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 في الوذاولح االولً(9الراضثىى فً همرر )رضن هٌذضً 

 

 اضــــــــن الـطــالــة رلن الجلىش

 أدوذ رجة عثذ الرازق هىيذي )م( 5/519

 أدوذ ضعيذ الذضىلً ضالن الذضىلً 5/515

 أدوذ ضيذ أدوذ تذوي )تالً( 5/515

 رشيــــــذي أدوذ عرفاى دمحم دمحم 5/515

 أدهن هذروص أدوذ هذروص عثذ العاي )تالً( 5/515

 آالء دطي إتراهين عثذ الىهاب شعثاى )م( 5/515

 أهيرج الطيذ عثذ المادر عثذ العسيس دمحم 5/512

 تطوح دمحم الطيذ صادق )م( 5/500

 دمحم أتى زيذ )م(تطٌين أدوذ دوذي  5/509

 تطٌين هاهر هثرون هىضً عثذ هللا )م( 5/505

 تغريذ عثذ اللطيف عثذ الٌعين عثاش عيطً )م( 5/505

 خالذ رهسي أدوذ ضالن )تالً( 5/505

 خالذ هصطفً عثذ الثاضظ عثواى 5/505

 أدوذرداب دمحم عثذ الىهاب  5/505

 رًا دمحم تشارج هىفك 5/505

 رواى دمحم أدوذ دمحم هرضً 5/502

 روضح عصام الذيي دمحم دمحم أدوذ )م( 5/591

 

  



 الـطــالــةاضــــــــن  رلن الجلىش

 زياد دمحم دطيي دطي دطيي )م( 5/590

 ضارج دمحم هذوىد دمحم إتراهين )م( 5/599

 ضلوً دمحم دمحم عثذ الذافظ عثذ الوجيذ )م( 5/595

 ضور أيوي أتراهين دمحم صالخ )م( 5/595

 ضٌذش هٌصىر عور الطيذ )م( 5/595

 ضهر دطام هصطفً درويش إتراهين )م( 5/595

 ضهيلح أدوذ دمحم عثذ العاي علً 5/595

 شروق دمحم أدوذ فرغلً هذروص )م( 5/595

 شريف دازم عثذ الوٌعن إتراهين 5/592

 عثذ الردوي دمحم فاروق دمحم دمحم علً )م( 5/551

 عثذ الىهاب أدوذ يىضف هذوىد يىضف )م( 5/550

 إتراهين علً أدوذ دمحمعلً  5/559

 عور هوذوح عثذ الذويذ تليذي )تالً( 5/555

 عورو أيوي عثاش أدوذ )م( 5/555

 عور ضعيذ دمحم عثذ الوجيذ إتراهين )م( 5/555

 فارش أدوذ دمحم جاد الىرين عثاش )م( 5/555

 دمحم )م( فاطوح دمحم روً دافظ 5/555

 وريواى دطي عثذ الثاري علً )م( 5/555

 دمحم دوذي يىضف دطي تالي 5/552

 دمحم هجذي رهضاى دافظ )م( 5/551

 

  



 الـطــالــةاضــــــــن  رلن الجلىش

 دمحمهذوىد أدوذ دمحم دويذٍ )م( 5/550

 دمحم هعتس الذفًٌ دطيي  5/559

 هذوىد أدوذ علً دمحم علً )م( 5/555

 هرواى ضوير هذوىد دطي 5/555

 هصطفً الطيذ دمحم أدوذ الشافعً )م( 5/555

 هصطفً دمحم رجة صذيك )م( 5/555

 )م(هصطفً دمحم عثذ الردوي عيذ ضعذ  5/555

 هصطفً ياضر دمحم دمحم علً 5/555

 هله ياضر دطي دمحم دطي 5/552

 هٌح هللا دمحم أدوذ دمحم خويص 5/551

 ههٌذ فخري دمحم دردير 5/559

 ًــذي الطيذ عثواى أدوذ عثواى 5/555

 الغًًٌىر الذيي هاًًء عثذ  5/555

 ًىرهاى عالء أدوذ الطيذ الشرتيًٌ 5/555

 يــارا أدوذ دمحم دمحم عيـــذ )م( 5/555

 يــــارا أشرف الطيذ دٌفـً 5/555

 ياضويي دمحم عثذ المادر دطي دمحم 5/555

 يذيً إتراهين شىري دطي 5/552

 يىضف فرغلً صاتر فرغلً عثذ الوىلً )م( 5/551

  

 

 


