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 التمدير الٌماط اضن الطالة كىدالطالة

 C+ 2.333 اتراهين عاطف عثدالعاطً عثدالعسيس 190001

 B 3.000 عادل ادود رهسي ضعدادود  190002

 A 4.000 اروي ايوي اتراهين اتراهين 190003

 F 0.000 اضواعيل اتراهين اضواعيل 190004

 A- 3.666 اهل داهد ادود الطيد ادود 190005

 A 4.000 اًجً ضاهخ هذود يىضف 190006

 C 2.000 اًص هذود عثدالفتاح 190007

 B 3.000 ادود عثدهللاايح اشرف عثدالعسيس ضيد  190008

 A- 3.333 ايتي هذود دطيي الطيد هذود 190010

 B+ 3.333 تىال ًاثاى تاهر ضليواى 190011

 B 3.000 تريس اضاهه اًيص عطيح خليل 190012

 C+ 2.333 تطٌين هاًً هذوىد 190013

 A 4.000 ديٌا ضوير الطيد هذود 190014

 A- 3.666 ديٌا عثدالغًٌ عثدالعسيس يىضف 190015

 B+ 3.333 ردوه اتراهين دطي 190016

 C+ 2.333 رًا ادود هذود 190017

 A- 3.666 رواى الطيد دطي علً ادود 190019

 A 4.000 رواى ايهاب يذيً ضليواى 190020

 B- 2.666 رواى كرين داهد اتراهين دويدار 190021

 B+ 3.333 رواى هاًً هذوىد الطيد هذود 190022

 C+ 2.333 رواى وديد اتراهين هذود ضالم 190023

 C+ 2.333 روديٌا طارق دطيي دطي ضالن 190024

 A- 3.666 رين هذود هصطفً 190025

 B+ 3.333 ريهام ًاصر كوال اتى جثل  190026

 B+ 3.333 ريهاى ضراج الديي تىفيك ضراج هذود 190027

 A- 3.666 ضارج هذود هصطفً علً ًعوح هللا 190028

 B 3.000 ضهيلح وليد هذود هصطفً الطيد 190029

 A- 3.333 ضيف الديي هيثن ضليواى صٌيدق 190030

 B- 2.666 عثدالردوي خالد رهضاى ضليواى 190031

 A 4.000 عثدالردوي عادل هذوىد 190032

 B+ 3.333 عصام يىضف عثدالفتاح عثدالومصىد 190033

 B 3.000 علياء طارق اتراهين 190034

 D 1.000 عور هجدي صثذً هذود يىضف جويع 190035

 B- 2.666 عور ًثيل زكريا هذود ادود 190036
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 C 2.000 فارش دطٌيي ادود هتىلً 190038

 C 2.000 كاروليي ًاجخ ايليا اعطً جرجص 190040

 F 0.000 كرين طارق ًصر الطيد 190041

 C 2.000 كرين ًصر دطي هذود خاطر 190042

 F 0.000 ليديا هددت عازر تاوضروش دعثيص 190044

 B+ 3.333 هارياًا وضين وديد صلية 190046

 B 3.000 هاريٌا اشرف زكً تشاي 190047

 F 0.000 هازى اشرف دطي هذود علً هىضً 190048

 B- 2.666 ايوي علً هىضًهذود  190049

 A- 3.666 هذود عثدهللا هذوىد عثدهللا خلف 190051

 C+ 2.333 هذوىد الطيد عثدالمادر 190052

 D 1.000 هرواى دافظ هذود 190053

 C- 1.666 هرواى هذود ادود زويل 190054

 B- 2.666 هرين ياضر هذود ًىر الديي فريد 190056

 B- 2.666 عثداللطيفهصطفً صثري هذود فٌدي  190057

 A- 3.666 هصطفً هذوىد عثدالمىي  190059

 C+ 2.333 هٌح هللا تاهر هذود هذوىد الطوًٌ 190060

 A 4.000 هٌح هللا جالل صالح رزق عثيد 190061

 C+ 2.333 هيار عادل عثدالفتاح هذود ادود 190063

 A- 3.666 هيرًا ضوير علً الطيد لطة 190064

 C+ 2.333 ادود عثدالوجيد ًدي هددت 190065

 C 2.000 ًىاف خالد ادود شوص 190067

 C 2.000 ًىر عسالديي ادود هذوىد الطيد 190068

 C+ 2.333 ًىراى ايهاب هرضً يىضف راشد 190069

 C 2.000 ًىرهاى ضعيد هذوىد الدهراًً هذوىد 190070

 C+ 2.333 هاجر اشرف كوال دوساوي 190071

 C 2.000 هذود صدلًهٌا عورو  190072

 F 0.000 هٌا هاجد ًثيه 190073

 D 1.000 ياضويي شهاب عثدالوٌعن هذود فهوً 190074

 C+ 2.333 ياضويي عالءالديي هذوىد راشد 190075

 


