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92A3.782B+3.392A3.785A-3.5100A+4.086A-3.576B-2.786A-3.569959.317.03.49B+87اسراء رمزى عبدالغنى ابراهيم عامر4101

95A+4.083B+3.396A+4.079B3.082B+3.378B3.067C2.379B3.065954.817.03.22B81اسماء صالح عبدالعاطى مسلم مبروك4102

85A+3.582B+3.393A+3.791B3.797B+4.086B3.584C3.381B3.369960.317.03.55A-89اسماء عبدالمجيد عبدالغنى عبد الواحد قاسم4103

94A+3.780A-3.383A3.384A-3.385A+3.553A-1.068B2.381A-3.362850.717.02.98B-75االء ابراهيم محمود ابوباشا4104

94A-3.788B+3.594A3.788A3.598A+4.088A-3.577B+3.085B+3.571260.317.03.55A-89امل عربى مصيلحى محمد النفيلى4105

90A3.788A-3.594A3.788A-3.596A+4.087A-3.578B3.085A-3.570660.317.03.55A-89اميره اسماعيل عزت اسماعيل4106

91A3.780B+3.383B+3.387B+3.587A-3.583D-3.377C3.085B+3.567357.717.03.39B+85اية جمال محمد زهران4107

95A+4.083B+3.396A+4.084B+3.379B3.080B+3.369C2.379B3.066555.717.03.28B82ايمان محمد عبدالغنى محمد مطاوع4108

90A3.788A-3.594A3.787A-3.596A+4.081B+3.384B+3.386A-3.570660.517.03.56A-89ايمان محمود حسين ابراهيم4109

89A-3.583B+3.396A+4.094A3.790A3.786A-3.568C2.384B+3.369058.317.03.43B+86ايناس يحى محمد محمد4110

90A3.775B-2.780B+3.383B+3.389A-3.572C+2.565C-2.079B3.063351.317.03.02B75ايه السيد محمد محمود عبدالشافى4111

95A+4.088A-3.594A3.782B+3.393A3.787A-3.576B-2.779B3.069458.117.03.42B+85بسمه محمد سالمه السيد على المصرى4112

92A3.788A-3.594A3.786A-3.597A+4.080B+3.382B+3.383B+3.370260.117.03.54A-88تسنيم سامى محمد عبدالباقى حسب هللا4113

90A3.783B+3.396A+4.094A3.791A3.788A-3.571C+2.581B+3.369459.117.03.48B+87تقى محمود عبدالمنعم محمود4114
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83B+3.383B+3.396A+4.090A3.785A-3.566C-2.071C+2.583B+3.365754.917.03.23B81جهاد عصام الدين محمد عمران نوار4115

91A3.788A-3.594A3.786A-3.5100A+4.087A-3.581B+3.383B+3.371060.517.03.56A-89جهاد نبيل عمر رمضان4111

89A-3.588A-3.594A3.785A-3.576B-2.769C2.350D-1.079B3.063049.917.02.94B-73جهاد ياسر احمد حمدى السيد4117

94A3.782B+3.392A3.787A-3.595A+4.063D+1.788A-3.593A3.769457.717.03.39B+85حنان عبدالرحمن عبدالعظيم عبدالرحمن مشهور4118

93A3.788A-3.594A3.786A-3.595A+4.087A-3.571C+2.590A3.770459.717.03.51A-88خلود عاطف عفيفى عبدهللا4119

94A3.783B+3.396A+4.092A3.791A3.786A-3.570C+2.586A-3.569859.517.03.50A-88دارين هشام صالح على البمبى4120

85A-3.580B+3.383B+3.386A-3.592A3.755D1.371C+2.580B+3.363252.317.03.08B77داليا احمد محمد عبدهللا4121

89A-3.583B+3.396A+4.089A-3.571C+2.566C-2.072C+2.582B+3.364852.717.03.10B78دعاء امجد السيد يونس4122

92A3.782B+3.392A3.783B+3.389A-3.575B-2.768C2.390A3.767155.717.03.28B82دعاء محمد فرج على4123

91A3.782B+3.392A3.784B+3.391A3.762D+1.775B-2.787A-3.566454.517.03.21B80دينا حمزاوى محمد حمزاوى4124

91A3.788A-3.594A3.788A-3.592A3.785A-3.577B3.087A-3.570259.717.03.51A-88رانيا جمال عبدالغنى حواش4125

85A-3.580B+3.383B+3.382B+3.396A+4.059D1.378B3.089A-3.565253.717.03.16B79رضوى عبدالباسط جابر زهران4125

92A3.782B+3.392A+3.783A3.393A3.782A-3.378C+3.086B+3.568858.317.03.43B+86رضوى محمود السيد على الجوهرى4127

91A3.782B+3.392A3.786A-3.599A+4.083B+3.375B-2.786A-3.569458.917.03.46B+87رغده رءوف احمد فكرى4128
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94A3.783B+3.396A+4.088A-3.591A3.784B+3.385A-3.589A-3.571060.517.03.56A-89ساره سمير عبد ربة احمد سليم4129

91A3.788A-3.594A3.787A-3.590A3.776B-2.767C2.385A-3.567856.717.03.34B+83سلمى ايمن عبدهللا متولى الخضراوى4130

93A3.788A-3.594A3.783B+3.3100A+4.088A-3.585A-3.581B+3.371260.317.03.55A-89سلمى عادل يونس محمد الشيخ4131

95A+4.082B+3.392A3.786A-3.595A+4.088A-3.581B+3.382B+3.370160.717.03.57A-89شهاب محمد مصطفى محمد4132

81B+3.380B+3.383B+3.392A3.791A3.783B+3.375B-2.787A-3.567257.317.03.37B+84عبير احمد صبرى عبد هللا4133

84B+3.383B+3.396A+4.085A-3.581B+3.358D1.361D+1.781B+3.362950.917.02.99B-75غاده طارق فوزى عبدالجبار4134

84B+3.388A-3.594A3.783B+3.390A3.769C2.377B3.082B+3.366755.517.03.26B82فاطمة حماده محمد صقر4135

93A3.783B+3.396A+4.086A-3.583B+3.383B+3.376B-2.789A-3.568958.117.03.42B+85مارينا مجدى يوسف يوسف خليل4136

93A3.782B+3.392A3.789A-3.5100A+4.089A-3.584B+3.388A-3.571760.517.03.56A-89مى السيد العربى محمد الحسينى4137

82B+3.380B+3.383B+3.389A-3.592A3.784B+3.375B-2.778B3.066355.717.03.28B82نجوان محمد مجدى محمد امين السمالوطى4138

90A3.783B+3.396A+4.088A-3.590A3.775B-2.778B3.080B+3.368057.917.03.41B+85نسمه عماد ابراهيم العبد4139

90A3.782B+3.392A3.787A-3.597A+4.090A3.769C2.387A-3.569458.917.03.46B+87هدير محمد ماهر الكوع4140

93A3.782B+3.392A3.781B+3.393A3.777B3.079B3.081B+3.367857.317.03.37B+84وفاء سمير محمود الزعفرانى4140

82B+3.380B+3.383B+3.383B+3.390A3.786A-3.582B+3.391A3.767758.117.03.42B+85وئام احمد احمد شاكر بدوى4141

ة ل د ال عم م و الطالب ة لشئون التعل ل ل ال وك ول ن س ال ول                                                                      رئ ن                       اعضاء ال


