
الوعذالخ الٌهائُح لطالب قسن الهٌذسح الوذًُح للعام الذراسٍ 

 )الذور األول ( 9002-9000

 

الذور الذٌ  االسن خ

 تخزج هٌه

  الوالدظاخ الوعذل

 2/8/9000فٍ  00221  520077 االول عثذهللا دمحم شهاب ادوذ 0

 2/8/9000فٍ  00221  550170 االول هصطفً ادوذ فزهىد سلواى 9

تن تصذُخ  590727 األول اًسام ادوذ جىاد هغُز 3

االسن توىجة 

االهز الىسارٌ 

فٍ  05388

92-00-

9000 

 2/8/9000فٍ  00221

 2/8/9000فٍ  00221  500923 األول اسهز صثذٍ اتزاهُن دثُة 5

 2/8/9000فٍ  00221  180801 األول صاتزَي هثارك دوُذ جلعىط 7

 2/8/9000فٍ  00221  150530 األول عوز كزَن علٍ دمحم 1

 2/8/9000فٍ  00221  170513 األول رؤي عثذ الجثار ادوذ علٍ 5

 2/8/9000فٍ  00221  170517 األول ُةرغذ قاسن دمحم دث 8

 2/8/9000فٍ  00221  150703 األول هٌاء غساى دُذر هذسي 2

تن تصذُخ  150089 األول ًشىاى سعُذ فاضل ادوذ 00

االسن توىجة 

االهز الىسارٌ 

فٍ  05388

92-00-

9000 

 2/8/9000فٍ  00221

 2/8/9000فٍ  00221  130183 األول وسي طالل ادوذ جوعح 00

 2/8/9000فٍ  00221  190739 األول استثزق عالء جاسن دسُي 09

 2/8/9000فٍ  00221  190339 األول سهً َاسُي هجُذ ادوذ 03

 2/8/9000فٍ  00221  100333 األول ادوذ دوُذ ادوذ كزَفع 05

 2/8/9000فٍ  00221  100080 األول هزوج صثذٍ عثذ الجثار عثذ 07

 2/8/9000فٍ  00221  100200 األول كهها شاكز هذوىد هثار 01

 2/8/9000فٍ  00221  720805 األول هزواى دمحم صادق هاشن 05

 2/8/9000فٍ  00221  720559 األول دُذر كاهل جوعح هاَىك 08

 2/8/9000فٍ  00221  780850 األول اَالف رَاض دسُي فذعن 02

 2/8/9000فٍ  00221  710270 األول ههٌذ صثُخ قذورٌ هصلخ 90

 

 

 

 

 



 لوعذالخ الٌهائُح لطالب قسن الهٌذسح الوذًُحا

 )الذور الثاًٍ ( 9000-9002للعام الذراسٍ  

 

 

 االســـــــــن خ
 الوعذل

 التزاكوٍ
 التقذَز

الذور الذٌ 

 تخزج هٌه
 الوالدظاخ

 

فٍ  08035  الثاًٍ هتىسظ 100811 َاسز شاكز هذوىد لطُف 0

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هتىسظ 100592 هصطفً دمحم عثذالقادر سلُواى 9

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 720103 سجً ًاصز دسُي جاسن 3

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 780909 رسل جوال كاظن علٍ 5

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 780099 دعاء ادوذ فاضل عثاص 7

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 780059 هزوج دقٍ اسواعُل جثىر 1

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 750315 اًوار فُصل عطُح لفتح 5

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 710395 ًىرج اَاد جاسن دزتٍ 8

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 710003 دُذر خلُل اتزاهُن اسواعُل 2

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 770857 زتٍوسي اَاد جاسن د 00

09/09/9000 



فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 770530 ضُاء فالح كاظن سوَي 00

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 770907 هصطفً عاهز عثذهللا خلُل 09

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 770085 علُاء عثذالذافع هادٌ صالخ 03

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 750910 ئذرَاض هجُذ عشَشرا 05

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 750931 علٍ خالذ دسُي خضُز 07

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل 750055 اهال سلواى كوز عثىد 01

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل  750093 هصطفً ولُذ سلُواى اتزاهُن 05

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل  730212 علٍ هُالى هذوىد ادوذ 08

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل  730209 ادوذ اتزاهُن لفته َاسُي 02

09/09/9000 

فٍ  08035  الثاًٍ هقثىل  790290 عذٌ عادل عثذهللا دروَش 90

09/09/9000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


