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D+CCABABالتقديرندى عصام محمد السيد1

BDالتقديروالء جالل حسن كعكة2

-D+FC+D+D+FDالتقديراسراء سعيد عبد العزيز رحيم يونس100070

-C+DD+C+CCDالتقديرابانوب سمير لمعى موسى ميخائيل180001

التقديرابانوب هاني صالح عطاهللا180002

C+BCCC+B+Dالتقديرابرار ايمن عبد الغفار مصطفى بكر180003

D+D-D+C+C+CDالتقديرابراهيم السيد احمد محمود الحداد180004

+C+D+D+CBCCالتقديرابراهيم حسن احمد السيد احمد حامد180005

التقديرابراهيم رضا ابراهيم قاسم180006

+D+D+CCB+C+Dالتقديرابراهيم عاشور محمد ابراهيم180007

التقديرابراهيم محمود احمد ابراهيم الشرقاوي180008

+BBBA-B+B+Bالتقديراحالم سمير مبروك سليمان180009

CDD+C+BCDالتقديراحمد ابراهيم شوقى عبدالسالم صالح180010

التقديراحمد ابراهيم محمد حسن عبدالدايم180011

التقديراحمد ادهم عبد المعتمد ابوطالب180012

التقديراحمد اسامه عبدالعزيز عبدالوهاب180013

-DFCD+C+CDالتقديراحمد جمال الدين فتحى اسماعيل180014

A-A-B+A-A-A-Aالتقديراحمد جمال محمد عبد الفتاح180016

C+DD+C+CBBالتقديراحمد حسن احمد عبده كوبج180017

التقديراحمد حسن على على على عويضه180019

التقديراحمد حمدى على بكر على180020

B+BBBB+A-Bالتقديراحمد حمدى على محمد جبارة180021

+CC+C+CBBCالتقديراحمد خالد احمد عبدالرحيم احمد180022

+CD-C+D+D-CCالتقديراحمد رجب ادريس علوانى180024

+B+AA-AA-ACالتقديراحمد رجب عبدالهادى محمد180025

-C+CCC+D+F-Dالتقديراحمد زكريا احمد أحمد الجارحى180027

التقديراحمد زكريا عبدالحليم عوض180028

C+C+CC+CA-Dالتقديراحمد سامى أحمد الحسينى محمد العوضى180029

التقديراحمد سعد ابو بكر عبدالرازق180030

التقديراحمد سعيد محمد سالم محمد180031

CCD+D+BC+Dالتقديراحمد سمير عبد الحليم مرسي نصير180032

التقديراحمد سمير يوسف حميد180034
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التقديراحمد شريف رمضان شريف ابو سالمه180035

-D+D+CD+C+D+Dالتقديراحمد صابر عبدالنعيم عنتر180037

التقديراحمد صبحى محمود ابراهيم180038

C+B+B+BBA-Cالتقديراحمد صالح الدين الدمرداش عبد البر180039

D+FD+CDCDالتقديراحمد صالح مرسي اسماعيل180040

D+CCC+C+CFالتقديراحمد طارق احمد حسين احمد180041

D+CCD+CC+Fالتقديراحمد طارق احمد خليل ابراهيم180042

-C+D+D-CCD-Fالتقديراحمد عادل عبد العزيز امين180045

التقديراحمد عادل محمد عبدالنبى زعير180046

التقديراحمد عبد الفتاح ابراهيم عبد الرحمن180047

-C+C+D+B+C+C+Aالتقديراحمد عبد الكريم عبداللطيف سالم180048

التقديراحمد عبدالعزيز ابراهيم السيد عياد180049

-DDCCC+D-Dالتقديراحمد عبدالعزيز حسين عبدالعزيز حسن180050

CDC+C+B+BDالتقديراحمد عبده احمد حسن على180052

التقديراحمد عطية على محمد ابراهيم180054

CD+CC+D+DDالتقديراحمد عالء عبد المولى مرزوق180055

BA-C+B+BACالتقديراحمد فتحى محمود محمد على متولى180057

-CD+C+D+C+BDالتقديراحمد مجدى احمد محمود ناصف180058

D+D-D+C+DDFالتقديراحمد محمد احمد محمد احمد السايس180061

-DD-D+DDDDالتقديراحمد محمد احمد محمد قموره180063

DFCD+DFFالتقديراحمد محمد اسماعيل احمد سيد احمد180064

التقديراحمد محمد حسان السيد سيد احمد180065

C+D+CC+C+DCالتقديراحمد محمد سالمه محمد فراج180066

التقديراحمد محمد صالح السيد قاسم180067

التقديراحمد محمد عبد الغنى محروس180069

-DFD+DDDDالتقديراحمد محمد عبدالاله البنا180070

التقديراحمد محمد غانم مرير180072

التقديراحمد محمد كمال محمد محمد180073

+C+DC+CBC+Cالتقديراحمد محمد محمد محمد عباس180074

FFFFD+FFالتقديراحمد محمود محمد انور محمود180076

التقديراحمد مختار عبدالفتاح عبدالوهاب180077

التقديراحمد مخلوف ابراهيم مخلوف180078

التقديراحمد مدحت بشبيشي مرعي180079

التقديراحمد مصطفى عبد الشافى عثمان180080

التقديراحمد نادر عزت السيد عبدالسالم180081

التقديراحمد ناصر فرج سالم180082

+D+DD+D+DD+Dالتقديراحمد نزيه عبدالوهاب حسن محمد180083
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-D-FDD+D+FFالتقديرادهم ابراهيم نعيم على مصطفى180085

التقديرادهم هشام محمد حجازى180086

التقديرادهم وجيه سالم عبدالعزيز180087

-D-FDDFD-Dالتقديراروى السيد عبدالباسط الشامي180088

التقديراروى على عباس عبدالراضى محمد180089

-D+DCC+CD-Dالتقديراريج حسام الدين حسن عبدالحميد علي180090

CD+C+D+BBBالتقديراسامة ربيع عبدالرحيم عبدالحليم غانم180091

+C+D+CC+C+C+Dالتقديراسامة محمد احمد عبدالسالم البرى180092

التقديراسامة محمد عبد العظيم عامر خليفه180093

-A-A-B+B+BA-Aالتقديراسراء ابراهيم محمود احمد اللبان180094

التقديراسراء أحمد عبد الوكيل إبراهيم180095

-Dالتقديراسراء احمد محمود احمد مقيدم180096

+C+C+BD+C+C+Dالتقديراسراء اشرف ابراهيم عبد الهادى180097

+D+D-CCD+C+Dالتقديراسراء ايهاب ابراهيم رضوان موسى180098

C+CC+CCC+Cالتقديراسراء جابر عبد العاطى عبد المقصود البيهى180099

CD+C+C+D-C+Fالتقديراسراء جمعه عبدالفتاح محمد ابو حشيش180100

+B+B+BC+A-A-Bالتقديراسراء حسام الدين عبد الفتاح محمد الطبالوي180101

D+DC+DD-BDالتقديراسراء حسام حلمي السيد المرسى180102

-CCC+D+C+DDالتقديراسراء حسن امين محمد الجندى180103

+CCCC+D+A-Cالتقديراسراء صبري جمعه عبد السالم ابو طالب180104

التقديراسراء عاطف عبدالقادر همام عبد الفتاح180105

+D+DDB+CD+Dالتقديراسراء عبدهللا احمد محمود180106

+CD+CDC+C+Dالتقديراسراء عثمان عثمان حسين180107

التقديراسراء عصام السيد محمد اسماعيل180108

التقديراسراء على السيد السيد على ابو ليله180109

B+B+BA-BA-Aالتقديراسراء على خليفة محمد خليفه180110

التقديراسراء عماد السيد احمد حسن180111

+B+BC+C+BA-Bالتقديراسراء فاروق حسن ابراهيم مرجان180112

+CC+DCCC+Dالتقديراسراء فيصل امين محمد عمران180113

BC+C+BC+C+Bالتقديراسراء محمد رمضان بسيونى ابوعزيزه180114

+B+BBBA-ABالتقديراسراء محمد عبدهللا حسن مصطفى180115

 +BCCC+BD+Cالتقديراسراء محمود خليفه محمود عارف180116

CDCCCBBالتقديراسراء محمود محمد عبدالمنعم180117

التقديراسراء مختار محمد مختار غالب180118

+CC+C+CC+D+Cالتقديراسراء مصطفى آدم محمد ادم180119

+C+C+BBC+A-Bالتقديراسراء معتمد محمد مرسى180120

التقديراسراء ناصر جهالن ابراهيم180121
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التقديراسراء ناصر محمد عبد هللا180122

+C+D-D+CD+C+Dالتقديراسراء نبيل محمود فضل هللا180123

C+CD+C+CDBالتقديراسالم اشرف بخيت على180124

التقديراسالم اشرف عبدالفتاح فرج مبروك180125

+B+D+C+BBB+Bالتقديراسالم حامد سعد محمد يوسف180126

التقديراسالم سمير جمعة بركات هبيله180128

D+D+CD+CC+Dالتقديراسالم عادل عبدالنعيم طه سيد احمد180129

التقديراسالم عيد محمد جمعه180131

+BC+C+BB+A+Cالتقديراسماء احمد محمد احمد اللبان180133

+BD+D+C+BBCالتقديراسماء خالد بشرى ابراهيم البيومى180134

التقديراسماء سعد عبدالمنعم حسن جاد180135

+CCD+D-D+BDالتقديراسماء سعيد انور محمد منسي180136

DD-CD+D+CCالتقديراسماء صبحي سالم أحمد برجل180137

C+FCC+C+C+Bالتقديراسماء عاطف محمد البقلى180138

D+D-CCD+D+Dالتقديراسماء عيد فرج نصر حسين180139

التقديراسماء كمال الدين على عبد المجيد رمضان180140

BD+C+CCBBالتقديراسماء مجدى محمد عبد الرازق ابراهيم180141

+CDCC+C+C+Cالتقديراسماء مجدي زيدان أبو زيد عبد العزيز عامر180142

B+C+CCCC+Bالتقديراسماء محمد السيد موسى يونس180143

-CCD+B+DDDالتقديراسماء مسامح ضيف هللا سرحان180144

-AB+A-BA-AAالتقديراشرقت ابراهيم بيومى محمد180146

C+D+C+CC+B+Dالتقديراشرقت حسن عبد المنعم مصطفى محمد180147

+D+DC+DD+C+Dالتقديراشرقت عبد الحميد عبد اللطيف سليمان خضر180148

+D+DD+D+CD+Cالتقديراغادير عصام عبد الخالق السعيد الرمادي180149

D+DD+C+D+FFالتقديراكرم مصطفي علي محمد برغوت180150

+BCC+C+C+CCالتقديراالء احمد خليفه السيد خليفه180151

التقديراالء أحمد نصحى محمد محمد180153

+CD+CD+C+BCالتقديراالء السيد احمد خليل مناع180154

التقديراالء خميس عيسى محمد العالم180155

B+A-B+BA-AAالتقديراالء راغب سليمان راغب سعد يونس180156

BBC+CBBBالتقديراالء عاطف عبدهللا السيد احمد180157

-BDD+C+BD+Aالتقديراالء عبيد عبد الحميد عبيد على بوادى180158

+CD-CBC+D+Dالتقديراالء مجدى مرزوق محمد على180159

BC+BBBB+Cالتقديراالء محمد كمال عبد الونيس محمد180160

+C+D+C+B+CB+Dالتقديراالء محمود علي آدم عثمان180161

-A-B+B+BBA-Aالتقديراالمير ممدوح عبدالمنعم احمد180162

CDC+BBC+Dالتقديرالحسن عادل حسن على خميس180163
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-A-AB+D+A-A-Aالتقديرالحسينى محمد الحسينى اسماعيل جاد180164

BD+CC+CCBالتقديرالزهراء فتحى عبد الاله محمد180165

CD+D+BCD-Cالتقديرالسيد مجدى السيد عبد العزيز ابراهيم180166

التقديرالشيماء خميس صبحي ثابت180167

+CC+CC+C+D-Dالتقديرامانى احمد عبد الرحمن محمد ابراهيم180169

+CDCBC+D-Dالتقديرامانى حمدى محمد محمدعبيد180170

+B+B+C+B+C+B+Cالتقديرامانى سعيد سعدهللا سلطان الفقى180171

+C+CCC+C+CBالتقديرامانى على هالل محمد االحول180172

C+D+C+BC+C+Bالتقديرامانى محمد عبد العزيز حماد180173

+CC+C+C+C+D+Bالتقديراماني عبد المنعم احمد السيد180174

+C+D+C+BBC+Bالتقديراماني عبدالخالق محمد موسي180175

C+C+C+B+BB+Bالتقديرامل سعد عبد العزيز عبدالمجيد صبح180176

+C+D+CC+CC+Bالتقديرامل عاطف على اسماعيل180177

التقديرامل مظهر محمد على عبد النعيم180178

+C+DCDCDDالتقديرامنية ابو الدهب محمد امام ابو الدهب180179

التقديرامنية السيد محمد فهمى مصطفى180180

+BCCC+C+BCالتقديرامنية ايمن السيد محمود180181

+C+DCC+C+D-Dالتقديرامنية ايهاب علي خليفة عبدالنعيم180182

+CCCDC+BDالتقديرامنية خالد ابراهيم عبد الرحمن180183

التقديرامنية صابر محمد بكرى خميس180184

BCB+BB+B+Bالتقديرامنية عبد الحكم عزت عبداللطيف حبكة180185

+AA-CC+C+BBالتقديرامنيه صابر محمد احمد ابراهيم180186

D+D+CC+D+DDالتقديرامير سعيد عزيز حلقه180187

+CD+C+C+CBCالتقديراميرة احمد عبد هللا عبد الحافظ فرغلى180188

التقديراميرة احمد مصطفى على مصطفى180189

التقديراميرة اشرف رمضان السيد محمود180190

C+C+CCC+B+Bالتقديراميرة جمال عبد الالهي محمد علي180191

BBC+C+C+B+Bالتقديراميرة على احمد على احمد180192

BC+CBCA-Cالتقديراميرة محمد حسين بكري محمد180193

-B+C+BBC+AAالتقديراميرة محمد محمد حسن مرعى180194

CCD+C+C+D+Cالتقديراميرة منصور عبد القادر عبد هللا محمد180195

-BC+CBCD-Dالتقديرانتصار جابر عبد الباري عثمان180196

+CCC+CBB+Cالتقديراندرو تادرس عبد المسيح تادرس180197

التقديرانس محمد عبدهللا غيضان عالم180198

+C+DCCCFDالتقديرانعام يوسف جمال سليمان180199

التقديرايات عادل السيد سرورفريج180200

BC+D+B+C+A-Bالتقديراية ابراهيم خميس ابراهيم علي180201
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-D+FD-CCF- Dالتقديراية احمد حافظ حسن الشافعى180202

C+CCB+CA-Bالتقديراية احمد رمزى احمد محمود180203

AA+A-A-AAAالتقديراية احمد عبد العزيز على كريتة180204

BCBC+BBBالتقديراية احمد مهدى عبد المعطى الحصرى180205

التقديراية اشرف محمد ابراهيم البابلى180206

C+BCC+BA-Cالتقديراية جمال محمد عبد السالم ماضى180207

C+CC+CC+A-Bالتقديراية حسن عبد المنعم محمود180208

+BDC+BB+CBالتقديراية حسن فرحان على ابو حلو180210

التقديراية حمزة محمد توفيق180211

+BD+D+BD+B+Cالتقديراية خالد محمد حفناوى عمار180213

+A-B+BBA-ABالتقديراية رشاد ابو عجيلة سعد جويدة180214

التقديراية سالمه جعفر احمد محمد يونس180215

التقديراية عادل صابر عبدالرحمن خلف هللا180216

التقديراية عادل محمد حميده180217

+C+D+CB+C+C+Bالتقديراية عادل محمد عبد الحميد عزالدين180218

التقديراية فؤاد جمال محمد عبدالعليم الكرداوى180220

التقديراية فؤاد محمود فؤاد180221

+CCCBD+D+Dالتقديراية ماهر شريف احمد180222

-B+C+BA-C+B+Aالتقديراية محمد حسين محمد موسى180223

-BCBC+C+CAالتقديراية محمد رمضان احمد180224

+DD+DD+D+CDالتقديراية محمد عبدالمنعم محمود احمد180225

التقديراية مصطفى ابوالفتوح عبدالعليم السيد180226

CD+C+CD+FCالتقديراية مصطفى عبد اللطيف شعبان احمد180227

التقديراية مصطفي مصطفي علي فؤاد180228

C+C+CC+C+C+Bالتقديراية هاني رجب بسيوني180229

+CD+CBC+D+Dالتقديرايرينى حنا كامل حنا  دقاش180230

التقديرايرينى هانى شوقى ملطى ايوب180231

C+C+CB+C+BBالتقديرايريني حسني شفا سعيد مينا180232

+CDCC+CD+Cالتقديرايمان ابراهيم سعيد محمود180233

D+D-CC+D+BCالتقديرايمان اشرف صالح عبد القادر عيد180234

CC+C+C+C+D+Cالتقديرايمان بركات رزق حسن الجبارسى180235

+CCC+CCD+Dالتقديرايمان عبدالعزيز السيد عبدالمجيد180236

+C+C+C+BCBCالتقديرايمان عالء عبد العليم اسماعيل حسن180237

+C+CC+C+C+B+Bالتقديرايمان كمال على طليس180238

التقديرايمان محمد محمود احمد180239

التقديرايمان محمود احمد عبد الرحيم علي180240

CCD+BD+C+Cالتقديرايمان محمود محمد محمود ابراهيم180241
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التقديرايمان نور صالح نور صالح180242

BC+C+CBC+Bالتقديرايمن على عبدالحليم على180243

-DABDFDFDالتقديرايناس محمد احمد ابو شنب180245

التقديرايهاب حسنى عبد الونيس عبد المولى شحات180246

-CFC+C+D-DDالتقديرباسم صالح خميس منتصر بسيوني180247

-DCB+D+CD-Dالتقديرباسم هشام صابر احمد فرغلى180248

التقديربدري محمد عبد العال طه180249

التقديربربتوا يوسف فهيم ميخائيل طانيوس180251

التقديربركسام يونان ابراهيم عبد الشهيد180252

+D+FD+D+FCDالتقديربسام صبرى نبيه ناصف180253

C+CCC+BB+Bالتقديربسمة حماده عبد المقصود محمد180254

التقديربسملة جمال مصطفى عطية180255

D+D-CD+CC+Cالتقديربسملة عنتر محمد عبد الرحمن سالم180256

+BCCC+D+C+Bالتقديربسمه احمد ثابت احمد محمد180258

التقديربسنت السيد ابراهيم شعبان محمد180259

+D+D+C+D+D+B+Cالتقديربسنت عاشور فرج محمد180260

التقديربسنت محمد السيد محمد رمضان180261

D+D-D+D+DDDالتقديربالل ياسر عبد العال محمود180262

+D+CDCDC+Dالتقديربيشوى فرج زكا عطية شنوده180263

CDCC+CBDالتقديربيير لمعى لمعى موسى ميخائيل180264

+D+D+CC+D+D+Dالتقديرترنيم رضى فؤاد مملوك تاوضروس180265

CCBCC+C+Cالتقديرتسنيم خميس سعد خليفه180266

+B+BC+C+D+C+Dالتقديرتسنيم فوزى عبد العزيز عبد الباقى180267

C+BC+CC+C+Bالتقديرتقى تامر رجب محمد ابراهيم180268

+D+FD+CDF-Dالتقديرتقى حمدى عامر عبد هللا احمد180269

التقديرتقى محمد السيد احمد الشيخ180270

+BDCC+C+C+Dالتقديرتقى محمد عبدالوهاب خليل سالمه180271

CCD+D+DBCالتقديرتيسير صبري محمد محمود180273

+CDCD+CCDالتقديرجاسر محمد عبد الهادي محمد180274

CD+CC+C+C+Cالتقديرجنة محمد أحمد فرغلي برعى180275

CD+CC+CB+Cالتقديرجنى اشرف محمد نبوى الجناينى180276

D+D-C+CC+CDالتقديرجهاد بهاء حسن محمد حسن180277

BC+C+C+C+B+Bالتقديرجهاد سعيد السيد محروس عبدالحميد180279

+CBC+C+CA-Bالتقديرجهاد شريف السيد حسن بظيوي180280

+B+CC+B+CABالتقديرجهاد فوزى عبد العاطى محمد180281

+C+D+BC+BA-Bالتقديرجهاد محمد احمد محمد180282

D+DD+BCDDالتقديرجواد محمد عبدالجواد احمد  ابراهيم القزاز180283
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+C+B+BBB+D+Cالتقديرجومانا عبد الرازق عطا أميري180285

C+D-CBCBABABD+ABABABABالتقديرجيهاد سعد محمد محارب سليمان180286

BDD+D+C+C+Cالتقديرحازم احمد حسين عبدالرحمن حجازي180288

+A-A-BC+B+ABالتقديرحازم ايهاب احمد عبد الفتاح الشرقاوي180289

+C+D+C+BBBDالتقديرحازم محمد عبد الرحمن يعقوب عبد الرحيم180290

التقديرحامد السيد حامد مبروك180291

+CD+CCC+B+Cالتقديرحبيبة احمد عبد الخالق محمد معروف180292

D+D+CB+C+D+Bالتقديرحبيبة احمد محمد ابو زيد180293

C+D-CCD+BCالتقديرحبيبة الشحات رمضان ابراهيم رمضان180295

+C+C+C+C+C+BDالتقديرحبيبة ايهاب محمود محمد عبد الهادى180296

AABC+B+AAالتقديرحبيبة حسام الدين عبد الحميد عبد اللطيف180297

C+CBB+C+BDالتقديرحبيبة حمدي خلف السنوسي180298

+BCC+C+C+B+Cالتقديرحبيبة خالد عبد العزيز مصري عبدالرحيم180299

C+DCCD+CCالتقديرحبيبة خالد محمدين عبد العال محمد180300

+BDC+CDA-Dالتقديرحبيبة صبحى حمزه محمد احمد180301

+C+C+D+DC+C+Dالتقديرحبيبة علي اسماعيل محمد ابراهيم180302

+BD+D+CC+DCالتقديرحبيبة علي عبد الرحمن أحمد180303

+BC+BBBC+Cالتقديرحبيبة عيسى خميس عبد الرحمن180304

+BD+D+C+BFDالتقديرحبيبة محمد صبحى محمد عدس180305

التقديرحبيبة ياسر احمد محمود مرسي180307

+CB+CCBD+Dالتقديرحسام أحمد عبدالجواد عبدالمؤمن180309

C+DC+DC+C+Cالتقديرحسام الدين محمد عبد العزيز الصاوى180311

التقديرحسام الدين ممدوح يحيى اسماعيل عبيد180312

-CDD+DCBDالتقديرحسام نبيل حسين حسن محمد عوض180314

التقديرحسن ابراهيم حسن طه الكشكى180315

D+D+CCD+CDالتقديرحسن السيد حسن احمد السقا180316

التقديرحسن سيف الدين حسن محمدسيف الدين180317

-CD-D+CCFDالتقديرحسن محمد أبو الحسن عبد الرازق عبد المجيد180319

التقديرحسناء حامد عبد الهادي حامد180320

+D-D+CC+DD+Dالتقديرحسين محمد محمد خميس محمد180321

التقديرحليمة محمود احمد عبد الرحمن محمد180322

التقديرحمدي سبيته على عبد العزيز أبو العنين180323

D+DC+D+CFDالتقديرحمدي ممدوح السيد حسين الدخاخنى180324

التقديرحنان علي أبوشامة حسن على180325

+BBC+BBB+Bالتقديرحنين جمال عبد الخالق محمد180326

+BC+C+B+BA-Cالتقديرحنين خيري مختار حبشي محمد180327

+CABCC+D+B+Dالتقديرحنين رضا كمال عبدالسالم180328
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+BC+C+BBBBالتقديرحنين علي سعد محمد حمزه180329

+C+CCBD+CDالتقديرحنين محرم فؤاد ابراهيم اسماعيل180330

D+DCBCC+Dالتقديرخالد اشرف هاشم عبدالرحيم180331

+B+B+BCBACالتقديرخالد زكريا محى الدين شداد180332

التقديرخالد شعبان عوض يونس180333

BBC+C+C+BBالتقديرخالد على حلمى محمد خرابه180334

+C+BC+C+BCDالتقديرخالد محمد حسنين عبدالحميد شرشر180335

التقديرخديجه عبده عبد القادر محمود عثمان180336

التقديرخلود جابر حسين شلبى اسكندر180337

CC+CCBB+Bالتقديرخلود خالد سعيد السيد نديم180338

+DD-CBCDDالتقديرخلود طارق محمد عبد هللا ابراهيم180339

التقديرخلود عيد احمد عبدالجواد180340

BDC+CCBCالتقديرداليا هانى احمد محمد حمودة180341

-D-D+FCCD+Dالتقديردعاء إسماعيل حسن مكاوى محمد180342

التقديردعاء خالد محمد عبد القادر خفاجى180343

+BC+CC+C+FDالتقديردعاء عبد المالك عبد الهادي ضيف هللا180344

CCC+BCB+Cالتقديردعاء محمد سعد مصطفى180345

A-B+B+BBA-Bالتقديردعاء يسرى عبد الرسول حسين ابراهيم180346

التقديردميانة وجدي زاهر جاد فانوس180347

التقديردنيا محمد فؤاد عبد هللا180350

التقديردنيا محمد محمد يونس180351

التقديردنيا محمود حسن احمد النجار180352

-A-BC+C+BA-Aالتقديردينا اسامه عبدالحفيظ حسن سعد180353

AAB+BA-A+Aالتقديردينا جمعه عبد الفضيل فكرون180354

C+CC+BCB+Cالتقديردينا زكريا كريم كامل180355

-D-D+BDDD+Dالتقديردينا سعيد محمد على عبد المولى180356

CCBCC+A-Cالتقديردينا صالح احمد عيد احمد سالم180357

CCC+C+BA-Cالتقديردينا عبد المعبود رمضان عبد العاطى عسكر180358

التقديردينا محمد امين السيد ابراهيم180359

التقديردينا محمد مهنى مفرح خليل180360

BDC+BC+BBالتقديرذكرى علي احمد عثمان180361

-DDD+D+DDDالتقديررانا ياسر عيسوى قطب احمد180362

+D+DD+C+CCCالتقديررانيا خالد فتحى عبد العزيز180363

+CCCBC+BCالتقديررانيا على عبد الفتاح احمد ابو زيد180365

+BB+BC+BA+Cالتقديرربيع ابراهيم مصطفى ابراهيم180366

+B+BBC+B+A-Bالتقديررجب عبد الحميد محمود الصاوى180368

FBDFDFFالتقديررحاب جمال سعد عوض البربرى180369
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CDC+D-CFCالتقديررحمة احمد محمد اسعد محمد سعيد180370

D+DCD+CDCالتقديررحمة بدر كامل عبد السيد180371

-B+BC+C+C+BAالتقديررحمة حسن سليم سعد بالل180372

التقديررحمة حمدى رجب شحاته الجمل180373

BC+C+C+BA-Bالتقديررحمة رجب احمد محمد موسى180374

D+D-C+BC+B+Cالتقديررحمة على عبد القوى كراويه180375

+C+D+D+BCBDالتقديررحمة محمد شحاتة يوسف حسن180376

+BC+C+BBABالتقديررحمة محمود سيد سليمان سالم180377

+A-A-B+D+BA-Bالتقديررحمة يوسف سليمان ابراهيم سليمان180378

C+DC+BBBBالتقديررضوة محمد السيد محمد180379

+C+C+CD+BA-Cالتقديررضوى عادل حسنى حسين180380

التقديررفيع اشرف منصور محمد ادريس180384
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