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ر/ع  سثة انرفض ر ب ت و االسى و انهقة عدد الضبط 

 غير كايميهف  09780911 عاطف انىاتي 5098 1

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 06473344 سعذ تُانعىجح 6253 2

 انسٍ فىق انًطهىب 05094385 فىزي انغضثاٌ 6254 3

 انشهادج غير يطاتقح نالصم 09792443 يراد انشىشاٌ 6252 4

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 09784948 عثذ انسالو انًاجري 4999 5

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 09842124 اشرف انجثاني 5220 6

 انشهادج انذراسيح فىق انًطهىب 09789967 انصادق تٍ سهيًاٌ 5221 7

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 09827297 سهيى انسهاَي 5549 8

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 06490739 زياد انغرتي 4663 9

 انسٍ فىق انًطهىب 07792626 حسٍ سهطاَي 6039 10

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 09254425 رشىاٌ تُخضر 5044 11

 يهف غير كايم 06402040 وساو انحهفاوي 6247 12
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 انشهادج انذراسيح فىق انًطهىب 09776708 وائم انخياري 4527 13

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 06389774 عهي تانرحيى 4951 14

 انشهادج انذراسيح فىق انًطهىب 09833145 خانذ انًُىتي 4664 15

 انسٍ فىق انًطهىب 06290035 يعس انذعذوش 4607 16

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 10815060 حساٌ تٍ رجة 5005 17

 انسٍ فىق انًطهىب 09810443 يحًذ انًغيرتي 6249 18

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 09766028 اسايح انقرتي 6038 19

 انشهادج انذراسيح فىق انًطهىب 09833105 اشرف حسىَح 5468 20

 انشهادج انذراسيح دوٌ انًطهىب 09769274 فهًي هُذج 4752 21

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 06488660 هشاو انُفاتي 5550 22

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 09804187 تيرو انتىيي 5653 23

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 06498419 ايًٍ انثكىشي 4855 24
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 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 06389282 َعيى انحايي 5891 25

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 09805165 شكية تٍ رحىيح 5892 26

  غير صانحح3تطاقح عذد  09751610 شىقي سىيهى 4893 27

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 06438367 َىفم انخياطي 5652 28

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 07118345 اشرف انثقهىطي 5470 29

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 06453011 جًال انذيٍ انًثهىثي 5471 30

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 09804880 شاكر تُصانح 5469 31

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 06414111 يعاويح تانرحيى 6041 32

 انسٍ أقم يٍ انًطهىب 10824769 ايىب سعذ 5495 33

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 09805175 كريى تٍ زايذ 5768 34

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 09801850 هشاو انفهفال 4808 35

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 09262773 حسيٍ انعالقي 6040 36
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 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 09789969 يحًذ انهادي تُسانى 6042 37

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 06494059 طارق يحًىد 5306 38

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 09763724 انصادق انجازي 4753 39

 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 09782523 يحًذ داود 5769 40

 يهف غير كايم 06427869 يحًذ عهي انذريذي 4847 41

 انًستىي انذراسي دوٌ انًطهىب 09771655 يحًذ عهي تُُصر 5794 42

 انشهادج غير يطاتقح نالصم 09929748 زياد انُىري 6360 43

 انشهادج غير يطاتقح نالصم 06472534 يىسف انقًاطي 5145 44

 انًستىي انذراسي دوٌ  انًطهىب 11913859 حًسج انكعثي 5655 45

 يهف غير كايم 06423941 يحًذ اييٍ يىسف 5890 46

 انًستىي انذراسي دوٌ  انًطهىب 06422885 ياهر يحرزي 5889 47

 انًستىي انذراسي دوٌ  انًطهىب 09858929 زيٍ تى خًهح 4806 48
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 انًستىي انذراسي فىق انًطهىب 07956100 سايي هىاشري 5548 49

 


