
 ـريــرـــة الــتــحــيــئــهــ
 مصر القاهرة  ج/  عبدهللا محمود سليمان        أ.د/ -23 مصر عين شمس  ج/              أحمد خيرى حافظ      أ.د/ -1

 مصر القاهرة  ج/    عزة عبد الكريم فرج         أ.د/ -24 مصر اإلسكندرية  ج/          أحمد محمد عبد الخالق   أ.د/ -2

 مصر بنها  ج/   على على مفتاح             أ.د/ -25 مصر طنطا   ج/            أحمد عبد الفتاح عياد   أ.د/ -3

 مصر الزقازيق  ج/       عماد مخيمر             أ.د/ -26 مصر عين شمس  ج/             أحمد عكاشة           أ.د/ -4

 مصر عين شمس ج/        عواطف صالح           أ.د/ -27 مصر بنها ج/         السيد كمال ريشة          أ.د/ -5

 الكويت الكويت  ج/    عويد سلطان المشعان       أ.د/ -28 مصر بنها  ج/        أمينة محمد مختار          أ.د/ -6

 الكويت الكويت  ج/       فهد الربيعة               أ.د/ -29 مصر عين شمس  ج/          إيمان عبد المجد القماح  أ.د/ -7

 مصر طنطا  ج/     مايسة النيال                أ.د/ -30 مصر بورسعيد  ج/          جبر محمد جبر           أ.د/ -8

 مصر سوهاج ج/        ماجدة خميس            أ.د/ -31 مصر المنيا  ج/            أ.د/حسن على حسن        -9

 مصر المنيا  ج/    محمد إبراهيم الدسوقى       أ.د/ -32 مصر طنطا  ج/          خالد إبراهيم الفخرانى      أ.د/ -10

 مصر المنيا  ج/     محمد أحمد شلبى           أ.د/ -33 مصر عين شمس  ج/                 رزق سند          أ.د/ -11

 مصر عين شمس ج/          محمد سيد خليل        أ.د/ -34 السعودية        ج/ أم القرى                        زايد الحارثى أ.د/ -12

 مصر جنوب الوادى  ج/           محمد عبد الوهاب     أ.د/ -35 مصر القاهرة  ج/         سهير فهيم الغباشي        أ.د/ -13

 مصر حلوان ج/             محمد غانم          أ.د/ -36 مصر القاهرة  ج/          شعبان جاب هللا رضوان    أ.د/ -14

 مصر القاهرة  ج/      محمد نجيب الصبوة        أ.د/ -37 مصر عين شمس  ج/              صفاء األعصر        أ.د/ -15

 مصر القاهرة  ج/      مصطفى أحمد تركي        أ.د/ -38 مصر الفيوم  ج/         طارق عبد الوهاب          أ.د/ -16

 مصر حلوان  ج/             منال عاشور        أ.د/ -39 مصر عين شمس  ج/        طارق أحمد عكاشة         أ.د/ -17

 مصر عين شمس ج/            منى أبو طيرة        أ.د/ -40 مصر بنها ج/          عادل كمال خضر         أ.د/ -18

 مصر عين شمس ج/              نيفين زيور        أ.د/ -41 قطر طنطا  ج/        عبد ربه سليمان مغازى     أ.د/ -19

 مصر بنى سويف هشام عبد الحميد تهامى       ج/ أ.د/ -42 مصر ج/ األهرام الكندية          عبد الستار ابراهيم       أ.د/ -20

 مصر األزهر ج/   هناء إبراهيم يحيى أبو شهبه أ.د/ -43 مصر المنوفية ج/       عبد الفتاح السيد درويش   أ.د/ -21

    مصر اإلسكندرية  ج/       عبد الفتاح دويدار          أ.د/ -22

 


