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 حالة القيد فصل ثان حالة القيد فصل اول اســـم الطالب مسلسل

 مستجد مستجد ابراهيم مجدي ابراهيم صديق 1

 مستجد مستجد احسان احمد السعيد محمد السعدني 2

 مستجد مستجد احمد جمال حسن وزيرى 3

 مستجد مستجد احمد سعيد محمد زكى صالح 4

 مستجد مستجد احمد سمير عبد الفتاح حسنين الجزار 5

 مستجد مستجد احمد فريد فايز فهيم احمد 6

 مستجد مستجد احمد محمد طه فهيم العفيفى 7

 مستجد مستجد اسامه فتحى عبدالعظيم على عبدالرحمن 8

 مستجد مستجد اسراء محمد على جاد 9

 مستجد مستجد اسماء رفعت هاشم محمد البدوى 10

 مستجد مستجد القهاوىاسماء على محمود عبدالرحمن  11

 مستجد مستجد اسماعيل محمود اسماعيل الطوخى 12

 مستجد مستجد امير مسعد عبدالسيد ابراهيم صيام 13

 مستجد مستجد اميره جمال احمد احمد 14

 مستجد مستجد اندرو عنتر جبرائيل عبدالنور 15

 مستجد مستجد ايمان صبرى صديق مصلحي 16

 مستجد مستجد النحاس عبد الفتاحايه جابر مصطفى  17

 1من الخارج  1من الخارج  باسم ايهاب عبد العزيز عمر 18

 مستجد مستجد بسمه هشام السيد محمود حماد 19

 مستجد مستجد بيشوي سامي فرج اسحق 20

 مستجد مستجد تقى مجدى فؤاد السيد سليمان 21

 مستجد مستجد رافت احمد محمد رافت ابوالعزم علي 22

 مستجد مستجد رحاب نجيب عبدالواحد عبدالمعطى 23

 مستجد مستجد رنا ابراهيم محمد نجيب ابراهيم 24
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 مستجد مستجد ساره خالد احمد السواح 25

 مستجد مستجد سامح عادل السيد محمد ابراهيم 26

 مستجد مستجد ساندرا نادى رمله سالمه 27

 مستجد مستجد سعاد سمير فوزى ابراهيم 28

 2من الخارج 2من الخارج سماء نشأت محمد توفيق 29

 مستجد مستجد عبدهللا حلمى عطية سيد احمد 30

 مستجد مستجد عبدهللا محمد مصطفى على العشرى 31

 مستجد مستجد عمر خالد عبد الحافظ حسن 32

 مستجد مستجد عمرو محمد فهيم سعيد رزق 33

 مستجد مستجد فادى سمير جرجس مليو 34

 مستجد مستجد محمد طلعت سيد كريم 35

 مستجد مستجد كيرلس عاطف ابراهيم كامل عطا هللا 36

 مستجد مستجد لؤى زكريا احمد ابراهيم 37

 مستجد مستجد ليلى محمود عبد الرحيم احمد 38

 مستجد مستجد ماريا ايمن منصور عبدالمسيح 39

 مستجد مستجد محمد احمد امين ابراهيم 40

 باق باق عبدالكريم محمد صقرمحمد احمد  41

 مستجد مستجد محمد حسن محمد ابراهيم خاطر 42

 مستجد مستجد محمد مصطفى عبدالفتاح حسنين كساب 43

 مستجد مستجد محمد وجيه محمد كامل عبدالنبى متولى 44

 باق باق محمود محمود عبدهللا محمد 45

 مستجد مستجد محمود نصر عبدالسميع محمد 46

 مستجد مستجد خالد زينهم محمود مروان 47

 مستجد مستجد مصطفى ابراهيم طه احمد 48

 مستجد مستجد مصطفى شعبان ابراهيم حسانين الزهيرى 49

 باق باق مينا فايز رمزى زكى 50

 مستجد مستجد مينا لطيف لطفى شحاته 51

 باق باق نانسى احمد اباصيرى احمد عبدالوهاب 52

 مستجد مستجد نهال مجدى على حسن 53
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 مستجد مستجد نورا احمد صالح فهمى 54

 مستجد مستجد نورا محمد عبدالحكيم عبدالباقي 55

 مستجد مستجد نورهان محمود ابراهيم اسماعيــــل 56

 مستجد مستجد ياسر محمد متولى سالم 57
 


