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B+3.33A-3.66B3.0B+3.33B-2.661238.623.22Bمستجداسراء طارق شحاته حسن112101

0000.000غ0غ0غ0غ0غمستجداسماء ربٌع عباس احمد212102

-B-2.66B3.0B+3.33C+2.33C+2.331232.292.69Bمستجداسماء عاطف عبد اللطٌف الجٌالنى312103

-B+3.33B-2.66B3.0B3.0C+2.331234.972.91Bمستجداشرقت احمد مصطفً منصور412104

+B+3.33A-3.66A-3.66A-3.66B+3.331242.273.52Bمستجداغابى زكرٌا حلمى حنا512105

B+3.33B+3.33A-3.66B+3.33C+2.331238.623.22Bمستجداالء مجدى حسن خلٌل612106

B+3.33B3.0B3.0B+3.33C+2.331236.643.05Bمستجدالزهراء المهدى منٌر عبد الرازق712107

B+3.33B+3.33B3.0B+3.33C+2.331237.33.11Bمستجدالزهراء رمضان فهمى محمد812108

0000.000غ0غ0غ0غ0غمستجدامانى كمال عوض ٌوسف912109

+B-2.66B3.0B-2.66B-2.66C2.01231.282.61Cمستجدامٌره ابراهٌم على عثمان1012110

-B3.0B3.0B+3.33B3.0B-2.661235.983.00Bمستجدامٌره رضوان مختار محمد1112111

-B-2.66B-2.66B3.0B-2.66B-2.661232.62.72Bمستجدامٌره مصطفً محمد موسى1212112

0000.000غ0غ0غ0غ0غمستجداٌمان جمال حسن محمود1312113

-B-2.66B+3.33B+3.33B3.0B-2.661235.622.97Bمستجداٌه احمد سٌد سلٌم 1412114

+C+2.33B+3.33B-2.66B-2.66C+2.331231.612.63Cمستجداٌه احمد محمد عبد الباسط1512115

+B-2.66B3.0B-2.66C+2.33C+2.331230.952.58Cمستجدتقى خالد احمد السٌد تاج الدٌن1612116

A-3.66B+3.33B+3.33B+3.33B-2.661239.613.30Bمستجدتٌسٌر احمد عبد الكرٌم محمد1712117

B+3.33B+3.33B+3.33B+3.33C+2.331237.963.16Bمستجدحسناء سالم عفٌفى على1812118

+B-2.66B3.0B3.0C2.0B-2.661231.32.61Cمستجددٌنا عبد العال على عبد العال1912119

-B3.0B3.0C2.0B-2.66B-2.661232.32.69Bمستجدرانٌا ابراهٌم ذكى مٌخائٌل2012120

+C+2.33B+3.33C2.0B-2.66C+2.331230.292.52Cمستجدرانٌا عبد النبى عبد الوهاب عبد المجٌد2112121

-B3.0B+3.33B3.0B3.0C+2.331235.322.94Bمستجدزٌنب محمد محمود ابراهٌم2212122

C2.0B-2.66C2.0C2.0C+2.331225.982.17Cمستجدسارا احمد طاهر على2312123

B+3.33A-3.66B+3.33B+3.33B-2.661239.283.27Bمستجدساره عبد الشكور سٌد احمد 2412124
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+C+2.33B3.0C+2.33C2.0B+3.331230.312.53Cمستجدسلمى محمد احمد حسن2512125

-B-2.66B3.0C+2.33B-2.66B-2.661231.942.66Bمستجدشٌماء احمد عبد الكرٌم على2612126

-B3.0B3.0B-2.66B3.0C+2.331233.982.83Bمستجدشٌماء ساٌح محمود احمد2712127

B+3.33B3.0B3.0B3.0B-2.661236.313.03Bمستجدفاطمة الزهراء صالح ابو السعود مصطف2812128ً

B+3.33B+3.33B+3.33B3.0B-2.661237.633.14Bمستجدفاطمة النوبى جاد الرب شحات2912129

-B-2.66B3.0B3.0B-2.66C+2.331232.622.72Bمستجدفاطمه الزهراء محمود محمد على 3012130

-B-2.66B3.0B-2.66B-2.66B-2.661232.62.72Bمستجدفاطمه فراج خضري احمد3112131

+C+2.33B3.0B3.0B-2.66C+2.331231.632.64Cمستجدمارتٌنا مجدى وهٌب زكى3212132

-B-2.66B+3.33B3.0B-2.66B-2.661233.942.83Bمستجدمحمد فتحى محمد صادق3312133

+C+2.33B-2.66C+2.33C+2.33C+2.331228.622.39Cمستجدمرٌم عبد الحكٌم سعٌد عبد الباسط3412134

B+3.33B3.0B-2.66B3.0B3.01236.313.03Bمستجدمنه هللا رمضان محمد دهب3512135

B+3.33B+3.33A-3.66B+3.33C+2.331238.623.22Bمستجدمنه هللا عبِد السالم محمد موسى3612136

+B-2.66B3.0B-2.66B-2.66C2.01231.282.61Cمستجدمنى حسن محمد حسن3712137

+B+3.33A-3.66A-3.66B+3.33B+3.331241.283.44Bمستجدندى رمضان محمود محمد محمود3812138

+B-2.66B3.0C+2.33B-2.66C+2.331231.282.61Cمستجدندى شاكر محمد عبٌد3912139

-B-2.66B+3.33B-2.66B3.0C+2.331233.622.80Bمستجدنورا حامد احمد محمود4012140

C2.0C2.0C2.0C+2.33F01020.992.10Cمستجدنورهان عالء عبد الهادى اسماعٌل4112141

B+3.33B3.0B3.0B+3.33C+2.331236.643.05Bمستجدهاجر محمد عبد المقصود محمد4212142

B+3.33B+3.33B3.0B+3.33C2.01236.643.05Bمستجدهاجر محمد على سٌد4312143

-B+3.33B3.0B3.0B+3.33C2.01235.983.00Bمستجدهبه حسٌن صالح عبد الرحمن4412144

+C+2.33B3.0C+2.33B-2.66C2.01229.632.47Cمستجدهدى ابو المجد راضى احمد4512145

+B-2.66B3.0C2.0B-2.66B-2.661231.282.61Cمستجدهدى خالد محمد مدنى4612146

-B-2.66B3.0B-2.66B-2.66C+2.331231.942.66Bمستجدهناء وفدى عبد الظاهر حسن4712147

B+3.33B+3.33B3.0B+3.33B-2.661237.963.16Bمستجدٌسرا السٌد مبارك محمد4812148
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