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اسم الطالبالرقم االمتحاني
اتزا١ُ٘ تظاَ اتٛ اٌثزغ0930004ً

اتزا١ُ٘ س١ًٍ دظ0930005ٓ

ادّض فٛسٞ دظ0930006ٓ١

اطعٛص رجا اٌذظ0930007ٓ١

اٌثرٛي ف١صً اٌؼع١ة0930008

ا٠اص ص٠ة عثاص0930009

إتزا١ُ٘ جاطُ جاط0930010ُ

أث١ز أدّض اٌصاٌخ0930011

أدّض تض٠ز تض٠ز0930012

أدّض ِذّض ػىزٞ جّع0930013ٗ

أدّض ١ٌٚض عٍٟ آغا0930014

أطعٛص اٌذظ١ٓ رجا0930015

أطّاء ِذّٛص د١ّض0930016

أًِ دظ١ٓ اٌؼ١ز0930017

أ١ِزج ِذّض اٌشضزاء0930018

أٔض أوزَ جشار0930019

أٔض جٛرج اٌعظاف0930020ٓ١

أ٠ُٙ عصاَ ِشٛي طٕٛص0930021

آالء ١ٌٚض اٌظ0930022ُ١ٍ

آ٠اخ ٔظ١ة صر٠ٚغ0930023

ترٛي ذ١ظ١ز عٛص0930024ٖ

تزاء ِذّض رضٛاْ ِظٛذ0930025ٟ

تؼار ِذّٛص ِٕصٛر0930026

تغضٞ ١ٍِىْٛ تغضٞ صار0930027

ذّاَ دظ١ٓ ػعثا0930028ْ

ج١ًّ عثضهللا ع١ٓ ٍِه0930029

جٙاْ ل١ض اٌٛو0930030ً١

ج١ٕٙح ٔاصز اٌّطٍك0930031

جٛرج طاِٟ ٘ٛا0930032ٟٕ٠ٚ
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ج٠ًٛ أطٛاْ ٔجار0930033

داسَ ِذّض اٌشعث0930034ٟ

دظاَ أ٠ّٓ أتٛػعز0930035

دٕاْ ِذّض ػٙات0930036ٟ

د١ٕٓ اِجض اٌماض0930037ٍٟ

د١اْ ِذّض اٌع0930038ٍٟ

ساٌض جّاي ض0930039ٍٍٟ

صا١ٔح عاِز عثٛص0930040

صالي د١ّض اٌزا0930041ٞٚ

ص٠ّا ٔش٠ٗ تضٚر0930042

راِٗ تؼار إٌّجض0930043

راِٗ س١ًٍ إٌعظا0930044ْ

راِٟ عٍٟ ٚٔٛص0930045

راِٟ ف١صً ٍِّٛن0930046

راِٟ ١ِؼ١ً اٌعظاف0930047ٓ١

رغض ١ِٕز ط١ٍّا0930048ْ

رفعد غظاْ عاص0930049ٟ

رٔا ِذّض وٕعا0930050ْ

ر١ُٔ ادّض اٌّظاٌّح0930051

ر١ُٔ صفٛاْ اٌٍثات١ض0930052ٞ

ر٘ف تزواخ أتٛداِض0930053

رٚعح ٠ٛطف اٌزِذ0930054ٓ١

رؤٜ ط١ٍُ عثض اٌزضا ط١ٍُ االٔصار0930055ٞ

ر٠ُ ٠اطز اوز0930056ُ٠

سا٘ز ِذّض ر٠اض اٌرم0930057ٟ

س٠ض ِذّض ِال صاٌخ0930058

س٠ٕة ِذّض اٌم١ظ0930059ٟ

طجٝ عصاَ جعفز0930060

طزٜ داسَ اٌعشا0930061ٞٚ

طٍٜٛ ٠ٛطف تز0930062ٞ

ط١ًٙ ِذّض فٛاس اٌعماص0930063

ػاصٞ عاصي اٌفز٠ذاخ0930064

ػٛود س٠اص آػ١ر0930065ٟ

ط١ثح ساٌض عثاص ساٌض عثاص0930066

عاِز ِذّض طع١ض تىٛر0930067

عثاصٖ أدّض و١ال0930068ٟٔ

عثض اٌماصر عّز طذا0930069ْ

عثض هللا اال١ِز ِذّض غظاْ ِشٍّج0930070ٟ
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عثض هللا ِذّض طع١ض إٌعظا0930071ْ

عثضهللا لاطُ اٌشصا0930072

عثضهللا ِذّض ِٕصٛر0930073

عث١ز اتزا١ُ٘ س١ًٍ ػ١ش0930074ٛ

عضٞ ف١صً عّز0930075ٚ

عالء اٌض٠ٓ ِذّض اٌؼٛار0930076

عالء دظٓ ا١ٌٍٙا0930077ٟٔ

عٍٟ ِذّض ع0930078ٍٟ

عٍٟ ٔضاي اٌّٛدض0930079

غظاْ عثضاٌزدّٓ اٌذظ0930080ٓ

غٕٛج تؼار ِزعؼ0930081ٍٟ

فاصٞ س٠ضاْ اتٛس٠ضا0930082ْ

فاصٞ عثضٖ اٌغش0930083ٞ

فزح ٠ٛطف دظ0930084ٓ

لظٛر ٔالض دظ0930085ٓ١

وّاي ٔث١ً اٌعثضهللا0930086

١ٍ١ٌاْ عثضاٌٍط١ف فٙض0930087

ِجض جٙاص طٍّا0930088ْ

ِجض عاصي د٠ٛج0930089ٟ

ِجض ِذّض اٌع0930090ٍٟ

ِذّض إ٠اص ساٌض عٕٛس0930091

ِذّض أٔض عثض اٌىز٠ُ عث١ض0930092

ِذّض أٔض ِذّض صالح اٌماٌغ0930093

ِذّض دظ١ٓ جّعح عثٛػا0930094ٞ

ِذّض د١ٍُ اٌؼىز0930095ٞ

ِذّض ساٌض ِذّٛص اٌعا٠ٕح0930096

ِذّض سضز اٌشضز اٌجف0930097ً١

ِذّض راذة عثضهللا طع١ض0930098

ِذّض رؤٚف تؼ١ز د١ضر0930099

ِذّض طاِخ ساٌض عزات0930100ٟ

ِذّض عثض اٌذ١ّض عثض اٌّج١ض0930101

ِذّض عثض اٌزد١ُ د١ّضج0930102

ِذّض عثضاٌٛصٚص طى0930103ٛ

ِذّض عث١ضج ع١ٛع0930104

ِذّض عضٔاْ اٌصثاغ0930105

ِذّض عضٔاْ ِذّض ٔٛر اٌض٠ٓ اٌثزػح0930106

ِذّض عضٔاْ ِذّض ٘ؼاَ دظاتا0930107

ِذّض عصاَ ػاالذ0930108ٟ
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ِذّض غ١ث ١ٌٚض اٌعج0930109ٗ١

ِذّض ٌؤٞ ضا٘ز صثز0930110ٖ

ِذّض ِذّٛص األدّض اٌّذّض0930111

ِذّض ِذّٛص ا١ٌّضا0930112ٟٔ

ِذّض ِٛطٝ األدّض0930113

ِذّض ٔا٠ف ص٠ٛب0930114

ِذّض ٔٛسخ دظاْ اٌذظ0930115ٟٕ١

ِذّض ٘ؼاَ عثض اٌّذظٓ اٌظعض0930116ٚ

ِذّض ١٘ثُ عاصي ٔج١ث0930117ٗ

ِذّٛص أدّض راجخ0930118

ِز٠ُ ِؤ٠ض اٌزا0930119ٞٚ

ِصطفٝ صالح د١ضر0930120

ِصطفٝ عثض إٌاصز اطّاع١ً اٌصاٌخ0930121

ِصطفٝ عذاب طا٘ز اٌىٕا0930122ٟٔ

ِعض عثضاٌّع١ٓ اٌضر٠ض0930123

ِٙاب فز٠ض اٌمطٛف0930124

ِٕٙض ط١ٍّاْ األدّض0930125

ِؤ٠ض ِذّٛص ا١ٌٛطف0930126

١ِض عثض اٌىز٠ُ ِذظ0930127ٓ

١ِض عّاص عٍٟ اٌّال0930128

١ِظُ ِذّٛص فاعٛر0930129

ٔضٜ صر٠ض ِصطف0930130ٝ

ٔضٜ واظُ ر١٘ف0930131

ٔٛر اٌٙضٜ ط١ٍُ عزف0930132ٗ

ٔٛر ِذّض ط١ٍّا0930133ْ

ٔٛر ِذّض ٔث١ً اٌغّاس0930134

ٔٛرص ِذّض عثض اٌعاي0930135

٘أٟ ِذّض ساس0930136ٚ

٘اٚار طع١ض ِذّض0930137

٘ؼاَ دٛراْ عث0930138ٛ

١٘ثُ ِذّٛص لالج0930139ٛ

ٚائً تؼار صاصق0930140

ٚائً عثضاٌٛ٘اب صر٠ٚغ0930141

ٚط١ُ رضٛاْ ػذاصج0930142

ٚئاَ ػذاصج اٌىزاص0930143

٠اطز عثض اٌثاطظ اٌّذّض0930144

٠اط١ّٕح ِصطفٝ ادّض0930145

٠ذ١ٝ ل١ض اٌفاض0930146ٍٟ
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٠ٛطف ساٌض ِعّار0930147

٠ٛػع عثض اٌٌّٛٝ أطٛص0930148
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