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اسم الطالبالرقم االمتحاني
ادًذ فضم انؾثالق0720005

ادًذ يذًذ فائك انصٕاف0720006

اعايّ ٚاعش َؾٕلاذ0720007ٙ

اعشاء دغٍ انجُاد0720008٘

انثشاء عثذ انغُٙ ععٛذ0720009

اًٍٚ تغاو عثذ انكشٚى0720010

اُٚاط فاٚض انض0720011ٍٚ

اُٚاط يذًٕد اَج0720012ٕ

أدًذ دغٍ انعكٛه0720013ٙ

أغٛذ يعرض ؽذاد0720014ِ

أالء اتشاْٛى ؽهح0720015

أنٍٛ سٚاض تشتاسج0720016

أيم أدًذ ستاح0720017

أَظ عثذ انًهك انُٓاس0720018

أَظ عصاو صيشٚك0720019

آالء عثذٔ َاج0720020ٙ

آالء عهٙ اتٕ دال0720021ِٔ

آالء يذًذ عُاس0720022٘

ترٕل اكشو ؽشف0720023

ترٕل أدًذ صُذٔق0720024

تؾاس يذًذ دغاٌ خذاو انجايع0720025

تؾشٖ أدًذ عاؽٕس0720026

تؾشٖ عٛغٗ انجثشائٛم0720027

تؾشٖ يذًذ ياْش عثذ انغالو0720028

تؾٛشج دًضج انماق0720029

تالل عثذانُٕس انُٓذا0720030٘ٔ

تالل يذًذ تغاو انخشاط0720031

تالل يذًذ عانى األؽمش انذ0720032ًٕ٘

ششٚا يذًذ جٕاد0720033

جٕسض ذٕيا ذٕيا0720034

جٕنٛا عثذ انكشٚى انؾاْش0720035

جٕنٛاَا اعثش دسغاو0720036
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جٕٚم ادٔاس صك0720037ٕ

دغاو انذٍٚ ٕٚعف انؾشتج0720038ٙ

دغاٌ ذاّٚ انذغ0720039ٍ

دهٗ يذًذ غغاٌ تش0720040َّٛ

خانذ تؾٛش كشداط0720041

خهذٌٔ جًال انجذعا0720042ٌ

داَح غٛاز انؾاي0720043ٙ

داَّ يذًذ داصو صذل0720044ٙ

دعاء دغاٌ إٔٚب اغا0720045

دعٛثظ يخٛثش خهف دًٕد0720046

دٚاَا عايٙ األيٛش0720047

دًٚا طالل يذًذ0720048

دًٚح اتشاْٛى َجاس0720049

سايا فٕاص انطٕٚم0720050

سايا يذًذ سٚاض جًعّ ؽذاد0720051ِ

سايح يذًٕد انخٕن0720052ٙ

ستا يذًذ ععٛذ انًشع0720053ٙ

ستٗ عفٛف انؾهث0720054ٙ

سصاٌ عثذ هللا انذشح0720055

سؽا يذًذ ظافش دلًاق0720056

سضا يٕعٗ ؽٛخ عٛغ0720057ٗ

سضٕاٌ يذًذ سجٕاٌ دثاب0720058

سغذ صفٕح ذمٙ انذ0720059ٍٚ

سَٛى غغاٌ أعٕد0720060

سْاو عذَاٌ ذؾ0720061ّ

سٔاٌ ذذغٍٛ دًاد0720062ِ

سٔاٌ يُزس انخانذ0720063

سٔال عذَاٌ داد0720064ٙ

سٖٔ تؾاس صٚثك0720065

سٔٚذج ْٛصى آل تُٕد0720066

سٚى تٓجد يذًٕد0720067

سٚى جٕسض صٚاخ0720068

سٚى يٕعٗ انغهًٛا0720069ٌ

سًٚاص يذًذ َثٛم تغرا0720070َٙ

صاْش يذًذ لُاج0720071

صُٚة يذًذ ٔلاف0720072

صُٚح يذًذ داصو أصسق0720073

عاسج يشٔاٌ تشكاخ0720074

عاسٍٚ صٕغٕيٌٕ َعهثُذٚا0720075ٌ

عايٛح دُا عٛال0720076ٌ

عالو اتشاْٛى انذشٚش0720077٘
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عُاء خانذ ع0720078ٌٕٛ

عٕصاٌ يذًذ دٚة َغة0720079

عٛفاَّ ْؾاو تغذا0720080ٌ

ؽٛشٍٚ لٕٚذس انمذس0720081٘

ضذٗ يذًذ ؽفح0720082

ضذٗ يذًذ ؽف0720083ّ

طاسق يذًذ انُٓذا0720084٘ٔ

عانّٛ يذٙ انذٍٚ جشٚذ0720085ِ

عايش دغٍٛ انًذًذ0720086

عثذ انشدًٍ عثذ انهطٛف انؾٛخ0720087

عثذهللا جشٚظ ْالل0720088

عثٛش سايخ انذاض0720089

عطاف ؽكٛة انخطٛة انجؾ0720090ٙ

عفشاء ذٕفٛك دسٔٚؼ0720091

عال عهٙ دغ0720092ٍ

عال لاعى انؾكش0720093

عالء جٓاد عًشا0720094ٌ

عًاس جًعح انضعث0720095ٙ

عًاس فاٚض انماق0720096

عًش يذًذ أكشو انذالق0720097

غانٛح يذًذ أًٍٚ دًذ0720098

غُٗ يذًذ عًاد انذٍٚ تشَث0720099ٕ

غٛس غغاٌ عثذهللا انضٕٚذ0720100ٙ

فشح تؾاس يفر0720101ٙ

فشح يذًٕد ؽطاسج0720102

كُاٌ يذًذ خانذ األدًش0720103

نثُٗ يذًذ نؤ٘ انًُجذ انؾٓٛش تا0720104

نجٍٛ عصاو تشكاخ0720105

نجٍٛ غغاٌ انشاع0720106ٙ

نًٗ عثذ انًطهة صنضن0720107ّ

نًٗ يأيٌٕ لطشيٛض0720108

نًٗ يذًذ أَٛظ لذٔس0720109

نًٗ َٕٚظ ادًذ0720110

نٛهٗ يذًٕد دغ0720111ٌٕ

يجذ عثذهللا جاج0720112ّ

يجذ عذَاٌ انذٚش0720113٘

يجذ٘ أًٍٚ طانة0720114

يذًذ اَظ أدًذ ستاتح0720115

يذًذ اٚاد عشفاٌ دؾًح0720116

يذًذ جًال عهٙ دًذ0720117

يذًذ خٛش عطا انعر0720118ًّ
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يذًذ عايش يذًذ أًٍٚ انغًٛا0720119ٌ

يذًذ عذَاٌ يذًذ خانذ انغكش0720120٘

يذًذ كًال اتشاْٛى تكٕس0720121ِ

يذًذ يذًذ تؾاس انؾشات0720122ٙ

يذًذ يذًذ صالح انًشعؾه0720123ٙ

يذًذ يذًذ َثٛم انمصاس0720124

يذًذ يضش اتشاْٛى سفاع0720125ٙ

يذًذ يٕفك خهٛم0720126

يذًذ َٕس يذًذ دغٍٛ انغثٛع0720127ٙ

يذًذ ٔنٛذ عاٚذ0720128٘

يذًٕد تؾاس ادو0720129

يذًٕد دغٍ عثذ انْٕاب0720130

يشح جًال انفشدا0720131ٌ

يشِٔ عهٙ انمذاح0720132

يعار جًٛم انًعهى0720133

يٓا دغٍٛ ؽٓات0720134ٙ

يُٓذ يذًذ عذَاٌ انغٛذ دغ0720135ٍ

يٙ اًٍٚ لذٔس0720136ِ

َذٖ خهٛم انغٕشا0720137َٙ

َشيٍٛ يذًذ ذًٛى ؽثه0720138ٙ

َٓهح يذًذ عانى األؽمش انذ0720139ًٕ٘

َٕال يذًذ عايش انؾهٛا0720140ٌ

َٕس انٓذٖ خانذ انغالياخ0720141

َٕس عٛف انذٍٚ انغٕشا0720142َٙ

َٕس يذًذ أيٛش يُاعرشن0720143ٙ

َٛشيٍٛ يذًذ عًش0720144

ْثح صْش٘ يمصٕد0720145

ْثح عثذ انْٕاب خصأَح0720146

ْثّ دغاٌ انخشاط0720147

ْثّ عثذ انغالو عه0720148ٙ

ْذٚم يذًذ صٚاد يعط0720149ٙ

ْال عثذ انذُاٌ داض عه0720150ٙ

ٔائم فٕاص يذًذ0720151

ٔالء انٛاط انطشتٕػ0720152

ٔالء يذًذ فٕاص انُغاف0720153

ٔالء يذًذ ْٛصى ؽا0720154ٍْٛ

ًٚاٌ يذًذ صٚاد انًٓذ0720155٘
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