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ابتسام السيد محمد السيد مرسى المغربى117-1-1

ابراهيم احمد سليمان وزه217-1-2

ابراهيم احمد محمد محمود الجريتلى317-1-3

اردنى(مؤقت  )ابراهيم اسامه يوسف ابوفروه417-1-4

عراقى(عدم ممانعه  )ابراهيم جبار ابراهيم517-1-5

ابراهيم حمدى عبدالمنعم محمد محارم617-1-6

ابراهيم عادل عباس ابراهيم التوابتي717-1-7

ابراهيم عبدالهادى عبدالعاطى الصاحي817-1-8

عراقى(مؤقت  )ابراهيم عزيز على917-1-9

يمنى(يوجد ملف  )ابراهيم فاكر على القباطى1017-1-10

تشاد(مؤقت  )ابراهيم محمد ادم1117-1-11

ابوبكر ابراهيم ابراهيم عبدالمجيد عيسى1217-1-12

عراقى(يوجد ملف  )اتيال محمد نورالدين1317-1-13

جنوب السوداناجاك ارو ميوم ارو1417-1-14

اجالل شعبان محمد محمود1517-1-15

احمد ابراهيم احمد ابراهيم عيد1617-1-16

معادله كويتيهاحمد ابراهيم احمد موسى1717-1-17

عراقى(مؤقت  )احمد ابراهيم جاسم1817-1-18

احمد ابراهيم رفعت عيد سالمه1917-1-19

معادله امريكيهاحمد ابراهيم صالح ابراهيم2017-1-20

معادله بحرانيهاحمد ابراهيم فوزى ابراهيم قطب 2117-1-21

احمد ابراهيم محمد محمد حسين الشناوى2217-1-22

معادله امريكيهاحمد ابومندور ابوطالب مصطفى2317-1-23

احمد احمد نبيل السيد مجاهد 2417-1-24

احمد اسامه محمد القاضى2517-1-25

احمد اسماعيل محمد اسماعيل القاضى2617-1-26

احمد اسماعيل محمد على جنادى2717-1-27

احمد اشرف زكى محمد عبدالحليم2817-1-28

معادله امريكيهاحمد اشرف عباس عبداللطيف اسماعيل2917-1-29

معادله سعوديهاحمد السيد عبدالعزيز السيد بحر3017-1-30

احمد الصاوى محمد الصاوى ماضى3117-1-31

معادله امريكيهاحمد الصاوى محمد الصاوى ماضى3217-1-32

احمد بدران ابراهيم على مرسال3317-1-33

احمد حسام كامل الرحمانى3417-1-34

احمد حسام الدين احمد عبدالحكيم3517-1-35

 

جامعه االسكندريه
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سورى(يوجد ملف  )احمد حسان درويش 3617-1-36

احمد حسن السيد حسن البرماوى3717-1-37

احمد حسن جابر سليمان ابوعيسى3817-1-38

احمد حسنى شحاته موسى عيسى3917-1-39

احمد حسين محمد عبدالرحمن4017-1-40

احمد حلمى احمد زغلول4117-1-41

احمد حمدى عبدالحفيظ شعيب4217-1-42

احمد حمدى محمد عطاهللا4317-1-43

احمد خالد ابراهيم عمار4417-1-44

احمد خالد احمد محمود محمد4517-1-45

احمد خالد عبدالعزيز جبريل4617-1-46

احمد خميس ابراهيم احمد حسين4717-1-47

احمد خيرى عبدهللا بشر مطراوي4817-1-48

فلسطينى(مؤقت  )احمد رائد محمود ياسين4917-1-49

احمد رجب احمد عبدالسالم ختال 5017-1-50

احمد رجب السيد عبدالجواد الصعيدى5117-1-51

احمد رفعت سعد جعوان5217-1-52

احمد رمضان شحاته محمد مرعى5317-1-53

احمد رمضان عبدالعظيم خضر5417-1-54

معادله سعوديهاحمد سامح عبدالرزاق محمد5517-1-55

معادله سعوديهاحمد سعد المرسى محمد بدر الدين5617-1-56

احمد سعد مختار عبدالمولى المسلمانى 5717-1-57

احمد سعيد احمد جمده5817-1-58

احمد سمير جمال الدين عتمان5917-1-59

احمد سمير نعيم محمد على6017-1-60

احمد شحاته محروس عويان6117-1-61

معادله سعوديهاحمد صبحى شعبان السيد 6217-1-62

احمد صبرى عبدالرحمن السيد ابوشنب6317-1-63

معادله سعوديهاحمد صالح ابوزيد دبور6417-1-64

IGاحمد صالح عيد سيد6517-1-65

احمد طه حنفى محمود المصرى6617-1-66

احمد عادل احمد محمد ابوجاد6717-1-67

احمد عادل سعيد حراز6817-1-68

احمد عادل سيد احمد حسن عميش6917-1-69

احمد عادل صبرى محمد شبل7017-1-70

احمد عاطف احمد عبدالواحد مرعى7117-1-71

احمد عاطف السيد سالمه7217-1-72

فلسطينى(مؤقت  )احمد عاطف جبرين الجمل7317-1-73

احمد عاطف محمد كلش7417-1-74

احمد عاطف محمد محمدالعمورى7517-1-75

عراقى(مؤقت  )احمد عامر جاسم عبدهللا7617-1-76

معادله سعوديهاحمد عبدالحميد احمد دعدوع7717-1-77
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احمد عبدالسالم توفيق عتمان7817-1-78

احمد عبدالقادر عبدهللا على ضرار7917-1-79

احمد عبدهللا عبدهللا ابوزيد الحداد8017-1-80

احمد عبدهللا محمد الباز8117-1-81

احمد عبدالمطلب سالمه عبدالمعطى على8217-1-82

احمد عبدالهادى اسماعيل عبدالهادى مسلم8317-1-83

احمد عبدالوهاب احمد على بيح8417-1-84

احمد عبدالوهاب محمد عبدالسالم محمد عطا8517-1-85

احمد عسران كامل السيد شرف8617-1-86

احمد عالء عزت الجندي8717-1-87

احمد على حماده فتح هللا8817-1-88

احمد على محمد حسين صوار8917-1-89

فلسطينى(مؤقت  )احمد عمر احمد فزع9017-1-90

احمد عوض محمد عبدالمولى طيلون9117-1-91

احمد فتحى حسن عامر الديب9217-1-92

احمد فتحى عبدالحميد عبدالفتاح شكر9317-1-93

احمد كمال احمد الشاعر9417-1-94

احمد مجدى ابراهيم عبدالحميد سويد9517-1-95

احمد مجدى محمد على محمد9617-1-96

معادله سعوديهاحمد محمد ابراهيم راشد 9717-1-97

احمد محمد احمد عبدالغفارالقونى 9817-1-98

احمد محمد السيد بدر حماد9917-1-99

احمد محمد امين عبدالحى شهاب الدين10017-1-100

احمد محمد جابر رمضان على 10117-1-101

احمد محمد رجب خميس زيدان10217-1-102

احمد محمد رضوان على10317-1-103

احمد محمد شيبوب عبدالواحد 10417-1-104

احمد محمد صبحى محمد محمد العشماوى10517-1-105

IGاحمد محمد صالح الدين الزواوى10617-1-106

IGاحمد محمد عادل السيد ابراهيم السجالبي10717-1-107

احمد محمد عبدالحميد حبيبه10817-1-108

احمد محمد كمال ابراهيم محمد الطحان10917-1-109

احمد محمد محمد صالح الفخرانى 11017-1-110

احمد محمود السيد احمد شواده11117-1-111

احمد محمود محمد محمود السيد 11217-1-112

معادله سعوديهاحمد مصباح اسماعيل عامر11317-1-113

احمد مصطفى محمد خيرهللا عبده11417-1-114

سودانى(مؤقت  )احمد معاويه احمد حامد11517-1-115

IGاحمد ممدوح بربرى ابوزيد11617-1-116

احمد ممدوح محمد عبدالرؤف عبدالقوى11717-1-117

احمد منصور سعد على شاهين11817-1-118

احمد نصر محمد منصور 11917-1-119
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احمد هانىء محمد ابراهيم رجب12017-1-120

IGاحمد هشام احمد على12117-1-121

احمد وجيه رياض الطنطاوى الجمل12217-1-122

معادله سعوديهاحمد يسرى محمود داود غزاو 12317-1-123

فلسطينى(يوجد ملف  )ادم ناجى عبدالحافظ زرو 12417-1-124

IGادهم باسم على حافظ رجب12517-1-125

ادهم مدحت محمود عثمان 12617-1-126

اروه جمعه حلمى عالم 12717-1-127

اروى محمد كامل عبدالمجيد شاهين12817-1-128

اروى مصطفى فرج عبدالمولى12917-1-129

فلسطينيه(مؤقت  )اريج حازم عاطف غزال 13017-1-130

اسامه ابراهيم محمد على ابوالعينين13117-1-131

اسامه الباز العوضى احمد الباز 13217-1-132

اسامه السيد محمد احمد تركى13317-1-133

اردنى(مؤقت  )اسامه سليم مسلم القطاونه13417-1-134

اسامه عبدالمنعم فتح هللا سعيد فتح هللا13517-1-135

اسامه عبدالناصر حسين عبدالرحمن رشدى13617-1-136

اسامه عبده ادريس النجار13717-1-137

اسامه محمد احمد الشناط13817-1-138

IGاسامه محمد اسماعيل ابراهيم اسماعيل 13917-1-139

معادله سعوديهاسامه محمد امين الزنقلي14017-1-140

اسامه مصطفى كامل حسن قمبر14117-1-141

معادله اجنبيهاسبيرو باريس اسبيرو ماكريس14217-1-142

عراقى(مؤقت  )استبرق ماجد حسين 14317-1-143

معادله امريكيهاسر محمد محمود البكر14417-1-144

اسراء ابراهيم رجب عوض عيسى14517-1-145

اسراء ابراهيم محمد جادو14617-1-146

اسراء احمد احمد عثمان النكالوى14717-1-147

اسراء احمد عبدهللا سيد14817-1-148

اسراء اشرف محمد عبداللطيف عبدالمولى14917-1-149

اسراء ايمن غريب بشاره15017-1-150

اسراء بالل محمد احمد حسن 15117-1-151

اسراء حامد محمد ابراهيم عطيه15217-1-152

اسراء خميس سعد محمد حسان15317-1-153

كويتيه(مؤقت  )اسراء سامى عبدالرزاق سليمان السجارى15417-1-154

اسراء سعيد سعد محمد مرسى 15517-1-155

اسراء سالمه احمد خليف15617-1-156

اسراء شوقى ابراهيم دسوقى الفران15717-1-157

اسراء عبدالناصر عبدالحميد احمد عنتر15817-1-158

اسراء على خليل الشيشينى15917-1-159

اسراء عماد الدين شكر رضوان16017-1-160

اسراء محمد السيد رجب16117-1-161
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اسراء محمد السيد كامل ابراهيم16217-1-162

اسراء محمد بسيونى يوسف عيد16317-1-163

اسراء محمد على محمد قاسم16417-1-164

اسراء محمد يوسف التهامى قنديل16517-1-165

اسراء مصطفى عوض مصطفى جامع16617-1-166

اسراء ممدوح عبدالقادر عبيه16717-1-167

اسراء هانى عبدالفتاح احمد الركايبى 16817-1-168

اسراء ياسر محمد السيد طه16917-1-169

IGاسراء يسرى انور محارم17017-1-170

اسالم اشرف على مبارك17117-1-171

فلسطينى(مؤقت  )اسالم جمال خليل النجار17217-1-172

اسالم خالد عبدالمعطى محمد ختعن17317-1-173

اسالم عطيه عوض عطيه عوض 17417-1-174

فلسطينى(مؤقت  )اسالم فارس احمد حسن17517-1-175

اسالم محمد عبدالمنعم ربيع17617-1-176

اسالم محمود عبدالسالم عبدالعال 17717-1-177

اسماء ابراهيم محمد سعد17817-1-178

باكستان(مؤقت  )اسماء احسان الرحمن عبدالواسع17917-1-179

اسماء احمد بشيراحمد محمد 18017-1-180

اسماء اشرف بسيونى يوسف عبدالمولى18117-1-181

اسماء جمعه راشد عبدالقوى الوراقى18217-1-182

اسماء رضا احمد احمد يوسف 18317-1-183

اسماء زاكى محمد زاكى موسى18417-1-184

اسماء عادل محمد على ابوعوف18517-1-185

اسماء عبدالعليم فرج فرج سعيد18617-1-186

اسماء عرفه خيرى فتح هللا داود18717-1-187

اسماء على السعيد محمد داود الحديدى18817-1-188

2018/2017ايقاف قيد ثان مره اسماء فؤاد حسن قيشه18917-1-189

اسماء محمد منصور عبدالغنى عبدالال19017-1-190

اسماء نادر محمد طوسون19117-1-191

اسماء هانى عبده احمد جبر19217-1-192

اسماء وجيه محمد عبدالرسول19317-1-193

اسماعيل اسماعيل ابوالنجا ابراهيم19417-1-194

فلسطينى(مؤقت  )اسماعيل محمود اسماعيل ابوصبحه19517-1-195

صوماليهاسيا محمد حسين 19617-1-196

معادله امريكيهاسيل محمد نورالدين حسن سليمان يوسف 19717-1-197

اشرف حسن محمد البنا19817-1-198

اشرف صابر محمد احمد خضر19917-1-199

اشرف محمد احمد على الرابط20017-1-200

موريتانى(مؤقت  )اعليه اشرف احمد بهدل 20117-1-201

افنان متولى محمد فتح هللا 20217-1-202

IGاكرم صالح الدين سليمان حسن20317-1-203
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االء ابراهيم محمد ابراهيم شيبوب20417-1-204

االء ابوبكر عبدالرازق المكى20517-1-205

االء الحسين عبدالغفار بخيت20617-1-206

االء جمال على ابراهيم الديب20717-1-207

االء جمال محمد على حجاج20817-1-208

االء جمعه محمود محمد سعد20917-1-209

االء حسن عطيه السنهوري21017-1-210

االء حمدان عبدالرحيم ابوالعال21117-1-211

االء حمدى محمد اسماعيل زيتون 21217-1-212

االء ربيع سليمان حسن النجار21317-1-213

االء صبرى شعبان كريت21417-1-214

االء صبرى عبدالحافظ االقطش21517-1-215

IGاالء طارق عبدالفتاح شرف21617-1-216

االء عبدالجواد سعد عبدالهادى21717-1-217

IGاالء عمرو انس محمد الكرارجى21817-1-218

االء محمود سعد على الكمنجى 21917-1-219

االء محمود محمد على محمود22017-1-220

االء محمود محمد فرج خشب 22117-1-221

االء هشام محمود ابراهيم ابوسيداحمد22217-1-222

عراقى(مؤقت  )الحسن صالح محمد العزيز22317-1-223

الزهراء وسيم على محمد خالف22417-1-224

السعيد عبدالباسط سعد جوده الكبراتي22517-1-225

السيد عبدهللا احمد المشطاوى22617-1-226

السيد كمال السيد عبدالجواد ابوهديه22717-1-227

الشيماء منصور السنوسى محمد22817-1-228

IGالصفا محمد محمد ابراهيم خليل22917-1-229

موريتانى(مؤقت  )الطيب احمد ولد سيد احمد23017-1-230

موريتانى(مؤقت  )المصطفى المرابط احمد ابراهيم23117-1-231

امال ايهاب محمد شعت23217-1-232

امانى اشرف السيد محمد23317-1-233

امانى انيس احمد الجايح23417-1-234

امانى عوض محمد سليمان23517-1-235

امانى محمد ابراهيم ابوالعنين المالحى 23617-1-236

امانى محمد ناجى سعيد 23717-1-237

سورى(مؤقت  )امجد رفاعى شلبوط23817-1-238

امل عبدالهادى عبدالهادى رمضان23917-1-239

امل عصام محمود ذكى شاهين24017-1-240

امل محمد عبدالمعطى محمد دبيان24117-1-241

امنيه احمد حافظ حافظ قنديل24217-1-242

امنيه احمد عبدالغفار حسين بلتاجى24317-1-243

امنيه السيد صالح السيد24417-1-244

امنيه ايمن ابراهيم الجفلى24517-1-245
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امنيه شعبان احمد غانم الرجال24617-1-246

معادله كويتيهامنيه عاطف رمضان التركى24717-1-247

امنيه ممدوح ابوالفتوح محمود احمد24817-1-248

امنيه مهدى جوده عفيفى الخامى24917-1-249

امير احمد السيد حسن شلش25017-1-250

امير احمد عبدالعظيم احمد خليفه25117-1-251

IGامير ايمن محمد سليم25217-1-252

فلسطينى(مؤقت  )امير نضال عبدالمغنى وزوز25317-1-253

امير يحى حسن حسن عبدالخالق25417-1-254

اميره احمد معوض فتح هللا25517-1-255

اميره السعيد محمود راجح25617-1-256

اميره حسن محمد حسن الخولى25717-1-257

اميره سعد محمد عكاشه رزق25817-1-258

اميره عادل محمد عاطف محمد سالمه25917-1-259

اميره على اسماعيل على زيد 26017-1-260

اميره على ماهر عبدهللا الضهيرى26117-1-261

اميره لطفى عبدالسالم سالم26217-1-262

اميره مصطفى عبدالمقصود عسكر26317-1-263

اميره مصطفى محمد عبدالحميد عبدالال26417-1-264

اميره ناجى ابراهيم عثمان26517-1-265

اميره هانى يسرى دسوقى ابراهيم ابوالمجد26617-1-266

فلسطينى(مؤقت  )امين محمد خليل ابوعوض26717-1-267

انجى احمد عبدالحميد تركى26817-1-268

انجى على محمد عزت شبل محمد 26917-1-269

معادله امريكيهانجى محمد عامر السيد27017-1-270

انس اشرف محمد عبدالعزيز العسال27117-1-271

فلسطينى(مؤقت  )انس محمد عامر غنام27217-1-272

فلسطينى(مؤقت  )انس ياسر احمد برادعيه27317-1-273

انيسه الشحات محمود الدعوشى27417-1-274

عراقى(مؤقت  )اوس حمدى كافى عبدالحميد27517-1-275

اردنى(مؤقت  )اوس خالد يوسف حامد الخطيب27617-1-276

اوليفيا حمدى حسن احمد27717-1-277

معادله كويتيهاياد السيد عبدالمنعم السيد زبادي27817-1-278

ايتن سعيد محمد احمد حماده27917-1-279

فلسطينى(مؤقت  )ايسر عيسى عبدالمهدى عيد28017-1-280

معادله امريكيهايمان ابراهيم صالح ابراهيم28117-1-281

ايمان احمد السيد عبدالسالم ابراهيم28217-1-282

ايمان احمد محمد عبدالونيس االشحط28317-1-283

ايمان السيد بسيونى عبدهللا محمود28417-1-284

ايمان السيد شكرى ابراهيم حميده28517-1-285

بحرانيه(يوجد ملف  )ايمان السيد ناصر السيد سعيد شبر28617-1-286

ايمان انور قطب عبدهللا الطوخى28717-1-287
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ايمان توفيق ابوبكر الشريف28817-1-288

ايمان توكل احمد الجغيل28917-1-289

ايمان جعفر عبدالصبور السيد يوسف 29017-1-290

ايمان جمال عبدالناصر احمد محمد سعيد 29117-1-291

ايمان حسنين احمد نور29217-1-292

ايمان رزق محمد عبدالجواد مصطفى29317-1-293

ايمان رضا احمد احمد النجار29417-1-294

ايمان سامى فتحى عبدالخالق29517-1-295

IGايمان شريف محمد سيد احمد29617-1-296

ايمان شعبان عبدالمعطى بركات29717-1-297

ايمان صابر محمدى ابراهيم الشهاوى29817-1-298

ايمان صبحى شاكر على عبدالجواد 29917-1-299

ايمان صبحى عبدالوهاب عبدالعزيز البنا30017-1-300

ايمان صالح صالح خطاب30117-1-301

ايمان عبدالجواد صالح عبدالجواد ابوسليمان30217-1-302

ايمان عبدالراضى عاطف احمد30317-1-303

ايمان عزت محمود فتحى خضر30417-1-304

ايمان عصام الحسينى المزين30517-1-305

ايمان عصام الدين محمد فوزى احمد 30617-1-306

ايمان محمد ابراهيم الدسوقى30717-1-307

ايمان محمد عبدالعليم ابراهيم زويل30817-1-308

ايمان محمد عبدالمولى محمد شتيوى30917-1-309

ايمان محمد فتحى محمد يونس31017-1-310

ايمان هاشم رشاد محمدين عماره31117-1-311

ايمن اشرف السيد بهنسى31217-1-312

ايناس محمد رشاد احمد محمد31317-1-313

ايه احمد حجازى احمد احمد31417-1-314

ايه احمد محمد قاسم الشابورى 31517-1-315

ايه احمد محمد محمد مدره31617-1-316

ايه اشرف الشاطبى جاد يوسف31717-1-317

ايه السيد ابراهيم ابراهيم شرف31817-1-318

ايه السيد مصطفى السيد31917-1-319

ايه الشحات كامل سعد فرجانى32017-1-320

ايه حازم مسعود عبدالمعطى االباصيرى32117-1-321

ايه حيدر ظريف محمد االنصارى 32217-1-322

ايه خميس عروه علوانى السعدى32317-1-323

ايه رجب عبدالمقصوداحمد مراد32417-1-324

ايه رجب كمال عوض32517-1-325

ايه رضوان ابوالفتوح احمد ابوحشيش32617-1-326

ايه سمير عبداللطيف على32717-1-327

IGايه شريف احمد رستم32817-1-328

ايه عبدالرحيم محمد خليل32917-1-329
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ايه عبدالستار فؤاد عالم 33017-1-330

ايه عبدالمنصف ابراهيم رمضان البوص33117-1-331

معادله سعوديهايه عمرو عبدالمعطى محمد الحنفى سمره33217-1-332

ايه فتحى رمضان السيد ابوعوف 33317-1-333

ايه محمد ابراهيم عبدالخالق حباس33417-1-334

ايه محمود عبدالقادر عبدالغني33517-1-335

ايه مصطفى محمد صالح عاشور33617-1-336

فلسطينيهملفايه منقذ فوزى ابوالفيالت33717-1-337

ايه منير مصطفى عبدالغنى33817-1-338

دول عربيهايه وليد ابراهيم عامر33917-1-339

IGايه هللا محمد سعيد فوده34017-1-340

ايه هللا وليد شعبان حسن 34117-1-341

اردنى(يوجد ملف  )ايهاب احمد مصطفى الزبون34217-1-342

معادله امريكيهايهاب محمد ابراهيم محمد زيادى34317-1-343

اردنى(مؤقت  )ايهم عمر سالم الزبون34417-1-344

باسل محمود احمد عبدالهادى محمد34517-1-345

بانسيه طارق محمد امين34617-1-346

بتول سامى محمد عبدالواحد الشنشورى34717-1-347

بثينه مجدى عوض مجاور المعطاوى34817-1-348

بديعه شعبان حسن مصطفى سيداحمد 34917-1-349

فلسطينى(يوجد ملف  )براء اياد واصف عمر35017-1-350

معادله سعوديهبسام محمد ابراهيم ابراهيم غازى حجازى 35117-1-351

بسمه ابراهيم محمد محمد امام35217-1-352

بسمه جمعه رجب محمود مهيه35317-1-353

IGبسمه حامد احمد احمد35417-1-354

عراقيه(مؤقت  )بسمه سعد بونس داود35517-1-355

بسمه على عبدالستار محمد35617-1-356

بسمه كرم كامل حسن حميده35717-1-357

بسنت محمد رمضان العجمى35817-1-358

فلسطينى(مؤقت  )بشار عمر اسماعيل اوالد محمد35917-1-359

اردنى(مؤقت  )بشار نهار احمد قطوم36017-1-360

IGبالل محمد خضر الشرنوبى36117-1-361

عراقى(مؤقت  )بالل محمود عناد 36217-1-362

بحرانيه(مؤقت  )بيان السيد طالب هاشم على احمد الخوارجانى36317-1-363

بيشوى جرجس سعيد تكال36417-1-364

فلسطينى(مؤقت  )تامر عبدالهادى رضوان الكركى36517-1-365

بحرانيه(يوجد ملف  )تاويل صادق جعفر محمد جمعه36617-1-366

تسبيح عبدالحميد محمود عبدالحميد36717-1-367

معادله امريكيهتسنيم شمس الدين محمد عثمان36817-1-368

تغريد رضا مصطفى قطب 36917-1-369

بحرانيه(يوجد ملف  )تقى السيد موسى جعفر هاشم مرزوق37017-1-370

عراقيه(يوجد ملف  )تقى رامز صبرى مجيد37117-1-371
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تقى عبده محمد عبدربه شعبان37217-1-372

تقى عزيز فايز عزيز سعيد37317-1-373

تقى محمد محمد ابواليزيد ابوالفتوح زبادى37417-1-374

توفيق صالح توفيق مجلى الغنام37517-1-375

جمال عبدالناصر عبدالحميد حميده37617-1-376

جنه احمد على محمد حسن37717-1-377

عراقى(مؤقت  )جنيد حازم عبدالجبار37817-1-378

جهاد احمد خيرى فتح هللا داود37917-1-379

جهاد حسن كامل السيد الشورى38017-1-380

جهاد حسنى سعيد الشرقاوى38117-1-381

جهاد عاصم عبدالوهاب عبدالحليم38217-1-382

جهاد عبدالجليل عبدالعاطى عبدالصادق 38317-1-383

جهاد عبدالمقصود سعد عبدالمقصود ندا خليف 38417-1-384

جهاد عصام محمود السيد فرماوى 38517-1-385

IGجالن احمد ايهاب سعد خالف38617-1-386

IGجورج ناجى انسى ناجى بشاى38717-1-387

جينا عاطف عبدهللا جبران عبدهللا 38817-1-388

IGجينا ماهر سعد عطيه38917-1-389

حاتم جمال محمد المغازى39017-1-390

حاتم محمد عبدالحميد درويش39117-1-391

سودانى(مؤقت  )حارث محمد احمد حسن عبدالرحمن39217-1-392

حازم ابوبكر عبدالخالق ابراهيم محمد39317-1-393

حازم اشرف جالل احمد ونس39417-1-394

فلسطينى(مؤقت  )حازم جمال حرب مسلم39517-1-395

حامد محمد عبدالرحمن الصباغ39617-1-396

حبيبه سعيد عبدالعزيز احمد خليفه39717-1-397

حبيبه طه على محمد حسين39817-1-398

حبيبه محمد ابراهيم ابراهيم نصر 39917-1-399

IGحبيبه محمود عبدالمجيد محمود40017-1-400

اردنى(مؤقت  )حذيفه زهير محمد القضاه40117-1-401

اردنى(يوجد ملف  )حسام خميس كساب العيسى40217-1-402

حسام شريف محمد حنفى الخراشى40317-1-403

حسام فتحى ناجى عبدالسميع 40417-1-404

معادله امريكيهحسام مجدى عبدالمولى السمنى40517-1-405

حسام محمد عطا احمد ابوشامه40617-1-406

حسام يسرى بسطويسى محمد رزين40717-1-407

(مؤقت  )حسام الدين احمد على سليمان ابراهيم40817-1-408

حسام الدين حسن شعبان محمد حسن40917-1-409

معادله سعوديهحسام الدين غريب احمد غريب 41017-1-410

معادله سعوديهحسن احمد حسن السيد 41117-1-411

عراقى(مؤقت  )حسن احمد حميد41217-1-412

فلسطينى(مؤقت  )حسن بسام محمد جباره41317-1-413
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حسن جمال فهمى ختعن 41417-1-414

حسن صالح عبدالصادق محمد المر41517-1-415

حسن محمد حسن الفليض41617-1-416

حسن محمد حسن عبدالعال البسيونى41717-1-417

حسناء جمال يس مبارك شكر41817-1-418

حسناء حسن محمد مسعود ربيع41917-1-419

فلسطينى(مؤقت  )حسنى عبدالسالم حسنى صالح42017-1-420

حسين عطيه حسن السيد محمود 42117-1-421

عراقى(يوجد ملف  )حسين كريم جيار الساعدى42217-1-422

عراقى(يوجد ملف  )حسين كمال جمال42317-1-423

عراقى(عدم ممانعه  )حسين هيثم احمد42417-1-424

فلسطينى(مؤقت  )حكم تيسير محمد الشروف42517-1-425

IGحلمى عاطف حلمى حسن الوكيل42617-1-426

فلسطينى(مؤقت  )حمد نضال حموده ابوعيشه42717-1-427

اردنى(مؤقت  )حمزه ابراهيم هارون النوافله42817-1-428

حمزه سعد محمد محمد الشرقاوى42917-1-429

سورى حمزه صبحى حجار43017-1-430

اردنى(مؤقت  )حمزه طالل توفيق 43117-1-431

يمنيه(يوجد ملف  )حنان شوعى محمد واسطى43217-1-432

يمنيه(يوجد ملف  )حنين شوعى محمد واسطى43317-1-433

حنين محمد علوى على سعد هللا عالم43417-1-434

بحرانيه(يوجد ملف  )حوراء على حسن يوسف يحى43517-1-435

عراقى(مؤقت  )حيدر اسعد جاسم43617-1-436

شهاده قطر المستقلهخالد ابراهيم السيد احمد محمد رضوان43717-1-437

فلسطينى(مؤقت  )خالد احمد عاطف عط43817-1-438

خالد اشرف محمود كامل 43917-1-439

2018/2017ايقاف قيد اول IGخالد حسام ابراهيم االمام44017-1-440

خالد حسام الدين خالد محمد عيسى44117-1-441

خالد عبدالحكم نظيف عبدالحكم44217-1-442

خالد عبدالناصر زكريا ابراهيم محمد44317-1-443

خالد محمد صبحى محمد حب هللا 44417-1-444

معادله سعوديهخالد محمود زغلول فاضل 44517-1-445

خالد نبيل جابر عبدالحق شرف الدين 44617-1-446

عراقيه(مؤقت  )ختام حكمت اسماعيل44717-1-447

الجابون(مؤقت  )خديجه انيدام بوغى زوغى44817-1-448

يمنيه(يوجد ملف  )خديجه عبدالكريم عبدالواحد النعمانى44917-1-449

خطاب السيد رمضان محمد زيتون45017-1-450

خلود خضر ممدوح السهلمى 45117-1-451

خلود عزت زكريا حسين اسماعيل45217-1-452

خلود فتحى عبدالمهدى الدستاوى45317-1-453

فلسطينى(مؤقت  )خير مجاهد راضى مرمش45417-1-454

داليا اسماعيل على على عمران45517-1-455
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داليا فتح هللا ابراهيم صالح الجايح 45617-1-456

داليا محمد الصافى شلبى45717-1-457

داليا ممدوح رمضان محمد سليمان 45817-1-458

فلسطينى(مؤقت  )درغام ابراهيم نعيم ابوماريه45917-1-459

دعاء محمد عبدالحميد عبدالوهاب العريف 46017-1-460

دنيا عوض السيد مختار النملى46117-1-461

دينا ابراهيم عبدهللا الشيخ46217-1-462

دينا خالد السيد سعد ابوجهل 46317-1-463

دينا صالح الدين محمد الدمرداش46417-1-464

دينا طارق السعيد محمد ابوالمجد46517-1-465

دينا طارق السيد محمد بخيت46617-1-466

دينا عبدهللا عبدهللا ابراهيم ناصر 46717-1-467

دينا فتحى شعبان على محمد46817-1-468

دينا محمود عوض عبدالجيد موسى46917-1-469

دينا نصر عنتر قطرى47017-1-470

معادله امريكيهدينا وائل عبدالحميد رضوان احمد47117-1-471

دينا يمين عبدالمنعم الرجال47217-1-472

سعودى(مؤقت  )راكان على عايض ال كدم47317-1-473

فلسطينى(مؤقت  )رامى بالل محمد فايز شرباتى47417-1-474

رامى حسان عبدالحكيم محمد العدل47517-1-475

رامى مجدى رزق فوزى معوض 47617-1-476

رانيا اسماعيل محمد الشربيني47717-1-477

رانيا رضا السيد الشربينى 47817-1-478

سلطنه عمانرانيا محمد عبدالرازق توفيق الخولى47917-1-479

رانيا ياسر خميس محمد علوانى 48017-1-480

فلسطينى(مؤقت  )رائد باسم محمد عطاونه48117-1-481

بكالوريا دوليهربانى محمود السيد داود48217-1-482

معادله امريكيهربى محمد على احمد48317-1-483

رجب سعد فرج سعد48417-1-484

رحاب عبداللطيف عبدالعزيز البيلى48517-1-485

معادله امريكيهرحمه حسن محمد سليمان نمير48617-1-486

رحمه حسين عبداللطيف محمد زيتون 48717-1-487

رحمه عبدالمنعم حسن على ابوخطوه 48817-1-488

رحمه عالء الدين محمد مصطفى جنيدى48917-1-489

رحمه فوزى عبدالرحمن محمد العزبى49017-1-490

ردينه هانى احمد عبدالنبى حميد 49117-1-491

فلسطينيه(مؤقت  )رزان احمد شاكر ابومياله 49217-1-492

فلسطينى(مؤقت  )رشاد عطيه عطا رجبى49317-1-493

رضوى احمد معوض محمد عبدالفتاح49417-1-494

رضوى طارق احمد زيدان49517-1-495

معادله امريكيهرضوى محمد محمد ابوشوشه49617-1-496

فلسطينيهرغد مجدى احمد ابوزنط49717-1-497
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رغده صبحى مرضى محمد 49817-1-498

IGرغده عاطف محمد علوانى49917-1-499

رفقه حنا زكى منصور 50017-1-500

رفيده رمضان اسماعيل عبدالمجيد التحفه50117-1-501

رفيده سند سليمان امين المحالوى50217-1-502

فلسطينيهرفيف عزام يوسف ابوحجله50317-1-503

رقيه عبدالمنعم رجب عبدهللا الخولى50417-1-504

رقيه عثمان عبدهللا عثمان زغلول50517-1-505

رمضان رزق رمضان على50617-1-506

رنا اشرف شعبان البنوانى50717-1-507

رنا رضا كمال صادق عماره50817-1-508

رنا سعيد عبدالمقصود عبدالحميد هويدى50917-1-509

رنا عوض ابراهيم الجمل51017-1-510

اردنيه(يوجد ملف  )رناد هشام محمد بدور51117-1-511

IGرنيم محمد محمود الدفراوى51217-1-512

يمنى(يوجد ملف  )رهام محمد سلطان اسماعيل51317-1-513

عراقيه(مؤقت  )رواء عبدهللا احمد حسين51417-1-514

كويتيه(مؤقت  )روان احمد جراق درويش ناصر51517-1-515

روان اشرف عبدالعزيز محمدعلى51617-1-516

IGروان حسن فتحى احمد حسن51717-1-517

روان صالح فوزى العطار51817-1-518

روان عادل السيد محمد حسنين51917-1-519

روان عبدالسالم محمود النمكى52017-1-520

روان مجدى محمد غانم على52117-1-521

معادله امريكيهروان محمد صالح شحاته52217-1-522

سودانيه(مؤقت  )روان محمد عثمان النور البدرى52317-1-523

روان مسعد شعبان ابراهيم52417-1-524

روان هانى رشدى حسن على52517-1-525

روجيه يوسف ابوالخير نظير ابوالخل 52617-1-526

IGرودينا طارق احمد نصار 52717-1-527

رومانى امجد شكرهللا نصيف52817-1-528

فلسطينيه(مؤقت  )روال اكرم احمد شابط52917-1-529

رؤى عيد فتحى مسعود حماد53017-1-530

رؤيا انور انور الجمال53117-1-531

ريم احمد عبدالحميد زغلول53217-1-532

ريم اشرف مختار ابوالعز53317-1-533

ريم السيد حامد رضوان السيد 53417-1-534

ريم جميل محمد الخويسكى53517-1-535

معادله المانيهريم طارق سليمان عثمان53617-1-536

ريم على عبدالرزاق على فهيم53717-1-537

معادله امريكيهريم محمد احمد السيد غانم53817-1-538

ريهام ابراهيم عبدالرحمن عبدالوكيل53917-1-539
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ريهام اشرف الشحات الزراع54017-1-540

ريهام االنصارى محمد مشرف حسين54117-1-541

ريهام ثروت على السعيد كيره54217-1-542

ريهام جمال عطيه السيد المزين 54317-1-543

ريهام خليفه اسماعيل خليفه خيمر54417-1-544

ريهام رمضان عبدالقادر على عبدهللا54517-1-545

ريهام صالح محمد خليل54617-1-546

ريهام عبدهللا عبدربه على الغايش 54717-1-547

فلسطينى(مؤقت  )زكى جمال محمد زكى حسين54817-1-548

عراقيه(مؤقت  )زهراء ابراهيم عداى54917-1-549

بحرانيه(يوجد ملف  )زهراء عبدالهادى احمد مهدى سلمان 55017-1-550

بحرانيه(يوجد ملف  )زهراء محسن حسين عالوى حسن على55117-1-551

بحرانيه(يوجد ملف  )زهراء محمد احمد حسن شملوه55217-1-552

زهراء محمد محمد شعير55317-1-553

معادله المانيهزهوه عالء فاروق محمد فاروق مصطفى الراعى55417-1-554

فلسطينى (مؤقت  )زهير منذر كامل الناظر 55517-1-555

زياد احمد احمد مبروك حجازى 55617-1-556

زياد احمد عبدالسالم مختار سليم 55717-1-557

زياد اسامه حسن على شحاته55817-1-558

زياد السيد غيطانى عاشور55917-1-559

معادله امريكيهزياد جابر عبدالمحسن حسن السقا56017-1-560

زياد خالد عبدالحميد محمد السقا56117-1-561

زياد صالح محمد دسوقى56217-1-562

عراقى(مؤقت  )زياد عبدالمنعم احمد56317-1-563

فلسطينى(مؤقت  )زيد عبدالكريم كامل ابوعيشه56417-1-564

فلسطينى(مؤقت  )زيد وضاح فخرى شريف56517-1-565

بحرانيه(يوجد ملف  )زينب السيد جواد كاظم جواد محفوظ56617-1-566

زينب جمال الدين عبده الطراوى56717-1-567

زينب مجدى عبدالحميد عصران على56817-1-568

بحرانيه(يوجد ملف  )زينب محمد حسن صالح احمد صالح56917-1-569

زينب محمد عبدالعزيز خورشيد عبدالعزيز57017-1-570

زينه ابراهيم جمعه حماد 57117-1-571

ساره ابراهيم الشحات السعيد الفقى57217-1-572

بحرانيه(يوجد ملف  )ساره ابراهيم محمد على ادم57317-1-573

ساره السيد محمد المناخلى57417-1-574

ساره ايمن فرج محمود زوره57517-1-575

IGساره جوده عبدالمنعم محمد 57617-1-576

كويتيه(مؤقت  )ساره حمد محمد الدوسرى57717-1-577

ساره سعيد رجب شعبان االقطش57817-1-578

فلسطينيه(مؤقت  )ساره سمير محمود وراسنه57917-1-579

معادله ليبيهساره عادل مجدى صادق58017-1-580

ساره عبدالرحمن شاهين عمر عبدالقوى58117-1-581
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ساره عبدالسالم ابراهيم عبدالمعطى شلبى58217-1-582

بحرانيه(يوجد ملف  )ساره عدنان السيد احمد شبر58317-1-583

معادله امريكيهساره على عبدالفتاح على جعفر58417-1-584

معادله امريكيهساره محمد سالم احمد58517-1-585

ساره محمد سعد فرج الحالج58617-1-586

ساره محمد كمال محمد عزب58717-1-587

ساره محمود محمد محمود السيد58817-1-588

ساره ياسر محمد محمد سليمان 58917-1-589

سالمين محمود عبدالحكيم سالم59017-1-590

سالى جمعه محمد بكر على59117-1-591

فلسطينيه(مؤقت  )سالى جهاد رياض عابدين59217-1-592

سالى محمد عبدالستار حجاب59317-1-593

فلسطينى(مؤقت  )سامر اشرف محمد كايد صالح59417-1-594

عراقى(مؤقت  )سجاد عماد صالح59517-1-595

عراقيه(مؤقت  )سجى سعدون عيفان عامر59617-1-596

سعاد احمد عبدالباسط محمد الكومى 59717-1-597

بحرانيه(يوجد ملف  )سعاد حسين اكسيل احمد اكسيل59817-1-598

عراقى(مؤقت  )سعد باسل فليح59917-1-599

سعد عوض عالم ابراهيم سالم60017-1-600

سعد محمد سعد الجدى60117-1-601

سعد مدحت سعد المراسى60217-1-602

سعيد رجب محمد عبدالحفيظ طايع60317-1-603

سعيد صبرى يوسف رزق60417-1-604

اردنى(مؤقت  )سفيان مالك محمد القرارعه60517-1-605

سلمى جمال حسن عبدالحميد ابوغنيم60617-1-606

سلمى حمدى مرسى محمد علي60717-1-607

سلمى شريف احمد محمداحمد 60817-1-608

سلمى شريف حماده ابراهيم عتمان60917-1-609

IGسلمى عبدالجليل انور خليفه61017-1-610

سلمى على اسماعيل سعد61117-1-611

ثانويه المانيهسلمى عمرو محمد حلمى61217-1-612

سلمى عالء مرزوق على اغا61317-1-613

سلمى محمد سامى حامد محمد منجد61417-1-614

معادله امريكيهسلمى مدحت محمد محمود عتمان61517-1-615

معادله سعوديهسلمى هشام يحى فرحات61617-1-616

معادله سعوديهسلوى احمد محمد يوسف61717-1-617

سليم محمد حسن سليم61817-1-618

عراقى(مؤقت  )سليمان طاهر عابد يوسف61917-1-619

سليمان محمد عبدالحميد محمد الزينى62017-1-620

سماهر رجب مرغنى عثمان النيل62117-1-621

سماء عبدالواحد على محمد العجيمى 62217-1-622

سمر صبرى صابر فرج ابومازن62317-1-623
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سمر صالح محمد عبدهللا ندا 62417-1-624

سمر محمد السعيد احمد محمد عشيبه62517-1-625

سميه عبدالصمد السيد الدمنهورى62617-1-626

عراقيه(مؤقت  )سميه مطشر مجدى غريري62717-1-627

اردنى(مؤقت  )سند احمد عبدالكريم العدوان62817-1-628

سندس عبدالحميد فتحى الشناط62917-1-629

سهيله اشرف السيد معوض ابورحمه63017-1-630

معادله اماراتيهسهيله ايهاب حسين مقلد 63117-1-631

سهيله سامح فوزى مسعود63217-1-632

سيد عبدالعزيز سيد عبدالعزيز الفقى63317-1-633

عراقى(مؤقت  )سيف نهاد صالح مهدى63417-1-634

شادى عبدالرافع مصطفى عبدالمنعم الطحان63517-1-635

شادى محروس عطيه عبدالنبى63617-1-636

شادى محمد اسماعيل محمد خليل63717-1-637

شاكر عمر عبدالعزيز ابوحمص 63817-1-638

عراقى(مؤقت  )شاكر محمود جعفر63917-1-639

شاهنده شعبان محمد زاهر عبدالرحمن64017-1-640

شروق دانى على اندانى موداكا64117-1-641

شروق محمد السباعى محمود هيبه64217-1-642

شروق محمود سيد عالم على64317-1-643

شريف حسنى احمد محمد داود64417-1-644

شريف خالد عطيه حسن المالحه64517-1-645

فلسطينيه(مؤقت  )شكران جابر على طيطى 64617-1-646

IGشهاب الدين طارق مصطفى محمد64717-1-647

شيرى وجدى حنين فؤاد64817-1-648

شيرين احمد مبروك عبدالحميد شكر64917-1-649

2018/2017ايقاف قيد رابع شيرين محمد فريد سالم65017-1-650

شيماء احمد ابوالفتح الصاوى القيعي65117-1-651

شيماء اسماعيل احمد اسماعيل ربيع65217-1-652

شيماء حسنى عبدالمعطى حسن الجالد65317-1-653

شيماء رمضان محمد اسماعيل بدوى غراب65417-1-654

شيماء سعيد حلمى اسماعيل بدوى65517-1-655

شيماء عبدهللا محمد محمود ابوعيطه 65617-1-656

شيماء عبدالوهاب سعيد درويش 65717-1-657

شيماء فوزى محمد سنوسى65817-1-658

شيماء محمود عيد عيسى شرخ65917-1-659

شيماء محمود كامل محمد مرعى66017-1-660

صالح ابراهيم ابراهيم جابر ياقوت 66117-1-661

صالح سمير صالح عبدالغفار الزميتى66217-1-662

صالح عادل محمد مهران عبدالحافظ66317-1-663

عراقيه(مؤقت  )صفا عماد عبدالجليل66417-1-664

صفا محمد احمد عباس66517-1-665
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اردنى(مؤقت  )صفوان غالب محمد ابوشنار66617-1-666

سودانيه(مؤقت  )صفيه بالل عبدهللا احمد66717-1-667

صفيه عبدالنبى عبدهللا مصطفى عيد66817-1-668

فلسطينى(مؤقت  )صهيب باسم محمد غالب دويك66917-1-669

ضحى اشرف ابراهيم امين حراز67017-1-670

بحرانيه(مؤقت  )ضحى جعفر عبدالحسن عبدهللا كاظم67117-1-671

سودانيه(مؤقت  )ضحى محمد ادريس محمد67217-1-672

طارق احمد عبده شحاته 67317-1-673

طه عبده كمال عبده سعد هبيله67417-1-674

عراقى(مؤقت  )عادل سالم حسين 67517-1-675

عادل فرحات رجب عبدالعال موسى67617-1-676

عاصم على الروبى محمد عبدالوهاب 67717-1-677

عاصم محمد فتحى رجب67817-1-678

فلسطينى(مؤقت  )عاطف محمد وليد جودى زاهده67917-1-679

عاليا عصام حسنى عبدالعزيز نوح 68017-1-680

صوماليه(مؤقت  )عاليه عبدى محمد68117-1-681

عراقى(مؤقت  )عباس لطيف عباس68217-1-682

عراقى(مؤقت  )عباس مؤيد مهدى68317-1-683

معادله سعوديهعبدالبارى جمال عبدالبارئ احمد 68417-1-684

عراقى(مؤقت  )عبدالحكم هانى لطيف68517-1-685

عبدالحميد اكمل عبدالحميد عبدالحميد ابوغديه68617-1-686

عبدالرحمن ابراهيم حسن عبدالمنعم دويدار68717-1-687

عبدالرحمن احمد حامد على شعبان68817-1-688

عبدالرحمن احمد سالم سالم حموده68917-1-689

عبدالرحمن احمد عبدالرحمن سليم اليمنى69017-1-690

IGعبدالرحمن احمد عبدالنافع احمد مصطفى69117-1-691

عبدالرحمن احمد عبود على قريطم69217-1-692

عبدالرحمن احمد محمد احمد هيكل69317-1-693

عبدالرحمن السيد ابراهيم فهمى الخيوطى69417-1-694

عبدالرحمن خالد سعيد حسن ابراهيم بوادى69517-1-695

عبدالرحمن خالد صالح الدين عبدالقادر يوسف69617-1-696

معادله سعوديهعبدالرحمن رافت محمد مرتضى 69717-1-697

عبدالرحمن رضا ابراهيم احمد السبكى69817-1-698

فلسطينى(مؤقت  )عبدالرحمن زياد عيد الجعيدى69917-1-699

عبدالرحمن سامى محمد الجاريه70017-1-700

عبدالرحمن صبرى محمد عبدالمقصود الشاذلى70117-1-701

اردنى(مؤقت  )عبدالرحمن عبدهللا ابوارتيمه70217-1-702

IGعبدالرحمن عطيه احمد ابوسته70317-1-703

عراقى(مؤقت  )عبدالرحمن قيس خليل70417-1-704

عبدالرحمن كمال توفيق محمود70517-1-705

عبدالرحمن محسن محمد عبيد جاد70617-1-706

عبدالرحمن محمد سعد محمد فتحى 70717-1-707
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عبدالرحمن محمد شكرى سعد بكر70817-1-708

معادله كويتيهعبدالرحمن محمد عبدالرسول محمد ناجى70917-1-709

عبدالرحمن محمد نجيب عبدالمنعم فراج على 71017-1-710

IGعبدالرحمن محمد هاشم زيدان71117-1-711

عبدالرحمن محمود شعبان على عبدالجواد71217-1-712

عبدالرحمن محمود محمد عبدالفتاح دره71317-1-713

عبدالرحمن محمود محمد محمود الشرقاوى71417-1-714

IGعبدالعزيز محمد احمد ابوالخير71517-1-715

عبداللطيف ابراهيم عبداللطيف عبدالواحد المسيرى71617-1-716

عبدهللا احمد مصطفى حسن النمر 71717-1-717

عبدهللا السيد محمد مبروك عبدالمحسن عميره71817-1-718

عبدهللا ايمن سعد صقر 71917-1-719

عبدهللا حسين عوض قبيصى72017-1-720

سودانى(مؤقت  )عبدهللا سمير حامد محمد                                                                              72117-1-721

يمنى(مؤقت  )عبدهللا سمير عبدهللا صالح72217-1-722

معادله سعوديهعبدهللا سمير محى الدين الخرادلي72317-1-723

عبدهللا عاطف حمدى الطنطاوى72417-1-724

صومالى(مؤقت  )عبدهللا عبدالصمد صالح72517-1-725

عراقى(مؤقت  )عبدهللا كريم حسن 72617-1-726

فلسطينى(مؤقت  )عبدهللا محمد حسين النجار72717-1-727

معادله سعوديهعبدهللا محمد عبدالحميد رضوان 72817-1-728

عبدهللا محمد محمد احمد المغربى72917-1-729

عراقى(مؤقت  )عبدهللا معد عبدالعزيز73017-1-730

يمنى(مؤقت  )عبدالماجد نجيب احمد محمد حيدر73117-1-731

عبدالمجيد محمد عبدالمجيد محمد عامر73217-1-732

عبدالمحسن جمال انور السقعان73317-1-733

عبدالمقصود يونس محمد يونس الشناوي73417-1-734

عبدالمنعم احمد عبدالمنعم بردله73517-1-735

سورى(مؤقت  )عبدالهادى هاشم عروانى73617-1-736

عبير صبرى شحاته محمد عطا هللا73717-1-737

عبير محمد عبدالحميد طه 73817-1-738

عبير محمود احمد محمد حلبى 73917-1-739

فلسطينى(مؤقت  )عدى مازن عيد عرفه74017-1-740

فلسطينى(مؤقت  )عدى محمد شحاده سعده74117-1-741

IGعزالدين جالل حسين السيد عامر74217-1-742

IGعصام مصطفى زهير مصطفى74317-1-743

بحرانيه(يوجد ملف  )عفاف احمد على محمد على على خميس74417-1-744

عفاف حسن محمد عيد فتح هللا الوكيل74517-1-745

على ابراهيم محمد ياسين74617-1-746

على احمد على احمد النمس74717-1-747

اردنى(مؤقت  )على احمد على حتامله74817-1-748

على احمد محمود عوض متولى74917-1-749
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على جمال عبدالحليم حسن الصيرفى75017-1-750

على حسنى عبدالمعطى حسن الجالد75117-1-751

عراقىعلى سعد مخلف75217-1-752

على سميح على مصطفى المصرى75317-1-753

سودانى(يوجد ملف  )على عبدالباقى على مصطفى عبدهللا 75417-1-754

على عبدالحميد محمد عبدهللا75517-1-755

سعودى(مؤقت  )على عبدهللا موسى العثمان75617-1-756

عراقى(مؤقت  )على عزيز هادى حمادى75717-1-757

على محمد احمد اسماعيل سعد75817-1-758

فلسطينى(مؤقت  )على محمد وجيه الرفاعى75917-1-759

على مسعد عبدالحميد على خليل76017-1-760

عراقى(مؤقت  )على منذر تايه76117-1-761

على نعمه على السيد السمكرى76217-1-762

علياء احمد عيد عبدالعاطى عقل76317-1-763

علياء اسماعيل مصطفى السيد مشالى76417-1-764

علياء صبرى عبدالقادر مصطفى البلعوطي76517-1-765

علياء فوزى محمد امين غانم 76617-1-766

سودانيه(مؤقت  )عليه محمد صادق محمد76717-1-767

عمار رجب ابراهيم الديب76817-1-768

عمار ياسر رجب زردق76917-1-769

معادله امريكيهعمر احمد باسم ابراهيم فرغلى77017-1-770

عمر احمد فاروق احمد ابوزيد77117-1-771

عمر اسامه نزار بديوى77217-1-772

2018/2017ايقاف قيد اول IGعمر حاتم عبدالعزيز مسعود77317-1-773

عمر حمدى محمد احمد الطباخ77417-1-774

عمر خالد حسن عطيه غراب 77517-1-775

عمر خالد سعد احمد عبدالرحمن دعبس77617-1-776

سورى(مؤقت )عمر خالد عمر الحسن77717-1-777

اردنى(مؤقت  )عمر رائد على ابوسمره77817-1-778

عمر زكريا عبدالحميد عبدالمولى حسين77917-1-779

عمر سامح شحاته عالم ابوريشه78017-1-780

معادله سعوديهعمر صبرى محمد عويس78117-1-781

عمر صالح عوض محمد العبد78217-1-782

IGعمر طارق احمد ابوالنصر سالمه78317-1-783

معادله سعوديهعمر طارق محمد محمد عيسى78417-1-784

عمر عادل سالمه احمد78517-1-785

عمر عبدالعزيز عبدالجيد موسى78617-1-786

عمر عبدالودود عثمان البحر78717-1-787

فلسطينى(يوجد ملف  )عمر عدنان محمد البحيصى78817-1-788

عمر عماد احمد محمد عاشور78917-1-789

IGعمر عالء الدين عبدالمعطى شهيد79017-1-790

اردنى(مؤقت  )عمر فراس على البلص79117-1-791
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عمر محمد احمد السيد عبدربه79217-1-792

معادله سعوديهعمر محمد احمد بدر79317-1-793

عمر محمد اسماعيل على البدرى79417-1-794

عمر محمد السيد محمد جمعه79517-1-795

فلسطينى(مؤقت  )عمر محمد عبدالحميد زهور79617-1-796

عمر محمد نبيل ابراهيم حميده79717-1-797

عمر ممدوح قاسم ابراهيم مرسى79817-1-798

معادله امريكيهعمر منير محمود عبدالعال79917-1-799

IGعمرو سامر سعد بسه80017-1-800

فلسطينى(مؤقت  )عمرو طلب خليل النجار80117-1-801

عمرو كمال سعد القديم80217-1-802

عمرو محمد حلمى محمود البيى 80317-1-803

عمرو محمود رمضان مسلم80417-1-804

عمرو نبيل محمود عبدالحميد الطنيخي80517-1-805

يمنى(ملف  )عمرو ياسر امين شهاب80617-1-806

عمرو يسرى عبدالعزيز عبدالعزيز عويضه80717-1-807

فلسطينى(مؤقت  )عنان ماهر طه ساليمه80817-1-808

عال عبدالرحمن احمد عبدالجواد هيبه 80917-1-809

عالء السيد محمود ابراهيم المزين81017-1-810

عالء محمد عبدالرحمن على القاضى81117-1-811

اردنى(مؤقت  )عون خليل عبدالكريم المكانين81217-1-812

غاده ابراهيم محمد رمضان81317-1-813

غاده احمد احمد الطنوبى81417-1-814

غاده رجب رمضان سالم العربى 81517-1-815

غاده عبداللطيف محمد عبداللطيف شعوير81617-1-816

غاده عبدالمنعم محمد محمد خضر 81717-1-817

غاده محمد مسلم على محمد81817-1-818

فاتن حسانين عبدالمجيد محمد احمد حسانين81917-1-819

فارس سعداوى رمضان محمد 82017-1-820

فارس محمد احمد محمود محمد مشالى82117-1-821

فلسطينى(يوجد ملف  )فاروق بهاء فاروق االحمد82217-1-822

فاطمه احمد عبدالحميد حسانين عبدالنبى82317-1-823

بحرانيه(يوجد ملف  )فاطمه السيد ماجد جواد على علوى82417-1-824

بحرانيه(يوجد ملف  )فاطمه السيد ناصر موسى هاشم صالح82517-1-825

فاطمه جمال محب محمد جوده82617-1-826

فاطمه جالل عبدالعليم محمد محمد 82717-1-827

بحرانيه(يوجد ملف  )فاطمه حسين على المنصور82817-1-828

فاطمه ربيع على عبدالمجيد82917-1-829

فاطمه رمضان طلبه عطيه عروس83017-1-830

فاطمه سعيد احمد محمود محمد83117-1-831

بحرانيه(يوجد ملف  )فاطمه عبدالجبار عبدهللا عيسى الغسره83217-1-832

فاطمه عزوز يحيى ابراهيم عوض83317-1-833
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فاطمه عالء محمد احمد عليوه 83417-1-834

فاطمه عيد خميس عبدالمجيد 83517-1-835

معادله امريكيهفاطمه قدرى محمد عيد عبده83617-1-836

بحرانيه(يوجد ملف  )فاطمه محمد احمد احمد على83717-1-837

بحرانيه(يوجد ملف  )فاطمه محمد عبدالجليل ابراهيم شهاب83817-1-838

كويتيه(مؤقت  )فجر احمد شباب عقاب المطيرى83917-1-839

IGفرح سامى محمد عليوه84017-1-840

فرح شريف احمد عبدالمنعم ابراهيم 84117-1-841

IGفرح عمرو فتحى احمد ابوالخير84217-1-842

فرح كامل حسب النبى السعدنى84317-1-843

فلسطينيه(يوجد ملف  )فرح محمد اسماعيل حمدان84417-1-844

فرح محمد رفيق محمد موسى 84517-1-845

فلوباتير هانى عبدالمالك بسطا84617-1-846

فيبرونيا مالك يوسف عبده سعد84717-1-847

عراقيه(مؤقت  )قمر جواد كاظم84817-1-848

IGكارين جمال لمعى بخيت مقار84917-1-849

IGكامل مصطفى عبدالرحمن محمود85017-1-850

كرمينا فهمى رزق فهمي85117-1-851

كريم احمد عبدالمقصود طلبه عبدالمقصود85217-1-852

كريم بدران احمد عطيه عبداللطيف85317-1-853

معادله سعوديهكريم طه عبدالعظيم الصالحي85417-1-854

كريم عوض اصهبان عوده عيد85517-1-855

كريم فؤاد السيد بدوى وزه85617-1-856

كريم محمد محمود بكور85717-1-857

IGكريم وائل محمد الشافعى85817-1-858

كريم وليد السيد احمد غنيم85917-1-859

معادله انجليزيهلجينه مجدى صابر احمد86017-1-860

لمياء حسن احمد على محمد86117-1-861

لمياء عبدالكريم اسماعيل عبدالسميع قاسم86217-1-862

لميس عبدالعزيزعبدالفتاح امان 86317-1-863

اردنى(يوجد ملف  )ليث محمد فهمى العالم86417-1-864

ليم حمدى على السيد ابوشويبه86517-1-865

فلسطينيهلين رائد صالح حج حمد86617-1-866

سوريه(مؤقت  )لين محمد االحمد86717-1-867

عراقيه(مؤقت  )لينا سالم عبد86817-1-868

سودانيه(مؤقت  )ماب فريد سرالختم على 86917-1-869

ماجده شوقى محمد على دويدار 87017-1-870

مارى جرجس كمال كامل87117-1-871

IGمارى ماجد ونيس عازر87217-1-872

مارينا منير لبيب فرج لويس87317-1-873

عراقى(مؤقت  )ماهر نزيه ماهر87417-1-874

ماهينور صالح عبدهللا حسن السماحى 87517-1-875
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فلسطينه(مؤقت  )مايا راضى محمود الطميزى87617-1-876

مايكل كمال السيد حنا عبدالمسيح 87717-1-877

سورى(يوجد ملف  )مجد كمال محمد بيرقدار87817-1-878

مجدى سامح مجدى ميالد حنا 87917-1-879

محجوب الزينى فرج هللا ابوزايد88017-1-880

محمد ابراهيم سعد محمد88117-1-881

محمد احمد ابراهيم محمد الشهاوى88217-1-882

محمد احمد السيد ابراهيم شرف الدين88317-1-883

IGمحمد احمد السيد محمد88417-1-884

سورى(مؤقت  )محمد احمد جميل كردى88517-1-885

IGمحمد احمد سعد خواسك88617-1-886

محمد احمد عبدالقادر السيد ركيبه88717-1-887

محمد احمد على احمد العيسوى88817-1-888

فلسطينى(مؤقت  )محمد احمد فتحى حمارشه88917-1-889

محمد احمد فوده الزيات89017-1-890

صومالى(مؤقت  )محمد احمد محمد 89117-1-891

محمد احمد محمد حسن حنفى89217-1-892

محمد احمد محمد عبدالواحد الدكماوى89317-1-893

محمد احمد محمد فتحى كامل الزرقا89417-1-894

معادله امريكيهمحمد احمد مختار طه89517-1-895

محمد احمد مصطفى احمد شريف89617-1-896

محمد احمد نجيب احمد89717-1-897

محمد اسامه عبدالعظيم محمد89817-1-898

محمد اشرف محمد حسن سليمان89917-1-899

محمد اشرف محمد محمد السيد الرخ90017-1-900

IGمحمد اشرف هانى على عبدالرحمن90117-1-901

محمد اكرم محمد عبدهللا دغيدى90217-1-902

محمد السعيد دسوقى حزيمه 90317-1-903

محمد السعيد عبدالحميد ابوغنيمه 90417-1-904

محمد السيد السيد السيد الخليفه90517-1-905

محمد السيد محمد ابراهيم حسين90617-1-906

محمد الشحات عبدالمجيد ابوشاهين90717-1-907

محمد المغازى السيد المغازى القشالن90817-1-908

سورى(يوجد ملف  )محمد امجد محمد جودت صنوفى90917-1-909

محمد ايمن خيرى خطاب91017-1-910

IGمحمد ايهاب سعد سعد محرم91117-1-911

عراقى(مؤقت  )محمد باقر كريم91217-1-912

محمد جمال عبدالسالم زيدان91317-1-913

محمد جمعه السعيد حسن ابراهيم91417-1-914

فلسطينى(مؤقت  )محمد جهاد مصطفى ابوشحاده91517-1-915

محمد حافظ سانى محمد حافظ فهمى المدنى91617-1-916

محمد حسن محمد السيد عبدالال91717-1-917
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محمد حسن محمد النادى91817-1-918

محمد حسن محمد صالح على 91917-1-919

محمد حماده حسن السيد92017-1-920

محمد حمدى محمد السنطاوى92117-1-921

محمد حميده عبدالكريم حميده92217-1-922

محمد خالد السيد محمد السيد92317-1-923

محمد خالد سليم ابوزيد92417-1-924

اردنى(مؤقت  )محمد خالد سليمان محاسيس92517-1-925

محمد خالد محمد انور مرعى 92617-1-926

محمد خميس السيد على خليل92717-1-927

محمد خميس محمود جمعه عبدالجواد العباسى92817-1-928

سودانى(مؤقت  )محمد خوجلى محمد عثمان 92917-1-929

فلسطينى(يوجد ملف  )محمد رائد حسين ابوزهره93017-1-930

محمد رشاد فهمى محمدالبنا93117-1-931

محمد رضا احمد عبدالرحمن الشيخ93217-1-932

محمد رضا فتح هللا نعيم االبشيهى 93317-1-933

محمد رفعت محمد احمد عثمان 93417-1-934

محمد رمزى يوسف محمد زبادي93517-1-935

محمد رمضان السيد ابراهيم السيد93617-1-936

محمد رمضان عبدالفتاح مرسى حسين93717-1-937

معادله اماراتيهمحمد رمضان منصور الكومي93817-1-938

محمد ريحان جالل ريحان93917-1-939

محمد زكريا محمد حسون الشيخ94017-1-940

محمد سالم سالم تاج الدين94117-1-941

فلسطينى(مؤقت  )محمد سامى حسن سراحين94217-1-942

محمد سامى رجب عبده الخراشى94317-1-943

محمد سعد محمد ابراهيم الصعيدى94417-1-944

محمد سعيد صالح السقيلى94517-1-945

محمد سالمه عبدالحليم محمد94617-1-946

محمد سالمه عبدالعاطى سيداحمد زماره94717-1-947

محمد سالمه محمد احمد العجمى 94817-1-948

فلسطينى(يوجد ملف  )محمد سليمان احمد بحيص94917-1-949

فلسطينى(مؤقت  )محمد سهيل محمود السقا95017-1-950

محمد شوقى سعيد احمد زويل95117-1-951

محمد صبرى سعد عبدالجليل95217-1-952

محمد صبرى عبدالوهاب الحمراوى95317-1-953

محمد صالح السيد اسماعيل يوسف95417-1-954

معادله امريكيهمحمد طارق محمد عباس محمد95517-1-955

محمد عادل عبدالستار جاد موسى95617-1-956

محمد عادل محمد اسماعيل موسى95717-1-957

محمد عادل محمد ياقوت راضي95817-1-958

فلسطينى(مؤقت  )محمد عبدالحميد عوض عنترى95917-1-959
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محمد عبدالرحمن عبدالجواد عبدالصالح96017-1-960

يمنى(يوجد ملف  )محمد عبدالرقيب محمد صالح96117-1-961

محمد عبدالسالم محمد عجميه96217-1-962

محمد عبداللطيف احمد على احمد 96317-1-963

معادله سعوديهمحمد عبدالمنعم شعبان سلمان96417-1-964

محمد عبدالمنعم عبدالقادر السيد 96517-1-965

اردنى(يوجد ملف  )محمد عدنان على برى96617-1-966

محمد عزت عرفه خاطر ناصف96717-1-967

محمد عطيه سعيد محمود96817-1-968

IGمحمد عالء حسن عبدالحميد الشامى96917-1-969

اردنى(مؤقت  )محمد عالء الدين محمد سليم حمدان97017-1-970

محمد على جمعه على راشد97117-1-971

محمد على سعد على محمود97217-1-972

محمد على عبدالمنعم احمد ابوعلى97317-1-973

شهاده قطر المستقلهمحمد على على حسين الفقي97417-1-974

محمد عليان سعد بدرعليان97517-1-975

محمد عماد السيد عبدالغني97617-1-976

محمد عمر طه الخطيب97717-1-977

محمد عوض بسيونى باشا عماره97817-1-978

محمد فايد ابراهيم فايد سعد97917-1-979

محمد فكرى محمد عبدالسالم خضر98017-1-980

محمد فوزى محمد دياب98117-1-981

معادله امريكيهمحمد فوزى محمد غانم98217-1-982

محمد كريم عبدالرحمن حسن عرفه 98317-1-983

محمد كمال عبدالقوى غازى رحيم98417-1-984

محمد مبروك محمد عوض سويف98517-1-985

محمد محمود السيد يوسف الشرقاوى98617-1-986

محمد محمود عبدالرازق اسماعيل البنا98717-1-987

محمد محمود محمد عبداالفتاح النجار98817-1-988

محمد محمود محمد فوزى محمد98917-1-989

محمد محمود محمد محمد داود السيد99017-1-990

محمد محمود محمد مصطفى شاهين99117-1-991

محمد محمود نصر منصور ابونجيله 99217-1-992

محمد مرسى محمد مرسى شتا99317-1-993

محمد مصطفى محمود ابوالعنين جاد99417-1-994

فلسطينى(يوجد ملف  )محمد مصطفى يوسف ابوفاره99517-1-995

عراقى(مؤقت  )محمد معتز داود99617-1-996

محمد ممدوح الصافى جوده99717-1-997

محمد منتصر السيد محمود بسيونى99817-1-998

يمنى(مؤقت  )محمد منير قاسم حسن 99917-1-999

فلسطينى(مؤقت  )محمد ناجح ناجى دعنا100017-1-1000

عراقى(مؤقت  )محمد نبيل شكرى100117-1-1001
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محمد نجاح عبدالفتاح شفطر100217-1-1002

عراقى(مؤقت  )محمد نوفل سليمان100317-1-1003

معادله امريكيهمحمد هشام الصنفاوى محمد الصنفاوى100417-1-1004

محمد هشام محمد عماره100517-1-1005

محمد هيبه عطيه محمد100617-1-1006

معادله امريكيهمحمد وليد ابراهيم الدسوقى محمد100717-1-1007

محمد ياقوت خميس ياقوت حسن100817-1-1008

محمود ابراهيم فتح هللا على حسن100917-1-1009

محمود احمد طايع ياسين101017-1-1010

محمود احمد على احمد مصطفي101117-1-1011

محمود احمد متولى توفيق رفاعى 101217-1-1012

محمود احمد محمد عماره101317-1-1013

محمود احمد محمود السيد خليفه101417-1-1014

محمود احمد محمود محمد سعيد 101517-1-1015

فلسطينى(يوجد ملف  )محمود اكرم حسين ابوعمرو101617-1-1016

محمود البربرى محمدى ابراهيم الشهاوى101717-1-1017

محمود الصايم على الشحات البشبيشى101817-1-1018

محمود انور محمود محمد احمد خليل101917-1-1019

محمود جابر خليل عبدالكريم خليل 102017-1-1020

محمود جمال طلب على شحاته102117-1-1021

فلسطينى(مؤقت  )محمود حمزه احمد عاشور102217-1-1022

محمود ربيع محمد النحاس102317-1-1023

محمود رزق حسن محمد حسن102417-1-1024

معادله سعوديهمحمود رمضان يوسف ابوزيد 102517-1-1025

معادله اماراتيهمحمود طارق محمود عامر102617-1-1026

محمود عادل زكريا محمد102717-1-1027

IGمحمود عبدالرحمن محمود زهران102817-1-1028

محمود على احمد محمد السماحى102917-1-1029

محمود على عبدالخالق مسعود عبدالقوى103017-1-1030

محمود عالء محمود مجاور الدفراوى 103117-1-1031

محمود فتحى محمد على كراويه103217-1-1032

محمود فهمى عبدالمجيد ابوطاحون103317-1-1033

محمود فوزى السيد اسماعيل القاضى103417-1-1034

محمود قطب دسوقى قطب شلبى103517-1-1035

محمود محمد احمد جاد ابراهيم الزلبانى103617-1-1036

محمود محمد اسماعيل العبد103717-1-1037

فلسطينى(مؤقت  )محمود محمد عبدالرحمن غوانمه103817-1-1038

محمود محمد عثمان على ادم 103917-1-1039

محمود محمد محمود ابوعبدالرحمن104017-1-1040

محمود محمد محمود محمد حماد104117-1-1041

محمود مدبولى جابر محمد محمود104217-1-1042

محمود مرزوق عبدالعظيم النزيلى104317-1-1043
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معادله سعوديهمحمود مؤمن فوزى الصفطى 104417-1-1044

محمود ناصر متولى ابراهيم القصراو104517-1-1045

محمود هشام رزق اسماعيل زبادى104617-1-1046

محى الدين محمود توفيق محمود سليم 104717-1-1047

مرام محمد حسين على زعيتر104817-1-1048

IGمرام ممدوح عبدالمنعم خليل104917-1-1049

مروان احمد توفيق صالح الغزاوى105017-1-1050

IGمروان سمير بيومى محمد حميده105117-1-1051

مروان محمود طارق محمد محمود عبدالعزيز105217-1-1052

مروان ياسر السيد بهنسى105317-1-1053

IGمروه احمد فاروق احمد محمد105417-1-1054

مروه اسامه محمد محمد غريب موافى 105517-1-1055

مروه سيد عبدالحميد عبدالحفيظ105617-1-1056

مروه صبحى احمد شحاته شلتوت105717-1-1057

مروه طه محمد طه ابراهيم105817-1-1058

مروه عبدالعزيز محمد مرسى105917-1-1059

مروه عبدالقادر محمد حسين صقر106017-1-1060

مروه محمد سعيد نوفل106117-1-1061

مروه محمد سليمان بيومى النشار106217-1-1062

بحرانيه(يوجد ملف  )مروه محمد على ابراهيم كاظم على106317-1-1063

مروه محمد وهبه محمد صالح106417-1-1064

سعوديه(مؤقت  )مروه منصور احمد ال ابراهيم106517-1-1065

IGمريم احمد عبدالقادر محمد ابراهيم المسيرى106617-1-1066

IGمريم تامر محمد شوقى محمد بدوى106717-1-1067

مريم جالل امين يونس106817-1-1068

مريم حمدى عبدالفتاح اسماعيل حميده106917-1-1069

مريم ذكى حليم ذكى بطرس107017-1-1070

مريم رمضان رجب محمود شحاته107117-1-1071

معادله عمانيهمريم سامح صبحى خليل107217-1-1072

سودانيه(يوجد ملف  )مريم سرالختم محمد ابوعلى107317-1-1073

معادله سعوديهمريم عالء الدين احمد فتحى السعيد107417-1-1074

مريم عالء زكى السيد107517-1-1075

IGمريم ماهر محمد احمد قاسم 107617-1-1076

مريم ماهر محمد عبدربه خميس107717-1-1077

مريم مجدى عبدالمنعم محمد ابوالمجد107817-1-1078

مريم مصطفى ابوالنجا حامد ابوالنجا107917-1-1079

معادله سعوديهمريم منصور على منصور108017-1-1080

مصطفى اسامه السيد عبدالوهاب شرف الدين108117-1-1081

مصطفى السيد محمد مصطفى جوده108217-1-1082

IGمصطفى جمال االنصارى قطب على جويلى108317-1-1083

مصطفى حسن الحداد محمد حسن108417-1-1084

مصطفى عبدالفتاح محمد محمد علي108517-1-1085
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مصطفى عصام مصطفى حماد108617-1-1086

عراقى(مؤقت  )مصطفى على عبدالزهره108717-1-1087

عراقى(مؤقت  )مصطفى فراس اكرم108817-1-1088

مصطفى محمد امين احمد النجار108917-1-1089

مصطفى محمد كامل يوسف الشامي109017-1-1090

مصطفى محمود محمد عوض زهير 109117-1-1091

مصطفى محمود مصطفى ابوهيف109217-1-1092

IGمصطفى منتصر محمد حسين زيد 109317-1-1093

مصطفى منصور كمال محمد الساخى109417-1-1094

مصطفى نبيل مصطفى السيسى109517-1-1095

فلسطينى(مؤقت  )مصعب حسن ربيع السكافى109617-1-1096

معاذ مصطفى عبدالعزيز محمدالشنديدى109717-1-1097

معتز ابراهيم حسن عبدالقادر بيومى109817-1-1098

فلسطينى(مؤقت  )معتز باسم عبدالعزيز جعيو109917-1-1099

ملك مصطفى كامل على ابوطالب 110017-1-1100

منار اشرف خطاب مصطفى خطاب110117-1-1101

سودانيه(يوجد ملف  )منار كمال محمد الحسن110217-1-1102

منار محمد فاروق محمد احمد110317-1-1103

منار مدحت مهدى عبده زهران110417-1-1104

منصوره عبدالشفيع محمد يعقوب يونس110517-1-1105

منه هللا احمد حسن على اسماعيل110617-1-1106

منه هللا احمد على عبدالمجيد على110717-1-1107

معادله سعوديهمنه هللا اسماعيل محمد على مهنا110817-1-1108

منه هللا حسين محمود مصلحى بلبل110917-1-1109

منه هللا درويش خضر احمد شومان111017-1-1110

منه هللا سعيد ابراهيم محمود جلهوم 111117-1-1111

منه هللا عبدهللا عبدربه عبدالجواد الصعيدى 111217-1-1112

منه هللا عدلى احمد القهوجى111317-1-1113

منه هللا عسران عبدالشافى عسران 111417-1-1114

منه هللا محمد احمد احمد حسين 111517-1-1115

IGمنه هللا محمد عاطف السيد 111617-1-1116

منه هللا محمد فؤاد عبدالستار 111717-1-1117

IGمنه هللا محمد يحيى مصطفى111817-1-1118

سودانيه(مؤقت  )مالذ فتح الرحمن ادريس النورين111917-1-1119

منى سيد محمد محمد 112017-1-1120

شهاده قطر المستقله منيره عبدالقادر ابراهيم البوريدي112117-1-1121

يمنيه(مؤقت  )منيره على محمد صالح 112217-1-1122

مها ابراهيم محمد خليفه112317-1-1123

مها بدرالدين عبدالعزيزعبدالعاطى غباشى112417-1-1124

مها صالح عوض احمد الهوارى112517-1-1125

مها عالءالدين حماد حافظ رضوان112617-1-1126

مها محمد على زقيلح112717-1-1127
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مهاب مراد ظريف صبحى جبره 112817-1-1128

مهاب ممدوح عبدالمجيد قمره112917-1-1129

مهند اسامه عوض البسومي113017-1-1130

مهند اسماعيل مصطفى اسماعيل113117-1-1131

IGمهند محمد فرج عبداللطيف لطفى113217-1-1132

عراقى(مؤقت  )مهيمن صالح سلمان113317-1-1133

موريتانى(مؤقت  )موالى احمد محمد الزين موالى113417-1-1134

موريتانى(مؤقت  )موالى الحسن موالى احمد موالى عبدالرحمن113517-1-1135

مونيكا نبيل شكرى جرجس ابراهيم 113617-1-1136

مؤمن ابراهيم محمد ابراهيم البابلى113717-1-1137

معادله سعوديهمؤمن عصام محمد فهمى ابراهيم113817-1-1138

سودانى(يوجد ملف  )مؤيد محمد على ادم113917-1-1139

مى اشرف انصارى محمد السخاوى114017-1-1140

مى ايهاب شحات ابراهيم درباله114117-1-1141

مى سعد عبدالعزيز المكى114217-1-1142

مى شاكر سعد الفيومى114317-1-1143

مى قدرى صديق سالم طه114417-1-1144

مى محمود عوض دسوقى داود 114517-1-1145

مياده محمد حلمى السيد خضير 114617-1-1146

ميار احمد محمد عصمت عبدالعزيز يوسف114717-1-1147

ميار حسن احمد حسن احمد114817-1-1148

ميرنا ابوالحسن عبدالسميع ابوالحسن114917-1-1149

ميرنا احمد حمده حسن طه115017-1-1150

ميرنا اسامه بولس داود جرجس115117-1-1151

IGميرنا اسامه حلمى جندى115217-1-1152

ميرنا محى الدين عبدالعال غريب الشرقاوى115317-1-1153

ميرهان خليل محمد ابراهيم خليل115417-1-1154

ميريت اميل فيليب نجيب 115517-1-1155

عراقى(مؤقت  )ميزر اسعد سريع115617-1-1156

مينا فؤاد ادوارد عياد عوض115717-1-1157

نادر محمد عبدالعزيز محمد الجوهرى115817-1-1158

نادر محمد منتصر عبدالفتاح الفار115917-1-1159
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نادين احمد حلمى محمد باشا116017-1-1160

معادله سعوديهنادين السيد احمد التهامى116117-1-1161

نادين جوده محمود شحاته 116217-1-1162

2018/2017ايقاف قيد رابع نادين خالد محمد عبدالحليم محمد راضى116317-1-1163

ناردين ميشيل توفيق بدروس غالى116417-1-1164

فلسطينيهملفناسيا غسان فوزى ابوالفيالت116517-1-1165

ناصر عالء الدين العزب احمد القصير116617-1-1166

اردنى(يوجد ملف  )نبراس عبدهللا حسين سالم116717-1-1167

يمنى(ملف  )نبيل حمادى صبر عزيز116817-1-1168

ندا حمدى عبدهللا عبدالحميد116917-1-1169

ندا محمد السيد يحيى سليمان117017-1-1170

ندا محمد عبدالحليم السيد السيد117117-1-1171

ندى احمد جبر حسين عبدالنبى117217-1-1172

ندى السادات عيسى على على احمد117317-1-1173

ندى ايمن علوانى عبدالحميد قريطم117417-1-1174

ندى رمضان احمد على محمد117517-1-1175

ندى رمضان محمد محمود حامد117617-1-1176

ندى سعيد عبدالعظيم ماضى117717-1-1177

ندى سمير سليمان محمد117817-1-1178

ندى صالح محمد محمود الخياط117917-1-1179

ندى صالح عطيه عبدالعزيز الجهورى118017-1-1180

ندى عبدالشافى عبدالعزيز الصعيدى118117-1-1181

معادله امريكيهندى عبدالقادر محمد مرسى118217-1-1182

ندى عيد عبدالحميد سليمان فرجانى118317-1-1183

ندى محروس عبدالصبور زيدان عبدالمولى118417-1-1184

ندى محمد عبدالباقى ابراهيم118517-1-1185

ندى محمد فخرى احمد 118617-1-1186

ندى محمود عبدالمنعم حموده118717-1-1187

ندى ناصر مصطفى محمد احمد ادريس118817-1-1188

ندى نصر حسين عبدالواحد حسين118917-1-1189

ندى وجيه احمد فرغلى سليمان 119017-1-1190

ندى يونس محمد عبدالسالم خميس119117-1-1191

نداء محمد على البتانونى119217-1-1192

نرمين عادل عبدالسالم السيد شلبى119317-1-1193

نرمين عبدالحميد عطيه ابراهيم عجاج 119417-1-1194

نرمين فؤاد احمد احمد الجندى119517-1-1195

نسرين ماجد مقبل محمد الرشيدى119617-1-1196

نسمه محمد حجازى حجازى احمد119717-1-1197

نسمه مصطفى السيد سيد احمد غنيم119817-1-1198

نسمه وجيه على حسن عثمان119917-1-1199
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صوماليه(مؤقت  )نصره عباس عبدروس120017-1-1200

نعم على محمد محمدالنجار120117-1-1201

معادله امريكيهنغم محمد عمار درويش120217-1-1202

IGنغم ياسر صالح محمد الصادق120317-1-1203

عراقى(مؤقت  )نهاد عدنان عنزان الكروى120417-1-1204

نهاد عدنان عنزان الكروى120517-1-1205

نهال عبدالرحمن عبدالستار الكومي120617-1-1206

معادله امريكيهنهله احمد عبدالسالم على120717-1-1207

نهى صبحى محمد الطاهر عبدالونيس120817-1-1208

IGنهى عمرو السعيد شمس120917-1-1209

معادله بحرانيهنور جمعه ابراهيم حسن قرمان121017-1-1210

IGنور خالد فايز محمد121117-1-1211

نور خلف على سلمان121217-1-1212

IGنور شاكر عبدالفضيل عميره121317-1-1213

نور صبرى يونس عبدالحميد بدر121417-1-1214

نور محمد متولى على رزه121517-1-1215

نور الدين محمد عطيه على يونس 121617-1-1216

نور الهدى احمد مصطفى محمد مصطفى121717-1-1217

عراقيه(مؤقت  )نور الهدى سعد محمد عبدالستار121817-1-1218

عراقيه(مؤقت  )نور الهدى عالء كاظم121917-1-1219

نوران اسامه عبدالسالم النظامى122017-1-1220

IGنوران ايمن محمد ابراهيم122117-1-1221

IGنوران سامح وجيه محمد ابراهيم122217-1-1222

معادله امريكيهنوران هشام احمد رفاعى122317-1-1223

نورهان احمد محمد ابوالحسن122417-1-1224

معادله سودانىهنورهان احمد مصطفى محمد عبدالاله 122517-1-1225

IGنورهان امين احمد محمود بكر122617-1-1226

نورهان شريف محمد مهدى خالد122717-1-1227

امريكيه(يوجد ملف  )نورهان عادل احمد عبدهللا122817-1-1228

نورهان عبدالكريم عبدالحميد عمرعبدالفضيل122917-1-1229

نورهان فتحى ناصف اسماعيل ماضى 123017-1-1230

نورهان ماهر شعبان جمعه رجب 123117-1-1231

نورهان محمد عبدهللا على عنان123217-1-1232

نورهان محمد محمد انور النعناعى123317-1-1233

نورهان محمود احمد محمد قطله123417-1-1234

نورهان مدحت احمد محمد السبكى123517-1-1235

نورهان يسرى السيد فؤاد محمود123617-1-1236

معادله سعوديهنورين حمدى عبدالحليم عبدالقوي123717-1-1237

نورين عبدالمجيد محمد عبدالمجيد 123817-1-1238

نيره احمد محمود عبدالرحمن حسن 123917-1-1239
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نيره جمال الحسين حسين الحريرى124017-1-1240

نيره حسن على حسن بكر124117-1-1241

نيره رمضان حامد عاشوره124217-1-1242

نيره هشام احمد محمد ابوالفضل124317-1-1243

نيره هشام محمود المغربى 124417-1-1244

هاجر اشرف ابراهيم محمد مطر124517-1-1245

هاجر سعيد احمد خليل124617-1-1246

هاجر شحاته محمد حسن 124717-1-1247

هاجر صبرى محمد حسين على124817-1-1248

سودانيه(يوجد ملف  )هاجر فوزى عبدالرزاق124917-1-1249

معادله اماراتيههاجر فوزى عبدالمقتدر جمال الدين125017-1-1250

هاجر مصطفى كمال على المنوفى125117-1-1251

اردنى(مؤقت  )هاشم على قاسم العبدالحليم125217-1-1252

هاله فريد شعبان عبداللطيف ابوسالم125317-1-1253

هانى باكر محمد حسن صالح125417-1-1254

هانى عادل اسكندر اسعد 125517-1-1255

هانيا محمود محمد خميس البدراوى125617-1-1256

هايدى رافت عبدالرءوف ودن125717-1-1257

هايدى شريف فاروق احمد حسن125817-1-1258

IGهايدى محيى ابراهيم طبيخه125917-1-1259

هبه جمال ابراهيم مصطفى االحول126017-1-1260

هبه حسن راشد كعبارى 126117-1-1261

عراقيه(مؤقت  )هبه رياض سعدى 126217-1-1262

هبه هللا خالد واعر اسماعيل126317-1-1263

هبه هللا مروان محمد عبدالحميد يونس126417-1-1264

هبه هللا مصطفى عبدالمنعم شحاته126517-1-1265

بحرانيه(يوجد ملف  )هدى حسين احمد على عاشور الطيار126617-1-1266

هدى عيد على بالل السودانى126717-1-1267

هدى مسعد رمضان السيد البمبى126817-1-1268

هدير السيد محمد محمد خميس 126917-1-1269

هدير عبدربه مصطفى كامل الحدينى127017-1-1270

هدير محمد مصطفى الفاضلى محمد127117-1-1271

سعوديه(مؤقت  )هديل انس صالح انجدى127217-1-1272

هشام جابر عبدالفتاح عبدالرحمن عطيه127317-1-1273

فلسطينى(مؤقت  )هشام حسن حمدى قواسمه127417-1-1274

هشام عبدالرافع جمال الكتبى127517-1-1275

هشام على المعداوى على غازى127617-1-1276

31 Asmaa El-Nawasany



األســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمرقم جلوسم

هشام فكرى عبدالعزيز شمس الدين127717-1-1277

عراقى(مؤقت  )هشام لفقته حسين127817-1-1278

هلبيس وليم حليم ناروز 127917-1-1279

هناء ابراهيم عبيد شاور128017-1-1280

معادله سودانىههناء احمد مصطفى محمد عبدالاله128117-1-1281

هناء صبحى ناجى محمد ابوعيسى128217-1-1282

عراقيه(مؤقت  )هند جاسم محمود عالوى128317-1-1283

هند حامد عبدالغفار محمد128417-1-1284

هند محمد السيد محمد عبده 128517-1-1285

هند محمد حسين عبدالحميد سالمه 128617-1-1286

هيام محمد قطب حسين ابوالنور128717-1-1287

وائل عاطف ادريس محمود خالد128817-1-1288

بحرانيه(يوجد ملف  )وجدان ناصر عبدهللا منصور بن نايم128917-1-1289

بحرانيه(يوجد ملف  )وديعه عادل حسن ابراهيم محمد129017-1-1290

ورده صبرى عبدالمطلب عبدالغنى129117-1-1291

فلسطينى(مؤقت  )وفا جميل وحيد صالح129217-1-1292

والء خالد مختار على اباظه129317-1-1293

والء طارق عطيه محمد رمضان 129417-1-1294

والء عبدالقوى عبدهللا حسين نعيم الشافعى129517-1-1295

والء محمد عبدالعزيز السيد خالش129617-1-1296

يمنيه(مؤقت  )والء مهدى هزاع عبده احمد129717-1-1297

عراقى(مؤقت  )وئام حاتم حمادى129817-1-1298

يارا احمد صدقى محمد مقلد129917-1-1299

IGيارا احمد فكرى محمود عز130017-1-1300

اردنى(مؤقت  )يارا اسامه عمر الدبوبى130117-1-1301

يارا ايمن الشحات زغلول130217-1-1302

يارا حسن محمد شريط130317-1-1303

يارا سامى ابراهيم عبدهللا السيد130417-1-1304

يارا شريف كمال عاصى 130517-1-1305

يارا قاسم الطيب بسيوني130617-1-1306

يارا محمود خليفه سعوده130717-1-1307

ياره الشحات محمد على عماره130817-1-1308

ياسر اشرف محمد امين ابوسعده130917-1-1309

عراقى(مؤقت  )ياسر عبدالمحسن عبدالجبار 131017-1-1310

2018/2017ايقاف قيد رابع ياسر محمد اشرف حلمى محمود بالل131117-1-1311

ياسر ممدوح رياض هندي131217-1-1312

ياسمين ابراهيم على متولى131317-1-1313

ياسمين احمد سعد احمد الرجال131417-1-1314
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معادله سعوديهياسمين احمد شحاته منيسى131517-1-1315

ياسمين السيد ابواليزيد مطاوع عبدالواحد131617-1-1316

IGياسمين ايمن فرج131717-1-1317

ياسمين صبحى سعد زعفان131817-1-1318

ياسمين عاطف رمضان الكومي131917-1-1319

ياسمين عبدالرحمن سالم زيدان132017-1-1320

ياسمين عبدالرشيد السيد على سعده 132117-1-1321

ياسمين عصام الدين ابراهيم الحفناوى132217-1-1322

ياسمين عصام ياقوت على عبدالعال 132317-1-1323

IGياسمين على احمد على االمام132417-1-1324

ياسمين على محمد حسن حمام132517-1-1325

ياسمين عالءالدين امبابى على خطاب132617-1-1326

ياسمين فتحى هاشم محمد ابوزيد132717-1-1327

ياسمين كريم محمد محمود على الطوانسى132817-1-1328

ياسمين محمد محمد السيد حسب هللا132917-1-1329

ياسمين محمود احمد حسن الصعيدى 133017-1-1330

ياسمينا فتحى مقبل عثمان الديب133117-1-1331

ياسمينه جابر محمد عبدالغنى فايد133217-1-1332

معادله امريكيهياسين عصام على على بدر133317-1-1333

يمنى(مؤقت  )يحيى احمد يحيى البدري133417-1-1334

IGيحى عمرو عبدالعظيم حبيب133517-1-1335

IGيحيى عبدالحكيم عبدالعاطى على عبده133617-1-1336

فلسطينى(مؤقت  )يزن صادق عبدالرحيم ثلجى133717-1-1337

فلسطينى(مؤقت  )يزيد فيصل عرابى رجبى133817-1-1338

يسر احمد محمد عاطف حسن محمد السجان 133917-1-1339

عراقيه(يوجد ملف  )يسر حسن سجاد134017-1-1340

يسر ياسر محمد رفعت ابراهيم محمد134117-1-1341

فلسطينى(مؤقت  )يعقوب رائد يعقوب داريوسف134217-1-1342

فلسطينى(مؤقت  )يعقوب يوسف محمود عقل134317-1-1343

يمنا عبدالجواد محمد رزق عثمان 134417-1-1344

سورىيمنى احمد حسين على حمورى134517-1-1345

يمنى حسام ابراهيم محمد علي134617-1-1346

يمنى سمير محمد عبدالحميد يوسف134717-1-1347

معادله امريكيهيمنى شريف محمود هيكل134817-1-1348

IGيمنى عصام محمد سيد زين الدين134917-1-1349

يمنى على خميس محمد صالح135017-1-1350

IGيمنى محمد فتحى سليمان جمال الدين135117-1-1351

يمنى ممدوح محمد عبدالمعطى محمد135217-1-1352

شهاده قطر المستقله يوسف ابراهيم السيد احمد محمد رضوان 135317-1-1353
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يوسف احمد اسماعيل محمد بريقى135417-1-1354

يوسف اشرف احمد عيسى حماد135517-1-1355

IGيوسف اكرم نصر طناس135617-1-1356

فلسطينى(مؤقت  )يوسف حمدى حامد دويك135717-1-1357

يوسف رمضان عبدهللا فرج بخيت135817-1-1358

يوسف عبدالغفار زكريا الغمراوى135917-1-1359

IGيوسف عبدهللا محمد العكازى136017-1-1360

صومالى(مؤقت  )يوسف عبدى محمد136117-1-1361

IGيوسف عماد الدين عبدالمنعم محمد136217-1-1362

يوسف محمد فتحى سيد احمد ابراهيم136317-1-1363

يوسف محمد مصطفى محمد مصطفى136417-1-1364

اردنى(مؤقت  )يوسف محمود يوسف عطيات136517-1-1365

عراقى(مؤقت  )يوسف نصار حسين136617-1-1366

IGيوسف وفيق وليم كيرلس136717-1-1367

منه هللا حازم على سليم محمد م13681043

نهال سامى محمد هاللىم13691163

137017-1-1368

137117-1-1369

137217-1-1370

137317-1-1371

137417-1-1372
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