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85A-3.588A-3.567C2.374C+2.570C+2.579B3.065C-2.074C+2.560249.418.02.74B-69احمد عطا احمد فهيم حسين4201

83B+3.369C2.363D+1.784B+3.381B+3.376B-2.769C2.386A-3.561149.818.02.77B-69احمد محمد سعد عطيه هللا بالل4202

84B+3.370C+2.566C-2.077B3.062D+1.766C-2.077B3.072C+2.557445.318.02.52C+63احمد محمد عبد الغنى محمد منصور4203

4204
 احمد مسعود سنوسى عبد العظيم

صبيح
78B3.075B-2.755D1.376B-2.777B3.063D+1.776B-2.773C+2.557343.518.02.42c60

65C-2.078B3.074C+2.577B3.091A3.780B+3.372C+2.586A-3.562351.518.02.86B-72ازهار ربيع محمود زغلول4205

99A+4.084B+3.387A-3.588A-3.594A3.784B+3.389A-3.596A+4.072165.118.03.62A-90اسراء محمد عبدالهادى محمد شاهين4206

71C+2.581B+3.376B-2.778B3.089A-3.582B+3.383B+3.382B+3.364255.018.03.06B76اسماء حاتم فواد محمد االلفى4207

72C+2.585A-3.558D1.382B+3.380B+3.380B+3.381B+3.385A-3.562351.818.02.88B-72اسماء عطا محمد احمد4208

78B3.088A-3.586A-3.584B+3.387A-3.579B3.093A3.796A+4.069161.518.03.42B+85االء ابراهيم البيومى عبدالمجيد خالف4209

85A-3.589A-3.575B-2.776B-2.789A-3.587A-3.579B3.086A-3.566658.018.03.22B81االء حمدى محمد شاهين4210

88A-3.578B3.072C+2.575B-2.792A3.773C+2.579B3.087A-3.564454.818.03.04B76امنيه ابراهيم محمود حسين4211

86A-3.594A3.764D+1.783B+3.3100A+4.087A-3.591A3.788A-3.569359.018.03.28B82امنيه احمد ابراهيم عزب4212

82A+3.381A-3.385A-3.580B+3.393A3.786A-3.585B+3.590B+3.768262.418.03.47B+87اميرة امام زكى امام4213

88A-3.585A-3.586A-3.581B+3.392A3.787A-3.582B+3.382B+3.368362.218.03.46B+86انجى متولى فوقى متولى4214

91A3.786A-3.576B-2.785A-3.5100A+4.082B+3.380B+3.387A-3.568761.418.03.41B+85انجى مصطفى احمد حسين4215

85A-3.580B+3.360D+1.782B+3.391A3.780B+3.379B3.086A-3.564355.818.03.10B78ايه احمد احمد مندور4216

72C+2.579B3.050D-1.079B3.087A-3.577B3.076B-2.782B+3.360247.518.02.64C+66ايه حسام شريف محمد4217

96A+4.075B-2.750D-1.081B+3.384B+3.374C+2.574C+2.577B3.061149.618.02.76B-69ايه حسن محمد عبدالغنى4218

4219
 ايه عالء الدين محمد عبدالرحمن

الصياد
75B-2.785A-3.595A+4.082B+3.396A+4.083B+3.390A3.790A3.769663.118.03.51A-88
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83B+3.372C+2.552D-1.071C+2.586A-3.580B+3.375B-2.780B+3.359948.518.02.69C+67ايه ناصر محمد الشحات4220

97A+4.095A+4.098A+4.088A-3.597A+4.092A3.792A3.798A+4.075769.818.03.88A97بريهان اسامه السيد محمد غريب4221

92A3.793A3.795A+4.088A-3.590A3.792A3.787A-3.595A+4.073267.318.03.74A93بينه محمد عمر محمد خيرالدين4222

68C2.380B+3.379B3.086A-3.587A-3.583B+3.386A-3.583B+3.365256.718.03.15B79تقى مجدى محمد حامد السيد4223

85A-3.583B+3.379B3.085A-3.592A3.768C2.387A-3.595A+4.067460.118.03.34B+83جهاد عزت مرزوق عواد4224

65C-2.081B+3.385A-3.583B+3.391A3.785A-3.588A-3.589A-3.566758.118.03.23B81رنا اشرف السيد محمد4225

4226
 ريهام عبدالجواد حامد عبدالجواد

ضيف
83B+3.390A3.786A-3.584B+3.394A3.788A-3.590A3.788A-3.570363.218.03.51A-88

72C+2.566C-2.079B3.077B3.081B+3.373C+2.584B+3.380B+3.361251.318.02.85B-71زبيدة عاطف سيد احمد البقيعى4227

88A-3.574C+2.576B-2.773C+2.582B+3.382B+3.380B+3.371C+2.562653.418.02.97B-74سارة جمال مغاورى مغاورى المغربى4228

87A-3.573C+2.550D-1.078B3.078B3.078B3.071C+2.581B+3.359648.118.02.67C+67سارة محمد عبدالقادر الليثى4229

96A+4.096A+4.0100A+4.089A-3.5100A+4.090A3.797A+4.0100A+4.076870.418.03.91A98سارة امين ابراهيم ابراهيم حسنين4230

93A3.795A+4.099A+4.092A3.7100A+4.091A3.795A+4.094A3.775969.318.03.85A96سارة شوقى عبد المومن على4231

80B+3.380B+3.363D+1.776B-2.776B-2.783B+3.373C+2.573C+2.560449.018.02.72B-68سارة مجدى حماد عبدهللا4232

93A3.793A3.772C+2.582B+3.388A-3.572C+2.571C+2.579B3.065055.618.03.09B77سما عبدالجواد لطفى محمد عمر4233

76B-2.784B+3.369C2.380B+3.389A-3.577B3.078B3.086A-3.563954.218.03.01B75شهد شوقى عبدالسالم السيد4234

4235
 عبدالعزيز سليمان عبدالعزيز سليمان

النمس
#######N/A68C2.361D+1.777B3.077B3.0#N/A#N/A#N/A89A-3.577B3.038134.713.02.67C+67 (4) أساليب طباعة المنسوجات

(65=25+40)

لغات في التخصص 79B3.073C+2.536F0.080B+3.371C+2.556D1.368C2.379B3.054238.818.02.16c-54 (2)على سيد محمود على عبده4236
(37=25+48)

100A+4.095A+4.099A+4.089A-3.5100A+4.084B+3.396A+4.0100A+4.076369.618.03.87A97فاطمه ممدوح احمد محمد خميس4237

81B+3.378B3.053D-1.075B-2.783B+3.381B+3.386A-3.577B3.061450.518.02.81B-70فرح خالد محمد سميح حجاب4238
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تصميم طباعة المنسوجات N/A75B-2.776B-2.789A-3.579B3.066C-2.076B-2.777B3.046341.915.02.79B-70####0محمد محمود احمد بخيت4239
(50=20+30) (3)

83B+3.378B3.085A-3.584B+3.391A3.778B3.087A-3.579B3.066559.418.03.30B+83منه هللا محمد مختار احمد4240

85A-3.573C+2.561D+1.775B-2.788A-3.579B3.082B+3.377B3.062051.618.02.87B-72منى مهدى كمال سالم شلبى4241

91A3.768C2.350D-1.073C+2.571C+2.576B-2.766C-2.074C+2.556943.118.02.39c60ميار حسن رزق ابو الفتوح4242

80B+3.370C+2.557D1.378B3.088A-3.559D1.383B+3.387A-3.560248.018.02.67C+67نورا سعيد محمد مصطفى4243

4244
 نوران ايمن محمد صالح الدين

عبدالعظيم
71C+2.570C+2.556D1.382B+3.388A-3.569C2.382B+3.386A-3.560448.218.02.68C+67

96A+4.074C+2.550D-1.085A-3.572C+2.564D+1.776B-2.777B3.059446.818.02.60C+65هاجر عصام حسن عبد المقصود4245

73C+2.576B-2.757D1.381B+3.396A+4.066C-2.084B+3.384B+3.361748.618.02.70B-68هاله مسلم الطوخى حسن4246

98A+4.086A-3.579B3.087A-3.590A3.780B+3.386A-3.587A-3.569363.018.03.50A-88هدى على محمد عبدهللا4247

96A+4.079B3.085A-3.579B3.092A3.781B+3.377B3.084B+3.367361.118.03.39B+85وئام ايمن عبدالمنعم حمامة4248
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