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اسم الطالب
أزًذ غغاٌ طشاف
أزًذ دمحم عايش ْٔثّ
أزًذ َافع دمحم يذَٙ
آساط عثذ انشزًٍ ؽاكش
أسٚح اعًاعٛم ازًذ
إعشاء أعٕد انًسًٛذ
إعالو ازًذ يغهًاَٙ
أعًٓاٌ صالذ انُٕس صالذ
آعٛا صالذ انذ ٍٚانعالػ
آصف دمحم عهًٛاٌ
آالء دمحم سد ٍٚزايذ َاخٙ
أيم فشصاٌ اتٕ غاَى
أي ٍٛعًاد انؾاٍْٛ
آَا عهًٛاٌ دانٙ
أَظ صفٕاٌ انغاعٙ
آْ ٍٛعثذ انشزًٍ يغٕس
آٚح دمحم سؽٛذ انهًَٕٙٛ
أًٚاٌ غاص٘ زغٍ
إًٚاٌ خٓاد األزًذ
إًٚاٌ زغاو انغاَى
اتتٓال ازًذ انفاضم انًسايٛذ
ازغاٌ َضال انخضسخٙ
ازالو تٛغٛش انغذٚش
ازًذ اتشاْٛى َدٛة
ازًذ دأد كٛصٕو
ازًذ لاعى كشكٙ
اعايّ دمحم عًٛش زًٛذ انٕٛعف
اعشاء ازًذ ععٛذ تطسّ
اعشاء صانر انعٕدِ
اعًاعٛم دمحم ععٛذ لادٔ
االء ْؾاو ٕٚعف
انًعتصى تاهلل عثذ انكشٚى انًمثم
انًمذاد زغٕٚ ٍٛعف
انٓاو طالل انٕٛعف
انٓاو عذَاٌ ضاْش
انٛاط ظافش عٛغٗ
انٛاط يخٕل طثٛمٙ
اًٚاٌ عثذانمادس انؾاٚة
اًٚاٌ دمحم فائض خًال انذٍٚ
آٚاب يهٓى انًهٕزٙ
تاعم خًال اندشد٘
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تاعم عاتذ فضهٛح
تاعم دمحم عاليح
تتٕل دمحمفتس ٙانًسًذ
تشاء دمحم يأيٌٕ انصثاغ
تؾشٖ عثذانمادس انعغكش
تؾشٖ يٕعٗ انعٛغٗ
تٓاء انذْٛ ٍٚثى يٕٓٛب
تٛاٌ خهٛم زايذ
تٕن ٍٛدمحمعثذاندهٛم تكذاػ
تٛغٛش زغاٌ انصًصاو
ثُاء فاتر صُٙٚ
خالل ٚاع ٍٛعهٙ
زاتى دمحم ساتة انطٕخٙ
زاصو صانر انذْاو
زاصو دمحم اكثى غاَى
زغاو عدٛع دٚثّ
زغاو يسًٕد أتٕ خٛش
زغاٌ أزًذ انًؾٕط
زغاٌ دمحم فضٛم ؽثاط
زال ٕٚعف دأد
زًضِ دمحم َضاس اتٕ انؾاياخ
خانذ عهٛى كٛالَٙ
خانذ عثذ انكشٚى انُثٓاٌ
خانذ عه ٙانفٓذ
خانذ يشٔاٌ انسدٙ
خثاخ َضٚش دمحم
داس ٍٚيصطفٗ انساج عهٙ
داَٛا دمحم عذَاٌ لهعدٙ
دعاء عذَاٌ يعضًاَٙ
رٔانفماس دمحم عدٛة
ساياٌ صالذ انذ ٍٚدمحم
ستٛعّ دمحم األكتع
سزًح أزًذ انًسٛغٍ
سزًح سٚاض انعتٛثٙ
سصاٌ فشٚذ انذٚش٘
سؽا اتشاْٛى انًصطفٗ
سؽا تغاو زاتى
سَا سايض انغًازٙ
سَا ياصٌ لاعى
سَذِ يصطفٗ انؾٛخ عهٙ
سْاو دمحم ساض ٙانغعذ٘
سْف تٛغٛش صثر
سٔاٌ أزًذ أسطٕػ
سٔد ُّٚياْش انعٛغٗ
سٔٚذِ خاعى سيضاٌ
سٚى عماب كثٕل
صاْش عثذ انًاخذ انثشاص٘
صُٚة دمحم ياصٌ األخشط
صُٚح أكشو خشتٕع
عاسِ سٚاض انداسٔف
ععٛذ يسًٕد ص ٍٚانذٍٚ
عالو ياصٌ انسشٚش٘
عالو يٕعٗ عكشٚح
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عًاذ خانذ انُصٛشاخ
عًٛح عثذانٓاد٘ انٓالل
عًٛح ٚاعش نمٛظ
عٕصاٌ صثس ٙخُاخ
عًٛا عه ٙاعًاعٛم
ؽاد٘ عثذهللا انسًذٔ
ؽشٔق فضم هللا يُزس
ؽفاٌ دمحمعهٛى ؽًغٙ
ؽُٓاص عثذ انغالو عهٙ
صفاء عٛذ ؽسادج
صفٛح خانذ خؾفح
ضٛاء عثذٔ انذان ٙأزًذ
طاسق زغ ٍٛانسًٕد االعًاعٛم
ظافش أععذ يٛكائٛم
ظافش يخهف انسًاد
عائؾح عثذ انكشٚى انسغٍ األزًذ
عايش عهَ ٙاصش
عايش دمحم صْشج
عثادج زغ ٍٛعهٕاٌ
عثادج عًٛش ؽكش٘
عثادِ دمحم صك ٙيسٛؼ
عثذ انشزًٍ دمحم خهذٌٔ صكاس
عثذ هللا فٕاص عٛغٗ
عثذ هللا يأيٌٕ ؽٛخ انُداسٍٚ
عثذانهطٛف ياْش انؾاْش
عثذهللا عاتذ فضهٛح
عثذانًغٛث عثذانثاعظ كُعاٌ
عذَاٌ خًعح ؽازٕخ
عذَاٌ عهًٛاٌ األزًذ
عذ٘ يشٔاٌ انسغٍٛ
عشٔج دٚاب انعهٙ
عال دمحم سؽاد انعثذ انًسًذ انعثٛذ
عالء دمحم عه ٙتهٕق
عه ٙعثذ انسهٛى تالل
عه ٙعذَاٌ اعًاعٛم
عهٚ ٙس ٗٛعٛغٗ
عهٛاء دمحم عه ٙانكٛالَٙ
عًاد انذٔ ٍٚعاو انسضٔاَٙ
عًاس خهذٌٔ أتٕ انُصش
عًش ٔائم انعضأ٘
عٛغٗ زغ ٍٛزًٕد انًصطفٗ
غادج سايض عٕكاٌ
غادِ خهٛم انؾافعٙ
غذٚش عذَاٌ اعًاعٛم
فاطًح أزًذ يال عثذ هللا
فاطًح ساتة تالل
فاطًح انضْشاء غضٔاٌ انسشٔٚم
فاطًّ دمحم اندًعّ
فشذ ازًذ خانذ
فشذ خًال زغُا
كشو عًاد انذ ٍٚانسًٕ٘
نؤ٘ ٕٚعف انًغانًح
الفا خًال انشؽٕ
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ند ُّٛيشٔاٌ انضعثٙ
نٛث َثٛم انفتسٙ
نٛالٌ ازًذ كهؼ
ن ٍٛععذ انؾٕيش٘
نُٛا يسًٕد دٔاِ
يأٖٔ يس ٙانذ ٍٚاعًاعٛم
يؤٚذ عطاو انذٔاط
ياخذ دمحم ؽٛخ عٛغٗ
ياسٚا دمحم انعًش
يانك عثذ انُاصش تمهح
ياْش يأيٌٕ طانة
يدذ ازًذ االزًذ
دمحم أصالٌ اعًاعٛم
دمحم ازًذ دٕٚب
دمحم تغاو زًذٌٔ
دمحم عثٕد االزًذ
دمحم عٛغٗ انضايٍ
دمحم عٛغٗ لٛطاٌ
دمحم فاسط انضعٕلٙ
دمحم فٕاص انصانر
دمحم فٛصم عهًٛاٌ
دمحم يسًٕد تشاص٘
دمحم يُٛش خهثٙ
دمحم ْاٚم لُثظ
دمحم ٚاع ٍٛيسفٕظ
دمحم تالل دمحم ياصٌ انؾشٚف
دمحم تٕفٛك دمحم أععذ صْشج
دمحم ستٛع ؽعثاٌ ٔسدج
دمحم سضٕاٌ يصطفٗ انثغا
دمحم فشاط دمحم يعتصى انسغُٙٛ
دمحم كايم خهذٌٔ انٕٛعف
دمحم يُاف يانك انعالٚا
دمحم َثٛم لاعى انسٕؽاٌ
دمحمثائش يسًٕد خضش
يسًٕد زغٍ ٕٚعف
يسًٕد عًٛش كشٚى
يشاو فشٚذ انًُا
يشذ عذَاٌ عضٔ
يشذ دمحم زذٚذ
يشٔج تغاو أزًذ اندُٛذ
يشٔج دمحم َٕذ
يصطفٗ ازًذ دٚثٕ
يعتض عثذ انكشٚى انفاضم
يعتض َصاس انؾًُذ٘
يُاس اتشاْٛى لصطٌٕ
يُاس صفٕاٌ تكش
يُاف دمحم عانى خاعى
يُال أزًذ يعشٔف
يُٗ عاتا انخٕس٘
يُٗ ٕٚعف انًسًٕد
يٓاب دمحم انغاٚش
يٛظ فٛصم يسفٕض
يٛؾٛم َث ّٛيؾٕٓس
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َادٚا دمحم سؽاد انعثذ انًسًذ انعثٛذ
َذاء عًٛش انسشٚش٘
َغٛثح عثذانشصاق انؾسادج
َٕس سٚاض انعثذهللا انسغُٙٛ
َٕس عثذ انشزًٍ انخهف
َٕس دمحم صفٕاٌ خاتش
َٕس يسًٕد اعًاعٛم
َٕس٘ زغاو ا ُّٚنٕلا
ْاد٘ ْاٚم اندغايٙ
ْثا يذ ٍٚأتٕ انغم
ْثح صٚاد انسشٚش٘
ْذاٚا صالذ دمحم
ْذٚش عثذ انكشٚى انعهٙ
ْذٚم عهًٛاٌ انًُصٕس
ًْ ُضآس آتشآ ًْ ٌِ ٛى آنّ ًسؾ ِٛؼ
ْؾاو اتشاْٛى انسكٛى
ُْاد٘ دمحم انغعذ٘
ٔسٔد عضاخ انعدٙ
ٔعاو عه ٙعهٕػ
ٔفاء سخة انؾعثاٌ
ٔالء ضشاس انغٕاد٘
ٔنٛذ خانذ اعساق
ٚاسا دمحم انخهٛم
ٚاعش يُزس انًمذاد
ٚضٌ زكى يفهر
ٕٚؽع عهٕٚ ٙعف

مدير عام مركز القياس والتقومي
الدكتورة ميسون دشاش

