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الدورةrewardاإلسمم

دورتى يناير ويوليو9951محمد معبد بيومي خضر/ د1

دورتى يناير ويوليو6912عالء السيد أحمد أحمد أمين/ د.ا2

دورتى يناير ويوليو6186باسم أحمد زهير/ د.ا3

2016دورة يناير5685عالء صالح جوده محمد سالم/ د4

2016دورة يناير5250محمود حسنى موسى مقلد/ د5

2016دورة يناير5000محمد مختار محمد عبد اهلل/ د.ا6

2016دورة يناير5000محمد أحمد حسن هيكل/ د.ا7

2016دورة يناير5000عماد محمد محمد يوسف مسعود/ د8

2016دورة يناير5000بهاء الدين مصطفى عدلى الجندى/ د9

2016دورة يناير5000محمد أحمد السيد قاسم/ د10

2016دورة يناير5000أحمد حمدى طنطاوى/ د11

2015دورة يوليو 5000عارف عادل احمد العربى الشين/د12

2015دورة يوليو 5000محمد محمود موسى ابراهيم/د13

2015دورة يوليو 4691متولى عبداهلل محمد/د.أ14

2015دورة يوليو 4541جمال عويس السيد عويس/ د.أ15

2016دورة يناير4000محمد محمد حلمى على عريف/ د.ا16

2016دورة يناير4000د أحمد فرج محمد علي17

2016دورة يناير4000 مبروك كامل رمضان المنسى/ د.ا18

2016دورة يناير4000 شريف ابراهيم متولى رمضان/ د19

2016دورة يناير4000محمد مصطفى فضل اهلل/ د20

2016دورة يناير4000عمرو عبدالناصر علي خليل/ د21

2016دورة يناير3920كمال أمل كمال سليمان/ د22
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2016دورة يناير3920أحمد سعيد محمد اسماعيل شلبى/د.ا23

2015دورة يوليو 3902اسماء جابر على شلبى/د24

2015دورة يوليو 3875عماد سمير سيد سالم/د25

2015دورة يوليو 3740محمد صبحى مطاوع عوض/د26

2016دورة يناير3587 محمد كمال محمد زوبع/ د27

دورتى يناير ويوليو3500صالح أحمد ابراهيم عيد/ د28

دورتى يناير ويوليو3382السيد البدوى حسين المسلمى/ د.ا29

دورتى يناير ويوليو2999 عبد الحميد محمد عبد الحميد ناجى عبده/ د30

2015دورة يوليو 2741عمرو عبدالناصر على خليل/د31

2016دورة يناير2694هشام محمد السيد عبد الحليم/ د32

2016دورة يناير2627رفعت عبد الكريم عثمان/ د.ا33

2016دورة يناير2567عزة محمد محمد عبد ربه/ د34

2016دورة يناير2515على يسرى محمد العتر/ د.ا35

دورتى يناير ويوليو2328محمد عبد المنعم محمد عبد الحليم/ د36

2016دورة يناير2203لطفي إبراهيم سيد أبوسالم/ د37

2015دورة يوليو 2168دعاء صبرى ابراهيم محمد/د38

2016دورة يناير2121أحمد غمرى على عبدالحميد/د39

2015دورة يوليو 1927صافيناز محمد رضا عبدالمطلب40

2016دورة يناير1904جمال محمد سيد القط/ د41

2015دورة يوليو 1878احمد مصطفى عبدالباقى مجاهد/د42

2015دورة يوليو 1878خالد محمد احمد شرف الدين/ د43

2016دورة يناير1771ياسر رضا احمد عبد الحميد المحالوى/ د44
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2016دورة يناير1506ألهام محمد سالمة/  د45

2016دورة يناير1500وائل دردير أحمد محمد حجاج/ د46

2016دورة يناير1403 عماد سمير سيد سالم/د47

2016دورة يناير1380ميرفت محمود عاصم/ د48

2016دورة يناير1280طلعت يونس محمد يحي/ د49

50A.l.Ali11482016دورة يناير

2016دورة يناير1087محمد خيرى عبد الفتاح عمران/ د51

2016دورة يناير1014مصطفى يس نصار/  د52

2015دورة يوليو 990محمد جمعة على السيد/د.أ53

2015دورة يوليو 820حسن محمود عمارة/د54

2016دورة يناير753صفاء عبدالعال عبدالرازق/ د.ا55

2016دورة يناير746 زكريا السيد عبد اهلل هميمى/ د.ا56

2016دورة يناير740عبدالعظيم  مهنا الشرقاوى/ د.ا57

2016دورة يناير504 مصعب عبد الحميد محمد حسان/ د58

2016دورة يناير500محمد عبد الجواد احمد عبد الجواد سالم/ د59

2015دورة يوليو 290عالء أبو هاشم السيد عفيفى/د60


