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مطتاز111987.76مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيدمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمأحطد حسن أحطد صديق704

مطتاز110986.98مطتازمطتازمطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جدامأحطد عبدالطظعم أحطد دمحم 705

مطتاز109285.65مطتازمطتازجيدجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامأميرة عظتر عبدالعال دمحم706

مطتاز110086.27مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازجيد جداجيد جدامآيات سيد على دمحم707

مطتاز108985.41مطتازمطتازجيدجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازجيد جداجيد جدامزيظب فهزى أبهالطجد حسين 711

مطتاز109786.04مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامشريف عبدالباسط خليفه خليل 712

مطتاز108585.10مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازمطتازجيد جداجيد جدامعائشة فتحى دمحم مرغظى 713

مطتاز112688.31مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازجيد جدامعبدهللا حسين رمضان حسن 714

مطتاز110586.67مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جداملبظى السيد عبدهللا عثطان 716

مطتاز111187.14مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازجيد جدامدمحم خلف محطهد مطاوع717

مطتاز112788.39مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازجيد جدامدمحم سعد عبدالطظصف شعبان718

مطتاز111587.45مطتازمطتازجيد جدامطتازمطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداممحطهد عبدالظاصر أبهالهفا دمحم724

مطتاز110886.90مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازمطتازجيد جداجيد جداممصطفى جطال امام جاد دمحم726

مطتاز112488.16مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداممصطفى عطادالدين عبدالعزيز أحطد 727

مطتاز115290.35مطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازجيد جداممصطفى محطهد أحطد عبدهللا728

مطتاز108985.41مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيدجيد جدامهدير دمحم صابر حسن732

مطتاز113689.10مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازجيد جدام ياسطين دمحم ابهالصفا أحطد 736
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جيد جدًا106783.69مطتازمطتازجيدمطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداجيدجيد جدامإبتسام دمحم امين إيراهيم 701

جيد جدًا107784.47مطتازمطتازجيدجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامإيطان سيد صالح عبداللطيف703

جيد جدًا107284.08مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازجيد جداجيد جدامآيات دمحم عبدالزكى أحطد708

جيد جدًا104581.96جيدمطتازجيد جداجيدجيد جدامطتازجيدمطتازمطتازمطتازجيد جداجيد جدامرنيا بدوى إيراهيم دمحم710

جيد جدًا105482.67مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداجيدمطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جدامعيشة دمحم أحطد مغارف 715

جيد جدًا104982.27مطتازمطتازجيدمطتازجيد جداجيد جدامطتازجيد جداجيد جدامطتازجيد جداجيد جدامدمحم عبدالفتاح ادم على 719

جيد جدًا105882.98جيدمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداممحطهد أحطد عبدالقادر تهفيق721

جيد جدًا107184.00مطتازمطتازجيد جدامطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازمطتازجيدممحطهد حجاج محطهد أحطد722

جيد جدًا104281.73جيدمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جدامطتازجيد جداجيدممروة الطرابلسى حسين دمحم 725

جيد جدًا105282.51مطتازمطتازجيد جداجيدجيد جداجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازمقبهلممظت هللا كطال حسن جادو729

جيد جدًا105782.90مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيدجيد جداجيد جدامطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جدامهظهف إيراهيم أحطد دمحم 733

جيد جدًا107184.00مطتازمطتازجيدجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازمطتازمطتازجيدموسام خيرى عكاشة جطال734

جيد جدًا104481.88مطتازمطتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداجيد جدامطتازمطتازمطتازمطتازمقبهلمياسطين أحطد أبهالهفا معهض 735

مطتازغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبقإميرة عبد الراضى عبد الههاب حامد702

مطتازمطتازجيدغائبغائبمطتازجيد جداجيد جداجيد جداجيد جداغائبغائبممحطهد الظهبى على دمحم 720

مطتازمطتازمقبهلمطتازجيد جداجيدجيدمقبهلجيدغائبغائبمقبهلقمحطهد صالح دمحم مصطفي723

مطتازغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبغائبقمظى أحطد محطهد بكر سعبد730

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممآيه محطهد دمحم خالد 709

محروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممحروممنهران أحطد سعدى محطهد731

طالب محرومهن وغائبهن ولهم التقدم بطلب إلعادة القيد: رابعًا

طالب ناجحهن بتقدير عام جيدجدا: ثانيًا
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