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 اإلدارة ٔااللخصاد/ جايعت حكرٚج /9191 9102لائًت بأضًاء انًخمذيٍٛ ناليخذاٌ انخُافطٙ 

 ياجطخٛر يذاضبت
 انذرجت كخابخّ انذرجت رلًا االضى ث

 ضبع ٔعػرٌٔ 92 ادطاٌ فاضم دمحم جاضى  0

 حطع ٔخًطٌٕ 52 ادًذ ياجذ زٚذاٌ خهف  9

 اثُخاٌ ٔثالثٌٕ 39 اركاٌ يطهك فرداٌ صانخ  3

 حطع ٔعػرٌٔ 92 ضًاء ٔعذهللا دطٍ صانخ ا 4

 ثالد ٔعػرٌٔ 93 إَار عادل عباش دمحم  5

 ثالد ٔعػرٌٔ 93 اٚاث عبذانفخاح ٚاضٍٛ جاضى  6

 فمظ ضبع 2 برع ادًذ عبذ يال  2

 ضج ٔعػرٌٔ 96 جالل عهٙ دطٍٛ صانخ  8

 اثُخاٌ ٔخًطٌٕ 59 داحى َاٚف زبٍ اَغًٛع  2

 ثًاٌ ٔعػرٌٔ 98 دازو جاضى ادًذ دًٕ  01

 ثالد عػر 03 دطٍ غاَى َٕٚص عبذ انبالٙ 00

 ادذٖ ٔثالثٌٕ 30 خانذ خضٛر عٛاظ جاضى  09

 ادذٖ ٔعػرٌٔ 90 خهف خضر عهٙ عسٚس  03

 ثًاٌ عػر 08 راضٙ يطراٌ عهٕٛ٘  04

 اثُخاٌ ٔثالثٌٕ 39 رغذ عبذ انخانك غايم دمحم  05

 ضج ٔثالثٌٕ 36 رَا ٔنٛذ خانذ صانخ  06

 -- غٛريًخذٍ رٚاٌ عًر دمحم ظاْر  02

 خًطٌٕ 51 زْٛر عهٙ نطٛف جاضى  08

 حطع ٔخًطٌٕ 52 زٚاد ضايٙ عبذ خهٛفّ  02

 ادذٖ عطرة 00 ضعذ عبذانٕادذ صانخ ابراْٛى 91

 ادذٖ عػرة 00 غٓالء ْالل غبٛب جعاطّ  90

 اربع عػر 04 صفاء صالح انذٍٚ عًر  99

 بع عػرار 04 صًٛى دازو يٕضٗ َعٕو  93

 خًطٌٕ 51 ضٛاء دًذ٘ عبذهللا يذًٕد  94

 ضبع ٔثالثٌٕ 32 عبٛر كفاح ضايٙ غٕلٙ  95

 ادذٖ ٔعػرٌٔ 90 عهٙ اضًاعٛم غبٛب دًٕد  96

 اثُخاٌ ٔخًطٌٕ 59 عهٙ عبذانكرٚى دًاد فرداٌ  92

 خًص ٔضبعٌٕ 25 عهٙ يخعب ْالل دًذ  98

 فمظ حطع 2 عهٙ دمحم خهٛف برجس  92

 ثًاٌ ٔثالثٌٕ 38 داٌ دمحم دطٍٛ عًار فر 31

 ثًاٌ عػر 08 عًر ضعذٌٔ عبذانجبار يٓذ٘  30

 حطع عػر 02 غاز٘ فٛصم دازو عبذ  39

 ادذٖ ٔثالثٌٕ 30 فٓذ دداو دطٍ خهف  33

 ثالد ٔعػرٌٔ 93 لاضى دمحم جذٔع َجى  34

 عػرة اثُخا 09 لٛصر عبذ هللا ابراْٛى عبذ هللا  35

 ضبع عػر 02 كرار عاٚذ دطٍٛ عهٙ  36

 ضبع ٔعػرٌٔ 92 نًٗ خهٛم دًذ عالٔ٘  32

 ثالد ٔعػرٌٔ 93 يؤٚذ يٓذ٘ يٕضٗ ادًذ  38

 خًطٌٕ 51 ياجذ دًٛذ٘ خهف ربٛع  32

 ثالثٌٕ 31 ياجذِ ادًذ عبذ خًٛص  41

 ثًاٌ عػر 08 دمحم جاضى دمحم دطٍٛ  40

 ادذٖ ٔثالثٌٕ 30 دمحم دطٍٛ رغٛذ عهٙ  49

 ضج عػر 06 دمحم عبذانغفٕر رزٔلٙ  43

 حطع ٔخًطٌٕ 52 دمحم عذَاٌ عبذهللا دًٛذ  44

 ضج ٔعػرٌٔ 96 يذًٕد جاضى دمحم يطهك  54

 خًطٌٕ 51 يرٔاٌ جاضى دمحم ادًذ  46

 ادذٖ ٔعػرٌٔ 90 يرٚى اٚاد ادًذ دًادة  42
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 حطع فمظ 2 يػخاق ادًذ عجاج جرجٛص 48

 خًطٌٕ 51 يصطفٗ بذر عًاظ دطٍٛ  42

 ثًاٌ ٔثالثٌٕ 38 يصطفٗ خًٛص ضهًاٌ  51

 حطع عػر 02 يصطفٗ غاز٘ ضهًاٌ  50

 حطع عػر 02 يعذ دمحم خهف صانخ  59

 حطع ٔثالثٌٕ 32 يُٓم يٕفك رجب دًٕد  53

 حطع فمظ 2 يٛثاق دداو ادًذ دمحم  54

 ثالد ٔثالثٌٕ 33 َذٖ خهف يذًٛٛذ خهف  55

 اثُخاٌ ٔخًطٌٕ 59 َٕار لٛص عبذ انكرٚى يٕضٗ  56

 اثُخاٌ ٔخًطٌٕ 59 َٕر انٓذٖ رافذ خانذ ابراْٛى  52

 ضخٌٕ 61 َٕر ادًذ يٓذ٘ ادًذ  58

 خًطٌٕ 51 َٕر ضعذ دازو عبذانكرٚى  52

 حطع عػر 02 َٕر عاير فاضم دًٛذ  61

 ضبع عػر 02 ْاَٙ فرْٕد عبذ انكرٚى دطٍٛ  60

 خًطٌٕ 51 ْٛثى ريضاٌ ايهخ  69

 اثُخاٌ ٔخًطٌٕ 59 ذاٌ عساو دُع ٔنٛذ دً 63

 ادذٖ ٔعػرٌٔ 90 ٚاضٍٛ عباش دأد دطٍ  64

 

 

 

 

 

 

 

 


