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 المالحظات الدور التقدير معدل  االسم  ت

  االٔل جٛذ جذا 452.98 دَٛا داتى لذٔس٘ عهًاٌ  .0
  االٔل جٛذ جذا 462869 ْذٚم يجٛذ دًٕد خضٛش  .3
  االٔل جٛذ جذا 492494 صْذ دغٍ ٔنٙ جاعى  .2
  االٔل جٛذ جذا 492688 سجاء ػٛغٗ ْٔٛة ؽٓاب  .2

  االٔل جٛذ جذا 492.36 َٕس يجٛذ دًٛذ عٛذ  .5
  االٔل جٛذ جذا 492898 فاتٍ كشٚى جاعى ادًذ  .6
  االٔل جٛذ جذا 4.28.8 ايم ػٛغٗ ْٔٛة ؽٓاب  .7
  االٔل جٛذ 3526.8 يٛثى ػاسف ادًذ خًٛظ  .8
  االٔل جٛذ 352886 يشِٔ دمحم دغٍٛ ػهٙ  .9

  االٔل جٛذ 342898 ْثّ دغٍٛ عؼذٌٔ اتشاْٛى  .01
  االٔل جٛذ 3329.9 عٓاد لاعى فشج نطٛف  .00
  االٔل جٛذ 362.55 اعًاء يذًٕد جثاس ادًذ  .03
  االٔل جٛذ 362.44 َٕس صثذٙ طّ ٚاعٍٛ  .02
  االٔل جٛذ .36288 دٕساء ػًشاٌ فشياٌ ادًذ  .02
  االٔل جٛذ 362.86 ايال صاْش َجى ػثذ فتاح  .05
  االٔل جٛذ 362737 اخالق دأد عهًاٌ ؽكش  .06
  االٔل جٛذ 3.2379 َثشاط طاسق دًٕ ادًذ  .07
  االٔل جٛذ 3.28.5 لٛظ ٕٚعف اعًاػٛم انًٛايّ  .08
  االٔل جٛذ 3.2978 ستٗ دغٍ ْاد٘ خهف  .09
  االٔل جٛذ 382578 عٓٛش ضاْذ دغٍٛ خهف  .31
  االٔل جٛذ 382393 ؽٓذ دمحم ٚذٛٗ ساضٙ  .30

  االٔل جٛذ 382665 صُٚة عٓٛم َجى ػثذ  .33

  االٔل جٛذ 382.96 ايًّٛ دغٍٛ ػهٙ دغٍٛ  .32

  االٔل جٛذ 392864 سٔٚذِ دغٍ دمحم دغٍ  .32

  االٔل جٛذ 392.53 ْذٖ ػثذ انهطٛف ادًذ ػثٛذ  .35

  االٔل جٛذ 3.2399 ْذٖ صالح انذٍٚ ػثذ ػثذ انمادس  .36

  االٔل جٛذ 3.2385 ػهٛاء ػهٙ صانخ دغٍ  .37

  االٔل جٛذ 3.28.4 عٓاد يٓذ٘ يخٛثش صٚذاٌ  .38
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  االٔل جٛذ 3.2998 ٔفاء ػثذ انشصاق ػثذ هللا دغٍٛ  .39

  االٔل جٛذ .3.2.6 ػهٙ ػطٛةْانّ ػثذ انمادس   .21

  االٔل جٛذ 3.2834 يشٚى جثاس يإْد صانخ  .20

  االٔل جٛذ 3725.8 صُٚة ثايش ػض انذٍٚ خهف  .23

  االٔل جٛذ 372.36 ْذٚم يشاد ػٛغٗ ػشب  .22

  االٔل جٛذ 382588 دػاء ٔانظ جاعى دمحم  .22

  االٔل جٛذ 382837 يٓا ػثذ االيٛش يذًٕد كٌٕ  .25

  االٔل جٛذ 3829.7 دمحم ؽٓاب ادًذ لصاب  .26

  االٔل جٛذ 382758 سغذِ ػثًاٌ يذًٕد دغٍٛ  .27

  االٔل يتٕعظ 652647 دغٍٛ كاظى دمحم الثالدٍُٛ   .28

  االٔل يتٕعظ 652695 يٛظ ػثذ انكشٚى ػثذ هللا ٔنٙ  .29

  االٔل يتٕعظ ..6526 فاطًّ دغٍٛ ػهٙ ٚاعٍٛ  .21

  االٔل يتٕعظ .652.5 يشٚى ْاد٘ يٓذ٘ صانخ  .20

  االٔل يتٕعظ ...652 جاعى دمحمدُاٌ دًٛذ   .23

  االٔل يتٕعظ 652846 ْذٚم ؽاكش يذًٕد دغٍٛ  .22

  االٔل يتٕعظ 652.87 صُٚة فاضم كاظى دأد  .22

  االٔل يتٕعظ 6425.5 َثا صادق دغٍٛ ػهٙ  .25

  انثاَٙ يتٕعظ 642334 يُتٓٗ دًاد٘ جًٛم دًاد٘  .26
  االٔل يتٕعظ 642699 ٔسٔد يجٛذ جٕاد عهًاٌ  .27

  انثاَٙ يتٕعظ 642885 ػثاط يُصٕسعٓٗ يظهٕو   .28
  االٔل يتٕعظ 632.38 اّٚ طّ دمحم دأد  .29

  االٔل يتٕعظ 662478 صْٕس طاسق يذًٕد ػثذ انًجٛذ  .51

  االٔل يتٕعظ 662397 اٚالف ؽكش يذًٕد دغٍ  .50

  االٔل يتٕعظ 662636 عذش يُزس دغٍٛ كاظى  .53

  االٔل يتٕعظ 662746 يٛغٌٕ ػثذ هللا دغٍ اتشاْٛى  .52

  االٔل يتٕعظ 6.2454 غادِ دًٛذ سؽٛذ يجٛذ  .52

  االٔل يتٕعظ 6.2849 اعٛا جؼفش ػثذ انًذغٍ ػهٕػ  .55

  االٔل يتٕعظ 6.2956 ؽًٛاء ْٔثٙ كشٚى ادًذ  .56

  االٔل يتٕعظ 6.2758 عاسِ خانذ جاتش ادًذ  .57

  االٔل يتٕعظ 682499 َٕس سافغ ػثٕد كاظى  .58

  انثاَٙ يتٕعظ ...682 غفشاٌ ػثاط رٚاب دمحم  .59
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  االٔل يتٕعظ 4..682 سفم طّ ٚاعٍٛ تذش  .61

  االٔل يتٕعظ 682954 يذٚذّ ٕٚعف دمحم َاصش  .60

  االٔل يتٕعظ 682944 دٛذس ؽاكش يذًٕد جٕاد  .63

  االٔل يتٕعظ 8..682 ضذٗ دمحم ػثاط يثاسن  .62

  االٔل يتٕعظ .682.8 صفا جاعى دمحم ػثاط  .62

  االٔل يتٕعظ 682848 اًٚاٌ جًال جذاع دثٛة  .65

  االٔل يتٕعظ 6828.3 عًاح ػاصٙ لادس صانخ  .66

  االٔل يتٕعظ 6925.8 ْانّ ػطا هللا ادًذ ضادٙ  .67

  االٔل يتٕعظ 692469 ؽٓهّ لاعى جٕايٛش دًٛذ  .68

  االٔل يتٕعظ 692473 صفاء َؼٛى ْاد٘ ػًشاٌ  .69

  االٔل يتٕعظ .69247 ػفشاء فاسٔق ػثذ ػهٙ يٓذ٘  .71

  االٔل يتٕعظ 692334 دغٍٛ دمحم ػهٙاياَٙ ػثذ انغالو   .70

  انثاَٙ يتٕعظ .69237 اعًاػٛم خهٛم يذًٕد كٌٕ  .73

  االٔل يتٕعظ 6928.5 سعم ضٛاء دغٍٛ عؼذٌٔ  .72

  االٔل يتٕعظ 692739 عًاح إَس ػثذ انكشٚى صانخ  .72

  انثاَٙ يتٕعظ 692839 اسٖٔ ػثاط كاظى دغٍٛ  .75
  االٔل يتٕعظ 6.25.9 عًش ادًذ ػثذٌٔ خًٛظ  .76

  االٔل يتٕعظ 6.23.9 عؼذٌٔ ٚاعٍٛ خضٛش سٚاو  .77

  انثاَٙ يتٕعظ 6.2889 غضِٔ َٕس٘ دأد يؾؼم  .78
  االٔل يتٕعظ .67256 عاسِ صانخ ػثذ انًٓذ٘ يذًٕد  .79

  انثاَٙ يتٕعظ .67246 ٚاعًٍٛ ػًشاٌ خطاب ػًشاٌ  .81
  االٔل يتٕعظ 672383 َذٖ لاعى يذًٕد جٕاد  .80

  االٔل يتٕعظ 6726.8 ْذٖ ػًاد اتشاْٛى يذًٕد  .83

  انثاَٙ يتٕعظ 672688 عًا سٚاض ػهٙ دغٍٛ  .82
  االٔل يتٕعظ 672.63 تٛذاء يذًٕد خًٛظ ػهٙ  .82

  االٔل يتٕعظ 672.67 فاطًّ ػهٙ نطٛف ادًذ  .85

  االٔل يتٕعظ 6823.7 ػهٛاء عايٙ دغٍٛ ػهٕاٌ  .86

  انثاَٙ يتٕعظ 682637 ػثاط كًال فهٛخ دغٍ  .87
  انثاَٙ يتٕعظ .68284 عشٖ  جٕاد خهف دغٍٛ  .88
  انثاَٙ يتٕعظ 682.98 عشٔس لاعى َجى ػثذانذغٍ  .89
  االٔل يمثٕل .5257. صفا ػثذ انغتاس دًٕد ؽهؼ  .91
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  االٔل يمثٕل 523.9. ادًذ يذًٕد كاظى سَكٙ  .90

  انثاَٙ يمثٕل 526.8. افٍٛ ػهٕاٌ كشو صفش  .93
  االٔل يمثٕل 52.59. يُٓذ ٔعاو ػاٚذ ػثذ هللا  .92

  انثاَٙ يمثٕل .5289. سعم دًٛذ يذًٕد يجٛذ  .92
  انثاَٙ يمثٕل 42487. صفا فائك ػثذهللا دمحم  .95
  انثاَٙ يمثٕل 076.85 تٓاَٙ ػثذانذك كاظى دغٍ  .96

  االٔل يمثٕل 42.56. ادًذ دغٍ دمحم دغٍ  .97

  انثاَٙ يمثٕل 8..42. فاتٍ دمحم ػهٙ طّ  .98
  االٔل يمثٕل 42934. يُال ػشفاٌ دغٍ ػهٕ  .99

  انثاَٙ يمثٕل ...42. خهفاًٚاٌ دمحم ػثذهللا   .011
  االٔل يمثٕل 42.77. دغٍ ثاتت دغٍ دًذ  .010

  االٔل يمثٕل 42885. ْذٚم دًٛذ صانخ دًاد  .013

  االٔل يمثٕل 32565. سٔٚذِ ٚاعٍٛ يذًٕد صانخ  .012

  االٔل يمثٕل 32564. ْذٚم كايم ػهٙ َاصش  .012

  االٔل يمثٕل 32568. غفشاٌ دغٍٛ تشكاٌ خًٛظ  .015

  االٔل يمثٕل 326.8. عٓا خضٛش ػهٙ دمحم  .016

  االٔل يمثٕل 32684. إَاس سؽٛذ دًٛذ دمحم  .017

  انثاَٙ يمثٕل 32.56. يصطفٗ طاْش يُذٚم صانخ  .018
  انثاَٙ يمثٕل .3294. اعشاء طّ سدٛى ادًذ  .019
  انثاَٙ يمثٕل 5..32. اعًاء دغٍ ادًذ يٓأػ  .001
  االٔل يمثٕل 62585. ػائؾّ لاعى ادًذ جاعى  .000

  انثاَٙ يمثٕل 62397. كاظىعٛف ػٛال يُصٕس   .003

  انثاَٙ يمثٕل 626.6. ادًذ صانخ اعًاػٛم فٕاص  .002

  انثاَٙ يمثٕل 62898. عاسِ ادًذ ػٛغٗ دًاد٘  .002
  انثاَٙ يمثٕل .6288. عًّٛ عؼذ دًذ خهف  .005

  انثاَٙ يمثٕل 62768. ضذٗ ػثذهللا ػثاط صانخ  .006

  انثاَٙ يمثٕل 2387.. اسؽذ غٛالٌ َاجٙ يٕعٗ  .007

  االٔل يمثٕل 2398.. جهٛم اتشاْٛى ػثٕد سغذِ  .008

  انثاَٙ يمثٕل 2895.. عٓٛش ستٛغ ػثذانغتاس ػهٕاٌ  .009

  انثاَٙ يمثٕل 2984.. طٛثّ عالو صكٙ ػهٙ  .031
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  انثاَٙ يمثٕل 2.64.. ؽزٖ جاعى دمحم جًٛم  .030

  االٔل يمثٕل 8..2.. يشتضٗ صانخ عؼٕد كشٚى  .033

  انثاَٙ يمثٕل 056.85 صٚاد يٕصس ػًش ػهٙ   .032

  انثاَٙ يمثٕل 82.57. لٛظ ْضتش يشٔح دغٍٛ  .032

  انثاَٙ يمثٕل .82.8. ادغاٌ غُٙ ػثًاٌ صانخ  .035

  انثاَٙ يمثٕل 82859. عؼذ طاْش يذًٕد كاظى  .036

  انثاَٙ يمثٕل 82835. خهذٌٔ ػثذانغتاس دمحم ػٛغٗ  .037

  انثاَٙ يمثٕل 827.3. صٚاد ػثاط دًٛذ جًؼة  .038

  انثاَٙ يمثٕل 924.7. اّٚ ػهٙ ػثذانكشٚى ػٕاد  .039

  انثاَٙ يمثٕل ..929. يشٔاٌ ادًذ يٕعٗ دغٍٛ  .021

  انثاَٙ يمثٕل 92758. يٛالد دمحم ػصفٕس عهًاٌ  .020

  انثاَٙ يمثٕل 2.99.. فاد٘ ػًاد يذًٕد ؽكش٘ اتشاْٛى  .023
 
 
 
 


