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1111111م ثانيهمحمد حمدي عرفه نور الدين8

111222م ثانيهمحمود مصطفي محمد يوسف9

112222ب ثانىمنه هللا احمد محمد عبدالمنعم الفار10

11111112م ثانى منه هللا عبد العزيز محمد مصطفى 11

111222ب ثانىهاجر شريف محمدالتهامي شلبي12

لم يسجل

سجل الكترونى وتم تعديل تسجيله ورقى 

سجل ورقى فقط

اضافى+اساسى 8لزوم تخرج له ان يسجل 

طالب تجاوزو عدد المقررات المسموح بها للتسجيل



        

حاسب الي 

مستوي 

ثاني
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