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مستاز54691.00مستازمستازمستازجيد جدامستازجيد جداجيدجيد جدامستازمستازمالروميداء بدطاوى عبدالسشعم سيد حدن11501

مستاز54590.83مستازجيد جدامستازمستازمستازجيد جداجيدجيدمستازمستازمشروق االسالم محسهد دمحم جاد الكريم21514

جيد جدًا49983.17مستازجيدمستازجيد جدامستازجيد جدامقبهلجيدمستازجيدمأمانى شاذلى رمزان حدن11503

جيد جدًا53188.50مستازمستازمستازجيد جدامستازمستازجيدجيد جداجيدمستازمأميرة عز الدين دمحم عبدالعزيز21504

جيد جدًا51085.00مستازمستازجيدمستازمستازجيد جدامقبهلجيدمستازجيدمأميرة مهسى يسشى عمى يهسف31505

جيد جدًا53889.67مستازجيد جدامستازجيد جدامستازمستازجيدجيد جدامستازمستازمبدور دمحم مرتزى اسساعيل41506

جيد جدًا51986.50مستازمستازمستازمستازمستازجيد جدامقبهلجيدمستازجيدمبدسة دمحم عيد خهجمى طو51507

جيد جدًا53889.67مستازجيدمستازجيد جدامستازمستازجيدجيد جدامستازمستازمدعاء سعد حدن دمحم 61508

جيد جدًا51485.67مستازجيد جداجيد جداجيد جدامستازجيد جداجيدجيدمستازجيدمسامية عطا هللا اسكشدر صالح71512

جيد جدًا52787.83مستازجيد جداجيد جدامستازمستازجيد جداجيدجيد جدامستازمستازمسسيرة جسال أبه الخير سيد صغير81513

جيد جدًا52988.17مستازمستازجيد جدامستازمستازجيد جداجيدجيدمستازمستازمشيساء دمحم عطا هللا دمحم91515

جيد جدًا52287.00مستازمستازجيد جداجيد جدامستازجيد جدامقبهلجيد جدامستازجيد جدامفاطسة عبدالسشعم دمحم ىاللى101517

جيد جدًا48681.00مستازجيدجيدجيد جدامستازمقبهلمقبهلجيدمستازجيدمفاطسة يهسف أحسد ابراىيم111518

جيد جدًا524.587.42مستازمستازجيدجيد جدامستازمستازمقبهلجيدمستازمستازمكرميشا مخمص واصف صشيهر121519

جيد جدًا52287.00مستازمستازجيد جداجيد جدامستازمستازمقبهلجيدمستازمستازممادونا سامي زكى روفائيل131520

جيد جدًا53388.83مستازمستازمستازجيد جدامستازمستازمقبهلجيدمستازمستازممريم عمى دمحم عمى141521

جيد جدًا50984.83مستازجيد جدامستازجيد جدامستازجيد جدامقبهلجيدمستازمقبهلممشى ثروت عبده قاسم ميزو151522

جيد جدًا52687.67مستازمستازمستازجيد جدامستازمستازمقبهلجيدمستازمستازمندى أحسد مشرهر دمحم161523

جيد جدًا51986.50مستازجيد جداجيد جداجيد جدامستازمستازمقبهلجيدمستازمستازمنيرة حدن سيد مرطفى حدين171524

جيد جدًا51886.33مستازجيد جدامستازمستازمستازجيد جدامقبهلجيدمستازجيد جدامىبو رزق سيد حفشى 181525

جيد جدًا48380.50مستازمستازجيد جداجيدمستازجيد جدامقبهلمقبهلمستازجيدمىدير دمحم حدن دمحم191526
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مستازجيدجيد جدامستازمستازجيدضعيفجيد جدامستازجيدمدعاء سعد عابدين دمحم11509

مستازضعيف جداجيد جداجيدمستازجيدمقبهلجيد جدامستازمستازمسارة أبه الحدن دمحم عهض هللا21510

مستازضعيفجيد جدامقبهلمستازجيد جدامقبهلجيدمستازمقبهلمسارة أحسد مكى حدين31511

مقبهلجيدمستازجيد جدامستازمقبهلمقبهلجيدجيدغمفاطسة حامد ميران دمحم عثسان41516

4طالب ليم حق دخهل دور اكتهبر في السهاد التي رسبه فييا أو غابه عشيا وعددىم: ثالثًا 
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