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المالحظات

كتابةرقما

غيابغغاحمد حلوان11258ً

حرمانحرمانحرمانأدهم الصالح21105

غيابغغارٌج العمر31874

فقط تسعت وعشرون 141529اسماء الزٌتون41553

فقط عشرة 10-10اٌمان سبسب51812ً

غيابغغأسماء الج61801ً

فقط اثنان وثالثون 181432أمانً األسود71838

غيابغغأنس العزو81886

غيابغغأنوار الحسن91030

فقط اثنان وأربعون 251742آالء البذوٌر101844

غيابغغصابٌع آالء111927

غيابغغحجار آٌة121807

غيابغغبتول سالمه131855

فقط ستت وعشرون 101626البوش بشرى141426

فقط ثالثت وخمسون 381553تسنٌم كاجوج151289

فقط ستت عشر 16-16برشٌنً جٌما161709

فقط ثمانيت وعشرون 181028حنٌن الشمال171908ً

فقط تسعت وثالثون 221739المحمد حٌاة181924

غيابغغخولة عبد الباري191453

فقط سبعت وثالثون 221537دلة الشحود201659

فقط أربعت وثالثون 181634دٌمة الوتار211688

فقط أربعت وستون 541064االمٌن رفاه221652

فقط خمست وثالثون 201535رنٌم الكردي231872

فقط ثالثون 161430السودٌن رهف241926

فقط سبعت وأربعون 331447رجب رٌم251956

غيابغغزهراء الزٌتاوي261747

فقط أربعت وثالثون 201434سماح الحاج حمود271138

غيابغغخضٌر سماح281378

غيابغغشافع مكاوي291406

غيابغغشادي العبد الرحمن30920
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الرقم
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كلٌة اآلداب
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غيابغغصبا العكاري311822

فقط خمست وعشرون 141125صفا دنٌا321786

غيابغغعبد الرزاق مرزاق33717

341437
 حمدو الكرٌم عبد

السلٌمان
فقط ستت وعشرون 101626

غيابغغحبٌب عفراء351946

فقط ستت عشر 16-16عفراء كالوي361737

غيابغغشومل عل371935ً

فقط أربعت وثالثون 171734الفرج عمر381648

غيابغغغنى الحلبٌة391875

فقط ستت عشر 16-16غزال فاطمة401766

فقط خمست وعشرون 101525فطمة خان411903ً

فقط واحد وثالثون 181331كرم الصباغ421883

فقط ستت عشر 16-16ٌوسف الشٌخ لبابة431770

غيابغغمحمد الجنٌد44994

فقط ثمانيت وثالثون 221638القاسم محمد451668

غيابغغعجة محمد461582

غيابغغالقطرٌب مرح47818

فقط واحد وأربعون 281341السرمٌنً بكري مرح481931

فقط خمست وأربعون 301545مرٌم الكردي491832

فقط ثمانيت عشر 18-18الشالش مٌساء501145

فقط خمست وثالثون 191635الشٌخ ندى511928

فقط ستت وعشرون 141226نسرٌن عبد الرحمن52947

غيابغغوفاء سفاف531852

فقط ستت عشر 16-16والء يونس541952

غيابغغوئام الشيبان551849
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