
َظزيعًهي
كراتحرلًا80ًيٍ 20يٍ 

طثع ٔخًظ144357ٌٕثانثحاالء جًال طُثزي13563

ذظع ٔخًظ114859ٌٕثانثحانيٍ عثذ انزدًٍ دظي23886ٍ

اثُرا عشزج12غ12ثانثحايًاٌ ادًذ خزي33763ّ

ثالز ٔعشز111223ٌٔثانثحدُاٌ عًاد انذيٍ انخهف انخزاتح43546

اثُراٌ ٔطر115162ٌٕثانثحدُاٌ يذًذ انصًٕع53467ّ

فمظ طثعٌٕ درجح135770ثانثحدَيا خانذ اتزاْيى63827

20-19 2 ايماف ف20-19 2 ايماف فغثانثحرشا طهًاٌ ادًذ73489

صفز فمظ0غغثانثحرَا طائز دًٕد83477

إدذٖ ٔطر134861ٌٕثانثحرَيى تظاو ذفرُاسي93557

اثُرا عشزج12غ12ثانثحرْف يذًذ ْالل103474

أرتع عشزج14غ14ثانثحريرا َضال طهٕو113861

ثًاَي ٔطر135568ٌٕثانثحريى اطعذ االطعذ123791

خًض ٔطر125365ٌٕثانثحريًا ياطز طهيًا133804ٌ

طد ٔخًظ134356ٌٕثانثحطارِ ْيثى دنٕل143504

20-19 ايماف عاو 20-19 ايماف عاو غثانثحشذا َصز االطًاعيم153010

صفز فمظ0غغثانثحعال يذًذ عثذهللا163553

20-19 2 ايماف ف20-19 2 ايماف ف10ثانثحفاسِ ادًذ عثًا173769ٌ

ثالز ٔطر115263ٌٕثانثحكاريٍ يذًذ دظي183783ٍ

20-19 1ايماف ف20-19 1ايماف فغثانثحياريا سْز انذيٍ انظيذ193343

20-19 2+1ايماف ف20-19 2+1ايماف فغثانثحيايا غاسي انخهيم203548

فمظ طرٌٕ درجح174360ثانثحيذًذ يذًذ رضٕاٌ تطذيش213845

ذظع ٔخًظ124759ٌٕثانثحيزاو دظاو عثاص223090

أرتع ٔخًظ124254ٌٕثانثحيزاو دظٍ دعكٕر233628

خًض ٔخًظ134255ٌٕثانثحيزح غظاٌ دالق243877

صفز فمظ0غغثانثحييالد يذًذ شعثا253602ٌ

انذرجح انُٓائيح
ذظهظم

الرقم 
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:        يذلك لزاءج
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            عهي طهيى
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طد ٔخًظ114556ٌٕثانثحَاذاني طائز َاصيف263498

إدذٖ ٔطر95261ٌٕثانثحٔفاء َٓاد تٓهٕا273229ٌ

 ذظع درجاخ فمظ9غ9ثانثحيارا طٓيم عثاص283813

فمظ عشزج درجاخ9110ثانثح خديًا ادًذ طهيًا294200ٌ

صفز فمظ0غغثانثح خديُا ياْز شذاد304190

اثُراٌ ٔأرتع4242ٌٕغثانثح راياَي يٕطف دهٕو313396

إدذٖ عشزج11غ11ثانثح ررْف يذًذ عثذ هللا323411

ثًاَي ٔخًظ104858ٌٕثانثح رغُِٕ دظٍ تهٕل333389

صفز فمظ0غغثانثح رَغى عًاد يٕطف343652

إدذٖ عشزج11غ11ثانثح رٔرٔد عهي ادًذ353500

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روادًذ تادي طعيذ انثكٕر363542

أرتع ٔخًظ104454ٌٕثانثح روادًذ طهًاٌ دظ373194ٍ

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روتزاءج عهي يذًذ38533

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روخانذ يذًذ انُادر392976

  نى يظجم نى يظجم11ثانثح روخضز ثائز رتيع402816

  نى يظجم نى يظجمغثانثح رورتيع دايذ ساْز41481

طثع عشزج10717ثانثح رورٔال عثذ انذًيذ جًع422832ّ

  نى يظجم نى يظجم8ثانثح رورؤٖ شفيك ادًذ432451

  نى يظجم نى يظجم11ثانثح روسيُة دظيٍ طهيًا442700ٌ

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روسيُّ غظاٌ دظ452657ٍ

 ثًاَي درجاخ فمظ8غ8ثانثح روطًارج صالح صثزج462529

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روشيزيٍ اطًاعيم اتزاْيى يذًذ472999

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روصفاء يذًذ انعثاص483543

صفز فمظ0غغثانثح روعثذ انكزيى عثذ انهطيف خهيم493270

20-19 2 ايماف ف20-19 2 ايماف ف14ثانثح روعشيشِ يذًذ ليضثا503056ٌ
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  نى يظجم نى يظجمغثانثح روعفزاء عثاص تذرا512845ٌ

  نى يظجم نى يظجم0ثانثح روعال يذًذ عهي522602

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روعهي دظٍ ادًذ531927

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روعهي طٓيم شعثا543320ٌ

طثع ٔثالث142337ٌٕثانثح روفزح اطعذ خهيهي553531

إدذٖ عشزج11غ11ثانثح رويذًذ فٕاس خضٕر563253

إدذٖ ٔثالث112031ٌٕثانثح رويزاو عذَاٌ دًٕد572674

صفز فمظ0غغثانثح رويزح ٔنيذ صٕا583000ٌ

صفز فمظ0غغثانثح رويزٔج اطًاعيم اطًاعيم592476

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روييض يذًذ دظاي602783ٕ

  نى يظجم نى يظجمغثانثح روَيفيٍ يذًذ طهيًا612812ٌ

  نى يظجم نى يظجم10ثانثح روُْادي فايش عادني622649

  نى يظجم نى يظجم12ثانثح رؤفاء ديذر عاصي63970

صفز فمظ0غغثانثح رويارا عذَاٌ فزج642892

  نى يظجم نى يظجم5ثانثح رويٕطف صانخ عطيح652325

طثع ٔطر135467ٌٕراتعحجُاٌ عهي اطًاعيم663482

فمظ ثالثٌٕ درجح111930راتعحرَا إَر يذًذ673272

طد ٔخًظ94756ٌٕراتعحرْاو طًيز عثًا683025ٌ

أرتع ٔخًظ124254ٌٕراتعحرْف عهي غاَى693415

عاليح فارلح106070راتعحطارِ طًيز شعثا703374ٌ

ثالز عشزج13غ13راتعحعال عهي خيزتك713201

ثًاَي ٔخًظ104858ٌٕراتعحنجيٍ يذًذ طعٕد722659

طد ٔخًظ114556ٌٕراتعحنيهياٌ عهي طاليي733458

أرتع ٔخًظ104454ٌٕراتعحيي طانى عثاص743451

طد ٔخًظ114556ٌٕراتعحييض يعٍ يعزٔف753341

:                يذلك كراتح

عًيذ انكهيح   

ريى طهيًٌٕ.د.أ

:        يذلك لزاءج
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ذظع ٔخًظ164359ٌٕراتعحييض َذيى َجٕب763075

فمظ عشزج درجاخ10010راتعحَٕر يعزٔف انثذزي773513

 ثًاَي درجاخ فمظ8غ8راتعحيارا ٔفيك دًذا783586ٌ

طثع ٔثالث132437ٌٕراتعح ررَيى عصاو عًار793421

فمظ خًظٌٕ درجح84250راتعح رغفزاٌ يذًٕد عًز803249

أرتع ٔخًظ84654ٌٕراتعح روريٓاو عهي انشعثاَي813317

نى يظجم انًمزرنى يظجم انًمزر9راتعح روطٕساٌ يعيٍ يهذى822135

  نى يظجم نى يظجم8راتعح روفاطًّ طهًاٌ ديٕب832240

خًض ٔعشز111425ٌٔراتعح رويزياَا يذًذ يذي انذي842868ٍ

نى يظجم انًمزرنى يظجم انًمزر7راتعح روييض طهًاٌ شٕكي852073

خًض ٔطثع106575ٌٕراتعح روُْادي جعفز دظ862802ٍ

  نى يظجم نى يظجم11راتعح رو راَظاو ديٕب ديٕب872522

  

  

  

  

:                يذلك كراتح

عًيذ انكهيح   

ريى طهيًٌٕ.د.أ

:        يذلك لزاءج

4ي4ٍ
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     رئيض شعثح اإليرذاَاخ

            عهي طهيى


