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 انتمدير انُماط اضى انطانة كىدانطانة

 C 2.000 اتراهيى عاطف عثدانعاطً عثدانعسيس 190001

 B 3.000 ريسي ضعدادًد عادل ادًد  190002

 A- 3.666 اروي ايًٍ اتراهيى اتراهيى 190003

 F 0.000 اضًاعيم اتراهيى اضًاعيم 190004

 A- 3.333 ايم دايد ادًد انطيد ادًد 190005

 B+ 3.333 اَجً ضايخ يذًد يىضف 190006

 C 2.000 اَص يذًد عثدانفتاح 190007

 B 3.000 عثدهللاايح اشرف عثدانعسيس ضيد ادًد  190008

 B- 2.666 ايتٍ يذًد دطيٍ انطيد يذًد 190010

 C+ 2.333 تىال َاثاٌ تاير ضهيًاٌ 190011

 C+ 2.333 تريس اضايه اَيص عطيح خهيم 190012

 C 2.000 تطُيى هاًَ يذًىد 190013

 A 4.000 ديُا ضًير انطيد يذًد 190014

 B- 2.666 ديُا عثدانغًُ عثدانعسيس يىضف 190015

 B- 2.666 ردًه اتراهيى دطٍ 190016

 C+ 2.333 رَا ادًد يذًد 190017

 B- 2.666 رواٌ انطيد دطٍ عهً ادًد 190019

 C+ 2.333 رواٌ ايهاب يذيً ضهيًاٌ 190020

 C+ 2.333 رواٌ كريى دايد اتراهيى دويدار 190021

 B+ 3.333 رواٌ هاًَ يذًىد انطيد يذًد 190022

 C 2.000 وديد اتراهيى يذًد ضالورواٌ  190023

 C+ 2.333 روديُا طارق دطيٍ دطٍ ضانى 190024

 A- 3.666 ريى يذًد يصطفً 190025

 C 2.000 ريهاو َاصر كًال اتى جثم  190026

 C 2.000 ريهاٌ ضراج انديٍ تىفيك ضراج يذًد 190027

 C+ 2.333 ضارج يذًد يصطفً عهً َعًح هللا 190028

 B 3.000 ونيد يذًد يصطفً انطيد ضهيهح 190029

 B- 2.666 ضيف انديٍ هيثى ضهيًاٌ صُيدق 190030

 C+ 2.333 عثدانردًٍ خاند ريضاٌ ضهيًاٌ 190031

 A 4.000 عثدانردًٍ عادل يذًىد 190032

 F 0.000 عصاو يىضف عثدانفتاح عثدانًمصىد 190033

 B- 2.666 عهياء طارق اتراهيى 190034

 F 0.000 يجدي صثذً يذًد يىضف جًيععًر  190035

 C+ 2.333 عًر َثيم زكريا يذًد ادًد 190036
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 F 0.000 فارش دطُيٍ ادًد يتىنً 190038

 C+ 2.333 كارونيٍ َاجخ ايهيا اعطً جرجص 190040

 F 0.000 انطيدكريى طارق َصر  190041

 C- 1.666 كريى َصر دطٍ يذًد خاطر 190042

 C 2.000 يارن عًاد كايم اضكُدر غساوي 190045

 A- 3.333 يارياَا وضيى وديد صهية 190046

 C 2.000 ياريُا اشرف زكً تشاي 190047

 F 0.000 يازٌ اشرف دطٍ يذًد عهً يىضً 190048

 C+ 2.333 يذًد ايًٍ عهً يىضً 190049

 B 3.000 يذًد عثدهللا يذًىد عثدهللا خهف 190051

 C 2.000 يذًىد انطيد عثدانمادر 190052

 F 0.000 يرواٌ دافظ يذًد 190053

 C- 1.666 يرواٌ يذًد ادًد زويم 190054

 C 2.000 يريى ياضر يذًد َىر انديٍ فريد 190056

 C 2.000 يصطفً صثري يذًد فُدي عثدانهطيف 190057

 B 3.000 يصطفً يذًىد عثدانمىي  190059

 C+ 2.333 يُح هللا تاهر يذًد يذًىد انطًًُ 190060

 A- 3.666 يُح هللا جالل صالح رزق عثيد 190061

 C 2.000 ييار عادل عثدانفتاح يذًد ادًد 190063

 B+ 3.333 ييرَا ضًير عهً انطيد لطة 190064

 B- 2.666 َدي يددت ادًد عثدانًجيد 190065

 D 1.000 َىاف خاند ادًد شًص 190067

 C- 1.666 َىر عسانديٍ ادًد يذًىد انطيد 190068

 B- 2.666 َىراٌ ايهاب يرضً يىضف راشد 190069

 C 2.000 َىرهاٌ ضعيد يذًىد انديراًَ يذًىد 190070

 C+ 2.333 هاجر اشرف كًال دًساوي 190071

 B- 2.666 هُا عًرو يذًد صدلً 190072

 C 2.000 هُا ياجد َثيه 190073

 C- 1.666 ياضًيٍ شهاب عثدانًُعى يذًد فهًً 190074

 C- 1.666 ياضًيٍ عالءانديٍ يذًىد راشد 190075

 


