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اسم الطالب
أدًذ يصطفٗ ػٕتاصٙ
أغٛذ ٕٚطف ػاع
آالء طهًٛاٌ طانى
أياَ ٙأصف اطًاعٛم
أيٛزِ عه ٙعثذهللا
إٚاص طالل خهف
اتزاْٛى ريشج داطٕر٘
ادًذ عه ٙخطاب
اراص طهًٛاٌ ٚعمٕب
اطًاء يُصٕر ػثاط
انذظٍ عه ٙطعذ
انٛفّ دمحم دؼًّ
آٚاب عه ٙيهذى
تاطم دظ ٍٛطعٛذ
تاَا غظاٌ طهًٛاٌ
تتٕل رضٕاٌ دٚة
تتٕل عه ٙعهٙ
تؼار طًٛز كٕطا
جٛشٚم صالح عثذٔع
دذٚفح يذًٕد انخانذ
دظٍ ياْز لًٛزِ
دال دظاو انذ ٍٚعهٙ
دال َاج ٙداٚك
دًٕد كًال انًذًٕد
خضز َشار سْٛز٘
راسق عثذٔ كهغ
رايا دظٍ دظٍ
رػا أدًذ سْزج
رَا عذَاٌ خهٕف
رْاو عٛظٗ جفٕل
رْاو يُٛز دظٍٛ
رْف جًٛم جاتز٘
رْف طهًاٌ صانخ
رْف صمز ٔطٕف
رْف عثذهللا يذًٕد
رٚتا ٚذَ ٗٛجى
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س ٍٚانعاتذ ٍٚدمحم انذزٚؼّ
سُٚح فؤاد جُٕب
سَ ُّٚضال ػعثاٌ
طارج عًار انعظاف
طاي ٙعه ٙانعهٙ
طاَذٚثٛم َش ّٚعهٙ
طعذ عًز انذعاص
طهًٛاٌ صانخ طهًٛاٌ
طًاء تذر غشال
طُذص عه ٙدال
طُذص يذظٍ اتزاْٛى
طٓا عثذ األيٛز تغذاد٘
طٕيز َظٛى دغًح
ػاْ ٍٛطًٛز ضاْز
ػذٖ غظاٌ طعذ
صانخ دمحم يزٔػٛح
صالح فؤاد انضاْز
ضزغاو دًٛذ صثز دًذ
طارق يصطفٗ تهح
عثذهللا عًز ادًذ
عثٛز غظاٌ طعٛذ
عشٔ أدًذ اطًاعٛم
عفزاء عه ٙانذظٍٛ
عفزاء غظاٌ تارٔد
عال تظاو ٚذٗٛ
عال عثذ انذهٛى انٕٓػٙ
عال دمحم تُؼٙ
عال يهذى ْٔثّ
عه ٙآصف طهًٛاٌ
عه ٙجًال ػال
عه ٙعثذ انكزٚى دغًّ
عه ٙعالء انذ ٍٚتٕدًٕد
عًار عثذ انُث ٙعزٚض
عًار َٓاد عثذانعشٚش
غٛاث خهٛم ادًذ انذًٕد
فاتٍ ادًذ طعذِ
فاد٘ كثزٚم كزدٔص
فارص جٓاد دًاد
فٕاس رٚاض صمز
لصٚ ٙذ ٙاتزاْٛى
كًال دأد دهٕاَٙ
كُاٌ آصف طهٛى
نج ٍٛاطًاعٛم ادًذ
نَٕذ اتزاْٛى يصطفٗ
نٛال َٓاد عٛظٗ
نٛهٛاٌ تزْاٌ جَٕٙ
ياٚا جًٛم فارص
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ياٚا جٕداخ ساْز
يجذ ػجاع أَطٌٕ
دمحم اتزاْٛى داج اتزاْٛى
دمحم لاطى انزْثاٌ
دمحم داسو عثذ انُاصز عُاَٙ
دمحم دظاو دظاٌ تزاس٘
دمحم خٛز رتٛع دًشج
يزٚى ٔج ّٛتذرِ
يٓٛة دٚاب عهٙ
يٛض تؼٛز دٕٚب
يٛض رسق هللا طهٕو
َان ٍٛدمحم عثذ انمادر دمحم
َتان ٙعادل عهٕع
َذٚى َشار انعثاص
َغى عٛظٗ انخٕنٙ
َٕار تٕفٛك انعهٙ
َٕر ػعثاٌ عثٕد
َٕر فاضم سٚذاٌ
َٕر فٛصم يخٛص
َٕر َظٛة دٕٚب
َٕرا عًاد انذ ٍٚداؤد
ْشار دظٍ غاَى
ْؼاو َجذاج اتزاْٛى
ًْز ٍٚعثذانصًذ انذظٍ
ُْاد٘ دمحم ضادٙ
ْٕساٌ كًال عثذ٘
ْٛا سٚاد يكٛض
ْٛا ٕٚطف انصانخ
ٔضاح عه ٙعثذ انكزٚى
ٔالء فٛصم طعٕد
ْٔٛثح سكزٚا يغزتٙ
ٚاطز آصف ٔطٕف
ٚافع ادًذ دظٍ
ٚشٌ جزجض ٕٚطف
ٚشٌ ياسٌ اطًاعٛم
ٚشٌ َٓاد اصالٌ
 ًٍٚعثذ انْٕاب لصعههٙ
ٕٚطف طهًٛاٌ تزكّٛ

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

