
 انتظـام -الفرقة ثالثة 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )
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 ١٠٠١ مستجد تقدير ابتسام أحمد كامل ابراهيم  ١

 ١٠٠٢ مستجد تخلف ابتسام محمد فؤاد قاسم  ٢

 ١٠٠٣ مستجد تخلف ابتهال احمد عبدالحميد احمد  ٣

 ١٠٠٤ مستجد تخلف علىابراهيم حسن سلطان   ٤

 ١٠٠١ مستجد تقدير ابوبكر احمد عبدالعزيز ابوطاقية  ١

 ١٠٠٦ مستجد تخلف احالم عبدالمنعم عبدالرحمن عبدالجابر  ٦

 ١٠٠٧ مستجد تقدير احالم نادى على محمود  ٧

 ١٠٠٨ مستجد تقدير احمد ابراهيم احمد رفاعى  ٨

 ١٠٠٩ مستجد تقدير احمد اسماعيل احمد على  ٩

 ١٠١٠ مستجد تخلف احمد جمعه عبدالموجود مدبولى  ١٠

 ١٠١١ مستجد تقدير احمد حسن احمد عبدالحميد حسن هيبه  ١١

 ١٠١٢ مستجد تقدير احمد حسين حماده حسين عرفه  ١٢

 ١٠١٣ مستجد تقدير احمد خالد محمد فهمى سعده  ١٣

 ١٠١٤ مستجد تقدير احمد صالح عبدالماجد حسن  ١٤

 ١٠١١ مستجد تخلف احمد صالح فتح هللا ابو حسن  ١١

 ١٠١٦ مستجد تخلف احمد عاطف محمد فتحى عبدالعزيز  ١٦

 ١٠١٧ مستجد تقدير احمد عبدالقادر يونس عبدالحفيظ الدالش  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تقدير احمد عدلى احمد احمد عبدهللا  ١٨

 ١٠١٩ مستجد تخلف احمد على احمد عمر  ١٩

 ١٠٢٠ مستجد تخلف عماد عبدالحكم محمداحمد   ٢٠

 ١٠٢١ مستجد تقدير احمد عوض عوض على مسعد  ٢١

 ١٠٢٢ مستجد تخلف احمد عيد دكرورى محمد  ٢٢

 ١٠٢٣ مستجد تخلف احمد فتحى عبد الحكيم حسن  ٢٣

 ١٠٢٤ مستجد تخلف احمد فتحى عبدالعليم خلف  ٢٤

 ١٠٢١ مستجد تقدير احمد فرج مسعود محمد حسنين  ٢١

 ١٠٢٦ مستجد تقدير احمد فرحات عبدهللا محمد  ٢٦

 ١٠٢٧ مستجد تخلف احمد فوزى احمد ذكى  ٢٧

 ١٠٢٨ مستجد تخلف احمد كمال محمد محمد ابو بكر  ٢٨

 ١٠٢٩ مستجد تخلف احمد مبروك عبدالعزيز مبروك  ٢٩

 ١٠٣٠ مستجد تخلف احمد مبروك محمد مبروك موسى  ٣٠

 ١٠٣١ مستجد تقدير سالمه عبدالهادىاحمد مجدى عبود   ٣١

 ١٠٣٢ مستجد تقدير احمد محمد حسن عبدالعزيز  ٣٢
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 ١٠٣٣ مستجد تقدير احمد محمد ربيع نجاتى خليل  ٣٣

 ١٠٣٤ مستجد تقدير احمد محمد سيف محمد  ٣٤

 ١٠٣١ مستجد تخلف احمد محمد عبدالشافى ابوطالب رفاعى  ٣١

 ١٠٣٦ تقدير مستجد احمد محمد عبدهللا محمد  ٣٦

 ١٠٣٧ مستجد تقدير احمد محمد عبدالمجيد محمد  ٣٧

 ١٠٣٨ مستجد تقدير احمد محمد فؤاد عبدالجيد  ٣٨

 ١٠٣٩ مستجد تخلف احمد محمود طلبه شعبان روتان  ٣٩

 ١٠٤٠ مستجد تخلف احمد نبيل محمود رشاد  ٤٠

 ١٠٤١ مستجد تقدير احمد نجاح فاروق سعيد  ٤١

 ١٠٤٢ مستجد تخلف محمود علىاحمد يحى   ٤٢

 ١٠٤٣ مستجد تقدير احمد يسين فارس عبدهللا  ٤٣

 ١٠٤٤ مستجد تخلف اسراء احمد ابراهيم مرسى  ٤٤

 ١٠٤١ مستجد تقدير اسراء احمد حسنى ثابت  ٤١

 ١٠٤٦ مستجد تقدير اسراء احمد محمد على  ٤٦

 ١٠٤٧ مستجد تخلف اسراء السيد رمضان على  ٤٧

 ١٠٤٨ مستجد تخلف ايمن محمد وحيد حامداسراء   ٤٨

 ١٠٤٩ مستجد تقدير اسراء جابر عبدالحميد محمد  ٤٩

 ١٠١٠ مستجد تقدير اسراء حامد محمد ابراهيم  ١٠
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 ١٠١١ مستجد تقدير اسراء حسين محمد حسن  ١١

 ١٠١٢ مستجد تخلف اسراء حسين محمد عبدالحكيم  ١٢

 ١٠١٣ مستجد تخلف اسراء خالد كمال عبدالفضيل  ١٣

 ١٠١٤ مستجد تقدير اسراء خلف محمد كمال ابراهيم  ١٤

 ١٠١١ مستجد تخلف اسراء رمضان يسن احمد  ١١

 ١٠١٦ مستجد تخلف اسراء سيد ابراهيم عبدالراضى  ١٦

 ١٠١٧ مستجد تخلف اسراء عامر زيان محمد  ١٧

 ١٠١٨ مستجد تخلف فنوناسراء عبدالخالق محمود   ١٨

 ١٠١٩ مستجد تقدير اسراء على عربيد عويس  ١٩

 ١٠٦٠ مستجد تقدير اسراء مجد ى عزايم حسانين  ٦٠

 ١٠٦١ مستجد تقدير اسراء محمد عباس عبدالنبى  ٦١

 ١٠٦٢ مستجد تخلف اسراء محمد فتحى مجاور  ٦٢

 ١٠٦٣ مستجد تقدير اسراء محمد فتحى محمد  ٦٣

 ١٠٦٤ مستجد تقدير مصطفى عبد الرحيم خليفهاسراء   ٦٤

 ١٠٦١ مستجد تقدير اسراء ياسر صفوت عزالدين  ٦١

 ١٠٦٦ مستجد تقدير اسالم احمد حسن محمود  ٦٦
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 ١٠٦٧ مستجد تخلف اسالم احمد عليوه محمد  ٦٧

 ١٠٦٨ مستجد تخلف اسالم اسماعيل احمد على  ٦٨

 ١٠٦٩ مستجد تخلف اسالم جابر حسن محمد  ٦٩

 ١٠٧٠ مستجد تقدير اسالم حامد جمعه احمد  ٧٠

 ١٠٧١ مستجد تخلف اسالم سيد مبروك محمد  ٧١

 ١٠٧٢ مستجد تخلف اسالم شوقى محمد جاب هللا  ٧٢

 ١٠٧٣ مستجد تخلف اسالم يوسف على سليم  ٧٣

 ١٠٧٤ مستجد تقدير اسلم ايسر مختار عبد الظاهر  ٧٤

 ١٠٧١ تقديرمستجد  اسماء احمد صالح احمد  ٧١

 ١٠٧٦ مستجد تخلف اسماء احمد عطيه حسن  ٧٦

 ١٠٧٧ مستجد تخلف اسماء جمال حسن محمد  ٧٧

 ١٠٧٨ مستجد تخلف اسماء جمال دسوقى يوسف  ٧٨

 ١٠٧٩ مستجد تقدير اسماء حسن السيد محمد  ٧٩

 ١٠٨٠ مستجد تقدير اسماء حسن يوسف عبدالصمد  ٨٠

 ١٠٨١ مستجد تخلف اسماء حمدى عبدالعزيز خليفة  ٨١

 ١٠٨٢ مستجد تخلف اسماء حمدى عطيه عميره  ٨٢

 ١٠٨٣ مستجد تقدير اسماء حمزه احمد محمد فرماوى  ٨٣

 ١٠٨٤ مستجد تخلف اسماء حنفى خلف مهنى  ٨٤

 ١٠٨١ مستجد تخلف اسماء خالد جمال احمد  ٨١

 ١٠٨٦ مستجد تخلف اسماء رجب حسن محمد  ٨٦

 ١٠٨٧ مستجد تخلف محمداسماء سيد احمد   ٨٧

 ١٠٨٨ مستجد تخلف اسماء سيد موسى حسن  ٨٨

 ١٠٨٩ مستجد تخلف اسماء صابر محمود عبدربه  ٨٩

 ١٠٩٠ مستجد تخلف اسماء صالح عبد السالم عبده  ٩٠

 ١٠٩١ مستجد تقدير اسماء صالح عبدالجليل احمد  ٩١

 ١٠٩٢ مستجد تخلف اسماء طه محمد احمد  ٩٢

 ١٠٩٣ مستجد تخلف عبدالحليم عبدالمالك عبدالحليماسماء   ٩٣

 ١٠٩٤ مستجد تخلف اسماء عبدالرؤف احمد اسماعيل  ٩٤

 ١٠٩١ مستجد تقدير اسماء على عبدهللا عبدالجواد  ٩١

 ١٠٩٦ مستجد تخلف اسماء عنتر ابراهيم عبدالعال  ٩٦

 ١٠٩٧ مستجد تخلف اسماء فرج شعبان عبدالحكيم  ٩٧

 ١٠٩٨ مستجد تخلف ابوالغيط السيد اسماء محمد  ٩٨

 ١٠٩٩ مستجد تخلف اسماء محمد خلف ابوالليل  ٩٩

 ١١٠٠ مستجد تقدير اسماء محمد عاطف عبد هللا  ١٠٠
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 ١١٠١ مستجد تقدير اسماء محمد عبدالعال عبدالرازق  ١٠١

 ١١٠٢ مستجد تخلف اسماء محمد غزالى عبدالنظير  ١٠٢

 ١١٠٣ مستجد تقدير اسماء محمود شيبه منصور  ١٠٣

 ١١٠٤ مستجد تقدير اسماء نادى عبدالحميد حسن  ١٠٤

 ١١٠١ مستجد تخلف اسماعيل جمال فوزى محمد  ١٠١

 ١١٠٦ مستجد تقدير اسماعيل محمد إبراهيم عبد المجيد  ١٠٦

 ١١٠٧ مستجد تخلف اصيله محمد المعتصم مصطفى صالح  ١٠٧

 ١١٠٨ مستجد تقدير افنان عمادالدين محمد عبدالعظيم  ١٠٨

 ١١٠٩ مستجد تقدير االء ابوهاشم عبدالوهاب عبدالصادق  ١٠٩

 ١١١٠ مستجد تقدير االء احمد محمود رشاد محمد  ١١٠

 ١١١١ مستجد تخلف االء حسنى فتحى حمد السيد  ١١١

 ١١١٢ مستجد تقدير االء حسين على عبدالعاطى  ١١٢

 ١١١٣ مستجد تخلف االء عادل سالم حافظ  ١١٣

 ١١١٤ مستجد تقدير االء عبدالقادر عبدهللا محمد  ١١٤

 ١١١١ مستجد تقدير االء عليوه امام على  ١١١

 ١١١٦ مستجد تخلف االء نصر محمد على  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تخلف الحسن على عامر محمد  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف الحسين عيد عبد العزيز احمد  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تقدير الزهراء محمد القياتى عبدالحميد محمد  ١١٩

 ١١٢٠ مستجد تقدير السيد على سالمه على  ١٢٠

 ١١٢١ مستجد تخلف الشيماء جارحى فواز رياض  ١٢١

 ١١٢٢ مستجد تقدير الهام شعبان معتمد عبدالمجيد  ١٢٢

 ١١٢٣ مستجد تقدير الهام محمد عبدالحفيظ بدوي  ١٢٣

 ١١٢٤ مستجد تقدير امال اسماعيل حسين اسماعيل  ١٢٤

 ١١٢١ مستجد تقدير امال حسيب عبدالعاطى على  ١٢١

 ١١٢٦ مستجد تقدير امال حماده محمد عبدالجابر  ١٢٦

 ١١٢٧ مستجد تخلف امال عماد سيد عبدالعاطى  ١٢٧

 ١١٢٨ مستجد تخلف امانى البدرى محمد موسى  ١٢٨

 ١١٢٩ مستجد تخلف رمضان عليشامانى عيسى   ١٢٩

 ١١٣٠ مستجد تقدير امانى مسامح صابر عبدالعزيز  ١٣٠

 ١١٣١ مستجد تقدير امانى مشهور حسن محمد  ١٣١

 ١١٣٢ مستجد تقدير امل ابراهيم حسين ابراهيم  ١٣٢

 ١١٣٣ مستجد تقدير امل طه حسانين عبدالستار  ١٣٣

 ١١٣٤ مستجد تخلف امل محمد صالح عبدالرحمن  ١٣٤

 ١١٣١ مستجد تقدير امنه طه على شريف  ١٣١
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 ١١٣٦ مستجد تقدير امنه عبدالرحمن على عبدالرحمن  ١٣٦

 ١١٣٧ مستجد تقدير امنيه اشرف محمد احمد  ١٣٧

 ١١٣٨ مستجد تخلف امنيه ايمن فؤاد احمد  ١٣٨

 ١١٣٩ مستجد تقدير امنيه حسن على حسن  ١٣٩

 ١١٤٠ تخلفمستجد  امنيه ذكى شمس ذكى  ١٤٠

 ١١٤١ مستجد تخلف امنيه عادل محمد عبداللطيف  ١٤١

 ١١٤٢ مستجد تقدير امنيه محمد احمد البدوى محمد  ١٤٢

 ١١٤٣ مستجد تقدير امنيه هانى اسماعيل محمد  ١٤٣

 ١١٤٤ مستجد تقدير امنيه وحيد عمر عبدالنعيم  ١٤٤

 ١١٤١ مستجد تخلف اميره احمد عبدالحكيم حسن  ١٤١

 ١١٤٦ مستجد تقدير اميره احمد عبدهللا سيد  ١٤٦

 ١١٤٧ مستجد تخلف اميره السيد فاروق على خضر  ١٤٧

 ١١٤٨ مستجد تخلف اميره جمال عباس عبدالغنى  ١٤٨

 ١١٤٩ مستجد تقدير اميره جمال عبدالجواد عبدالتواب  ١٤٩

 ١١١٠ مستجد تخلف اميره جمال على قطب  ١١٠
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 ١١١١ مستجد تقدير اميره جمال محمد فنجرى  ١١١

 ١١١٢ مستجد تخلف اميره جمال محمد نصر  ١١٢

 ١١١٣ مستجد تخلف اميره حسن عبدالعال حسن  ١١٣

 ١١١٤ مستجد تقدير اميره سمير فرغل هاشم  ١١٤

 ١١١١ مستجد تخلف اميره سيد محمد احمد  ١١١

 ١١١٦ مستجد تخلف اميره شعبان صادق حسين  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تقدير اميره يحيى السعيد ابراهيم  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف اميمه حسين محمود حسين  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تقدير انتصار السيد احمد السيد  ١١٩

 ١١٦٠ مستجد تقدير ايات محمد احمد على  ١٦٠

 ١١٦١ مستجد تقدير ايمان اسامه محمد السعيد عبدالقادر  ١٦١

 ١١٦٢ مستجد تخلف ايمان حماده خلف معاز  ١٦٢

 ١١٦٣ مستجد تخلف ايمان خالد فوزى محمد  ١٦٣

 ١١٦٤ مستجد تخلف ايمان خلف ابراهيم خلف  ١٦٤

 ١١٦١ مستجد تقدير ايمان خليفه محمد على  ١٦١

 ١١٦٦ مستجد تقدير ايمان خميس احمد حسين  ١٦٦

 ١١٦٧ تقديرمستجد  ايمان دكرورى دردير ابراهيم  ١٦٧

 ١١٦٨ مستجد تخلف ايمان سيد معبد عباس  ١٦٨

 ١١٦٩ مستجد تقدير ايمان شعبان حسين حسن  ١٦٩
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 ١١٧٠ مستجد تخلف ايمان عادل ابوالفتوح احمد سالم  ١٧٠

 ١١٧١ مستجد تقدير ايمان عزت راشد عرفان  ١٧١

 ١١٧٢ مستجد تخلف ايمان عصام فتحى عبدالجابر  ١٧٢

 ١١٧٣ مستجد تقدير على ابوغنيمه فتح البابايمان   ١٧٣

 ١١٧٤ مستجد تقدير ايمان على مكرم على  ١٧٤

 ١١٧١ مستجد تقدير ايمان محمد احمد طوسون  ١٧١

 ١١٧٦ مستجد تخلف ايمان محمد عدلى على  ١٧٦

 ١١٧٧ مستجد تخلف ايمان محمد محجوب ابراهيم  ١٧٧

 ١١٧٨ مستجد تخلف ايمان منصور فتحى محمد  ١٧٨

 ١١٧٩ مستجد تقدير ايناس سعد صبره عبدالاله  ١٧٩

 ١١٨٠ مستجد تقدير ايه ابراهيم عبدالهادى حمدهللا  ١٨٠

 ١١٨١ مستجد تخلف ايه بيومى مكرم محمد  ١٨١

 ١١٨٢ مستجد تقدير ايه حماد عبد هللا محمد  ١٨٢

 ١١٨٣ مستجد تقدير ايه حماده حلمى بدير  ١٨٣

 ١١٨٤ مستجد تقدير دكرورى محمدايه حمدى   ١٨٤

 ١١٨١ مستجد تخلف ايه خالد محمد محمد  ١٨١

 ١١٨٦ مستجد تخلف ايه رجب المصرى صالح  ١٨٦

 ١١٨٧ مستجد تقدير ايه رشاد عبدالعليم محمد  ١٨٧

 ١١٨٨ مستجد تخلف ايه سيد احمد عبدالفتاح  ١٨٨

 ١١٨٩ مستجد تقدير ايه شكرى حسان عبدالحفيظ  ١٨٩

 ١١٩٠ مستجد تقدير ايه شكرى محمد محمد  ١٩٠

 ١١٩١ مستجد تقدير ايه ضاحى محمد مسعود  ١٩١

 ١١٩٢ مستجد تقدير ايه طارق ابراهيم السيد عماشه  ١٩٢

 ١١٩٣ مستجد تخلف ايه طه حسين اسماعيل  ١٩٣

 ١١٩٤ مستجد تقدير ايه عاشور عبدالقادر محمد  ١٩٤

 ١١٩١ مستجد تخلف سليم ايه عبدالحكيم عبدالفتاح محمد  ١٩١

 ١١٩٦ مستجد تخلف ايه عبدالرازق شحاته رمضان  ١٩٦

 ١١٩٧ مستجد تخلف ايه عبدالفتاح عبدالمجيد عبدالقادر  ١٩٧

 ١١٩٨ مستجد تقدير ايه عبدهللا شعبان محمد  ١٩٨

 ١١٩٩ مستجد تقدير ايه عربى ربيع كمال  ١٩٩

 ١٢٠٠ مستجد تخلف ايه عالء عبدالغنى احمد  ٢٠٠
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 ١٢٠١ مستجد تقدير ايه على عبدالحكيم خليل  ٢٠١

 ١٢٠٢ مستجد تقدير ايه فتحى جمعه عبدالعظيم  ٢٠٢

 ١٢٠٣ مستجد تقدير ايه فكرى محمد عباس  ٢٠٣
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 ١٢٠٤ مستجد تخلف ايه محمد احمد على  ٢٠٤

 ١٢٠١ مستجد تقدير ايه محمد العربى عوض مهنى  ٢٠١

 ١٢٠٦ مستجد تقدير ايه محمد عباس كامل  ٢٠٦

 ١٢٠٧ مستجد تخلف ايه مختار صاوى محمد  ٢٠٧

 ١٢٠٨ مستجد تقدير ايه مصطفى محمد موسى  ٢٠٨

 ١٢٠٩ مستجد تخلف ايه معوض شحاته محمد  ٢٠٩

 ١٢١٠ مستجد تقدير ايه مهدى شحاته مهدى  ٢١٠

 ١٢١١ مستجد تخلف باسم احمد على طه  ٢١١

 ١٢١٢ مستجد تقدير بركات صديق غانم بركات  ٢١٢

 ١٢١٣ مستجد تقدير بسمه اسامه محمد امام  ٢١٣

 ١٢١٤ مستجد تخلف بسمه جمال رجب عبدالسالم  ٢١٤

 ١٢١١ مستجد تقدير بسمه حسين عبدالرحمن حسين  ٢١١

 ١٢١٦ مستجد تقدير بسمه خالد عبدالرحمن سالمه  ٢١٦

 ١٢١٧ مستجد تقدير عبدالمطلببسمه عارف نيازى   ٢١٧

 ١٢١٨ مستجد تقدير بسمه عالء خلف حسن  ٢١٨

 ١٢١٩ مستجد تخلف بسمه نشأت عبدالرحمن احمد  ٢١٩

 ١٢٢٠ مستجد تقدير بسنت محمد حسن حسن محمد  ٢٢٠

 ١٢٢١ مستجد تقدير بالل المهدى حسين محمود  ٢٢١

 ١٢٢٢ مستجد تخلف بيداء مدحت محمد ابوالنصر  ٢٢٢

 ١٢٢٣ مستجد تخلف تسنيم على محمد توفيق  ٢٢٣

 ١٢٢٤ مستجد تخلف تغريد حامد محمد حسن  ٢٢٤

 ١٢٢١ مستجد تقدير تغريد سعداوى محمود سعداوى  ٢٢١

 ١٢٢٦ مستجد تخلف تغريد عابد عبدالجليل لملوم  ٢٢٦

 ١٢٢٧ مستجد تقدير تقوى صبره عبدهللا ابراهيم  ٢٢٧

 ١٢٢٨ مستجد تخلف تقى احمد محمد قبيسى  ٢٢٨

 ١٢٢٩ مستجد تخلف تقى طارق عبدالرحمن اسماعيل  ٢٢٩

 ١٢٣٠ مستجد تقدير تيسير ربيع فؤاد بكر  ٢٣٠

 ١٢٣١ مستجد تخلف ثناء احمد محمد احمد  ٢٣١

 ١٢٣٢ مستجد تقدير ثناء على محمود على  ٢٣٢

 ١٢٣٣ مستجد تخلف جميله خليفه عبدالهادى محمد  ٢٣٣

 ١٢٣٤ مستجد تخلف رمضان كامل عبدالرحمنجميله   ٢٣٤

 ١٢٣١ مستجد تخلف جهاد حسن عبدالعزيز خليل  ٢٣١

 ١٢٣٦ مستجد تقدير جهاد عباس ثابت عباس  ٢٣٦

 ١٢٣٧ مستجد تقدير جهاد فرحان جمال محمد  ٢٣٧

 ١٢٣٨ مستجد تقدير جهاد محمد سيد زكريا امين  ٢٣٨
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 ١٢٣٩ مستجد تخلف جهاد محمد منصف محمد  ٢٣٩

 ١٢٤٠ مستجد تخلف جهاد محمود محمد نورالدين على  ٢٤٠

 ١٢٤١ مستجد تخلف جهاد يوسف ابراهيم عبدالقادر  ٢٤١

 ١٢٤٢ مستجد تخلف جيهان عطيه زاهر حسن  ٢٤٢

 ١٢٤٣ مستجد تقدير حاتم جمال عبدالحميد عبدالواحد  ٢٤٣

 ١٢٤٤ مستجد تخلف حسام احمد محمد حبيب  ٢٤٤

 ١٢٤١ مستجد تقدير الدين حمدى حسن عبدالحكيمحسام   ٢٤١

 ١٢٤٦ مستجد تخلف حسام رمضان عثمان سيد  ٢٤٦

 ١٢٤٧ مستجد تقدير حسام عالء فوزى سالمه شعبان  ٢٤٧

 ١٢٤٨ مستجد تقدير حسام ناصر السيد محمد  ٢٤٨

 ١٢٤٩ مستجد تقدير حسن ابراهيم حسن عبدهللا االخناوى  ٢٤٩

 ١٢١٠ مستجد تخلف عليحسن على محمد   ٢١٠
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 ١٢١١ مستجد تخلف حسن ناجى حسن احمد مبروك  ٢١١

 ١٢١٢ مستجد تقدير حسناء ابراهيم عبدالفتاح عبدالغنى  ٢١٢

 ١٢١٣ مستجد تخلف حسناء حسن عبدالحميد محمد  ٢١٣

 ١٢١٤ مستجد تخلف حسناء زهران عبد الحفيظ محمد  ٢١٤

 ١٢١١ مستجد تخلف حسناء محمد نجيب عبدهللا عبدالمقصود  ٢١١

 ١٢١٦ مستجد تقدير حسين عادل حسين السعدى  ٢١٦

 ١٢١٧ مستجد تقدير حسين فوزى عبدالتواب محمد  ٢١٧

 ١٢١٨ مستجد تخلف حماده حسين عبدالحليم على  ٢١٨

 ١٢١٩ مستجد تخلف حمد يشيوب زكى عبدالرحمن  ٢١٩

 ١٢٦٠ مستجد تقدير عبدالسالم محمدحنان سعد   ٢٦٠

 ١٢٦١ مستجد تخلف حنان ناصر محمد صبرى محمد  ٢٦١

 ١٢٦٢ مستجد تخلف حنفى محمود محمد حنفى  ٢٦٢

 ١٢٦٣ مستجد تخلف خالد احمد عبدالقادر مهدى  ٢٦٣

 ١٢٦٤ مستجد تخلف خالد انور عبدالعزيز السيد  ٢٦٤

 ١٢٦١ تخلفمستجد  خلف اسماعيل خلف عبدالقادر  ٢٦١

 ١٢٦٦ مستجد تخلف خلود خالد حسنين موسى  ٢٦٦

 ١٢٦٧ مستجد تخلف خلود خالد ربيع سيد  ٢٦٧

 ١٢٦٨ مستجد تخلف خلود خالد عبدالسميع احمد  ٢٦٨

 ١٢٦٩ مستجد تخلف خلود عالءالدين محمد رضا محمد  ٢٦٩

 ١٢٧٠ مستجد تخلف خلود نصر محمد رشدى  ٢٧٠

 ١٢٧١ مستجد تخلف عبدالحافظ محمدداليا حسين   ٢٧١

 ١٢٧٢ مستجد تقدير داليا فولى عطيه على  ٢٧٢
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 ١٢٧٣ مستجد تخلف داليا محمد فخرى محمود  ٢٧٣

 ١٢٧٤ مستجد تقدير دعاء تونى عمر موسى  ٢٧٤

 ١٢٧١ مستجد تقدير دعاء خلف صديق محمد  ٢٧١

 ١٢٧٦ مستجد تقدير دعاء طه عبدالوهاب قناوى  ٢٧٦

 ١٢٧٧ مستجد تقدير دعاء عبدالقادر السعدى الجوده  ٢٧٧

 ١٢٧٨ مستجد تخلف دعاء عماد الدين والى رشاد  ٢٧٨

 ١٢٧٩ مستجد تخلف دعاء عمر محمد ابوالعالء  ٢٧٩

 ١٢٨٠ مستجد تقدير دعاء محمد محمود حفنى  ٢٨٠

 ١٢٨١ مستجد تخلف دنيا زكريا صبحى عبدالسالم  ٢٨١

 ١٢٨٢ مستجد تخلف هيبه دهب سيد ابوالفتوح  ٢٨٢

 ١٢٨٣ مستجد تقدير دينا توفيق محمد توفيق  ٢٨٣

 ١٢٨٤ مستجد تخلف دينا رشوان محمد محمد  ٢٨٤

 ١٢٨١ مستجد تخلف دينا شعبان كامل احمد  ٢٨١

 ١٢٨٦ مستجد تخلف دينا صالح محمد حسن  ٢٨٦

 ١٢٨٧ مستجد تخلف دينا عالم عبدالقادر عبدالرحيم  ٢٨٧

 ١٢٨٨ مستجد تخلف غنيم عبدهللا حامد مرسى دينا  ٢٨٨

 ١٢٨٩ مستجد تقدير دينا فتح هللا موسى حسين  ٢٨٩

 ١٢٩٠ مستجد تخلف دينا فتحى طلبه عبدالاله  ٢٩٠

 ١٢٩١ مستجد تقدير دينا محمد قرنى عبدالحميد  ٢٩١

 ١٢٩٢ مستجد تقدير دينا مصطفى عبدالرحيم عبدالجابر  ٢٩٢

 ١٢٩٣ مستجد تقدير جبرائيل عبدهللادينا نبيل   ٢٩٣

 ١٢٩٤ مستجد تقدير راند ه حماده رجب ابوزيد  ٢٩٤

 ١٢٩١ مستجد تقدير رانيا جمال محمود اسماعيل  ٢٩١

 ١٢٩٦ مستجد تقدير رانيا عليوه مسلم جمعه  ٢٩٦

 ١٢٩٧ مستجد تخلف رانيا عمر فتحى توفيق  ٢٩٧

 ١٢٩٨ مستجد تخلف رانيا فريد السيد مصطفى  ٢٩٨

 ١٢٩٩ مستجد تقدير رانيا محروس سمير عبده طعيمه  ٢٩٩

 ١٣٠٠ مستجد تخلف رانيا محمد رمضان عبدالمقصود  ٣٠٠
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 ١٣٠١ مستجد تخلف رانيا محمد عمار محمد  ٣٠١

 ١٣٠٢ مستجد تخلف رباب ابراهيم ابراهيم ابوفايد  ٣٠٢

 ١٣٠٣ مستجد تخلف احمدرباب حسن عبدربه   ٣٠٣

 ١٣٠٤ مستجد تقدير رباب عيد عبدالمجيد جاد  ٣٠٤

 ١٣٠١ مستجد تخلف ربيع محمد هديه محمد  ٣٠١

 ١٣٠٦ مستجد تخلف رجاء طه فرج طه  ٣٠٦
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 ١٣٠٧ مستجد تخلف رجاء يحيى عبدالعزيز عبدالحميد  ٣٠٧

 ١٣٠٨ مستجد تخلف رجب عاطف صديق عبدالحافظ  ٣٠٨

 ١٣٠٩ مستجد تخلف عبده احمد قرنىرجب   ٣٠٩

 ١٣١٠ مستجد تخلف رجب عالم سعد جويده  ٣١٠

 ١٣١١ مستجد تخلف رحاب جمعه احمد عبدهللا  ٣١١

 ١٣١٢ مستجد تخلف رحاب عبدالرحمن قطب عبدهللا  ٣١٢

 ١٣١٣ مستجد تخلف رحاب مصطفى طه عبدالكريم  ٣١٣

 ١٣١٤ مستجد تخلف رحاب يحى محمد على  ٣١٤

 ١٣١١ مستجد تخلف رحمه رشاد محمد البدرى شعبان  ٣١١

 ١٣١٦ مستجد تقدير رحمه قياتى صالح على  ٣١٦

 ١٣١٧ مستجد تقدير رحمه محمد فاضل صادق  ٣١٧

 ١٣١٨ مستجد تقدير رشا جمال كامل محمد  ٣١٨

 ١٣١٩ مستجد تخلف رشا محى حسن احمد  ٣١٩

 ١٣٢٠ مستجد تقدير رضا السيد محمد السيد  ٣٢٠

 ١٣٢١ مستجد تخلف رضوان رفاعى ابوالوفا ابوالفضل  ٣٢١

 ١٣٢٢ مستجد تقدير رضوى حسين حسن ابراهيم  ٣٢٢

 ١٣٢٣ مستجد تقدير رغده سيد عبدهللا عيد  ٣٢٣

 ١٣٢٤ مستجد تخلف رقيه احمد صاوى محمد  ٣٢٤

 ١٣٢١ مستجد تقدير رنيا محمود احمد محمود  ٣٢١

 ١٣٢٦ مستجد تخلف عبدالفتاح محمد مرادرنيم عالء الدين   ٣٢٦

 ١٣٢٧ مستجد تخلف رويدا الشافعى على حسن  ٣٢٧

 ١٣٢٨ مستجد تخلف ريم ابراهيم سيد على  ٣٢٨

 ١٣٢٩ مستجد تخلف زكريا يحى زكريا احمد  ٣٢٩

 ١٣٣٠ مستجد تخلف زهراء محمد سعدالدين احمد  ٣٣٠

 ١٣٣١ مستجد تقدير زهره محمود محمد عبدالنبى  ٣٣١

 ١٣٣٢ مستجد تخلف زهور عزمى عبدالعزيز عبدالغنى  ٣٣٢

 ١٣٣٣ مستجد تقدير زينب اسماعيل مصطفى عبدالحفيظ  ٣٣٣

 ١٣٣٤ مستجد تخلف زينب سالم ابراهيم سالم  ٣٣٤

 ١٣٣١ مستجد تقدير زينب عاطف سيد فراج  ٣٣١

 ١٣٣٦ مستجد تخلف زينب عاطف شعبان عبدالباقي  ٣٣٦

 ١٣٣٧ مستجد تخلف محمد كمال عبدالرحمنزينب   ٣٣٧

 ١٣٣٨ مستجد تخلف زينب ياسر فوزى فهمى  ٣٣٨

 ١٣٣٩ مستجد تقدير ساره امين طه محمد  ٣٣٩

 ١٣٤٠ مستجد تخلف ساره خالد سليمان دياب  ٣٤٠

 ١٣٤١ مستجد تقدير ساره مجدى محمود على زناتى  ٣٤١
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 ١٣٤٢ مستجد تقدير ساره محمد زغلول عيد  ٣٤٢

 ١٣٤٣ مستجد تخلف ساره محمد عبدالمجيد محمد  ٣٤٣

 ١٣٤٤ مستجد تقدير سالمان عياد احمد محمد  ٣٤٤

 ١٣٤١ مستجد تقدير سحر احمد سلطان محمد  ٣٤١

 ١٣٤٦ مستجد تقدير سحر جمال محمود محمد  ٣٤٦

 ١٣٤٧ مستجد تقدير سعاد عبدالعزيز عبدالكريم عبدالعزيز  ٣٤٧

 ١٣٤٨ مستجد تقدير محمودسعاد كامل عبود   ٣٤٨

 ١٣٤٩ مستجد تقدير سلوى مصطفى سيد محمد  ٣٤٩

 ١٣١٠ مستجد تقدير سماح عاطف هاشم محمد  ٣١٠
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 ١٣١١ مستجد تقدير سمر احمد عبدالوهاب قاسم  ٣١١

 ١٣١٢ مستجد تقدير سمر اشرف عبدالسيد عويس  ٣١٢

 ١٣١٣ مستجد تخلف حسنسمر حسن شحاته   ٣١٣

 ١٣١٤ مستجد تخلف سمر ربيع مراد ابراهيم  ٣١٤

 ١٣١١ مستجد تخلف سمر على الشاذلى محمد ابراهيم  ٣١١

 ١٣١٦ مستجد تقدير سمر على عبدالحميد احمد  ٣١٦

 ١٣١٧ مستجد تخلف سمر عمران عبدالباسط احمد  ٣١٧

 ١٣١٨ مستجد تخلف سمر يونس حسن احمد  ٣١٨

 ١٣١٩ مستجد تخلف سميه احمد حسانين محمود  ٣١٩

 ١٣٦٠ مستجد تخلف سميه عالء حامد السيد  ٣٦٠

 ١٣٦١ مستجد تخلف سناء ابراهيم احمد عبدالمولى  ٣٦١

 ١٣٦٢ مستجد تقدير سناء سيد عبدالرؤف رشوان  ٣٦٢

 ١٣٦٣ مستجد تقدير سناء محمد السيد محمود  ٣٦٣

 ١٣٦٤ تخلف مستجد سندس محمود حسن حسين  ٣٦٤

 ١٣٦١ مستجد تخلف سندس هشام انور محمود  ٣٦١

 ١٣٦٦ مستجد تقدير سها احمد عبدالتواب احمد  ٣٦٦

 ١٣٦٧ مستجد تقدير سهام عماد فهمى عبدالكريم  ٣٦٧

 ١٣٦٨ مستجد تخلف سهير سيد محمود طه  ٣٦٨

 ١٣٦٩ مستجد تقدير سهير معتمد محمد عبدالعظيم  ٣٦٩

 ١٣٧٠ مستجد تخلف حداد خليفهسهيله حسام   ٣٧٠

 ١٣٧١ مستجد تخلف سهيله هشام عبدالجابر محمد على  ٣٧١

 ١٣٧٢ مستجد تقدير سوزان عبدالمجيد محمد عبدالمجيد  ٣٧٢

 ١٣٧٣ مستجد تقدير سوزان مهاود عبدالمعتمد سليم  ٣٧٣

 ١٣٧٤ مستجد تقدير سيد ابو بكر شحات محمد  ٣٧٤

 ١٣٧١ مستجد تخلف سيد احمد السيد على  ٣٧١
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 ١٣٧٦ مستجد تقدير شاهنده حسن محمود عبدالغنى  ٣٧٦

 ١٣٧٧ مستجد تقدير شاهيناز فتح هللا صديق عياد  ٣٧٧

 ١٣٧٨ مستجد تقدير شروق ايوب محمد عبدالحليم  ٣٧٨

 ١٣٧٩ مستجد تخلف شروق رمضان سيد على  ٣٧٩

 ١٣٨٠ مستجد تخلف شرين خلف ابراهيم عثمان  ٣٨٠

 ١٣٨١ مستجد تخلف شرين خلف شحاته قطب  ٣٨١

 ١٣٨٢ مستجد تقدير شرين رضا على حسن  ٣٨٢

 ١٣٨٣ مستجد تخلف شرين عبدالمعتمد عبدالظاهر يونس  ٣٨٣

 ١٣٨٤ مستجد تخلف شريهان عبدهللا مغربى عبدهللا  ٣٨٤

 ١٣٨١ مستجد تخلف شعيب فيصل حميد سيد  ٣٨١

 ١٣٨٦ مستجد تقدير شهاب كامل عبدالغنى حسانين  ٣٨٦

 ١٣٨٧ مستجد تقدير شيرين عادل عبد الحميد خميس  ٣٨٧

 ١٣٨٨ مستجد تقدير شيماء اشرف احمد عبدالوهاب  ٣٨٨

 ١٣٨٩ مستجد تخلف شيماء الديب خلف محمد  ٣٨٩

 ١٣٩٠ مستجد تخلف شيماء جمال بدران على  ٣٩٠

 ١٣٩١ مستجد تقدير شيماء جمال محمد جمعه  ٣٩١

 ١٣٩٢ مستجد تخلف شيماء خلف شحاته محمود  ٣٩٢

 ١٣٩٣ مستجد تخلف شيماء رفعت محمد عبدالصبور  ٣٩٣

 ١٣٩٤ مستجد تقدير شيماء سمير حلمى عبدالمقصود  ٣٩٤

 ١٣٩١ مستجد تخلف شيماء عاطف طلعت حسين  ٣٩١

 ١٣٩٦ مستجد تخلف شيماء عبدالصبور محمد محمود  ٣٩٦

 ١٣٩٧ مستجد تقدير عبدالحافظشيماء عبدالناصر هاشم   ٣٩٧

 ١٣٩٨ مستجد تقدير شيماء على سيد ابراهيم  ٣٩٨

 ١٣٩٩ مستجد تخلف شيماء عيسى مصطفى هاشم  ٣٩٩

 ١٤٠٠ مستجد تخلف شيماء فرج عيد على  ٤٠٠

 رقم الجلوس حالة القيد االسم م

 ١٤٠١ مستجد تقدير شيماء محمد سيد محمد  ٤٠١

 ١٤٠٢ مستجد تقدير فتح البابشيماء محمد كامل   ٤٠٢

 ١٤٠٣ مستجد تقدير شيماء محمد محمود احمد  ٤٠٣

 ١٤٠٤ مستجد تقدير صابرين سيد الدسوقى عبدالكريم  ٤٠٤

 ١٤٠١ مستجد تقدير صابرين سيد محمد عيسى  ٤٠١

 ١٤٠٦ مستجد تقدير صابرين لطفى محمد على  ٤٠٦

 ١٤٠٧ مستجد تخلف صباح احمد عبدالمفصود محمود  ٤٠٧

 ١٤٠٨ مستجد تخلف صفاء ابوالفتوح عياط حسين  ٤٠٨

 ١٤٠٩ مستجد تخلف صفاء احمد عبد المجيد عبد هللا  ٤٠٩
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 ١٤١٠ مستجد تخلف صفاء جالل ابوالسعود سليم  ٤١٠

 ١٤١١ مستجد تخلف صفا حفناوى محمد سيد  ٤١١

 ١٤١٢ مستجد تخلف صفاء محمد عادل محمد عبدالعليم  ٤١٢

 ١٤١٣ مستجد تخلف هشام عبده هاشمصفاء   ٤١٣

 ١٤١٤ مستجد تخلف صفيه فضل محمد محمد  ٤١٤

 ١٤١١ مستجد تقدير ضحى سيد عبدالرازق محمد  ٤١١

 ١٤١٦ مستجد تقدير طارق رمضان محمد طه  ٤١٦

 ١٤١٧ مستجد تخلف طاهر صالح محمد محمد  ٤١٧

 ١٤١٨ مستجد تخلف طاهر عادل محمد محمود  ٤١٨

 ١٤١٩ مستجد تخلف الصافى محمود عوض النجار عائشه  ٤١٩

 ١٤٢٠ مستجد تخلف عائشه محمد احمد محمد  ٤٢٠

 ١٤٢١ مستجد تخلف عادل احمد عبده حسن  ٤٢١

 ١٤٢٢ مستجد تخلف عبد الحميد نادى عبد الحميد محمد  ٤٢٢

 ١٤٢٣ مستجد تخلف عبد الرحمن محمود احمد محمود  ٤٢٣

 ١٤٢٤ مستجد تخلف عبدهللاعبدالرحمن احمد محمد   ٤٢٤

 ١٤٢١ مستجد تخلف عبدالرحمن جمال عبدالرسول سعيد  ٤٢١

 ١٤٢٦ مستجد تقدير عبدالرحمن صالح عبدالحكيم عبدالمجيد  ٤٢٦

 ١٤٢٧ مستجد تقدير عبدالرحمن عاشور عبدالرحمن عبدالحميد  ٤٢٧

 ١٤٢٨ مستجد تخلف عبدالرحمن محمد احمد محمد وزيرى  ٤٢٨

 ١٤٢٩ مستجد تخلف عبدالرحمن محمد محمد احمد  ٤٢٩

 ١٤٣٠ مستجد تخلف عبدالرحمن مراد صالح عبدالرحمن  ٤٣٠

 ١٤٣١ مستجد تقدير عبدالكريم رمضان محمود محمد  ٤٣١

 ١٤٣٢ مستجد تقدير عبدالاله سالمه مسعود عبدالاله  ٤٣٢

 ١٤٣٣ مستجد تخلف عبدهللا اسماعيل كامل شعبان  ٤٣٣

 ١٤٣٤ مستجد تقدير عبدهللا رافت عبدالرازق احمد  ٤٣٤

 ١٤٣١ مستجد تقدير عبدهللا سعيد على يوسف  ٤٣١

 ١٤٣٦ مستجد تقدير عبدهللا فتحى كامل احمد  ٤٣٦

 ١٤٣٧ مستجد تقدير عبدهللا ناجح عبدهللا عبدالكريم  ٤٣٧

 ١٤٣٨ مستجد تقدير عبير يحى حلمى محمد  ٤٣٨

 ١٤٣٩ مستجد تقدير سليمانعرفات عزت السيد   ٤٣٩

 ١٤٤٠ مستجد تقدير عزه جالل سيد جالل  ٤٤٠

 ١٤٤١ مستجد تقدير عزه شعبان على مهنى  ٤٤١

 ١٤٤٢ مستجد تخلف عزه محمد عبدالكريم الجندى  ٤٤٢

 ١٤٤٣ مستجد تقدير عصماء محمد عبدالمعطى محمد  ٤٤٣

 ١٤٤٤ مستجد تقدير عفاف رمضان محمد صالح  ٤٤٤
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 ١٤٤١ مستجد تخلف عال اسماعيل على محمد الدسوقي  ٤٤١

 ١٤٤٦ مستجد تخلف عالء ربيع فتحى عبدالحكم  ٤٤٦

 ١٤٤٧ مستجد تخلف على ابراهيم على احمد ابراهيم  ٤٤٧

 ١٤٤٨ مستجد تخلف على ربيع على عبدالسالم  ٤٤٨

 ١٤٤٩ مستجد تخلف على رضا على عابد  ٤٤٩

 ١٤١٠ مستجد تخلف على سيد على عبدالعزيز  ٤١٠
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 ١٤١١ مستجد تقدير علياء ابراهيم عبدالعزيز حسانين  ٤١١

 ١٤١٢ مستجد تقدير علياء ضاحى خلف على  ٤١٢

 ١٤١٣ مستجد تخلف علياء على محمد على  ٤١٣

 ١٤١٤ مستجد تقدير علياء نعمان سرور شعبان  ٤١٤

 ١٤١١ مستجد تخلف غازى عمر محمد عبدالمنعم  ٤١١

 ١٤١٦ مستجد تخلف عمرو رجب محمود حسين  ٤١٦

 ١٤١٧ مستجد تخلف عمرو رمضان عبدالباقى عبدالفتاح  ٤١٧

 ١٤١٨ مستجد تقدير عمرو عبد هللا جابر عبد هللا  ٤١٨

 ١٤١٩ مستجد تخلف عمرو عالءالدين كرم عبدالباقى  ٤١٩

 ١٤٦٠ تقديرمستجد  عمرو فتوح فتحى ابو شعيشع  ٤٦٠

 ١٤٦١ مستجد تقدير عيشه حسين شحات احمد  ٤٦١

 ١٤٦٢ مستجد تخلف غاده سليم خليل محمد  ٤٦٢

 ١٤٦٣ مستجد تخلف غاده سيد دسوقى عبدالرحيم  ٤٦٣

 ١٤٦٤ مستجد تخلف غاده على صديق مهنى  ٤٦٤

 ١٤٦١ مستجد تقدير غاده فؤاد عبدالمنعم عبدالعزيز  ٤٦١

 ١٤٦٦ مستجد تخلف عبدالمجيد محمد السيد غاليه ابراهيم  ٤٦٦

 ١٤٦٧ مستجد تخلف غدير احمد ثابت متولى  ٤٦٧

 ١٤٦٨ مستجد تخلف غدير عبدالمنعم حسن عبدالمنعم  ٤٦٨

 ١٤٦٩ مستجد تخلف فاروق الحسينى فاروق محمد  ٤٦٩

 ١٤٧٠ مستجد تخلف فاروق ناصر فاروق عبدالرازق  ٤٧٠

 ١٤٧١ مستجد تقدير مرتضيفاطمه ابوسمره سعد   ٤٧١

 ١٤٧٢ مستجد تقدير فاطمه احمد عويس على  ٤٧٢

 ١٤٧٣ مستجد تقدير فاطمه احمد فؤاد سعودى جابر  ٤٧٣

 ١٤٧٤ مستجد تخلف فاطمه الزهراء عبدالباسط محمد شحاته  ٤٧٤

 ١٤٧١ مستجد تخلف فاطمه الضبع عبده عامر  ٤٧١

 ١٤٧٦ تخلفمستجد  فاطمه جمال عبدالظاهر احمد  ٤٧٦

 ١٤٧٧ مستجد تخلف فاطمه حسن عبدالحكيم خلف  ٤٧٧

 ١٤٧٨ مستجد تخلف فاطمه حسنى سيد شعراوى  ٤٧٨
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 ١٤٧٩ مستجد تخلف فاطمه حسنى محمدين على  ٤٧٩

 ١٤٨٠ مستجد تخلف فاطمه رجب على ابراهيم  ٤٨٠

 ١٤٨١ مستجد تخلف فاطمه رضا فوزى خالد  ٤٨١

 ١٤٨٢ مستجد تخلف احمدفاطمه طه عبدالحسيب   ٤٨٢

 ١٤٨٣ مستجد تخلف فاطمه مبروك محمود احمد  ٤٨٣

 ١٤٨٤ مستجد تخلف فاطمه محمد احمد محمد  ٤٨٤

 ١٤٨١ مستجد تقدير فاطمه محمد حسين سيد  ٤٨١

 ١٤٨٦ مستجد تقدير فاطمه محمد على عبدالرازق  ٤٨٦

 ١٤٨٧ مستجد تقدير فاطمه وليد حمدين محمد  ٤٨٧

 ١٤٨٨ مستجد تقدير سعيد طه ابوجندىفتحى   ٤٨٨

 ١٤٨٩ مستجد تقدير كريم حمام عبد الغفار محمد  ٤٨٩

 ١٤٩٠ مستجد تخلف كريم عبدالناصر عزت حسن  ٤٩٠

 ١٤٩١ مستجد تخلف كريم محمد عبدالعزيز على  ٤٩١

 ١٤٩٢ مستجد تخلف كريم مرجان جمال عبده  ٤٩٢

 ١٤٩٣ مستجد تخلف كريمان احمد شعبان احمد  ٤٩٣

 ١٤٩٤ مستجد تخلف كريمه اسماعيل رجب اسماعيل  ٤٩٤

 ١٤٩١ مستجد تقدير كريمه جمال على محمد  ٤٩١

 ١٤٩٦ مستجد تقدير كريمه رجب محروس حسن  ٤٩٦

 ١٤٩٧ مستجد تخلف لمياء مسامح محمد داخلى  ٤٩٧

 ١٤٩٨ مستجد تخلف ماجده ابراهيم منصور محمد  ٤٩٨

 ١٤٩٩ مستجد تقدير ابراهيم محمد احمد عبدالحميد  ٤٩٩

 ١١٠٠ مستجد تقدير محمد اسماعيل على عبدالموجود  ١٠٠
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 ١١٠١ مستجد تخلف محمد اسماعيل محمد اسماعيل  ١٠١

 ١١٠٢ مستجد تقدير محمد اشرف ربيع عبدالمجيد  ١٠٢

 ١١٠٣ مستجد تخلف محمد اشرف عبدالكريم على  ١٠٣

 ١١٠٤ مستجد تخلف محمد ايمن محمد درويش  ١٠٤

 ١١٠١ مستجد تخلف محمد بدرى مندى على  ١٠١

 ١١٠٦ مستجد تخلف محمد جمال محمد عزمى عبد الفتاح  ١٠٦

 ١١٠٧ مستجد تقدير محمد حسان محمد احمد  ١٠٧

 ١١٠٨ مستجد تخلف محمد رضا عبدالرحمن محمد  ١٠٨

 ١١٠٩ مستجد تخلف محمد رمضان فتحى عبدالحكيم  ١٠٩

 ١١١٠ مستجد تقدير محمد سمير ابوزيد عبدالرحيم  ١١٠

 ١١١١ مستجد تخلف محمد شعبان رسالن حجاج  ١١١

 ١١١٢ مستجد تخلف محمد صالح الدين محمد عبدهللا  ١١٢
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 ١١١٣ مستجد تقدير محمد صالح الدين ناجى درويش  ١١٣

 ١١١٤ مستجد تقدير محمد طلعت محمود سليمان  ١١٤

 ١١١١ مستجد تخلف محمد عاشور هاشم ابوالعال  ١١١

 ١١١٦ مستجد تخلف محمد عاطف صديق محمود  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تقدير محمد عامر فاروق راشد  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تخلف محمد عبدالرحيم محمود عبدالحميد  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تخلف محمد عبدالعزيز صادق محمد  ١١٩

 ١١٢٠ مستجد تخلف محمد جميل عبدالمنعممحمد عبدالمنعم   ١٢٠

 ١١٢١ مستجد تخلف محمد عصام خالد مجلى  ١٢١

 ١١٢٢ مستجد تقدير محمد عطيه سويلم طه  ١٢٢

 ١١٢٣ مستجد تقدير محمد عطيه عبد السميع عبدربه  ١٢٣

 ١١٢٤ مستجد تخلف محمد عالءالدين ابراهيم عبداللطيف  ١٢٤

 ١١٢١ تخلفمستجد  محمد على عالم على  ١٢١

 ١١٢٦ مستجد تخلف محمد عمر عاطف محمد سليمان  ١٢٦

 ١١٢٧ مستجد تخلف محمد عيد سعيد ابراهيم بدوى  ١٢٧

 ١١٢٨ مستجد تخلف محمد عيسى عبدالونيس فرج  ١٢٨

 ١١٢٩ مستجد تخلف محمد فوزى محمد ايوب  ١٢٩

 ١١٣٠ مستجد تقدير محمد محمود عبدالحميد مبروك  ١٣٠

 ١١٣١ مستجد تقدير مصطفى احمد ابوزيد حسانمحمد   ١٣١

 ١١٣٢ مستجد تخلف محمد نادى زيان احمد  ١٣٢

 ١١٣٣ مستجد تقدير محمد ناصر على نمر  ١٣٣

 ١١٣٤ مستجد تخلف محمد نبيل رجب حسين  ١٣٤

 ١١٣١ مستجد تخلف محمد وائل ربيع قاسم  ١٣١

 ١١٣٦ مستجد تقدير محمد وجيه محمد شباره  ١٣٦

 ١١٣٧ مستجد تقدير محمد يحيى محمد على عبدالرحمن  ١٣٧

 ١١٣٨ مستجد تخلف محمد يوسف محمد كامل  ١٣٨

 ١١٣٩ مستجد تخلف محمود احمد حجازى مطاوع  ١٣٩

 ١١٤٠ مستجد تقدير محمود احمد صديق احمد  ١٤٠

 ١١٤١ مستجد تخلف محمود احمد محمد امين  ١٤١

 ١١٤٢ تخلفمستجد  محمود احمد محمد حسين  ١٤٢

 ١١٤٣ مستجد تخلف محمود احمد مهدى على  ١٤٣

 ١١٤٤ مستجد تقدير محمود السعيد عبدالمعين سيد احمد  ١٤٤

 ١١٤١ مستجد تخلف محمود سليمان محمد ابراهيم شراب  ١٤١

 ١١٤٦ مستجد تخلف محمود شعبان عبدالشافى عبدالحميد  ١٤٦

 ١١٤٧ مستجد تخلف محمود صالح ابراهيم خليل  ١٤٧
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 ١١٤٨ مستجد تخلف محمود عبدهللا عطيه حمدين  ١٤٨

 ١١٤٩ مستجد تخلف محمود فايز احمد احمد  ١٤٩

 ١١١٠ مستجد تخلف محمود فراج محمود محمد  ١١٠
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 ١١١١ مستجد تخلف محمود مجدى محمود عبداللطيف  ١١١

 ١١١٢ مستجد تقدير محمود محمد رجب عبدالرحيم  ١١٢

 ١١١٣ مستجد تقدير محمود محمد عبدهللا سيد  ١١٣

 ١١١٤ مستجد تخلف محمود محمد عطيه توفيق  ١١٤

 ١١١١ مستجد تخلف محمود محمد فريز طلبه  ١١١

 ١١١٦ مستجد تقدير محمود ناصر نظمى عبدالعزيز  ١١٦

 ١١١٧ مستجد تخلف مرام هشام عبدالباسط عبدالحميد مرسى  ١١٧

 ١١١٨ مستجد تقدير مروه خالد رسمى على  ١١٨

 ١١١٩ مستجد تقدير مروه خالد فراج محمد  ١١٩

 ١١٦٠ مستجد تقدير مروه خليفه كامل خليفه  ١٦٠

 ١١٦١ مستجد تقدير مروه سليمان زياده خضر  ١٦١

 ١١٦٢ مستجد تقدير مروه سيد محمد ابراهيم  ١٦٢

 ١١٦٣ مستجد تقدير مروه عبدالحكيم سعداوى محمود  ١٦٣

 ١١٦٤ مستجد تقدير مروه على سيد على  ١٦٤

 ١١٦١ مستجد تقدير مروه قاسم عبدهللا قاسم  ١٦١

 ١١٦٦ مستجد تقدير مروه كمال شوقى اسماعيل  ١٦٦

 ١١٦٧ مستجد تقدير مروه محمد مصطفى اسماعيل  ١٦٧

 ١١٦٨ مستجد تقدير مروه مصطفى حماد عبدالوهاب  ١٦٨

 ١١٦٩ مستجد تخلف احمد شعبان ابراهيممريم   ١٦٩

 ١١٧٠ مستجد تخلف مريم بهاء أحمد اسماعيل  ١٧٠

 ١١٧١ مستجد تخلف مريم عبدالرحيم عبدالسالم محمود  ١٧١

 ١١٧٢ مستجد تخلف مريم محمد جمال الدين احمد  ١٧٢

 ١١٧٣ مستجد تقدير مريهان احمد سيد احمد محمد المرحومى  ١٧٣

 ١١٧٤ مستجد تقدير ابراهيم احمد محمد المغربىمصطفى   ١٧٤

 ١١٧١ مستجد تخلف مصطفى ابوالمكارم حسين محمد  ١٧١

 ١١٧٦ مستجد تقدير مصطفى احمد محمد عبدالقوى  ١٧٦

 ١١٧٧ مستجد تخلف مصطفى احمد محمد هندى  ١٧٧

 ١١٧٨ مستجد تخلف مصطفى حمدى محمد عبدالباقى  ١٧٨

 ١١٧٩ مستجد تخلف اسماعيل ابوالحسنمصطفى سمير عباس   ١٧٩

 ١١٨٠ مستجد تقدير مصطفى قرشى رياض محمد  ١٨٠

 ١١٨١ مستجد تخلف مصطفى محمد سليمان احمد سليمان  ١٨١
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 ١١٨٢ مستجد تقدير مصطفى محمود نورالدين ابراهيم  ١٨٢

 ١١٨٣ مستجد تقدير منار احمد السيد احمد  ١٨٣

 ١١٨٤ مستجد تقدير االكوحمنار صبحى حسين عبدالعال   ١٨٤

 ١١٨١ مستجد تخلف منتصر فرح محروص عبدالرحيم  ١٨١

 ١١٨٦ مستجد تخلف منه هللا مجدى عبدالعظيم عبدالخالق  ١٨٦

 ١١٨٧ مستجد تخلف منه هللا محمود عبدالحليم محمد احمد  ١٨٧

 ١١٨٨ مستجد تقدير منه هللا ممدوح سيد صالح  ١٨٨

 ١١٨٩ مستجد تخلف حسن منه هللا يحيى حفنى  ١٨٩

 ١١٩٠ مستجد تخلف منى امام تونى صالح  ١٩٠

 ١١٩١ مستجد تخلف منى حسن قاسم محمد حمود  ١٩١

 ١١٩٢ مستجد تقدير منى سنوسى احمد كيالنى  ١٩٢

 ١١٩٣ مستجد تقدير منى صالح محمد حسن  ١٩٣

 ١١٩٤ مستجد تخلف منى على محمد عبدالتواب  ١٩٤

 ١١٩١ مستجد تخلف فتحى رمضان سالمهمنيره ياسر   ١٩١

 ١١٩٦ مستجد تخلف مها فهمى درويش فهمى  ١٩٦

 ١١٩٧ مستجد تقدير مها فوزى حلمى عبدالشافى  ١٩٧

 ١١٩٨ مستجد تخلف مهنى عبدالتواب مهنى جاب هللا  ١٩٨

 ١١٩٩ مستجد تقدير مى ربيع راضى السيد  ١٩٩

 ١٦٠٠ مستجد تخلف مى سعيد محمود محمد  ٦٠٠
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 ١٦٠١ مستجد تخلف مى صالح اسماعيل محمد ابو يوسف  ٦٠١

 ١٦٠٢ مستجد تقدير مى على خيرى عبدالمنعم  ٦٠٢

 ١٦٠٣ مستجد تخلف مى على راضى دكرورى  ٦٠٣

 ١٦٠٤ مستجد تقدير مى على شعبان على  ٦٠٤

 ١٦٠١ مستجد تخلف مى محمد عبدهللا احمد  ٦٠١

 ١٦٠٦ مستجد تقدير مى محمود ابراهيم محمود  ٦٠٦

 ١٦٠٧ مستجد تخلف مى يوسف لطفى يوسف  ٦٠٧

 ١٦٠٨ مستجد تقدير مياده اسماعيل احمد على  ٦٠٨

 ١٦٠٩ مستجد تخلف مياده شعبان حسين محمد  ٦٠٩

 ١٦١٠ مستجد تخلف ميار فتحى محمد ابراهيم النشار  ٦١٠

 ١٦١١ مستجد تخلف ميثاء جالل عبدهللا حسين  ٦١١

 ١٦١٢ مستجد تخلف ميرفت محى صابر محمد  ٦١٢

 ١٦١٣ مستجد تقدير ناديه حسن حامد عبداللطيف  ٦١٣

 ١٦١٤ مستجد تخلف ناديه خالد شوقى عبدالعزيز  ٦١٤

 ١٦١١ مستجد تقدير ناديه محمد مهدى محمد  ٦١١
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 ١٦١٦ مستجد تخلف ناريمان السيد على حسن  ٦١٦

 ١٦١٧ مستجد تخلف عادل محمود حسانين ناريمان  ٦١٧

 ١٦١٨ مستجد تقدير ناهد محمد رحيم محمود محجوب  ٦١٨

 ١٦١٩ مستجد تقدير نجاه نعمان خيرى نعمان  ٦١٩

 ١٦٢٠ مستجد تخلف نجالء رمضان فوزى احمد  ٦٢٠

 ١٦٢١ مستجد تقدير نجالء عاطف يونس احمد  ٦٢١

 ١٦٢٢ تخلفمستجد  ندا اشرف خليفه عبدالعظيم  ٦٢٢

 ١٦٢٣ مستجد تقدير ندى احمد عباس احمد  ٦٢٣

 ١٦٢٤ مستجد تخلف ندى عادل محمد بكرى  ٦٢٤

 ١٦٢١ مستجد تقدير ندى على احمد عبدالموجود  ٦٢١

 ١٦٢٦ مستجد تقدير ندى محمود احمد حسين  ٦٢٦

 ١٦٢٧ مستجد تخلف نرمين اسماعيل احمد عطيه  ٦٢٧

 ١٦٢٨ مستجد تقدير سليماننرمين ايمن مصطفى   ٦٢٨

 ١٦٢٩ مستجد تخلف نرمين رفعت عبدالمنعم عوف  ٦٢٩

 ١٦٣٠ مستجد تخلف نرمين على عبدالنعيم سيد  ٦٣٠

 ١٦٣١ مستجد تقدير نرمين نبيل محمد ابوالحسن  ٦٣١

 ١٦٣٢ مستجد تقدير نسمه حسنى محمد حسن  ٦٣٢

 ١٦٣٣ مستجد تقدير نسمه رجب رمضان حماد  ٦٣٣

 ١٦٣٤ مستجد تخلف نشوى محمود احمد محمود  ٦٣٤

 ١٦٣١ مستجد تخلف نصر محمد محمود رياض  ٦٣١

 ١٦٣٦ مستجد تقدير نعمه سيد طه على  ٦٣٦

 ١٦٣٧ مستجد تخلف نهاد احمد نجدى عبدالباسط  ٦٣٧

 ١٦٣٨ مستجد تخلف نهال امين عبدالتواب امين  ٦٣٨

 ١٦٣٩ مستجد تقدير نهله كمال محمد احمد  ٦٣٩

 ١٦٤٠ مستجد تخلف نهى عبدالمنعم فرغل اسماعيل  ٦٤٠

 ١٦٤١ مستجد تخلف نهى محمد حسن محمد  ٦٤١

 ١٦٤٢ مستجد تقدير نهى مصطفى رجب محمد  ٦٤٢

 ١٦٤٣ مستجد تقدير نهى ناصر حسين محمود  ٦٤٣

 ١٦٤٤ مستجد تقدير نور الهدى حسنى محمد محمد  ٦٤٤

 ١٦٤١ مستجد تخلف نورا حمدى سنوسى عبداللطيف  ٦٤١

 ١٦٤٦ مستجد تقدير نورا رمضان اسماعيل احمد  ٦٤٦

 ١٦٤٧ مستجد تخلف نورا طارق محمد محمود حمزه  ٦٤٧

 ١٦٤٨ مستجد تقدير نورا محمد عبدالغفار عبدالسميع  ٦٤٨

 ١٦٤٩ مستجد تخلف نوران حمدى حسن فريجه  ٦٤٩

 ١٦١٠ مستجد تقدير نوره خالد سعداوى محمود  ٦١٠
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 ١٦١١ مستجد تخلف نورهان احمد محمد عبدالنعيم  ٦١١

 ١٦١٢ مستجد تخلف نورهان ايمن ابوزيد محمود  ٦١٢

 ١٦١٣ مستجد تقدير نورهان بدرالدين راشد فيصل  ٦١٣

 ١٦١٤ مستجد تقدير نورهان حامد حمدان عبدالسميع  ٦١٤

 ١٦١١ مستجد تخلف عبدالغنىنورهان حسام محمد   ٦١١

 ١٦١٦ مستجد تخلف نورهان حسن عبدالعظيم حسن  ٦١٦

 ١٦١٧ مستجد تخلف نورهان حسين سليمان همام  ٦١٧

 ١٦١٨ مستجد تقدير نورهان حموده عبدالرازق سيد احمد  ٦١٨

 ١٦١٩ مستجد تخلف نورهان ربيع عيد عبدالغنى  ٦١٩

 ١٦٦٠ مستجد تخلف نورهان رمضان عبدالحكيم فكرى  ٦٦٠

 ١٦٦١ مستجد تقدير نورهان شعبان عبدالمالك حسن  ٦٦١

 ١٦٦٢ مستجد تقدير نورهان عارف جابر عارف  ٦٦٢

 ١٦٦٣ مستجد تخلف نورهان عاطف فرغلى محمد  ٦٦٣

 ١٦٦٤ مستجد تقدير نورهان عالء محمد محمود  ٦٦٤

 ١٦٦١ مستجد تقدير نورهان عيد محمد محمد  ٦٦١

 ١٦٦٦ مستجد تقدير نورهان فراج عالم حسانين  ٦٦٦

 ١٦٦٧ مستجد تقدير نورهان فرج حسن فرج  ٦٦٧

 ١٦٦٨ مستجد تقدير نورهان محمد عبدالرحمن محمد  ٦٦٨

 ١٦٦٩ مستجد تقدير نورهان محمد فؤاد ابوزيد  ٦٦٩

 ١٦٧٠ مستجد تقدير نورهان محمد مختار احمد  ٦٧٠

 ١٦٧١ مستجد تخلف محمدنورهان مدحت عبدالمقصود   ٦٧١

 ١٦٧٢ مستجد تخلف نورهان ياسر محمد حسن  ٦٧٢

 ١٦٧٣ مستجد تخلف نيره محمد حسن على  ٦٧٣

 ١٦٧٤ مستجد تخلف نيره مصطفى محمد على عالم  ٦٧٤

 ١٦٧١ مستجد تخلف هاجر احمد عبدالعزيز سنوسى  ٦٧١

 ١٦٧٦ مستجد تخلف هاجر حسام عبدالمنعم حافظ العوام  ٦٧٦

 ١٦٧٧ مستجد تقدير هاجر حسن رزق حسن  ٦٧٧

 ١٦٧٨ مستجد تقدير هاجر سيد احمد فريد  ٦٧٨

 ١٦٧٩ مستجد تخلف هاجر محمد سيد محمد  ٦٧٩

 ١٦٨٠ مستجد تقدير هاجر محمود عشرى احمد  ٦٨٠

 ١٦٨١ مستجد تخلف هاله ابراهيم على عبدالحليم  ٦٨١

 ١٦٨٢ تخلفمستجد  هاله عبدالمنعم كامل الدمرداش  ٦٨٢

 ١٦٨٣ مستجد تخلف هاله فتحى شحاته محمد  ٦٨٣

 ١٦٨٤ مستجد تقدير هدير خالد عبد الرحمن رمضان  ٦٨٤

 ١٦٨١ مستجد تخلف هدير رضا السيد عبدهللا  ٦٨١
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 ١٦٨٦ مستجد تقدير هدير سيد احمد فريد  ٦٨٦

 ١٦٨٧ مستجد تخلف هدير سيد محمد محمد  ٦٨٧

 ١٦٨٨ مستجد تخلف عبدالرحمن هدير عبدالحميد احمد  ٦٨٨

 ١٦٨٩ مستجد تخلف هدير عالءالدين فتحى محمد  ٦٨٩

 ١٦٩٠ مستجد تخلف هشام ابوزيد محمود ابوزيد  ٦٩٠

 ١٦٩١ مستجد تخلف هشام عبدالنعيم احمد احمد تمام  ٦٩١

 ١٦٩٢ مستجد تقدير هشام مصطفى عبدالمنعم ابواليزيد  ٦٩٢

 ١٦٩٣ تقدير مستجد همت عصام على محمد  ٦٩٣

 ١٦٩٤ مستجد تقدير هند ابراهيم صابر عيسى  ٦٩٤

 ١٦٩١ مستجد تقدير هند عبدالموجود عبدالحى عبدالرحمن  ٦٩١

 ١٦٩٦ مستجد تقدير هند محمود محمد محمد  ٦٩٦

 ١٦٩٧ مستجد تقدير هيام جمال كامل خلف  ٦٩٧

 ١٦٩٨ مستجد تخلف هيام ربيع حلمى احمد  ٦٩٨

 ١٦٩٩ مستجد تخلف عبد الستار محمد عليهيام سعيد   ٦٩٩

 ١٧٠٠ مستجد تخلف هيثم محمد محمود حسانين  ٧٠٠
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 ١٧٠١ مستجد تقدير هيثم مسلم سعد سعيد  ٧٠١

 ١٧٠٢ مستجد تقدير ورده خليفه خلف عبدالحليم  ٧٠٢

 ١٧٠٣ مستجد تخلف وفاء السيد محمد يمنى  ٧٠٣

 ١٧٠٤ مستجد تخلف وفاء كمال على عباس  ٧٠٤

 ١٧٠١ مستجد تقدير والء اشرف محمد توفيق  ٧٠١

 ١٧٠٦ مستجد تقدير والء السيد عبدالرحيم محمد  ٧٠٦

 ١٧٠٧ مستجد تخلف والء المعتزباهلل فاروق محمد فؤاد حرب  ٧٠٧

 ١٧٠٨ مستجد تخلف والء حسنى عبدالرؤوف محمود  ٧٠٨

 ١٧٠٩ مستجد تخلف عبدالمنعم عبدالرحمنوالء رضا   ٧٠٩

 ١٧١٠ مستجد تخلف والء عبدهللا عبدالجليل منطلب  ٧١٠

 ١٧١١ مستجد تقدير والء محمد سعد احمد  ٧١١

 ١٧١٢ مستجد تقدير والء محمد شحات محمد  ٧١٢

 ١٧١٣ مستجد تخلف والء محمد عبدالرحمن عثمان  ٧١٣

 ١٧١٤ تقديرمستجد  والء هديه صادق هاشم  ٧١٤

 ١٧١١ مستجد تقدير يارا جمال سيد عبدالعزيز  ٧١١

 ١٧١٦ مستجد تقدير ياسمين جمال سيد يونس  ٧١٦

 ١٧١٧ مستجد تقدير ياسمين حامد عبدالقادر عباس  ٧١٧

 ١٧١٨ مستجد تقدير ياسمين رضا محمد على  ٧١٨

 ١٧١٩ مستجد تخلف ياسمين زكريا محمد حافظ محمود  ٧١٩
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 ١٧٢٠ مستجد تخلف ياسمين شعبان ابراهيم خاطر  ٧٢٠

 ١٧٢١ مستجد تقدير ياسمين طلعت محمد احمد  ٧٢١

 ١٧٢٢ مستجد تقدير ياسمين محمد عبدالواحد عبدهللا  ٧٢٢

 ١٧٢٣ مستجد تقدير ياسمين محمدرضا محمود قاسم  ٧٢٣

 ١٧٢٤ مستجد تخلف ياسين مختار محمد عبدالعزيز  ٧٢٤

 ١٧٢١ مستجد تخلف على عبدالرازقيحيى زكريا   ٧٢١

 ١٧٢٦ مستجد تقدير يسرا محمد ابراهيم حسن  ٧٢٦

 ١٧٢٧ مستجد تقدير يوسف قناوى محمد قناوى  ٧٢٧

 ١٧٢٨ مستجد تخلف يوسف مجدى يوسف محمد  ٧٢٨

 ١٧٢٩ مستجد تخلف يوسف محمد ابراهيم يوسف  ٧٢٩

 ١٧٣٠ مستجد تخلف يوسف محمد صالح منتصر  ٧٣٠

 ١٧٣١ مستجد تخلف يوسف محمود محمد احمد  ٧٣١

 

  .237 احمد اشرف رجب محمد ٧٥۲٨ مستجد

  .233 احمد خالد عبدالحميد احمد ٧٥۲۲ مستجد

  .237 احمد سيد بشير حماده ٧٥۲٤ مستجد

  .237 احمد محمد خلف محمد عرابى ٧٥۲٧ مستجد

  .237 احمد محمد خليف كامل ٧٥۲٦ مستجد

  .232 احمد محمد عبدالحكيم فرج ٧٥۲٥ مستجد

  .237 احمد محمد محمد عبد هللا ٧٥۲٢ مستجد

  .237 احمد محمد ناجي محمود ٧٥۲٢ مستجد

  .277 احمد مرزوق عايش مرزوق ٧٥٤١ مستجد

  .277 احمد نزهي عبدالتواب عبد هللا ٧٥٤٠ مستجد

  .277 اسامة عاشور محمد على ٧٥٤٨ مستجد

  .273 اسراء فرغل سيد هاشم ٧٥٤۲ مستجد

  .277 اسالم ابراهيم احمد عبدالحافظ ٧٥٤٤ مستجد

  .277 اسالم احمد محمد احمد ٧٥٤٧ مستجد

  .277 اسماء ربيع فكرى طه ٧٥٤٦ مستجد

  .272 اسماء محمد امين احمد ٧٥٤٥ مستجد

  .277 اكرام عبدالعال شحات يونس ٧٥٤٢ مستجد

  .277 االء عبد المنعم محمد عبداللطيف ٧٥٤٢ مستجد

  .277 الشيماء جالل محمد حسين ٧٥٧١ مستجد

  .277 الشيماء مدحت ناجى زكى ٧٥٧٠ مستجد

  .277 امير سعيد حماد على ٧٥٧٨ مستجد

  .273 ايات عبد الهادى ابو ضيف عوض ٧٥٧۲ مستجد

  .277 اية حجازي فتحي حسن ٧٥٧٤ مستجد



  .277 اية طلعت محمود حسين ٧٥٧٧ مستجد

  .277 اية عزوز داخلى حسين ٧٥٧٦ مستجد

  .272 ايمان جمال على ابوالليل ٧٥٧٥ مستجد

  .277 بسمه نصر احمد محمد ٧٥٧٢ مستجد

  .277 جهاد حسنى عطا امين ٧٥٧٢ مستجد

  .277 جهاد خالد عصمت فهمى على ٧٥٦١ مستجد

  .277 جيهان حسين فاضل حسين ٧٥٦٠ مستجد

  .277 حنان سيد مرعى على ٧٥٦٨ مستجد

  .273 خديجه خالد جمال الدين احمد ٧٥٦۲ مستجد

  .277 دعاء عفيفي احمد محمد ٧٥٦٤ مستجد

  .277 دينا جمال شعبان محمد ٧٥٦٧ مستجد

  .277 رانيا الفولى محمد عبدالعظيم ٧٥٦٦ مستجد

  .272 رغده خلف محمد محروص ٧٥٦٥ مستجد

  .277 رمضان ربيع عبدالمالك بدوى ٧٥٦٢ مستجد

  .277 ريم نورالدين مختار محمود ٧٥٦٢ مستجد

  .227 زهراء احمد ابوالفضل احمد ٧٥٥١ مستجد

  .227 سارة قاسم محمود علي ٧٥٥٠ مستجد

  .227 سالم بداح حزام محمد الدوسرى ٧٥٥٨ مستجد

  .223 سالم رمضان علي محمد ٧٥٥۲ مستجد

  .227 سالم محمد حزام محمد الدوسرى ٧٥٥٤ مستجد

  .227 سلسبيل عيد عبدالمؤمن عبدالباسط ٧٥٥٧ مستجد

  .227 سهيلة عماد الدين فاروق احمد ٧٥٥٦ مستجد

  .222 سوسن أبو بكر محمد عبد هللا ٧٥٥٥ مستجد

  .227 سوميه وجيه محمد ابراهيم ٧٥٥٢ مستجد

  .227 سيد فرحات حسانين فرحات ٧٥٥٢ مستجد

  .277 شادية ايهاب محمد محمد ٧٥٢١ مستجد

  .277 شاهر عبدالمجيد شاهر عبدالمجيد ٧٥٢٠ مستجد

  .277 شوق صالح الدين نور الدين عمر ٧٥٢٨ مستجد

  .273 شيماء احمد خميس عرفان ٧٥٢۲ مستجد

  .277 ضحي خلف عيد أحمد ٧٥٢٤ مستجد

  .277 طارق محمد محمد علي ٧٥٢٧ مستجد

  .277 عبدالرحمن عبدالخالق عبداللطيف فرج ٧٥٢٦ مستجد

  .272 عبير عالء فولى محمد ٧٥٢٥ مستجد

  .277 عبير عالء محمد عبدالفتاح ٧٥٢٢ مستجد

  .277 عثمان فتحى خليل صالح ٧٥٢٢ مستجد

  .277 على شعبان ابو السعود اسماعيل ٧٥٢١ مستجد

  .277 فاطمة خالد محمد ميهوب ٧٥٢٠ مستجد



  .277 فاطمه خالد جمال الدين احمد ٧٥٢٨ مستجد

  .273 فاطمه صالح عبد الحفيظ على ٧٥٢۲ مستجد

  .277 كامل بهجت كامل يوسف ٧٥٢٤ مستجد

  .277 كريم عبدالمجيد على حسن ٧٥٢٧ مستجد

  .277 لبنى ربيع الحسينى على ٧٥٢٦ مستجد

  .272 لمياء احمد عرابى نجاتى ٧٥٢٥ مستجد

  .277 لمياء محمد صالح امين ٧٥٢٢ مستجد

  .277 محمد توني محمد عبدالعظيم ٧٥٢٢ مستجد

  .777 محمد ربيع سيد غريب ٧٢١١ مستجد

  .777 محمد رمضان احمد عبد ربه ٧٢١٠ مستجد

  .777 محمد صفوت اسماعيل عبدالكريم ٧٢١٨ مستجد

  .773 محمد ضاحي رضوان دردير ٧٢١۲ مستجد

  .777 محمد ممدوح محمد عبد الغنى ٧٢١٤ مستجد

  .777 محمود احمد حامد سالم ٧٢١٧ مستجد

  .777 محمود محمد صالح زهران ٧٢١٦ مستجد

  .772 محمود مخلوف حافظ محمد ٧٢١٥ مستجد

  .777 مروه مروان محمد فولى ٧٢١٢ مستجد

  .777 مريم حفظي عبدالحفيظ خلف ٧٢١٢ مستجد

  .777 مصطفى احمد فتح الباب عبدالمطلب ٧٢٠١ مستجد

  .777 مصطفى جمعه كامل شحاته ٧٢٠٠ مستجد

  .777 مصطفى محمود عطا هللا عبد الغنى ٧٢٠٨ مستجد

  .773 مصطفى ناصر محمود حماده ٧٢٠۲ مستجد

  .777 مصعب شعبان عبدالمنعم رجب ٧٢٠٤ مستجد

  .777 منه هللا يحيى محمد مهران ٧٢٠٧ مستجد

  .777 مؤمن ربيع رجب ابراهيم ٧٢٠٦ مستجد

  .772 مى عبد الرحيم هاشم عبد الرحيم ٧٢٠٥ مستجد

  .777 ميار محمد عبد العزيز احمد ٧٢٠٢ مستجد

  .777 ناهد بهاء الدين محمد صابر ٧٢٠٢ مستجد

  .777 ندى سيد محمد عبده ٧٢٨١ مستجد

  .777 نرمين عمران محمد عباس ٧٢٨٠ مستجد

  .777 نهله محمد جبريل محمد ٧٢٨٨ مستجد

  .773 نورا فاروق على حافظ ٧٢٨۲ مستجد

  .777 نورا محمد ياسين عبدالحكيم ٧٢٨٤ مستجد

  .777 نيرهان جمال عباس مهنى ٧٢٨٧ مستجد

  .777 هانى عاطف توفيق على ٧٢٨٦ مستجد

  .772 هدى نادى محمد سليم ٧٢٨٥ مستجد

  .777 هشام احمد على احمد ٧٢٨٢ مستجد



  .777 هناء محمد احمد عبد الغنى ٧٢٨٢ مستجد

  .737 هيام عبد الناصر ربيع جمعه ٧٢۲١ مستجد

  .737 وسام حسنى حسان عبدالمعز ٧٢۲٠ مستجد

  .737 والء جمعة احمد محمد ٧٢۲٨ مستجد

  .733 احمد رمضان انور فهيم ٧٢۲۲ باق

  .737 احمد عاشور فارس عبدالقوى ٧٢۲٤ باق

  .737 اسراء جمال محمد حسن ٧٢۲٧ باق

  .737 اسراء محمد احمد محمد ٧٢۲٦ باق

  .732 اسراء مختار محمد عبد الجواد ٧٢۲٥ باق

  .737 اسالم حسين عبد الرحمن خليفة ٧٢۲٢ باق

  .737 اسالم على حسين على ٧٢۲٢ باق

  .777 اسماء احمد ابو زيد مهني ٧٢٤١ باق

  .777 اسماء حسن رياض على ٧٢٤٠ باق

  .777 اسماء حمدى محمود غانم ٧٢٤٨ باق

  .773 اسماء محمد حسن حسب النبى ٧٢٤۲ باق

  .777 اسماء محمد عبد المنعم توفيق ٧٢٤٤ باق

  .777 اشرف اسماعيل ابراهيم احمد ٧٢٤٧ باق

  .777 االء حسين محمد سيد ٧٢٤٦ باق

  .772 الزهراء مصطفى محمد عبدالحكيم ٧٢٤٥ باق

  .777 الهام قاسم مصطفي ابو بكر ٧٢٤٢ باق

  .777 الهام محمد خلف طلب ٧٢٤٢ باق

  .777 امانى عبد الغنى عبد الحميد عبد الغنى ٧٢٧١ باق

  .777 امانى محمد تمام عبد المجيد ٧٢٧٠ باق

  .777 امل حسن حامد حسن محمد ٧٢٧٨ باق

  .773 امل محمود عبد الحكيم عبد المعز ٧٢٧۲ باق

  .777 امنية خالد محمد يحيى ٧٢٧٤ باق

  .777 اميره حشمت عبد الاله على ٧٢٧٧ باق

  .777 ايمان ياسر حسن نشأت عيسى ٧٢٧٦ باق

  .772 ايه خيرى محمد عبدالقادر ٧٢٧٥ باق

  .777 ايه سميح ذكي محمود ٧٢٧٢ باق

  .777 ايه طارق حسن عبد النبى ٧٢٧٢ باق

  .777 بسام شعبان عبد الرازق محمود ٧٢٦١ باق

  .777 ثناء عصام مصطفى طه ٧٢٦٠ باق

  .777 جهاد تقى محمد احمد ٧٢٦٨ باق

  .773 جهاد عماد الدين عزيز الدين محمد ٧٢٦۲ باق

  .777 حازم متولى على متولى عليوه ٧٢٦٤ باق

  .777 حافظ عماد الدين حافظ يوسف ٧٢٦٧ باق



  .777 حسام صالح حامد عبدالمنعم ٧٢٦٦ باق

  .772 حسب هللا يوسف احمد عبدهللا ٧٢٦٥ باق

  .777 حسين ابراهيم محمود سيد محمد ٧٢٦٢ باق

  .777 دعاء مبروك نادي شحاتة ٧٢٦٢ باق

  .727 دينا نجا عبد هللا سعد ٧٢٥١ باق

  .727 رانده اسماعيل محمد ايوب ٧٢٥٠ باق

  .727 راويه خالد على تهامى ٧٢٥٨ باق

  .723 رويدا حسن شبيب عبد الرحيم ٧٢٥۲ باق

  .727 ريهام صالح محمد عبدالرزاق ٧٢٥٤ باق

  .727 زينب رمضان عبد العزيز عبد الوهاب ٧٢٥٧ باق

  .727 ساره جمال سيد عبد الغنى ٧٢٥٦ باق

  .722 سامح رميحى عبدالحفيظ عبدالمجيد ٧٢٥٥ باق

  .727 سعد  حزام محمد الدوسرى ٧٢٥٢ باق

  .727 سماح حسنى احمد محمود ٧٢٥٢ باق

  .777 سمر شريف عبد الفتاح محمد ٧٢٢١ باق

  .777 سميه محمد احمد عبدالغنى ٧٢٢٠ باق

  .777 سوزان حسن سيد حسين ٧٢٢٨ باق

  .773 شريف حسن صادق صبح ٧٢٢۲ باق

  .777 شريهان احمد سيد محمد ٧٢٢٤ باق

  .777 شيرين محمد وفقي عبد البصير جمعه ٧٢٢٧ باق

  .777 شيماء احمد ابراهيم محمد ٧٢٢٦ باق

  .772 شيماء عامر عنتر عبدالمجلى ٧٢٢٥ باق

  .777 شيماء على عبد الرحيم محمد ٧٢٢٢ باق

  .777 شيماء نبيل محمد علي ٧٢٢٢ باق

  .777 صابرين حمدى على محمد ٧٢٢١ باق

  .777 صفاء حسن فرغلى بكر ٧٢٢٠ باق

  .777 ضحى فتحى محرم محمد ٧٢٢٨ باق

  .773 عائشه محمد صالح ابراهيم ٧٢٢۲ باق

  .777 عادل خالف عبدالجابر عامر عبدهللا ٧٢٢٤ باق

عبد الرحمن اشرف كامل عبد العزيز  ٧٢٢٧ باق
 جالل

777.  

  .777 عبدالرحمن شحاته محمد صالح ٧٢٢٦ باق

  .772 عبدالرحمن عادل عبدالرحمن على ٧٢٢٥ باق

  .777 عبدالرحمن عالءالدين كمال امين ٧٢٢٢ باق

  .777 عبدالرحيم محمود ابوسمره عبدالعظيم ٧٢٢٢ باق

  .777 عبدهللا خلف عبدهللا حسن ٧٢١١ باق

  .777 عبير فتحي عبد الستار صالح ٧٢١٠ باق

  .777 عزه كمال عبد الرحيم على ٧٢١٨ باق



  .773 عفاف  محمد عبدالعظيم عبدالحفيظ ٧٢١۲ باق

  .777 على جمال على محمد ٧٢١٤ باق

  .777 عمر كمال حسين حسن ٧٢١٧ باق

  .777 عيد محمود محمد احمد ٧٢١٦ باق

  .772 غاده صابر عبدالمنعم محمد ٧٢١٥ باق

فاطمة الزهراء جمال الدين منصور  ٧٢١٢ باق
 عبدالسميع

777.  

  .777 فاطمه نجاتى عبد العزيز على ٧٢١٢ باق

  .777 كريم سعد سيد شعبان ٧٢٠١ باق

  .777 لمياء انور محمد عبدالرحيم ٧٢٠٠ باق

  .777 محمد احمد دكورى احمد ٧٢٠٨ باق

  .773 محمد احمد محمد محمد ٧٢٠۲ باق

  .777 محمد جابر محمد احمد ٧٢٠٤ باق

  .777 محمد رمضان حسين عبدالعزيز ٧٢٠٧ باق

  .777 محمد فتحى محمد حسين ٧٢٠٦ باق

  .772 محمد كمال سعد محمد ٧٢٠٥ باق

  .777 محمد كمال كامل سليم ٧٢٠٢ باق

  .777 محمد محمد صالح الدين محمد عبدالصمد ٧٢٠٢ باق

  .777 محمد مصطفى رويش عيسوى ٧٢٨١ باق

  .777 محمد مهلل احمد محمود ٧٢٨٠ باق

  .777 محمد هريدى عبد العطاى عبد السميع ٧٢٨٨ باق

  .773 محمود احمد احمد بركات ٧٢٨۲ باق

  .777 محمود اصيل عثمان عبدالوهاب ٧٢٨٤ باق

  .777 محمود بهجات ثابت عبد الناصر ٧٢٨٧ باق

  .777 محمود محمد قاسم عبد العال ٧٢٨٦ باق

  .772 محمود ناجى قطب محمد ٧٢٨٥ باق

  .777 مروان عمر محمد عبدهللا ٧٢٨٢ باق

  .777 مريم خليفه عوض احمد ٧٢٨٢ باق

  .737 مصطفى عبدالفتاح سعودى نجيب ٧٢۲١ باق

  .737 مصطفى محمد عبدالعزيز محمد ٧٢۲٠ باق

  .737 ممدوح علي علي علوان ٧٢۲٨ باق

  .733 منار جمال احمد سيد ٧٢۲۲ باق

  .737 منةاللة مصطفى على مصطفى ٧٢۲٤ باق

  .737 منى مختار انور محمد ٧٢۲٧ باق

  .737 مؤمن حسن عبداللطيف الشريف ٧٢۲٦ باق

  .732 ميار عادل عبدالرازق محمود ٧٢۲٥ باق

  .737 ناصر محمد عيد عبدالنبى ٧٢۲٢ باق

  .737 نجالء فتحى ناجح محمد ٧٢۲٢ باق



  .777 ندى عالء يوسف محمد ٧٢٤١ باق

  .777 ندى مجدى محمد عبد الواحد ٧٢٤٠ باق

  .777 نعمه سيد محمد توفيق ٧٢٤٨ باق

  .773 نفيسه بدوى وافى عبد السميع ٧٢٤۲ باق

  .777 نهال نبيل عبدالسالم احمد ٧٢٤٤ باق

  .777 نهى طلعت زكى عبد المتجلى ٧٢٤٧ باق

  .777 نورا ربيع محمد امين ٧٢٤٦ باق

  .772 نورا ماهر محمد عبد الغني ٧٢٤٥ باق

  .777 نورهان بركه صدقى عبد الرشيد ٧٢٤٢ باق

  .777 هاجر سيد بغدادي سيد ٧٢٤٢ باق

  .777 هانى خالد عبادى محمد ٧٢٧١ باق

  .777 هبة هللا احمد مصطفى احمد ٧٢٧٠ باق

  .777 هبةاللة جالل ضاحى حسن ٧٢٧٨ باق

  .773 هبه طارق محمد محمود ٧٢٧۲ باق

  .777 هدير عمر محمود عالم ٧٢٧٤ باق

  .777 هدير مجدى محمد عبد الصمد ٧٢٧٧ باق

  .777 هند خليل محمد على ٧٢٧٦ باق

  .772 هيام هشام محمد امين ٧٢٧٥ باق

  .777 وائل اسماعيل محمود حسن ٧٢٧٢ باق

  .777 وفاء رجب فرغلى محمد ٧٢٧٢ باق

  .777 والء حسن محمد رفاعى ٧٢٦١ باق

  .777 والء ناصر الدريني محمود ٧٢٦٠ باق

  .777 ياسمين عبدالحكيم حسن عبدالرحيم ٧٢٦٨ باق

  .773 ياسمين محمد الدمرداش حمدى ٧٢٦۲ باق

  .777 يوسف احمد محمود امين ٧٢٦٤ باق

  .777 يوسف خالد محمد محمود ٧٢٦٧ باق

  .777 يوسف محمود عبد العظيم فهمي ٧٢٦٦ باق

  .772 احسان محمد كامل شلقامى ٧٢٦٥ 7خارج 

  .777 احمد محمد حسن محمود ٧٢٦٢ 7خارج 

  .777 اسراء محمود فتحي السيد ٧٢٦٢ 7خارج 

  .727 اسالم انور جاد حسين ٧٢٥١ 7خارج 

  .727 البدرى ماجد توفيق عبدهللا ٧٢٥٠ 7خارج 

  .727 امنيه محمد يوسف احمد ٧٢٥٨ 7خارج 

  .723 ايمان عبدالحميد على بخيت ٧٢٥۲ 7خارج 

  .727 ايه عبدالحميد عبدالسميع عبد الغنى ٧٢٥٤ 7خارج 

  .727 جمال هاشم مكى فداوى ٧٢٥٧ 7خارج 

  .727 رانيا احمد انور محمود ٧٢٥٦ 7خارج 



  .722 ريهام مصطفى زكي محمد ٧٢٥٥ 7خارج 

  .727 سارة جمال سعد قنديل ٧٢٥٢ 7خارج 

  .727 سمية خالد سيد كامل ٧٢٥٢ 7خارج 

  .777 طارق محمود سعد شحاته ٧٢٢١ 7خارج 

  .777 عبد الرحمن حسن محمد محمد ٧٢٢٠ 7خارج 

  .777 عدى عادل روضى خلف ٧٢٢٨ 7خارج 

  .773 محمد صالح عبد الرحمن عبد الرحيم ا ٧٢٢۲ 7خارج 

  .777 محمد عبد الناصر صادق محمد ٧٢٢٤ 7خارج 

  .777 محمود عبدهللا محمود احمد ٧٢٢٧ 7خارج 

  .777 مصطفى شرقاوى فتحى مهنى ٧٢٢٦ 7خارج 

  .772 منال محمد احمد سعيد ٧٢٢٥ 7خارج 

  .777 مى محمد فتحى عبدالمنعم ٧٢٢٢ 7خارج 

  .777 هاجر اشرف محفوظ حافظ ٧٢٢٢ 7خارج 

  .777 هبه شعبان فكرى عبد المالك ٧٢٢١ 7خارج 

  .777 ابتسام على محمد محمود ٧٢٢٠  7خارج 

  .777 احمد حمدى عيسى زكريا ٧٢٢٨  7خارج 

  .773 اسراء محمد قرنى محمد ٧٢٢۲  7خارج 

  .777 اسالم عيد عبدالعظيم محمد ٧٢٢٤  7خارج 

  .777 ايناس محمد حسن محمود ٧٢٢٧  7خارج 

  .777 ايه مصطفى عبدالكافى عبدالعظيم ٧٢٢٦  7خارج 

  .772 بسمه جمال ابوضيف احمد ٧٢٢٥  7خارج 

  .777 حازم جابر عبدالنعيم ابوزيد ٧٢٢٢  7خارج 

  .777 رنا ابراهيم جواد يونس طراف ٧٢٢٢  7خارج 

  .7777 ساره حسنى احمد على ٦١١١  7خارج 

  .7777 ساره خيرى عبدالحميد عبدالغنى ٦١١٠  7خارج 

  .7777 سمية محمد احمد شوقى االسالمبولى ٦١١٨  7خارج 

  .7773 طاهر صالح محمد الطاهر ٦١١۲  7خارج 

  .7777 محمد عبد العال محمد عبد العال ٦١١٤  7خارج 

  .7777 محمد محمود عطيه حسين ٦١١٧  7خارج 

  .7777 محمود حسن مغربى عثمان ٦١١٦  7خارج 

  .7772 مختار على جمعه حسن ٦١١٥  7خارج 

  .7777 مصطفى جمال سالمه عامر ٦١١٢  7خارج 

  .7777 هدى مصطفى سيد متولى ٦١١٢  7خارج 

  .7777 هناء محمد عبدالنبى فرغلى ٦١٠١  7خارج 

  .7777 اسماء عبدالمعز ابراهيم محمد ٦١٠٠ 3خارج 

  .7777 زيزى على عبدالعليم احمد ٦١٠٨ 3خارج 

  .7773 مصطفى جمال محمد عبد الغنى ٦١٠۲ 3خارج 



  .7777 مى مصطفى كمال محمد ٦١٠٤ 3خارج 

  .7777 هاله محمد عبدالرحيم متولى ٦١٠٧ 3خارج 

  .7777 هيام جابر كامل خليفه ٦١٠٦ 3خارج 

  .7772 مصطفى سعداوى نجيب ابراهيم ٦١٠٥ 7خارج 

  .7777 ايمن عربى فوزى محمد ٦١٠٢ 3خارج 

  .7777 ساره رجب عبدالمنعم زيدان ٦١٠٢ 3خارج 

  .7777 عالء عزالدين نعيم احمد ٦١٨١ 3خارج 

  .7777 فاطمه محمد عبدالولى بالل ٦١٨٠ 3خارج 

 


