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FFFFD-F1احمد اشرف عبد الحميد 205001
FCC+FD-D-1احمد حسين سعد عبد العال206002
FDD+FD+F1شاكر على شاكر على نجم (من الخارج)206008
D-FD+D-FF1احمد محمد على شحاته 206018
FD+D-FD+F1احمد محي حلمي القديم 206019
FDCCD+D-1خميس سعيد يوسف محمد 206021
FDD-FFD1عمر احمد احمد عبد الرحيم عزام206023
FFFFFD1رقية عبد الحميد عبد التواب 206253
FD+D+DD-D1احمد فايز حسن سليمان 207003
FDDD-D-D1إس!م محمد مرسي الشريف207004
FD+D+FD-D1خالد مجدى حسن رشدي207007
FFD+FFF1محمد احمد بسيوني بشارة 207009
FD-D+FFF1محمد عبد المنعم موسي207011
FD-D+FFمحمد محمد عزت 207012
+D-FFD+Cاحمد فكري يوسف محمد 207015
FC+CFDامير احمد عبد الررازق 207020
FD-DFD-F1محمد عادل عبد السميع207025
FFD-Dمحمد عادل فتحي سعيد207026
FDD+D-D+D-1نورھان محمد السيد محمد نور الدين 207028
DDD+D-FD-1ابراھيم احمد ابراھيم فھمى على 208001
D+D+D-D1ابراھيم محمد سمير ابراھيم 208002
+D+BBA-BB+Cابراھيم مختار ابراھيم محمد 208003
DD+CBCB+Cاحسان ناصر محمد على 208004
+C+D+Cاحمد احمد فؤاد مسعد 208006
FD-DC+FC+D-1احمد الشحات ابراھيم ابو احمد 208007
D+C+BB+D+D+Cاحمد بھجت الصاوى محمد 208009
+D+BBB+CA-Cاحمد جمال بخيت عطيه 208010
+D+BBBBD+Cاحمد جمال محمد على قاسم 208011
+A A-B+A-B+B+Bاحمد جمال محمود طه 208012
BD+D+CD+C+Cاحمد حسين احمد ابراھيم 208015
CBC+A C+A Bاحمد حمدى سالم 208016
+C+A B+A A-A-Bاحمد سيد عبد الحكيم محمد208019
+CB+CB+C+B+Cاحمد ص!ح السيد محمد 208021
DCD+B+D+B+Cاحمد طارق حسن نشأت 208022
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B+C+BB+C+B+Bاحمد عادل محمد ناصر 208023
+CCC+A BA-Cاحمد عبد الحميد عمران محمد 208024
C+B+C+A-CBBاحمد عبد 3 ابو السعود عبد 3 208025
+D+D+D+B+D-C+Dاحمد عبد المقصود عبد الفتاح ابراھيم 208026
FD+DC+D+D-D1احمد على عبد الرحمن محمد 208027
D+A-BA C+A-Bاحمد عوض محمد عوض 208028
C+CCBCC+Cاحمد فؤاد عبده طراد 208029
DD+CBD+B+Cاحمد مجدى سعد سيد محمد 208030
FD-D-C+FD-1احمد مجدى عبد الفتاح محمد 208031
+D+D+CD+CDاحمد محمد احمد محمود 208032
+D+CD+B+DD+Dاحمد محمد اسماعيل محمود 208033
C+B+BA-BA-Bاحمد محمد على عبد السميع 208034
-B+A-B+A+A A-Aاحمد محمد محمد عبد الحليم 208035
+CC+BB+C+B+Cاحمد محمود عباس فاضل 208036
+CCD+DD-BDاحمد يسرى سالم سالم 208039
DCCB+D+BCادھم السيد عبد الرحمن محمد 208040
D+D+D+D+FC+D1اسامه حمدى اليمانى الششتاوى 208041
+D-DCC+C+C+Dاسامه سمير على ابو عرايس 208042
D+D+CA-D+CCاسراء احمد محمود ابو العينين 208043
+BB+BA A-A-Bاسراء حسنى محمد محمد 208044
+CCBA C+C+Cاسراء زھدى امين س!م 208045
DCD-D1اس!م شاذلى يوسف عبد اللطيف 208047
D+D+D+D-1اس!م شكرى محمد سيد 208048
+D+C+D+D+Dاس!م غريب حجاج محمدين 208049
+C+A-B+A BA-Bاس!م محمد ابراھيم عبد الحافظ 208050
+D+CCA C+BCاسماء راتب محمد سليمان 208051
D+BA-B+A-A-Bاسماء محمد احمد عمران 208052
+C+CC+A-CC+Cاشرف حسنى معوض موسى 208053
+DD+CBCC+Dا=ء ابراھيم محمد الشبراوى 208054
FDDB+D+C+D1ا=ء عبد العليم عبد اللطيف عطيه 208055
D-CBBC+B+Cامانى الصيرفى حامد الصيرفى 208056
+C+C+C+B+BA-Cامانى محمد صادق حامد 208057
D+BCCD+B+Cامنيه ابراھيم بدر على العجمى 208058
C+BC+A-B+BBامنيه السعيد السيد زيد 208059
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+D+CBA-CA-Cامنيه السيد احمد امين 208060
+D-C+CC+D+CDامنيه عبد المنعم امين ابراھيم 208061
+CCBA B+BCاميرة سامى السيد زكى 208062
CCCA-CD+Cاميرة كمال عوض احمد 208063
C+C+BA BB+Bاميره عادل على احمد 208064
-B+A-B+A+A-A Aانھار عوض محمود النجار 208065
D+D+CA-CBCايرينى وديع محروس فانوس 208066
D-C+CA-D+BCايمان احمد فؤاد فرحان  208067
C+C+C+A-B+A Bايمان عبد 3 عبد الفتاح 208068
+C+CCBB+B+Cايمان مرعب حسين محمد احمد 208069
C+C+DBD+C+Cايمن عماد سالم سيد احمد 208070
CB+BA BBBايناس محمد يس محمد على 208071
+C+CC+A C+BCايه عصام احمد محمد 208073
+D+CCA+C+B+Cايه على سيد على حجاج 208074
+C+A-BA A-A-Bايه فكرى محمد محمود 208075
+BCB+CBCايه محمد سيد نصر 208077
+D+BBBC+BCأسماء كمال محمد عبد الفتاح 208079
CBC+A B+B+Bبسمه ربيع كمال عبد الرحمن 208080
+C+CCA-D+C+Cبھاء حمدى فھمى مصطفى 208081
+CCC+A B+C+Cبيشوى ميخائيل غال ميخائيل 208082
+C+BBB+C+BCجوده محمد ابراھيم عبد الجواد 208083
DDD+BDFD1حذيفه نبيل محمد ا=سقيلى 208084
+B+B+B+A-B+C+Bحسام الدين محمد جابر الحامولى208085
+CCDCD-CDحسام جمال كمال محمد 208086
+C+C+CBD+C+Cحسن توفيق حسن محمود 208088
+CC+C+B+C+A-Cحسن سيد سليمان حمزه 208089
+C+D+DBDCDحسن طارق على حميده 208090
D-CCBC+C+Cحسن محمود حسن عبد الحليم ناجى 208091
+CCBB+B+B+Cحسين فوزى محمد محمد 208092
+B+D+DD-DD-Dحسين محمد سعيد حسين 208093
+A-A-B+A+B+B+Bحماده رجب محمد صالح 208094
+B+A+B+A B+BBحميد فھمى حميد ابراھيم 208096
+C+BBB+C+BCخالد بدر الدين عبد السميع 208097
BB+BA-C+B+Bخالد صبرى محمد حسن 208098
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-A A-A-A A A-Aخميس حامد عبد 3 عبد المقصود 208099
FCCD+FD-1داليا حمدى عبد الباقى208100
+B+B+A-A+B+A Bداليا محمود حسن النھرى 208101
C+CBA B+B+Bدعاء زيدان على زيدان 208102
+BC+BA+A-A+Bدنيا فخرى عبد المنعم نحله 208103
+C+A B+A+A A Bدينا صالح سيد عبد العزيز 208104
C+B+BA B+B+Bدينا محمود احمد رس!ن 208105
D+C+D+B+D+BCراجيه راجى محمد محمد شكرى 208106
BBBA-A-B+Bرامى السيد الباز عقل 208107
+DBCA-CC+Cرامى عبد الرؤوف عبد الغنى 208108
FC+BB+B+B+Cرانا على ابو العينين عطيو208109
+BB+B+A-A-B+Bراندا ابراھيم فتحى الصعيدى 208110
+D+CC+A-BC+Cرحاب ايھاب الك!وى النمر 208111
D+CCBD+B+Cرضوى كمال حسين صفيان  208112
D+C+C+B+D+CCرومانى نسيم عريان جرجس 208114
+CC+C+B+BA-Cريم رضوان فؤاد سليمان 208115
BD-CC+D+C+Cريم ص!ح على عبد الرحمن  208116
+FDD+A-B+A Dريھام حسن محمد حسن 208118
FD+D+BD-C+D1ريھام طارق احمد على الجبالى 208119
+D+CBA BC+Cريھام عبد المجيد احمد عبد الخالق 208120
+D+D+CA-B+BCريھام محمود محمد محمود 208121
+D+CBA BA-Cسارة محمد ابراھيم السيد 208122
+CC+BB+B+B+Cساره عادل عبد الفتاح 208123
+D+CC+B+C+B+Cساره عبد الحميد صدقى 208124
+D+C+C+B+C+B+Cساره منير السيد عوده 208125
DD+FD-F1سامح صالح احمد محمد 208126
D-D-BFD+D1ساھر فايز لطيف سعد 208127
+D-BCB+B+A-Cسلوى حمدى عبد العزيز ابراھيم 208128
+D+D+CA B+B+Cسماح مجدى زكى نواره 208129
+CD+CA BB+Cسمر محى الدين قطب عيد 208130
+DC+BB+CBCشاھنده محمود احمد فايق 208131
+D-D+CC+D+C+Dشذا محمود عبود عبد 3 208132
+C+C+C+A C+B+Cشريف سعيد سيد على 208133
+BC+C+BC+B+Cشريف مجدى محمد سيد 208134
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FD+D+DFC+D-1شريف محمد ابراھيم سمير عبد المؤمن 208135
+D+B+CB+BB+Cصباح احمد شوقى حامد 208137
D+CC+B+Cص!ح سعيد محمد عبد الرحمن 208138
BA-B+A+C+B+Bطارق اسامه محمد محمد 208139
FCCC+D-D+D1عبد  الرحمن جوھر عبد العاطى 208142
+CCC+B+CB+Cعبد القادر محمد عبد القادر 208144
+CB+CA-C+C+Cعبد 3 محمود محمد بدوى 208145
BD+D+D-C+Cع!ء عبد الناصر لطفى محمد 208147
-A-A B+A+A-A Aع!ء متولى عبد الونيس متولى 208148
C+B+C+A C+A Bعلى صافى محمود حزين 208150
DCCA C+C+Cعماد الدين صالح سعد صالح 208151
+C+C+BB+C+BCعمر احمد محمود عبد الحليم 208152
C+BBA C+A Bعمر اسامه صابر اسماعيل 208153
+C+B+D+BDعمرو سعيد عابدين رجب 208154
+D+D+C+C+D-D+Dفادى الرومانى بشاى عياد 208155
+CCCA B+C+Cفاطمه احمد على على ابو زيد 208156
+CCC+A-B+BCفاطمه احمد محمد احمد 208157
+DDCC+D+C+Dفاطمه الزھراء عاشور محمد 208158
DDDA C+B+CفB محمد اسماعيل محمد 208159
+CCCA BC+Cفله حسنى قرنى 208160
C+BBA-B+A Bفيروز طارق اسماعيل 208161
FD+FBCD+D-1كرم نبيل محمد الحفناوى 208162
DDC+D-C+D1كمال محمد كمال محمد 208165
+A A BA-C+B+Bلمياء رضا ھاشم محمد 208166
+BA-BA B+B+Bلمياء محمد محمود العشر208167
BBB+B+C+BBماجده ج!ل السيد حسن 208169
BC+BA C+A-Bمادونا رومانى عياد يوسف 208170
+C+CBA-C+B+Cمارى وديع عجايبى عوض 208171
DD+CBD+B+Cماريا يوسف عدلى فرحان 208172
D-D+D+D+DC+D1محمد ابراھيم عبد المعبود 208173
FDDD-DF1محمد احمد حلمى عبد العظيم 208174
FD-D+C+DD+D-1محمد احمد عبد العزيز ابراھيم 208175
D+B+B+B+B+A-Bمحمد احمد محمد احمد 208176
FCD+DBD1محمد احمد محمد خليل 208177
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+D+CC+A-BC+Cمحمد احمد منصور عبد الحى208178
+BCD+B+CC+Cمحمد اسماعيل فتحى اسماعيل 208179
+B+A C+A+BBBمحمد السيد ابراھيم محمد بدوى 208180
+D-D+C+BDمحمد جمال حلمى عبد الكريم 208184
+BB+B+A B+A Bمحمد جمال على سيد 208185
+DD+D+BD+B+Dمحمد جمعه محمد دردير208186
+C+D+FB+Dمحمد حسين احمد عبد الرحمن 208187
+DBCB+BB+Cمحمد خالد محمد رشاد 208189
+CD+D+Dمحمد رجب عبده عبد الرسول 208190
+C+CD+A-D+BCمحمد رفعت على محمد 208191
+D-CCB+D+C+Dمحمد زھير كامل عبد الحميد 208192
CBBCمحمد سعيد حموده محمد 208193
DC+C+BC+B+Cمحمد سيد احمد مسعود 208195
+B+A-BA+B+B+Bمحمد سيد صابر سيد محمد 208196
DCCB+CC+Cمحمد صابر ابو الع! محمد 208197
+DCD+C+D+BDمحمد صالح محمد الصعيدى 208198
C+B+BA-C+BBمحمد عبد العزيز عبد الباسط شحات 208199
CC+C+A B+A-Bمحمد عبد المنعم بسيونى حليقه 208200
+A-A B+A B+C+Bمحمد عبد المنعم محمود محمد 208201
+DBBA C+C+Cمحمد عبده احمد حامد 208202
D+B+BA-BB+Bمحمد على عبدالظاھر محمد 208203
+D+BC+B+BB+Cمحمد فوزى الدسوقى ابراھيم 208204
+CC+BB+B+B+Cمحمد مجدى حسن عبد الفتاح 208205
+D+CD+D+D-C+Dمحمد محمود جوده على الديب208207
+BB+BA B+A-Bمحمد محى الدين ابو شعيشع  محمد 208208
FD-D+DD+D-1محمد مصطفى كمال محمد 208209
FC+D-B+D-C+D1محمد ممدوح عبد الس!م ابو باشا 208210
+D-CC+BCCDمحمد ممدوح محمود احمد 208211
DCD+A-CCCمحمد نبيه عبد المنعم محمد 208212
D-D+FD-1محمد ياسر بھاء الدين احمد 208213
+CCCA Cمحمود احمد شوقى عبد المنعم 208215
+CB+BB+BC+Cمحمود سعد حامد مرسى 208216
+CC+B+A-D+BCمحمود سعيد محمد احمد 208217
FDBDD+D1محمود سمير عبد القوى عجوه 208218
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+D+D+C+A-CB+Cمحمود صالح عبد 3 فره 208219
BD-A-C+C+Cمحمود عاطف محمد محروس 208220
+D+BCA-C+B+Cمحمود عطيه عبد العزيز ابو حطب 208221
-A A-B+A A-BAمحمود مبروك ابراھيم سيد 208222
C+BBA A-A-Bمحمود محمد عواد مصطفى 208224
+CC+CA B+B+Cمروة عمرو عبد الفتاح محمد 208225
FCCA C+B+Cمروة نشأت احمد أمين 208226
+D+C+BA CBCمروى شاذلى عبد الرحيم محمد 208227
BA-C+A-BB+Bمريم نيازى محمد حافظ 208228
D-C+C+A-C+BCمصطفى احمد احمد صميده 208229
+D-C+DC+CC+Dمصطفى عبد المنعم عبد الجابر محمد 208230
DD+D+B+CB+Cمصطفى مجدى قرنى عباس 208232
D-CD+D+D-CD1مصطفى محسن مصطفى محمد 208233
D+D-FF1مصطفى محمد مصطفى محمد 208234
+D+C+BB+BA Cمنار محمود سامى محمد 208235
+CC+BA-C+C+Cمھا عبد الحميد عبد العزيز شامه 208236
+CA B+A A-BBمى جمال عبد الباسط عبد الجليل 208238
FCC+B+BA-Cميرا مي!د جاد عبد السيد 208239
C+C+B+A+BA Bميشيل ماھر ميخائيل مكارى 208240
CBBA C+A Bمينا رأفت شاكر عوض 208241
+DCCA C+B+Cنج!ء احمد ابراھيم مغاورى 208242
+CCC+A-BB+Cنج!ء مصطفى احمد اسماعيل 208243
CB+C+A B+A Bندى سيد ابو سريع حسن 208244
+CBCA-C+BCندى نبيل عبد الستار الجنيدى 208245
+A-A-B+A BB+Bنھال محمد محمد محمد 208246
D+A-BA-B+A-Bنھله ايھاب فھمى واصل 208247
+DD+D+BCD+Dنھله رفعت جمال الدين فتح 3 208248
+DC+C+A C+B+Cنھى سعد على حجاج 208249
DCD+B+CB+Cنورا سعد الدين نور الدين 208250
+CA BA+A-A Bنورھان سعيد مصطفى عطيه 208251
+D+C+C+B+C+A-Cنورھان على حسن سنوسى 208252
C+BB+B+B+C+Bنورھان محمد محمد عبد الحميد 208253
+DC+BB+C+A Cنورھان محمد محمود سيد 208254
D+D+D+A-CC+Cنورھان محمود عبد الحميد القصرى 208255
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+BA-BA C+A Bنيفين محمد احمد توفيق 208256
D+CCB+CCCھاجر السعيد جوده 208257
+D+C+C+A-C+B+Cھدى ص!ح محمد اسماعيل 208258
+CC+CA C+A Cھدير ابراھيم محمد فتوح 208259
+BB+BA+A-B+Bھدير نادر محمود ابراھيم 208260
+CCCA-CBCھديل ع!ء الدين محمد  208261
FD+DD-FF1ھشام محمد عبد الس!م عبد العال 208262
C+BBA B+A Bھند امين عبد الغفار عبد الحميد 208263
CC+CC+DB+Cھند مجدى على أمين 208264
C+C+C+CD+BCوائل ھشام عبد الوھاب مجاھد 208265
+DBC+A+B+B+Cوسام حامد محمد عوض 3 208266
+CA-BA A-B+Bوسام على على السامولى 208267
+D+C+CB+C+BCو=ء نبيل طاھر ابو دوباره  208268
+CCCB+CB+Cيارا حسن يحى ابراھيم 208269
+A BB+A A-A-Bياسمين عصام سيد احمد 208271


