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بحث بحث الثالث2أحمد إمبابى إبراهيم الجروانى1

الثالثاحمد انور عبد المنعم حسن 2

الثالث1احمد ايهاب عبدالرحمن قاسم3

بحث الثالثاحمد محسن الصاوي فرج شلبي4

الثالثأحمد ناصر عبدالفتاح فرحات5

بحثبحثالثالث2أسامة فياض أحمد فياض 6

11بحثبحث1بحثالثالث3اسراء امام عبدالحميد جبريل7

بحثالثالث1اسراء جمال امام محمد8

بحثبحثبحثالثالث3اسراء فارس محمد زايد البارودي 9

الثالث1+5اسراء مختار محمد محمد التوابتي10

بحث بحث بحث الثالث3اسالم حمودة صادق السيد11

الثالثاسالم نوح رزق الشهالي12

الثالثأسماء ميمي أمين محمد علي13

الثالثأمنيه قطب كامل قطب العيص14

بحث بحث بحث الثالث3أميرة رضا سعد عبد السيد 15

الثالثايمان شريف محمد محمد شريف 16

الثالثتقي انور منسي محمد بدر17

الثالثتكال ثروت حليم جندي 18

الثالثحسام عبد الحليم عبد الرحيم عيد19

الثالثحوريه خميس السيد علي حسن شاهين 20

بحث بحث بحث الثالث3خالد أحمد فواز سيد سيد فرغلي 21

الثالثخلود توفيق سيد أحمد عبد الهادي 22

الثالثخلود محمد كامل االمبابي 23

الثالثدينا السيد محمد عطوه عبده 24

الثالثدينا محمد سيد احمد عبد الرحمن25

بحثبحثالثالث2زينب محمود محمد على الحارونى26

الثالثزينب محى محمد خضر27

الثالثسهام شعبان محمد ابراهيم28

الثالثشيماء سامي علي السيد29

بحثبحثبحثبحثبحث الثالث5عبدالرحمن مختار رفاعي محمد30

بحث الثالث1عبدالحكيم صبري عبدالحكيم عبدهللا31

بحث بحث الثالث2عبدالرحمن لطفي حسين كامل32

الثالثعبدهللا عبدالهادي السيد عبدالهادي بدر33

الثالثعبدهللا محمد فوزي ابوالعزم 34

الثالثعلي جمعه علي خلف 35

الثالثعلي محمد محمد عبدالحميد عفيفي 36

مستوى ثانى 

المستوياسم الطالب م

مستوى اول مستوى الرابع مواد مستوى ثالث 
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الثالثفاطمة ابراهيم حجاج حسن37

بحثبحثالثالث2فاطمة ابراهيم عبد السالم درغام 38

الثالث1كريم محمد فوزي الفوال39

الثالثمحمد احمد أحمد بحر 40

بحث بحث الثالث2محمد جمال السيد محمد عبيد41

الثالثمحمد جمال جابر نوار42

الثالثمحمد مختار محمد فرماوي43

بحثبحثبحثالثالث3محمد هاشم عبدالفتاح محمد 44

الثالث1محمد هاني محمد عبدالصمد45

الثالثمحمد ياسر فوزي الفخراني 46

الثالثمروة على الشحات أحمد السرسي 47

بحثبحثبحثبحثالثالث4مروه عبد المحسن نور الدين 48

الثالثمصطفي جابر محمد جابر 49

الثالثمصطفى جمال عبد الحليم المصنور 50

بحث بحث الثالث1مصطفى محمود عبد العظيم قشير51

الثالثمصطفي صبري مصطفي ابوعيد52

الثالثمى رمضان عبدهللا عيسوى53

الثالثهبة نجاح محمد عبدالرازق 54

الثالثيارا ابراهيم عبد المنعم منصور 55

الثالثيحى حمدى مصطفى الدعباس56

بابراهيم محمد عبدالعزيز غنيم 58

بمحمد فتحى عبد السميع الربعى 59

لم يسجل

سجل ورقى ابحاث

تصحيح بيانات للتسجيل الكترونى 


