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 أســــــــــــــــــــــم الطـالب ت النتائج

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ ادًد ثايز ادًد 1

 ناجح ادًد فارص طعد٘ عثاص 2

 مكمل ناصر حسين علي الحسن 3

 مكمل اطايح تاطى عهٙ دًد 4

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ اًٚاٌ دايد طانى عثد انٓاد٘ 4

 مكمل تشار عثاص دًشج 5

 ناجح تالل جٕاد عثد نفتح 6

 مكمل دٕراء طارق يذًد ادًد 7

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ دٚاَا َٕساد عثد انذظٍٛ 8

 ناجح رداب طّ عهٕاٌ طهًاٌ 9

 ناجح سْزاء رعد خضٛز عثاص 10

 ناجح سْزاء عًاد عثد عهٙ يٓد٘ 11

 ناجح سْزاء فزداٌ عثاص جٕاد 12

 ناجح سُٚة دظٍٛ دًد صانخ 13

 مكمل طالو خضٛز عهٙ ادًد 14

 ناجح طًاح خٛز٘ عثاص جاطى 15

 مكمل طٛف شاكز يذًٕد كاظى 16

 مكمل طٛف يذًد كزٚى عثاص 17

 مكمل صاتزٍٚ دظٍٛ يذًٕد ادًد 18

 مكمل صفا رٚاض عهٙ يجٛد 19

 ناجح طٛثّ قذطاٌ اَصٛف كشكٕل 20

 ناجح طٛثّ نٛث عثدهللا يذًد 21

 ناجح عثدانعشٚش عَٕٙ عشأ٘ طتٕر٘ 22

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ عثدانكزٚى عثدانزساق صعة يٓد٘ 23

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ عثدهللا عثدانزساق صعة يٓد٘ 24

 مكمل عثدهللا فانخ يذًٕد جظاو 25

 ناجح عهٙ اطًاعٛم كاظى عهٙ 26

 ناجح عًز نطٛف عهكى قاطى 27

 مكمل عًز ٔصفٙ عثدانكزٚى شًض 28

 مكمل غدٚز طاياٌ عهٙ جًعّ 29

 ناجح غفزاٌ خهٛم اتزاْٛى رشٛد 30

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ فزاص عثد يذًد خًٛض 31

 مكمل فزاص كُعاٌ عدَاٌ يذًٕد 32

 ناجح قاطى يذًٕد عهٙ دًد 33

 ناجح يذًد عثد انٕدٔد يٓد٘ غافم 34

 راسب يذًد عًاد جهٛم ادْى 35

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ يزتضٗ يٓد٘ ٚذٛٗ تاع اغا 36

 مكمل يزِٔ عهٙ اطًاعٛم طهًاٌ 37

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ يظز ظار٘ عثاص عثد انعشٚش 38

 ناجح يُٗ يجٛد َشال يُصٕر 39

 مكمل َدٖ اتزاْٛى عهٙ دظٍٛ 40

 ناجح بقرار َٕر طانى عثعٕب دظٍٛ 41

 ناجح  َٕر عثدانظتار كزٚى جاطى 42

 مكمل ُْد ثايز يذًٕد خًٛض 43

 تذجة نعدو تظهًّٛ تزاءج انذيّ ْٛثى نطٛف دًٕد عطٛح 44


