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التقديررقية محمد رجب ابراهيم علي سهيل180385

التقديررمضان فتحى سعيد احمد عبد الجواد180386

+BCC+CBA-Cالتقديررنا سمير عبد الفتاح حسن شلبى180387

+C+FD+D+D+CDالتقديررنا مختار فتحى البيسى180388

 التقديررنيم احمد السيد احمد180390

A-AB+BB+AAالتقديررهف مازن حسن مصطفي سعيد180392

التقديرروان ابراهيم احمد يوسف180393

التقديرروان ابراهيم محمد عبدالمنتصر ابو النجا180394

التقديرروان احمد على حسن الشرقاوى180396

+CD-CC+D+FDالتقديرروان اسامه احمد عبد العال عمر180397

+B+C+BBCB+Cالتقديرروان اشرف محمد سليم عبدالرحمن180398

التقديرروان السيد محمد السيد 180399

D+DCC+DCDالتقديرروان جمال ابراهيم سليمان السيد180400

C+D+CCD+B+Dالتقديرروان جمال ابو زيد محمد بدوى180401

D+CBCBB+Cالتقديرروان حازم محمد عبدالكريم شعبان180402

التقديرروان حسن احمد خالد180404

التقديرروان سامى السيد بسطاوى عبد هللا180405

BC+CBC+BBالتقديرروان طارق محمود سليمان احمد180409

+D-DDC+BD+Dالتقديرروان طارق مرسى محمد حسن180410

التقديرروان عادل عبد الرؤف مصلحى180411

التقديرروان عبد العزيز غازى عبد العزيز180412

CC+BBC+A-Cالتقديرروان عبدالمنعم محمد عبدالمنعم ابراهيم180413

+C+D+C+BCC+Dالتقديرروان عبود زكريا محمد ابراهيم 180414

التقديرروان محمد حسين سيف خليفه180415

التقديرروان محمد على السيد مصطفى180416

+CC+BC+C+B+Cالتقديرروان محمد فرحات ابوالمكارم180417

التقديرروان مرسى احمد محمد متولى180418

+B+CBCBBBالتقديررودينا احمد عبد العزيز حسن السيد180419

التقديرروميساء حسن محمود القبانى180420

التقديررويدا سمير شبل سيد احمد180421

+CDC+CC+CDالتقديررويدا عبد اللطيف سالمة عبد اللطيف180422

التقديررويدا يسرى عبدالفتاح عبدالرحمن180423

CD+BC+BB+Dالتقديرريتا مجدي اسطفانوس فام ساويرس180424

+C+D+BBBC+Cالتقديرريم حسن محمد حسن180426

D+D-C+C+C+FDالتقديرريم حمدي ابراهيم مرسال السودانى180427

-DD+CD-CFDالتقديرريهام مراد محمود االحمدى محمود180428
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+D+D+C+C+B+D+Bالتقديرزكية محمد عبد هللا محمد الصعيدي180429

+CCC+D+C+D-Dالتقديرزياد احمد محمد محمد احمد عبد العال180431

D+D-D+D-D+FDالتقديرزياد عامر محمد احمد سليم180432

التقديرزياد يحيى عطيه تمام سعيد180434

التقديرسارة ابراهيم جاد عمر أحمد180435

التقديرسارة احمد عبد المهيمن جنيدى180436

D+DC+C+DD-Fالتقديرسارة خالد حسن عبده عرنوس180437

D+D-CCD+FDالتقديرسارة صالح على مسعود180439

CD-CCCDBالتقديرسارة ضاحى فوزى عبد العليم180440

+BC+C+CCC+Dالتقديرسارة طارق محمد أمين زويل180441

التقديرسارة على كامل على محمد180443

التقديرسارة محمد احمد محمدمدنى180446

C+D+C+C+CBBالتقديرسارة محمد حماده محمد180447

+C+CBBC+CDالتقديرسارة هشام شوقى محمد جانب180448

التقديرساري فايز عبدالحليم سارى180450

BDCCBA-Cالتقديرسالم جمال احمد على اسماعيل180451

+DDD+DD-D+Dالتقديرسامح السعيد محمد الصاوى داود180452

التقديرسحر محمد إبراهيم محمد180454

B+B+BBC+B+Bالتقديرسعيد احمد سعيد عبده اسماعيل180455

التقديرسعيدة محمد فاروق ابوعقاده180456

+CD+C+BC+A-Dالتقديرسلفيا مدحت صموئيل ضيف جريس180457

D+D-CCD+BFالتقديرسلمى احمد عيد مخيمرعكوش180458

-C+D-C+D+CD+Dالتقديرسلمى احمد محمد شحاتة العشماوى180459

+C+D-C+CC+D+Cالتقديرسلمى السيد طلب احمد خليفه180460

CD-CBC+D-Dالتقديرسلمى حسن محمد حسن180462

BCBD+C+A-Cالتقديرسلمى سامي مصباح عبد العزيز مطر180463

CC+C+CC+B+Bالتقديرسلمى فتحى عبد الوهاب مهلل180464

التقديرسلمى فتحى عبدالجواد سليمان180465

-CD-CCD+D-Dالتقديرسلمى محمد ابراهيم على ابراهيم180466

C+CBCC+CDالتقديرسلمى محمد رمضان السيد على عالم180467

+BDCBCCCالتقديرسلمى معتز علي مصطفي على180468

D+D-D+C+DD+Dالتقديرسلمى يوسف حسن يوسف عفيفى180469

+C+DCDBC+Cالتقديرسماح رضا على على180470

+BD+CC+D+CCالتقديرسماح سعد نجيب شاروليم180472

التقديرسماح سمير محمد عبد الصادق محمود180473

+BA-BA-B+A-Bالتقديرسمر السيد تغيان عبد الرحمن180474

التقديرسمر بسام فهمى يونس الحداد180475
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+D+D-CCD+CDالتقديرسمر محمد محمود حسن الشابورى180476

+CDC+CC+C+Cالتقديرسمر مرتضى على محمد حسن180477

+DD+D+D+CC+Cالتقديرسمير عبدالعزيز محمود احمد حسن180479

التقديرسميرة محمد خليل عبد الحميد180480

+BCBB+C+BCالتقديرسناء جابر ربيع عباس180481

DDDCCD+Dالتقديرسهر سامى على محمد ابوصالح180482

BDC+DD+A-Dالتقديرسهيله ابراهيم عبد العال احمد180483

FFDC+D-FDالتقديرسيف الدين محمد احمد محمد180485

التقديرشاهندة سمير سعد عبدالغنى ابراهيم180487

+BB+BCC+A+Cالتقديرشاهيناز يحيي يسن عبد الحليم حسن180489

+D+D+CBCB+Dالتقديرشذا محمد رمضان شعبان180490

CDC+C+D+DCالتقديرشذى احمد محمد شفيق سعد السكنيدى180491

التقديرشروق السيد سيد احمد محمود حامد180492

C+D+C+BBC+Bالتقديرشروق حسام الدين عادل السيد حجازى180493

التقديرشروق صالح الدين محمد عبد المجيد180494

+C+C+BBBB+Cالتقديرشروق عادل مطاوع أحمد شرف الدين180495

التقديرشروق عبد الحميد احمد عبد الحميد احمد180496

التقديرشروق عزت احمد محمد سيد احمد180497

التقديرشروق محمد السيد محمد عثمان180498

CD-CC+BDDالتقديرشريف عبد اللطيف طاهر عبد العزيز180501

CC+C+CC+B+Bالتقديرشريهان احمد داود احمد السيد180502

التقديرشعبان محمد على محمد دشيشة180503

D+D+BD-D-D-Fالتقديرشهاب الدين احمد حسين يوسف على180504

+C+CC+CC+ACالتقديرشهد سمير محمد إبراهيم خلف180505

DDCB+D+BCالتقديرشيرين اشرف محمد توفيق180506

+A-BC+CB+BBالتقديرشيماء خليل إبراهيم لطفى ابراهيم180508

BC+C+BC+B+Cالتقديرشيماء رجب السيد محمد عبدالغنى180509

C+A-BC+C+B+Bالتقديرشيماء سعد عبدالعزيز محمد الشرقاوى180510

C+BBBBBCالتقديرشيماء عادل محمد الغزالى سعد180511

+A-AA-D+B+A-Bالتقديرشيماء عرفة عبد اللطيف علي مصطفى180512

B+A-BCBABالتقديرشيماء محمد محمد حسن حجازي180513

+CC+CA-BC+Cالتقديرصفاء زكريا قبيصى احمد عبد العال180514

CFCB+CCDالتقديرصفية سليمان السيد محمد محمد سليمان180515

D+DD+CC+A-Cالتقديرضحى عبد النعيم عبد الغنى حسين180516

+D+DC+DD-FDالتقديرطارق عيد سعيد احمد عثمان180517

التقديرطارق محمد عبد هللا أحمد180519

-B+B+B+D-A-A-Aالتقديرعادل محمود توفيق عبدالحافظ غراب180521
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+BBB+C+B+BBالتقديرعبد الحميد عادل علي عبد الحميد180522

التقديرعبد الخالق صبري مرسي عطية خليل180523

التقديرعبد الرازق حسن عبد الرازق أمين طايل180524

FFCDFFFالتقديرعبد الرحمن احمد شريف محمد زعلوك180526

التقديرعبد الرحمن شعبان ابو المجد المتولى دبش180529

+D+C+BD+CD-Dالتقديرعبد الرحمن شعيب بدوي النبوي محمد180530

التقديرعبد الرحمن عادل محمد مرسي180531

DD+D-CD-D-Fالتقديرعبد الرحمن فهمي فهمي فتح هللا180532

DDCCDDDالتقديرعبد الرحمن ماجد لطفى ابراهيم محمد180533

+BB+BCBBDالتقديرعبد الرحمن محروس عبدالعزيز محمد راشد180534

-DCCFFFDالتقديرعبد الرحمن محمد احمد البدرى احمد180535

التقديرعبد الرحمن محمد مجاهد احمد سليمان180536

DD-D+D+CD-Fالتقديرعبد الرحمن محمد محمود احمد مرسى180538

+Dالتقديرعبد الرحمن محمد محمود سامى عثمان180539

D+D-DCD+DFالتقديرعبد الرحمن محمود السباعى محمد حسن الدقن180540

التقديرعبد العزيز محمد عبد العزيز منصور محمد180543

التقديرعبد هللا السيد عبد هللا السيد180544

-D+DD+CD+DDالتقديرعبد هللا دردير عبد ربة دردير محمد180545

+D+DD+C+CB+Dالتقديرعبد هللا رجب عبدهللا محمد180546

C+D+CCBD+Dالتقديرعبد هللا رمضان فايز الصاوى180547

التقديرعبد هللا صالح ابراهيم عبدالرحمن180548

التقديرعبد هللا فتحى حسن سالم الذكرى180549

التقديرعبد هللا محمد صالح محمود عوض180551

التقديرعبد هللا محمد عبدهللا ابراهيم متولى180552

C+D-CC+BDCالتقديرعبد هللا مصطفى محمد عبد هللا الهواري180554

التقديرعبد هللا ياسر كمال احمد حافظ180555

التقديرعبد الوهاب محمد حنفي علي180556

-D-CCCD+D+Dالتقديرعبير طارق محمود بدوى شاهين180558

التقديرعبير طلعت إبراهيم يونس جاب هللا180559

التقديرعبير وليد خميس محمد خليل180560

CCCC+CBCالتقديرعزة عادل السباعى عبد المقصود180561

التقديرعال رضا جاد عبدالمتجلى فرج180562

التقديرعلى خالد على عطية هللا على180564

+D+D+D+D+D+C+Cالتقديرعلياء محمد علي عبده على180568

-D-FD+D-D+D+Dالتقديرعماد احمد محمد عبد الرحمن شرابية180569

D+D+C+D+CDCالتقديرعمر ابراهيم حمدي محمد جاهين180571

-DD+DDD+FDالتقديرعمر احمد على جعفر180572
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DFDCD-FFالتقديرعمر احمد محمد وجيه السيد180573

DFCDD+FFالتقديرعمر السيد على رسالن الطراوى180575

DD-CD+DFDالتقديرعمر السيد محروس على دهيس180576

التقديرعمر خالد صالح محمد مندور180579

التقديرعمر خالد محروس محمد سالم البتانونى180580

+D+FD+DDFDالتقديرعمر خضر السيد فؤاد مهدى180581

التقديرعمر عباس ابراهيم محمد عباس180582

التقديرعمر عبدالرازق السيد محمد180583

-CDDDD+FDالتقديرعمر كمال صالح عبد العزيز االرفلي180584

التقديرعمر محمد ابراهيم احمد محمد180585

-DD-DDDD-Dالتقديرعمر محمد حنفي محمود ابراهيم180586

FFCD+D+D-Fالتقديرعمرو حسن كمال محمد عبدالرحمن180587

D+D+D+CCDCالتقديرعمرو عبد الناصر عبد هللا محمود يادم180588

C+C+CD+C+C+Cالتقديرعمرو محمود امين حسين بدوى180590

-D+DD+CDC+Dالتقديرعهد عبد الوارث محمد عبدالعزيز180591

التقديرعهد عالء محمد علي حسن180592

التقديرغادة محمود رمضان محمود عبد العال180593

CDCBC+B+Cالتقديرفارس ابراهيم عبد الرحمن محمد شحاته180595

التقديرفارس السيد حلمي السيد محمد180596

التقديرفارس عبدالعظيم فوده عبدالقادر180597

التقديرفارس على محمد احمد ابوديب180598

+CD+C+C+CDDالتقديرفارس محمد محمد السيد محمد180599

+AAA-DAA+Cالتقديرفاطمة احمد عبد الحميد عثمان حسن180601

+CC+BBC+B+Cالتقديرفاطمة الزهراء اشرف ابوبكر فضل عبده180602

B+BBBA-CBالتقديرفاطمة الزهراء ربيع احمد ابراهيم مجاهد180603

CDCD+CCCالتقديرفاطمة السيد محمد محمود180604

C+C+BB+BCCالتقديرفاطمة جمال السيد محمد السيد عبدالمحسن180605

C+CC+B+BC+Cالتقديرفاطمة جمال محمد البكرى مختار180606

BCBBC+CBالتقديرفاطمة سالمة شحاته حافظ180607

+B+B+B+FB+A+Bالتقديرفاطمة عاطف محمود ابراهيم180608

+CD+C+CDCCالتقديرفاطمة عبد هللا احمد عبدالرحمن180609

BC+BBC+BBالتقديرفاطمة محمد حامد محمد حنفي180610

C+CB+CCA-Bالتقديرفاطمة محمد عبد الحميد عبد العال طعيمه180611

-B+BBB+BA-Aالتقديرفاطمة محمد عرابي عرابي محمد180612

-BCBC+B+C+Aالتقديرفاطمة محمد عرفة مرسى سليمان180613

-D-D-CF-DFDالتقديرفام يوسف خلف عطا هللا180614

C+DC+C+C+DCالتقديرفتحي احمد فتحى حسن180615
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ABFCCCD-Dالتقديرفتحي محمد فتحى محمد ابوزيد180616

+C+DCC+BC+Cالتقديرفرج وجيه عبد القادر محمد180618

BB+C+CA-A+Bالتقديرفرحة عطية عبد المولى عبد السالم180619

التقديرفرحة محسن محمد عبدالعزيزابراهيم180620

+A-D+CB+C+BDالتقديرفرحة محمد رزق خفاجه180621

C+DC+C+CCDالتقديرفرحة مصطفى كامل عبد الوهاب180622

CBBC+CA-Cالتقديرفوزية سعيد زين العابدين سعيد180623

+BD+CC+CD+Dالتقديرفيبرونيا عماد فهمى عياد180624

DD-D+BD+D-Fالتقديركيرلس اشرف اسحق بنيامين180627

-D+D-D+BCFDالتقديركيرلس أشرف نجيب نقيوال180628

BC+BD+BB+Bالتقديركيرلس عبد المسيح بشرى كامل180629

التقديركيرلس عماد عبد الشهيد يعقوب180630

BBBB+C+B+Bالتقديرليلى ابراهيم احمد خضيرى محمد180631

التقديرليلى صالح عبد الفتاح عبد الرازق يحيى180632

التقديرليلى نبيل محمد محمد على الحوفى180633

BC+BCBB+Cالتقديرليلى وليد عبد المنصف محمد على180634

BBC+BCCDالتقديرلينه خالد محمد حسين محمد سالم180636

+C+D+CCC+BCالتقديرمارسيلينا ماجد فرج برسوم فرج180637

التقديرمارك عاطف حلمى اسرائيل بدير180639

+DDC+CD+C+Cالتقديرمارينا عبده ثابت غالى شعبان180640

CD+C+DD+CDالتقديرمارينا فايز جرجس يوسف180641

التقديرمازن محمود محمد مرسى هدية180644

+C+C+BCB+D-Dالتقديرمحمد ابراهيم محب محمد محمد180647

Fالتقديرمحمد ابراهيم محمد امين مرسى180649

-D+FD+C+CDDالتقديرمحمد ابو الدهب احمد عبد الرحمن180650

+DDCFCDDالتقديرمحمد ابوبكر عمر على عمر180651

التقديرمحمد احمد ابراهيم عبد الحميد ابراهيم180652

-DD-CC+D+D-Dالتقديرمحمد احمد جابر احمد محمد الحبال180653

التقديرمحمد احمد جابر دسوقى محمد180654

-D+FD+DD+D+Dالتقديرمحمد أحمد عبدالبديع أحمد دومة180655

التقديرمحمد احمد فتحى محمد هديه180656

التقديرمحمد احمد محمد اسماعيل حسنين180657

CD+D+C+D+DDالتقديرمحمد احمد محمد بيومى180658

D+DD+CCCFالتقديرمحمد احمد محمد عبد الشافى عبد هللا180659

CD+CC+C+FCالتقديرمحمد اسامه محمد مصباح محمد180661

-FFD+BD+FDالتقديرمحمد اسالم محمد احمد نامى180662

+CCC+BC+D-Dالتقديرمحمد اشرف ابراهيم متولى العشرى180664
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+D+D+BC+C+D+Dالتقديرمحمد اشرف محفوظ سليمان180665

D+D+CD+CA-Cالتقديرمحمد البرنس محمود على حمام180667

التقديرمحمد السيد خيرى الصافى محمد الغنام180668

+BC+BCB+A-Bالتقديرمحمد السيد عبدالمولى متولى180669

C+D+C+B+CC+Cالتقديرمحمد الشوربجى احمد محمد محمد180671

+BBBCBC+Bالتقديرمحمد بديع على عوض عطيه180673

التقديرمحمد جالل يونس ابوالعيص180674

DCCD+DDDالتقديرمحمد حسن احمد حسن بقوش180678

+CCCCCF-Dالتقديرمحمد خالد على ابراهيم على180679

التقديرمحمد خالد علي علي إبراهيم180680

+B+BC+A-C+ABالتقديرمحمد خميس محمد السيد عبد الرحمن180681

التقديرمحمد رافت جالل عبد الراضى180682

التقديرمحمد سعيد ابراهيم علي ابراهيم مطاوع180685

التقديرمحمد سعيد السيد محمد محمد نجم180686

-B+BBBA-AAالتقديرمحمد سالمه هاشم طاهر180687

+B+A-BCB+B+Bالتقديرمحمد صالح محمد حربى صالح180688

D+D+CC+DD-Cالتقديرمحمد صبحى مسعود يوسف جبر180689

التقديرمحمد صالح محمد السيد حسين180690

التقديرمحمد طارق احمد محمود عماره180691

C+CCC+D+D+Cالتقديرمحمد عادل سبيتة سعد بهنسي180692

التقديرمحمد عبد الجليل خميس عبد الجليل180695

+C+D+D+C+C+CDالتقديرمحمد عبد الحفيظ عبد الحميد زقزوق180696

التقديرمحمد عبد الحليم عباس عوض مطراوى180697

التقديرمحمد عبد القوى على عبد القوى مطاوع180699

التقديرمحمد عبد المحسن مصطفي راضي180700

B+B+C+BA-AAالتقديرمحمد عبد الناصر محمد خليفه عيسي180701

C+D+C+BC+DBالتقديرمحمد عبدالحميد سعيد السيد180702

التقديرمحمد عبداللطيف عبدالعاطي محمد180703

+C+D+D+BC+CCالتقديرمحمد عرفه جابر سعد مصرى180704

-C+BB+D+BA-Aالتقديرمحمد على عبد العزيز محمد الشافعى180705

التقديرمحمد على محمد محمد ابو زيد180706

A-C+BCC+A-Bالتقديرمحمد محمد محمد محمد نوفل180710

Fالتقديرمحمد محمود عبد الرحمن محمود180711

BD+CC+CDCالتقديرمحمد محمود محروس محمد180712

التقديرمحمد محى محمد محمد عبد الكريم180714

DDF-CD-C+Fالتقديرمحمد مصطفى حسن عبدالمحسن خميس180716

-D-DD+BD+D+Dالتقديرمحمد مصطفى درويش رمضان درويش180717
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التقديرمحمد مصطفي كامل مصطفي عطيه رستم180718

-DD-D+D-D+FDالتقديرمحمد ممدوح عبد الفضيل محمد حامد180719

B+C+CCBB+Cالتقديرمحمد منصور محارب عيسى180720

التقديرمحمد ناجى على ياقوت حلمى180721

+C+D+CD-BD+Cالتقديرمحمد ناجى محمد السيد180722

-DDD+B+CD-Dالتقديرمحمد نادر ابراهيم محمد الكوشى180723

+CDC+BC+BDالتقديرمحمود ابراهيم ذكى مجاهد سبيكة180724

-FFFCD+FDالتقديرمحمود ابراهيم عبد اللطيف الشبشيرى180725

التقديرمحمود ابراهيم على عبداللطيف حماد180726

التقديرمحمود إبراهيم محمد محمد خليل180727

التقديرمحمود اسماعيل محمد السيد جعفر180728

C+D+BDB+BBالتقديرمحمود السعيد سيد احمد العشرى180729

-B+B+BC+C+A+Aالتقديرمحمود السيد رمضان حسن محمود180730

التقديرمحمود امين عبده امين180731

-D+FD+C+D+CDالتقديرمحمود حسن محمود رزق حسن180732

+CD+C+B+C+C+Cالتقديرمحمود رمزى محمود عالم180733

التقديرمحمود صالح رمضان محمد عثمان180734

التقديرمحمود صبري قطب محمد هالل180735

BD+B+BC+CFالتقديرمحمود عبدالنعيم علي بيومي عطية180736

+B+C+BC+C+B+Dالتقديرمحمود لطفى محمد عبد اللطيف محمد180737

+B+BC+CC+C+Cالتقديرمحمود مبروك ابراهيم محمد180738

التقديرمحمود محسن محمود شيحة180739

-CD+CC+C+D+Dالتقديرمحمود محمد امين خليفة180742

التقديرمحمود محمد جوده محمد عبد الرحمن 180743

D+DDFD-F-Fالتقديرمحمود محمد عبد الدايم عطيه دغش180744

التقديرمحمود محمد عثمان شعبان عبدالمجيد180745

التقديرمحمود محمد علي محمد بهنسى180746

+B+D-D+C+C+CBالتقديرمحمود محمد فؤاد ابراهيم180747

+CD-C+C+DD+Dالتقديرمرفت إبراهيم رجب إبراهيم حافظ180751

التقديرمروان عالء الدين فهمي صالح180755

D+D-CC+D+D-Fالتقديرمروان يوسف انور ابراهيم مندور180757

+BCC+D+CB+Cالتقديرمروه احمد عبدالفضيل محمد عطيه180759

B+CC+BCA-Cالتقديرمريم ابراهيم احمد عبدالرحمن حسونه180760

التقديرمريم أشرف السعيد مرعي180762

التقديرمريم الشحات كامل مصطفى حامد180763

+CD+CCCBDالتقديرمريم إمام السيد محمد درويش180764

BD+C+C+BA-Bالتقديرمريم أنور فرج يوسف فرج180765
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التقديرمريم ايمن عمر محمد180766

التقديرمريم جمال سعد محمد حسانين180767

-BD+BB+C+BAالتقديرمريم خالد السيد على جمعه180768

C+CCD+C+DBالتقديرمريم رضا السيد محمد زيدان180769

BD+BB+CBBالتقديرمريم رضا ميخائيل منصور ابراهيم180770

C+CCCC+BBالتقديرمريم صالح احمد صالح مبروك180771

+C+CC+C+C+C+Bالتقديرمريم طارق ابراهيم محمد الميرى180772

التقديرمريم طارق محمد عبد الرحيم احمد180773

D+DCC+CB+Cالتقديرمريم عادل أحمد أمين احمد180774

التقديرمريم عادل محمد السيد خليفه180775

CDD+CDFBالتقديرمريم عبد الحكيم محمد عبد الحكيم مصطفى180776

B+A-BD+BAAالتقديرمريم محمد ابراهيم زيان180778

التقديرمريم محمد السيد متولى جابر180779

التقديرمريم محمد انور مصطفى هاشم180780

-C+D+D+BC+B+Aالتقديرمريم محمود ابراهيم صالح الدين محمد180781

التقديرمريم محمود عبد العزيز محمود عبد العزيز180782

+A-A-B+C+B+ABالتقديرمريم محمود محمد الحسن عبدهللا180783

التقديرمسعودة مهدى محمود محمد سلمان180785

التقديرمصطفى أشرف السيد محمد180786

+D+DD+CCDCالتقديرمصطفى حمدى محمود ابراهيم180787

التقديرمصطفى راقى صالح مبارك عدالن180788

التقديرمصطفى رمضان حسن رمضان حسين180789

التقديرمصطفى عبد الرحمن محمد السيد الصباغ180791

-CFCC+D+DDالتقديرمصطفى مجدى محمد احمد الشوبرى180792

D+D+D+DCD+Bالتقديرمصطفى محمد عبد الكريم حسنين بشير180794

+D+D-DB+CCCالتقديرمصطفى محمد محمد اسماعيل180795

CD+BD+C+DCالتقديرمصطفى محمود محمد صادق180796

C+D+BD+C+C+Cالتقديرمصطفى نور محمد ابراهيم عفيفى180798

C+DCC+CDDالتقديرممدوح محمد احمد راشد احمد غنيم180801

C+D+C+CD+C+Dالتقديرمنار اشرف حسن عبد الونيس180802

التقديرمنار سمير محمد عبدالعظيم180803

CD-CFD+D-Cالتقديرمنار عبد الحليم غازى ابوالحسن180804

+B+B+C+BC+C+Bالتقديرمنار عبد المنعم عبد العليم النجار180805

التقديرمنار عبدالرازق عبدهللا هيبه180806

التقديرمنار عبدالمنعم عبدالمنعم عبدالحميد180807

+BC+BC+B+A-Bالتقديرمنار محمد السيد حسن السيد180808

التقديرمنار محمد حسن أحمد حسن180809
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+C+D-C+C+CC+Cالتقديرمنار محمد عبد الحميد خطاب180810

CD-C+C+D+D+Cالتقديرمنال مصطفى مصطفى مصطفى الهوارى180811

D+CBB+CBCالتقديرمنة هللا ابراهيم محمد قباري حسن180812

BB+BBBB+Bالتقديرمنة هللا حسن محمود محمد حسن180813

BCC+CD+DCالتقديرمنة هللا عصام احمد محمد حسن180817

+C+C+C+CC+B+Cالتقديرمنة هللا محمد ابراهيم حسن عبدالجليل180819

التقديرمنة هللا محمد الصاوى عبد هللا180821

+C+CCBC+BCالتقديرمنة هللا محمد شبل توفيق بكر180823

-BA-BB+BAAالتقديرمنة هللا محمد عبدالعليم مرعى عبد هللا180824

التقديرمنة هللا محمود احمد احمد قنديل180825

DCCC+CC+Cالتقديرمنة هللا محمود عبد الرحيم احمد سعد180826

D+D+CC+D+CCالتقديرمنة هللا محمود عبد هللا موسي موسى180827

CCBCBBBالتقديرمنة هللا هشام العزب عبد العزيز180829

التقديرمنة هللا وجيه محمد عبدالسميع بيومى180830

+C+CC+CC+DCالتقديرمندور احمد احمد مندور خضر180831

التقديرمنى حسام محمد احمد سليمان180832

-AB+B+CAAAالتقديرمنى عثمان محمد عثمان180833

BCBC+C+BAالتقديرمنى فكرى السعيد عبد هللا ابو عيشه180834

التقديرمنى محمد عوض زكى حجازي180835

A-AA-B+A-AAالتقديرمها شحاته احمد جاب هللا180836

التقديرمها صبرى عزت محمود احمد النحاس180837

CCBB+B+D+Bالتقديرمها محمد سليمان ابراهيم محمد180838

التقديرمها محمد عبداللطيف محمد كبه180839

+CD+CB+CCCالتقديرمهند محمد جمعه محمد التعلبى180841

+CD+CCC+C+Dالتقديرمؤمن محمد شعبان درويش محمد180843

CBBC+C+AAالتقديرمي احمد عبداللطيف سالم180844

BB+BC+BABالتقديرمي حسن محمد حسن السيد180845

+BB+BC+B+BBالتقديرمي خالد محمد احمد عبد الرؤف180846
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