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انجغزافٛح506ػهٙ دظٍٛ خهٛم رداو46

انجغزافٛح506دًشِ يجٛذ يذًذ ػٕد47ِ

انجغزافٛح506يذًذ ادًذ يطز يٓٛذ48٘

انجغزافٛح505صفا فٛصم خضٛز دظ49ٍ

انجغزافٛح505ػثذ انًُشِ ػالء اتزاْٛى ػثذ انكزٚى50

انجغزافٛح505ػثاص صثاح دظٍٛ قُح51

انجغزافٛح504خهٕد طهًٛاٌ دًذ طهًٛا52ٌ

انجغزافٛح504دظٍ ْٛالٌ دظٍ ادًذ53

انجغزافٛح504ْذٚم ادًذ ػالٔ٘ ْاد54٘

انجغزافٛح503يكارو دًٛذ ػاصٙ َصٛف55

انجغزافٛح503تؼزٖ ثؼثاٌ خهف يذًذ56

انجغزافٛح503اطزاء ػهٙ كايم يذًذ57

انجغزافٛح503ػهٙ إٔٚب ػهٙ دظ58ٍٛ

انجغزافٛح503فاطًّ ػهٙ دظٍٛ ػالل59

انجغزافٛح503ػهٙ تاطى دقٙ دظ60ٍ

انجغزافٛح503اطزاء ػهٙ دظٍٛ دزب61

انجغزافٛح503اّٚ دظٍٛ ػطّٛ دظ62ٍ

انجغزافٛح503يٛثى قاطى يذًذ ْٔاب63

انجغزافٛح502طذٚى يذًذ كاظى دًٕد64

انجغزافٛح502َظزٍٚ يُؼى ػثذ فزدا65ٌ

انجغزافٛح502ػًز جثار يذًٕد دظ66ٍٛ

انجغزافٛح502دػاء ػهٙ يذًٕد دظ67ٍٛ

انجغزافٛح501أٚح ػهٙ ػٕاد دظ68ٍ

انجغزافٛح501فاطًح اطؼذ جثار ػُاد69

انجغزافٛح501رطم ػاكز يذًٕد دظ70ٍٛ

انجغزافٛح501يُٗ ػثذ يذًذ ػه71ٙ

انجغزافٛح501طكُّٛ يذًذ ػثاص يٓذ72٘

انجغزافٛح501ػثذ انٕدٔد فؤاد ػٓاب ادًذ73

انجغزافٛح501ػثاص فاضم اتزاْٛى يذًذ74

انجغزافٛح501ادًذ ْاػى يذًذ ػثاص75

انجغزافٛح500اٚالف ػذَاٌ طهًٛاٌ ػه76ٕ٘

انجغزافٛح500رػا يذًذ دظٍٛ يزجا77ٌ

انجغزافٛح500سْزاء يذًذ اتزاْٛى خهف78

انجغزافٛح499اطزاء طؼذ جاطى يذًذ79

انجغزافٛح499طٓاد رائذ ْاد٘ جظاو80

انجغزافٛح499ػزٔق ػثذ انكزٚى ػثذ انزدًٍ طهًا81ٌ

انجغزافٛح499ضذٗ كاظى طؼٛذ ػثاص82

انجغزافٛح499طجٗ ػثذ انكزٚى يٓذ٘ دظ83ٍٛ

انجغزافٛح499اتتظاو دظٍٛ ػهٙ جذٔع84

انجغزافٛح499ٔالء ػهٙ دظٍٛ ْاد85٘

انجغزافٛح499يٛادج خهٛفح يذًذ كاظى86



المالحظاتنتيجة القسن النهائيةالمجموعاالسنت

2017-2016طلبة قسن الجغرافية المقبولين في الكلية للعام الدراسي 

انجغزافٛح499ادًذ يذًٕد ػهٙ دظ87ٍ

انجغزافٛح499دظٍٛ َاصز دظٍ ػهٕا88ٌ

انجغزافٛح499طهًٛاٌ يذًذ ردٛى دًٛذ89

انجغزافٛح498ضذٗ غفٕر٘ ْٔٛة يذًٕد90

انجغزافٛح498يكارو طّ خشػم ػثذ91

انجغزافٛح498يصطفٗ طؼذ دظٍٛ ادًذ92

انجغزافٛح498دظٍ َجى ػثذ هللا ػثاص93

انجغزافٛح498اُٚاص ْاػى جذٔع فزدا94ٌ

انجغزافٛح498ػًار يذًذ رػٛذ ػهٕا95ٌ

انجغزافٛح497ُْذ ػايز طؼذٌٔ فزدا96ٌ

انجغزافٛح497َٕرِ ػهٙ دظٍ ْاد97٘

انجغزافٛح497َٕر اثٛز جثار دًٛذ98

انجغزافٛح497دظٍ صكثاٌ دظٍ ٚؼكٕب99

انجغزافٛح497ػهٙ ْاػى دًٛذ يجٛذ100

انجغزافٛح496رطم داتى ػثذ االيٛز ػطٛح101

انجغزافٛح496دَٛا ْاد٘ يذًذ طؼٛذ102

انجغزافٛح496يٛؼاد ػذَاٌ يُصٕر فزدا103ٌ

انجغزافٛح496يٕسر ٚذٛٗ ػثاص يذًذ104

انجغزافٛح496ػائؼّ ػثذ انكزٚى رػٛذ دثٛة105

انجغزافٛح496ستٛذج طاجذ تذظٍٛ يإْد106

انجغزافٛح496يُذر ػًار دًٛذ يجٛذ107

انجغزافٛح496ػهٙ ادًذ دظٍ يُصٕر108

انجغزافٛح496رفم رٚاض فٓذ صانخ109

انجغزافٛح496ادًذ صثذٙ ادًذ ػزيٛظ110

انجغزافٛح496يذًذ طانة ضاٚغ درٔع111

انجغزافٛح495فاطًّ ػثذ انذكٛى ػثذ انزدًٍ اتزاْٛى112

انجغزافٛح495يذًذ دظٍٛ ػهٙ كزيغ113

انجغزافٛح495تثارك جثار ػٛذاٌ خهف114

انجغزافٛح495ػهٙ ادًذ ايٛز يجٛذ115

انجغزافٛح495طجاد اتزاْٛى َصٛف جاطى116

انجغزافٛح494ػذراء ػذَاٌ دًٛذ دًذ117

انجغزافٛح494دًٛذ يجٛذ دًٛذ جاطى118

انجغزافٛح494صادة ػثاص خضٛز جزيظ119

انجغزافٛح494ػًز ػاٚذ ػثاص طؼٛذ120

انجغزافٛح494يخهذ اتزاْٛى ػثذ انهطٛف َٕر121٘

انجغزافٛح494ضٛاء يذًذ ْاد٘ جزٚا122ٌ

انجغزافٛح493سْزاء ػثذ هللا طانى سٚذا123ٌ

انجغزافٛح493ضذٗ ػثذ انكزٚى قاطى سٚذا124ٌ

انجغزافٛح493يُٗ ٚاص قادر دًاد125ِ

انجغزافٛح493سُٚة ثائز ْاد٘ دأد126
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