
 

 امتحان الكفاءة الجامعيت
 الرابعت/الجلست  األمير الحسيه به عبداهلل الثاوي للدراساث الدوليت كليت

 91/91/1192السبج 
مساًء :-03:1  

 مختبر االودلس
 

 اسم الطالب #
الرقم 

 التخصص الكليت الجامعي
فصل التخرج 

 القاعت المتوقع

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح األيٛر 129566 جًال عثذاهلل يشاتم انجرٚثٛع 1

ذنـ
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ـــ
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ـــ
ـــ
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 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 115975 دًسج يذًذراتة عهٙ ٕٚضف 2

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل  119967 اٚاد عرار ضعذ انذًًٛاخ 3

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118561 عادل جًعح يذًذ عثذاهلل انخهٛفٙ 4

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 115135 يجذ جًال يذًذ عٕدِ 5

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 127397 فٛصم عاكف يشرف انعٛفاٌ 6

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2120088 تهمٛص ْارٌٔ عثذانهطٛف انصثٛذٙ 7

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 117924 ذٔاٌعًر عثذانذًٛذ عثذاهلل انع 8

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 116340 ضعذ صخر ضعذ أتٕعُسج 9

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح ٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَ 118939 ضهطاٌ عذَاٌ لثالٌ انمطارَح 10

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 128912 يصعة ٕٚضف يذًذ اتٕ راش 11

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2121253 يذًذ خهف ضهًٛاٌ انغهٛالخ 12

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 119733 عًار تطاو َاٚف األعٕر 13

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 116997 أدًذ عهٙ ضهًٛاٌ انشعراء 14

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح ٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاألي 2121425 يانك يذًذ دطٍ انفمراء 15

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118751 ضالو عثذاهلل َاصر انستٍ 16

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح ٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔن 106711 فٕاز عارف َاٚف انفاٚس 17

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118275 عالء أدًذ عٛذ انجثٕر 18

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 119016 تٓاء َاصر ضهًٛاٌ انذراضٛص 19

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2120110 عٛذ انرشذاٌ اضراء ادًذ 20

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 117819 زٚذ يجذى لهٛم انستٍ 21

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح  انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل 129371 يذًٕد عٛطٗ يذًٕد انجثٕر 22

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 115414 يؤيٍ جٕدج عسب انطٛطٙ 23



 2015_1 ٛاضٛحانعهٕو انط األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124450 زٚذ اتراْٛى عثذانفتاح انجانٕد٘ 24

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118035 ُْذ ٔائم ضانى انشرفا 25

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 127742 لذر يُٕر انذًٛذ٘ انفاٚس 26

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 128487 رْف ثاير عضٛة انطًٛر 27

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 128627 صانخ أدًذ صانخ انسعثٙ 28

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح ثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل ان 126699 عثذ انكرٚى ضانى عثذ انكرٚى انٓثاْثّ 29

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110514 ضًاح خضر زْذ٘ انعًٕر٘ 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 امتحان الكفاءة الجامعيت
 الرابعتجلست /ال األمير الحسيه به عبداهلل الثاوي للدراساث الدوليت كليت

 91/91/1192السبج 
مساًء :-03:1  

 مختبر الدراساث العليا
 

 اسم الطالب #
الرقم 

 التخصص الكليت الجامعي

فصل 

التخرج 

 القاعت المتوقع

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 127552 يذًذ دطٍٛ عهٙ انماضى 31
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 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123223 صفاء خانذ ْارٌٔ انخشًاٌ 32

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126286 راَٙ شعثاٌ جًٛم اتٕ دصٕج 33

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح أليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحا 119800 عثذاهلل ضعذ يذًذ انٕرٚكاخ 34

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126661 عثذ انهطٛف عًر عثذ انهطٛف انذُالطّ 35

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح  انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل 126944 طارق يرٔاٌ عثذ انمادر انمطٛشاخ 36

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 127184 عُٕد زٚذ يذًذ يذًٕد انسٕٚد 37

 2015_2 انطٛاضٛحانعهٕو  األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 119782 ايتثال ادًٕد فرداٌ انجذأشّ 38

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110330 ٚسٌ صانخ يذًذ عثايُّ 39

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118676 فرح يُصٕر عثًاٌ انسْراَٙ 40

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110454 انُاصرفٛصم ادًذ عثذانًعطٙ  41

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124790 اضٛم ٕٚضف يذًذ عصٛذِ 42

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ  61696 / يذًذ َعٛى / ريضاٌ / داج لٕل  راٚح 43

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 119683 عرار عثذاهلل يذًذ انجاز٘ 44

 2015_2 نطٛاضٛحانعهٕو ا األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126205 دٛاج عًاد يذًذ انمرعاٌ 45

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 99391 تًٛى ثاير ديٛثاٌ انًجانٙ 46

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 106495 دطٍٛ دطٍٛ عٕاد انشٛاب 47

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 131230 ٔزجيذًذ عثذانُاصر صثذٙ در 48

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 107095 أضايح عٕاد يذًذ انهٕز٘ 49

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح  انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل 126385 طالل تٍ يشار٘ تٍ شافٙ  انطثٛعٙ 50

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110319 عالء جًال يذًذ انردايُح 51

 2015_2 ٛاضٛحانعهٕو انط األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110184 عثذ انردًٍ فاٚس دطٍ انصمر 52

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 125243 عطم يذًذ ْارٌٔ ْارٌ 53



 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 116883 يذًذ رضٕاٌ اتراْٛى انفهٛخ 54

55 
تذر انذٍٚ  عٛطٗ/ ادًذ اضالو/ /يذًذ/

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110452 اضذالاخ

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 128545 خازر يصطفٗ ادًذ اتٕ زٚذ 56

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر  118179 ْتٕف يًذٔح عثذانجهٛم انًُاصٛر 57

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2131089 ْال يذًٕد يطهى انطرأَّ 58

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 119987 ضارج جًال دطٍ انخطٛة 59

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123235 يذًذ جًال يذًذ انًٕيُٙ 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 امتحان الكفاءة الجامعيت
 الرابعت/الجلست  األمير الحسيه به عبداهلل الثاوي للدراساث الدوليت كليت

 91/91/1192السبج 
مساًء :-03:1  

 مختبر مجمع القاعاث العلميت
 

 اسم الطالب #
الرقم 

 التخصص الكليت الجامعي
فصل التخرج 

 القاعت المتوقع

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 115161 دطٍٛ تالل دطٍٛ دًاد 61
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 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 127179 درٔٚشداَّ َصر٘ اضذك  62

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 104869 يذًذ تٕفٛك خهٛم درادكّ 63

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح اَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انث 127418 ٚاضًٍٛ تطاو صثذٙ انذأد 64

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 116835 يشٕح ضانى تٍ انطذم انجٕفٙ 65

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118637 يجذ عهٙ عثطاٌ انرلاد 66

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 116262 جعفر يذًذ دطٍٛ انثالَٔح 67

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 118266 انعُٕد ياجذ عثذانكرٚى انعثذانالخ 68

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126925 ٚافا ضًٛر عثذ انردٛى خضر 69

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2120768 شاد٘  يذًذ فالح انٓثاْثّ 70

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح ٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاألي 2110603 ٔالء جًال فرداٌ اتٕ عُاب 71

72 
غاز٘ / يذًذ ايٍٛ / َٕٚص انفانخ 

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 116037 انعثاد٘

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح ٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَ 123241 َٓٗ َعٛى يذًٕد انفمٓاء 73

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126131 اضراء ٔاصف ضهطاٌ عثٛذاخ 74

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124742 تًٕٛر ُٚال ضهًٛاٌ انًفتٙ 75

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 128389 يذًٕد يذًذ عثذ انجهٛم انصُاترِ 76

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 125611 اضراء ادًذ يذًذ تذاد 77

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 114540 عاير يذًٕد عثذانكرٚى انعطاف 78

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126136 يرٚى عهٙ يذًذ انصانخ 79

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح اضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذر 124282 ضعذ زٚذ يذًذ خٛر انعٕاد 80

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 121460 االء دًذاٌ راشذ انذعجّ 81



 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 129197 دُٚا يذًذ ضٛف اهلل انذذٚذ 82

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 130123 عًر ضانى يطهى انعرجاٌ 83

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110485 يجذِ فارش رٔفائٛم  زٚادِ 84

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح يٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأل 125346 رَٛى جًٛم عثذ انفتاح انطعٛذ 85

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 129288 شٓذ تطاو ضعذ انرلاد 86

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124710 اضالو عهٙ يذًذ انذُٛطٙ 87

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123238 يُٗ ادًذ دطٍ اتٕ جعفر 88

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123598 إَار ضهًٛاٌ عثذ انٓاد٘ انفطاطهّ 89

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 113239 خانذ أدًذ انعريٕطٙفرح  90

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123210 دًٚا فٛصم يذًذ انذٕٚطاخ 91

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح األيٛر انذطٍٛ 123197 اضٛم عذَاٌ يذًذ انًثٛضٍٛ 92

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 125100 يرٚى اٚاد ياجذ تاّٚ 93

 2015_2 نطٛاضٛحانعهٕو ا األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110448 طالل ْشاو يذًذ انشٕتكٙ 94

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123208 دعاء يازٌ صالح ارخاغا 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امتحان الكفاءة الجامعيت
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 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110445 يراو يرٔاٌ عثذانذافظ عرتٛاخ 96
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 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 130095 ذًذ انًغرتْٙذٖ يذًٕد ي 97

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126067 ضارِ خانذ يذًذ انثرترأٖ 98

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل 113577 ْثّ َشاخ َظًٙ يصطفٗ 99

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123242 ْذٚم يُٓذ ادًذ شمر 100

 2015_2 نعهٕو انطٛاضٛحا األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 112849 ْٛثى ْاَٙ دطٍٛ دٛاصاخ                    101

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2110392 عُٕد عًاد يذًٕد انخرٚشا 102

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124724 دٚاَا جٕزٚف انٛاش جذعٌٕ 103

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2120886 دطٍ انماعٕدْذٚم عهٙ  104

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 125385 ٔعذ خانذ يذًٕد انُٓذأٖ 105

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح ثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ ع 123222 صفاء جعفر عثذِ اتٕ رياٌ 106

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 125051 ضُاتم يذًٕد ادًذ ضاليّ 107

 2015_1 نطٛاضٛحانعهٕو ا األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 106587 جرٚص ياْر جرٚص انًصارِٔ 108

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123200 تراءِ خٛر انذٍٚ يذًذ االضطّ 109

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 125680 ادًذ دًذاٌ ضانى انفرعٍٛ 110

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124905 ع انًعاٚطّتاال عاير يطٛ 111

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126515 اضراء عثذانردٛى عثذانهطٛف دًذاٌ 112

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ  112813 ايًّٛ يُعى دًذ انفارش 113

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124944 يرِٔ عثذ انكرٚى يذًذ انعطٛاخ 114

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح انذٔنٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ 123212 ضاجذِ عثذ انردًٍ يذًذ انًُاصٛر 115

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123247 ٚاضًٍٛ عثذ انردًٍ يذًذ انذدُٕش 116

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124074 ُْا ادًذ ضاليّ انًطاعفّ 117

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 2120648 عثذانغُٙ جًعح عثذانغُٙ اتراْٛى 118



 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123240 َطٛثّ دطٍٛ يذًذ انكريٕ 119

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124563 يُٗ عاٚذ يذًذ انخثاٚثّ 120

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123244 ْٛا جًٛم يذًذ اتٕ يذٛطٍ 121

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح ضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذرا 123205 دٛاِ ادًذ رٚة جاتر 122

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 128739 ختاو يٕفك ضهًاٌ انثذرأ٘ 123

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 122907 تراءِ تالل دطٍٛ انًذرٔق 124

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123198 اياَٙ ضعٛذ ادًذ عٛطٗ 125

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 120957 رَا داتى عهٙ لاضى 126

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح طٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذ 2120401 يذًذ فٓذ عثذاهلل انٓاجر٘ 127

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123196 اضٛم عاطف يذًٕد انجراداخ 128

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح حاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛ 123224 عانّٛ تذٖٔ يذًذ انعٕٕٖٚ 129

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123233 يجذ داكى يماط انخرٚشّ 130

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123195 اضراء اتراْٛى غاز٘ شردو 131

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123207 دطٍ اتٕ لطاو دعاء راجخ 132

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123226 عالء زٚاد عهٙ اتٕرياٌ 133

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح طٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛحاأليٛر انذ 112843 يٛطر اتراْٛى عثذ انفتاح انمصعهّٛ 134

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 130255 ٔنٛذ عثذاهلل دًذ انثرٚثٍ 135

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح نذٔنٛحاأليٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ ا 123230 نثُٗ ادًذ عثذ انعسٚس انعرجاٌ 136

 2015_2 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 124498 رشٛذ عثذ انهطٛف يذًذ يذًٕد عهٙ 137

 2015_1 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 123225 عثٛر ضعذ صانخ عثذانعسٚس 138

 2015_3 انعهٕو انطٛاضٛح األيٛر انذطٍٛ تٍ عثذاهلل انثاَٙ نهذراضاخ انذٔنٛح 126386 يذًذ يشذٍ دًٛذ انًطٛر٘ 139

 


