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72C+2.583B+3.357D1.384B+3.385A-3.578B3.075B-2.766C-2.060044.517.02.62C+65احمد محمد عبد العظيم على محروس4301

78B3.099A+4.087A-3.5100A+4.095A+4.085A-3.591A3.790A3.772562.317.03.66A-92اسراء ماجد عبدالرازق احمد االكشر4302

58D1.376B-2.774C+2.589A-3.583B+3.354D-1.085A-3.569C2.358842.717.02.51C+63السيد سعيد السيد حسين يحى4303
 تراكيب

 منسوجات
(3)  50

87A-3.588A-3.582B+3.398A+4.091A3.784B+3.386A-3.593A3.770960.317.03.55A-89امانى مصطفى بيومى ابوالعزم4304

 تك ا،تاج52D-1.067C2.375B-2.755D1.355D1.357D1.351D-1.041221.814.01.56#N/A39امنية يحيى جاد محمد جاد بر4305
آالت (2)  83

59D1.375B-2.764D+1.787A-3.572C+2.569C2.374C+2.563D+1.756338.117.02.24c-56اميره عالء عبد الحميد ابراهيم شلبى4306

4307
 ايات ممدوح عبد الرحمن السيد

الشافعى
69C2.384B+3.380B+3.398A+4.078B3.084B+3.384B+3.375B-2.765253.717.03.16B79

81B+3.393A3.794A3.7100A+4.099A+4.091A3.790A3.787A-3.573562.917.03.70A-93ايمان صالح السيد يوسف4308

55D1.369C2.373C+2.575B-2.774C+2.583B+3.382B+3.377B3.058844.317.02.61C+65ايمان عطية عبدالمجيد محمد جمعة4309

66C-2.078B3.089A-3.596A+4.086A-3.590A3.791A3.786A-3.568257.317.03.37B+84ايمان محمد نوفل السيد محمد4310

74C+2.564D+1.768C2.381B+3.379B3.073C+2.578B3.071C+2.558843.917.02.58C+65بسنت السيد رضوان محمد جمعه4311

58D1.370C+2.571C+2.585A-3.585A-3.560D+1.783B+3.365C-2.057743.117.02.54C+63حنان محسن مصطفى محمد منصور4312

47F0.079B3.059D1.373C+2.570C+2.555D1.381B+3.358D1.352231.717.01.86#N/A47دينا هاللى سالمه شديد ابو النصر4313

45F0.076B-2.761D+1.792A3.776B-2.750D-1.062D+1.763D+1.752532.117.01.89#N/A47سامح ابراهيم محمد البرى4314

56D1.381B+3.374C+2.592A3.779B3.071C+2.583B+3.371C+2.560746.717.02.75B-69شروق جمال محمد احمد4315

84B+3.390A3.790A3.799A+4.090A3.785A-3.590A3.794A3.772262.317.03.66A-92شيماء سعيد محمد عبد الباقى راشد4316

4317
 عبدالرحمن فاروق مصطفى مصطفى

الشيخ
74C+2.583B+3.380B+3.387A-3.581B+3.384B+3.377B3.073C+2.563952.717.03.10B78
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62D+1.772C+2.570C+2.590A3.785A-3.558D1.375B-2.767C2.357942.917.02.52C+63محمد سعد فاروق المناخلى4318

4319
 محمد مصطفى عبد النبى ابو اليزيد

الشاذلى
64D+1.793A3.782B+3.383B+3.383B+3.358D1.380B+3.366C-2.060947.117.02.77B-69

76B-2.789A-3.584B+3.394A3.796A+4.083B+3.390A3.792A3.770459.117.03.48B+87محمود عبدالرحمن محمد امام4320

BLBL0.062D+1.750D-1.078B3.065C-2.0BLBL0.063D+1.757D1.3######22.417.01.32#N/A33مصطفى عبد هللا حسين حسن سرور4321

73C+2.587A-3.581B+3.393A3.782B+3.373C+2.581B+3.382B+3.365254.117.03.18B80مصطفى محمد عبدالحميد عفيفى4322

52D-1.086A-3.576B-2.788A-3.571C+2.550D-1.072C+2.559D1.355438.717.02.28c-57منال طلعت محمد عمر ندا4323

63D+1.784B+3.373C+2.584B+3.381B+3.375B-2.787A-3.573C+2.562048.117.02.83B-71منى اسامه محمد السيد محمد4324

80B+3.383B+3.375B-2.793A3.790A3.778B3.082B+3.378B3.065954.717.03.22B80مى لطفى سليمان حافظ4325

58D1.385A-3.575B-2.798A+4.086A-3.581B+3.380B+3.377B3.064051.917.03.05B76نجالء سعيد الشحات ابراهيم4326

81B+3.392A3.783B+3.398A+4.097A+4.088A-3.593A3.792A3.772461.717.03.63A-91نجالء فتحى مصطفى فرعون4327

88A-3.582B+3.374C+2.599A+4.092A3.788A-3.587A-3.584B+3.369457.117.03.36B+84ندى احمد عبد الفتاح عامر4328

72C+2.593A3.784B+3.398A+4.095A+4.087A-3.588A-3.591A3.770859.717.03.51A-88ندى حلمى الحنفى بركات4329

80B+3.394A3.791A3.797A+4.093A3.789A-3.592A3.791A3.772762.317.03.66A-92نهال احمد فتح الباب محمد على4330

74C+2.585A-3.590A3.799A+4.089A-3.592A3.791A3.787A-3.570759.917.03.52A-88نهى عادل محى الدين احمد4331

63D+1.786A-3.582B+3.397A+4.089A-3.587A-3.586A-3.581B+3.367155.917.03.29B82نورهان حامد محمد بيومى4332

55D1.380B+3.368C2.391A3.781B+3.367C2.382B+3.377B3.060147.317.02.78B-70هبه محمد احمد على المتاعيشى4333

 تك انتاج آالت69C2.368C2.3#N/A#N/A81B+3.363D+1.762D+1.768C2.359D1.347029.814.02.13c-53هدى محمد احمد غانم4334
(2)  80
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66C-2.083B+3.367C2.371C+2.570C+2.561D+1.789A-3.575B-2.758243.317.02.55C+64يحى ياسر يحى زكريا4335
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