
 3122/3123 للؼام الدراسٖ  لترزًّ٘حقسن الٌِدسح اال

 الدّر األّل
 

ًْع  الدّر الرقدٗز  الوؼدل االسن خ
 الدراسح

 الوالدظاخ

  صثادٖ االّل ج٘د 664557 ج ػ٘سٔ دسي اسْدسار 2

  صثادٖ االّل ج٘د 654442 رغد سؼ٘د دسي دمحم 3

  صثادٖ االّل ج٘د 624541 سزٓ دمحم فاضل دود 4

  صثادٖ االّل ج٘د 624521 ادود ًِاد رًدل تاَٗ 5

  صثادٖ االّل ج٘د 614623 ٌُاء كزٗن كاهل فاضل  6

  صثادٖ االّل رْسطه 764251 رداب دس٘ي دو٘د ش٘اع 7

  صثادٖ االّل هرْسط 774641 شِد ّد٘د ساهٖ صثذٖ 6

  صثادٖ االّل هرْسط 774651 ػلٖ ػثد الجثار ُاشن دمحم 5

  صثادٖ االّل هرْسط 764777 ُثَ هجثل سذاب هطز 9

  صثادٖ االّل هرْسط 764363 ُدٗل سؼ٘د سلطاى سطْاى 21

  صثادٖ الّلا هرْسط 754965 رغد ػلٖ هذوْد كزدٕ 22

  صثادٖ االّل هرْسط 754465 اسواء ػدٕ ُّ٘ة ادود 23

  صثادٖ االّل هرْسط 744465 ٌُدٍ ُادٕ دُش صغ٘ز 24

  صثادٖ االّل هرْسط 734527 تدّر اتزاُ٘ن فزداى ػٌاد 25

  صثادٖ االّل هرْسط 724547 فزح طالة دسة هللا ادود 26

  صثادٖ لاالّ هرْسط 724652 ٌُد ػْدٍ ػثد جثز 27

  صثادٖ االّل هرْسط 724761 ُدٓ سلواى دو٘د سؼ٘د 26

  صثادٖ االّل هرْسط 714666 سزاب هذوْد داّد سلواى 25

  صثادٖ االّل هقثْل 694956 ادود ػثد السالم دمحم خواس 29

  صثادٖ االّل هقثْل 654565 غصْى سؼد خل٘فح دمحم 31

  صثادٖ ّلاال هقثْل 654564 اسواء دس٘ي دسي ػلٖ 32
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 الدّر الثاًٖ
 

ًْع  الدّر الرقدٗز  الوؼدل االسن خ
 الدراسح

 الوالدظاخ

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 699992 سزهد فؤاد ًاجٖ ػوار  2

اتزاُ٘ن ػثد السالم ػثد الزدوي  3

 ػثد القادر

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 659976

  صثادٖ /الرتو٘لٖالثاًٖ هقثْل 6597612 ًذٗز ػلٖ دس٘ي ػثد 4

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 669653 اسواء ػلٖ ًاصز صتة  5

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 669566 لٌ٘ا قصٖ ادود دس٘ي 6

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 669355 رغد رتاح فارس دزٗفش  7

  صثادٖ /الرتو٘لٖالثاًٖ هقثْل 66919 هزٍّ هذسي ًؼوَ دطذْط 6

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 669155 ُثَ سالن دو٘د سثغ 5

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 649544 صفا هذسي ػلٖ دس٘ي 9

  صثادٖ /الرتو٘لٖالثاًٖ هقثْل 649779 ّسام ػلٖ دمحم هذسي 21

  صثادٖ /الرتو٘لٖالثاًٖ هقثْل 6396245 نضذٔ ػاهز كاظن جاس 22

ػثد الزدوي ػلٖ دمحم صالخ  23

 ُاشن 

  صثادٖ الثاًٖ هقثْل 639554

  صثادٖ /الرتو٘لٖالثاًٖ هقثْل 6393165 ػل٘اء ػدًاى ُادٕ خلف 24
 

 

 


