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 ضثة انرفط ر ب خ اإلضى و نهمة انعثػعذد  ر/ع
 اختصاص غُر يطهىب 12800440 ضُاء ضاضٍ 5302 1

 اختصاص غُر يطهىب 10809095 رفمح ضهًُاٌ 5670 2

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 06478922 يحًذ تىدكُى 4479 3

  غُر صانحح3تطالح عذد  08043074 ضهُم تىغطاش 5671 4

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب وانًشاركح فٍ أكثر يٍ خطح  09754146 عالء انذٍَ ظىاَفُح 4815 5

 انًطتىي فىق  انًطهىب 09771431 رحاب عسوَح 6072 6

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 07910687 أحالو عثُذٌ 5162 7

  غُر صانحح وانًشاركح فٍ أكثر يٍ خطح 3انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب و تطالح عذد  06430519 وضُى تكار 4954 8

 انًطتىي انذراضٍ فىق انًطهىب 06845374 عفُفح انكُثاص 6077 9

  نهًطهىبيطتىي غُر يطاتكال 06484839 أضايح تىضعُذ 6074 10

  يٍ انشهادج انعهًُحنألصمَطخح غُر يطاتمح  04889186 عائشح تٍ انطاهر 5487 11

 انًطتىي فىق  انًطهىب 06452149 حطاٌ انسَاٍَ 6076 12
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 ضثة انرفط ر ب خ اإلضى و نهمة انعثػعذد  ر/ع
  نهًطهىب شهادج غُر يطاتمح 06396983 عاشىر تىنُهح 6285 13

 انًطتىي انذراضٍ فىق انًطهىب 08801087 أَص انطُارٌ 6279 14

  يٍ انشهادج انعهًُحنألصمَطخح غُر يطاتمح  09971988 هُفاء انًؤدب 6281 15

 انًطتىي انذراضٍ فىق انًطهىب وانًشاركح فٍ أكثر يٍ خطح واحذج نُفص انًُاظرج 09787191 هاجر انسلهٍ 5163 16

 transtu  شركحيرفىض يىجه إنً 09796273 يروي انجسَرٌ 4451 17

  نهًطهىبشهادج غُر يطاتمح 09814305 صفاء تاتاٌ 4886 18

  غُر صانحح3تطالح عذد  09063115 ضُف انذٍَ روافٍ 5782 19

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 08426010 انصحثٍ تٍ عُاَح 5915 20

  نهًطهىبدراضٍ غُر يطاتكاليطتىي ال 09290007 يرَى تٍ ضىضُح 6290 21

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 09808992 يها انطردون 6294 22

 انًطتىي انذراضٍ فىق انًطهىب 09759397 حاتى عىَُاخ 5485 23

  نهًطهىبراضٍ غُر يطاتكانذيطتىي ال 06408998 هُثى لراب 5674 24
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 ضثة انرفط ر ب خ اإلضى و نهمة انعثػعذد  ر/ع
  غُر صانحح3تطالح عذد  06462296 يحًذ األيٍُ تاشح 5160 25

 (06/10/2012) لذًَح و شهادج غثُح انصالحُح يُتهُح 3تطالح عذد  08743260 حًسج األتُط 5569 26

 نألصمشهادج غُر يطاتمح  06387293 خانذ اتُانشُخ 5920 27

 َطخح يجردج يٍ انشهادج انعهًُح 06919547 حُاٌ ترًَص 5568 28

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 06478321 يحًذ أيٍُ اضًاعُم 5723 29

 انًطتىي انذراضٍ فىق انًطهىب 06461008 ضُف انذٍَ انهُشرٌ 5486 30

 انًطتىي انذراضٍ فىق انًطهىب 07668848 يحًذ عجثىٍَ 6291 31

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 09777838 تمىي جًعح 4756 32

 انًطتىي انذراضٍ دوٌ انًطهىب 09817857 انشارنُح انعُطرٌ 5953 33

 شهادج عهًُح غُر يطاتمح نألصم 06906397 رَحاٌ االحُى 5937 34

 يهف غُر كايم 14205736 ضًاح ظاهرٌ 4841 35

  غُر صانحح3تطالح عذد  09313012 شُراز عثذ انحًُذ 6362 36
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 ضثة انرفط ر ب خ اإلضى و نهمة انعثػعذد  ر/ع
 َطخح يجردج يٍ انشهادج انعهًُح  09800576 وجذاٌ  تُمًرج 5484 37

 يهف غُر كايم 06885435 حًذٌ انصىَذ 6351 38

  غُر صانحح3تطالح عذد  06218797 وائم ضحًٍُ 5773 39

  نهًطهىبراضٍ غُر يطاتكانذيطتىي ال 09786264 اَصاف غرش هللا 5231 40

 َطخح يجردج يٍ انشهادج انعهًُح 07720004 انصحثٍ يرَى 5913 41

 يهف غُر كايم 06421214 ثرَا تاكُر 6070 42

 


