
             كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح / ذخصص   إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

 سلى انماعح(B3-17) انشغثح االٔنٗ   
 

 و2014/و2013أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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سل
 

 

 مازن هادي علً محمد 45000 1

 امجد أحمد عبدهللا فارع 45001 2

 أحمد جمال أحمد حسن 45002 3

 نادر محمد غالب صالح 45003 4

 معاذ توفٌق أحمد علً 45004 5

 مدٌحة ناصر عبدالقدوس عبدالخالق 45005 6

 مروى أحمد فضل صالح 45006 7

 محمد عدنان محمد علً 45007 8

 وجدان عز الدٌن كرامة علً سعٌد 45008 9

 منٌف محمد علً أحمد 45009 10

 محمد عبدالسالم أحمد هادي 45010 11

 محمد منصور عبده علً السالمً 45011 12

 سارة فضل عبدربه محمد 45012 13

 دعاء علً ناصر علً البركانً 45013 14

 مها علً عبدهللا محمد إبراهٌم 45014 15

 مرام عصام عمر حمٌد الوصابً 45015 16

 أحمد محمد حمود ناصر 45016 17

 جمال جمٌل ناجً صالح 45017 18

 علً الخضر منصور حسن 45018 19

 محمد سعٌد محمد عثمان 45019 20

 نادر ناصر محسن القاضً 45020 21

 محمد فؤاد محفوظ محمد فقٌره 45021 22

 محمد عدنان محمد أحمد االبً 45022 23

 كوثر اٌهاب قائد عثمان 45023 24

 عبدالكرٌم محمد جبر ذٌبان 45024 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح    / ذخصص: إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      انًغرٕٖ

 سلى انماعح(B3-17) انشغثح االٔنٗ    
 

 و2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك  انشلى
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 ماجد عبدالرحمن محمود عبدالباري 45025 26

 مازن أحمد سالم عوض باسعٌده 45026 27

 محمد فؤاد أحمد غانم 45027 28

 سارة اصغر محمد حنٌف 45028 29

 عدنان عبدالرحٌم عبٌد قاسم 45029 30

 روزا عبدالكرٌم منصر أحمد 45030 31

 إبراهٌم صالح عبدهللا البكري 45031 32

 ٌاسٌن اختر ٌاسٌن عبدالرزاق غازي 45032 33

 مصطفى عارف عبدالمجٌد علً 45033 34

 صدٌق محمد ناشر مقبل 45034 35

 محمد منٌر عبده عبدهللا 45035 36

 محمد أحمد محمد شٌخ 45036 37

 اٌات ضرار أحمد فارع 45037 38

 معاذ محمد صالح حسٌن سمٌح 45038 39

 محمد عبدهللا محسن فرج 45039 40

 فاطمة محمد عٌسى محمد راجح 45040 41

 علً مثنى مصلح أحمد مزاحم 45041 42

 ٌوسف عبدالفتاح علً قاسم 45042 43

 عمرو محمد عبدالمجٌد شرف 45043 44

 شادي فضل ٌحٌى علً محرقً 45044 45

 عبدالرحمن عبدالكرٌم عمر أحمد مطه 45045 46

 مودة خالد محمد سعٌد قدار 45046 47

 محمد جمال محمد حسن 45047 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         كهٛح االلرصاد                                                                              

    جايعح عذٌ     

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح / إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      ذخصص   

 سلى انماعح(B3-17) انشغثح االٔنٗ    
 

 و2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
3
-1

7
) 

لى
س

عح
ما

ان
 

 

 أحمد فائز أحمد فضل 45048 49

 محمد أحمد عبدهللا سعٌد الزري 45049 50

 صالح صالح محمد لسود 45050 51

 حكٌم فؤاد محمد الحاج 45051 52

 نرمٌن مصطفى علً مالك 45052 53

 أعتماد سعٌد محمد قحطان 45053 54

 أحمد عمر عوض سعٌد واكد 45054 55

 جٌاب ولٌد الربوعً محمد 45055 56

 علً سالم الخضر سالم 45056 57

 أحمد محمد أحمد علً الحرٌري 45057 58

 عهد عبدهللا علً قائد 45058 59

 أحمد عارف عبدهللا أحمد 45059 60

 عبدهللا علً عبدهللا المسعدي 45060 61

 هشام أحمد حسن الظبً 45061 61

 عدنان ناصر علً صالح باحكر 45062 63

 أحمد صالح أحمد عباد 45063 64

 اشرف عبد ناصر أحمد باذٌب 45064 65

 أسٌلة محمد علً إبراهٌم 45065 66

 أمانً علً فضل علً 45066 67

 سامر عٌدروس ناصر ناصر محمد 45067 68

 رافت عدنان قائد أحمد 45068 69

 فائز نجٌب علً حسن 45069 70

 دنٌا عبدهللا فارع مصلح 45070 71

 حازم داخل عوده دافر 45071 72

 سمٌة محمد صالح محمد 45072 73

 يعٍٛ ْاد٘ يغاعذ أدًذ 45073 74

 إَٔاس صذلٙ يذًذ عهٙ 45074 75

 خانذ عهٙ عثذانغُٙ ععٛذ يكشد 45075 76

 يذًذ يذًٕد يذًذ ععٛذ 45076 77

 أدًذ ٚاعٍٛ صانخ ععٛذ 45077 78

 حسٌن أحمد حسٌن أحمد 45078 79

 هبه عثمان صالح ثابت 45079 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ     

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح / ذخصص   إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعح(D3-6)انشغثح األٔنٗ   
 و2014/و2013أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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 حسٌن أحمد حسٌن أحمد 45078 1

 هبه عثمان صالح ثابت 45079 2

 عارف صالح أحمد عبدهللا 45080 3

 محمد صالح منصور شٌخ 45081 4

 رافت انٌس اسكندر السٌد 45082 5

 عمار حسن عبدهللا عمر 45083 6

 صالح فرٌد صالح سالم 45084 7

 محمد جمال صالح سالم عبٌد 45085 8

 عبدهللا مجد عبدهللا حسن 45086 9

 ماهر حسن عبدهللا علً 45087 10

 عماد صالح كرامة رجب باسٌود 45088 11

 كنوز فاروق محمد عبدالكرٌم 45089 12

 نهلٌن علً حسن عبدهللا 45090 13

 مجدلٌن علً شنب رمبو 45091 14

 مروى ناصر سعٌد صالح أحمد 45092 15

 رٌم سالم علً مسلم 45093 16

 صفاء عبدالسلٌم سالم محمد 45094 17

 منى محمد عبدهللا عمر 45095 18

 سمٌة رشٌد سالم عبد 45096 19

 وفاء ابوبكر أحمد بانافع 45097 20

 وجدان إسماعٌل أحمد هادي حماده 45098 21

 عبدالعزٌز أحمد ٌوسف أحمد 45099 22

 حنان علً قاسم سٌف 45100 23

 حنٌن حسٌن أحمد محمد الهجري 45101 24

 أنٌسة علً عوض دٌلع 45102 25

 فاطمة ناصر مبارك ناصر 45103 26

 سارة ولٌد عمر محمد طالب 45104 27

 امل حسن محمد باشماخ 45105 28

 سالً ولٌد عمر محمد طالب العبسً 45106 29

 زهرة هاشم علً أحمد 45107 30

 

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصص إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

 سلى انماعح( D3 – 6)انشغثح االٔنٗ   
 

 و 2014/و2013سلى انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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 مروى أحمد محمد الصرمة 45108 31

 منى عبدهللا سعٌد النوبً 45109 32

 رانٌا علً عبدهللا علً 45110 33

 روى وجدان عبده علً الرعوي 45111 34

 عقٌل ٌاسر عقٌل صالح 45112 35

 حسن عبدهللا حسن عبدهللا حسن 45113 36

 اضواء ضٌاء عوض عوض 45114 37

 نجلٌن صادق محمد فرج 45115 38

 جمٌل عبدالواحد إسماعٌل نعمان 45116 39

 اثار حسٌن علً عوض 45117 40

 سماح سعٌد محمد ناصر 45118 41

 نادٌة أحمد عثمان سعٌد 45119 42

 ثرٌا أحمد أحمد قاسم 45120 43

 محمد ٌاسٌن محمد سالم 45121 44

 مختار صالح سالم عمٌر باغرٌب 45122 45

 عبدهللا كرامة صالح أحمد باحماله 45123 46

 محمد فتحً عبدهللا صالح 45124 47

 شهدي محمد سعٌد أحمد 45125 48

 عبدالرحمن جمال عبدالرحمن علً راجح 45126 19

 عارف عبدهللا محمد سعٌد بارحمة 45127 49

 لمٌاء خالد محمد قاسم 45128 50

 منى جمال أحمد حسٌن روشانً 45129 51

 وجدي محمد نصر علً 45130 52

 محمد حسٌن مسعود عبٌد 45131 53

 مدٌحة صالح أحمد صالح الهمٌس 45132 54

 زٌن العابدٌن صالح عقٌل القادري 45133 55

 حمود صالح حمود علً 45134 56

 وائل محضار حسن محضار 45135 57

 ٌوسف زكً محمد عوض باصالح 45136 58

 بسمة أحمد حمٌد عبده 45137 59

 وئام كارم محمود الحاج 45138 60

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصص إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

 سلى انماعح(D3-6)انشغثح االٔنٗ   
 

 و 2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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 مقبل قاسم مقبل قاسم 45139 61

 اٌمن صالح سالم مهدي 45140 62

 جالل محمد حٌدرة أحمد النوام 45141 63

 عالء جالل ٌحٌى عبدالرحمن 45142 64

 عبدهللا أحمد هٌثم ناصر 45143 65

 وجدان فؤاد عثمان مكرد 45144 66

 حنان ولٌد غازي عبدهللا 45145 67

 أحمد خالد عبدالحمٌد محمد 45146 68

 حازم أحمد محسن محسن 45147 69

 أنهار ٌوسف عبٌد محمد 45148 70

 زكرٌا نعمان عبدالسالم سعٌد 45149 71

 زٌاد منصور أحمد طاهر 45150 72

 اسامه عثمان عبدهللا عبدالعظٌم 45151 73

 عبدالرحمن محمد علً أحمد 45152 74

 وجدان علً ناجً عبد 45153 75

 البدري اسعد مثنى عبٌد 45154 76

 عمر مختار حسن قائد 45155 77

 محمد نبٌل أحمد شمسان سعٌد 45156 78

 فاطمة عبدهللا أحمد ناصر 45157 79

 سالً نصر عبدهللا محمد أبو راس 45158 80

 رٌم سمٌر حسن محمد السمندره 45159 81

 رٌام أحمد عبده قاسم مهدي 45160 82

 شٌماء أحمد حسٌن محمد الدبعً 45161 83

 سمٌحة تختر عوض سالم 45162 84

 وجدان قحطان امد عمر 45163 85

 روضة عبدهللا بدر عبدهللا عمر 45164 86

 وعد محمود حسن عز الدٌن 45165 87

 همام حسن علً محمد 45166 88

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصص إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

 سلى انماعح(D3-6)انشغثح االٔنٗ   
 

 و 2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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 رامً عبدالرحمن محمد صالح 45167 89

 محسن صالح محسن صالح 45168 90

 ود فهمً حمود سالم 45169 91

 محسن رمزي عبدهللا امبادي 45170 92

 محمد هشام فضل علً 45171 93

 بشٌر صادق محمد أحمد الصفري 45172 94

 محمد عبدالناصر أحمد علً 45173 95

 صالح سالم صالح هادي 45174 96

 اٌمن عبده زٌد محمد بجاش 45175 97

 اشرف جمال محمد شرف 45176 98

 وهاد شهاب أحمد صالح 45177 99

 نور حسٌن أحمد علً باصهً 45178 100

 أحمد محمد أحمد إسماعٌل 45179 101

 زكرٌا محمد عبٌد فرج مسعود 45180 102

 فرٌد أحمد عبدالكرٌم انعم 45181 103

 عزام محمد قاسم أحمد 45182 104

 أكرم عارف حسن علً 45183 105

 عبدالرحمن محفوظ عبدالرحمن محمد 45184 106

 اصٌل خالد سالم صالح 45185 107

 هٌام طارق محمد عبده الرباطً 45186 108

 نادر نصر عبدالحبٌب قاسم 45187 109

 عبدالرحمن علً محمد علً الخفٌف 45188 110

 محمد عبده علً إسماعٌل المقرمً 45189 111

 محمد محمد علً سالم 45190 112

 امٌرةعٌدروس عبدهللا سعٌد 45191 113

 نهى هشام عمر حسٌن 45192 114

 هٌثم سالم عبدهللا أحمد 45193 115

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                       

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعح (C3-14) انشغثح األٔنٗ  
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط  اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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 صبري صالح فضل أحمد 45194 1

 محمد ٌحٌى طاهر سلٌم 45195 2

 طالل ناجً محمد حسن 45196 3

 هانً سرٌب صالح فاضل 45197 4

 حلمً عادل محمد عبده المعمري 45198 5

 عمرو عوض حسن علً 45199 6

 عماد محمد ناصر طالب 45200 7

 محمد علً علً باللٌل 45201 8

 محمد عدل محمد الصغٌر 45202 9

 أشرف طالب عبدهللا أحمد 45203 10

 عبدالكرٌم سالم عٌدروس صالح 45204 11

 صدام عارف عبدالواسع عبدهللا 45205 12

 عمرو عبدهللا عوض محمد 45206 13

 سند عندنان محمد حسٌن 45207 14

 ٌحٌى محسن عبدالحفٌظ صالح الصالحً 45208 15

 منٌة شرف سٌف سعد 45209 16

 رشا نجٌب محمد عبدهللا 45210 17

 عالء خالد ناصر عبدهللا 45211 18

 ماجدة أحمد غالب عبدهللا 45212 19

 منٌة ارشاد محسن علً 45213 20

 منى خالد محمد قاسم 45214 21

 عبدالوهاب عاطف عبدهللا علوي 45215 22

 محمد وطس مصطفى عوض 45216 23

 عبدالكرٌم كرامه عبدهللا عالو التمٌمً 45217 24

 محمد عمر عبدالاله عالو التمٌمً 45218 25

 مرتضى عبدهللا رجب علً مبٌروك 45219 26

 موسى محمد مهدي عثمان الزهرانً 45220 27

 وضاح محمد سعٌد علً 45221 28

 محمد علً ناصر سعٌد 45222 29

 واثق محمد عٌسى عفٌف 45223 30
 

 

 

 

 



 

 
            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                       

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعح (C3-14) انشغثح األٔنٗ  
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط  اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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) 
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سل
 

 

 لٌنا حٌدره محمد ٌوسف 45224 31

 دالٌا عٌدروس محمد ناصر 45225 32

 مهند امٌن محمود عبده 45226 33

 نسٌم سلٌمان محمد علً 45227 34

 مروان مهدي محمد صالح 45228 35

 مها صالح محمد ناصر 45229 36

 سارة حسن عمر عبدهللا 45230 37

 رهام عبده أحمد علً 45231 38

 دعاء عدنان محمد سٌف 45232 39

 أحمد ارسالن محمد حسٌن ربان 45233 40

 أحمد عبدالرحمن أحمد عبدالرحمن 45234 41

 سمٌر سامً سعٌد سالم 45235 42

 عمرو حسن أحمد مكاوي 45236 43

 محمود علً ٌاقوت نٌاز 45237 44

 دٌنا عادل عبدالهادي عبده 45238 45

 محمد عبدالسالم محمد عبده 45239 46

 ناصر صالح أحمد هادي 45240 47

 أحمد عٌدروس أحمد صالح 45241 48

 شرف الدٌن علً عبده غانم 45242 49

 مصطفى خالد أحمد قائد 45243 50

 رامً الخضر عبدهللا عبدربه 45244 51

 وفً أحمد محمد سعٌد سٌف 45245 52

 عٌشة فتٌنً عبدهللا عمر 45246 53

 محمد نصر محمد عمر 45247 54

 مشٌر وهٌب عبدالغنً عبده علً 45248 55

 حسام نجٌب علً شرف حمٌد 45249 56

 رندة محمد ثابت نعمان 45250 57

 معاذ محمد محمد مثنى الرٌاشً 45251 58

 أكرم أحمد علً إبراهٌم 45252 59

 رافت فضل أحمد علً العاقل 45253 60

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                          

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعح (C3-14) انشغثح األٔنٗ  
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط  اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(C
3

-1
4
) 

عح
ما

ان
ى 

سل
 

 

 هادي أحمد محمد ثابت 45254 61

 زٌد راجح صالح محسن حسن 45255 62

 ماجد فٌصل عبده محمد علً 45256 63

 عبدهللا فضل سالم علً 45257 64

 مبخوت حٌدره فضل عٌاض 45258 65

 عبدهللا صالح أحمد عبدهللا 45259 66

 علً محسن معاضه محمد 45260 67

 صالح عبدربه سالم صالح 45261 68

 ندى أحمد أحمد االحمدي 45262 69

 صائب فهمً حسن علً 45263 70

 الحامد محمد أحمد الحامد 45264 71

 محمد عادل محمد علوان 45265 72

 عبدهللا عمر محمد باصبرٌن 45266 73

 الرا رشاد أحمد محمد 45267 74

 مروان عبدهللا ناصر محمد باصهٌب 45268 75

 محمود أحمد عوض أحمد حبتور 45269 76

 منال سعٌد حسن عبده 45270 77

 سالم صالح عوض أحمد باقطٌان 45271 78

 حسان سالم أحمد عبدهللا 45272 79

 مفٌد محمد حسن أحمد الخوالنً 45273 80

 ندى ماهر عبدهللا علً فراشه 45274 81

 حنان عبدالكرٌم محمد سٌف 45275 82

 سهام محسن سالم محسن محمد 45276 83

 االء عبدهللا عبدهللا أحمد 45277 84

 أمال جمال فتٌنً عمار 45278 85

 محمد عادل صالح عبدهللا البٌضانً 45279 86

 نور الدٌن صالح عمر محمد الجفري 45280 87

 ود انٌس خمٌس زبٌر 45281 88

 صالح علً أحمد ابوبكر 45282 89

 امجد عادل عبدهللا غالب 45283 90

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 



 

كهٛح االلرصاد                                                                           

     جايعح عذٌ                          

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

(B1-27  سلى انماعح(
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
1

-2
7

ح(
ع

ما
ان
ى 

سل
 

 
 نجوى عبده سعٌد ثابت 45284 1

 بشرى نبٌل محمد حسٌن 45285 2

 سالم أبوبكر علً عبدهللا 45286 3

 ٌاسر أحمد عوض باعوٌن 45287 4

 نهى جمٌل عبدهللا مقبل 45288 5

 حسام قائد عبده علً عبٌد 45289 6

 نهى فضل علً حسٌن 45290 7

 صفاء محمد قاسم ٌوسف 45291 8

 علً قاسم محمد عبٌد 45292 9

 أحمد محمد أحمد علً سالم الجعدنً 45293 10

 خالد محمد أحمد الحدٌدي 45294 11

 فطوم عادل جعفر علً 45295 12

 مروى جواد سعد صالح 45296 13

 عبدالجلٌل محمد أحمد مقبل 45297 14

 قاسم صالح أحمد قاسم 45298 15

 ماجد قاسم عمر عبدهللا المسبحً 45299 16

 عبدالمجٌد الخضر محسن 45300 17

 عمار عبده محمد علً 45301 18

 عمر محمد عمر محمد ناجً 45302 19

 أٌمن أحمد نعمان أحمد 45303 20

 ناجً حسٌن ثابت صالح 45304 21

 وسٌل نبٌل عبدالرحمن محمد 45305 22

 محمد صالح علً قفٌش 45306 23

 عبدربه ولٌد عبدربه عوض 45307 24

 اسماء عبدالكرٌم عبدهللا علً 45308 25

 صالح محمد قاسم صالح العبادي 45309 26

 نسرٌن علً ٌحٌى علً 45310 27

 أحمد عوض أحمد عنظٌل 45311 28

 فدوى توفٌق سعٌد محمد 45312 29

 رؤى عارف علً جمن 45313 30

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                          

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

(B1-27  سلى انماعح(
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
1

-2
7

)ّ
ع

ما
ان
ى 

سل
 

 

 عمر محمد هادي عبٌد باشادي 45314 31

 نزٌة أحمد سعٌد باحشوان 45315 32

 محمد عادل محمد عمر المشجري 45316 33

 عالء سلطان سٌف أحمد القدسً 45317 34

 محمد أمٌن شرف عبده 45318 35

 محمد نجٌب محمد علوان الذبحانً 45319 36

 أمٌر علً عبدالاله قاسم 45320 37

 شذى ناصر محمد علوان 45321 38

 محمد ولٌد عبدربه عوض 45322 39

 محمد ولٌد أحمد محمد السبراتً 45323 40

 عٌناء عوض أحمد سعٌد 45324 41

 عنتر عبدهللا مقبل زاٌد 45325 42

 تٌسٌر فهمً ٌوسف أحمد 45326 43

 سلمً عبدهللا محمد عبدهللا الذهب 45327 44

 زهراء سند محمد أحمد 45328 45

 علً سالم كرامه صالح مقد 45329 46

 سالم عمر سالم فرج مسٌعود 45330 47

 محمد محمود سعٌد باكر باعٌسى 45331 48

 عمر محمد حسن هود العٌدروس 45332 49

 منذر محمد علً ثابت سالم 45333 50

 حنٌن جمٌل إبراهٌم أحمد 45334 51

 سمر سمٌر انور محمد 45335 52

 محمد أمعبد محمد أمعبد 45336 53

 قدرٌة محمد فضل سالم 45337 54

 رأفت عبدالرحمن عبدالواسع محمد السباعً 45338 55

 مزاحم حسٌن محمد محسن 45339 56

 عبدهللا االحمر عبدهللا عوض 45340 57

 محمد محمود إسماعٌل علً 45341 58

 محمود محمد عبدالرحمن دحٌان 45342 59

 عدنان عثمان عثمان منصر 45343 60



              كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ     

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ (B1-30)انشغثّ االٔنٗ  
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
1
-3

0
)ّ

ع
ما

ان
ى 

سل
 

 
 سعٌد سمٌر سعٌد عبدهللا 45344 1

 محمد كامل عمر محمد 45345 2

 أسماء عبدهللا صالح سالم 45346 3

 ناجً محمد سعٌد صالح 45347 4

 انوار عبدهللا فؤاد محمد 45348 5

 أحمد عبدهللا أحمد حسن 45349 6

 خالد خضر زٌن علوي 45350 7

 جهاد عبدالناصر سند ثابت 45351 8

 امٌن صالح محمد حسٌن 45352 9

 فاطمة جمال عبدهللا عبٌد باصفر 45353 10

 سامر فضل عبدهللا مثنى 45354 11

 عبٌر مصطفى علً منصر 45355 12

 اٌمن عمر علً سعٌد 45356 13

 نسرٌن ٌاسٌن علً راشد 45357 14

 نبٌل علً مثنى قاسم 45358 15

 عبدالكرٌم منصور صالح مثنى 45359 16

 أحمد نجٌب عبده محمد 45360 17

 عمرو ٌاسر شاهر ٌفوز 45361 18

 معاذ علً الخضر أحمد 45362 19

 محمد عبدالحكٌم فضل علً 45363 20

 محمد جمٌل قائد ناصر 45364 21

 عبدالرحمن عبدهللا ناجً محمد 45365 22

 عبدالرحمن ناصر صالح الجنٌدي 45366 23

 محمد جمال سعٌد أحمد 45367 24

 إبراهٌم علً عبٌد سالم 45368 25

 محمد أحمد راشد عوض 45369 26

 سالم علً عبدالنبً حسٌن 45370 27

 سالم حسن أحمد محمد 45371 28

 عمرو خالد عبده محمد القباطً 45372 29

 أحمد صالح ناجً صالح 45373 30

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ     

 الرصاد عهٕو يانٛح ٔيصشفّٛ  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ(B1-30) انشغثح االٔنٗ 
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
1

-3
0

)ّ
ع

ما
 ان

لى
س
 

 
 عبدالرحمن طارق عبدالمنان أحمد 45374 31

 علً فاروق هادي ناصر 45375 32

 عزٌز أحمد محمد عبدالعزٌز 45376 33

 مروى عمر صالح حٌدره 45377 34

 مشٌرة محمد حسن العقربً 45378 35

 رندا عبدالرحمن سعٌد صالح 45379 36

 هشام محفوظ عبدهللا ناجً 45380 37

 مراد عبدالعزٌز إبراهٌم عبدهللا 45381 38

 امٌنة سٌف أحمد محمد ناجً 45382 39

 سلطان صالح علً ناجً 45383 40

 شهاب سعد ناصر ناجً الرٌمً 45384 41

 أحمد عبدالحكٌم أحمد بافضل 45385 42

 علً امٌن محمد صالح 45386 43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ     

 الرصاد االعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                         

C3-11) انشغثّ االٔنٗ    سلى انماعّ(
 

و  2013/2014اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك  انشلى

(C
3

-1
1

) 
لى

س

عّ
ما

ان
 

 

 يذًذ إتشاْٛى ٕٚعف إتشاْٛى 46000 1

 يذًذ عهٙ عثذهللا عهٙ 46001 2

 يذًذ يذًٕد يذًذ ععٛذ 46002 3

 صُٚة َاصش دغٍ عانى 46003 4

 خانذ عهٙ يذًذ دْٛظ 46004 5

 عًش عثذانعضٚض عثذهللا شعفم 46005 6

 عًٛح َثٛم صالح عالٌ 46006 7

 يُال يذًذ عانى أدًذ 46007 8

 سَذا لٛصش أدًذ يمثم 46008 9

 ٔئاو َجٛة عثذِ عهٙ 46009 10

 يذًذ عثٛذ عهٙ ايثاسن 46010 11

 خهٕد ضٛاء انذٍٚ لاعى يذًذ 46011 12

 ساَٛا عثذهللا يٕٓٛب دضاو 46012 13

 دالل ْٔٛة يذًذ عٛف 46013 14

 جهٛهح يذًذ دغٍٛ عهٙ 46014 15

 ذًُٙ َثٛم غانة يذًذ 46015 16

 سٚى عثذانكشٚى يذًذ عثذِ 46016 17

 عًاس عادل عثذِ يذًذ 46017 18

 يشعال عثذهللا َاجٙ دغٍ 46018 19

 يذًذ ععٛذ َاصش ععٛذ 46019 20

 يذدد صانخ أدًذ يذًذ 46020 21

 َغشٍٚ أدًذ عٕض يغعٕد 46021 22

 عثذانْٕاب َعًاٌ دغٍ يذًذ انُٓاس٘ 46022 23

 ٔنٛذ خانذ َاصش عاطف 46023 25

 نُٛا عثذانشدًٍ عثذِ ععٛذ 46024 26

 فاطًح يذًذ عٛغٗ اتٕتكش 46025 27

 شٓذ عاسف أدًذ عثذانشب 46026 28

 عٓٗ ععٛذ عثذهللا عطا 46027 29

 عهٙ عاسف عهٙ عثٛذ يغعٕد 46028 30

 

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد االعًال   /   انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                    

C3-11) انشغثّ االٔنٗ    سلى انماعّ(
 

 و 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك  انشلى

(C
3
-1

1
)ّ

ع
ما

ان
ى 

سل
 

 

 فشٚال سٚاض يذًذ َاصش 46029 31

 يٛادِ عٕض يششذ عثذهللا 46030 32

 دَٛا َثٛم ششف يٕٓٛب 46031 33

 ايم عثذانكشٚى دغٍٛ يذفٕظ انثكش٘ 46032 34

 عثذانشدٛى لاعى دغٍ عًش انعًش٘ 46033 35

 فاطًح عٕض عانى لشٍٚ 46034 36

 ْشاو عًٛخ عٛذسٔط انذايذ 46035 37

 عًاح عثذانمادس عانى عثذهللا 46036 38

 طاسق عهٙ يمثم يذًذ 46037 39

 يمثم صانخ يمثم يذًذ 46038 40

 ايم َاصش صانخ انشمٛش٘ 46039 41

 ٚغشٖ يذًذ دغٍٛ أدًذ 46040 42

 عايشٍٚ َاصش غاص٘ َصٛة 46041 45

 عاسج عُذ يذًذ تٍ يذًذ 46042 46

 شزٖ شكٛة عهٙ عثذهللا 46043 47

 يذًذ عثذانذكٛى يذًذ يٕٓٛب 46044 48

 سٚى يٓذ٘ أدًذ عهٙ 46045 49

 عهٕٖ جًٛم دًٕد عهٙ 46046 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                           

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ (C3-9) انشغثح االٔنٗ

و  2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(C
3

-9
) 

عّ
ما

ان
ى 

سل
 

 
 جًٛم َاصش يُصٕس عمٛم 46047 1

 أدًذ اتٕتكش عٛف ْائم 46048 2

 عثاد٘ لاعى عثاد٘ ععٛذ 46049 3

 اسٖٔ صانخ يذًذ عانى 46050 4

 صالح انذٍٚ عثذانٕادذ صالح أدًذ 46051 5

 يٛعاد أدًذ ععٛذ عثذانشب 46052 6

 ايُٛح عثذانغفاس شًغاٌ أدًذ 46053 7

 عًاح إتشاْٛى عهٙ عٕض 46054 8

 إنٓاو عثذانغفاس شًغاٌ أدًذ 46055 9

 َجٕٖ عهٙ عثذِ صانخ 46056 10

 اًٍٚ يذًذ عثذانذفٛع شًغاٌ 46057 11

 سٚاو فضم صانخ دًْظ 46058 12

 جًٛهح عٕض ععٛذ َاصش 46059 13

 دغٍٛ دغٍٛ يذضاس َاجٙ 46060 14

 أدًذ عًٛش عثذهللا صانخ يغٛثهٙ 46061 15

 اترٓاج ْٔٛة فاضم أدًذ 46062 16

 يعاد جًال يذًذ تٍ يذًذ 46063 17

 دغٍٛ ساجخ لاعى يذغٍ 46064 18

 عًٛح عاسف َاجٙ إعًاعٛم 46065 19

 أيم إَٔس ععٛذ عانى انمثٛهٙ 46066 20

 اشرٛاق عادل انمهع ْٕٚذ٘ 46067 21

 جًال َثٛم أدًذ شٛخ 46068 22

 إعًاعٛم عثذهللا يذًذ عُاٌ 46069 23

 ذٕفٛك فٛصم يذًذ ععٛذ 46070 24

 فرذٙ عهٙ ٚذٛٗ انُٕد 46071 25

 َعٛى يذًذ دغٍٛ صانخ 46072 26

 يذًذ يُٛش صانخ انًٓايٙ 46073 27

 خانذ أدًذ يذًذ عثذهللا 46074 28

 ٚضٌ فٓذ عالو يذًذ انشاعٙ 46075 29

 يذًذ خانذ يذغٍ انشٛثاَٙ 46076 30

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
              كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                           

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ (C3-9) انشغثح االٔنٗ

و  2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(C
3
-9

) 
عّ

ما
ان
ى 

سل
 

 
 فاسط فؤاد عهٙ أدًذ َاجٙ 46077 31

 يٛال عهٙ أدًذ صانخ 46078 32

 دغٍٛ أعايح دغٍٛ عثذانشدًٍ 46079 33

 عانى عهٙ عانى يذًذ تادكٛى 46080 34

 يعار َثٛم يذًذ عهٙ 46081 35

 عذ٘ عهٙ َعًاٌ يمثم صانخ 46082 36

 يذًذ عانى صانخ عثذهللا 46083 37

 عثذهللا أدًذ عثذهللا عثذانغُٙ انجُٛذ 46084 38

 عثذهللا أدًذ َاجٙ صانخ 46085 39

 ٚاعٍٛ شٓش ٚاص ٚاعٍٛ عثذانذًٛذ خاٌ 46086 40

 ْذاػ أدًذ عثذ صانخ 46087 41

 عالء أدًذ عثذهللا َاصش 46088 42

 عثذانكشٚى أدًذ أدًذ َاصش 46089 45

 يذًذ فٓٛى عثذهللا يمثم 46090 46

 إتشاْٛى َجٛة يذًذ عانى 46091 47

 يذًذ صانخ أدًذ تادضٚى 46092 48

 عضج فٛصم عهٙ عثذهللا 46093 49

 عثذهللا إتشاْٛى عثذهللا إتشاْٛى 46094 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ (B3-6) انشغثّ االٔنٗ      
 

و  2013/2014اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
3
-6

) 
عّ

ما
ان
ى 

سل
 

 

 جًال عثذ انُاصش يذًذ ععٛذ 46095 1

 اصْش عفٛف عٛغٗ انذكًٙ 46096 2

 افراب عثذِ يذًذ عهٙ تٍ عهٙ 46097 3

 يذًذ أدًذ يذًذ عانى تادشٕاٌ 46098 4

 عثذانشدًٍ عٛف عثًاٌ يغاعذ 46099 5

 عاصى عثذ انجثاس يذًذ ععٛذ 46100 6

 عثذانفراح عثذانكافٙ عهٙ غانة ذاتث 46101 7

 أٚاد يذًذ عهٙ ْاشى 46102 8

 ٔائم يذًذ ععٛذ يٕٓٛب 46103 9

 سيغٛظ ادٚة عثذهللا ٕٚعف 46104 10

 ذغُٛى خانذ يذًذ ٚذٛٗ انشٕكاَٙ 46105 11

 يذًذ عثذانذكٛى عهٙ دٛذسج 46106 12

 عًش ذٕفٛك دغٍ صانخ 46107 13

 صثاح عًش صانخ عهٙ تاْٛصًٙ 46108 14

 عاطف يذًذ لاعى ثاتد 46109 15

 يذًذج جالل أدًذ دغٍ انخذشٙ 46110 16

 دُٚا أدًذ عثذهللا أدًذ انغماف 46111 17

 دثٛثح سائذ صانخ عثذانمادس 46112 18

 ٕٚعف ععٛذ ٕٚعف عثًاٌ 46113 19

 يٓٛة يذًذ أدًذ دغٍٛ 46114 20

 َثٛم يذًذ لائذ عٛف عهٙ 46115 21

 ععٛذ ساجخ لاعى يذغٍ 46116 22

 صانخ يذًذ صانخ تايٕعٗ 46117 23

 يُزس يخراس صانخ عهٙ انْٕاتٙ 46118 24

 عشفاخ ياجذ أدًذ ثاتد 46119 25

 يذًذ صانخ َاصش عشٔس 46120 26

 أدًذ  عٕض أدًذ عٕض 46121 27

 أدًذ ٚذٛٗ عالو عهٙ 46122 28

 يذًذ عهٙ عٛغٗ صانخ 46123 29

 ْٔثٙ يذًذ عثذانشدًٍ يذًذ 46124 30

 

 

 

 

 

 

 



 
            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                           

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ (B3-6) انشغثّ االٔنٗ      

و  2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
3
-6

) 
عّ

ما
ان
ى 

سل
 

 
 ْٛثى عثذانجهٛم ثاتد يذغٍ انٛافعٙ 46125 31

 عهٕٖ ععٛذ غانة أدًذ 46126 32

 عهٙ يذًذ صانخ انذاصم 46127 33
 يذًذ صانخ عثذهللا عانى انذغُٙ 46128 34
 عاسج َاصش عهٙ اتٕتكش ععٛذ 46129 35

 عثذهللا يذًذ ععٛذ عًش جٕتاٌ 46130 36

 عفٛاٌ ياصٌ أدًذ صانخ 46131 37

 يعار اععذ ععٛذ يثُٗ 46132 38

 عهٙ عثذانًجٛذ عهٙ لاعى 46133 39

 فاطًح يشاد يمثم عهٙ انضانعٙ 46134 40

 ادٚة ْٔٛة عثذِ دغٍ 46135 41

 يذًذ يٓذ٘ عثذهللا يُصش 46136 42

 ععٕد يثُٗ فشج عٕض 46137 45

 ٔئاو عًش عًش ععٛذ 46138 46

 عًش عانى يذًذ ْاد٘ 46139 47

 َاصش أدًذ عهٙ َاصش 46140 48

 صاتش عذَاٌ أدًذ عهٙ 46141 49

 عًشٔ يصهخ عثذِ يذًذ فاضم 46142 50

 يعار عهٙ َاشش صانخ 46143 51

 ادٚة اتٕتكش عثذانًجٛذ 46144 52

 فًٓٙ عثذانمٕ٘ تجاػ يايٌٕ 46145 53

 سٚٓاو سٚاض عثذِ عانى 46146 54

 صالح عاذك يُصٕس صانخ 46147 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
            كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد االعًال   / انرخصص إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

D3-12)انشغثح االٔنٗ     سلى انماعح(
 

 و 2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(D
3

-1
2

ح(
ع

ما
ان
ى 

سل
 

 

 أًٍٚ فضم عثذانشب ذكشٚش 46148 1

 عهٙ يذًذ عثذهللا تاصثشٍٚ 46149 2

 شعٛة إتشاْٛى عثذهللا يٕعٗ 46150 3

 أععذ ْاَٙ عثذهللا أععذ 46151 4

 يذًذ عًٛش أدًذ عثذهللا 46152 5

 دغٍٛ يذًذ عهٙ انثعغٙ 46153 6

 يذًذ عثذهللا ععٛذ انًمطش٘ 46154 7

 أعايح صانخ يذًذ يٓذ٘ 46155 8
 
 

 

      

 الرصاد عٛادح ٔفُذلح   / انرخصص

D3-12)انشغثح االٔنٗ     سلى انماعح(
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(D
3

-1
2

ح(
ع

ما
 ان

لى
س
 

 

 يٓذ٘ عثذانغالو يذًٕد يذًذ 49000 1

 ععٛذ يذًذ شائف يُٛف 49001 2

 تاضأ٘ عٕض يذفٕظ عٕض فائض 49002 3

 صعثم ععٛذ يذًذ ععٛذ عًش 49003 4

 أدًذ يذًذ عانى عثذانذكٛى 49004 5

 يذًذ تٛش عهٙ عصاو أكشو 49005 6

 إتشاْٛى عٛف أدًذ عثذانشدًٍ 49006 7

 عثًاٌ يذًذ ٚاعش َجاج 49007 8

 عفٛاٌ انخضش صانخ أدًذ 49008 9

 يششذ لاعى يذًذ فؤاد 49009 10

 ععٛذ عٕض عثذانشدًٍ عٕاطف 49010 11

 دٛذسِ يذًذ عهٙ عثذانعهٛى يًذٔح 49011 12

 

 

 

 

 
 

 

 



 
            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                          

 االلرصادٔ انرًُٛح  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     

D3-12)انشغثح االٔنٗ     سلى انماعح(
 

 2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

 (
D

3
-1

2
) 

لى
س

عح
ما

ان
 

 
 رًا حسيي سعيذ سالن هٌصىر 47000 1
 حويذ هحوذ ًاصز الجاتزي 47001 2
 صاتزيي عثذهللا عوز سعيذ 47002 3
 ًادر صالح هوشلي ًاصز 47003 4
 فهواى صالح عثذالزب هحوذ الحٌيشي 47004 5

 هالك هحوذ عىض السعذي 47005 6
 تيوىر اتىتكز أحوذ هحوذ 47006 7
 هزواى هحوذ هادي سعيذ 47007 8
 هختار إتزاهين عثذالسالم غالب 47008 9
 هحوذفضل هحوذ علي 47009 10
 عثذالخاق سليواى سعيذ سعذ هحوذ 47010 11
 سثا هٌيز اهيي ًعواى 47011 12
 عالء هحوذ عثذٍ الثٌاء 47012 13
 ايوي فيصل عثذهللا هحوذ أحوذ 47013 14
 قاسن هؤهي سعيذ هؤهي تاهؤهي 47014 15
 هحوذ ًجية عثذٍ هحوذ 47015 16
 يسار ههذي علي هحوذ 47016 17
 ههٌذ هحوذ عقالى سعيذ 47017 18
 ًذيز أحوذ هحوذ تشيز 47018 19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 االلرصاد انذٔنٙ   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ(B1-30) انشغثح االٔنٗ 
 

و  2013/2014اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
1

-3
0

) 
عّ

ما
ان
ى 

سل
 

 

 ٔالء عادل عهٙ دٛذسج 48000 1

 يُاس عادل عهٙ دٛذسِ 48001 2

 يشراق يذًذ دغٍ عثذهللا ْاد٘ 48002 3

 أسصاق يذًذ ععٛذ أدًذ 48003 4

 يذًذ عهٙ يذًذ صانخ تايعالٌ 48004 5

 أدًذ انخضش جعثم يٕعٗ انًشصٔلٙ 48005 6

 أدْى جالل أدًذ صانخ فضم 48006 7

 عًشٔ عثذهللا يٕٓٛب عٛف إعًاعٛم 48007 8

 عضج عهٙ جًاعٙ إتشاْٛى 48008 9

 أيًٛح دًٛذ عهٙ عثذهللا 48009 10

 خٕنح عثذانعضٚض أدًذ يذًذ 48010 11

 صكشٚا خانذ اتٕتكش عانى 48011 12

 عثذهللا عهٙ لاعى عثذهللا 48012 13

 ٔنٛذ عثذانشدًٍ دغٍٛ لاعى 48013 14

 عثٛش خانذ عثذهللا دٛذسِ 48014 15

 اسصاق طالل يذًذ أدًذ يثجش 48015 16

 دغٍٛ عًٛش دغٍٛ يذًذ 48016 17

 صفاء خانذ ععٛذ عثذانشدًٍ أدًذ 48017 18

 عًش عثذانالِ صانخ يثُٗ 48018 19

 يٓا عثذ انْٕاب أدًذ َعًاٌ 48019 20

 سٚى عصاو أدًذ عثذانشب 48020 21

 عًاد دًذ٘ أدًذ غانة 48021 22

 شًٛاء يذًذ أدًذ عثذهللا 48022 23

 عالء انذٍٚ عهٙ أدًذ يذًذ 48023 24

 اًٍٚ عهٙ يمثم ععٛذ انكاصيٙ 48024 25

 ٔعٛى اَٛظ سيضاٌ إتشاْٛى 48025 26

 لذطاٌ يغعذ يذًذ لاعى 48026 27

 عالء فٛصم عهٙ تجاػ 48027 28

 أدًذ عثذانذثٛة عهًٛاٌ طٛة 48028 29

 جالء يذًذ عثذانًجٛذ عثذهللا انجْٕش٘ 48029 30

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              جايعح عذٌ                            

 االلرصاد انذٔنٙ   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ(B1-30) انشغثح االٔنٗ 
 

و  2013/2014اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
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) 
عّ

ما
ان
ى 

سل
 

 

 يذًذ َثٛم يذًذ ٕٚعف يذًذ 48030 31

 عٕض ععذ َجاداٌ ععذ انمًٛش٘ 48031 32
 ععٛذ عانى ععٛذ عٓٛم يصذع 48032 33
 إًٚاٌ عهٙ يذًذ ٚعمٕب عثذهللا 48033 34

 سائذ صانخ عٕض أدًذ تالطٛاٌ 48034 35

 اًٍٚ عثذهللا ٚذٛٗ يذًذ 48035 36

 أكشو عصاو عثاط دغٍ 48036 37

 أكشو يذًٕد شًغاٌ عضعض٘ 48037 38

 عٓٗ تاعم أدًذ سيضاٌ 48038 39

 َاصش يذًذ عهٙ يغعٕد 48039 40

 عُٕد عثذانٓاد٘ َاصش ْاد٘ 48040 41

 أدًذ يذًذ دغٍٛ عهٙ انخطٛة 48041 42

 اسٖٔ دغٍ أدًذ إعًاعٛم 48042 45

 يذًذ عثذهللا يثُٗ عثذهللا 48043 46

 يشٚى ٔنٛذ يذًذ عثذانذك تاششادٛم 48044 47

 ْٔة طاْش فشداٌ عٛف 48045 48

 صانخ يذًذ اتٕتكش يٓذ٘ 48046 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

B3-10) انشغثّ انثاَٛح        سلى انماعّ (
 

و  2013/2014اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
3
-1

0
) 

عّ
ما

ان
ى 

سل
 

 

 هال ولٌد عبدهللا قائد أحمد الشرعً 10026 1

 اٌمان عبد الواسع شمسان محمد 12081 2

 انتصار محمد عبدالغنً عبدالجلٌل 12086 3

 خدٌجه حسن عبدهللا حسن باراس 12509 4

 نوال مجٌب محمد عبد العلٌم 18001 5

 مامون عبده محمد أحمد 18054 6

 اسمهان سالم صالح عبده 19003 7

 ٌسرى عبدالرب علً سٌف 19097 8

 أدٌبة أدٌب أحمد علً 24065 9

 فاطمة محمد عبدهللا محمد االكحلً 40284 10

 مازن شٌخ محمد نصر 40359 11

 سالم عادل سالم صالح 40362 12

 عبدالرحمن عبده علً فارع 40375 13

 منٌف مظهر خالد قاسم 40398 14

 عدنان علً مثنى الحداد 40838 15

 عزالدٌن محمد سالم محمد عمٌر 40839 16

 عماد سعٌد أحمد عبدهللا 40879 17

 ولٌد ٌحٌى محمد عبدهللا 41063 18

 مرٌم علً حسن قاسم علً 41641 19

 هادي فضل هادي خلٌل 42342 20

 رهام عمر عبدالقادر صالح 43015 21

 رنا عبدهللا ابوبكر عبدهللا عمر باعمر 43040 22

 عبدهللا سعٌد عمر حسن باسلوم 43184 23

 عادل عمر ثابت أحمد 43204 24

 أحمد عبدهللا صالح باقطٌان 43209 25

 علً ناصر عبدالجلٌل أحمد 43279 26

 طارق سعٌد محمد الصغٌر 43286 27

 حسام عبدالحكٌم أحمد حٌدر 43332 28

 عادل ولٌد محمود عبده 43349 29

 فاطمة محمد أحمد علً 43440 30

 

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                           

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

B3-10) انشغثّ انثاَٛح        سلى انماعّ (

و  2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
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ان
ى 

سل
 

 
 سماح اٌوب نجٌب محمد 43441 31

 منى فائز أحمد محمد الشقاع 43453 32

 نعمه مراد محمد علً بن علً 43622 33

 محمد فٌصل صالح حٌدان 44075 34

 محمد عبدالحكٌم محمد عبدربه 44077 35

 فهد محمد أحمد عبدهللا العدٌنً 44519 36

 خالد أحمد حسٌن البكري 70006 37

 حسان عبده سعٌد علً 70060 38

 منصور حٌدره سالم الشدادي 70070 39

 محمد أحمد محمد ٌحٌى شرف الدٌن 70080 40

 عمرو غسان عبده علً 70081 41

 عبدالوهاب فاضل محمد حسٌن 70082 42

 وحدة حسٌن ٌوسف حسٌن 70102 45

 محمد أحمد منصور حٌدرة 70105 46

 عائشه أحمد سلٌم عبدهللا 70110 47

 ارزاق جاسم محمد عبدهللا عراقً 70119 48

 علً طالل ٌوسف علوي 70128 49

 علً محمود علً نعمان عبدالرب 70149 50

 أحمد سالم أحمد عوض 70166 51

 امٌرة مهٌوب نعمان قائد حٌدره 70176 52

 اشجان مهٌوب نعمان قائد حٌدره 70179 53

 امل محمد عمر محمد البٌتً 70180 54

 شاكر محمد عوض طالب الجودعً 70187 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
    كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 الرصاد األعًال   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

B3-13) انشغثّ انثاَٛح        سلى انماعّ (
 

و  2013/2014اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(B
3
-1

3
) 

عّ
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 بشرى محمد عبدهللا علً الشٌبانً 70192 1

 إٌمان فٌصل محمد محمد الصنعانً 70204 2

 هبه خالد عوض ناصر صالح 70264 3

 صالح الدٌن حمود محمد صالح بربر 70305 4

 محمد حسٌن محمد علً هادي 70315 5

 محمد حسن صالح حسن 70326 6

 نجاة عبدالغفور سعٌد علً 70348 7

 أصٌل احسان أحمد ٌوسف 70355 8

 سعٌد عبداللطٌف سعٌد عبدالخالق 70367 9

 خالد حسٌن عبدالرزاق حسن أحمد 70370 10

 أصالة فائز عبدهللا عبدالحمٌد عبدهللا 70378 11

 مها محسن أحمد هٌثم 70388 12

 أحمد سٌف محمد حزام 70404 13

 محمود علً أحمد عامر 70439 14

 منصور سامً منصور عبٌد 70453 15

 اٌات حسٌن محمد الخضر 70493 16

 محمد علً محمد علٌوه 70495 17

 صالح سعٌد علً محسن الٌافعً 70500 18

 رامً سٌف مهٌوب ناجً 70510 19

 سامً علً سعد العاقل 70532 20

 محمد عادل سعٌد عثمان 70534 21

 أحمد سالم عمر عبدهللا المحضار 70552 22

 خلود خالد فارع حسن 70560 23

 صامد محمد ناصر عبدهللا 70570 24

 اٌمان خٌضر عبدالمنان ثابت 115083 25

 وائل أحمد عسكر مسعد 115128 26

 اشرف محمد ابوبكر عبده طالب 120012 27

 إبراهٌم عبدالناصر علً هادي 200068 28

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                           

 االلرصاد انذٔنٙ   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

B3-13) انشغثّ انثاَٛح        سلى انماعّ (

و  2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى
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ى 

سل
 

 
 عًاس ٚاعش عهٙ َٕس 12406 29

 صاتشٍٚ أدًذ عثاد٘ لاعى 12640 30

 آَاس عثذهللا يذًذ لائذ 12661 31

 ايُٛح ْٛثى عًش أدًذ 12804 32

 دالل عثذهللا عانى يذًذ 18021 33

 يذغٍ عٛف دغٍ دًٛذ 19066 34

 عًاد عثذانكشٚى يذًذ يٓذ٘ 22094 35

 يٓٛة غانة أدًذ لاعى 22136 36

 َجٕاٌ اششف عانى لاعى 22137 37

 يعٍٛ لائذ عثذهللا عهٙ 22138 38

 عثذانْٕاب أدًذ يذًذ َاصش 22140 39

 سدفاٌ عهٙ عثذهللا عهٙ 22141 40

 عثذانُاصش عهٙ يذًذ عثذهللا 22168 41

 ٔجذاٌ عهٙ يذًذ دغٍ 22169 42

 اَٛظ أدًذ يذًذ دغٍ عهٙ 22170 45

 عضٚض خانذ عالو أدًذ دضاو 41016 46

 فاطًح عٕض َاصش أدًذ 41547 47

 خهٛم عثذانغالو عٛف عثذانذك 41680 48

 يذًذ ايٍٛ يٕٓٛب دضاو 41935 49

 عصاو يذًذ جعفش عثذانعضٚض 41949 50

 أًٍٚ شاكش عثذانشدٛى لاعى 41952 51

 عًاس طاسق يذًذ عثذانشلٛة 42361 52

 ععٛذ أدًذ ععٛذ انًفهذٙ 43187 53

 يذًذ كشف دغٍٛ ععٛذ 43281 54

 يذًٕد ععٛذ ععذهللا يشجاٌ 43291 55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
              كهٛح االلرصاد                                                                             

              جايعح عذٌ                           

 الرصاد انذٔنٙ   / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                      

 سلى انماعّ (C3-8) انشغثح انثاَٛح 

و  2013/2014أسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(C
3

-8
) 

عّ
ما

ان
ى 

سل
 

 
 أششف عثذهللا ششف عثذِ 43385 1

 اياَٙ يذًذ يثشٔن عًش 43485 2

 اصانّ عًٛخ إتشاْٛى عهًٛاٌ دذاد 43722 3

 َٕف فؤاد عًش يذًذ فضم 43723 4

 يشاو صكشٚا عثذانًجٛذ عثذانغفٕس تاسكش 43742 5

 َٓال تشٛش إتشاْٛى عهٙ تاسكش 43743 6

 أيٛشج فٓذ عثذانعضٚض عثذانغراس 70008 7

 تهمٛظ جًال عثًاٌ عثذهللا 70016 8

 َغًح َٕشاد إتشاْٛى عهًٛاٌ 70017 9

 َٕف أششف انغٛذ عهٙ يذًذ 70018 10

 عثذانٕادذ يثُٗ يغعذ عًش 70020 11

 عصاو عثذانخانك يذغٍ ععٛذ 70021 12

 خذٚجّ شكٛة ععٛذ عٛف 70092 13

 يصطفٗ شٕلٙ يذًذ عهٙ 70129 14

 َاٚف عهٙ عثذِ ْائم 70201 15

 يذًٕد يذًذ ععٛذ انعٛاضٙ 70203 16

 اٚاخ عثذِ عانى انشٕطٙ 70222 17

 ٕٚعف عهٙ يذًذ يثُٗ 70229 18

 صذاو يذًذ أدًذ عُاٌ 70244 19

 عهطاٌ َاجٙ جاتش يمثم 70321 20

 يذًذ يذفٕظ يذًذ عهٕاٌ 70332 21

 فرذٙ عثذانذكٛى عثذهللا أدًذ 70354 22

 جٕال يذًذ لاعى عثذانٕدٔد 70462 23

 عهٙ عثذهللا عثذهللا شعثاٌ 70463 24

 اٚاخ يذًذ جعثم عهٙ انجثُٙ 70473 25

 أًٍٚ عهٙ أدًذ يذًذ 70475 26

 يٓذ٘ يذًذ عهٙ يُصش 70519 27

 أدًذ ععٛذ صانخ تأصٚش 70551 28

 يشراق لاٚذ يذًذ دغٍ 70575 29

 لاعى صانخ أدًذ لاعى 70581 30

 جًال عثذانُاصش َاصش أدًذ 115020 31

 اصانح عهٛى اتٕتكش يذًذ إعًاعٛم 115024 32

 صانخ يُصش ْٛثى دغٍٛ 115076 33

 أسصاق عثذهللا أدًذ عٕض عثذهللا 116024 34

 صخش ْٔٛة دغٍ أدًذ يغُٛٙ 116028 35

 

 



             كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 عٛادح ٔفُذلح/ االلرصاد ٔانرًُٛح  / انرخصصإداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                

 

 سلى انماعّ (C3-8) انشغثح انثاَٛح 
 

 و2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

  اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(C
3

-8
) 

عّ
ما

ان
ى 

سل
  

  هند صادق غالب رسام 12475 1

  محمود علً حسٌن علمً نور 41165 2

  عبدالصمد أحمد هادي سعٌد 43644 3

 سياحة وفٌذقة الزغثة الثاًية

  فاطمه عوض عمر بازهٌر 70205 4

  منار علً عبده سٌف الحكٌمً 70206 5

  علً محمد عوض بلغٌث 70562 6

  إبراهٌم ناصر صالح محمد 70567 7

  حنٌن حسٌن عوض مٌسري 115051 8

  حنٌن حسن فاروق حسن علً 200034 9

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح    / إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     انرخصص

 سلى انماعح (C3-13) انشغثح انثاَٛح  
 

 و2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 

 
 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(C
3

-1
3

) 
عح

ما
ان
ى 

سل
  

 دالل َاصش أدًذ يذًذ 11039 1

 خهٕد يذًذ أدًذ عهٙ 11040 2

 ٚاعٍٛ عثذانذكٛى يذًذ عثذِ 12000 3

 سٚى َاجٙ صانخ يذًذ 12009 8

 صفاء يذًذ عهٕ٘ يذًذ انثٛرٙ 12027 9

 اعٛا إَس يذًذ أدًذ عجٕصِ 12028 10

 سضّٛ اتٕتكش أدًذ يذًذ انصٕفٙ 12112 11

 فاطًح ٚذٛٗ صانخ َاشش لاٚذ 12149 12

 تششٖ اَٛظ أدًذ انثعغٙ 12168 13

 اٚاخ يذًٕد دضاو ععٛذ 12198 14

 عًٛح خانذ دغٍٛ يذًذ 12202 15

 اَرصاس عهٙ عثذهللا سلثاٌ 12302 16

 ادالو ايٍٛ عثذانٕادذ يذًذ 12308 17

 تغًٛح عثذِ عهٙ دغٍ 12566 18

 ْذٖ َاصش أدًذ كشايّ 12579 19

 ْذٖ جًال َاصش أدًذ 12580 20

 ْانّ يذًذ عٛف َعًاٌ 12730 21

 جْٕشج صانخ عهٙ تكشاٌ 12740 22

 يشٚى أدًذ َاصش أتٕتكش 12741 23

 تثُّٛ عٕض يذًذ ْاد٘ 12743 24

 عانٙ أدًذ ععٛذ عثذانغفٕس 12751 25

 دُاٌ عهٙ إعًاعٛم عهٙ 12752 26

 سَا عهٙ أدًذ تٍ أدًذ 12786 27

 عضيٙ يذًذ عهٙ َعًاٌ 17013 28

 عًاح ععٛذ ععذ هللا يشجاٌ 18013 29

 اَرصاس عٛف دغٍٛ عٛف 18031 30

 إعًاعٛم عهٙ يذًذ أدًذ 18052 31

 اًٍٚ فضم يذًذ لاعى 18053 32

 فاطًّ يذًذ عهٙ اَعى سدياٌ 19011 33

 صفاء عاسف عثذهللا عثذانشب 19012 34

 دالل عثذانشدًٍ يذًذ دغٍٛ 19013 35

 نُٛا عثذهللا َاصش أدًذ انذغُٙ 19020 36

 سٚى أدًذ عهٙ يُصٕس 19074 37

 ركشٖ عهٙ أدًذ عهٙ 22017 38

 يذًذ عثذانٕكٛم عثذانذًٛذ يذًذ 22073 39

 خانذ صانخ دغٍٛ تاَافع 22139 40

 عثذِ صانخ يذًذ يذغٍ 22161 41

 إَس دًضج يذًذ أدًذ 22162 42

 اَغاو عثذانٕنٙ شًغاٌ أدًذ 22186 43

 إتشاْٛى عثذانشدًٍ ععٛذ دٚاب 22201 44

 دعاء يذًذ عثذانمادس عهٙ 40022 45



             كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح    / إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     انرخصص

 سلى انماعح(D3-8)انشغثح انثاَٛح    

 و2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

(D
3
-8

ح(
ع

ما
ان
ى 

سل
  

 سداب َصش يذًذ إتشاْٛى 40040 1

 دٍُٛ يذًذ فاسع انذكًٛٙ 40051 2

 غادج يذًذ صانخ َاصش 40071 3

 عائشح جًٛم عهٙ عالو 40090 8

 تهمٛظ خانذ انخضش عثذهللا لشٔاػ 40147 9

 جٛٓاٌ ععٛذ يذًذ عهٙ انًعًش٘ 40160 10

 إًٚاٌ فاسٔق ٚاعٍٛ عثذانصًذ تذٔ 40161 11

 َٕس خانذ دغٍٛ أدًذ 40173 12

 دُاٌ عًٛش عثذانذًٛذ عالو 40178 13

 عهٕٚح عهٕ٘ دٛذسج انكَٕٙ 40184 14

 اشجاٌ فاسٔق ٚاعٍٛ عثذانصًذ تذٔ 40203 15

 يشِٔ صانخ فضم يُصٕس 40215 16

 دالل عثذانعضٚض يذًذ أدًذ 40218 17

 يُٛح خانذ أدًذ دغٍ االغثش٘ 40225 18

 يشٚى خانذ عٛف أدًذ 40232 19

 يٛادج عهٙ عانى أدًذ ثاتد 40282 20

 يُال ععٛذ عثذِ عثذهللا 40321 21

 عثذهللا صانخ عثذهللا انثضٚح 40422 22

 عاصى عصاو أدًذ يذًذ 40454 23

 أدًذ َصش يذًذ دغٍٛ انغماف 40465 24

 دغاو أعايح عثذانكشٚى يذًذ 40506 25

 عًاس أدًذ يثُٗ أدًذ 40681 26

 اًٍٚ ياْش يذًذ صانخ 40706 27

 أدًذ عصاو يذغٍ عهٙ 40745 28

 أدًذ يذًذ سأح يذًذ 40819 29

 يذًذ عثذهللا يذًذ يششذ 40846 30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             كهٛح االلرصاد                                                                              

              جايعح عذٌ                            

 عهٕو يانٛح ٔيصشفٛح    / إداسج انمثٕل ٔانرغجٛم                                                     انرخصص

 سلى انماعح(D3-8)انشغثح انثاَٛح   

 و2014/و2013اسلاو انجهٕط اليرذاٌ انمثٕل يٍ انعاو انجايعٙ 
 

 سلى انجهٕط اعى انطانة انشتاعٙ سلى انرُغٛك انشلى

 (
D

3
-8

ح(
ع

ما
ان
ى 

سل
 

 

 
  ْشاو يذًذ عهٙ ثاتد 40935 31

  صذاو فٛصم عثذهللا عهٙ 40971 32

  يذًذ صانخ عٕض أدًذ 41005 33

  عًاس ٚاعش عثذانمٕ٘ عٕض 41038 34

  يشٔاٌ ععٛذ طاسػ يذًذ 41222 35

  صانخ عثذِ صانخ يذًذ 41321 36

  ٔعذ عهٙ صانخ يغعٕد 41333 37

  َثٛم خانذ جًٛم عهٙ افُذ٘ 41405 38

  فاطًح َصش عهٙ أدًذ 41499 39

  صفاء أدًذ عثذستّ عانى دُشم 41503 40

  افشاح عانى ععٛذ عانى تاصى 41515 41

  يُال يمثم يذًذ شاتص 41546 42

  عٕسٚا غاَى يذًذ انعثذ 41556 43

  خهذٌٔ خانذ يذًذ ععذ أدًذ 41650 44

  جٓاد عثذانفراح أدًذ عثذهللا 41698 45

  يذًذ عهطاٌ أدًذ يذًذ 41707 46

  يؤٚذ جٕاد يذًذ أدًذ 41799 47

  جالل عثذهللا صانخ أدًذ االدسٚغٙ 41866 48

  تششٖ أدًذ يذًذ عثذهللا 42050 49

  عًشٔ أدًذ عثٛذ عانى تاعهٛى 42214 50

  أدًذ يشعٙ فؤاد صٚذ 42372 51

  ايُٛح نطفٙ عثذِ أدًذ 43006 52

  صكٛح عثذانغالو يذًذ صانخ 43138 53

  صٚاد عثذهللا عثاط يذٙ انذٍٚ 43157 54

 

 


