
 االسم كود الطالب م

 ادًذ عًرٔ فرذٙ صانخ عًارِ 1171 1

 يرٔاٌ انطعٛذ كًال انطعٛذ دطثّ 1173 2

 يذًذ دطاو خهٛم خهٛم عثذ هللا 1175 3

 عسخ اضايّ عسخ عثذ انردًٍ 1744 4

 يارفٙ فؤاد شهثٙ ضعذ دُا 1764 5

 يذًذ عًاد اتٕ انفرٕح ادًذ 1765 6

 فراح لُذٚميذًذ انطٛذ عهٗ عثذ ان 1761 1

 عًرٔ يذًذ ضعذ عثذ انْٕاب 1716 7

 يذًذ لطة يذًٕد دطاٍَٛ 1717 7

 يذًٕد يذًذ يُصٕر يذًذ انذطًُٙ 1775 11

 شرٚف يذًذ عثذ انًُعى يذًذ انطٕدج 1717 11

 فرح دازو عثذ انذهٛى عثذ رتّ 1732 12

 َاصر ضايٙ عثذ انْٕاب انٓالنٙ 1737 13

 ًٛذ انطٛذادًذ عاطف عثذ انذ 1741 14

 يذًذ عثذ انعاطٙ انطٛذ يرٕنٙ 1751 15

 ادًذ يذًٕد يذًذ انثارِ 2111 16

 يذًٕد يذًذ انًذًذ٘ يذًذ 2117 11

 ضايٙ يذًذ دايذ يذًذ رجة 2211 17

 ادًذ جًال عثًاٌ انُجار 2251 17

 ادًذ ْاَٙ انطعٛذ يذًٕد شعالٌ 2253 21



 ر انشرلأ٘رايٙ عًاد انذٍٚ دطٍ عثذ انغُٙ جث 2311 21

 يصطفٙ دطٍٛ يذًذ كًال اتراْٛى 11121113 22

 اضالو ادًذ يذًذ ادًذ عهٙ صثخ 11121117 23

 عثذ انذهٛى اتراْٛى عالء انذٍٚ يرٕنٙ دأد 11121112 24
 

 ادًذ يطعذ عثذ انطرار يذًذ انعشر٘ 11121113 25

 ادًذ ضايخ صثر٘ عثذ هللا خهٛفّ 11121114 26

 ذ يذًٕد عثذ انًؤيٍ يصطفٙادً 11121111 21

 يذًذ َاٚم يذًذ انشٕر٘ 11121151 27

 اَص ادًذ انشثرأٖ صانخ 11121441 27

 عثذ انردًٍ عهٙ اتراْٛى خضر ضهًٛاٌ 11121446 31

 يصطفٙ َجاح عثذ انْٕاب اضًاعٛم 11121662 31

 خانذ يذًٕد يذًذ اتراْٛى االيثاتٙ 11121156 32

 ًُعى انطٛذ عٛطٙادًذ عثذ ان 11121111 33

 ادًذ ضٛف يذًذ اتراْٛى يذًذ شذاذّ 11121774 34

 عًاد ادًذ ايٍٛ عثذ انغفار غاَى 11122147 35

 ضًاء عثذ انعسٚس انطعٛذ عثذ انعسٚس يصطفٙ 11122171 36

 يذًذ ضايٗ صثذٙ انسلرد 11122177 31

 ادًذ ْاَٙء يراد اتراْٛى 11122311 37

 اتٕ انُجا ادًذ دطٍ دطٍ 11125742 37

 اتراْٛى عاطف يذًذ عطٛح 11125745 41

 ضٛف ادًذ يذًذ انطٛذ انمطر٘ 11125714 41



 يرح عاطف عثذ انفراح يذًٕد انُجار 11126237 42

 يذًٕد يذًذ يذًذ اتٕ رّٚ ضعذ 71114117 43

 يذًذ اتراْٛى يصطفٗ اتراْٛى 71112216 44

 كرٚى ريضاٌ يذًذ عٕض 71112331 45

 ادًذ عصاو انطٛذ انطٛذ شرف 71112377 46

 ٕٚضف يذًذ االياو عثاش االياو 71112411 41

 يعار اتراْٛى يرٕنٗ اتراْٛى فٕدِ 71112467 47

 خانذ عثذ انًجٛذ عٕض عهٗ انمرٚعٗ 71112412 47
 

 عًرٔ يٕضٗ عهٗ يذٛطٍ 71112475 51

 طارق ٚذٛٙ يذًٕد عثذ انعال 71112473 51

 دًذ فٕزٖ يذًٕد اضًاعٛميذًٕد ا 71112475 52

 يذًذ ضعذ طهثّ عهٗ عثذ انردًٍ 71112511 53

 يذًٕد يذًذ فٓٛى ضهًٛاٌ 71112517 54

 دطاو يذًذ عثذ انُثٙ رزق 71112567 55

 عثذ هللا كايم رفعد زٚذ 71112612 56

 اتراْٛى عثذ انذًٛذ اتراْٛى يذًٕد 71112176 51

 ًٛذ يذًذيذًذ عثذ انًُعى عثذ انذ 71112717 57

 دطاو عهٗ يذًذ يذًذ 71112767 57

 يذًٕد يذًذ عهٗ انطٛذ اتٕ دثٛش 71112772 61

 ادًذ يذًذ دهًٗ لصٛر انذٚم 71113163 61

 عثذ انعسٚس انطٛذ عثذ انعسٚس يذًٕد يذًذ انخٕنٗ 71113115 62



 ْاجرادًذ عثذانذًٛذ شٕشح 71114312 63

 عثذ انفراح عٕفضعٛذ عادل يذًذ  71115677 64

 ادًذ جًال فرذٙ يذًذ انثٛهٙ ٕٚضف 71111143 65

 صاٚة يطهك يذًذ انراو 71111154 66

 يصطفٗ يًذٔح عثذ انعسٚس يذًذ زاٚذ 711177755 61

 يذًذ عادل اتراْٛى ادًذ انطعٛذ انذُأ٘ 711177767 67

 عثذ هللا صفٕخ يطعذ يذًذ عثذ انطالو 711111111 67

 عًر يخرار يخرار انعطٕٖٛ شعٛر 711111122 11

 يذًذ رجة انمُأٖ عثذ انٓادٖ 711111131 11

 يذًذ ادًذ عثذ انذٗ عثًاٌ 711111167 12

 عثذ هللا يذًذ عثذ هللا يذًذ 711111115 13

 يذًذ يجذٖ صالح عٕض انعٛشٗ 711111361 14
 

15 711111311 
يذًٕد عثذ انعسٚس يذًذ عثذ انعسٚس 

 شذاذّ
117715 1 1 117715 

 
null 

 471715 151 1 465715 يذًذ جالل عثذ انخانك جالل عالء انذٍٚ 711111527 16
 

null 

 5727 1 1 5727 عالء عًرٔ ٚذٛٙ يذًذ رزق 711111553 11
 

null 

 6116 1 1 6116 رداب دازو يصطفٗ فًٓٗ عثذ انغُٗ 711111111 17
 

null 

 551515 1 1 551515 ٗيصطفٗ ادًذ شكرٖ يذًذ انذضٕل 711111164 17
 

null 

 1722 1 1 1722 يجاْذ ادًذ يجاْذ يذًٕد 711114114 71
 

null 

 6771 1 1 6771 عًر ضهًٛاٌ عثذ انْٕاب انطٛذ شعٛشع 711114111 71
 

null 

 6771 1 1 6771 عًر اتراْٛى عهٙ انطٛذ ضٛذ ادًذ 711114117 72
 

null 



 

 1722 1 1 1722 ادًذ انطٛذ اتراْٛى يذًٕد 711114242 73
 

null 

 15527 7537 1 6771 كرٚى َاصر ضاليّ عثاش عثذ انًجٛذ 711114317 74
 

null 

 6771 1 1 6771 اضالو يذًذ اتراْٛى يذًذ يذفٕظ 711114331 75
 

null 

 1456 1 1 1456 طارق يذًذ يذًذ يذًذ انًرضٙ صانخ 711114477 76
 

null 

 7754 1 1 7754 راْٛىياْر اتراْٛى انذطٍُٛ ات 711114531 71
 

null 

 7754 1 1 7754 زٚاد يذًذ عًاد انذٍٚ ادًذ ضهٛظ 711114563 77
 

null 

 7754 1 1 7754 ٕٚضف ادًذ ٚذٛٙ عٕض 711114624 77
 

null 

71 711114641 
عهٙ انعرتٙ انطٛذ عهٙ عثذ انثالٙ يمثم 

 انشرتُٛٙ
1722 1 1 1722 

 
null 

 7754 1 1 7754 ذاخ يذًذ َصاريذًذ دطاو يذًذ انش 711114651 71
 

null 

 6771 1 1 6771 يذًذ تكر عثذ انخانك اتراْٛى عهٙ 711114671 72
 

null 

 7754 1 1 7754 يازٌ ادًذ عسيٙ عكاشّ 711114117 73
 

null 

 7754 1 1 7754 عثذ انردًٍ اٚٓاب انعرتٙ انثرتر٘ 711114111 74
 

null 

 14576 7537 1 6157 ًطٛر٘عًر طارق عطِٕ يذًذ ان 711114174 75
 

null 

 7377 1 1 7377 ادًذ يجذ٘ انطٛذ دًٕدج دجاز٘ 711114716 76
 

null 

 7754 1 1 7754 يٓاب عصاو عثذ انًُعى ادًذ اضًاعٛم 711114723 71
 

null 

 6771 1 1 6771 ادًذ اضايّ ظرٚف َصر ادًذ اتٕ ضًرج 711115437 77
 

null 

 1722 1 1 1722 طٍٛ عانّٛاضالو انطعٛذ د 711115522 77
 

null 

 

 عثذ انردًٍ فرذٗ يمثم يذًذ صثخ 711115623 111

 اضراء ادًذ انطٛذ دطٍ 711115671 111

 عثذ انردًٍ ادًذ ضعذ يٕافٗ 711115114 112



 عًرٔ ذٕفٛك عهٗ يصطفٗ عثذ انالِ 711115731 113

 ادًذ انشافعٙ عطّٛ عثذ انذاٚى 711116521 114

 يذًذ عثذ انذًٛذ انًرٕنٙ عثذ انذًٛذ انعذل 711116531 115

 فارش عثذ انمادر انراشذ٘ 711111221 116

 خانذ ادًذ عثذ انذٙ عثًاٌ 711111234 111

 ادًذ عثذ انرؤف دطٍٛ ادًذ تذٔ٘ 711111236 117

 عهٙ خانذ عهٙ يذًٕد 711111243 117
 

 


