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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد صالح الدین محمود عبد الباقي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٧ مقید مستجد
 ٢ محمد صالح السید عبد الفتاح السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٤ مقید مستجد
 ٣ ح عبداللطیف محمدمحمد صال ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٥٣ مقید باقي

 ٤ محمد صالح محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٦ مقید مستجد
 ٥ محمد صالح محمد عبدالرحمن على عوف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٢ مقید مستجد
 ٦ محمد صالح محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٨ مقید مستجد
 ٧ محمد صالح محمد ناصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٩ مقید مستجد
 ٨ محمد ضیاء شحاتھ محمود شحاتھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٥٧ مقید باقي

 ٩ محمد طارق ابو ورده ابراھیم عبید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٢ مقید مستجد
 ١٠ محمد طارق السید احمد عبدالمقصود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣١ مقید مستجد
 ١١ محمد طارق حسن عفت ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٥٩ مقید مستجد
 ١٢ محمد طارق عبدالفتاح محمود ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٥٧ مقید باقي

 ١٣ محمد طارق عزت اسماعیل على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٢٨ مقید مستجد
 ١٤ محمد طارق محمد رشاد النحاس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٥ مقید مستجد
 ١٥ محمد طھ السعید فھمى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٤١ مقید مستجد
 ١٦ محمد عادل حامد احمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠١ مقید مستجد
 ١٧ عادل سعد الصاوىمحمد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٢ مقید مستجد
 ١٨ محمد عادل عبد الحى على سنبل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٤ مقید مستجد
 ١٩ محمد عادل محمد السید ابونعمة ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣٥ مقید مستجد
 ٢٠ محمد عادل محمد الھادى علي حبتو ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٢٩ مقید مستجد
 ٢١ محمد عادل محمد عبد الرحمن ماجد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٥٩ مقید مستجد
 ٢٢ محمد عادل محمد محمد عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٥٨ مقید باقي
 ٢٣ محمد عادل محمد محمد متولى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٥٩ مقید باقي

 ٢٤ محمد عارف عبدالمجید عبدالحافظ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٢ مقید مستجد
 ٢٥ محمد عاصم محمد عباس عبدالھادى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٦٣ مقید باقي

 ٢٦ محمد عاطف أحمد مرواد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٢ مقید مستجد
 ٢٧ محمد عاطف السید سویلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٥ مقید مستجد
 ٢٨ محمد عاطف قمحاوى عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٦٤ مقید باقي

 ٢٩ محمد عاطف محمد محمد سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٠ مقید مستجد
 ٣٠ ىمحمد عبد الحمید ثابت عبد الحمید الدسوق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٧ مقید مستجد
 ٣١ محمد عبد الحمید حسین حسن سعید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٨ مقید مستجد
 ٣٢ محمد عبد الرحمن السید عبد الرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٢ مقید مستجد
 ٣٣ محمد عبد الرحمن عبدالعزیز احمد حبش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٥ مقید مستجد
 ٣٤ محمد عبد العال محمد الشاطر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٨ مقید مستجد
 ٣٥ محمد عبد العزیز محمد محمد طرطور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٤٣ مقید مستجد
 ٣٦ محمد عبد الغنى عبد الحلیم ابراھیم فوده ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٣ مقید مستجد
 ٣٧ محمد عبد اللطیف عبد العلیم محمد ھمام الوتیدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٥ مقید مستجد
 ٣٨ ضانمحمد عبد هللا كمال نصراحمد رم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٩ مقید مستجد
 ٣٩ محمد عبد هللا محمد متولى على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٢ مقید مستجد
 ٤٠ محمد عبد المحسن محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠١ مقید مستجد
 ٤١ محمد عبد المعطى احمد ھزاع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٥ مقید مستجد
 ٤٢ محمد عبد المنعم عبد المنعم عبد المعطى على سالمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٥٩ مقید مستجد
 ٤٣ محمد عبد الناصر سعد رضوان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٩٨ مقید مستجد
 ٤٤ محمد عبد الناصر محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٤ مقید مستجد
 ٤٥ محمد عبد النبى السید عبد العال عبد العزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٠ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد عبد النبى محمد متولى نصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٦ مقید مستجد
 ٢ محمد عبد الوھاب محمد شحاتھ محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٦ مقید مستجد
 ٣ ھیم محمدمحمد عبدالحمید ابرا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٦١ مقید باقي
 ٤ محمد عبدالحمید اسماعیل محمد المنسى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٧٠ مقید باقي

 ٥ محمد عبدالحمید عبدالعظیم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٥ مقید مستجد
 ٦ محمد عبدالحمید محمد على محمد غیث ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٧٢ مقید باقي
 ٧ محمد عبدالرازق احمد محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٦٢ مقید باقي

 ٨ محمد عبدالسالم عبدالجواد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٠ مقید تجدمس
 ٩ محمد عبدالعزیز أحمد محمد نجم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٣ مقید مستجد
 ١٠ محمد عبدالعزیز محمد عبده ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٦٣ مقید باقي
 ١١ محمد عبدالعظیم محمد الھادي عیداروس احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٨٣ مقید باقي

 ١٢ محمد عبدالعظیم مرسى عبدالعظیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٤ مقید مستجد
 ١٣ محمد عبدالفتاح السید عبدالعزیز جاد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٣٥ مقید مستجد
 ١٤ محمد عبدالفتاح سعد عثمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٤ مقید مستجد
 ١٥ محمد عبدالفتاح عبدالفتاح محمود ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٨٥ مقید باقي

 ١٦ القادر نصر عبدالقادرمحمد عبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥٤ مقید مستجد
 ١٧ محمد عبداللطیف عباس رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٥ مقید مستجد
 ١٨ محمد عبدهللا احمد عطا محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٥٠ مقید مستجد
 ١٩ محمد عبدهللا جوده عبدالفتاح الطحاوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٩١ مقید باقي

 ٢٠ محمد عبدهللا جوده عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٤ مقید مستجد
 ٢١ محمد عبدهللا عبدالرحمن ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٦٤ مقید باقي

 ٢٢ محمد عبدهللا محمد سلیم النیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٠ مقید مستجد
 ٢٣ محمد عبدهللا محمد معوض شرف الدین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٣ مقید مستجد
 ٢٤ محمد عبدالمنعم احمد محمودى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٣ مقید مستجد
 ٢٥ محمد عبده احمد دسوقى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٨٩٧ مقید باقي
 ٢٦ محمد عزمى شوقى محمد قطایھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٠٢ مقید باقي
 ٢٧ محمد عزیز على عبدالعزیز على ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٠٣ مقید باقي

 ٢٨ محمد عصام عبد العاطى محمد محمد النحال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٦ مقید مستجد
 ٢٩ العظیم عبد اللطیفمحمد عصام عبد  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١٠ مقید مستجد
 ٣٠ محمد عصام عبدالرازق السید عسكوره ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٣ مقید مستجد
 ٣١ محمد عصام محمد عبدالحفیظ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٠٦ مقید باقي
 ٣٢ محمد عصام محمد محمد علي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٠٨ مقید باقي

 ٣٣ محمد عطیة عبدالغنى عطوة ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٠ مقید مستجد
 ٣٤ محمد عالء الدین محمد على حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٨ مقید مستجد
 ٣٥ محمد عالء السید سلیم سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٦ مقید مستجد
 ٣٦ محمد عالء طلعت مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٦ مقید مستجد
 ٣٧ محمد عالء على جویلى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٦١ مقید مستجد
 ٣٨ ق زكىمحمد عالء محمد عبد الخال ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٢ مقید مستجد
 ٣٩ محمد عالء یوسف عبده على ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩١٣ مقید باقي

 ٤٠ محمد على السید على عیاد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٩٩ مقید مستجد
 ٤١ محمد على بدوى رشاد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩١٤ مقید باقي

 ٤٢ محمد على حمدى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٥١ مقید مستجد
 ٤٣ الق نصارمحمد على عبد الخ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٧ مقید مستجد
 ٤٤ محمد على عبد المنعم على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٨٥ مقید مستجد
 ٤٥ محمد على عبدالمنعم الزنفلي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩١٥ مقید باقي

 

 

 



الفرقة االعدادیة                        ٢٠١٧/٢٠١٨العام الجامعى                 الفصل الدراسى االول           
  

٤٥ 
 

 

: - 
 

 

 إجمالى الطلبة 
 

 

 ٣٩سكشن 
 

 

: - 
 

 

 السكشن 
 

 

                       

                       

 م اسم الطالب الكود لة القیدحا الحالة الدراسیة 
 ١ محمد على على محمد عمر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٦ مقید مستجد
 ٢ محمد على محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩١٦ مقید باقي

 ٣ محمد على محمد على عفیفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٧ مقید مستجد
 ٤ محمد على محمد على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٥ مقید مستجد
 ٥ محمد على محمد محمدعبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٤ مقید مستجد
 ٦ محمد عماد الدین محمد على حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٤ مقید مستجد
 ٧ محمد عماد عبدالحمید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٠ مقید مستجد
 ٨ محمد عماد محمد احمد علیوه ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٢٣ مقید باقي

 ٩ محمد عماد محمد السید محسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٠ مقید مستجد
 ١٠ محمد عمر سعید عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٥ مقید ستجدم

 ١١ محمد عمر محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٢٥ مقید باقي
 ١٢ محمد عمر محمود فھمي ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٦٦ مقید باقي

 ١٣ محمد عمرو احمد حسن على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣١ مقید مستجد
 ١٤ محمد عمرو اسماعیل حامد والى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٨٤ مقید مستجد
 ١٥ محمد عمرو عبد الوھاب محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨٧ مقید مستجد
 ١٦ محمد عمرو محمد العسیلى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٣٦ مقید مستجد
 ١٧ محمد عنتر فیاض أمین العوضى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٦ مقید مستجد
 ١٨ محمد عواد ھمام عواد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٢٧ مقید باقي

 ١٩ عید السید احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١١ مقید مستجد
 ٢٠ محمد عیسى عیسوى عیسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٧ مقید مستجد
 ٢١ محمد غریب ابراھیم السید السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٣ مقید مستجد
 ٢٢ محمد غیث السید دیاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٩٩ مقید مستجد
 ٢٣ محمد فؤاد الحنفى محمد عوض ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٧ مقید مستجد
 ٢٤ محمد فؤاد السید عوف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٤ مقید مستجد
 ٢٥ محمد فؤاد محمد مصطفى ابو غیده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٨ مقید مستجد
 ٢٦ محمد فایز ابو الفتوح احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٣ مقید مستجد
 ٢٧ محمد فتحى السید احمد متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٤ مقید مستجد
 ٢٨ روطمحمد فتحى السید علیوه الصب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٩ مقید مستجد
 ٢٩ محمد فتحى حسن احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٠ مقید مستجد
 ٣٠ محمد فتحى عبدالرؤف الشحات ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٢ مقید مستجد
 ٣١ محمد فتوح محمد سعید فتوح محمد عامر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٨ مقید مستجد
 ٣٢ محمد فتوح محمد فتوح عامر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١٣ مقید مستجد
 ٣٣ محمد فرید حموده محمد سلیمان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٣١ مقید باقي

 ٣٤ محمد فضل محمدعزت محمد شومان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦١ مقید مستجد
 ٣٥ محمد فكرى أحمد صالح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٦ مقید مستجد
 ٣٦ محمد فكرى عبدالحمید مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٤ مقید مستجد
 ٣٧ محمد فكرى فتحى عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٩ مقید مستجد
 ٣٨ محمد فوزى كامل حسینى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٢ یدمق مستجد
 ٣٩ محمد فوزى مصطفى الدندیطي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٨ مقید مستجد
 ٤٠ محمد فوزى ناصف الدسوقى خلیفھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٣٣ مقید باقي

 ٤١ محمد قطب الدین عبد هللا سید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١١ مقید مستجد
 ٤٢ لسید محمدمحمد كمال ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٠ مقید مستجد
 ٤٣ محمد كمال محمد عبد العاطى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٦ مقید مستجد
 ٤٤ محمد كیالنى محمد السید الكیالنى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣١ مقید مستجد
 ٤٥ محمد لملوم ابو الخیر رمضان ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٣٦ مقید باقي
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد مأمون موسى على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤٣ مقید مستجد
 ٢ محمد متولى عبد الوھاب شلبى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٥ مقید مستجد
 ٣ ىمحمد متولى عنانى متولى ماض ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٥ مقید مستجد
 ٤ محمد متولى متولى ابراھیم الزیدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٨ مقید مستجد
 ٥ محمد مجدى حسن اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٤١ مقید باقي

 ٦ محمد مجدى كمال محمد عبد التواب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٧ مقید مستجد
 ٧ محمد مجدى محمد اسماعیل شبانھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٦ مقید مستجد
 ٨ محمد مجدى محمد محمد احمد البنوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٧ مقید مستجد
 ٩ محمد مجدى محمد نصر على زید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٠ مقید مستجد
 ١٠ محمد محسن محمد احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٨ مقید مستجد
 ١١ محمد محمد أحمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٧ مقید مستجد
 ١٢ محمد محمد احمد عبد المنعم غانم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٤ مقید مستجد

 ١٣ محمد محمد اسعد عبد الرحمن طھ نوار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٦٩ مقید ستجدم
 ١٤ محمد محمد رشاد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٩٩ مقید مستجد
 ١٥ محمد محمد طلعت محمود حسن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٩ مقید مستجد
 ١٦ محمد محمد عبد هللا عبد الفتاح رجب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٦ مقید مستجد
 ١٧ محمد محمد عبدالرحمن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٧ مقید مستجد
 ١٨ محمد محمد عبدالمجید على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٧٠ مقید باقي

 ١٩ محمد محمد محمد سالم وھدان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٧ مقید مستجد
 ٢٠ محمد محمود احمد شفیق بسیونى عبد العال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٣٠ مقید مستجد
 ٢١ د عبدهمحمد محمود احم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤١ مقید مستجد
 ٢٢ محمد محمود الشبراوى حسین احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٨ مقید مستجد
 ٢٣ محمد محمود حسنى محمد وھبھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٥ مقید مستجد
 ٢٤ محمد محمود زكى ابراھیم شنب ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٥٠ مقید باقي

 ٢٥ محمد محمود صابر محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٦ مقید مستجد
 ٢٦ محمد محمود عبد المنعم االعور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٣ مقید مستجد
 ٢٧ محمد محمود عبدالعال ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨٢ مقید مستجد
 ٢٨ محمد محمود عبدهللا یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٤ مقید مستجد
 ٢٩ محمد محمود فوزي محمد إسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٧ مقید مستجد
 ٣٠ مى ابو لیصھمحمد محمود محمد التھا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦١ مقید مستجد
 ٣١ محمد محمود محمد الشاذلى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٣٦ مقید مستجد
 ٣٢ محمد محمود محمد على سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢١ مقید مستجد
 ٣٣ محمد محمود محمد محمد عبدالرازق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٥ مقید مستجد
 ٣٤ محمد محمود محمد محمود سابق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٢ مقید مستجد
 ٣٥ محمد محمود محمد مسلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٩٩ مقید مستجد
 ٣٦ محمد مدحت محمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٦ مقید مستجد
 ٣٧ محمد مصطفى احمد السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٦٠ مقید مستجد
 ٣٨ محمد مصطفى احمد السید عبد هللا الحسكي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٦ مقید مستجد
 ٣٩ ابو شارب محمد مصطفى احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٥٩ مقید باقي
 ٤٠ محمد مصطفى اسماعیل محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٦١ مقید باقي

 ٤١ محمد مصطفى السید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠١ مقید مستجد
 ٤٢ محمد مصطفى السید محمد الجرف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٥٩ مقید مستجد
 ٤٣ محمد مصطفى جابر محمد كشتوح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٣ مقید مستجد
 ٤٤ محمد مصطفى عبدالحمید ابراھیم العوضى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٠ مقید مستجد
 ٤٥ محمد مصطفى عبده مصطفى ھیكل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٩ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد مصطفى محمد عبدالمطلب المتاعیشى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٦٤ مقید باقي
 ٢ محمد مصطفي محمود حمدي مصطفى النادي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٦٥ مقید باقي

 ٣ محمد مصیلحى محمد محمد سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٣ مقید مستجد
 ٤ محمد مكاوي فتحي مكاوي صالح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٨ مقید مستجد

 ٥ محمد ممدوح محمد فرج ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٢ مقید ستجدم
 ٦ محمد ممدوح محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٦٦ مقید باقي

 ٧ محمد منصور السید عطا منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٥ مقید مستجد
 ٨ محمد منصور عبد الرؤف طنطاوى موسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٨ مقید مستجد
 ٩ على محمود محمد منیر حامد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٦ مقید مستجد
 ١٠ محمد مھدى محمد السعید مھدى بدوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٢ مقید مستجد
 ١١ محمد موسى محمد ابو مسلم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٩ مقید مستجد
 ١٢ محمد ناجى السید فایز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٩ مقید مستجد
 ١٣ محمد ناجى محمد ھالل ابوعیش ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٤ مقید مستجد
 ١٤ محمد ناصر السید احمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٧٠ مقید باقي

 ١٥ محمد ناصر السید ناصر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٦١ مقید مستجد
 ١٦ محمد ناصر حسین حسن احمد ابو احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٤ مقید مستجد
 ١٧ محمد ناصر رمضان السید على بدر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤٧ مقید مستجد
 ١٨ مد عطیھ شاھینمحمد ناصر سید اح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٣ مقید مستجد
 ١٩ محمد ناصر عباس شعبان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٢ مقید مستجد
 ٢٠ محمد ناصر عید حبیب عید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٤ مقید مستجد
 ٢١ محمد نبیل بدر مھدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٧ مقید مستجد
 ٢٢ محمد نبیل عبد الرحمن محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٦ مقید مستجد
 ٢٣ نبیل عبدالمحسن عطیھ محمود محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٧٣ مقید باقي
 ٢٤ محمد نبیل محمد توفیق حسن ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٧٥ مقید باقي

 ٢٥ محمد نجاح عطیھ الملیجى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤٤ مقید مستجد
 ٢٦ محمد نشأت محمد محمد شاھین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٧ مقید مستجد
 ٢٧ محمد نصر حامد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٨ مقید مستجد
 ٢٨ محمد نصر محمد عبدالقادر یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٥ مقید مستجد
 ٢٩ محمد نور علي السید محمد عجوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٥٥ مقید مستجد
 ٣٠ محمد ھانى ربیع شعبان مرسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٦٩ مقید مستجد
 ٣١ محمد ھانى سالم سعد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٠ مقید مستجد
 ٣٢ الشنوانى محمد ھانى متولى زكى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٠ مقید مستجد
 ٣٣ محمد ھانى محمد على سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٥٩ مقید مستجد
 ٣٤ محمد ھشام كمال محمد المسلمي ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٨٠ مقید باقي
 ٣٥ محمد ھشام محمد على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٧٤ مقید باقي

 ٣٦ محمد ھشام محمد محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧١ مقید مستجد
 ٣٧ محمد ھیثم صالح عبدهللا سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٦٢ مقید مستجد
 ٣٨ محمد ھیثم محمد محمد حجازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٠ مقید مستجد
 ٣٩ محمد ھیثم موسى الخولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٧ مقید مستجد
 ٤٠ محمد ھیمن محمد عبد العاطى حجاج ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦١ مقید مستجد
 ٤١ صرمحمد وائل صالح ابراھیم ن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٠ مقید مستجد
 ٤٢ محمد وجیھ احمد عبدالبارى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٩ مقید مستجد
 ٤٣ محمد وجیھ محمد النبراوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٣ مقید مستجد
 ٤٤ محمد وحید عباس عطوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦١ مقید مستجد
 ٤٥ محمد وحید محمد عبد الوھاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٤ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمد ولید عطوه عقل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٢ مقید مستجد
 ٢ محمد ولید محمد الشحات السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٧ مقید مستجد
 ٣ محمد یاسر إبراھیم الصاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٢٣ مقید مستجد
 ٤ محمد یاسر إسماعیل حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٥ مقید مستجد
 ٥ محمد یاسر سعد عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٨٥ مقید باقي

 ٦ محمد یاسر عبد اللطیف عبد الفتاح شبل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٧ مقید مستجد
 ٧ محمد یاسر عبدالرحمن السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٣ مقید مستجد

 ٨ محمد یاسر محمد فھمى محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٨٦ مقید يباق
 ٩ محمد یاسر یحیى المخزنجى ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٨٧ مقید باقي

 ١٠ محمد یحى عبد الفتاح مبروك ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٥ مقید مستجد
 ١١ محمد یسري حامد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٨ مقید مستجد
 ١٢ مدمحمد یسرى عیسى السید مح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٦ مقید مستجد
 ١٣ محمد یسرى لطفى محمود سعد ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٨٨ مقید باقي
 ١٤ محمد یسرى محمد مصطفى قطایا ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٨٩ مقید باقي

محمد محمد العتابي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١٢ مقید مستجد  ١٥ محمد یسر
 ١٦ محمد یوسف رزق یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٧ مقید مستجد
 ١٧ سف محفوظ ابراھیم المصرىمحمد یو ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٧ مقید مستجد
 ١٨ محمود أحمد متولى محمد متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٩٩ مقید مستجد
 ١٩ محمود ابراھیم احمد وھبھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٩٠ مقید باقي

 ٢٠ محمود ابراھیم محمد إبراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٨ مقید مستجد
 ٢١ محمود ابراھیم محمد رمضان ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠١ مقید مستجد
 ٢٢ محمود ابوبكر صالح عزب مصلحى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٣ مقید مستجد
 ٢٣ محمود احمد اسماعیل محمد اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٦ مقید مستجد
 ٢٤ محمود احمد جمال عبدالحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٥٧ مقید مستجد
 ٢٥ محمود احمد عبد الرازق عبد المعطى سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٥ مقید مستجد
 ٢٦ محمود احمد عبدالعزیز ابراھیم شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٥ یدمق مستجد
 ٢٧ محمود احمد عبدربھ احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٩٢ مقید مستجد
 ٢٨ محمود احمد فوزى محمد محمد صقر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٣١ مقید مستجد
 ٢٩ محمود احمد كردى عبدالعال ھمام ٢٠٨١٢٠١٦١٠٠٩٩٦ مقید باقي

 ٣٠ مود احمد محمد السیدمح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦١٧ مقید مستجد
 ٣١ محمود احمد محمد الشاذلى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٤٢ مقید مستجد
 ٣٢ محمود احمد محمد خلیل مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٣ مقید مستجد
 ٣٣ محمود احمد محمد عاشور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٤ مقید مستجد
 ٣٤ محمود احمد محمود مصطفى الدیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٦ مقید مستجد
 ٣٥ محمود اسامھ خلیل محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٨ مقید مستجد
 ٣٦ محمود اشرف السید عطیھ محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨٦ مقید مستجد
 ٣٧ محمود اشرف محمد غنیمى حمزه ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٠١ مقید باقي

 ٣٨ محمود اشرف محمد فتحى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٨ مقید مستجد
 ٣٩ محمد محمود السید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٤ مقید مستجد
 ٤٠ محمود السید رشاد عبد المجید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٨٤ مقید مستجد
 ٤١ محمود السید عبد العظیم السید زیاده ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٧٩ مقید مستجد
 ٤٢ محمود السید عبدالعظیم الدیداموني ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٠٣ مقید باقي

 ٤٣ محمود امین احمد محمود جبران ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٢ مقید مستجد
 ٤٤ محمود انور محمد موسى عطیھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٧٩ مقید جدمست

 ٤٥ محمود جمعھ مسعود مرزوق التورغى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٥٥ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ محمود جوده فتحى خلیفھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٧٧ مقید مستجد
 ٢ محمود حامد خلف ھاشم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٧٢ مقید مستجد
 ٣ محمود حسن عبد هللا محمد عقیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٣ مقید مستجد
 ٤ محمود حسن على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٥ مقید مستجد
 ٥ د خالد عبد العظیم عبد الجوادمحمو ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٦٨ مقید مستجد
 ٦ محمود خالد عبد الفتاح محمد حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٣٩ مقید مستجد
 ٧ محمود درویش محمد درویش ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٠٩ مقید مستجد
 ٨ محمود رضا على ابراھیم على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٣ مقید مستجد
 ٩ محمود زاید حسین الكاشف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٨٨ مقید مستجد
 ١٠ محمود سامى حسین محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٢ مقید دمستج

 ١١ محمود سعد مرعى حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٣ مقید مستجد
 ١٢ محمود سعید ابراھیم على سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٨١ مقید مستجد
 ١٣ محمود سعید حسن شرف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٢ مقید مستجد
 ١٤  الجزارمحمود سعید محمود محمد عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠١٨ مقید باقي

 ١٥ محمود سلیمان السید سلیمان محمد عید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٦ مقید مستجد
 ١٦ محمود شعبان عبدهللا مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٧٨ مقید باقي

 ١٧ محمود صابر سلیمان سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦١ مقید مستجد
 ١٨ محمود صبحى محمود عطیة صبرة ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٥ مقید مستجد
 ١٩ محمود صالح منصور صالح ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠٠ مقید مستجد
 ٢٠ محمود ضیاء الدین السعید عطیھ خلیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٢٣ مقید باقي
 ٢١ محمود طارق على حسن سنبل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٢٤ مقید باقي

 ٢٢ محمود طارق محمد عبد الوھاب رزق االزھرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٤ مقید مستجد
 ٢٣ طاھر محمد السعید عبدالسالممحمود  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٧ مقید مستجد
 ٢٤ محمود عاطف محمد ابوشوشھ محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٢٦ مقید باقي

 ٢٥ محمود عاطف محمد فتحى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٦ مقید مستجد
 ٢٦ محمود عاطف محمود عبدهللا ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٧٩ مقید باقي

 ٢٧ محمود عاطف ھانى عبدهللا علوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٥ مقید مستجد
 ٢٨ محمود عبد السالم عبد العال محمد شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٠ مقید جدمست

 ٢٩ محمود عبد العزیز احمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٥٨ مقید مستجد
 ٣٠ محمود عبد اللطیف عبد الصادق الیمانى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٩٦ مقید مستجد
 ٣١ محمود عبد هللا حسن احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٣٠ مقید مستجد
 ٣٢ محمود عبد هللا سعید ابراھیم برس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٤٨ مقید مستجد
 ٣٣ محمود عبدالرؤف حسن شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٨ مقید مستجد
 ٣٤ محمود عبدالعزیز محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٣٤ مقید مستجد
 ٣٥ محمود عبدالفتاح ابراھیم مصطفى نصار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥١٧ مقید مستجد
 ٣٦ تاح عبدهللا السید محمدمحمود عبدالف ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٢٨ مقید باقي
 ٣٧ محمود عبدالمطلب محمد عبدالمطلب الواعى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٢٩ مقید باقي

 ٣٨ محمود عبدالمنعم عبدالسالم عبد السالم حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٦ مقید مستجد
 ٣٩ محمود عبدالمنعم عبدالسالم محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٥ مقید مستجد
 ٤٠ د عزت ابراھیم عبد العزیزمحمو ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٣ مقید مستجد
 ٤١ محمود عزت عفیفي عبدالقادر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٣٠ مقید باقي

 ٤٢ محمود علوى محمد على عاشور احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٤ مقید مستجد
 ٤٣ محمود على عبد المعطى السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٤ مقید مستجد
 ٤٤ محمود على عبدالباسط على محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٦ مقید مستجد
 ٤٥ محمود علي محمد محمد سلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧١٠ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ ى محمود احمد ابوالعالمحمود عل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٧ مقید مستجد
 ٢ محمود عماد الدین محمود متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٨ مقید مستجد
 ٣ محمود عماره عماره عطیھ الحملى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٧ مقید مستجد
 ٤ محمود فتحى محمد السید عوض هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٨ مقید مستجد
 ٥ محمود مجدى احمد محمد فرج ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٥ مقید مستجد
 ٦ محمود مجدى سعد حسین عبدالقادر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٣٩ مقید باقي

 ٧ محمود محسن محمد عجمى على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٩ مقید مستجد
 ٨ محمود محمد ابراھیم سید احمد ملیجى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٤ مقید مستجد
 ٩ محمود محمد احمد الدیدامونى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨١ مقید مستجد
 ١٠ محمود محمد اسماعیل احمد ندا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٠ مقید مستجد
 ١١ محمود محمد السید ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٨ مقید مستجد
 ١٢ محمود محمد السید عبده ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٤١ مقید باقي

 ١٣ محمود محمد الصادق محمد خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٣٠ مقید مستجد
 ١٤ محمود محمد حامد القدیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٦ مقید مستجد
 ١٥ محمود محمد حسانین احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٩ مقید مستجد
 ١٦ محمود محمد خمیس أحمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٢٦ مقید مستجد
 ١٧ محمود محمد خیرى محمود عبدالوھاب ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٤٣ مقید باقي
 ١٨ محمود محمد سلیم دسوقى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٤٥ مقید باقي

 ١٩ محمد عوض هللامحمود محمد صابر عزب  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٦٩ مقید مستجد
 ٢٠ محمود محمد عبد الشافى على ابو علي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٣٢ مقید مستجد
 ٢١ محمود محمد عبدالحمید امین ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٨٣ مقید باقي

 ٢٢ محمود محمد عبدالظاھر عوض عبدالعلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٠٠ مقید مستجد
 ٢٣ محمود محمد عبدالفتاح نجم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١١ مقید مستجد
 ٢٤ محمود محمد عبده محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٦ مقید مستجد
 ٢٥ محمود محمد على محمد علي عفیفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٤ مقید مستجد
 ٢٦ محمود محمد فتحى غریب علوان ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٤٩ مقید باقي

 ٢٧ محمود محمد كمال عبد الرحمن على االلفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٧٩ مقید مستجد
 ٢٨ محمود محمد محمد اسماعیل سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٧ مقید مستجد
 ٢٩ محمود محمد محمد الجعفرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٧٩ مقید مستجد
 ٣٠ محمود محمد محمود السید محمد عاطى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٠ مقید مستجد
 ٣١ محمود محمد محمود الشربیني احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٨٥ مقید باقي

 ٣٢ حمود حسن مرسىمحمود محمد م ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٨٩ مقید مستجد
 ٣٣ محمود محمد مصطفى عوض هللا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦١٨ مقید مستجد
 ٣٤ محمود مصطفى عزت محمد محمد حسن شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥١٣ مقید مستجد
 ٣٥ محمود مصطفى محمد محمد عبدالرازق درھوس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٨٧ مقید مستجد
 ٣٦ ھمشريمحمود منیر محمد السید ال ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٥٧ مقید باقي
 ٣٧ محمود ناجى حسین محمد العایدى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٥٨ مقید باقي

 ٣٨ محمود ناصر عبدالعظیم سید احمد عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٦٨ مقید مستجد
 ٣٩ محمود نعیم عطوه محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٠٩ مقید مستجد
 ٤٠ محمود ھانى صالح الدین عبد الحمید حجازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٠ مقید مستجد
 ٤١ محمود ھشام محمد احمد عبد الھادى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٨ مقید مستجد
 ٤٢ محمود ھشام محمد علي عبدالھادى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٢٣ مقید مستجد
 ٤٣ محمود ولید طلعت حرب محمود فراج ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٩٠ مقید مستجد
 ٤٤ محمود ولید محمد محمد علیوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٢ مقید مستجد
 ٤٥ محمود یوسف محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٠٨ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة 
 ١ محمود یوسف یوسف احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٦٤ مقید باقي
 ٢ محیى الدین محمد السید زكى بركات ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٦٥ دمقی باقي

 ٣ مختار محمد حسنى محیى حفنى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٤٩ مقید مستجد
 ٤ مدحت طارق البكرى على عبد الحمید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٠٩ مقید مستجد
 ٥ مدحت محمد محمود محمد حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٦٧ مقید مستجد
 ٦ ود محمد الصابرمدحت محم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠١ مقید مستجد
 ٧ مراد محمد منصور جاد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٦ مقید مستجد
 ٨ مروان محمد محمود كامل منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٨٤ مقید مستجد
 ٩ مروان مدحت عبد الخالق السعید حجازى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٩٢ مقید مستجد
 ١٠ مصباح محمد سالم صبح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٤٦ مقید مستجد
 ١١ مصطفى أحمد مصطفى ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٠ مقید مستجد
 ١٢ مصطفى احمد احمد السید على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٧٦ مقید باقي

 ١٣ مصطفى احمد احمد عامر الشحات ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٥ مقید مستجد
 ١٤ مصطفى احمد حسنى فھمى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٧٧ مقید باقي

 ١٥ فاعيمصطفى احمد رمضان محمد الر ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٨٢ مقید مستجد
 ١٦ مصطفى احمد عبد الفتاح شحاتھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧٣ مقید مستجد
 ١٧ مصطفى احمد عبدهللا شاطر خلیل ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٧٨ مقید باقي

 ١٨ مصطفى احمد عوض عوض سالمھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٢ مقید مستجد
 ١٩ مصطفى احمد محمد الشاعر ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٧٩ مقید باقي

 ٢٠ مصطفى احمد محمد فتحى محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠١ مقید مستجد
 ٢١ مصطفى السید احمد عبدهللا مرسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٠ مقید مستجد
 ٢٢ مصطفى السید حمدى محمد االشرم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨٨ مقید مستجد
 ٢٣ مصطفى السید سعید محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧١٤ مقید مستجد
 ٢٤ یممصطفى السید مصطفى كمال ابراھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٨٢ مقید باقي

 ٢٥ مصطفى ایمن سید عبد الحمید بندارى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦١ مقید مستجد
 ٢٦ مصطفى بلبل رمضان رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٥ مقید مستجد
 ٢٧ مصطفى حسام مصطفى عواد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨١ مقید مستجد
 ٢٨ مصطفى حمدى احمد على عصب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٤ مقید مستجد
 ٢٩ مصطفى خالد محمد عبد الحلیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٧ مقید مستجد
 ٣٠ مصطفى رضا شعبان محمود حسین النقلى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧١ مقید مستجد
 ٣١ مصطفى سامى عبدهللا فرحات الخمیسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٤ مقید مستجد
 ٣٢ مصطفى سامى فھمى حمزه محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١١ مقید مستجد
 ٣٣ عد محمد المنوفىمصطفى سعد س ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٥ مقید مستجد
 ٣٤ مصطفى سلیمان جمعھ الشعراوى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٨٩ مقید باقي
 ٣٥ مصطفى عاطف محمود محمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٩٣ مقید باقي

 ٣٦ مصطفى عبد الفتاح محمد محمد جویلى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٧ مقید مستجد
 ٣٧ مصطفى عبدالرحمن حافظ ابراھیم مصطفى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٩٥ مقید باقي

 ٣٨ مصطفى عبده احمد السید جاھین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧٤ مقید تجدمس
 ٣٩ مصطفى عبده عبدالسالم عبده عبدالعال ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١١ مقید مستجد
 ٤٠ مصطفى عصام نیازى حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨١ مقید مستجد
 ٤١ مصطفى عماد محمد شوقى على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٦ مقید مستجد
 ٤٢ طفى عماد محمد نوح متولى مجاھدمص ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٦ مقید مستجد
 ٤٣ مصطفى غنیم السید غنیم على ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٩٧ مقید باقي

 ٤٤ مصطفى فتحى فر ج محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٣٣ مقید مستجد
 ٤٥ مصطفى قطب حسانین عبدالرحمن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٨٢ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ مؤمن حمدى محمد عزب رزق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٢٥ مقید مستجد
 ٢ مصطفى كامل فایز محمد بخیت ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٠ مقید مستجد
 ٣ البیطارمصطفي ماھر عبد الحمید مصطفى  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٨ مقید مستجد
 ٤ مصطفى مجدى ابراھیم محمد ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٠٩٩ مقید باقي

 ٥ مصطفى محرم احمد مروان ارز ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٧ مقید مستجد
 ٦ مصطفى محمد أحمد غنیم حسنین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٧٥ مقید مستجد
 ٧ مصطفي محمد احمد امین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٤ مقید مستجد
 ٨ مصطفى محمد السید عبدالفتاح ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٣٥ مقید مستجد
 ٩ مصطفى محمد سید احمد السید سید احمد محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٤٩ مقید مستجد
 ١٠ مصطفى محمد عبد السمیع متولى محیسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٢ مقید مستجد
 ١١ مصطفى محمد عبدالمنعم محمدعطیھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٠٧ مقید باقي
 ١٢ محمد عبده محمدمصطفى  ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٠٨ مقید باقي
 ١٣ مصطفى محمد محمد ابراھیم رضوان ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٠٩ مقید باقي

 ١٤ مصطفى محمد محمد محمود االبیض ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٠٤ مقید مستجد
 ١٥ مصطفى محمد محمود حامد محرم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٢٣ مقید مستجد
 ١٦ مصطفى محمد مصطفى عبد الوھاب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٠٥ مقید مستجد
 ١٧ مصطفى محمد مصطفى عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١١١ مقید باقي

 ١٨ مصطفى محمد منصور عبد الصادق محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٧ مقید مستجد
 ١٩ مصطفى محمود أحمد إبراھیم الخطیب ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٠٨ مقید مستجد
 ٢٠ مصطفى محمود احمد عبد الصمد فتح الباب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٨٠ مقید مستجد
 ٢١ مصطفى محمود سالم ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩٠ مقید باقي

 ٢٢ مصطفى محمود عبد السالم احمد عوض ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٩٨ مقید مستجد
 ٢٣ مصطفى محمود فتحى عبد الموجود رزق ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٣٢ مقید مستجد
 ٢٤ مصطفى مختار على محمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٤٨ مقید مستجد
 ٢٥ یل عطیھ عطیھ نجیدهمصطفى نب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨١ مقید مستجد
 ٢٦ مصطفى نجاتى مصطفى السید ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١١٦ مقید باقي
 ٢٧ مصطفى ھانى ابراھیم ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١١٧ مقید باقي
 ٢٨ مصطفى یاسر مصطفى عبدالحلیم عمره ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١١٩ مقید باقي

 ٢٩ مصطفى یاسر مصطفى متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٠١ مقید مستجد
 ٣٠ معاذ عبد الحمید متولى محمد حرب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٢ مقید مستجد
 ٣١ معاذ عصام كمال السید عواد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٨ مقید مستجد
 ٣٢ معاذ عصمت فتحى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩٠٨ مقید مستجد
 ٣٣ معتز محمد محمد احمد اسماعیل عطیھ ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٢٦ مقید باقي
 ٣٤ بدالعزیز احمد حسنمعتز محمود ع ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٢٧ مقید باقي

 ٣٥ منصور ناصر محمد منصور محمد منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٩ مقید مستجد
 ٣٦ مھاب منیر محمد على مباشر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٦٩ مقید مستجد
 ٣٧ مھند حامد السید علي رمضان ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٧٣ مقید مستجد
 ٣٨ مھند سامح حسن احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٤ مقید مستجد
 ٣٩ مھند عبده محمد متولى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٢٢ مقید مستجد
 ٤٠ میسر عمر مصطفى قرشى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩٥ مقید باقي

 ٤١ میسره اسالم محمود شریف ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤١٩ مقید مستجد
 ٤٢ میسره الشحات مھدى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩٦ مقید باقي
 ٤٣ مینا جرجس حلمى جورجى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٣٩٧ مقید باقي

 ٤٤ مینا جرجس عطیھ سلیمان ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٣ مقید مستجد
 ٤٥ مینا راجى نبیل انطون ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٠٥ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة
 ١ مینا عماد جرجس مكسى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤١٧ دمقی مستجد
 ٢ مینا مالك صموئیل ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٣٦ مقید مستجد
 ٣ مینا میشیل عبدالمالك مرقص ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٤٠ مقید باقي

 ٤ مینا میمي نجیب حمایة ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤١١ مقید مستجد
 ٥ نادر ضیف هللا فرج منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٩ مقید مستجد
 ٦ ناصر عبدالمقصود عبدالمنعم عبدالعزیز ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٣ مقید مستجد
 ٧ نبیل احمد علي الھادي ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣١٥ مقید مستجد
 ٨ نبیل سامح محمد نبیل عبدالفتاح جمعھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٥٠ مقید مستجد
 ٩ نبیل محمد محمود محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٠ مقید مستجد
 ١٠ جیھ بدر مھدىنبیل و ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٥ مقید مستجد
 ١١ نبیھ رضا الدسوقى عطیھ خضر ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠١ مقید مستجد
 ١٢ نزار عادل احمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٧٥ مقید مستجد
 ١٣ نزار ھانى محمد ناجى محمد علیوه ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٣ مقید مستجد
 ١٤ نصر ابراھیم نصر ابراھیم منصور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٠٨ مقید مستجد
 ١٥ نور الدین احمد محمد محمود الربعھ ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٧٣ مقید مستجد
 ١٦ نور الدین مصطفى ابراھیم جابر نافع ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٣٦٣ مقید مستجد
 ١٧ ھادى محمد عبدالسالم مصطفى رجب ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٤٠٢ مقید مستجد
 ١٨ ھادى مسعد السید عبد الرحمن محرم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٥٦٧ مقید مستجد
 ١٩ ھانى سرور سالمھ سرور ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤١٣ مقید مستجد
 ٢٠ ھانى محمد عبدالعزیز ابراھیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨٣ مقید مستجد
 ٢١ ھانى محمد عطیھ احمد عطیھ سالم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٢ مقید مستجد
 ٢٢ ھشام احمد محمود عبدالتواب خلیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٦ مقید مستجد
 ٢٣ عبدالحافظ ھشام اشرف محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٤ مقید مستجد
 ٢٤ ھشام السید عبد هللا محمد مصطفى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٥٨٣ مقید مستجد
 ٢٥ ھشام عبدالحمید اسماعیل السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٨٤ مقید مستجد
 ٢٦ ھشام محمد عبد الحمید اسماعیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١١ مقید مستجد
 ٢٧ ھشام محمود محمد متولى عراقى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٤ مقید مستجد
 ٢٨ وجدى أشرف محمد وجدى احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠٣ مقید دمستج

 ٢٩ وحید مصطفى فتحى عبد الحلیم عنانى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠١٣ مقید مستجد
 ٣٠ وفیق رمضان مسعد عبدالحلیم البربرى ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٨٥ مقید باقي
 ٣١ ولید احمد حسن احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١٤١٢ مقید باقي

 ٣٢ احمد عبدهللا اسماعیلولید  ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠١٨ مقید مستجد
 ٣٣ ولید عامر محمد عادل عامر محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٣٩ مقید مستجد
 ٣٤ یاسر ایمن ابراھیم احمد محمد على ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١١٢ مقید مستجد
 ٣٥ یحیى حماده محمد یحیى توفیق ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٧ مقید مستجد
 ٣٦ الناصریحیى خالد اسماعیل احمد عبد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٠٥٠ مقید مستجد
 ٣٧ یحیي سلیمان السید النجار ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٨٣ مقید مستجد
 ٣٨ یحیى عید سلیمان شاھین ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٦٦١ مقید مستجد
 ٣٩ یحیى محمد حسام الدین مراد مھدى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٠٧ مقید مستجد
 ٤٠ یحیى محمد زكریا عبدالحلیم القویسني ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢١٥ مقید مستجد
 ٤١ یحیى محمد فرج محمد دسوقى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠٧ مقید مستجد
 ٤٢ یوحنا فوزى صبحى صلیب عوض ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٩٣ مقید باقي

 ٤٣ یوسف احمد السید نبوى متولى الذكري ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٧٢٥ مقید مستجد
 ٤٤ یوسف احمد عبد الحمید عباس السوده ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٠٢٩ مقید مستجد
 ٤٥ سماعیل شعبان اسماعیلیوسف ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٥ مقید مستجد
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 م اسم الطالب الكود حالة القید الحالة الدراسیة 

 ١ یوسف أشرف طھ محمود ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠٤ مقید مستجد
 ٢ یوسف اكمل ریاض محروس ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٠٨ مقید مستجد
 ٣ یوسف السید كمال عبد الرؤف عبد الرحیم ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٨ مقید مستجد
 ٤ یوسف تامر محمد الحسینى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٠٩ مقید مستجد
 ٥ یوسف جمال محروس السید احمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٧٥ مقید مستجد
 ٦ یوسف حسام محمد طلعت سالم ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٩٦ مقید باقي

 ٧ یوسف حسن ابراھیم حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٦ مقید مستجد
 ٨ یوسف خالد فیاض محمد عبد المنعم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠١٤٠ مقید مستجد
 ٩ یوسف سعد یوسف محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٦٣ مقید مستجد
 ١٠ یوسف سعید محمود حلمى یوسف ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٢٧٢ مقید مستجد
 ١١ لمكاويیوسف صالح محمد ا ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٩٨ مقید مستجد
 ١٢ یوسف عبدالمحسن طنطاوى االترم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٦٢٧ مقید مستجد
 ١٣ یوسف عصام الدین ابو السعود سید احمد ٢٠٨١٢٠١٦١٠١١٩٧ مقید باقي

 ١٤ یوسف عالء عبد الجواد محمد محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢١٣ مقید مستجد
 ١٥ یوسف محروس حسن الصاوى ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٧٢٨ مقید مستجد
 ١٦ یوسف محمد اسماعیل محمد ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٨٨٣ یدمق مستجد
 ١٧ یوسف محمد حمدى االشرم ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٧ مقید مستجد
 ١٨ یوسف محمد عبد هللا السید ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١٠٩ مقید مستجد
 ١٩ یوسف محمد محمد المصرى ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٢٠٥ مقید مستجد
 ٢٠ یوسف محمد یوسف حسن ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٣٦٤ مقید مستجد

 ٢١ یوسف محمد یوسف حسین ٢٠٨١٢٠١٧١٠٠٩١٨ مقید جدمست
 ٢٢ یوسف محمد یوسف عبد الكریم قندیل ٢٠٨١٢٠١٧١٠١١١٠ مقید مستجد
 ٢٣ یوسف ھاشم یوسف محمد الرفاعي ٢٠٨١٢٠١٧١٠١٤٥٦ مقید مستجد

 

 

   

   
 

 


