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التقديرمي طاهر خميس مكاوى180847

B+BC+C+C+C+Bالتقديرمي مجدى عبدهللا محمود محمد180848

+AA-BC+B+A+Bالتقديرمي محمد عبد اللطيف السيد180849

D+CC+B+D+C+Cالتقديرمي محمد محمد قنديل سعد180850

+D+D+BC+C+BCالتقديرمي همام عبدالحميد همام180851

التقديرميادة احمد صبحى متولى180852

FD-D+CFFDالتقديرميار ايهاب عبد الحميد خليل180854

+B+BBC+C+CCالتقديرميار سعيد سعد محمد180855

D+D+CC+D+BCالتقديرميار عبد العال لبيب عبد العاطى بدر الدين180856

+C+DC+DCBCالتقديرميار عصام محمد عطيه سويلم180857

التقديرميار محمد السيد ابو العينين خميس180858

+C+CBBCB+Cالتقديرميار محمد السيد المغربي180859

B+C+BCCA-Bالتقديرميار محمد عبدالفتاح احمد ابوالعال180860

BC+C+C+CABالتقديرميار هشام مرسى السيد محمد180862

التقديرميراى فتحي شفيق اسكندر180866

+CD+BD-CA-Cالتقديرميرنا اسماعيل عباس عبد المجيد هيبه180867

التقديرميرنا على محمود ياسين محمود180868

+CD-D+CD+D+Dالتقديرمينا خليل عياد خليل عوض180870

التقديرنادية فخرى محمد محمد راضى180873

+C+D+C+C+C+ABالتقديرنادين محمود ابراهيم احمد على عمار180875

Cالتقديرناصر ابوالقاسم فرغلي همام180876

+BCBD+BB+Bالتقديرنانسي عصام علي محمد الخطيب180877

C+CCCC+B+Bالتقديرنانسي ناصر غيطاني عزب180878

التقديرنجوى ابراهيم ابراهيم الحديدي180879

BB+BCBBBالتقديرندا احمد على احمد عبد الخالق180880

+C+CC+C+D+BCالتقديرندا اشرف احمد بسيونى180881

A-B+B+B+A-AAالتقديرندا جابر السيد الشيخ180882

التقديرندا صالح حامد صالح جبيل180883

+CDCB+C+A-Cالتقديرندا محمد عبدالباسط محمد الشرنوبى مدكور180884

BC+CB+B+A-Bالتقديرندا نبيل عبدالقادر عبده سيف
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التقديرندى ابراهيم السيد احمد ابو العال180886

+CD+C+DCBCالتقديرندى احمد عبدالمغيث عبدالعزيز محمد180887

+DFC+BD+CDالتقديرندى أحمد محمد احمد عبد ربه180888

AB+BDA-AAالتقديرندى السيد عوض فيصل الجالى180889

C+CC+DCB+Bالتقديرندى انور عبد الفتاح على ابراهيم180890

C+D-CBC+D+Cالتقديرندى حسن عمران محمود جوده180891

+BBB+DB+A-Bالتقديرندى خالد أحمد محمد أحمد180892

+AA-BC+BABالتقديرندى خميس شعبان عبد الجيد نصر180893

التقديرندى رمضان عبد هللا على عباس180894

+DD-D+D+D+CDالتقديرندى سعيد عطيه محمد180895

BDBC+C+C+Cالتقديرندى عبده عبد المقصود عبد المقصود180896

+BD-CC+CBCالتقديرندى عمرو عبد العاطي محمد180897

التقديرندى متولي مصطفى محمد180898

التقديرندى محمد ابراهيم محمد السعدني180899

+C+CC+CCCCالتقديرندى محمد اسماعيل حامد سالم180900

C+D+BC+C+CCالتقديرندى محمد حمدي عبد الرحمن رمضان180901

+CDD+DD+DDالتقديرندى محمد فيصل محمد الشناوى180902

التقديرندى نبيل عبد الرحمن علي دحدوح180903

التقديرندى نصر عبد العزيز خليفه مصطفى180904

BBBDC+BCالتقديرنرمين السيد محمد احمد عبده180905

التقديرنرمين محمد هاشم محمد عبد الاله180906

+BBC+D+BBBالتقديرنسرين ياسر حنفى محمود حسن عويس180907

C+D+CDC+BAالتقديرنسمة جاد ابراهيم جاد180908

+BBBBCB+Bالتقديرنعمة خالد ابراهيم عبد المطلب180909

التقديرنعيمة أحمد محمود إبراهيم عدس180911

+BD-CC+C+CDالتقديرنغم جمال ابو زيد محمد اسماعيل180912

التقديرنهاد سعد رمضان على عميش180913

+A-CC+CBC+Cالتقديرنهال فرج على السيد محمد180914

D+FCFDD+Cالتقديرنهال مصطفي بدري مصطفي ابراهيم180915

+CD+BCCD-Cالتقديرنور الهدى سعيد محمد محمد ابوالعال180917

+C+C+C+C+C+BBالتقديرنور الهدى محمد احمد شحاته احمد الخضرى180918
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+BCB+B+BA-Cالتقديرنور عبد العال دسوقى مصرى180920

CD+D+C+BB+Bالتقديرنورا خالد محمود صبره عبدالاله180921

التقديرنوران ابراهيم محمد عرفه عرفه180922

C+D-C+BDCCالتقديرنوران أحمد علي عباس محمود180923

+C+D+C+D+CDDالتقديرنوران محمد صالح عبد العزيز صالح180924

+D+D-CC+CCDالتقديرنوران وليد رجب خليل ابراهيم180925

+C+DCD+CB+Bالتقديرنورسين ابراهيم محمد ابراهيم شعبان180926

D+FCD+D+D+Bالتقديرنورهان احمد محمد محمد عوض180927

-B+B+BCBB+Aالتقديرنورهان السيد سعد الدسوقى ابو المجد180928

C+C+B+BBA-Aالتقديرنورهان حمزه محمد  على عبدهللا ابورية180929

+CDC+C+C+B+Bالتقديرنورهان رضا احمد عبد هللا سعد180930

التقديرنورهان سعيد عبدهللا محمد جمعة180931

+D+DCC+D+CDالتقديرنورهان طاهر ابو زيد على ابو زيد180932

D+D+C+C+CD+Cالتقديرنورهان عادل محمد عبد الرؤف خفاجى180933

التقديرنورهان عالء محمد محمد عبد الفتاح     180934

+CC+CB+C+C+Cالتقديرنورهان فكرى محمد حسن الدالى180935

D-D-CDD+FCالتقديرنورهان محمد عبد الخالق محمد180936

CDD+BDBCالتقديرنورهان مسعد اسماعيل محمد اسماعيل180938

+B+B+BD+B+CBالتقديرنيرة محمد صادق شاهين180939

التقديرنيروز وليد ابراهيم محمد السيد180940

-D+DCCD+FDالتقديرهاجر إبراهيم أبو المجد بدوى شاهين180941

CCCCCCCالتقديرهاجر احمد ضيف محمد غريب180942

DD+CBCD+Bالتقديرهاجر السيد محمد احمد على180943

-B+B+B+C+A-B+Aالتقديرهاجر خميس دياب السيد محمد180944

+AAC+CAABالتقديرهاجر زكريا محمد ابراهيم مرسي180945

التقديرهاجر عبدالخالق ابوزيد محمد180946

+B+B+C+CBB+Cالتقديرهاجر عالء على قطب الطحان180947

BDC+CC+CBالتقديرهاجر محمد رجب جابر عبداللطيف180948

التقديرهاجر محمد عباس عبد الجليل الفقى180949

+D+D+C+C+CB+Cالتقديرهاجر محمد عبد الرازق حسن صالح180950

+B+CBB+BB+Bالتقديرهاجرابراهيم فتحى الفقى180952
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-A-C+BC+A-B+Aالتقديرهالة يوسف محمود احمد عثمان180953

BDD+BD+BBالتقديرهايدى عبد الرحمن عبد اللطيف عبد الهادى 180954

DDC+BD+BBالتقديرهايدي ابراهيم عبد الغنى اسماعيل مرسي180955

D+FCBDCCالتقديرهايدي اسامه عبد الملك حبيب180956

+B+BBC+B+ABBالتقديرهبة هللا السيد محمود رحال180958

التقديرهبة شحاته عبد السميع شحاته180959

A-BBD-CB+Aالتقديرهبة صبرى احمد عبد الحميد مرسى180960

CD+C+CBB+Bالتقديرهدى احمد محمود الحسيني180961

BC+C+BCCCالتقديرهدى محمد السيد حسن الشيخ180962

-C+C+BD+BA-Aالتقديرهدير احمد محمد سليمان السيد180963

-A-BA-CB+AAالتقديرهدير حسن فتحي حسن رمضان180964

+A-C+B+CB+B+Cالتقديرهدير رضا محمد ابراهيم عبيد180965

+CCB+CCCBالتقديرهدير عالء عبد النظير عبد الحليم يوسف180966

+BD+C+BD+BCالتقديرهدير مندور رمضان محمد عبد الكريم180967

التقديرهشام محمد الصاوي محمد صقر180969

+CD-CC+CBCالتقديرهال محمد سعد عبد الحميد النجار180970

التقديرهمسة خالد احمد عطيه يوسف180971

+D+D-D+B+D+C+Dالتقديرهمسة محمد عبدالنبى عطيتو حسنين180972

-D+DCDCD+Dالتقديرهنا اشرف صالح عفيفى180973

+BD+C+CBC+Bالتقديرهناء أحمد حسن أحمد سالم180974

C+D+C+B+D+CCالتقديرهناء فتحى محمد أحمد زغلول180975

التقديرهناء ياسر محمد اسماعيل180976

C+CCB+CC+Cالتقديرهند السيد حسين عبد الفضيل180977

+CCD+CDB+Dالتقديرهند على محمد عبدالعليم180978

A-C+CC+B+B+Cالتقديروردة وليد حسين محمد يحيى180979

D+D-C+C+CD+Cالتقديروعد وسيم شحاته السيد شحاته180981

BBC+C+B+A-Bالتقديروفاء محمد سعد سعد هارون 180982

+BC+BCCCBالتقديروالء أحمد محمد علي القزاز 180983

+DFCBCFDالتقديروالء سعيد عبد الفتاح علي البحيري 180984

AA-B+D+BABالتقديروليد ناصر عبد المطلب حامد قريطم 180985

CD+C+C+BA-Bالتقديريارا عصام محمد محمود الباجوري 180986
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A-BB+D+B+ABالتقديريارا فرجاني عطية عطية 180987

+DD-CCDFDالتقديرياسر محمد ثابت محمد حسين180988

B+C+C+B+B+C+Bالتقديرياسمين أحمد محمد عبده عبد العال180989

+BBC+C+BB+Dالتقديرياسمين أمين إبراهيم عبده 180990

التقديرياسمين خميس عبد المقصود أحمد الفقي180991

التقديرياسمين طارق عبد القادر السيد إسماعيل دعش180992

C+D+C+CCD-Cالتقديرياسمين عابد السيد محمد أمين قاسم 180993

-CDC+CC+CDالتقديرياسمين عبد الناصر أحمد مهران 180994

D+C+CC+CD+Cالتقديرياسمين محمد حسين يوسف المالح 180995

+C+D+C+DC+A-Cالتقديرياسمين محمد عجمي عبده محمد نصار 180996

التقديرياسمينا محمد محمود حبون 180998

CD+CCC+BCالتقديريسرا أحمد كامل أحمد يوسف 181000

+BCBC+BC+Cالتقديريسرا محمود خميس أحمد محمد 181001

+A-D+BC+C+CCالتقديريوستينا أشرف يوسف حنا يوسف 181003

+DCCD+DD+Dالتقديريوسف إبراهيم كمال الدين فهمي عوض 181004

-D+D-C+C+D+B+Dالتقديريوسف أحمد جابر كامل 181005

-D+FD+BD+Dالتقديريوسف سعيد محمد عبد المولى أحمد181007

-D+D-C+CC+C+Dالتقديريوسف عادل محمد عبد الحكيم هالل 181008

التقديريوسف محمود حنفي محمود حسين 181012

-D+D-C+C+CD+Dالتقديريوسف هاني محمد عبد الرحيم 181014

C+D-BD+CD+Cالتقديراسراء ابراهيم السعيد شلبى181015

D+C+C+D+D-FFالتقديرفاطمة عمرو محمد كاظم امين احمد 181016

التقديرمحمد عزب اسماعيل عزب 181018

التقديرمحمد عبد الكريم محمود عبد الوهاب181019

التقديرسلمى ممدوح عبد الحميد كتانة181020

D+DC+DDFDالتقديريحيى ايمن سعيد محمد 181021

D+C+BC+D+DCالتقديراميرة اشرف على محمد عبد هللا 181022

+DDBD+C+DDالتقديرروان السيد محمد احمد181023

التقديركريم صبحى عبد هللا دويك 181024

التقديرمحمد السيد سمير السيد الغنيمى181025

+D-FCB+C+FDالتقديرمازن سامر مصلح181026
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CCBC+CFCالتقديرمازن محمد احمد احمد حجازى 181027

B+D+B+CCCCالتقديرندى محمد جمعه الواكى 181028

+D---D+--D+F--Dالتقديراحمد ياسر محمد عبد الرحمن سرور16100810

DF-FD+DF--ABالتقديراسامة احمد زكريا حارس البنا16100813

-D+----D+D--Dالتقديربشاير احمد عبده عباس كلودة16100815

-D----DD-FDالتقديرشادى احمد عبد الخالق محمد عامر16100825

التقديرعادل منصور محمد احمد16100827

--D---D+----Fالتقديرعبد الرحمن شعبان ابكير محمد16100830

التقديرعبد هللا رزق عوض ابراهيم الصعيدى16100831

التقديرمحمد احمد عبد الجواد عبد الحميد16100839

--ABABAB---AB--التقديراحمد سامى على مجلى الغنام16200017

DDBB-BBDالتقديرابراهيم فايز عبد الحميد هليل17100005

التقديراحمد السيد مصطفى على مصطفى17100012

ABABABABABABFABالتقديراحمد عز الدين على على محمود17100039

--D--D+D--Dالتقديراحمد محمد فؤاد مصطفى صابر17100047

-F--ABD------التقديراحمد محمد محمد محمود17100048

--D---------Fالتقديراحمد نبيل احمد عبد الرحمن الشايب17100056

--F------AB--التقديرارسانى جورج صابر صدقة17100062

D+D-C+ABDD-Fالتقديراالء صالح محمد عثمان محمد17100118

--------------التقديراية عوض محمد علوان الشاعر17100163

التقديربالل ماهرعبد العزيز ابراهيم 17100201

التقديرحبيبة طارق احمد محمد الكومى17100225

التقديرحسام السيد عبد هللا على عبد الراضى17100231

التقديرحسن مجدى مصطفى جعفر صيام17100235

التقديرحنان فريد شوقى عبد المولى17100239

التقديرروان عصام عبد الفتاح عبد العليم17100297

-D-FCCCCDالتقديرروان على عبد هللا عبد الغفار17100299

التقديرزينة مقرب عبد السميع على 17100328

التقديرسلمى ايمن محمد حامد ابو السعود17100344

التقديرسمر مجدى سعد محمد قاسم17100355

التقديرسمية سيد الضوى محمد خليل17100358

التقديرسهيلة محمد ابراهيم عبد الرازق محمد17100361
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+B-D-BD+CA+Cالتقديرسهيلة ممدوح عبد هللا ابراهيم17100362

التقديرسيف عصام حسن احمد بسيونى17100365

التقديرشروق طارق محمد عثمان17100377

FF--F--F----التقديرشرين عزت غالى صليب17100385

التقديرعبد الرحمن شعبان عبد المجيدالصعيدى17100400

--F----------التقديرعبد المنعم السيد عبد المنعم السيد ابراهيم17100420

DD-C+DDD+Fالتقديرعبد الوهاب احمد عيد محمد شرف17100421

-F--F----------التقديرعلى رمضان ابراهيم محمد عيد17100429

التقديرعماد عصام احمد سعد جنيدى17100437

DBFFD-D+Dالتقديرعمر خالد محمد امين رمضان17100439

D-FCD+D+CFالتقديرعمرو حسين محمد صدقى17100444

التقديرعمرو محمد حنفى محمود عبد الرحيم17100447

+AB--D----------التقديرفايزة سعد قاسم محمد دنفروش17100462

التقديركريم خالد مختار احمد محمد17100472

التقديرمحمد احمد السيد محمد سالم17100488

-DBD+DD-D-Dالتقديرمحمد احمد حسين احمد شلبى17100490

--التقديرمحمد السيد ابراهيم احمد رجب17100495

التقديرمحمد العربى محمد محمد شعبان17100500

التقديرمحمد رفعت مبارك عبد الحميد17100513

التقديرمحمد رمضان راشد خضر17100515

التقديرمحمد سعد عبده احمد عطية17100522

التقديرمحمد عبد الوارث عبد الوارث محمد عشيبه17100539

التقديرمحمد عزت نجاح محمد حسان17100540

التقديرمحمد مجدى على سعد محمد17100547

التقديرمحمد مصطفى محمد مصطفى17100554

--D--D+----Dالتقديرمحمد نشات على الحناوى17100558

التقديرمؤمن احمد محمد احمد17100635

التقديرندى جبر محمد رجب بركات17100666

-C+DBC+CD-ABABABABABABFالتقديرياسمين عبد السالم عبد المولى محمود17100756

ABD-BABD-D+Fالتقديريحيى حمدى عبد الراضى اللوبى على 17100761

التقديريونس سمير عبد الونيس حسين17100766
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التقديرنور محمد صبحى على االجوة17100782

DB+A-BA-Bالتقديراسماء حسن محمد احمد17200767

-DABD+D+DD+Fالتقديرمحمد مستور جمعه محمد17200768

AB---D+F---ABF-Dالتقديرمحمد اشرف محمد جمعة17700493

التقديرابراهيم حمدى محمد هاشم عبد الهادى16200002

--FFD+D--Dالتقديراحمد حمدنا هللا حسان احمد16200015

لم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدمالتقديراحمد سعد عطيه سعد محمود16200018

---D+--------Dالتقديراحمد سمير عبد المجيد حامد صفيان16200021

لم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدمالتقديراحمد شعبان مختار عبد الفتاح هارون16200023

---D--D+FD-Dالتقديرادهم احمد شعبان محمد حسن15200613

ABFFABFFFالتقديرامانى محمد عبده عبد الهادى16200089

--D---D+F--Fالتقديراية عماد محمد حسن حسن حسين16200124

التقديربالل محمود محمد محمد محمد16200544

لم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدمالتقديرحازم احمد عبد المطلب مليجى على16200161

DFD+----F--Fالتقديرحمادة صالح عبد المنعم اسماعيل 16200172

------D+D----التقديرزياد عاطف السيد اسماعيل احمد16200219

--DD+D-FF--التقديرسارة يحيى محمد عبد الحميد المغربى 16200232

التقديرسلمى فوزى بيومى محمد 16200244

التقديرعبد الرحمن محمد عبد هللا صالح 16200286

لم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدمالتقديرعبد السالم هنداوى منصور سليمان 16200295

--FD-D+D+--Fالتقديرمحمد صبرى قطب محمد16200383

التقديرمحمد محمود محمد عبد اللطيف16200400

--لم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدمالتقديرمحمود محمد محمود السيد العزب16200419

التقديرمصطفى جابر حسن رضوان16200441

D---AB--D------التقديرمصطفى خالد فاروق محمد حجازى16200443

D---F----F--Fالتقديرندا خالد محمد عوض حسن16200486

AB--------------التقديرندى عبد العزيز عبد العزيز محمود16200491

التقديرياسمين أحمد عبد العزيز ياقوت على16100852

التقديرياسين مخلوف أحمد إبراهيم سعد16100853

--FF--F----التقديرشرين عزت غالى صليب17100385

لم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدملم يتقدمالتقديرعمر نصر الدين محمد ابراهيم داود16200322

------F--FFالتقديرمحمد العربى محمد محمد شعبان17100500

التقديرمحمود محمد عبدالظاهر محمد16100846

--ABABD+D+D-Fالتقديرمريم سعيد رزق صليب17100597

--DAB--DD-Fالتقديرمؤمن احمد جالل محمد محمد 17100634
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التقديرنور الدين عصام توفيق محمد على 17100687

التقديرنوران حاتم السيد محمد رفاعى 17100693

التقديرمى احمد الصاوى احمد محمد16100847

DFD+D-D+DDالتقديرنورهان ضياء الدين علوى محمود 17100700

AB------D+FDالتقديرمحمود رمضان حسن عبد الحافظ على17100575

التقديرمريم محمد حافظ عمر منسى17100603

التقديرمحمود زيدان حسام عبد ربه عطيان17100576

التقديرمصطفى سعودى عبد الحميد كساب17100612

---AB---AB---------التقديرمعاذ ممدوح حمدى مصطفى171000617

التقديرندى أحمد حسن على ابراهيم17100780

التقديرنورة عبد هللا منير عبد هللا السيد17100691

--------------التقديرإسراء عوض راشد عوض12620006

التقديربسمة عبد الرازق محمود اللبودى16200149

التقديراسماء ابو بكر محمد سيد أحمد16200071

ABFABABABABABالتقديراحمد عبد الرحيم محمود ابراهيم محمود15200608

-D+D-DFD-Dالتقديراحمد جمعه جابر مدكور مدين16100801

+D+D+D+D+Dالتقديراحمد عادل محمد عبد اللطيف مرعى16100804

--C+D+Dالتقديراحمد هشام عبد المؤمن محمد ابراهيم16100808
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