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+A-B+AA+AB+Aالتقديرابانوب عياد حلمى جبره1210001

+DD+CC+B+CCالتقديرابراهيم احمد عبد الغفار مصطفى2210002

CBC+A-AB+Aالتقديرابراهيم احمد عبد المجيد الشرقاوي3210003

+D+BC+AA-BBالتقديرابراهيم رجب شحات عبد الفضيل4210004

BBBA-BB+Aالتقديرابراهيم عبد الرازق علي محمود5210005

FFD+FFC+Fالتقديرابراهيم على ابراهيم احمد ابراهيم6210006

D-FDBB+DCالتقديرابراهيم محمد عبدالمنعم على حمدون7210007

+D-FDCCD+Dالتقديرابراهيم مصطفى ابراهيم مصطفى البنا8210008

FABABABABFABالتقديراحمد ابراهيم احمد محمد التركى9210009

D-FD+C+D+CFالتقديراحمد اسامه احمد على الريس10210010

-D+C+BA-A-A-Aالتقديراحمد اسالم يوسف عبد المجيد ابوعيش11210011

التقديراحمد اشرف احمد محمد رفاعى السيد12210012

+CDB+B+B+C+Bالتقديراحمد السيد سعيد عبدالال احمد13210013

C+C+CA-A-CDالتقديراحمد امام احمد على احمد عبد اللطيف14210014

+C+D-C+B+A-A-Cالتقديراحمد جابر احمد محمد مبروك15210015

CDC+A-B+C+Bالتقديراحمد جميل محمد احمد جاد16210016

+C+CB+AAB+Bالتقديراحمد حسام متولي عبد الغني صالح17210017

+BB+BA-A-B+Bالتقديراحمد حسن ربيع حسن معوض18210018

DDD+CBC+Cالتقديراحمد حسني السيد احمد ابراهيم19210019

+D+D+CB+A-CCالتقديراحمد حسين احمد ابوالحسن موسى عبيد20210020

-C+C+A-A+AA-Aالتقديراحمد حسين صبحى حسنى ادم21210021

+CDCC+B+CCالتقديراحمد حفظى فتحى سيد نصار22210022

B+C+BA+AC+Bالتقديراحمد حلمى شعبان محمد على احمد23210023

+D-CFD+A-B+Dالتقديراحمد حلمى فتح هللا الشناوي24210024

-D-FFFD+CDالتقديراحمد حميدة منصور عطية25210025

-DD+CB+A-B+Aالتقديراحمد خالد حمزه حافظ حسن26210026

C+D+A-A+B+BAالتقديراحمد خيرى محمد عبدالستار منصور27210027

+BB+B+A+AA-Aالتقديراحمد سمير صبحى عبد الروؤف28210028

+FD-CD-B+C+Dالتقديراحمد صبرى ابراهيم جنيدى29210029

+DDC+A-A-BCالتقديراحمد صبرى ابراهيم محمد شماخ30210030

DFDCC+D+Fالتقديراحمد صبري خميس محمد خير هللا31210031

BD+C+BA-C+Bالتقديراحمد طارق فاضل محمد مصطفى32210032

التقديراحمد عبد العزيز منصور عمر سالم33210033

+C+D+B+ABC+Bالتقديراحمد عبدالجواد ربيع محمد عبدالفتاح34210034

D-D-C+BBC+Cالتقديراحمد عبدهللا عبد العظيم محمود رزق35210035

+D+D+BA-A-BBالتقديراحمد عجمي حسين صفار36210036

+C+DC+BA-C+Cالتقديراحمد عصام عبد الغني محمد شتا37210037

+D+D+CBA-C+Dالتقديراحمد عالء محمود عبد الحميد السماحى38210038

+BC+CD-B+D+Bالتقديراحمد على احمد عفيفي احمد39210039

-DD-CB+B+C+Aالتقديراحمد على عبد العظيم على عميش40210040

-BB+A-AA-B+Aالتقديراحمد علي احمد علي حسن الفخرانى41210041

التقديراحمد عمر حسن عمر الشيخ42210042

التقديراحمد غالى جمعه محمد43210043

C+D+BA-A-CBالتقديراحمد فرحات بسيونى هنديه44210044

-D-D-CBC+C+Fالتقديراحمد كامل احمد محمد على45210045

+D+CBA-B+BDالتقديراحمد كمال مبروك محمد عبدالسالم46210046

التقديراحمد لطفى احمد محمد حماد47210047
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BBA-A+ABAالتقديراحمد ماهر محمد مرعى48210048

التقديراحمد مجدي عبد الغني احمد زقزوق49210049

+C+C+A-A+AA-Aالتقديراحمد محمد ابراهيم الدسوقي50210050

CBCB+A-C+Bالتقديراحمد محمد احمد محمد علي51210051

-BB+B+A+ABAالتقديراحمد محمد السيد ابراهيم نصير52210052

التقديراحمد محمد السيد محمود عبدهللا53210053

-BA-A-AA-BAالتقديراحمد محمد حسن حماده54210054

التقديراحمد محمد حنفى عبد الرازق ابو النور55210055

BBAA+ABAالتقديراحمد محمد سعد محمود المكاوى56210056

+CCCC+A-BCالتقديراحمد محمد عباس عوض احمد57210057

-BC+A-AAA-Aالتقديراحمد محمد عبد الشافى هنداوى قنعر58210058

التقديراحمد محمد عوض السيد قطب59210059

+D+C+A-BB+C+Cالتقديراحمد محمد فاروق محمد سليم60210060

التقديراحمد محمد محمد سليمان نمير61210061

BC+B+AA-BAالتقديراحمد محمد محمود محمد62210062

التقديراحمد محمد محمود محمد على63210063

BC+BA-A-BBالتقديراحمد مصطفى محمد ابو حامد64210064

+CD+BAB+B+Bالتقديراحمد ممدوح محمود سليمان منصور65210065

-C+C+BBA-C+Aالتقديراحمد ناجى محمود عبد الرحيم سرحان66210066

+D-D-FD+BCBالتقديراحمد هاشم سعد محمد احمد67210067

DDA-B+BBDالتقديراحمد هشام عبد اللطيف محمد نصار68210068

التقديراحمد وليد فؤاد محمد سليمان69210069

+D-DCA-A-C+Cالتقديراحمد يسرى محمد عبدهللا يوسف70210070

-D+D-C+A-BD+Dالتقديرادهم صبحى انور عبداللطيف القوني71210071

+C+CC+AABB+Bالتقديرادهم عبد هللا ابو الفتوح الدسوفى الصعيدى72210072

C+C+A-AA-A-Bالتقديراروا محمد توحيد عبد العال73210073

C+BA-A+AAAالتقديراروى ابراهيم خليفه مرسى رميح74210074

التقديراروي حسن محمد رشاد عبد العاطي75210075

B+A-AA+AA-Aالتقديراسراء احمد عيد سعد حجاج76210076

B+BA-A-AB+Cالتقديراسراء السيد عبدالفتاح محمد مبروك77210077

CCB+A-B+A-Bالتقديراسراء حافظ عبدالعزيز محمد بسيوني78210078

التقديراسراء حسنى عبد هللا مصطفى خليفة79210079

+B+B+AA-C+A-Bالتقديراسراء خميس السيد على متولى80210080

C+CA-A-BABالتقديراسراء خميس بسيونى عبد الوهاب81210081

-BB+B+A+A-B+Aالتقديراسراء رحيم محمد عوض عبدهللا82210082

+D+CBBB+B+Dالتقديراسراء رشدي محمد احمد83210083

BC+B+A+A-A-Aالتقديراسراء عبد النبى محمد حسن تهامى84210084

A-AAA+AAAالتقديراسراء عالء محمد السيد عطية85210085

-D+DC+BA-BAالتقديراسراء وليد البربري ابراهيم حربي86210086

D+D+C+B+B+B+Cالتقديراسالم احمد امين محمد احمد87210087

D-B+C+B+A-BBالتقديراسالم خليل محمد عبد المجيد محمد88210088

+C+CDFB+C+Bالتقديراسالم سامي سرحان عبدالونيس89210089

-CCC+A-B+BDالتقديراسالم سعيد عبد الفتاح مهدى90210090

التقديراسالم نور عيسى على عيسى91210091

B+A-AA+A-A-Aالتقديراسماء ابراهيم محمد حسن المصري92210092

التقديراسماء احمد عبد الجابر احمد عبد الخالق93210093

التقديراسماء احمد فتحي عوض محمد94210094

سل
سل

م

س
لو

ج
 ال

قم
ر

ـــــم
اإلســـ

رر
مق

ال

مقررات المستوى األول

الفصـــــــل الدراســــــــى األول



جامعة األسكندرية
كلية الزراعة سابا باشا
نتيجة اوليةكنترول المستوى األول

كشف رصد تقديرات طالب المستوى األول
2022 دور يناير 

مبادئ االقتصاد
الكيمياء الفيزيائية 

والتحليلية

موفولوجي وتشريح 

نبات
حيوان زراعي

حاسب آلي ونظم 

ومعلومات

أساسيات المجتمع 

الريفي
رياضة

13.ك.أ13.ز.ق11.ك.م11.ن.و11.ز.ن11.ك.أ11.ز.قالرمز والرقم

3333233الوحدات

+B+B+A-A+A-A-Bالتقديراسماء السيد حسن علي حسن95210095

B+BB+AAA-Aالتقديراسماء حسن احمد تركى96210096

+A-B+B+A+AABالتقديراسماء حسن شعيب على حسن97210097

+BDB+D+BB+Dالتقديراسماء خطاب عبد الجيد يوسف خطاب98210098

B+B+BA+BA-Aالتقديراسماء رمضان احمد محمد الصغير99210099

+C+CCBBC+Cالتقديراسماء طارق محمد عبد الحميد محمد100210100

+B+BA-AA-BBالتقديراسماء عاطف فتحي يوسف101210101

-CBBAABAالتقديراسماء محمد ممدوح عبد هللا102210102

+CCDBBBDالتقديراسماعيل حمدان محمد عبدالحميد هنيدى103210103

BCA-AB+BAالتقديراسماعيل محمد اسماعيل حسن أحمد104210104

DFD-D+B+C+Bالتقديراشرف وائل مجدي محمود حسين البحطيطيى105210105

+BC+A-AB+B+Cالتقديراشرقت اشرف عباس علي جاد106210106

+A-B+AA+A-A-Aالتقديراكرم رضا محمد احمد محمد107210107

-CCA-A-B+C+Aالتقديراكرم صبري لويس وهبه108210108

التقديراالء احمد يوسف محمد البنا109210109

+B+B+AA+A-AAالتقديراالء انور محمد محمد عبد الكريم110210110

B+BAA-AAAالتقديراالء ايهاب محمد محمد حسن خفاجه111210111

التقديراالء سعيد جمال محمد حسنين112210112

-CC+A-A-AC+Aالتقديراالء صالح الدين عبد القوي حامد113210113

BA-A-A+A-A-Aالتقديراالء عادل محمود محمد114210114

+B+BAA+A-A-Bالتقديراالء عاطف سليمان بدر عمر115210115

+A-B+AA+AA-Aالتقديراالء عصمت حسن صديق احمد116210116

C+BBBABAالتقديراالء محمد سعيد محمد تهامي117210117

التقديراالء محمد محمود ابوالعطا قطب118210118

+BB+B+A+A-B+Bالتقديراالء منصور خيري محمد على119210119

CD-DBB+CFالتقديرالسيد اسماعيل السيد اسماعيل السيد120210120

BB+A-AAB+Aالتقديرالشيماء جابر رجب بسيونى بدر121210121

+BBBA-B+B+Bالتقديرالشيماء محمد ابراهيم عبدالرحمن122210122

C+B+BAA-B+Cالتقديرالشيماء محمد محمود ابراهيم محمود123210123

+BB+B+A+B+A-Bالتقديرالهام صابر محمد حسن بالل124210124

ABABABABABABABالتقديرامال محمد ابراهيم حسانين125210125

التقديرامانى ابراهيم محمد عبد المنعم محمد126210126

-A-A-A+A+AA-Aالتقديرامانى جمال سعد عبدالغنى اسماعيل127210127

+A-A-AA+AA-Aالتقديرامانى عبدالسالم محمود ابوالعال128210128

-BC+B+AB+BAالتقديرامل احمد على شتا129210129

-B+BAA+AB+Aالتقديرامل حسن عبدالعزيز بسيونى130210130

C+C+D+A-A-BBالتقديرامل خالد جمعه ابراهيم عمر131210131

-CB+A-A+A-B+Aالتقديرامل صالح عبد المنعم احمد حسنين132210132

+CBB+A+AB+Cالتقديرامل عبد العال عبد العزيز شحاته السيد133210133

BB+B+AB+B+Aالتقديرامل نبيه دياب عبد العزيز134210134

C+CA-ABBCالتقديرامنه سامى ابراهيم المزين135210135

B+C+C+A-A-C+Aالتقديرامنية محمد ابو اليمين علي خليفة136210136

+BBBAA-BBالتقديرامنيه احمد جمال سعيد سليمان137210137

التقديرامنيه جمال عطيه ابراهيم قطيط138210138

+B+B+B+A+AB+Aالتقديرامنيه سعيد رجب على احمد139210139

التقديراميرة اشرف سعيد محمد عبدالغني140210140

+A-A-A-A+AA-Aالتقديراميرة ياسر محمد محمد على ابراهيم141210141
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-DFCC+DC+Fالتقديراميره فرحات عطية مهدي142210142

C+BAA+ABBالتقديراميره كرم عبدالغفار احمد143210143

D-FFFD+D+Fالتقديرانس محمد عبد الحكيم ابراهيم محمد144210144

التقديرايات ابراهيم محمد عبد الغفار كريم145210145

-BD+BB+B+C+Aالتقديراية رجب توفيق ذكى عمر كحيل146210146

+CBB+A-B+B+Bالتقديراية صالح عبد الخالق محمد147210147

+B+A-AA+A-B+Bالتقديراية طارق احمد فتحى جمعة148210148

-BA-A-A+A-BAالتقديراية محمد عبد العزيز محمدالبمباوى149210149

CD+C+BB+BFالتقديراية نبيل رأفت غنيم سوكه150210150

التقديراية وليد فتحي رياض151210151

BC+BA-A-A-Bالتقديرايرينى جرجس بشاره نخله حبشى152210152

A-B+A-AA-A-Aالتقديرايمان ايمن فتح هللا حسن حسن النجار153210153

-C+B+CAA-A-Aالتقديرايمان حسين احمد عبد الرؤوف154210154

B+B+A-ABB+Bالتقديرايمان حسين سعيد سعد155210155

+C+A-AA+A-AAالتقديرايمان زكى عبد الواحد صالح عوض156210156

+B+BB+AA-B+Aالتقديرايمان سالم محمد بركات157210157

+C+B+B+BB+CBالتقديرايمان سعيد احمد محمد اسماعيل158210158

BBC+A-B+A-Bالتقديرايمان محمد محمد محمد نويشى159210159

-BA-B+A+A-B+Aالتقديرايه ابراهيم سعد عبدالجليل160210160

+BB+AAABBالتقديرايه سمير إسماعيل إبراهيم خليل161210161

-A-B+AA+A-A-Aالتقديرايه سمير سعد محمد أحمد إسماعيل162210162

-BC+C+A-B+B+Aالتقديرايه صبرى عبد الواحد حرب163210163

التقديرايه عادل مرسى محمد صادق164210164

-B+A-A-A+AB+Aالتقديرايه عبد الحميد فوزى حامد عثمان165210165

-B+B+A-A+AB+Aالتقديرايه محمد البشير الصافى بخيت166210166

BC+BAB+BBالتقديرايه محمد نوح محمد محمود167210167

-A-C+AA+A-A-Aالتقديرايه هالل انصارى عبد هللا مبروك168210168

ABABABABABABABالتقديرإسراء احمد على عبد الفتاح بهنساوى169210169

BB+A-AA-A-Aالتقديرإلهام فخرى عبد المقصود مبارك عوض170210170

BD+C+B+B+C+Bالتقديرإيمان طارق محمود السيد الجوهري171210171

+C+FD-D+B+B+Bالتقديرأحمد أيمن عبد الاله سليمان ابورية172210172

-CC+BAB+C+Aالتقديرأحمد سعد عبد الحليم سعد التاعب173210173

+B+CA-A+BA-Bالتقديرأحمد شوكت زغلول خميسه الجمال174210174

+C+FC+C+BC+Bالتقديرأحمد طارق محمد عبد الحميد عمارة175210175

-D+FBCB+C+Dالتقديرأحمد عبدالسالم احمد عبدالسالم شريف176210176

-BD+B+B+C+B+Aالتقديرأحمد محمد توحة على الحلوانى177210177

A-BAA+AB+Aالتقديرأمنيه عبدالكريم عبدالنبى حسين178210178

D+C+C+A-C+BCالتقديرأمينة عبد الحميد محمد محمد179210179

B+BB+A+A-B+Aالتقديرأمينه صبرى محمد عبد الفتاح180210180

+BC+A-A+AA-Cالتقديرأنغام محمد محمود محمد حسن181210181

+CB+A-AAB+Aالتقديرآالء حبشي محمود محمد عرفان182210182

+BA-A-AAA-Aالتقديرآيه محمد ابوضيف السيد183210183

التقديرباسل حسين ابراهيم خليل حسين184210184

التقديربثينة سمير محمد عشرة الكارته185210185

BAA+A+ABAالتقديربراءه محمد رمضان محمد نمير186210186

+B+B+AA+AA-Aالتقديربسمة خيرى عبد المجيد عبد العزيز البهواش187210187

-B+A-CAAA-Aالتقديربسملة سعيد السيد عبدالمقصود188210188
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التقديربسمله ياسر ابراهيم السيد محمد مصطفي189210189

BA-B+A-AA-Aالتقديربسنت بسيونى عالم بسيونى عالم190210190

التقديربسنت بهجت سليمان محمد عريف191210191

+CBA-A+A-B+Aالتقديربسنت رمضان سعد عبدالمنعم عبدهللا192210192

+C+BB+AB+BBالتقديربسنت سعيد محمد سعيد فرج193210193

D+CBB+A-BDالتقديربسنت فوزى بسيونى مرسى محمد194210194

-C+A-A-A+AA-Aالتقديربسنت محمود محمد عطيه جابر195210195

C+BBAAB+Aالتقديربالل احمد سعيد محمد سعيد196210196

+CFDAB+C+Bالتقديربالل فوزى محمد توفيق197210197

التقديربوال حسني جريس يعقوب جريس198210198

التقديربيشوى مسعد توماس شكر هللا199210199

+CC+BC+BC+Dالتقديرتسنيم نورالدين ابراهيم سالم200210200

+CB+A-AA-A-Aالتقديرتقى محمد محمد السيد ابراهيم201210201

-BB+AA+A-AAالتقديرثناء محمد عبدالعظيم محمد يوسف202210202

+FBBB+AB+Bالتقديرجاسر هاني خليفة عثمان محمد203210203

التقديرجنى محمد عبد الرحيم محمود علي البحيري204210204

-C+B+B+AA-A-Aالتقديرجهاد بلبل ابراهيم ابراهيم السيد205210205

CC+BA+B+A-Cالتقديرجهاد سامي عبد هللا علي شجير206210206

التقديرجومانا محمد السيد محمد نايل207210207

C+BC+A-B+B+Bالتقديرحازم إمام عبد العزيز بيومي عيد208210208

CFDC+BC+Bالتقديرحازم خالد احمد سامى صادق209210209

-C+A-A-AAAAالتقديرحازم صابر عطية على210210210

التقديرحازم فتحي حسين حسن سيف النصر211210211

DD-DFBCDالتقديرحازم نصرهللا ابراهيم حسن212210212

التقديرحبيبة أحمد عبد العزيز عبد المجيد المصرى213210213

التقديرحبيبة سعيد جابر خليل حسن214210214

-CBAA+AA-Aالتقديرحبيبة محمد عبد الوهاب بدر حسين215210215

B+A-B+A+A-A-Aالتقديرحبيبه احمد سعيد فرج216210216

BAAA+AABالتقديرحبيبه امير وحيد السيد217210217

B+A-AAAAAالتقديرحبيبه أحمد محمد الطنطاوى اسماعيل218210218

DC+BAA-A-Bالتقديرحبيبه عماد السيد فرغلى سليمان219210219

-D+C+A-A-B+B+Aالتقديرحبيبه محمد سعد محمد حسنين220210220

-D+D+CC+B+B+Dالتقديرحسام احمد على احمد رمضان221210221

+CD+C+AA-B+Bالتقديرحسام حسن سعد حسن الشيخ222210222

+C+CC+AA-B+Bالتقديرحسام شحاتة محمد عبدالجليل بلتاجي223210223

BBA-A+A-BAالتقديرحسام محمد محمد محمد زاهر224210224

-DCCB+B+B+Fالتقديرحسن ابراهيم حسن عبد الحميد محمود225210225

التقديرحسن حسام الدين حسن جندى حسن226210226

BB+A-A+AA-Aالتقديرحسن عزت محمد مبروك شاهين227210227

CCB+B+A-BBالتقديرحسين السيد حسين حسين حزيمه228210228

-D+C+BA+B+C+Aالتقديرحسين بهاء الدين عبد المقصود ابراهيم229210229

+CBB+A-B+BBالتقديرحسين على حسين محمد230210230

+DD+D+B+BC+Dالتقديرحفصه رمضان عاشور مسعد السبع231210231

التقديرحمدى محمد حمدى إبراهيم عبد الحميد232210232

+CC+BA+A-BDالتقديرحمدي حموده جالل زكي محمد عيد233210233

FFFFCC+Fالتقديرحنين ايهاب محمد على السيد234210234

BB+A-A+ABAالتقديرحنين سالمة سالمة سليمان نمير235210235
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+C+A-C+B+A-BAالتقديرحنين صالح حامد حسين ابو رخيصه236210236

+B+B+A+A+AA-Aالتقديرحنين عماد الدين محمد محمود ابراهيم237210237

+B+A-AA+AAAالتقديرحنين محمد سيد على محمد238210238

C+DBB+B+B+Cالتقديرحنين محمد عمر عبده متولى239210239

+CC+C+BA-BBالتقديرحنين محمود جالب على ابراهيم240210240

BBB+A+AB+Aالتقديرحنين مصطفى عبد الوهاب جمعه أحمد241210241

التقديرحنين نسيم بسيونى محمد مرعى242210242

CD+C+B+A-C+Aالتقديرخالد احمد مغازى بيطح243210243

CD-D+C+B+CBالتقديرخالد جمال كامل عمر هيبه244210244

+CC+A-AB+B+Bالتقديرخالد عادل مرزوق عبد الونيس245210245

التقديرخالد مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل246210246

+A-B+AA+A-A-Bالتقديرخلود آدم إسماعيل المصرى عبدالخالق247210247

-C+BB+A+CA-Aالتقديرخلود خالد فتحي زيان248210248

C+B+A-AAA-Cالتقديرخلود خالد محمود رياض عاشور249210249

التقديرخلود يوسف طايل عبدالعاطي النهر250210250

+B+BAAB+BAالتقديرداليا ماهر عبدالمالك عبدالسالم يونس251210251

التقديرداليدا عبدهللا رجب طاهر252210252

التقديردليا محمد علي عبد الحميد غازى253210253

+C+CB+AB+BBالتقديردنيا اشرف شعبان محمود254210254

+BA-B+A+AC+Aالتقديردنيا ايمن ابراهيم ابواليزيد عطيه255210255

+C+B+B+A+AB+Aالتقديردنيا تامر سعيد على قمر256210256

+BB+A-A-A-BBالتقديردنيـا جمال السيد عبدالحفيظ عبدالفضيل257210257

+C+BBA+A-A-Aالتقديردنيا سمير عبدالباسط عبد المجيد غانم258210258

B+C+B+A+B+BAالتقديردنيا عادل على محمد سلومه259210259

التقديردنيا عادل محمد حسين هريدى260210260

BC+A-AA-B+Aالتقديردنيا محمد علي محمد العريني261210261

B+A-AAA-B+Aالتقديردنيا نبيل عبدالسالم محمد عبداللطيف262210262

B+B+A-A+A-BAالتقديردنيا ياسر متولى محمد متولي263210263

DCC+C+BDDالتقديردينا حسن عطيه ابو خاطر264210264

B+B+AA+A-B+Aالتقديردينا فريد محمد محمد احمد ادم265210265

+BDA-AA-BAالتقديردينا محمد احمد على عبده الجزار266210266

+BB+BAAA-Aالتقديردينا نبيل عبدالصادق محمد صباح267210267

+CCD+C+B+CBالتقديرذياد حسين عيد سعد268210268

CFCBC+BCالتقديرذياد عبد هللا عبد الحميد عبد هللا269210269

C+BB+BA-BBالتقديررانيا زكريا محمد سليم عبد هللا270210270

+C+B+A-AB+B+Aالتقديررحمة حمدى عبد الراضى احمد عوض271210271

+B+A-A-A-A-B+Aالتقديررحمة خالد رجب شاور272210272

C+B+BA-AC+Bالتقديررحمة صبري مصطفي مصطفى  علي الدين273210273

-BB+BA-AA-Aالتقديررحمة مصطفى سويدان احمد سويدان274210274

BB+CA-ABBالتقديررحمه اشرف ابراهيم محمد275210275

CCA-A-B+A-Dالتقديررحمه السيد عبدالحميد احمد السيد276210276

B+B+A-A+AA-Aالتقديررحمه جمال غازى يوسف277210277

+D+C+D+BA-CCالتقديررحمه جمال معوض احمد278210278

+C+B+B+A+AB+Aالتقديررحمه جمعه ابراهيم محمد سليمان279210279

+C+CD-D+B+BDالتقديررحمه رضا عبدالاله محمد الخولى280210280

D+C+C+A+BBDالتقديررحمه هانى احمد على محمد281210281

التقديرردينه سمير بخيت بهنسي282210282
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C+C+BBABAالتقديررضا محمد رياض محمد المسلماني283210283

B+CBBB+A-Aالتقديررضوى عاطف السيد محمود الصاوى284210284

B+A-AA+AB+Aالتقديررقيه أحمد رمضان فرج محمد285210285

B+BB+A-B+B+Aالتقديررقيه عادل عبد الهادى عبد الرحيم محمد286210286

التقديررقيـه وليد عبد الســالم مصطفـى أحمد287210287

-B+A-B+A+AB+Aالتقديررنا خميس خليفة حسن محمد288210288

C+C+AA-B+B+Dالتقديررنا سعد احمد عبد السالم الشاذلى289210289

-CC+AA+AB+Aالتقديررنا عالء محمود عبد الجليل290210290

C+CB+B+B+BBالتقديررنا محمد محمود محمد عسل291210291

+A-A-AA+A-A-Aالتقديررنا هشام ابراهيم محمد السيد292210292

التقديررواء عالءالدين محمود عواد ابراهيم293210293

B+C+AA+A-A-Aالتقديرروان ابراهيم غريب خليفه دغيم294210294

-BBA-A+A-C+Aالتقديرروان انور ابراهيم عبد العزيز295210295

+B+A-AA+A-BAالتقديرروان أحمد حسين رفاعى296210296

ABABABABABABABالتقديرروان أحمد شوقى محمود الحسينى297210297

التقديرروان حسين احمد حسين298210298

B+A-AA+AA-Aالتقديرروان حسين خليفة حسين ابراهيم299210299

+BC+A-AA-B+Bالتقديرروان خالد ريحان مصطفى محمد المحراث300210300

التقديرروان خالد محمد متولى مصطفى301210301

-BBBAA-B+Aالتقديرروان عبد الظاهر عبد الرحمن عبدالظاهر302210302

A-B+A-A+AB+Aالتقديرروان عبد العظيم توفيق عبد العظيم303210303

CC+C+AB+CCالتقديرروان على السيد جمعه محمد304210304

+D+C+C+AA-BCالتقديرروان عماد مصطفى ابراهيم الجمال305210305

BBBAA-B+Aالتقديرروان فتحي رمضان محمود القاضي306210306

+BC+A-A+B+BAالتقديرروان محمد احمد عبد العزيز معيلقه307210307

التقديرروان محمد السيد السيد مسلم308210308

+D+CCB+B+C+Dالتقديرروان محمد حنفى محمود قاسم309210309

+C+C+BC+A-B+Bالتقديرروان نبيل خميس عبد الحليم رزق310210310

-B+CB+A-A-BAالتقديرروان هانى ابراهيم ابو البد علي311210311

+B+A-B+AA-B+Aالتقديرروان هشام مرسى السيد ابو بكر312210312

التقديرروان وليد احمد الحداد محمد عبدالمطلب313210313

+A-B+AA+AA-Bالتقديرروان ياسر محمد يوسف على314210314

-C+BB+AA-BAالتقديررودينه محمد عبد الحميد غازى احمد315210315

+C+BB+AA-BCالتقديرروزان كمال محمد صبره ابوزيد316210316

+A-B+A-A+AA-Bالتقديرروزان محمد صالح مختار حمزه317210317

-B+BBAA-BAالتقديرروضه محمود عبدالهادي السيد318210318

+D+C+C+A-BC+Cالتقديرروالن نادر على ابو اليزيد عطيه319210319

-B+B+AA+AB+Aالتقديررويدا حسنى رجب محمد علي320210320

التقديررؤى إبراهيم محمد صابر على321210321

CD-DD+A-C+Cالتقديرريان محمد سعيد محمد رفاعى322210322

BB+C+A-A-A-Aالتقديرريم اشرف زغلول محمود متولى323210323

-B+A-C+AA-B+Aالتقديرريم صبحي حميده هيبه عبدالسيد324210324

+BA-A-A+A-B+Aالتقديرريم عرفه منصور عبده325210325

+B+A-A-A+ABAالتقديرريم محمد اسماعيل على الخطيب326210326

التقديرريهام شعبان محمد مصطفى عامر327210327

-B+B+A-A+AA-Aالتقديرريهام عادل جابر هارون328210328

+B+B+BAB+B+Bالتقديرريهام عصام لبيب عبد الرحمن غيث329210329
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CC+A-A+A-A-Bالتقديرريهام مختار عبدالجليل عبدالوهاب الشاع330210330

BBB+AA-B+Aالتقديرزهراء محمد عوض عبد اللطيف عباس331210331

+BCBAABAالتقديرزياد احمد السيد عبدالعزيز سالم332210332

التقديرزياد احمد حمزه محمود على333210333

+C+D+DDB+D+Dالتقديرزياد احمد محسن صالح محمد334210334

+C+D-D+A-A-C+Cالتقديرزياد اكرامى فؤاد محمد جاد335210335

FCFFD+D+Dالتقديرزياد حمدى مغربى عبد الحكيم336210336

C+BC+A-AC+Cالتقديرزياد صفوت عبدالمحسن عبدالعزيز االنصاري337210337

التقديرزياد طارق محمد أحمد محمد338210338

D+C+C+A-ABCالتقديرزياد محمد احمد محمد البنا339210339

CD-C+C+B+A-Bالتقديرزياد محمد عبد الوهاب عبد الاله340210340

-D+DC+C+BBDالتقديرزياد محمد عبدالرازق سليمان ابوسيف341210341

التقديرزياد محمد عبدالمرضى عبدالعظيم342210342

BBB+AB+BAالتقديرزينب اشرف طه محمد343210343

التقديرزينب محمد حسن محمد على عامر344210344

B+A-A-A+ABAالتقديرزينب مصطفي حسن مصطفي رجب345210345

التقديرساجد محمد مصطفي محمد جبة346210346

+C+CCA+A-BCالتقديرسارة حسن حسين على محمد347210347

+B+BA-AA-A-Bالتقديرسارة عادل فتح هللا الحلو348210348

+C+CB+AA-BAالتقديرسارة على عبد الفتاح حفنى عبد الجليل349210349

+A-B+AA+AB+Aالتقديرسارة محمد غمرى عبدالواحد ليله350210350

-B+C+A-AB+A-Aالتقديرساره رزق سعيد رزق اسماعيل الرميسي351210351

-C+C+C+A-B+C+Aالتقديرساره سعيد سعد محمد عبد المجيد352210352

+CC+BBB+C+Bالتقديرساره صبحي محمد عبد المعطى ناصف353210353

C+DBC+B+BBالتقديرساره محمد السيد ابراهيم النجار354210354

التقديرسالى حسين احمد محمد المالح355210355

+CC+C+BA-C+Cالتقديرساميه باسم السيد على خضر356210356

+A-B+A+A+AB+Aالتقديرساندى محمد يوسف عبد الصبور طلبه357210357

B+A-A-A+AA-Aالتقديرسجي حماده عبد الجواد رجب العريني358210358

التقديرسحر الصاوى جمعة الصاوى احمد359210359

+A-AA+A+AA-Aالتقديرسلسبيل عباس احمد عباس360210360

التقديرسلمى السيد ابراهيم السيد عبد الواحد361210361

+C+A-BA-A-A-Bالتقديرسلمى محمد السيد محمود غيطاني362210362

BBBA-A-BBالتقديرسلمى محمد أحمد إبراهيم صالح363210363

-C+B+AA+AB+Aالتقديرسلمى محمد عبد هللا البسومى364210364

التقديرسلمى محمد محمود محمد ابراهيم جوده365210365

BB+A-B+BC+Bالتقديرسلمى نبيه عبد المنعم مصطفى السعداوى366210366

-BB+A-A+AA-Aالتقديرسلمي عبدالنبي عمر عقل بعضشي367210367

-C+B+B+A-B+BAالتقديرسلوى مصطفى محمد موسى يسن368210368

+B+A-AA+AA-Aالتقديرسما صفوت حماده محمد خطاب369210369

-B+B+C+A+A-BAالتقديرسماء رجب محمد سليم احمد370210370

+A-B+AA+AA-Aالتقديرسماء مسعد السيد محمد شلبى371210371

التقديرسمحه احمد مصطفى محمد شحاته372210372

-CCC+A+BBAالتقديرسمر عماد السيد فتح هللا373210373

+A-AA+A+AB+Aالتقديرسمية الصافى محمد حسن374210374

C+D-DC+C+B+Cالتقديرسميه حسن محمد عبد السالم احمد375210375

التقديرسميه علي حسن محمد اسماعيل376210376
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+C+BB+AA-A-Cالتقديرسندس اشرف حسن السيد377210377

B+A-B+AA-B+Aالتقديرسها عامر فاروق جاد عبدالعال378210378

CBC+AA-BBالتقديرسهيلة بدرالدين السيد بدر الدين379210379

التقديرسهيله على حبشى محمد محمد عبده380210380

+B+B+AA+ABBالتقديرسهيله محمد انور شحاته دسوقى381210381

التقديرسهيله محمد عبد المنعم الشندى382210382

D+FDDA-C+Cالتقديرسيف الدين احمد سعيد عبد الرؤف جبر383210383

التقديرسيف الدين حمدى حسن محمد موسى384210384

التقديرسيف الدين عطا محى الدين عطا السيد385210385

D+D+D-C+B+CFالتقديرسيف الدين على خميس محمد عيد386210386

التقديرسيف الدين وائل عبد الحميد عبد الحميد الشرقاوي387210387

التقديرشروق احمد احمد حسن الكومى388210388

+BBAA+AB+Aالتقديرشروق فؤاد محمد احمد عالم389210389

التقديرشروق مجدي رزق شحاته سليم390210390

-C+D+BC+A-CAالتقديرشهاب الدين صبري بسيوني حسن391210391

التقديرشهاب مصطفى ابراهيم الرملى392210392

+CA-A-A+A-B+Bالتقديرشهد ابراهيم جودة عباس محمد393210393

التقديرشهد احمد احمد حسن الكومى394210394

A-BA+A+ABAالتقديرشهد احمد حنفى محمود الجالد395210395

BC+A-AAB+Aالتقديرشهد احمد سعد ابراهيم حديد396210396

التقديرشهد احمد فوزى صالح عثمان397210397

التقديرشهد احمد محمد احمد محمد398210398

+C+CB+AB+C+Bالتقديرشهد جابر محمد سعيد نور الدين399210399

التقديرشهد خالد محمود ابراهيم عامر400210400

D+CB+ABC+Bالتقديرشهد خيرى عبد الحى فهمى401210401

التقديرشهد رضا عبد العليم محمد منصور402210402

+D+D+B+A-B+B+Dالتقديرشهد سامى عبد ربه محمد عبد اللطيف403210403

التقديرشهد سعيد محمد جداوى404210404

-BC+A-AA-BAالتقديرشهد سالمة ابراهيم فرج بيومى405210405

-CC+CA-BC+Aالتقديرشهد عبدالواحد عبد الحميد فرغلي ابراهيم406210406

التقديرشهد علي عبد اللطيف عبد اللطيف علي الشيخ407210407

B+BAA+A-A-Aالتقديرشهد عماد خليل عوض هللا محمد408210408

CCCBA-BAالتقديرشهد محسن ابراهيم عبد المحسن409210409

التقديرشهد محمد القطب عبد الحميد410210410

+D+AAA+AAAالتقديرشهد محمد حجاج عبدالظاهر411210411

+B+A-AA+AB+Aالتقديرشهد محمد رشدى أبو العنين العباسي412210412

التقديرشهد محمد مصطفى يونس مصطفى413210413

+C+DBAABCالتقديرشهد مصطفى حسن محمد رشوان414210414

BB+A-A+AB+Aالتقديرشهد مصطفى عبد الونيس خلف415210415

+BCC+AABBالتقديرشهد نبيل فتحى عبدالحميد مرسى الفاش416210416

-A-A-A-AA-CAالتقديرشيرين ياقوت السيد على ابو ريان417210417

A-AAA+AA-Aالتقديرشيماء عزت عبد المطلب حسونه418210418

-A-BB+A+AA-Aالتقديرشيماء محمد جالل عبدالرحيم419210419

+A-AA+A+AB+Aالتقديرشيماء محمد عبد ربه احمد شنيوه420210420

-B+A-A-A+A-A-Aالتقديرشيماء محمد فضل هللا يحيى أبو مندور421210421

+BA-AA+AA-Aالتقديرشيماء محمد محمود عباس عيسى422210422

C+D+BA+B+B+Cالتقديرشيماء نسيم احمد عبدالمجيد حسن423210423
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+BDCA-A-B+Bالتقديرصالح خالد عمرو أحمد علي424210424

+BDB+AAA-Bالتقديرصبحى عرفان صبحى احمد دويدار425210425

BCBA-A-B+Aالتقديرصبحيه عوض ابراهيم محمد النفراوى426210426

CC+B+AA-BDالتقديرصفاء جمال تونى مرزوق427210427

+CBBAA-BCالتقديرضحى محمد محمد محمود ابراهيم428210428

FFC+C+B+BDالتقديرطارق محمد محمد السيد محمد حجازي429210429

C+DD+C+BBCالتقديرطاهر عثمان طه نصر عثمان430210430

C+BA-A+A-BCالتقديرطه مصطفى فتحي ابراهيم أبو صبح431210431

+CC+CB+A-BCالتقديرعادل حسام عبد الفتاح األلفى432210432

-BAB+A+AB+Aالتقديرعاطف عاطف على التركى433210433

التقديرعايدة وائل محمد سويدان434210434

CD-CD+BC+Dالتقديرعبد الرازق أيمن عبد الرازق أحمد هالل435210435

التقديرعبد الرازق على عبدالرازق محمد على436210436

D-FD-FC+D+Fالتقديرعبد الرحمن احمد عبد الجواد عبد الحافظ437210437

التقديرعبد الرحمن احمد عبد الاله احمد438210438

FFFFCCFالتقديرعبد الرحمن حاتم محمد الحبشى السيد شهاب439210439

D+DDC+B+B+Cالتقديرعبد الرحمن صالح محمد الطاهر محمد440210440

DFDCD+C+Fالتقديرعبد الرحمن على يوسف محمد عبدالسالم441210441

BAA-A-AB+Aالتقديرعبد الرحمن كرم عالم كريم العربى442210442

التقديرعبد الرحمن محمد محمود السيد متولى443210443

-D+CA-AA-B+Aالتقديرعبد الرحمن محمود محمد محمد عثمان444210444

BCC+A-A-B+Bالتقديرعبد الرحمن نبيل على عبد الحى على445210445

DBB+C+A-BCالتقديرعبد الرحمن هاني عزت محمد على446210446

-D+BBB+B+A-Aالتقديرعبد السالم رضا عبد السالم احمد رفاعى447210447

CD+BA-A-C+Bالتقديرعبد العزيز احمد عبد العزيز مناع448210448

B+A-AA-A-BAالتقديرعبد القادر مجدى عبد القادر أحمد449210449

-D-FD+D+B+B+Dالتقديرعبد القادر محمد عبد القادر السيد450210450

التقديرعبد القادر محمد عبد القادر على السمني451210451

+D+CB+BA-BBالتقديرعبد هللا محمد حامد شاور452210452

التقديرعبد هللا هشام طه محمود عثمان453210453

CDDC+BBBالتقديرعبدالرحمن احمد ابراهيم احمد ابراهيم على الدين454210454

-C+C+A-AC+BAالتقديرعبدالرحمن احمد رافت السيد بخاتى455210455

+D+CCBCBCالتقديرعبدالرحمن عوض محمد عوض البربري456210456

D-CD+C+A-D+Fالتقديرعبدالرحمن محمد الحبشى محمد عبدالعال457210457

FD+D-FB+CCالتقديرعبدالرحمن محمد جمعه رمضان سليم458210458

التقديرعبدالرحمن محمد سعد احمد ابو زيد459210459

+CD+DC+A-C+Bالتقديرعبدالرحمن محمد سعداوى الجمل460210460

التقديرعبدالرحمن محمد كامل عبدالعال الدراملى461210461

-DDDCBBAالتقديرعبدالرحمن ناصر غيطاني عزب محمد462210462

التقديرعبدالفتاح حسن عبدالفتاح ابراهيم حسب هللا463210463

+C+CB+A-CC+Bالتقديرعبدالفتاح كمال عبدالفتاح على مسلم464210464

C+C+C+A-BC+Dالتقديرعبدهللا احمد صبحي على زيتون465210465

التقديرعبدهللا حسن محمد محمد دومه466210466

CCC+A-AB+Bالتقديرعبدهللا محمد حسن عبد النبى قطب467210467

+CB+C+A+A-B+Bالتقديرعبدهللا مصطفى محمد حافظ468210468

ABABABABABABABالتقديرعبدالمجيد محمود عبدالمجيد محمود حسين469210469

+D+DC+AA-BBالتقديرعبير شعبان عبد الحكيم  محمد العدل470210470
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التقديرعبير محمد فؤاد دياب471210471

+CD-CC+B+B+Cالتقديرعزالدين ايمن حسن على محمد472210472

-C+CB+AB+BAالتقديرعزيزه عبد العزيز السعيد احمد عبد الفتاح473210473

CD+B+A-A-BBالتقديرعال احمد السيد محمود عبد الجليل474210474

+C+C+A-AAB+Bالتقديرعال اشرف على خالف عبد هللا475210475

+B+BB+A+AB+Aالتقديرعال ناصف ابراهيم احمد شبانه476210476

+C+BC+AAB+Bالتقديرعالء على ابراهيم عبد المجيد الفار477210477

DD-D-B+BCFالتقديرعلى اشرف علي محمد علي عماره478210478

التقديرعلى العربى على عبدالمنعم479210479

+DDBC+B+C+Cالتقديرعلى محارب سعفان محمد حسين480210480

C+D+D-B+C+CCالتقديرعلى محمد على العقباوى481210481

+C+D+D-CB+CDالتقديرعلي ايمن علي عثمان خليل الرمسيسي482210482

+B+A-B+A+AB+Aالتقديرعلي فارس محمد عبدالحق483210483

+B+BBA+ABBالتقديرعلياء فتح هللا عبد الباسط ابو المجد الحمادي484210484

ABABD-ABD-D+Dالتقديرعمار اشرف محمد عبد الفتاح يعقوب485210485

+BD-C+BA-A-Bالتقديرعمار سمير حشمت محمد عبدربه486210486

BC+BA+B+B+Aالتقديرعمار محمد لطفى على مرعى487210487

C+BBAA-B+Aالتقديرعمار ياسر محمد محمد سالمه488210488

CD+CB+B+C+Bالتقديرعمر السيد فوزى عبدهللا على489210489

التقديرعمر أنور كامل أحمد حسانين490210490

ABABABABABABABالتقديرعمر عبد الحميد محمد عبدالعزيز الزنقلي491210491

التقديرعمر فهمى فتحى محمد الفقى492210492

D+CC+B+A-BBالتقديرعمر محمد محمد ابو الخير493210493

+C+B+A-A+ABBالتقديرعمر محمد محمود عبدالعال ابراهيم494210494

التقديرعمرو احمد فاروق احمد علي495210495

التقديرعمرو تامر حسيب احمد عيد496210496

التقديرعمرو خالد عبد العزيز كامل عكاشة497210497

CD+DCB+CBالتقديرعيد خميس عيد حافظ أبوستة498210498

+BB+AA+AB+Bالتقديرغاده رجب فؤاد محمود شربيله499210499

+BBB+AAB+Aالتقديرغنيه جمال السيد عبدالرحمن حموده500210500

-BBA-A+AB+Aالتقديرفارس ابراهيم عبد الغفار محمد عيسي501210501

+C+D+C+AA-BCالتقديرفارس احمد عبدالرحيم سليمان اسماعيل502210502

التقديرفاروق  الصافى فاروق محمد العربى503210503

B+BAA+AB+Aالتقديرفاطمة الزهراء محمود عبد الحليم حسن حمده504210504

+B+BAA+AB+Bالتقديرفاطمة صفوت يحي محمد على505210505

-B+BB+A+A-B+Aالتقديرفاطمة محمد عبد الباسط عبد القادر ابو بكر506210506

التقديرفاطمة هالل احمد سليمان ابو صالح507210507

+B+BA-A+A-B+Bالتقديرفاطمةالزهراء مصطفى السيد احمد منصور508210508

C+BB+A+AB+Aالتقديرفاطمه ابراهيم السيد فتوح509210509

D+D+D+C+AC+Bالتقديرفاطمه اسالم حمدى عبد اللطيف510210510

+B+BBAB+B+Aالتقديرفاطمه ايمن فتح هللا بدر511210511

C+D+CBB+C+Dالتقديرفاطمه صبحى رسالن خالد512210512

C+C+B+A-A-BBالتقديرفاطمه صبرى كامل محمد عبد الجواد513210513

+A-B+AA+AB+Bالتقديرفاطمه صالح محمد الغيطانى514210514

B+B+AA+A-BAالتقديرفاطمه عبدهللا احمد فتيحة على515210515

D+CB+A-A-BCالتقديرفاطمه عصام احمد عبد السالم محمد516210516

+B+A-ABB+A-Bالتقديرفاطمه فهمى محمد مصطفى سيد احمد517210517
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+B+BAA+AA-Aالتقديرفايزة خميس أحمد محمد518210518

+BB+B+AA-B+Bالتقديرفرح خالد عبد المرضى يوسف غانم519210519

+C+B+AA+AB+Aالتقديرفرح رضا السيد الصاوي520210520

-CBB+B+A-BAالتقديرفرح محمد سليمان حيمر محمود521210521

+BCB+A-A-B+Aالتقديرفرحانه جمعة عبد الهادى السيد عبدالجليل522210522

+DDCC+B+CDالتقديرفرحه خميس محمد عبد العزيز523210523

-BA-C+AABAالتقديرفرحه سعيد على احمد محمد الشهاوى524210524

BC+BAA-CCالتقديرفرحه محمد السيد محمد احمد525210525

BC+A-A+ABBالتقديرفرحه محمود عبد العال محمد عبدهللا526210526

-BC+B+A+A-A-Aالتقديرفوزي عبد العليم توفيق الالفي527210527

BCB+A+ABBالتقديرفـؤاد عطيه سعد عبدالرازق528210528

B+B+A-AA-BAالتقديرفيروز مجدى مختار جوده خليف529210529

+B+A-AA+AB+Aالتقديركارولين عادل لويس ابراهيم غالى530210530

+B+A-AA+AB+Aالتقديركرستينا صالح لبيب سعيد531210531

-C+C+C+A-B+BAالتقديركرم رجب عبد الرازق عبد الجليل الطويل532210532

C+C+BABBBالتقديركريم جابر كريم غريب احمد533210533

-BC+C+B+BCAالتقديركريم عبدالاله حسن عبدالمحسن هجرس534210534

+BBAA+AB+Aالتقديركريمه سالمه نايضى عبدالنبى عبدالعاطى535210535

+C+D-CBA-C+Bالتقديركيرلس هانى ماهر مرتجى سعيد536210536

+A-AAA+AA-Aالتقديركيرمينا اسامه فهمى معروف جندى537210537

-C+CA-AB+BAالتقديرلقمان على عطية محمد الجمل538210538

+C+D-C+CB+BDالتقديرلوجينا احمد على محمد غطاس539210539

التقديرلؤى طارق حسن علي عبد الرحمن540210540

BBA-AA-B+Bالتقديرماجده محمود مهنا محمد جاب هللا541210541

+D-DDBACDالتقديرمارتن بولس سلطان عطا هللا ساويرس542210542

+BBA-A+A-BAالتقديرمارتينا عماد جريس منهرى جريس543210543

التقديرمارى مينا عزت فرج انيس544210544

A-B+A-A+A-BAالتقديرمارينا رافت رتيب ايوب545210545

+C+CCAA-BCالتقديرمارينا نبيل بشير سعد هللا خير هللا546210546

+C+C+C+A-A-BBالتقديرمازن احمد عبد المنعم عيد يوسف547210547

التقديرمازن احمد محمد احمد سيد احمد548210548

التقديرمازن حمدى محمود محمد احمد549210549

+C+C+D+B+B+C+Bالتقديرمازن مصطفى احمد احمد محمد550210550

C+C+B+A+ABAالتقديرماهيتاب ابراهيم رمضان فؤاد ابراهيم551210551

-C+C+B+A+A-C+Aالتقديرماهينور هانى رفعت محمد عبد الفتاح552210552

FD-FFCDFالتقديرمجدى محمود حرب محمد مصطفى553210553

DD-D+D+B+CCالتقديرمحمد ابراهيم عبد الجيد عطيه ابو ريشه554210554

-A-B+BA+AB+Aالتقديرمحمد ابراهيم محمد السيد السعودى555210555

ABABABABABABABالتقديرمحمد ابراهيم محمد على محمد556210556

-C+B+AA+A-B+Aالتقديرمحمد احمد ابراهيم وهبه ابوالعنين557210557

-D-CD+CB+C+Dالتقديرمحمد احمد السيد احمد بدوى558210558

+B+BB+AA-B+Bالتقديرمحمد احمد جابر محمد عبد العال559210559

+DCDBA-C+Cالتقديرمحمد احمد دياب عبدالحميد فريجة560210560

التقديرمحمد احمد محمد رجب561210561

D-D+DBC+CBالتقديرمحمد اسامه محمود عرايس562210562

+DDDDCCCالتقديرمحمد اشرف احمد السيد بخيت563210563

C+D-CCABBCالتقديرمحمد اشرف عبدالقادر هالل االتربى564210564
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D+DCAB+C+Cالتقديرمحمد اشرف محمدفوزي عبدالصمد565210565

BCA-A+AB+Aالتقديرمحمد السيد الدسوقى السيد أحمد الخطيب566210566

BB+B+A+AB+Aالتقديرمحمد الشحات السيد محمد السواح567210567

BBB+A+A-B+Aالتقديرمحمد ايمن احمد محمود568210568

D+CD+A-A-C+Dالتقديرمحمد ايمن السيد عبدالرحمن رسالن569210569

التقديرمحمد أحمد ماهر على تركى صالح570210570

التقديرمحمد بكر السيد محمد السيد571210571

التقديرمحمد جمال ابوالنصر ابراهيم572210572

التقديرمحمد جمال محمد سعد ابراهيم حبوه573210573

التقديرمحمد حسن مصطفى حسن محمد نور574210574

-CC+BAB+B+Aالتقديرمحمد حسين فتح  هللا محمد سليم575210575

ABABABABABABABالتقديرمحمد حمدي ابراهيم حسن576210576

CDC+A-B+DCالتقديرمحمد خالد ذكي عبدالحميد الحضرى577210577

D+DD+C+BC+Bالتقديرمحمد خالد عبد العزيز حسن عامر578210578

CCCB+A-C+Cالتقديرمحمد خليل عوض خليل تركى579210579

C+CC+B+A-BBالتقديرمحمد خميس عبد الحميد محمد الحبونى580210580

التقديرمحمد رضا محمد عبده عبدالقادر581210581

+B+BC+A+A-B+Aالتقديرمحمد رضا محمود السيد582210582

-DD+DBB+CAالتقديرمحمد رمضان صابر عبد العظيم درويش583210583

+D+D+D+CB+C+Bالتقديرمحمد رمضان محمد سالمه محمد584210584

التقديرمحمد رمضان محمد سنوسي سرور585210585

التقديرمحمد زياده صبحى حماده سالم586210586

+D+CCAB+BBالتقديرمحمد سعد ابراهيم سعد عبدالغنى ابوشرابيه587210587

-C+BD+A-ABAالتقديرمحمد سميح محمد جميل زكي588210588

D-ABFD-BBFالتقديرمحمد سمير محمد هاشم عبد الحميد589210589

+D-DD+DABBالتقديرمحمد شاكر السيد حسين مبارك590210590

BBC+A+A-BBالتقديرمحمد شريف إسماعيل أبوزيد مرعى591210591

التقديرمحمد طارق سعيد البسيونى592210592

+C+D+BC+A-BBالتقديرمحمد طلعت عبدالحميد ابوزيد593210593

+C+BD+B+ABBالتقديرمحمد عادل احمد نوبى السيد594210594

D+FDD-B+CCالتقديرمحمد عادل أحمد نصر العشرى595210595

+BC+CAAC+Aالتقديرمحمد عادل عباس ابراهيم التوابتي596210596

-CD+CC+BC+Aالتقديرمحمد عادل محمد احمد محمد حسن597210597

BC+B+A+ABBالتقديرمحمد عبد الحميد نصر عبد ربه لبزة598210598

التقديرمحمد عبد الاله محمد كامل محمد الشوربجى599210599

FFFFCD-Fالتقديرمحمد عبدالجواد ابراهيم عبدالجواد خليفه600210600

-C+D-CCA-CAالتقديرمحمد عبدالحميد ابوالمعاطي عبدالحميد خرابه601210601

+B+B+B+A+ABAالتقديرمحمد عبدالكريم عبدالسالم عبدالغنى خطاب602210602

-BC+BAC+BAالتقديرمحمد عبدهللا ابراهيم على قريطم603210603

DFD+C+C+C+Dالتقديرمحمد عبده احمد طه محمد604210604

+C+CC+DA-C+Bالتقديرمحمد عطا هللا طربان عطا هللا جمعه605210605

-C+C+B+A-A-C+Aالتقديرمحمد على توفيق محمد سالمان606210606

+BBA-AA-B+Cالتقديرمحمد على فؤاد طعمه حسن607210607

+C+DC+D+B+CCالتقديرمحمد على ياقوت بهجات الزعيفى608210608

-BDBA-AC+Aالتقديرمحمد عماد السيد عيد عبد الحميد609210609

B+B+A-A+A-B+Aالتقديرمحمد عمر محمد مفتاح610210610

+C+DC+B+A-A-Bالتقديرمحمد فتحى عبد العزيز محمد على611210611
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C+CB+A-AB+Bالتقديرمحمد فرحان محمد رمضان قاقا612210612

B+BA-A-A-B+Aالتقديرمحمد فوزى حسن عبد العاطى613210613

التقديرمحمد كمال محمود مرسي614210614

BCD+B+A-B+Aالتقديرمحمد ماهر محمد محمد عويضه615210615

BC+CAABAالتقديرمحمد محمد صابر محمد باشا616210616

-C+C+C+AA-BAالتقديرمحمد محمد فتحي هنداوي عبد القوي617210617

+CBD+A-BC+Bالتقديرمحمد محمود السعيد على618210618

-D+D+DDBCDالتقديرمحمد محمود محمد محمد عبدالمالك619210619

ABABABABABABABالتقديرمحمد مصطفى اسماعيل محمد اسماعيل620210620

+CCBA-A-B+Bالتقديرمحمد مصطفى محمد عبده البدراوى621210621

+D-BCC+B+CCالتقديرمحمد مصطفى محمد على على المليجى622210622

التقديرمحمد مصطفي اسماعيل السعيد623210623

التقديرمحمد مناع صبرى الوردانى مناع624210624

التقديرمحمد ناجي عبد المهيمن على625210625

التقديرمحمد ناصر محروس عبد الرحيم بخيت626210626

-DFCD+D+C+Dالتقديرمحمد ياسر سعيد السيد الكومي627210627

+C+DCB+B+C+Cالتقديرمحمد ياسر عبد المنطلب محمد عبد العزيز628210628

+BD+BB+ABBالتقديرمحمود احمد خليل محمد أبو السعد629210629

التقديرمحمود السيد عبدالجيد عبدهللا الحسنونى630210630

CD-D+C+C+BCالتقديرمحمود العربي درويش راشد631210631

FD-FFD+D-Dالتقديرمحمود جاب هللا عبدالحاكم العاصى632210632

D+D+D-D-A-BBالتقديرمحمود حنيش محمود محمد حنيش633210633

التقديرمحمود خالد محمد صادق634210634

+CDCAA-CBالتقديرمحمود خيرى نعيم على جالل635210635

CD+CB+B+BCالتقديرمحمود رضا عبد العزيز محمد ابوالحسن636210636

التقديرمحمود رمضان رزق اسماعيل الشرقاوي637210637

-C+CDA-BCDالتقديرمحمود شريف طه قابيل638210638

+CB+D-AA-C+Aالتقديرمحمود صبري خليل بدر خليل639210639

+CDD+BCCCالتقديرمحمود عاطف عبد هللا القزاز640210640

CDD+A-A-C+Bالتقديرمحمود عبدالعزيز محمد عبدالحميد محمد641210641

+D+D+CA-A-A-Cالتقديرمحمود عالءالدين محمد شطا السيد642210642

-CC+DBB+B+Aالتقديرمحمود مجدى شوقى محمد643210643

D-D-D-CBBCالتقديرمحمود محمد اسماعيل عبدالعزيز عطيه644210644

-B+B+AA+ABAالتقديرمحمود محمد أحمد على إسماعيل645210645

التقديرمحمود محمد رجب عبدالقوى646210646

D-D+DCBCCالتقديرمحمود محمد عبد النبى يحيى اسماعيل647210647

C+BB+A-AB+Aالتقديرمراد محمد محمد على648210648

D-D+C+C+B+C+Cالتقديرمروان جابر احمد عبد القادر649210649

DC+CB+BCBالتقديرمروان حسن عبدالعزيز حسن البرماوى650210650

D+D-DCBC+Cالتقديرمروان رجب حامد احمد محمد651210651

B+BC+AB+A-Aالتقديرمروة شحاته سعد سلطان عبدالنبى652210652

التقديرمريم ابراهيم ابو الوفا فرغلى حسن653210653

B+A-B+A+A-BBالتقديرمريم السيد على على جمعه654210654

BB+B+AA-A-Aالتقديرمريم العربي السيد محمد سليمان655210655

+CC+BA+A-C+Cالتقديرمريم أحمد عبد الشافي أحمد اسماعيل656210656

-B+BA-AB+B+Aالتقديرمريم أحمد عبد اللطيف أحمد السيد657210657

-B+C+BAB+B+Aالتقديرمريم حمدى نصر شلقامى حسن658210658
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B+BA-A+A-B+Aالتقديرمريم خميس محمد محمد احمد659210659

التقديرمريم عرفات حسن محمد الحداد660210660

C+D+BAB+B+Dالتقديرمريم عصام عبدالدايم عطية661210661

+A-AAA+AA-Aالتقديرمريم عمر مسعود علي عوضة662210662

التقديرمريم محمد حامد عبدالحليم بركات663210663

+BCA-A+B+BBالتقديرمريم محمد حسن محمود منصور664210664

التقديرمريم محمد رشاد محمد يوسف665210665

BCB+A+AC+Cالتقديرمريم محمد سعد على محمود666210666

+C+BBA-ABBالتقديرمريم محمد سيد محمد جاد667210667

+CCA-AA-BBالتقديرمريم محمد على عبد الحليم خليل668210668

CC+B+A-B+B+Aالتقديرمريم منتصر رزق هللا غبريال رزق هللا669210669

التقديرمريم نصر الدين مصطفى عبد الغنى670210670

+A-AA+A+AB+Aالتقديرمريم يحيى سعيد السيد منصور671210671

D-FFD+C+CFالتقديرمسعود ايمن جاد موسى672210672

D-FD-DD+D+Bالتقديرمصطفى احمد زكريا حسين673210673

D+FD+DBC+Dالتقديرمصطفى اشرف عبد الحميد عبد الفتاح حلبى674210674

+D-DCBA-C+Dالتقديرمصطفى السيد ابراهيم الدسوقى احمد شرعان675210675

+D+D+C+AB+C+Dالتقديرمصطفى صالح محمد عبد العال محمد676210676

+D-FD+D-B+CDالتقديرمصطفى عبدالحميد عبدالستار عبدالسالم عبد الاله677210677

التقديرمصطفى مراد عبد الفتاح حسين على678210678

-BBAAAC+Aالتقديرمعاذ خطاب محمد محمد زيتون679210679

التقديرمعاذ عماد الدين محمد حفنى680210680

التقديرملك اشرف منصور ابو الغيط محمد681210681

التقديرملك محمد فؤاد احمد محمد682210682

-BB+A-AA-BAالتقديرمنار السيد ابواليزيد الدسوقى قشطه683210683

التقديرمنار عثمان احمد اسماعيل684210684

+A-A-AA+AA-Aالتقديرمنال ممدوح عوض ابو المجد685210685

CCBA+B+BFالتقديرمنة هللا أشرف عبدالقادر محمد عبدالمطلب686210686

+B+B+AA+AB+Aالتقديرمنة هللا حسنى سعد محمد البربرى687210687

-BBA-A-B+B+Aالتقديرمنة هللا محمد فتحى عبد المنعم عبد المنعم688210688

BC+BB+A-C+Aالتقديرمنةهللا شعبان محمد عبدالسميع689210689

-D+C+BA-B+BAالتقديرمنةهللا عادل السيد شحاته شلبي690210690

-C+C+BA-A-B+Aالتقديرمنةهللا محمد أحمد السيد احمد691210691

التقديرمنةهللا محمد محمود احمد محمد692210692

+CCA-A+A-BCالتقديرمنه هللا خالد مندوه محمد جويلى693210693

BC+B+A+A-BBالتقديرمنه هللا سعيد عبد الحفيظ محمد حميلى694210694

+A-B+B+A+A-B+Aالتقديرمنه هللا شوقى عطا محمد سليمان مهينه695210695

BC+BAABBالتقديرمنه هللا طارق صابر السيد احمد696210696

+C+BB+AA-B+Bالتقديرمنه هللا عبد الحميد محمد داود الباروجى697210697

+A-B+AA+AB+Aالتقديرمنه هللا عالء الدين محمود ابراهيم نجا698210698

+BB+AA+AA-Aالتقديرمنه هللا محمد ناجى السيد اسماعيل699210699

التقديرمنه محمود فتح هللا الديروطي700210700

A-B+AA+A-BAالتقديرمنى احمد محمد احمد عمارة701210701

BC+BBA-B+Bالتقديرمنى احمد محمد محمد النقيب702210702

+BCB+A+A-B+Aالتقديرمنى محمد شيبه الحمد محمد همام703210703

+AAA+A+AA-Aالتقديرمنى مصطفى محمد عثمان704210704

+B+B+A-A+A-B+Aالتقديرمها صابر خليل عبد الرؤف يسين705210705
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BBBA+AB+Aالتقديرمها محمود عبد الحكيم صديق706210706

التقديرمهاب عمرو عبد الحميد عبد ربه القيعى707210707

التقديرمهند محمد فتحي محمد بحر حمدان708210708

-CD+BA-A-C+Aالتقديرمهيتاب محمد مسعود السيد مبارك709210709

+BCC+AC+BBالتقديرمونيكا سيف خليل سيف سولاير710210710

التقديرمؤمن محمد سعد محمد رزيقه711210711

B+A-AA+A-BAالتقديرمى عصام احمد عبد الرازق حشيش712210712

+BB+AA+A-A-Aالتقديرمى على مبروك احمد غنيم713210713

+B+BAA+A+BAالتقديرمى محمد محمود على احمد714210714

+C+CC+A+A-B+Bالتقديرمي السيد عبد السالم يوسف السيد715210715

-BDC+A+A-C+Aالتقديرمي صالح عبده عبد الرحمن عبد المجيد716210716

+BBA-A+AA-Cالتقديرميادة عبد الخالق عبد الدايم صادق717210717

+C+C+B+AA-BBالتقديرمياده احمد جابر مصليحي718210718

-BBA-A+AB+Aالتقديرميار سعيد على محمد الفقى719210719

C+CC+A-A-B+Bالتقديرميار محمد صبرى محمد720210720

التقديرميار محمد مبروك عبد السالم عماره721210721

التقديرميار محمد محسن محمود محمد حماد722210722

+B+BA-A+A-B+Aالتقديرميرنا ادوار شحاته كامل جرجس723210723

C+B+A-A+A-BBالتقديرميرنا رضا حسن زهرى محمد724210724

التقديرمينا جرجس عطاهللا معوض عطاهللا725210725

+BCA-A+AA-Bالتقديرمينا رأفت عبد هللا جابر726210726

+BCC+AA-C+Bالتقديرمينا عادل حفظى رزق هللا727210727

التقديرنادين خميس موسى مبروك سويدان728210728

+BB+A+A+AB+Bالتقديرناديه احمد ابو اليزيد على سراج729210729

التقديرنانسى رافت محمد االمير730210730

BBAA+B+B+Aالتقديرنانسي بدر حسين محمد الشافعي731210731

A-AA+A+AA-Aالتقديرنانسي راشد توفيق أبوزيد732210732

التقديرناهد محمد عبد اللطيف محمد733210733

BB+B+A+BB+Aالتقديرنائله عزيز عبد السالم محمد شحاته االقرع734210734

BDA-A+ABAالتقديرنجاة احمد جاد الكريم عبدالموجود735210735

+C+CBAB+B+Bالتقديرنجاه كمال محمد تمام736210736

التقديرنجالء حمدى فرج عجمى شحاته737210737

+D+CCC+B+BDالتقديرنجوي اسامه السيد علي احمد738210738

-C+B+CA+B+BAالتقديرندا عبد الحميد بسيونى عبدهللا  النحاس739210739

-BBB+A+A-BAالتقديرندا مبروك السيد لطفى طايل740210740

-D+D+B+AA-B+Aالتقديرندى ابراهيم أحمد ابو اليزيد على741210741

+A-AA+A+AB+Aالتقديرندى احمد محروس ابوزيد742210742

+CC+BAB+C+Bالتقديرندى اسامة احمد محمد743210743

+BD+B+A+A-A-Cالتقديرندى اشرف ابراهيم سالمة ابو السعود744210744

CB+AA+B+BBالتقديرندى امين احمد امين قمر745210745

+C+C+B+AAA-Dالتقديرندى بكر محمد الشرقاوي محمد746210746

B+BB+A-A-B+Aالتقديرندى جابر احمد عبدالفتاح747210747

+BC+C+AA-BAالتقديرندى حسن عبد القادر حسين احمد748210748

C+D+BA-BBBالتقديرندى حمدي محمد ابراهيم سعد749210749

التقديرندى سيد الراوى محمود750210750

التقديرندى شعبان عبد الكريم سيد احمد751210751

+C+BA-A+AB+Aالتقديرندى عباس محمد عباس السيد752210752
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التقديرندى عبد الحميد رمضان عبد الحميد753210753

+A-B+BA+AB+Aالتقديرندى علي برعى على754210754

BB+B+A-AB+Aالتقديرندى فرج خميس فرج خليف755210755

التقديرندى محمد عبد الرشيد بسيونى جمعه756210756

C+CA-A+AB+Aالتقديرندى محمد عبدالراضي محمد عثمان757210757

BB+AA+AB+Dالتقديرندى محمد فتحى على محمد758210758

-C+BA-A+B+BAالتقديرندى محمد فتحي ابراهيم رشوان759210759

+C+B+A-A+AB+Aالتقديرندى محمد محمود صديق760210760

C+DD+B+B+CCالتقديرندى محمود خميس رمضان761210761

BBA-AA-BCالتقديرندى ممدوح حسين جالل فقير762210762

C+D-B+BB+BDالتقديرندى ياسر السيد محمد سيد احمد خليل763210763

BB+B+A+A-B+Aالتقديرندي عالء مرشدي جابر764210764

+B+A-AA+A-A-Aالتقديرنرمين كامل سعد اسماعيل محمد حبلص765210765

+C+B+A-A+A-BAالتقديرنصرة قدرى مصطفى سيد مصطفى766210766

-BBA-CABAالتقديرنعمه محمد فهمى الراوى767210767

التقديرنهاد مصطفى محمد توفيق مصطفى محمد768210768

+B+A-B+AB+B+Bالتقديرنهله سالمه على على خميس769210769

التقديرنهى هشام عبد العزيز محمد عبد العزيز770210770

التقديرنور الدين تامر محمود السيد محمد771210771

+BFCAAB+Bالتقديرنور الدين فتح هللا يونس ضيف772210772

CFD-CB+D+Cالتقديرنور عاطف صبحى عبدالمولى773210773

التقديرنور يسري محمد عبد هللا شوشان774210774

+C+C+CB+A-B+Cالتقديرنورا حمدى حسن محمد حسن775210775

+B+A-A+A+AA-Bالتقديرنورا عبدهللا ابراهيم احمد776210776

+BC+B+A+ABCالتقديرنورالدين ايهاب محمد فؤاد عبدالسميع السطوحى777210777

التقديرنورالرحمن اشرف محمد محمد حلقها778210778

التقديرنوران ابراهيم على متولى حسنين779210779

CC+BA-B+C+Bالتقديرنوران حسين محمود عبد الرحيم ابو شقرة780210780

B+A-AA+A-A-Aالتقديرنوران سعيد مخيمر أبوالعز781210781

+C+CB+A+B+C+Bالتقديرنورسين رضا ماهر محمود عشري782210782

التقديرنورهان ابراهيم على متولى حسنين783210783

-CCA-A-A-BAالتقديرنورهان حاتم سعد السيد الفرارجى784210784

C+B+B+A+AB+Aالتقديرنورهان حسن ابراهيم حسن785210785

BBA-AB+BAالتقديرنورهان زكريا السيد عبدالجواد محمد786210786

+B+AAA+AB+Aالتقديرنورهان سعد عثمان مصطفي علي787210787

-C+C+BB+B+B+Aالتقديرنورهان سمير على منصور الصقار788210788

+BC+A-A+AA-Bالتقديرنورهان شريف محمد اسماعيل حسين789210789

+BC+AA+ABAالتقديرنورهان صبحى عبدالفتاح احمد هويدى790210790

C+D+D+A-B+BBالتقديرنورهان محمد على ابراهيم عبد النبى791210791

التقديرنورهان محمد محمد خميس رمضان792210792

D+DBAB+C+Bالتقديرنورهان محمد مصطفى احمد793210793

-B+B+AA+AA-Aالتقديرنورهان محمود حسن مطاوع794210794

-BBA-A+A-B+Aالتقديرنورهان محى الدين محمد فرح منصور795210795

-D+C+BBA-BAالتقديرنورهان مصطفى كامل محمود796210796

+A-B+AA+ABAالتقديرنورهان هانى عطيه محمد الديب797210797

C+B+A-A+A-BAالتقديرنيره عادل عبد الاله احمد منصور798210798

+A-A+A+A+A-AAالتقديرنيفين بكر توفيق عسكر799210799
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+BC+A-AA-B+Bالتقديرهاجر ابراهيم فتحى محمد محمد عمر800210800

+C+CBA-ABAالتقديرهاجر احمد حسنين محمد ابو حسين801210801

التقديرهاجر سامي مصطفى مصطفى الرفاعي802210802

BB+AA+AB+Aالتقديرهاجر سعد محمد حسين مرشدي803210803

+CBA-AB+D+Aالتقديرهاجر سعيد عبد الغنى خضير احمد804210804

-C+B+B+AA-B+Aالتقديرهاجر عنتر معتمد على805210805

BC+A-A+A-BAالتقديرهاجر مدحت حميده موسى عيسى806210806

D+DDD+BC+Bالتقديرهانى يحيى زكريا عبد هللا حسن807210807

التقديرهانيا عمرو عبد العزيز عبد الرحمن الشرنوبى808210808

التقديرهايدى جمعه ناصف مراجع جبريل809210809

-B+A-AA+AB+Aالتقديرهايدى شكرى فرحات عبدالقوى810210810

-B+A-AA+A-A-Aالتقديرهبة علي محمد الزعفراني811210811

+BB+AA+AB+Aالتقديرهبه اسامه محمد صالح فرج812210812

C+C+C+C+B+BAالتقديرهبه هللا احمد محمد عبدالمنعم الفار813210813

C+BB+AA-BBالتقديرهبه هللا الجبالى كمال الدين محمد راضي814210814

C+B+B+A-AC+Aالتقديرهبه محمود حسن عمر أحمد815210815

-B+BB+A+A-A-Aالتقديرهبه محمود يونس حسين816210816

B+A-B+A+B+BAالتقديرهدى ابراهيم سيد احمد محمد الشاطبي817210817

+BAAA+A-B+Aالتقديرهدى احمد محمود محمود شعير818210818

CCC+A+A-CDالتقديرهدى صالح عبد السميع حامد819210819

CBB+A-A-B+Dالتقديرهدى عبد البديع كامل عباس بصلة820210820

BB+A-AA-A-Aالتقديرهدي عبد اللطيف عبد السالم عبد هللا عليوه821210821

+CD+BAA-C+Bالتقديرهدير عمرو السيد حسن حافظ822210822

+B+BAA+AB+Aالتقديرهناء فراج رشيدى على823210823

B+BB+AA-B+Aالتقديرهند اسماعيل عبد الرازق مبروك824210824

-A-A-AA+A-B+Aالتقديرهند يسرى  عبد الحى محمد جاد825210825

-BC+A-AA-B+Aالتقديرهينار السيد محمد محمد احمد826210826

التقديروالء صالح عبد الغنى عبد الشافى827210827

+CDB+B+C+CBالتقديروالء عالء محمد عبدالرسول828210828

+C+BB+AB+BCالتقديروالء محمود سعد محمد البوهى829210829

التقديروليد احمد محمد احمد حسن830210830

BBA-AABAالتقديروليد خالد جابر محمود831210831

+BAA+A+AA-Aالتقديريارا السيد السيد حسين عبد الفتاح832210832

-C+B+BA-A-BAالتقديريارا عصام محمد محمود حسين833210833

-B+A-BAA-B+Aالتقديريارا عماد الدين محمد مصرى834210834

+BB+A-A-A-BBالتقديرياره خالد محمد خليل أحمد835210835

C+B+C+B+A-C+Bالتقديرياسمين ادريس فرج عبد الغنى836210836

C+B+B+A-A-BAالتقديرياسمين اسماعيل طلعت علي ابراهيم837210837

التقديرياسمين حسن مسعد فتوح838210838

D+CBBB+BCالتقديرياسمين خالد محمود محمد موسى الجويلى839210839

+BCB+A+A-B+Bالتقديرياسمين عادل فارس محمد السيد ابراهيم840210840

+BA-AAAB+Aالتقديرياسمين على عبدهللا عبد العال عزب841210841

التقديرياسمين عماد عزمى عبد المنعم الحبروك842210842

-B+A-AA+A-BAالتقديرياسمين محروس محمد عبد المجيد843210843

+C+D+CCB+BBالتقديرياسمين محمود محمد ظريف844210844
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DC+B+D-A-B+Bالتقديرياسمين ممدوح صابر احمد محمد الصعيدى845210845

B+A-AA+AB+Aالتقديرياسين عبد الواحد ياسين سالمه العبد846210846

D-D+CBBBBالتقديريسرا على شعيب عبد الجواد847210847

+BC+B+AA-BBالتقديريمنى حمدى كامل عبد الرؤف على848210848

-BBBAB+BAالتقديريمنى محمود محمد محمد حمادة849210849

+BB+A-AB+B+Bالتقديريمني ربيع السعيد كامل دياب850210850

+D+C+BB+A-C+Cالتقديريوساب ناصر شكرى خالف مسعد851210851

التقديريوسف احمد عالم محمد الساعي852210852

+D-CDC+A-B+Cالتقديريوسف اسامه عادل ابراهيم عبد الحميد853210853

التقديريوسف حسام الدين عبد العليم على جمعة854210854

التقديريوسف حسين محمد حسين على الروبى855210855

C+D+BA-ABAالتقديريوسف حمدى طه عبد المقصود طه856210856

التقديريوسف طارق جابر محمد عبدالرحمن857210857

+DBCC+B+C+Dالتقديريوسف عبد الغنى الزناتى عبد الغنى858210858

التقديريوسف عطية فرج سحيل859210859

FCC+B+B+CDالتقديريوسف عماد عبدالحميد محمود غريب860210860

C+CC+BABCالتقديريوسف فوزى عبدالفتاح محمد شرف861210861

DD+CD-A-CDالتقديريوسف محمد عبد المنعم خليل862210862

-BA-B+A+A-B+Aالتقديريوسف محمد عبدالعال السيد فراج863210863

التقديريوسف محمد فهمى محمد مرزوق864210864

+CBCD+A-C+Cالتقديريوسف محمد يسري محمد اسماعيل بصل865210865

-D+C+A-AB+B+Aالتقديريوسف منصور انور الفش866210866

+C+CBB+A-C+Cالتقديريوسف هاني عبدالفتاح سعد867210867

التقديريوسف هيثم محمد فوزي رستم868210868

+D-FDFABC+Dالتقديرأحمد محمد إبراهيم أبوزيد869210869

التقديرسلمى كامل السيد سليمان870210870

FD-DFBDCالتقديرعبد الرحمن ايمن حسن العادلي871210871

التقديرعمر سعيد جاد عامر872210872

التقديرمحمد  عماد محمد السباعي873210873

التقديرمعتصم جمال عبدالفتاح سيداحمد874210874

التقديرمى محمد الطيب حسان875210875

التقديرنور  خالد  حسين  احمد علي876210876

BA-AA+ABAالتقديرآالء صالح جابر عبدالمنعم 877210877

التقديرفاطمة كمال عبدالعال محمد 878210878

-D-D+C+C+CD+Aالتقديرطه ابراهيم حسانين سالم حسن 879210879

EXEXEXEXEXEXEXالتقديرمصطفى دسوقى منصور حسن88016100856

BF-F-D-D+DBالتقديراالء الشحات عبد هللا عبد المقصود881200124

D+D+D+D+D+D+Dالتقديرايتن حسام الدين احمد شعبان882200172

+DDD+D+D+D+Dالتقديرايمان سامح خميس محمد غراب883200176

التقديردعاء عادل مصري فرج جاب هللا884200312

التقديررحمه يسري محمد شحاته السيد885200340

التقديرريهام الزعيم عبد المعطي أبوزيد886200399

SRSRSRSRSRSRSRالتقديرسلمى أمجد محمد عبد المعطي887200441

التقديرعائشة محمود عبد التواب أبو زيد هاللي888200516

التقديرعلي عبد القادر طريف مفتاح889200564

التقديرمحمد أحمد خميس محمد الزيات890200653

التقديرمحمد عبد القادر عبد ربه جمعه شعيب891200702
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+D-DD-ABCD-Dالتقديرمحمد مصطفى محمد عبد المنعم يوسف892200720

التقديرمحمود ناصر عبد العزيز عثمان رضوان893200746

التقديروالء عاطف محمد السيد عبد الرحمن894200987

التقديريوسف ياسر عبد الفتاح السيد محمد الطويل895201025

+FFD+D+D+D+Dالتقديرعبد هللا مؤنس حسن الديب896201029

D-D-DD+CD+Fالتقديريوسف عصام يوسف محمد سكران897201014

ABABABABABABABالتقديرأمير ثروت الشبراوى سيد898190692

ABABABABABABABالتقديرأحمد عطية شعبان ابو الحسن89916100806
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