
 
  

 ٔصاسج انرعهٛى انعانٙ ٔانثذث انعهًٙ     

 جايعح دٚانٗ / كهٛح انرشتٛح نهعهٕو اإلَغاَٛح
 

 
 

 
 
  

 

   -منضومة التخرج االلكترونية

 التسجيل الصباحي شعبة

 انذساعح انصثادٛحقغى ) انهغح االَكهٛضٚح ( اخشٚجٕ

 األولالدور  -(4102-4102للعام الدراسي)
 

 

معدل التخرج  االسم الرباعي للطالب ت
 للطالب

 التقدير

 جٛذ جذا 68.98. ٔعٍ عهٙ ادًذ عاليّ 1

 جٛذ جذا 78.48. عهٙ دمحمٚاعًٍٛ عايش 2

 جٛذ جذا 88888. سَذِ يجثم جشيظ عثذ هللا 3

 جٛذ جذا 08904. دٍُٛ ادًذ دأد عانى 4

 جٛذ جذا .08.7. اشجاٌ خانذ اتشاْٛى جاس هللا 5

 جٛذ جذا 08807. ُاس ادًذ يذًٕد عهًاٌي 6

 جٛذ 468098 ْاجش فٛصم عثاط يشخال 7

 جٛذ 4.8469 فاطًّ يذغٍ ادًذ عثذ 8

 جٛذ 4.84.9 َٕال قاعى عهٙ ْاد٘ 9

 جٛذ ..4.88 ضذٗ عذَاٌ صانخ اععذ 11

 جٛذ 4.8990 عزساء ٔاد٘ يٕعٗ دًٛذ 11

 جٛذ  448.86 عًش فالح خهف نطٛف 12

 جٛذ 448780 تغراٌ يذًٕد اٚالف ععذ 13

 جٛذ 498.60 َذٖ عثذ انٕادذ يٓذ٘ صانخ 14

 جٛذ .49844 شزٖ عادل ْاد٘ صانخ 15

 جٛذ 0..498 يشِٔ ْاشى جاعى دًاد٘ 16

 جٛذ .49880 َٕسط جاعى عهٙ دمحم 17

 جٛذ 4988.6 يٛغٌٕ َٕس٘ دغٍٛ دًش٘ 18

 جٛذ 498997 دَٛا يٓذ٘ دغٍ عهٙ 19

 جٛذ 4.8994 ادًذاسٖٔ عراس شٓاب  21
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 جٛذ 478996 عاْش عهٙ دغٍٛ ِعاس 21

 جٛذ 478.98 سغذ عثذ انعثاط خانذ دفهح 22

 جٛذ 4886.6 فاطًّ دمحم رٚاب دًذ 23

 جٛذ 488.99 صُٚة فاضم خًاط جغاو 24

 جٛذ 488.96 دعاء كاظى تذساٌ دمحم 25

 جٛذ 4888.9 عجٗ قاعى شٓاب ادًذ 26

 جٛذ 488.97 فاطًّ فاضم عثاط كاظى 27

 جٛذ 498697 شٛشٍٚ طانة عكشاٌ يذثٕب 28

 جٛذ .49888 يٛعاد جاعى صٚذاٌ خهف 29

 جٛذ 498976 عهٙ جاعى عثذ هللا دغٍ 31

 جٛذ 408988 اًٚاٌ ٚاعٍٛ يذدٙ يطشٔد 31

 جٛذ 408.97 عضاص خهف صٚذاٌ خهٛفّ 32

 جٛذ 408890 عشِٔ ضٛاء ْاد٘ عٛذاٌ 33

 جٛذ 408888 ايٕاج فشج كشٚى يُصٕس 34

 جٛذ 408887 يشٔج قاعى دمحم جاعى 35

 جٛذ 408899 دٍُٛ جًال خًٛظ اتشاْٛى 36

 جٛذ 408904 اًٚاٌ سشٛذ عثذ عطّٛ 37

 يرٕعظ 968698 نًٗ دايذ خًٛظ جاتش 38

 يرٕعظ 9689.7 اَفال عثذ انغراس جاعى نفرّ 39

 يرٕعظ 968780 ْذٖ عثذ انٕادذ جاعى صانخ 41
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 يرٕعظ .96886 افشاح دغٍ عثذ كاظى 41

 يرٕعظ 9689.9 طٛثح دافع دًٛذ ادًذ 42

 يرٕعظ 9680.6 صْٕس ٔنٛذ دغٍ دغٍٛ 43

 يرٕعظ 9.8.74 ادالو شالل دداو َصٛف 44

 يرٕعظ ..9.84 ش شٓاب دًذاٌ عطٛحْذٚ 45

 يرٕعظ 9.8490 اصْاس ادًذ اعًاعٛم َذٕ 46

 يرٕعظ 9.8804 فاطًّ طاسق دًٕ ادًذ 47

 يرٕعظ 948994 سَذج شاكش يذًٕد عثاط 48

 يرٕعظ 948768 عالء عثذ االيٛش صانخ ِعاس 49

 يرٕعظ 948888 ٔجذاٌ خهٛفح َاصش خهٛف 51

 يرٕعظ 948804 اًٚاٌ عثذ دمحم دغٍ 51

 يرٕعظ ..9980 جاعى دمحم يذًٕد نفرح 52

 يرٕعظ 9.8688 عهٙنجٍٛ دغٍٛ عهٙ َاصش 53

 يرٕعظ ..9.87 يشٚى يصطاف كايم يصطاف 54

 يرٕعظ 9.88.0 ْذٖ َعًّ دغٍ َعًّ 55

 يرٕعظ 9.8976 ْٛاو كشٚى دغٍٛ خهٛم 56

 يرٕعظ 978.86 دُاٌ سعذ عهٙ دأد 57

 يرٕعظ 978.09 عاسِ ٚاط صانخ دٔا٘ 58

 يرٕعظ 978879 ُْاد٘ كشٚى دمحم دثٛة 59

 يرٕعظ 9780.8 ععذ خضعم جاعى دمحم 61
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 يرٕعظ 9884.4 اطٛاف فاضم عثاط عٕٚذ 61

 يرٕعظ ..9884 ٚاعًٍٛ سٚاض دًٛذ يجٛذ 62

 ظيرٕع 988708 دُاٌ ادًذ صانخ دٔا٘ 63

 يرٕعظ 988849 ٚغش ضٛاء ْاشى ادًذ 64

 يرٕعظ 988804 سعم ادًذ سدٛى ٚاعٍٛ 65
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 يرٕعظ 988078 اعٛم عذَاٌ رٚاب نفرّ 67

 يرٕعظ 988089 عجٗ عادل ٔنٙ جعفش 68

 يرٕعظ .98874 ضفاف سعذ فٓذ كافٙ 69

 رٕعظي 988748 عثذ انًًٍٓٛ طهة جعفش يٓذ٘ 71

 يرٕعظ 988999 ثائش يذًٕد دمحم يذًٕد 71

 يرٕعظ 998876 غفشاٌ خانذ فهٛخ غٛذاٌ 72

 يرٕعظ 998999 شزٖ ععذ سدٛى َافع 73

 يرٕعظ 908.49 جاعى دغٛة صثش٘ عثاط 74

 يرٕعظ .90897 فاطًّ عذَاٌ ادًذ دغٍٛ 75

 يقثٕل 68744. يصطفٗ عذَاٌ جٕايٛش كاظى 76

 يقثٕل 688.4. فشقاٌ دمحم جاعى دمحم 77

 يقثٕل 8668.. تششٖ عهًٛاٌ عهٕ٘ خهٛم 78

 يقثٕل 86.8.. اًٚاٌ اتشاْٛى صانخ عهٙ 79

 يقثٕل 89.8.. اتشاْٛى صْشاء ْاشى اعًاعٛم 81
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