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+BCC+B+CCاحمد اشرف ابراهيم عبد الحميد الجعبرى218007

+B+C+D+B+C+Cاحمد حسام احمد محمد218190

+BCC+B+BCاحمد عوض السيد محمد سماحة218019

CCCBC+Cاحمد ماهر حسن حسنين218020

+BCCBBCاحمد محمد فوزى السيد سالمه218023

BBCA-BBادهم عبد الناصر محمد الطيب218030

B+D+C+C+D+Cاسامة محمد محمد المهدى218031

BBBBBBاسراء ابراهيم عثمان جمعه عباده218032

D+C+CBC+Cاسالم جمال الشربينى عبد الواحد218033

DFDFاسماء صالح الدين عبد الجواد عبد العال218036

+C+C+CB+BCاسماء مجدى عبدالفتاح محمد البمبي218037

D+D+C+B+C+Cاميره احمد محمد فؤاد  محمداالمين218041

C+D+C+CCCآيه عبد الناصر كمال ابو العزم218044

+BC+BC+BCبسنت احمد صادق احمد218046

+C+C+C+B+BCتغريد شريف شعبان عبدالحكم218049

+C+CC+BBCتيسير مصطفى محمد عثمان218199

+C+D+D+CCDجرجس صابر عطا هللا سليمان218050

CCCCCCرضوى احمد الرفاعى عبد الوهاب 218056

+C+C+C+BCCرضوى سيد محمد محمود سالم218058

BBB+BB+Bروان محمد مصطفى محمد ابو العطا218062

B+BD+B+A-Bزينب محمد محمد عبد الغني218064

+BBC+C+C+Cسعيد على عبدالعاطى على218067

C+CCB+CCسهيله عالء عبد الفتاح عبد الرازق 218072

C+D+CB+CCسهيله وحيد عبدالعظيم كامل218073

+D+CD+CCDصفا محمد معوض ابراهيم218076

+C+C+BC+C+Cعبدالحليم عالءالدين عبدالحليم ابراهيم    218084

+BBB+C+C+Cعبدالرحمن احمد عبدالرؤف عبدالعظيم218085

D+CCBC+Cعبدالرحمن على اسماعيل حجازى218196
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C+D+CC+CCعبدالرحمن مدحت عبدالرحمن السيد بالل218086

+B+C+BA-CCعبدالرحمن ياسر سيد سالم218088

B+B+B+BBBعبدهللا ايمن حسين احمد شاهين218082

C+D+D+BC+Cعبدالمجيد احمد عبدالمجيد عبدالحليم218091

+C+BBBCCعمر السيد محمد عبدالمنعم218096

+CD+D+D+CDعمر وجدى محمد محمد عبد المنعم218100

C+B+B+B+B+Bعمرو محمد صالح الدين عثمان محمد عطيه218103

CC+D+CCCعمرو هانى محمود عطيه الشريف218105

CC+C+BD+Cفارس السيد ابراهيم السيد قنديل218106

+C+D-CC+C+Dفرحه على السيد احمد ابراهيم218110

A-C+BB+B+Bفيرونيكا بيتر لمعي علم218111

BBBB+BBفيرينا رفعت مقروفه سلمان218112

C+D+CBD+Cمازن مصطفى طه مطر218117

+C+C+B+BCCمحمد على عبد اللطيف يونس218135

+BCC+BBCمحمد محى الدين ابراهيم خليل ابراهيم218140

+D+CD+C+D+Dمحمد ناصر احمد السيد ابوالنصر218143

+BC+C+BC+Cمحمد وائل نبيل حسيب218146

C+D+D+B+C+Cمحمود احمد محمود عباس سليمان الحديدى218147

+B+A-B+A-A-Bمحمود جمال محمد على محمد218148

+CC+C+BCCمحمود عصام الدين عبد الحميد محمود218151

+BCC+BBCمصطفي كمال كوكب علي218158

+B+C+CB+C+Cمنه هللا مجدى ابراهيم محمد نصار218164

BBBB+BBمهيتاب محسن حامد سليمان218165

BD+D+CCCمينا ايمن نادر مقار218167

+CCD+C+D+Dندى عادل محمود العقباوى218169

+B+C+CC+C+Cنشوى خالد عزت حسن218170

+D+DDBCDوفاء سالمه مريد سقلي218180

CDC+B+CCيوسف سيد قطب محمود218188
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Fمحمد يحيى محمد تهامى217125

Cيوسف محمد محمود214289
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