لعظیم یوسف عبد العظیم السعید الحلوانيعبد ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٧ مقید مستجد
 ٣١ عبد اللطیف عبد المنعم عبد الحمید حامد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٣ مقید مستجد
 ٣٢ عبد اللطیف مصطفى عبد اللطیف مصطفى الجزار ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٦ مقید مستجد
 ٣٣ عبد هللا اسماعیل عبد هللا على عبد هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٢ مقید مستجد
 ٣٤ عبد هللا خضرى الخضرى االمین الظواھرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٠ مقید مستجد
 ٣٥ عبد هللا سامى محمد ابراھیم حتحوت ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٧ مقید مستجد
 ٣٦ عبد هللا عاطف محمد ذكى عبد المجید احمد علیوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٠ مقید مستجد
 ٣٧ عزیز فراجعبد هللا عبد العزیز محمد عبد ال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٨ مقید مستجد
 ٣٨ عبد هللا قابیل طھ على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٢ مقید مستجد
 ٣٩ عبد هللا لطفى الشحات محمد محمد صقر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٢ مقید مستجد
 ٤٠ عبد هللا محمد مصطفى الصاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٨ مقید مستجد
 ٤١ عبد المنعم ممدوح سید أحمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤١ مقید مستجد
 ٤٢ عبد الھادى مصطفى عبد الھادى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٨ قیدم مستجد
 ٤٣ عبدالحافظ محمد عبدالحافظ النجار ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٠٠ مقید باقي

 ٤٤ عبدالحمید خالد عبدالحمید خضر السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩١ مقید مستجد
 ٤٥ عبدالحمید صابر عبدالحمید سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٨ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة

 ١ عبدالحمید محمد عبدالحمید اسماعیل خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٥ مقید مستجد
 ٢ د عبده احمدىعبدالحمید محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٦ مقید مستجد
 ٣ عبدالحمید محمد محمود عبدالرحیم قلقیلھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٤٢ مقید باقي

 ٤ عبدالرازق محمد عبدالرازق عبد الرازق محمد شرف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٤ مقید مستجد
 ٥ عبدالرحمن إبراھیم احمد إبراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥١ مقید مستجد
 ٦ جودة عطیة عبدالرحمن أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥١ مقید مستجد
 ٧ عبدالرحمن أشرف ابراھیم محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٤ مقید مستجد
 ٨ عبدالرحمن ابراھیم صدیق محمد  غیث ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٤ مقید مستجد
 ٩ عبدالرحمن ابراھیم عبدالرحمن محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٢ مقید مستجد
 ١٠ یمعبدالرحمن احمد امین ابراھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٠١ مقید باقي

 ١١ عبدالرحمن احمد رمضان یوسف محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٩ مقید مستجد
 ١٢ عبدالرحمن احمد عبدالصمد الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٣ مقید مستجد
 ١٣ عبدالرحمن اشرف ابراھیم الدسوقى ابراھیم خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٣ مقید مستجد
 ١٤ د عبدهللاعبدالرحمن الحسیني السید السی ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٦ مقید مستجد
 ١٥ عبدالرحمن السید ابراھیم محمد درویش ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٤٧ مقید باقي

 ١٦ عبدالرحمن العزازى محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٤ مقید مستجد
 ١٧ عبدالرحمن ایمن متولى أحمد ابوشبانھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٥ مقید مستجد
 ١٨ عبدالرحمن ایمن محمد احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٦ مقید مستجد
 ١٩ عبدالرحمن جمال الدین احمد محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٠٣ مقید باقي

 ٢٠ عبدالرحمن حسن محمد عبدالدایم حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٥ مقید مستجد
 ٢١ عبدالرحمن حسین احمد السید النجار ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٧٩ مقید مستجد
 ٢٢ عبدالرحمن رشاد محمد فوزى محمد زكى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٥٤ مقید باقي
 ٢٣ عبدالرحمن سعید محمد ابراھیم بیاض ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٥٥ مقید باقي

 ٢٤ عبدالرحمن شعبان صالح یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٤ مقید مستجد
 ٢٥ عبدالرحمن شوقى كامل الصادق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٢ مقید مستجد
 ٢٦ عبدالرحمن صالح احمد ابراھیم المحالوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٦٩ مقید مستجد
 ٢٧ عبدالرحمن عاطف احمد محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٥٧ مقید باقي

 ٢٨ عبدالرحمن عبدالباقى احمد حسن الصادق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٦ مقید مستجد
 ٢٩ عبدالرحمن عبدالعزیز محمود البقلي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٧ مقید مستجد
 ٣٠ عبدالرحمن عطیھ سلیم شحاتھ الغمرى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٥٨ مقید باقي

 ٣١ عبدالرحمن عماد احمد عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٣ مقید مستجد
 ٣٢ عبدالرحمن عماد الشحات السید ابو السعود ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٦١ مقید باقي
 ٣٣ عبدالرحمن فتحى السید اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٦٢ مقید باقي
 ٣٤ عبدالرحمن فتحى حلمى محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٦٣ مقید باقي

 ٣٥ بدالرحمن كمال محمد محمودع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٣ مقید مستجد
 ٣٦ عبدالرحمن مجدى عبدالرحمن عطیھ درویش ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٦٤ مقید باقي
 ٣٧ عبدالرحمن محمد السید مھدى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٦٦ مقید باقي

 ٣٨ عبدالرحمن محمد شفیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٥ مقید مستجد
 ٣٩ عبدالرحمن محمد على محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٤ مقید مستجد
 ٤٠ عبدالرحمن محمد محمد ابراھیم خالد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٧ مقید مستجد
 ٤١ عبدالرحمن محمد محمد بدوى البھى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٥ مقید مستجد
 ٤٢ عبدالرحمن محمود السید مرسى محمد نوفل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٤ مقید مستجد
 ٤٣ عبدالرحمن مصطفى محمد عبدالعال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٧ مقید مستجد
 ٤٤ عبدالعاطى محمد عبدالعاطى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٧ مقید مستجد
 ٤٥ عبدالعزیز صالح محمد مھدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧٠ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ عبدالعزیز محمد امین محمد طاھر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٦ مقید مستجد
 ٢ عبدالعزیز نبیل ابراھیم عبدالدایم حسان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٤ مقید مستجد
 ٣ عبدالعزیز وائل عبدالعزیز حسن مھدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣٣ مقید مستجد
 ٤ صالح الدین یوسف حسینعبدالفتاح طارق احمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٥ مقید مستجد
 ٥ عبدالفتاح عاطف عبدالفتاح عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٠٥ مقید مستجد
 ٦ عبدهللا ابراھیم محمد مرسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٤ مقید مستجد
 ٧ عبدهللا توفیق عبد الرحمن عبد الغني ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٩ مقید مستجد
 ٨ لجوادعبدهللا ثروت جمعھ عبدا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٦ مقید مستجد
 ٩ عبدهللا حسن عبدالجلیل شھاب ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٠٨ مقید باقي
 ١٠ عبدهللا حسین السید محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٠٩ مقید باقي

 ١١ عبدالـلھ خالد عبدالـلھ جاد خطاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٧ مقید مستجد
 ١٢ عبدهللا رجب عبدالمنعم حافظ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٩٢ مقید باقي

 ١٣ عبدهللا سامى السید عبد الوھاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٠ مقید مستجد
 ١٤ عبدهللا سلیم على سلیم الشعراوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢١ مقید مستجد
 ١٥ عبدهللا صالح رفعت السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٦١ مقید مستجد
 ١٦ عبدهللا عماد عبدهللا عبدالجلیل األدعم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٦ مقید مستجد
 ١٧ هللا محسن عبدهللا محمدعبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٦ مقید مستجد
 ١٨ عبدهللا محمد السید حسین مسلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٦ مقید مستجد
 ١٩ عبدهللا محمد عبدالعزیز عبدالجواد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٧ مقید مستجد
 ٢٠ عبدهللا محمد لطفى على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٨ مقید مستجد
 ٢١ عبدهللا محمد محمد محمد مغازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٧ مقید مستجد
 ٢٢ عبدهللا ممدوح عبدهللا عبدهللا الشریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٨ مقید مستجد
 ٢٣ عبدهللا یوسف السید السباعى تمراز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٧ مقید مستجد
 ٢٤ عبدالھادى فرید فوزى عبدالھادى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٠٩ مقید باقي

 ٢٥ عبده بالل نورالدین احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٣ مقید مستجد
 ٢٦ عبده محمد على خلیل دیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٠ دمقی مستجد
 ٢٧ عثمان عثمان صالح فاضل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦١٠ مقید باقي

 ٢٨ عثمان محمد احمد عرفھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٠ مقید مستجد
 ٢٩ عدي ابراھیم محمد دسوقى عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٩ مقید مستجد
 ٣٠ فى نصرعزالدین محمد محمد مصط ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١٧ مقید مستجد
 ٣١ عصام ھشام احمد عبد الرحمن سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٠ مقید مستجد
 ٣٢ عطیھ محمد بدر عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٥ مقید مستجد
 ٣٣ عالء الدین محمد عبدالمنعم محمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٤ مقید مستجد
 ٣٤ عالء الدین یاسر رمضان محمد خلیفھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٨ مقید مستجد
 ٣٥ عالء عاطف عبید حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٩ قیدم مستجد
 ٣٦ عالء محمد حسن محمد السید یونس ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦١٧ مقید باقي

 ٣٧ عالء محمد عید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٥ مقید مستجد
 ٣٨ على ابراھیم عبد المنعم على بیومى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٢ مقید مستجد
 ٣٩ عطیھ جمعھعلى احمد امام  ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢١ مقید مستجد
 ٤٠ على احمد عبدالرحمن على علیوه ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٢١ مقید باقي

 ٤١ على اشرف الخمیسى ابراھیم عید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤١٠ مقید مستجد
 ٤٢ على السید على حسن ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٢٣ مقید باقي

 ٤٣ على السید محمد علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٢٩ مقید مستجد
 ٤٤ ثروت حسن طلبھ على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥١ مقید مستجد
 ٤٥ على جمال عبدالعال عسكر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٨ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ على حسن على محمد صباح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٠ مقید مستجد
 ٢ على حسن على نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٦ مقید مستجد
 ٣ على حماده عبدالرؤوف عثمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨٢ مقید مستجد
 ٤ على رشدى على رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٣ مقید مستجد
 ٥ على رضا على السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٣ مقید مستجد
 ٦ ضا على فرحات علىعلى ر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٢ مقید مستجد
 ٧ على سامى على محمد عبد الرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٣ مقید مستجد
 ٨ على سعید على عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤١ مقید مستجد
 ٩ على سعید على عبید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٤ مقید مستجد
 ١٠ على سلیمان على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٣ مقید مستجد
 ١١ عادل على محمد السید عفیفي على ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٢٥ مقید باقي

 ١٢ على عماد احمد على المكاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٥ مقید مستجد
 ١٣ على عماد على على مأمون ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٤ مقید مستجد
 ١٤ على فتحى حسین عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٦ مقید مستجد
 ١٥ على محمد رفعت محمد حسنین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٤ مقید مستجد
 ١٦ علي محمد شریف یوسف رشدي محمد بھاء الدین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٦ قیدم مستجد
 ١٧ على محمد على عامر شبیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٣ مقید مستجد
 ١٨ على محمد على محمد درویش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٦ مقید مستجد
 ١٩ على محمود عبدالعزیز محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٤ مقید مستجد
 ٢٠ حمود محمد محمد عزمىعلى م ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٥ مقید مستجد
 ٢١ على منیر عبد اللطیف عبد العزیز سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٥ مقید مستجد
 ٢٢ عماد أسامھ محمد فاروق محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٣ مقید مستجد
 ٢٣ عماد الدین احمد شوقى محمد یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٢ مقید مستجد
 ٢٤ ماعیل الولیلىعماد ایمن محمد محمد اس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٦ مقید مستجد
 ٢٥ عماد على عواد عبدهللا جھاد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٣٦ مقید باقي

 ٢٦ عماد یاسر محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٩ مقید مستجد
 ٢٧ عمار محمد كامل احمد یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠٨ مقید مستجد
 ٢٨ عمار محمد محمد الكفافى البربر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٦ مقید مستجد
 ٢٩ عمار محمد محمد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٢ مقید مستجد
 ٣٠ عمر أحمد محمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٩٤ مقید مستجد
 ٣١ عمر أسامة محمد على ربیع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧١ مقید مستجد
 ٣٢ عمر احمد ماھر عرفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣١٦ مقید باقي

 ٣٣ عمر احمد محمد احمد ابو طالب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٧ مقید مستجد
 ٣٤ عمر احمد مصطفى محمد حمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٤٢ مقید باقي
 ٣٥ عمر اسامھ عبدالحلیم محمد مھنا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٤٣ مقید باقي

 ٣٦ عمر اسامھ محمد ابراھیم عمر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٠ مقید مستجد
 ٣٧ عمر اشرف على امین على سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢١ مقید مستجد
 ٣٨ احمدعمر اشرف محمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٥ مقید مستجد
 ٣٩ عمر السید السید علوان الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٨ مقید مستجد
 ٤٠ عمر السید عمر عبد الحمید عماره ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٨ مقید مستجد
 ٤١ عمر السید محمد محمد مراد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٩ مقید مستجد
 ٤٢ عمر المتولي محمود محمد ابو خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩١ مقید مستجد
 ٤٣ عمر جمال ابوزید التھامى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٦ مقید مستجد
 ٤٤ عمر جمال السید الدیدامونى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧١ مقید مستجد
 ٤٥ عمر حاتم السید عبد الصمد عبد الصمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٢ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ عمر حاتم فتحى عبدالمنعم جاویش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٧ مقید مستجد
 ٢ عمر حسن التھامى عمر على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٧ مقید مستجد
 ٣ عمر خالد عبد هللا حامد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٣ مقید مستجد
 ٤ عمر خطاب ھاشم احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٤٣ مقید مستجد
 ٥ عمر ربیع زیدان عبدربھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٥٧٧ مقید باقي

 ٦ عمر سید منصور عباس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣١ مقید مستجد
 ٧ عمر صبرى محمد الجبلى البحلوصى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣٤ مقید مستجد
 ٨ عمر صدیق عمر سید احمد الشھابى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٥٣ مقید باقي

 ٩ عمر طارق السید عبدالجواد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٥ مقید مستجد
 ١٠ عمر طارق عبدهللا عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٥٦ مقید باقي

 ١١ عمر طارق یوسف امین غنیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٨ مقید مستجد
 ١٢ عمر طھ عبدالقادر عبدالرحیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٥٧ مقید باقي

 ١٣ بھلولعمر عبد العزیز محمد محمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٩ مقید مستجد
 ١٤ عمر عبد هللا محمد مغاورى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٣ مقید مستجد
 ١٥ عمر عبد المنعم عبد هللا ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٤ مقید مستجد
 ١٦ عمر عبدالسالم مصطفى سالمھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣١٧ مقید باقي

 ١٧ عمر عبدهللا محمود كامل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٧ مقید مستجد
 ١٨ عمر عصام الدین فھمى محمود یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٨ مقید مستجد
 ١٩ عمر عالء الدین قطب اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٦٠ مقید باقي

 ٢٠ عمر عالء مسلم المال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٧ مقید مستجد
 ٢١ عمر على عطیھ عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٩ مقید مستجد
 ٢٢ عمر فتحى سعید على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٤ مقید مستجد
 ٢٣ عمر فتحى على عطیھ الطوخى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٦٣ دمقی باقي

 ٢٤ عمر فتحى محمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٤ مقید مستجد
 ٢٥ عمر لطفى احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣١٩ مقید باقي

 ٢٦ عمر مجدى طلعت محمود سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٣ مقید مستجد
 ٢٧ عمر محمد إبراھیم محمد الغریب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥٥ مقید مستجد
 ٢٨ عمر محمد السید حسن صقر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٦ مقید مستجد
 ٢٩ عمر محمد حسن حسن ھالل شعیب ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٦٥ مقید باقي

 ٣٠ عمر محمد شریف عبدالفتاح غریب مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٢ مقید مستجد
 ٣١ عمر محمد صالح عبد العظیم الشیخ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٤ مقید مستجد
 ٣٢ عمر محمد ماھر حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٤ مقید مستجد
 ٣٣ عمر محمد ھالل عبد الكریم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩١ مقید مستجد
 ٣٤ عمر محمود أمین عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٥٠ مقید مستجد
 ٣٥ عمر نبیل محمد السید محمد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٣ مقید مستجد
 ٣٦ عمرو احمد جوده حسن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٦٩ مقید مستجد
 ٣٧ عمرو احمد سعید فتحى فرج ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٧١ مقید باقي

 ٣٨ عمرو احمد عبد الحمید طھ فرج ھیكل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٣٩ مقید مستجد
 ٣٩ عمرو احمد محمد النبوى احمد سویدان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٧٢ مقید باقي
 ٤٠ عمرو احمد محمود عبدالواحد الزیات ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٧٣ مقید باقي

 ٤١ عمرو اسماعیل عبد هللا احمد شحاتھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١١ مقید مستجد
 ٤٢ عمرو اشرف عبدالعزیز الخشنیھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٧٥ مقید باقي

 ٤٣ عمرو بشیر السید احمد عبد الغنى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٥ مقید مستجد
 ٤٤ عمرو جمال احمد الطنطاوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٧٦ مقید باقي
 ٤٥ عبدالرحیم العوضىعمرو حسنى  ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٧٧ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ عمرو حسینى محمد اسماعیل ناصف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٢ مقید مستجد
 ٢ عمرو خیرى حسن عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٧ مقید مستجد
 ٣ عمرو رفاعى عبد العظیم عبد اللطیف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٦ مقید مستجد
 ٤ عمرو سامى كمال حفنى حبیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٤ مقید مستجد
 ٥ عمرو شریف عبد الحفیظ مرسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٧ مقید مستجد
 ٦ عطیھعمرو صفوت محمد رشاد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٢ مقید مستجد
 ٧ عمرو عاصم عبدالھادى القلش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٣ مقید مستجد
 ٨ عمرو عاطف عبد العزیز احمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٣ مقید مستجد
 ٩ عمرو عبد الوھاب عمر عثمان اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٤ مقید مستجد
 ١٠ عمرو عبدالرؤف الشبراوى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧١ مقید مستجد
 ١١ عمرو عصام انور على عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٧ مقید مستجد
 ١٢ عمرو عالء موسى محمد موسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٣ مقید مستجد
 ١٣ عمرو عماد حسن عسكر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٧٩ مقید مستجد
 ١٤ عمرو ماھر عبدهللا محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٩٦ مقید مستجد
 ١٥ راھیمعمرو محمد ابراھیم السعید اب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٨ مقید مستجد
 ١٦ عمرو محمد اسماعیل احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٦ مقید مستجد
 ١٧ عمرو محمد حسن على نافع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٢ مقید مستجد
 ١٨ عمرو محمد عیسي عبد المحسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٨ مقید مستجد
 ١٩ عمرو محمد محمد حسیني ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥٩ مقید مستجد
 ٢٠ ود السید حسینعمرو محم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٢٠ مقید باقي
 ٢١ عمرو محمود عبدالشافى موسى موسى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٨١ مقید باقي

 ٢٢ عمرو ناصر صابر عیسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٢ مقید مستجد
 ٢٣ عمرو یاسر السید على عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٣ مقید مستجد
 ٢٤ عیسى أشرف عیسى السید حشیش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٨ مقید مستجد
 ٢٥ غنیم محمد فھمى غنیم محمد الجندى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٨٤ مقید باقي
 ٢٦ فؤاد محمد عزمى طلعت محمد الشامى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٩٧ مقید باقي

 ٢٧ فادى احمد عبدالسالم على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٠ مقید مستجد
 ٢٨ فادى حمایھ جرجس حمایھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٨٦ مقید باقي

 ٢٩ جمفادى صبرى أحمد على ن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٧ مقید مستجد
 ٣٠ فادى محمد جمال طھ على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٢١ مقید باقي

 ٣١ فارس ربیع عبدربھ عبدالعظیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٣٥ مقید مستجد
 ٣٢ فارس كمال على محمود مھنا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٧ مقید مستجد
 ٣٣ فارس مھاب منیر حسین محمود فوزي ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٢٢ مقید باقي
 ٣٤ اروق ایمن فاروق السعید یوسف البربرىف ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٦٨٩ مقید باقي

 ٣٥ فاروق محمد فاروق ابراھیم عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٢ مقید مستجد
 ٣٦ فیصل محمد احمد المغربى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٢٧ مقید باقي

 ٣٧ كامل حامد كامل عبدالجلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥١ مقید مستجد
 ٣٨ لسید زاھركامل محمود كامل محمود ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٠ مقید مستجد
 ٣٩ كرم عزیز كرم عزیز حنا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٠١ مقید باقي

 ٤٠ كریم احمد محمد عبد الفتاح تاج ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤١٧ مقید مستجد
 ٤١ كریم امجد محمد مرتضى منیر الصادى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٥ مقید مستجد
 ٤٢ كریم حسام طلبھ على سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٠ مقید مستجد
 ٤٣ كریم رضا اسماعیل محمد مطر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٢ مقید مستجد
 ٤٤ كریم رضا محمد المتولى البساطى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢١٦ مقید مستجد
 ٤٥ كریم رضا محمد محمود غانم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٠٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة 
 ١ كریم ضیاء احمد عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٢٩ مقید باقي

 ٢ كریم طارق حسن عباس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٢ مقید مستجد
 ٣ كریم طھ نصر جاب هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١٧ مقید مستجد
 ٤ د متولى متولىكریم عبدالسالم السی ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٠٥ مقید باقي
 ٥ كریم عبدهللا فتحى عبدهللا یحى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٠٦ مقید باقي

 ٦ كریم عبدالمجید محمود سرحان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٦ مقید مستجد
 ٧ كریم عماد ابراھیم السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧١ مقید مستجد
 ٨ كریم عمر كامل محمد ھاشم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٤ مقید مستجد
 ٩ كریم متولى عید متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٢٧ مقید مستجد
 ١٠ كریم مجدى ذكى عفیفى دھب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٢ مقید مستجد
 ١١ كریم محمد احمد عبد الجواد عبد الواحد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٢ مقید مستجد
 ١٢ كریم محمد عبدالحمید محمد عباس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٥ مقید مستجد
 ١٣ ى عبدالھادى عبدالرحمنكریم محمد فتح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٠ مقید مستجد
 ١٤ كریم محمد محمد توفیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٧ مقید مستجد
 ١٥ كریم مصطفى سعد حسین السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١٨ مقید مستجد
 ١٦ كریم مصطفى محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٩ مقید مستجد
 ١٧ كریم میخائیل فرید جرجس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٠ مقید مستجد
 ١٨ كریم یاسر قطب السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٤ مقید مستجد
 ١٩ كمال احمد كمال محمود االقرع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠٣ مقید مستجد
 ٢٠ كمال السید ھشام امین حسانین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧١١ مقید باقي
 ٢١ كیرلس ایمن جرجس ایوب اسطاسى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧١٢ مقید باقي

 ٢٢ ان صالحكیرلس صالح غطاس جبر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٩٧ مقید مستجد
 ٢٣ كیرلس نصر هللا رمزى شحاتھ نصر هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤١٦ مقید مستجد
 ٢٤ كیرلس نعیم یوسف نصر رزق هللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧١٤ مقید باقي

 ٢٥ كیرلس یوسف عید كیرلس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٥ مقید مستجد
 ٢٦ ماجد عبد الصمد محمد ابراھیم منجى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٣ مقید مستجد
 ٢٧ ماجد محمد محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧١٦ یدمق باقي

 ٢٨ ماذن أیمن محمد بغدادى األعصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٥ مقید مستجد
 ٢٩ مارك ھانى جورجى رزق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٧ مقید مستجد
 ٣٠ ماركو ماھر انور میخائیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٢٦ مقید مستجد
 ٣١ ین الغنیمىمازن منیر ابراھیم نصر الد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٨ مقید مستجد
 ٣٢ ماھر ابراھیم عبدالسمیع عبدالحمید سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٣ مقید مستجد
 ٣٣ ماھر اسماعیل محمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٥٩ مقید مستجد
 ٣٤ ماھر شاكر سراج الدین السید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥١ مقید مستجد
 ٣٥ مایكل جندى فوزى فكرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤١٤ مقید مستجد
 ٣٦ مبارك محمد منصور مبارك صالح ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٢٤ دمقی باقي

 ٣٧ متولى ثروت نجیب راشد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٥ مقید مستجد
 ٣٨ مجدى زكریا حلیم نصرهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٩٩ مقید مستجد
 ٣٩ مجدي فاروق عبد السمیع احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٩٢ مقید مستجد
 ٤٠ لفتوح محمد ابراھیممحرم یسرى ابوا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠١ مقید مستجد
 ٤١ محمد ابراھیم ابراھیم محسوب جندیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٤ مقید مستجد
 ٤٢ محمد ابراھیم سالم محمد محمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٢ مقید مستجد
 ٤٣ محمد ابراھیم سلیمان حبشى سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٦ مقید مستجد
 ٤٤ حمن السید حسن ھدهمحمد ابراھیم عبد الر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٤ مقید مستجد
 ٤٥ محمد ابراھیم عبد السالم احمد عرابى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٦ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد أحمد أحمد السید أیوب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٠ قیدم مستجد
 ٢ محمد أحمد السید دیاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٠ مقید مستجد
 ٣ محمد أحمد السید على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٣ مقید مستجد
 ٤ محمد أحمد الشبراوى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٢ مقید مستجد
 ٥ محمد أحمد صالح ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٤١ مقید مستجد
 ٦ محمد أحمد على السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٧ مقید مستجد
 ٧ محمد أحمد فتحى محمد على سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨١ مقید مستجد
 ٨ محمد أحمد محمد ابراھیم اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٤ مقید مستجد
 ٩ محمد ابراھیم فھمى امین على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٨ مقید مستجد
 ١٠ مد ابراھیم محمود بسیونىمح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨١ مقید مستجد
 ١١ محمد ابراھیم نبوى احمد الصنافینى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٠ مقید مستجد
 ١٢ محمد ابو الرزق محمد طھ فرج ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٤ مقید مستجد
 ١٣ محمد احمد ابراھیم محمد الحر ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٣٦ مقید باقي

 ١٤ محمودمحمد احمد ابو المجد أحمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٦ مقید مستجد
 ١٥ محمد احمد ابو سیف مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٢٣ مقید مستجد
 ١٦ محمد احمد السعید حامد خلیل الصعیدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٥ مقید مستجد
 ١٧ محمد احمد السید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٣١ مقید باقي

 ١٨ محمد احمد السید اسماعیل االمیر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٠ مقید مستجد
 ١٩ محمد احمد السید محمد السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٤٠ مقید باقي

 ٢٠ محمد احمد توفیق احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٣ مقید مستجد
 ٢١ محمد احمد توفیق محمدعبدالقادر طواجن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨١ مقید مستجد
 ٢٢ محمد احمد رزق محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٢٨ مقید مستجد
 ٢٣ بدالعزیزمحمد احمد سعید ع ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٣ مقید مستجد
 ٢٤ محمد احمد عبد العزیز عبد العزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٣ مقید مستجد
 ٢٥ محمد احمد عبد الفتاح والى سلیمان عقل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٨ مقید مستجد
 ٢٦ محمد احمد عبد القادر محمد ھالل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٦ مقید مستجد
 ٢٧  شویلمحمد احمد عبد المجید فرج هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٨ مقید مستجد
 ٢٨ محمد احمد عبد الھادى عرفھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٨ مقید مستجد
 ٢٩ محمد احمد عبدالمنعم علي ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٣٣ مقید باقي
 ٣٠ محمد احمد عبدالمنعم محمد طرخان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٤٥ مقید باقي

 ٣١ محمد احمد عطیھ احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٨ مقید مستجد
 ٣٢ محمد احمد على ھالل ابو بنات ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٧ مقید مستجد
 ٣٣ محمد احمد فتحى احمد الدیسطى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٣ مقید مستجد
 ٣٤ محمد احمد فتحى احمد حماد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٤ مقید مستجد
 ٣٥ محمد احمد كامل محمد احمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٥ مقید مستجد
 ٣٦ محمد احمد متولي احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦٣ مقید مستجد
 ٣٧ محمد احمد محمد السعید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤٣ مقید مستجد
 ٣٨ محمد احمد محمد السید عبداللطیف ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٣٤ مقید باقي

 ٣٩ محمد احمد محمد ذكى بركات ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٤٢ مقید مستجد
 ٤٠ محمد احمد محمد عبدالمعطى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٢ مقید مستجد
 ٤١ د احمد محمد عز الرجالمحم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٥٠ مقید باقي

 ٤٢ محمد احمد محمد محمد علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٧ مقید مستجد
 ٤٣ محمد احمد محمدي موسي السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٢ مقید مستجد
 ٤٤ محمد احمد محمود مصطفى الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١١ مقید مستجد
 ٤٥ محمد احمد مصطفى على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٦٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد أحمد نصر حسانین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥٢ مقید مستجد
 ٢ د رمیحمحمد أحمد ھاشم عبد الحمی ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١١ مقید مستجد
 ٣ محمد أسامة فتحى احمد عامر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٧ مقید مستجد
 ٤ محمد أشرف بھجت محمد فرحات ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٣ مقید مستجد
 ٥ محمد أكمل السید محمد غریب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٧ مقید مستجد
 ٦ محمد احمد نبیل عبدهللا احمد البھنساوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٥٣ مقید باقي

 ٧ محمد احمد ھالل عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٣ مقید مستجد
 ٨ محمد اسامھ رجب عبد الكریم قندیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥١ مقید مستجد
 ٩ محمد اسامھ عیسى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٩ مقید مستجد
 ١٠ محمد اسامھ محمد رضوان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨١ مقید مستجد
 ١١ محمد اسماعیل قطب محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٨ مقید مستجد

 ١٢ محمد اسماعیل محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٥ مقید ستجدم
 ١٣ محمد اشرف حسن شعبان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٥٧ مقید باقي

 ١٤ محمد اشرف سالم الزوبرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩١ مقید مستجد
 ١٥ محمد اشرف عبد المجید عبد هللا الغریب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٠ مقید مستجد
 ١٦ ف عطا ابو عبیھمحمد اشر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٧ مقید مستجد
 ١٧ محمد اشرف متولى احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٣٦ مقید باقي

 ١٨ محمد اشرف محمد احمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٠ مقید مستجد
 ١٩ محمد اشرف محمد حسن سیداالھل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧١ مقید مستجد
 ٢٠ محمد اشرف محمد سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٢ مقید مستجد
 ٢١ محمد اشرف محمد على مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٧ مقید مستجد
 ٢٢ محمد اشرف محمد محمد خلیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٦١ مقید باقي

 ٢٣ محمد اشرف محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٢ مقید مستجد
 ٢٤ محمد الخمیسي الشبراوي مسعد علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٠ مقید مستجد
 ٢٥ محمد الذكى حسن سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣١ مقید مستجد

 ٢٦ محمد السباعى عبدالرحمن ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٦ مقید ستجدم
 ٢٧ محمد السعید اسماعیل السعید السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٤ مقید مستجد
 ٢٨ محمد السعید معروف عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٩٦ مقید مستجد
 ٢٩ محمد السعید نجاح على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠٨ مقید مستجد
 ٣٠ محمد السید ابو سریع متولى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٦٥ مقید باقي

 ٣١ محمد السید ابوعجوة أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥٣ مقید مستجد
 ٣٢ محمد السید احمد محمد القرناوي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٦٧ مقید باقي

 ٣٣ محمد السید السید ابراھیم عبده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٢ مقید مستجد
 ٣٤ محمد السید السید سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩١ مقید مستجد
 ٣٥ محمد السید الشافعى سیف الیزل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٤ مقید مستجد
 ٣٦ محمد السید جمیل عبدالھادى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٨ مقید مستجد
 ٣٧ محمد السید عبد الحمید السید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٦ مقید مستجد
 ٣٨ محمد السید عبد العظیم یوسف العجوز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٠ مقید مستجد
 ٣٩ محمد السید عبدالرحمن منصورسید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٤ مقید مستجد
 ٤٠ محمد السید عبدالغنى سالمھ سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٥ مقید مستجد
 ٤١ محمد السید عبدالمجید السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٢ مقید مستجد
 ٤٢ محمد السید على محمد الزھوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٣ مقید مستجد
 ٤٣ د السید عید السید قرمھمحم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٧٦ مقید باقي

 ٤٤ محمد السید فاروق السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٣ مقید مستجد
 ٤٥ محمد السید محمد البدرى محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٣٨ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید لة الدراسیةالحا
 ١ محمد السید محمد السعید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩١ مقید مستجد
 ٢ محمد السید محمد السید صفن ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٧٨ مقید باقي

 ٣ محمد السید محمد الصغیر عمران یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٧ مقید مستجد
 ٤ مد سید حسینمحمد السید مح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٩٩ مقید مستجد
 ٥ محمد السید محمد شبانھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٧٩ مقید باقي

 ٦ محمد الشبراوى عبدالحمید ابراھیم عبد القادر ھیكل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٣ مقید مستجد
 ٧ محمد الشوادفى محمد سالمھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٨٤ مقید باقي

 ٨ محمد الطیب حسن على احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٠ مقید مستجد
 ٩ محمد الھادى احمد السیدعمر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٦ یدمق مستجد
 ١٠ محمد امیر محمد عبد العظیم الشافعى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥٩ مقید مستجد
 ١١ محمد ایمن توفیق ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٥ مقید مستجد
 ١٢ محمد ایمن حافظ منصور ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٨٧ مقید باقي

 ١٣ محمد لطفىمحمد ایمن رفعت  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٠ مقید مستجد
 ١٤ محمد ایمن عبدالصادق عبدالمقصود سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٣ مقید مستجد
 ١٥ محمد ایمن محمد فرید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٨٨ مقید باقي

 ١٦ محمد ایمن محمود محمد عبد الرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩١ مقید مستجد
 ١٧ محمد ایھاب عبد البارى ابو حماده الوكیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٢ مقید مستجد
 ١٨ محمد ایھاب فتحي شفیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٥ مقید مستجد
 ١٩ محمد بخیت محمود احمد على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٤١ مقید باقي

 ٢٠ محمد بدر محمد ابراھیم حامد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٦ مقید مستجد
 ٢١ محمد بدر نبوي سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٥٢ مقید مستجد
 ٢٢ احمد ابوالعال العایدى محمد بدرالدین ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٩٢ مقید باقي

 ٢٣ محمد بھاء محمد على عبد الھادى صقر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٢ مقید مستجد
 ٢٤ محمد توفیق محمود تكلھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٤٢ مقید باقي
 ٢٥ محمد ثابت عوض العوضى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٩٤ مقید باقي

 ٢٦ محمد ثروت محمد طھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٧٠ مقید مستجد
 ٢٧ محمد جابر عبدالسالم فرحان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٤ مقید مستجد
 ٢٨ محمد جابر محمود عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٧٩٦ مقید باقي

 ٢٩ محمد جمال ابراھیم الزیات ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٠ مقید مستجد
 ٣٠ محمد جمال السید اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٦ مقید مستجد
 ٣١ محمد جمال السید السید عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٣ مقید مستجد
 ٣٢ محمد جمال السید عفیفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٧ مقید مستجد
 ٣٣ محمد جمال رجب احمد دفیة ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٦ مقید مستجد
 ٣٤ محمد جمال عبدالعزیز جاد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٤٣ مقید باقي

 ٣٥ محمد جمال فكرى ابراھیم السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦١ مقید مستجد
 ٣٦ ال محمد احمد ابو العطامحمد جم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٢ مقید مستجد
 ٣٧ محمد جمال محمد محمود عبدالجواد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٢ مقید مستجد
 ٣٨ محمد جمال محمود مرسى عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٥ مقید مستجد
 ٣٩ محمد جمیل عبد الرحمن السید جبر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢١ مقید مستجد
 ٤٠ محمد جوده علي ھنداوي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٣ مقید مستجد
 ٤١ محمد حاتم انور على سعود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٢ مقید مستجد
 ٤٢ محمد حاتم صبرى عبد هللا خلیفھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٣٩ مقید مستجد
 ٤٣ محمد حاتم محمود متولي السالمي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٦ مقید مستجد
 ٤٤ محمد حازم السید على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٧ مقید مستجد
 ٤٥ ازم محمد اسماعیل احمدمحمد ح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٤٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد حامد صادق ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٦ مقید مستجد
 ٢ محمد حامد مھدى غریب السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٠٣ مقید باقي
 ٣ محمد حسام الدین محمد العوضى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٠٤ مقید باقي

 ٤ محمد حسام السید مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٨ مقید مستجد
 ٥ محمد حسام جاد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٢ مقید مستجد
 ٦ يمحمد حسام حسین احمد علي ھنداو ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٨ مقید مستجد
 ٧ محمد حسام رشاد محمد حسانین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٧ مقید مستجد
 ٨ محمد حسام زكریا امین السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤١ مقید مستجد
 ٩ محمد حسام محمد عطیة عجالن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٧٨ مقید مستجد
 ١٠ محمد حسن احمد خلیل جوده ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٤ مقید مستجد
 ١١ حسن عبد الحلیم خلیفھ محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٣ مقید مستجد
 ١٢ محمد حسن محمد حسن عبدالعال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٢ مقید مستجد
 ١٣ محمد حسن محمد خضرى سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧٢ مقید مستجد
 ١٤ محمد حسن محمد سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٧ مقید مستجد
 ١٥ محمد حسین محمد سالم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٣٥ مقید مستجد
 ١٦ محمد حسین محمد محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٣ مقید مستجد
 ١٧ محمد حلمى عبد المنعم على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٤ مقید مستجد
 ١٨ محمد حلمى متولى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٤ مقید مستجد
 ١٩ محمد حمدى السعید الطنطاوى سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٦ مقید مستجد
 ٢٠ لدحلبمحمد حمدى عبد الحى ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٦ مقید مستجد
 ٢١ محمد حمدى عبد العلیم عبد الخالق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٣ مقید مستجد
 ٢٢ محمد حمدى محمود عبدالسمیع الخولى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨١٥ مقید باقي
 ٢٣ محمد خالد احمد زیدان غانم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨١٦ مقید باقي

 ٢٤ محمد خالد احمد عبدالدایم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٦ مقید مستجد
 ٢٥ محمد خالد عبدالمحسن السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨١٨ مقید باقي
 ٢٦ محمد خالد محمد حسین عبدهللا سعد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٢٠ مقید باقي

 ٢٧ محمد خطاب محمد حسن خطاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٨ مقید مستجد
 ٢٨ محمد خیري محمد سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٧ مقید مستجد
 ٢٩ سوقى محمد علىمحمد دسوقى ابراھیم الد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٧٨ مقید مستجد
 ٣٠ محمد رأفت محمد عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١٢ مقید مستجد
 ٣١ محمد راضى محمد حسن عباس ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٦٢ مقید مستجد
 ٣٢ محمد رافت عبدالرحمن عبدهللا فرج ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١٨ مقید مستجد
 ٣٣ محمد ربیع محمد ابراھیم خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٤ مقید مستجد
 ٣٤ محمد رجب محمد ھاشم نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٩ دمقی مستجد
 ٣٥ محمد رشدى دسوقى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٨ مقید مستجد
 ٣٦ محمد رضا محمد محمد عبد المجید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٤ مقید مستجد
 ٣٧ محمد رفعت ابو ورده على العوضى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٧ مقید مستجد
 ٣٨ د السیدمحمد رمضان أحم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٦ مقید مستجد
 ٣٩ محمد رمضان السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥٤ مقید مستجد
 ٤٠ محمد رمضان عبدالرحیم فتوح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٨ مقید مستجد
 ٤١ محمد رمضان محمود محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٤ مقید مستجد
 ٤٢ محمد زغلول احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣١ مقید مستجد
 ٤٣ یا محمد حسنمحمد زكر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤٢٧ مقید باقي

 ٤٤ محمد سامح حسن احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٣ مقید مستجد
 ٤٥ محمد سامى الشافعى عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود القید حالة الحالة الدراسیة
 ١ محمد سامى فتحي محمود احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٩٩ مقید مستجد
 ٢ محمد سامى محمد عبدالوھاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٠ مقید مستجد
 ٣ محمد سعد عبدالعزیز السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٣٢ مقید باقي

 ٤ محمد سعد فتحى عبده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤٢ مقید مستجد
 ٥ محمد سعد محمد ایوب عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٧ مقید مستجد
 ٦ محمد سعد محمود محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٢٦ مقید مستجد
 ٧ محمد سعید جابر ابو العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٨ مقید مستجد
 ٨ محمد سعید جمال عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٩ مقید مستجد
 ٩ محمد سعید حسن السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٥ مقید مستجد
 ١٠ محمد سعید خلیفة مرزوق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٥ مقید مستجد
 ١١ محمد سعید زكي الدین عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٨ مقید مستجد
 ١٢ محمد سعید طلعت مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٤ مقید مستجد
 ١٣ محمد سعید عبدالحفیظ محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٨ مقید مستجد
 ١٤ محمد سعید على جاب الـلھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٢٩ مقید مستجد
 ١٥ محمد سعید على عواد غالى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٠ مقید مستجد
 ١٦ محمد سعید محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٣٦ مقید باقي

 ١٧ محمد سعید محمد الدكر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٦٠ مقید مستجد
 ١٨ محمد سعید محمد مرسى فرج ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٠ مقید مستجد
 ١٩ فمحمد سعید محمود ضی ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٥ مقید مستجد
 ٢٠ محمد سعید ھاشم عمر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٤٩ مقید باقي
 ٢١ محمد سالمھ ابوزید سالمھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٥٠ مقید باقي
 ٢٢ محمد سالمھ حسین مطارع ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٥١ مقید باقي

 ٢٣ محمد سلیمان سلیمان بدیر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤١ مقید مستجد
 ٢٤ میدةمحمد سلیمان غالب ح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٨ مقید مستجد
 ٢٥ محمد سلیمان محمد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨١ مقید مستجد
 ٢٦ محمد سمیر احمد محمود عبدالرازق ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٣٩ مقید باقي

 ٢٧ محمد سمیر الصاوى شكر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٧ مقید مستجد
 ٢٨ محمد سمیر حسین سالم خلیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٥٣ مقید باقي

 ٢٩ مد سمیر سالم عیدمح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٤ مقید مستجد
 ٣٠ محمد سمیر سعد مسلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٥ مقید مستجد
 ٣١ محمد سمیر سلیمان محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٥ مقید مستجد
 ٣٢ محمد سمیر عبدالفتاح عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٠ مقید مستجد
 ٣٣ محمد سمیر عبدهللا احمد عطوه ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٤٠ مقید باقي

 ٣٤ محمد سمیر عبدالمنعم عبدهللا ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٦٣ مقید مستجد
 ٣٥ محمد سمیر محمد ابراھیم عماره ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٤١ مقید باقي

 ٣٦ محمد سید احمد كمال زیدان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٠ مقید مستجد
 ٣٧ محمد سیف االسالم اسامھ احمد فواد السید ھالل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٤٢ مقید باقي

 ٣٨ محمد شریف العفیفى السید شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠٩ مقید مستجد
 ٣٩ محمد شعبان حموده السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٧ مقید مستجد
 ٤٠ محمد صابر عبدالعاطى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٥ مقید مستجد
 ٤١ محمد صبرى السید عبد الصادق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٥ مقید مستجد
 ٤٢ مفضل خلیفھمحمد صبرى عبد النظیر  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤١٨ مقید مستجد
 ٤٣ محمد صبرى عبد الوھاب عبد الفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٤ مقید مستجد
 ٤٤ محمد صالح الدین عبدالعظیم سعد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٧ مقید مستجد
 ٤٥ محمد صالح الدین على ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٥١ مقید باقي

 

 

 


