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اسم الطالبالرقم االمتحاني
اتراْٛى يًذٔح لشعٕر0330001

اتٙ يذًذ عه0330002ٙ

ادًذ فاٚس ادًذ0330003

ادٚة انفرٚذ َاصر0330004

ايرثال َهطٍ يطٕح0330005

اٚٓى ْٛثى انُصٛر0330006

أدًذ دطٍ دٛذر0330007

أضايح ضًٛر ضهًٛا0330008ٌ

أكثى رفٛك اتٕ فخر0330009

أيجذ يجٛذ يخٛص0330010

آٚٓاٌ زكرٚا لٕجّ عثًا0330011ٌ

ترْاٌ عسٚس ْار0330012ٌٔ

تطًّ َسار انعثاش0330013

تشار إَر صمر0330014

تشرٖ صانخ ٚاض0330015ٍٛ

تالل دكًد يذًذ0330016

تهمٛص فٛصم انخٕر0330017٘

تٓاء عذَاٌ خعٕر0330018ِ

تٛرٍٚ صانخ ظٕا0330019

تًٛاٌ جًال يالعٛط0330020ٗ

ذًارا دطٍ انذايط0330021

جعفر ريعاٌ انعثذهللا0330022

جالل َاصر دط0330023ٍ

جًٛم تطاو جثال0330024٘ٔ

جٕاٌ عهٙ عه0330025ٙ

دطٍ دهٛى عه0330026ٙ

دطٍ عثذ انردًٍ عًرا0330027ٌ

دطٍ عهٙ ضاليح0330028

دطٍ ْساع جُاد0330029
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دطٍٛ أدًذ ضهًٛا0330030ٌ

دطٍٛ ضهًٛاٌ تركاخ0330031

دًسِ ضًٛر دط0330032ٌٕ

دٍُٛ عذَاٌ عُثرا0330033٘ٔ

خعر ادًذ ٚذر0330034

خهذٌٔ عارف كُعا0330035ٌ

داَٙ َٕر٘ اٚشٕع0330036

دٚاَا يذًذ عه0330037ٙ

راٚح اضًاعٛم انًُأر0330038

رائذ ٔنٛذ انعثذ0330039

رتٛع خهٛم زيسو0330040

رتٛع يذٙ انطٛذ0330041

رتٛع يعٍ دط0330042ٍ

رشا عصاو َرٛفح0330043

رظٕاٌ عسٚس دفاف0330044

رَا عصاو يرٚش0330045ّ

رًٚا عٛطٗ جرجص ضهٕو0330046

زٍٚ يذًذ ضهًٛا0330047ٌ

زُٚح ادًذ عثًا0330048ٌ

ضاير أدًذ لصٛر0330049

ضاير أَٛص يرع0330050ٙ

ضعاد ضاير األيٛر ضهًٛا0330051ٌ

ضٕير َثّٛ شعث0330052ٕ

صثا عٛطٗ اتراْٛى0330053

ظٛاء يٕضٗ انثارٔد0330054٘

غارق َثٛم يٕض0330055ٗ

عثادج كًال زعٛرر0330056

عثذانذًٛذ يذًذ عًرا0330057ٌ

عثذهللا يذًذ تشار صٕف0330058ٙ

عالء يذًذ اضًاعٛم0330059

عهٙ اتراْٛى َٕٔش0330060

عهٙ جًٛم ضهًٛا0330061ٌ

عهٙ فٕز٘ تر0330062ًٕٚ

عهٙ فٛصم يذًذ0330063

عهٙ كرٚى لاظ0330064ٙ

عهٙ يذًذ اضًاعٛم0330065

عهٙ ٕٚضف شمٛر0330066ِ

عهٛاء رٚاض دٕٚب0330067
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عًار يذًذ عُراته0330068ٙ

عًراٌ دطٍٛ انطهًٛا0330069ٌ

غادِ عثذ انُاصر انجُذ0330070٘

فاذٍ عادل انذكٛى0330071

فاغًح عثذانردًٍ جهمًح0330072

فراش يذًذٕٚضف أشمر0330073

فٛاض جٕرج يهٕد0330074ٙ

كرو عهٙ ٕٚضف0330075

كرو يذطٍ انٕٓش0330076ٙ

كُاٌ ادًذ خهٛم0330077

نٛفٌٕ رفٛك جثٕر0330078

نٛهٛاٌ عهٙ ْالل0330079

نُٛا أدًذ تٛشا0330080َٙ

يازٌ ْٛطى دط0330081ٍ

يجذ زٚذ انفرح0330082

يذطٍ يذًذ ادًذ0330083

يذًذ تطاو ادًذ0330084

يذًذ دطاو اضذ0330085

يذًذ دعاش دط0330086ٍ

يذًذ ضهٛى انشأٚش0330087

يذًذ عهٙ راتعح0330088

يذًذ يانك انرد0330089ّٛ

يذًذ يذًٕد يُٓا0330090

يذًذ يعار يذًذ َثٛم عماد0330091

يذًذ يٛطر انعهٙ األضعذ0330092

يذًذراجٙ ادًذ انذًذ0330093ٔ

يذًذعسٚس عهٙ انخطٛة0330094

يذًٕد أدًذ عًرا0330095ٌ

يراد ْاشى دط0330096ٌٕ

يرح ادًذ ٚطٛر0330097

يصطفٗ يانك دجازٚح0330098

يعٍٛ عثذ هللا اضًاعٛم0330099

يٓا عًاد ترجص0330100

يُٓذ يذًذ يٕفك انذهث0330101ٙ

يؤٚذ يذًذ غاَى0330102

يٛص عهٙ ضعٛذ0330103

يٛشٛم فائس عصفٕرا0330104

َادٚا ضًٛر غان0330105ّٛ
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َاراو ضٍٛ كثرٚٛم ٕٚضف0330106

َاَطٙ ضهٛى َصٛر0330107

َثٛم يذًذ يذًذ0330108

َٕار عهٙ دال0330109

َٕر دطٍ يٕٛٓب0330110

َٕراٌ يذًذ يصطف0330111ٗ

َٛكٕال ٔدٚع دهث0330112ٙ

ْائم زٚاد انكاظى0330113

ْثّ جًٛم فرداخ0330114

ْٕزاٌ فرداٌ خهٛم0330115

ٔدٛذ يذًذ داج دط0330116ٍ

ٔضٛى عصاو ضهًٛا0330117ٌ

ٔضٛى غطاٌ ضهًٛا0330118ٌ

ٔالخ يرشذ انٕٛضف0330119

ٚارا يذًذ اضًاعٛم0330120

ٚاضر يذًٕد دًذا0330121ٌ

ٚاَا يذًذ اضًاعٛم0330122

ٚسٌ عهٙ رَجٕش0330123

ًٚاٌ عثذ انردًٍ خفرح0330124

ٕٚضف دُا َعًح0330125

ٕٚضف يذًذ ضكُٛح0330126
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