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Grades

5112124 خالد عبد الناصر احمد زقزوق 16
5112255 عمر محمد السعيد محمد فايد 17
5112333 محمود محمد صبحى مسعود ابو طاھرة 11
5112373 ميرنا مجدي مسعد باسيلي عياد 8
5113014 احمد ص(ح ابراھيم السماحى 16
5113022 احمد كرم صدقى حسان 8
5113180 شھاب الدين خلف , عبد الرحيم احمد 10
5113202 علي عبد الھادي محمد حسب , 5
5113254 محمد ايھاب محمد ابراھيم شعيشع
5113336 نرفانا نبيل امين خليل 16
5114024 احمد عطيه محمد سالم 13
5114025 احمد على احمد الشربينى 25
5114068 ا8ء عصام عبد الفتاح محمد رمضان 14
5114109 بسنت محمد محمد الوكيل 15
5114234 عبد الرحمن محمد على حسن ابو سعدة 27
5114250 عمرو محمد جمال محمد فوزى كامل 22
5114297 محمد عبد العزيز محمد عصمت ابو يوسف 15
5114459 ايمان ابراھيم محمد محمد فايد 11
5115070 ايمان محمد ابراھيم عبدالحميد قورة 9
5115118 حنان يحيى عبد, عبد, زين الدين 24
5115131 رؤى ع(ء لطفى محمد الصعيدى 12
5115136 راندا شعبان على البليھى 7
5115230 عبد , محمد رمضان حسين 31
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5115393 ندى اشرف عبد الجليل السيد يوسف 14
5115469 شھاب الدين سعيد على سعيد يونس 9
5115502 احمد عبد المقصود فاروق قريطم 18
5115508 روجيه يوحنا مفيد يوسف 6
5116016 أحمد حمدى عبدالحميد عبداللطيف علوان 13
5116120 تقى ع(ء الدين احمد ابراھيم 25
5116177 ريم محمد احمد مرسي الشافعي 4
5116215 شھد احمد صبحى سعد ابراھيم العمروسى 13
5116229 عبدالرحمن المنصور مساعد محمد 7
5116242 عبد, احمد حسن محمد مبارك 8
5116258 عمر خالد السيد محمد سعيد زيدان 10
5116268 عمرو محمد عبد , السيد خليل 13
5116316 محمد منصور زكى عبد العليم روميه 14
5116330 مروه حاتم محمود عمر يوسف 9
5116360 ميرنا ھشام محمد فؤاد مصطفى حتحوت 26
5116367 نجاة طاھر محمد محمد زين 25
5116368 ندا رضا إبراھيم على إبراھيم 13
5116372 ندى ايمن عبد العزيز عوض 9
5116390 نورا المعتز رؤف ابراھيم صقر 17
5116394 نورھان حلمى جمعه محمد حسن 26
5116402 نورھان محمود جابر محمد حسين عوض 3


