
 

 اجلايعٍ نهعاو -  اإلجنهُسَح انهغح شعثح عاو انثانثح انفرلح طالب أمساء
 )انرَادج انعهًُح( و 0202 - 0202

 أ.د/ حطُاء صربٌ اجملًىعح االويل ذاتعح نـ

 اضى انطانة و اضى انطانة و

 اَح حمًد أمحد حيًُ  12 اتراهُى امحد حمًد انطُد    2

 اَح حمًد حمًد عُد كشك  10 اتراهُى عاطف اتراهُى اندضىلً  0

 امياٌ حافع عسخ رشاد حالوج  13 احطاٌ حمًد عثدادلُعى عثدانعهُى  3

 امياٌ حطىن عثدانرؤوف حمًد  11 امحد اشرف امحد حمًىد هُكم  1

 امياٌ رجائً حهًً عثًاٌ  15 امحد عثدانثالً عثدانهح اناليعً  5

 امياٌ ضُف جاد جازي  16 أضراء خاند امحد عراتً  6

 امياٌ ضعُد ضُد فرج اياو  17 اضراء صالح اندٍَ عسب امحد  7

 امياٌ عثداحلهُى شفُك عثدانهح  18 اضراء حمًد امحد حمًىداياو  8

 امياٌ عثدانمادر عثدادلهًٍُ حمًد حمًد 19 اضراء حمًد يصطفً عثدانعسَس  9

 عثدانغىن حمًد غسانحامياٌ  52 اضراء وهثح وهثح حمًد حمًد  22

 امياٌ ياجد حطٍ يصطفً جاد  52 اضالو حمًد عثداحلًُد انعُطىي  22

 امياٌ حمًد اتراهُى حمًد انُجدي  50 امساء مجال اتى انعُني ضُد اتىصاميح 20

 اجنً عرتً شحاخ عثدانرمحٍ  53 امساء ريضاٌ َىضف لطة عهً  23

 اندٍَ رزق ضهُى خهُفحتطًح عس  51 امساء ضايً عهً حمًد عهً  21

 تطُد عُاًَ عثدانهح طهثح حمًد  55 امساء عاطف يهدي عهً  25

 ذاير امحد ذىفُك عفُفً عهً  56 امساء حمًد انطُد امحد انطُد 26

 ذمً اتراهُى عثدانرمحٍ اتراهُى  57 االء حمًد عثداجلىاد َطٍ 27

 ذمً حمًد امحد حايد  58 االء خاند عثداحلهُى حمًد تدراٌ  28

 ذمً حمًىد انطُد حمًىد حطٍ  59 االء شاهر نطُف انطُد  29

 ذىحُدج خاند حمًىد عثدانفراح  62 االء صالح صثحً عهً عىض  02



 

 اضى انطانة و اضى انطانة و

 جهاد نطفً حمًد انسولح  62 االء رأفد عثدانعظُى انطُد  02

 جهاد يدحد صالح اتراهُى  60 االء عثدانصًد حمًد زهراٌ  00

 جىنُاَا َاجً شحاذح جاد انهح  63 االء هشاو عثدانرشُد حمًد  03

 حطُاء َاضر فرحً حمًد يغاوري  61 ايال مجال عثدانغىن حمًد  01

 خاند رضا صثحً يصطفً انطُد  65 اياًَ مسري عثدانصادق  05

 خهىد تهاء محدي اندَة  66 أيُُح امحد حمًد امحد  06

 خهىد يرىىل عفُفً يصطفً  67 ايُُح صاتر أمحد  07

 دانُا انطُد عثدانعظُى فإاد  68 ايُُح فرحً حمًد عثدانعاطً انطُد      08

 دانُا فىزي عثدادلعثىد اتراهُى  69 ايُُح عثدانهح هالىل عفُفً شدَد  09

 دانُا َشأخ حمًىد ذىفُك  72 ايُُح َصر انطُد حمًد شاطُح  32

 دانُا َاصر عثدادلُعى عثدانرمحٍ  72 ايريج عىاد اتراهُى اياو  32

 دعاء رضا حمفىظ عثدانهح حطٍ 70 ايريج حمًد عثدانفراح طعًُح    30

   ايريج حمًىد شعثاٌ رفاعً  33

   أَح أضعد صالح زاَد  31

   اَح اشرف فىزي انطُد  35

   اَح انطُد عثدانثصري انطُدحطٍ  36

   اَح محدي حمًد عثداحلًُد حطٍ  37

   اَح محدي عسخ ريضاٌ عثدانهح  38

   اَح صفىخ امساعُم عثدادلإيٍ  39

   اَح عُد اتراهُى حمًد عُطىي  12

 

 

 

 

 



 

 اجلايعٍ نهعاو -  اإلجنهُسَح انهغح شعثح عاو انثانثح انفرلح طالب أمساء
 )انرَادج انعهًُح( و 0202 - 0202

 راَدا خرتىظد/  ذاتعح نـ اجملًىعح انثاَُح

 اضى انطانة و اضى انطانة و

 مساح امحد تدوي عُطً  93 دعاء مجُم نثُة عثاش 73

 ضهًً حيًُ حطُني عثدادلُعى  91 دَُا أشرف شعثاٌ حمًد  71

 شروق صاتر عثداحلًُد حمًد حطٍ  95 دَُا ريسي عثدانثاضط امساعُم  75

 شروق نطفً عُطً عالو  96 دَُا عاطف حمًد يرىىل 76

 شًُاء شهىب ضعُد عثداخلانك  97 راَُا انطُد شحاذح حمًد عىض 77

 شًُاء عثداحلً اتراهُى حمًد عالو  98 رحاب ضايً عثدادلعطً عثدانفراح  78

 شًُاء عثدانرمحٍ اتراهُى عثدانفراح  99 رَا رضا مجال اجلىهري  79

 شًُاء عثدانثاضط يىضً حمًد  222 روضح شكري عثدانهح عثدانعظُى  82

 شًُاء يصطفً صربي ضهًُاٌ  222 زَُة عثدانرمحٍ عثدانهح محداٌ  82

 صاترٍَ انضعُف كايم حمًد ذاج  220 زَُة عثدانغىن ضعُد حمًد  80

 صافً عصاو انطُد عثدانهح  223 ضارج اَهاب حمًد عثدانرازق 83

 صالح امحد صالح عًراٌ  221 ضارج زاهر ضعُد عثدانعسَس  81

 عثري صالح شحاذح ضىَهى عساو  225 ضارج ضاليح حمًد ضاليح  85

 عثدانرمحٍ صثحً ضامل حطُني  226 ضارج جمدي يرىىل حمًد  86

 عسج عثدرتح حمًىد اتراهُى امحد 227 ضايُح طح عثداحلًُد عهً طح  87

 عسَسج يُالد جرجص عثدانطُد  228 مسر حمًد انطُد عهً  88

 عال اشرف فرحً االنفً  229 مسر حمًد عثدانفراح عُطً  89

 عالء اندٍَ خاند حمًد انطُد  222 مسريج كايم ضعُد انطُد حجازي  92

 عًار عًار انطُد امحد  222 مسُح حمًد عثدانراضً تُىيً  92

 عهُاء مجال فرحً انشرلاوي  220 مساء حمًد ضهًُاٌ ضامل  90



 

 اضى انطانة و اضى انطانة و

 حمًد عادل حمروش عثدانطًُع  233 عهُاء حمًد عثدانرشُد اتراهُى  223

 حمًىد انطُد اتى انعُني يرعً  231 عًرو انطُد حطٍ اتراهُى عهً  221

 حمًىد ضعُد عثد احلًُد انشحاخ  235 عًرو حمًىد حمًىد محدي حمًىد  225

 حمًىد عثدانفراح حمًىد حمًد  236 غرَة وجُه صالح غًًُُ عهً  226

 حمًىد وجُح عثدانعسَس حمًىد  237 فاذٍ حطاو يصطفً عرالً حمًد 227

 يصطفً حمًد شعثاٌ عثدانرىاب  238 فاطًح انطُد جالل عهً  228

 يصطفً حمًد حمًىد حجازي  239 فاطًح مجال اندضىلً يرىىل فرياوي  229

 يروج عطُح عطُح تكري  212 فاطًح خاند يصطفً عثدانفراح يصطفً  202

 يرَى امحد صثحً انطُد امحد  212 فاطًح صالح حمًىد حمًد يهدي 202

 يرَى رافد رشاد عهً شعالٌ  210 فاطًح عثدانظاهر خمرار حمًد  200

 يرَى رضا شفُك عثدادلههك  213 فاطًح عصاو عثدادلُعى عثاش  203

 يرَى طارق حمًد عثدانغىن َصر  211 فارش ضُد امحد َثهاٌ عثداحلًُد فاطًح 201

   فهد يطعد اياو حمًد لطة  205

   فرحح عثدانعسَس صثحً امحد  206

   كرَى تطُىًَ عطُح كايم  207

   نإنإ اضايح حمًد عهً  208

   نُهً حمًد عثدانعسَس صاحل  209

   حمًد امحد حمروش انطثاعً حطٍ 232

   حمًد رضا حمًد حايد  232

   حمًد صاتر عثدانهطُف حمًد  230

 

 

 

 

 



 

نهعاو اجلايعٍ  -عاو شعثح انهغح اإلجنهُسَح   انثانثحأمساء طالب انفرلح 
 )انرَادج انعهًُح( و 0202 - 0202

 د/ حطاو ضعُد اجملًىعح انثانثح ذاتعح نـ

 اضى انطانة و اضى انطانة و

 َدي اتى انعال عثدانكرَى اتى انعال  265 َثُح يرَى حمًد مجال اندٍَ 215

 َدي ضعُد حمًىد انطُد خضر  266 يرَى حمًىد حمًد عثدانطرار  216

 َدي مسري حطٍ امحد يىضً                                                                     267 يُار اَهاب فرحً عثداجلهُم  217

 َدي عاطف عثدانعسَس امحد انًُر 268 يُار حمًد عثدانىاحد تطُىًَ  218

 َدي حمًد حطٍ اتراهُى حمًد  269 يُح انهح مجال مجال حمًد امحد  219

 َدي حمًد ضعُد حمًد دتىر 272 يُح انهح عثدانغىن عثدادلُعى عثدانغىن  252

 َريني انطُد حمًد حهًً ضاليح  272 يىن جمدي كًال عثدانعظُى اترهُى  252

 َريني حمًد حطٍ عهً احلدَدي  270 يها رفُك ضُد حمًد ضُد امحد  250

 َطرٍَ صربي عثدانىهاب عثدانرمحٍ 273 يها يأيىٌ جىدج يىضً  253

 َطًح َاصر امحد حمًد يصهحً 271 يها حمًد هاشى شاهني  251

 يرىىل حطٍ اندَةَىرا حطٍ  275 يً جمدي حمًد انثكري عثدج  255

 َىرا صالح حمًد لُصم  276 يً حمًىد حمًد امحد يطعىد  256

 َىرا حمًد عثدانرازق ريضاٌ 277 يُادج عثدانرمحٍ عثدانغفار  257

 َىراٌ محدي يصطفً حمًد  278 يُار اميٍ عثدانهح صاتر  258

 َىرهاٌ امحد صالح عثدادلغىن  279 يُار عثدانرمحٍ يهدي مجعح  259

 َىرهاٌ تالل حىاظ حطٍ اتى انعال  282 يُار هشاو حمًُ اندٍَ حمًد تُىيً 262

 َىرهاٌ محدي حطٍ 282 جنىي حمًىد جاب انهح  262

 َىرهاٌ صثحً عاير حمًد االضىد 280 َدا انطُد حمًد اتى انفرىح 260

 َىرهاٌ حمًىد حمًد تركاخ  283 َدا ضعُد زغهىل امحد ضامل  263

 هاجر ضايً امحد انعراتً اجلًم 281 َدي امحد ضعُد رزق  261



 

 اضى انطانة و اضى انطانة و

 حطاو ضهًُاٌ يصطفً ضهًُاٌ  025 هاجر عاطف حمًدي اتراهُى  285

 ضارج ضايً عثدانطرار عثدانغىن 026 هاجر عثدانشكىر حمًد عثدانشكىر 286

         شًُاء طهعد كًال اتراهُى                                                                                                       027 هاجر حمًىد ضهُى امحد خىاخ 287

 عثدانرمحٍ عىاد حمًد حمًد  028 هاَدي حمًد حمًىد عطُح  288

 جمدي كارو حمًىد عثدانغىن  029 هُد عاطف عثداحلًُد ضامل  289

 يُح انهح حطني ايني ضامل  022 هثح حمًد حمًىد عثداحلًُد عهً 292

 يً حمًد حمًد عثدانعسَس  022 هدي عثدانمىي يىضً عثدانمىي  292

 امساء صثحً عثًاٌ غسالٌ  020 هدي خاند حمًد عهً  290

 حىرَح حمًد عهً ضالو  023 هدي حمًد جاتر عهً عثداحلكى  293

 يرَى امحد تركاخ خهف  021 َارا حمًد امساعُم عثدانفراح  291

 يصطفٍ حمًد عثد انعاطٍ عفُفٍ 025 َارا َاصر يُصىر اتراهُى انكالوي  295

 مسر يغاورٌ جىدج 026 َامسني عادل حمًد كايم انطُد  296

   َامسني عثداحلك عثدانهح عثدانفراح  297

   َامسني عثدانكرَى عثدادلُعى عثدانكرَى  298

   ميىن امحد شكري عثدانطالو  299

   َدي صاتر عثدانغىن عثدانهح  022

   امحد شىفً عثدادلإيٍ االكرخ  022

   امحد حمًد حازو عثدانغفار  020

   احطاٌ جىدج خهف انهح انطُد  023

   اَح عاطف عالو يغازي  021

 

 

 


