اميجيّعُ امسابعُ
يّو األثنين 4242/9/35
و

اسً امزِج

اسً امزِجة

3

ابراٍيً رجب جبريه امسيد

سياح امسيد عيد احيد امطيب

4

احيد ىحيد كاىه ىحيد عبدامسٕو

نّرا امسيد ىحيّد امني

5

ِميد امسيد امعربي ىحيد امنّساني

نَي ىحيد ىقبّل سعد ىبارك

6

ساىح عبدامنطيف احيد سنطان

ىنٓ امسيد امعربٓ رجب

7

جيال اسياعيه ىحيد ىصطفي

شريَان امسيد ىحيّد امفحنُ

8

تاىر ىحيد عبدامعال ىصطفي

ىرِة امسيد عبدٌ خنيه

9

سيير داِد سّلاير عيسٓ

اييان ىكرو بخيت قٕدٌ عّض

:

ىحيد ىحيد عبدهللا عبدامحافظ

رشا فارِق احيد ىحيد حسنين

;

ىحيد عنٓ راشد رضّان

شيياء سعد ىحيد امسيد اميَدْ

32

ىحيد سيد سيد ىحيد عبدامرحيً

نسرين خضر سيد ىحيد عبدامرحيً

33

دعاء ىحيد حسين احيد

ىطنقُ

34

اشرف عير ىحيد عير ٍياو

شيرين رشاد عبد اميطنب احيد

35

ىسعد حسن ىسعد حسن عبدهللا

غادة ىحيد امطاٍر طنحُ عبد امرحين

36

سيير فّزْ قنينٓ ىساك

فيفٓ ابراٍيً راغب جٍّر شنّدٌ

37

ابراٍيً امعربٓ ابراٍيً حسين

دينا صبحٓ عنٓ امسيد سامً

38

ٍيثً سيد عّض احيد ىحيد

ىَا عنٓ امسيد حسنين عنٓ

39

ٍانٓ امسيد ىحيّد عبدامباقٓ

اىال ابراٍيً ىحيد ىحيد امشاىٓ

3:

عيرِ عبدامعزيز ىحيد حسنين

داميا نصرامدين ىحيّد امحفناِْ

; 3ىحيد امسيد امسيد ىحيّد امغياتٓ ىحيّد

ريَاو حسين ىحيد حسين امزاىك

42

ىسعد ىحيد ىسعد حسن امريس

سير صٕح امدين ىحيد عنٓ حيدْ

43

احيد احيد ىحيد ىحيد امزيات

اييان غريب غريب ىحيّد

44

امسيد عثيان امسيد عبداميجيد

رانيا امسيد احيد ىحيد امرفاعٓ

45

ىحيد امسيد ىحيد امسيد امعدِْ

رضا نصر اىاو احيد اميٕح

46

ىحيد امسيد ىحيد ىحيّد امبٍّٓ

ىيادٌ ىحيد ىحيد عبدٌ عنٓ عاىر

47

ىحيد ىسعد عبدامٌٕ ىحيد

صابرين ابراٍيً امسعيد سنييان

48

ِائه احيد ثابت رفاعي

عزٌ سيير امسيد ىحيّد امغياتي

49

يحيٓ عّض ابراٍيً

اييان حسين ىحيد عبد امرحين

4:

امسيد رىضان احيد عبدامقادر

شيياء زيدان رافت ىحيد عنٓ

;4

عٕء ابراٍيً عبدامسٕو دخيه

شيرين سنيً امسيد ىحيد سنيً

52

ابراٍيً ىحيد عباس سعد شتيّْ

نجّْ ساىٓ عنٓ ىحيد أسكندرانٓ

