
نتــــــــائج الطــــــالب
راتغ يطائٙ 2019/2020:انؼاو اندراضٙ:انًـــــردهح

انًالدظاخانُتٛجحاضــــى انطـــانة

َاجخادًد ػاير ػثاش ػٕاد 1/

َاجخادًد فارش ػٛادج يجٛطر 2/

َاجخادًد يذًد دطٍ ػثاد٘ 3/

َاجخادًد يذًد شكر يذًٕد 4/

َاجخادًدادًد جٛاد 5/

َاجخايجد دطٍٛ ٚاضٍٛ 6/

َاجخايجد دًٛد رشٛد فرْٕد 7/

َاجخايُّ يذًد دطٍٛ زٚداٌ 8/

َاجخاٚالف ْاشى جاضى 9/

َاجخاًٍٚ ادًد يسػم يصٛرع 10/

َاجختالر ادًد جٕٚؼد ػثد انطادج 11/

َاجختالر دٛدر يذًد دطٍ 12/

َاجختكر ادًد ػهٙ دًاد٘ 13/

يؤجميؤجم)تكر ػدَاٌ َصٛف 14/

يؤجميؤجم)تكر ػٛطٗ اتراْٛى 15/

َاجختثارن يذًد ادًد ػًر 16/

َاجخجٛاٌ شٓاب ادًد 17/

َاجخدطٍ جهٛم لُثر ادًد 18/

َاجخدٍُٛ خاند ػثاش دًاد٘ 19/

َاجخدٛدر َاْط خهٛفح 20/

َاجخخاند صثار دطٍٛ ػهٙ 21/

َاجخخاندج دًٛد يذًد ضهًاٌ 22/

َاجخذرٖ ادًد ػثد انثالٙ يذًد 23/

َاجخرؤٖ ػثدهللا دطٍٛ جٕاد 24/

َاجخرؤٖ َاْٙ خاغر خعٛر 25/

َاجخرؤٖ ْاشى يذًد يستاٌ 26/

َاجخرفاِ يٓد٘ ػثد انكرٚى دًٛد 27/

َاجخرفم دثٛة دداو ٕٚضف 28/
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انًالدظاخانُتٛجحاضــــى انطـــانة

َاجخرَد دطٍٛ ػهٙ دطٍٛ 29/

يؤجميؤجم)زكرٚا َجى ػثد ْدأ٘ 30/

َاجخزْراء يذًد خهف يذًد 31/

يؤجميؤجم)زٚد ياٚخ ػثد ػهٙ 32/

يؤجميؤجم)زُٚة تٕفٛك ػثد انشٓٛد 33/

َاجخزُٚة ثائر دطٍٛ صانخ 34/

يؤجميؤجم)زُٚة دازو لاضى 35/

َاجخضارِ جًؼّ جاتر ػهٙ 36/

َاجخضاياٌ جهٛم يذًد يراد 37/

يؤجميؤجم)ضاير ظٛاء ػثد انطتار 38/

َاجخضاير يٓد٘ َاجٙ 39/

َاجخضجاد ضؼد ػثد انؼثاش ػثد انذطٍ 40/

َاجخضجاد ػهٙ ػثد انذطٍ 41/

َاجخضجاد فانخ صاتر َؼًّ 42/

َاجخضرٖ ضؼد رٔيٙ راظٙ 43/

َاجخضًا ػهٙ جٕاد دطٍٛ 44/

يؤجميؤجم)صفاء ػثاش َاجٙ 45/

يؤجميؤجم)صالح يٓد٘ جؼفر 46/

َاجخغارق جاضى فانخ ضؼٛد 47/

ٔراضة َظى ادارج:راضة ادارج يذهٛح: يٕاد انتذًٛميكًمظالل ضتار جثار كرٚى

يذهٛح يمارَح

48/

َاجخػاير َعال ػثاش 49/

َاجخػثاش نفتّ جايغ ٕٚضف 50/

َاجخػثدهللا ضؼد٘ يجٛد ْاشى 51/

َاجخػثدهللا صانخ اضًاػٛم ادًد 52/

يؤجميؤجم)ػثدهللا ظٛاء زٍٔٚ 53/

َاجخػهٙ اركاٌ يصطفٗ يذًد ػهٙ 54/

َاجخػهٙ إٚب ضؼد٘ شفٙ 55/

َاجخػهٙ ْاشى دطٍٛ 56/

َاجخػًار صادق دثٛة ػثد انذطٍ 57/

َاجخػًار ٚاضر ٚاش ػثد انمادر 58/

3 من 2صفحة 2020,  أيلول03



انًالدظاخانُتٛجحاضــــى انطـــانة

َاجخػًر اثٛر َٕر٘ 59/

انطانة يتٕفٙراضةػًر ادًد ػالٔ٘ 60/

َاجخغسٔاٌ ثاير دطٍٛ يذًد 61/

يؤجميؤجم)غٛث ادًد ػهٙ 62/

َاجخفرح يذًد ػثد هللا 63/

يؤجميؤجم)لاضى ػهٙ ردًّٛ 64/

َاجخلتٛثح دطٍ ػهٙ يطٛر 65/

يؤجميؤجم)نًٛص يذًد دأد 66/

َاجخنٛث يذطٍ اكرو يذطٍ 67/

َاجخنُٛا ػثد ػهٙ َاجٙ 68/

َاجخيايٌٕ ػثدهللا اتراْٛى 69/

َاجخيذًد ادًد ضؼٛد ػثٕد 70/

َاجخيذًد ضتار فرْٕد اتراْٛى 71/

يؤجميؤجم)يذًد ػثد انجثار ادًد 72/

َاجخيذًد ػثدااليٛر زٚداٌ 73/

يؤجميؤجم)يذًد ػهٙ ػثد انجالل 74/

َاجخيذًد فاظم ػثاش غالو 75/

َاجخيرتعٗ ػادل يستاٌ داخم 76/

َاجخيرٚى يذًد ػثد انؼسٚس يذًد 77/

َاجخيصطفٗ يذًد ػسٚس فٛاض 78/

َاجخيُتظر ػثدانكرٚى دطٍٛ 79/

َاجخيُٗ ػثدهللا ادًد يذًد 80/

َاجخَطرٍٚ ٚاضٍٛ يٕضٗ 81/

َاجخَٕر ػهٙ ضؼد جٕر٘ 82/

َاجخَٛراٌ غالل َٕر٘ يذًٕد 83/

َاجخُْد اٚاد جًٛم كًال 84/

َاجخٚاضر زْٛر ػثاش رشٛد 85/
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