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السذرفمالحظاتالذعبةنهع الدبمهمةاالسم م
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدجياد محسهد عبد الدالم دمحم1
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدحدن دمحم عبده احسد2
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدحدشاء ابهعدران كامل دمحم3
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدحدشاء يهسف دمحم خميل4
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدحشان دمحم احسد عمى5
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحدداليا صابر جادالكريم غزالي6
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحددعاء بدر الدين دياب شرقاوي7
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحددعاء مشرهر دمحم احسد8
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحددنيا نرر عطا حدانين9
دعاء دمحم عبد العزيز.  د69مجسهعة لغة عربيةالعام الهاحددولو محفهظ ابهالهفا محسهد10
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدرحاب خميفو بدرى خميفو1
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدرحاب عرفاه فهاد احسد2
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدرحسو رمزان كبتن عجهز3
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدرشا عمى دمحم عمى4
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدرقيو صالح عمى دمحم5
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدرييام فرج دمحم احسد6
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدزىراء عاطف فاوى محسهد7
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدزيشب دمحم خيرى دمحم دمحم 8
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدساره اشرف حدن خريذى9
دعاء دمحم عبد العزيز.  د70مجسهعة اجتساعالعام الهاحدسمسى عارف دمحم معهض10
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الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحددعاء خمف دمحم مبارك1
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحددعاء عبدالحسيد قاسم حدن 2
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحددعاء فيسى محسهد ابراهيم3
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدديشا عبدالفتاح سيد احسد4
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدديشا عمى احسد ابراهيم5
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدديشا فهزى دمحم حدن6
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدديشا كسال احسد وزيرى7
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدديشا نبيو فكرى ميخائيل8
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدرانيا احسد صادق عبدهللا9
الزىراء عبد السالك. م71مجسهعة عامةالعام الهاحدرانيا احسد دمحم ابراهيم 10
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدندى حساده حدن قشاوي1
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدنرمين فهزى احسد دمحم2
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدنيال عبدالبر احسد الدردير3
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدنيى عبد الرحيم عجيب الديد4
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدنهرىان احسد بكتاش احسد5
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدنيرفين سسير ابه السجد عبدالحسيد 6
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدىاجر صالح عمى دمحم7
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدىاجر فتحى زيان عباس8
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدىاجر محسهد عمى ابراهيم9
الزىراء عبد السالك. م72مجسهعة المغة االنجميزيةالعام الهاحدىاميس احسد حدشى حدن10
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةابتدام عبدالشاصر عبدالاله سيد1
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةايريشى حمسى رياض صالح2
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الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةرقيو دمحم احسد بدوي3
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةساره ابهالدعهد دمحم احسد4
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةسسر ابهالسجد ابراهيم ابهالفزل5
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةفاطسو الزىراء عبدالفتاح عبدهللا مرطفي6
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةكاورلين عادل راتب تهفيق7
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةنجهى عبدالفتاح دمحم دمحم8
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةنرمين حمسى رياض صالح9
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةىاجر طمعو ابراهيم احسد10
الزىراء عبد السالك. م73مجسهعة حزانةالسيشيةوالء احسد الرغير محسهد11
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