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اسم الطالب
أدْى إطًاػٛم ػٕض
آيال ػثذ انكزٚى يكاَظٙ
أَض دمحم دتاتٕ
أَض َجٛة انًذًذ
إًٚاٌ فاطًّ دمحم ٚذ ٗٛتاتا
إٔٚب ػثذانكزٚى طهًٛاٌ
ادظاٌ اتزاْٛى انخهف
ادظاٌ شٕل ٙدمحم تشار ػمٛهٙ
ادًذ أدًذ كايم األفُذ٘
ادًذ ػثذهللا انخهٛم
ادًذ يصطفٗ انًذًذ
اًٚاٌ دمحم ػه ٙاالتزاْٛى
تاطم جُٛذ يصطفٗ
تاطم ٕٚطف يذًٙ
تشز دمحم َٕر انشؼٛة
تشزٖ اتزاْٛى انخهف
تكز٘ صانخ َجار
تٛاٌ ػثذ انزساق انذظٍٛ
ذظُٛى دمحم ػه ٙانؼثًاٌ
جٛاٌ يذًٕد يذًٕد
دذٚفّ دمحم األدًز
دظ ٍٛدمحم انشٚذاٌ
دكًد ياْز ػٛاشٙ
دال َادر درٔٚش
خانذ دظاو انؼًٕر٘
خانذ دظٍ انغهة
خانذ ػثذ انمادر األسرق
خانذ ػثذانٓاد٘ دطثٙ
دػاء خانذ انُجى
دُٚا كايم دًٕد انذجٙ
راشا سٚاد انشَار
رجا ػثذ انغُ ٙضايٍ
رجة أدًذ انكزد٘
رغذ طًٛز سٚذاٌ
رٚى ػثذ انكزٚى داج ٙػثذ انظالو
ر ًّٚدمحم رتٛغ ضثٛظ
سنفٗ أدًذ جؼفز انشزدٔب
سُٚة اتزاْٛى طٛذ
طايز لظٕو انمذ٘
طًٛح دمحم تشٛز تزد
طٕساٌ دظاٌ انذرع
شزٔق خانذ لُثز
شف ٍٛػثذانمادر تكٙ
صٓٛة ػثذ انًجٛذ انشٚز
ػائشّ َثٛم االدًذ
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ػثذ انظالو يصطفٗ انًصطفٗ
ػثذ انكزٚى ػه ٙانذًذ انؼثذ
ػثذهللا يصطفٗ ْثٕ
ػثذهللا يٕفك دجار
ػشخ ادًذ انؼصًاٌ
ػه ٙسٚاد انزسٔق
ػًار يطٛغ كؼذج
ػًزٔ غظاٌ دًادج
فاطًح ضًٛز انخطٛة
فاطًح دمحم انًذًذ
فاطًح يذًٕد انشانك
فاطًح َاصز انخطٛة
فاطًح انشْزاء االيٛز دمحم ػاليٕ
فرذٛح ػثذ انذًٛذ َؼظاٌ
فجز دمحم انؼشٔ
فزاص طؼٛذ خضز
كهٕد جٕرج طًزج
نثُٗ يصطفٗ طؼذ
نٛالص ٕٚطف ػثًاٌ
نٛالف دمحم كٕن ٍٛػزب
ن ٍٛفائش جذا
يار ٕٚأيٛم ُْذٚح
يجذ انذ ٍٚيُٛز شزترجٙ
يجذ٘ يذظٍ دَذل
دمحم أدًذ انشذٕد
دمحم دظاٌ تٛظٕ
دمحم دظٍ كُجٕ
دمحم سٚاد االتزاْٛى
دمحم صثذ ٙانٛاطٍٛ
دمحم صالح انذ ٍٚانذظ ٍٛانؼهٙ
دمحم ػثذ انكاف ٙانشزٚذج
دمحم ػثذ هللا اطؼٛذ
دمحم غاس٘ انًٕطٗ
دمحم يذًٕد انٕٛطف
دمحم تذر ادًذ دارص
دمحم تشز يذثز شذادج
دمحم دظاو ػهَ ٙؼُاع
دمحم راي ٙياْز شًاع
دمحم ظافز داذى كٛانٙ
دمحم ػثظ ٙيذًٕد األسرق
دمحم َٕر ػثذ انظالو دًٕد انذظٍٛ
دمحم ٔفا ػثذ انظالو دًٕد انذظٍٛ
يذًٕد ػثذ انؼشٚش يصطفٗ
يذًٕد دمحم ػجٛجٕ
يصطفٗ جاطى خهٛم
يصطفٗ ػثذ انهطٛف تصًّ جٙ
يصؼة جاطى انًذًذ
يُار دمحم ذٛظٛز يجٕس
يُٗ أدًذ انشزٚف
يُٗ دظٍ اتٕدظاٌ
يٓا دايذ انذاج إتزاْٛى
يٕطٗ خهٛم خهف انؼالٌ
يٕطٗ طكزاٌ انكهٛة
يٛذٚاٌ دظٍ ادًذ
َار ٍٚرشٛذ شٛخ تٕساٌ
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َجٕٖ أدًذ انظؼٛذ
َٕر ػثذ انؼشٚش غُٕو
َٕر دمحم انشٛخ ػهٙ
ْثح يًذٔح انذالٔج
ْثّ سكزٚا ػشٚشِ
ْثّ ػذَاٌ ديهخٙ
ْال َادر درٔٚش
ٔائم خانذ انذظٕ
ٔطٛى ذايز ػاسار
ٚاطً ٍٛػثذ انجهٛم انًصز٘

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

