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68C2.391A3.791A3.786A-3.591A3.785A-3.555D1.389A-3.565652.717.03.10B78ابانوب مكرم سعدزكى ابراهيم4001

68C2.387A-3.587A-3.587A-3.571C+2.561D+1.773C+2.590A3.762448.717.02.86B-72اسراء اشرف عواد محمد حلمى4002

78B3.078B3.078B3.091A3.791A3.754D-1.073C+2.589A-3.563249.817.02.93B-73اسراء زينهم عبدالقادر محمد جاب هللا4003

78B3.060D+1.760D+1.790A3.784B+3.365C-2.056D1.393A3.758643.817.02.58C+64اسالم اشرف رجب عبيه4004

67C2.379B3.079B3.092A3.797A+4.083B+3.355D1.395A+4.064751.517.03.03B76اسالم مسعد عبدالعزيز عبدالرحيم4005

72C+2.582B+3.385A-3.589A-3.587A-3.568C2.373C+2.593A3.764952.117.03.06B77اسماء وجدى احمد محمد قنصوه4006

88A-3.594A3.794A3.793A3.797A+4.074C+2.585A-3.594A3.771960.117.03.54A-88االء خالد محمد السيد عبد هللا4007

72C+2.590A3.790A3.793A3.789A-3.571C+2.580B+3.394A3.767955.717.03.28B82االء محمد مامون محمدى4008

85A-3.587A-3.587A-3.581B+3.389A-3.579B3.080B+3.389A-3.567757.717.03.39B+85امانى ابراهيم محمد هالل4009

77B3.087A-3.587A-3.589A-3.590A3.764D+1.775B-2.793A3.766253.617.03.15B79امنيه اسامه محمد السيد عامر4010

72C+2.551D-1.051D-1.090A3.787A-3.562D+1.765C-2.092A3.757040.717.02.39c60ايمان رافت محمد احمدطايل4011

4012
 ايمان رجب محمد اليمانى فتح الباب

شحاته
88A-3.588A-3.588A-3.592A3.770C+2.559D1.378B3.090A3.765352.917.03.11B78

81B+3.381B+3.381B+3.386A-3.582B+3.355D1.375B-2.789A-3.563051.717.03.04B76ايمان محمود كمال السيد سرحان4013

73C+2.589A-3.589A-3.587A-3.572C+2.553D-1.078B3.086A-3.562748.517.02.85B-71ايه اسامه السيد همام ابودوح4014

68C2.355D1.355D1.391A3.787A-3.572C+2.570C+2.594A3.759243.917.02.58C+65ايه سمير سعد ابراهيم عبدالمجيد4015

85A-3.590A3.790A3.796A+4.099A+4.0100A+4.080B+3.396A+4.073663.917.03.76A94ايه مصطفى راشد مصطفى العبادى4016

73C+2.594A3.794A3.790A3.789A-3.575B-2.780B+3.395A+4.069056.717.03.34B+83بسمه احمد عبدالموجود عيد عطيه4017

72C+2.576B-2.776B-2.786A-3.581B+3.366C-2.055D1.387A-3.559945.517.02.68C+67دعاء عبدالمنعم محمد حسن4018

72C+2.595A+4.095A+4.092A3.797A+4.062D+1.764D+1.793A3.767053.117.03.12B78دنيا ابراهيم حسنى نصر محمد4019

72C+2.595A+4.095A+4.088A-3.573C+2.573C+2.550D-1.092A3.763849.917.02.94B-73دينا هشام محمد محمود4020

85A-3.583B+3.385A-3.588A-3.599A+4.087A-3.578B3.090A3.769559.517.03.50A-88رضوى حمدى محمود الشيته4021

77B3.085A-3.580B+3.386A-3.577B3.054D-1.085A-3.586A-3.563051.617.03.04B76زينب حازم عبد اللطيف عامر4022

78B3.081B+3.385A-3.587A-3.591A3.765C-2.075B-2.789A-3.565153.417.03.14B79زينب عصام محمد عبد العزيز4023
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4024
 سارة محمد محمد عبدالرازق

عبدالمعطى
85A-3.594A3.794A3.788A-3.580B+3.368C2.375B-2.790A3.767456.317.03.31B+83

53D-1.053D-1.053D-1.092A3.778B3.064D+1.750D-1.087A-3.553032.817.01.93#N/A48ساره سمير فريد سند احمد المصرى4025

85A-3.595A+4.095A+4.086A-3.585A-3.572C+2.567C2.390A3.767557.517.03.38B+85ساره طارق محمد ابراهيم محمد ريشة4026

70C+2.578B3.078B3.091A3.792A3.774C+2.563D+1.790A3.763650.117.02.95B-74ساره منتصر محمد محفوظ محمد4027

85A-3.595A+4.095A+4.092A3.779B3.050D-1.067C2.395A+4.065854.517.03.21B80ساره وائل منير عبدالصمد4028

80B+3.392A3.792A3.788A-3.587A-3.578B3.078B3.090A3.768558.117.03.42B+85سلمى محمد عبدهللا محمد4029

68C2.381B+3.381B+3.375B-2.779B3.062D+1.767C2.392A3.760546.917.02.76B-69سمية ياسر محمد ابو النور4030

77B3.085A-3.585A-3.584B+3.384B+3.354D-1.055D1.382B+3.360647.417.02.79B-70سميه سامح محمد السبع4031

73C+2.591A3.791A3.791A3.793A3.782B+3.373C+2.588A-3.568255.717.03.28B82سهر محمد صالح محمد صالح4032

60D+1.793A3.793A3.790A3.772C+2.578B3.060D+1.789A-3.563548.717.02.86B-72ضحى السيد عباس سيد احمد تعلب4033

4034
 ضحى عالءالدين محروس بدوى

رصاص
68C2.385A-3.585A-3.592A3.794A3.771C+2.573C+2.594A3.766253.117.03.12B78

78B3.094A3.794A3.783B+3.382B+3.377B3.068C2.391A3.766755.017.03.24B81عال محمد عبدالهادى على الشيمى4035

70C+2.579B3.082B+3.380B+3.372C+2.50#N/A#N/A63D+1.787A-3.553342.115.02.81B-70غاده حامد جمال محمد الفقى4036

80B+3.391A3.791A3.794A3.797A+4.079B3.080B+3.393A3.770560.117.03.54A-88غاده محمد محمد على4037

70C+2.587A-3.587A-3.586A-3.595A+4.065C-2.075B-2.794A3.765953.317.03.14B78كريمان معتز بيومى على4038

64D+1.769C2.369C2.389A-3.580B+3.376B-2.755D1.382B+3.358442.517.02.50C+63مازن ياسر عبدالفتاح منتصر4039

60D+1.751D-1.051D-1.091A3.788A-3.598A+4.055D1.389A-3.558341.117.02.42c60محمد على محمد على الدرينى4040

70C+2.593A3.793A3.790A3.790A3.780B+3.372C+2.590A3.767856.117.03.30B+83مديحه انصارى متولى مرسى السيد4041

4042
 مريم عبد الحميد محمد عبد الحميد

الخطيب
85A-3.581B+3.381B+3.387A-3.594A3.781B+3.375B-2.790A3.767457.517.03.38B+85

75B-2.791A3.791A3.786A-3.571C+2.569C2.373C+2.581B+3.363751.117.03.01B75منار عاطف محمد عبدالحق االكشر4043

75B-2.794A3.794A3.793A3.793A3.785A-3.573C+2.594A3.770157.117.03.36B+84منار محمد ناصر عبدالفتاح4044

70C+2.555D1.355D1.376B-2.787A-3.569C2.355D1.387A-3.555439.317.02.31c58منى عبد هللا سليمان الشيمى4045

85A-3.597A+4.097A+4.096A+4.099A+4.088A-3.587A-3.594A3.774363.917.03.76A94نانسى يوسف محمد يوسف على4046
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الدرجة الصغرى

70C+2.587A-3.587A-3.591A3.780B+3.369C2.355D1.395A+4.063450.717.02.98B-75ندا رجب وحيد عبدالهادى4047

75B-2.786A-3.586A-3.592A3.796A+4.051D-1.065C-2.090A3.764150.917.02.99B-75هاجر نبيل رشاد على سرج4048

60D+1.752D-1.052D-1.092A3.790A3.785A-3.557D1.395A+4.058341.517.02.44c61هند محمد عبدالظاهر طه4049

75B-2.794A3.794A3.789A-3.599A+4.087A-3.578B3.094A3.771058.317.03.43B+86والء محمد عبد المعطى احمد على4050

73C+2.578B3.078B3.092A3.797A+4.083B+3.365C-2.091A3.765752.917.03.11B78يارا خالد فتحى الشحات4051
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