
انذراضاخ انصثادُح / جايعح تغذاد – أضًاء انخرَجٍُ كهُح انماَىٌ 

 (انذور انصاٍَ  )  2010/2011نهعاو انذراضٍ 
 

   انًعذل اضى انخرَج خ 

 66ر26 اطُاف عهٍ هاشى يذًذ- 1

 64ر12 دطٍُ عثذانرزاق يصذة- 2

 63ر65 هانح يذًذ خضُر كاطع- 3

 63ر37 اترار هاٍَ ضانى- 4

 63ر04 يرَى دارز كايم جاضى- 5

 62ر80 َذي ادًذ عثذهللا يذًذ- 6

 62ر33 رغذ ضعُذ يجُذ خضر- 7

 62ر10 غطاٌ تهُم صانخ- 8

 61ر64 ضراب يذًذ عثاش خًُص- 9

 61ر61اشىاق خهُم اتراهُى - 10

 61ر52 هانح صادق خطاب- 11

 60ر96 رلُح يهذٌ ضثع خًُص- 12

 60ر94 اَفال عهٍ ردَف ضهًاٌ- 13

 60ر85 خهُم عثذانكرَى عثىد- 14

 60ر71 يذًذ داذى يذًذ يكٍ- 15

 60ر62 انك عهٍ طعًح- 16

 60ر37 دعاء دطٍ عهٍ- 17

 60ر26 دعاء هادٌ عهٍ جاضى- 18

 60ر19 عًار عثُذ دًذ- 19

 59ر91 هُاء يجُذ كاظى عىدج- 20

 59ر83 زهراء دطٍ يذًذ ضهًاٌ- 21

 59ر61 يرَى دطٍ عهُىٌ- 22

 59ر58 يروج جاضى فاضم عهٍ- 23

 59ر53 اضرثرق عاير جىاد كاظى- 24

 59ر51 ضارج ادًذ دطٍ لاضى- 25

 59ر31 َههح جىاد ارهُف- 26

 58ر70 رشا عثذانًجُذ ادًذ عثذ- 27

 58ر45 افراح ضهًاٌ ادًذ زكى- 28

 58ر02 وئاو غازٌ ضهًاٌ جثر- 29

 58ر01 هثح هادٌ كاظى يذًذ- 30

 57ر95 افٍُ جعفر اضكُذر- 31

 57ر94 يطُرج ضاكٍ خشًاٌ َعمىب 32

 57ر73 زَذ ذىفُك هُُذٌ دطٍُ- 33

 57ر39 ارشذ لاضى ادًذ يهذٌ- 34

 57ر37 غُس صثاح نطُف ادًذ- 35

 57ر36 يذًذ ضهًاٌ خطرو- 36



 57ر30 رواء غانة ضثع- 37

 57ر18 يصطفً َثُم يذًىد يظفر- 38

 57ر15 كىشر عثذانكرَى يهذٌ- 39

 57ر09 عمُم درز نعُثٍ- 40

 56ر99 َادٍَ اَىب يذًذ عهٍ- 41

 56ر98 اَفال دطٍُ جاضى يذًذ- 42

 56ر83 عسانذٍَ يذًذ جاضى يذًذ- 43

 56ر74 زهراء رَاض عهٍ صادة- 44

 56ر63 وهة يخهص َافع ادًذ- 45

 56ر37 يذًذ جاضى صانخ- 46

 56ر31 َادَح رَاب عثاش يذًذ- 47

 56ر27 يروج دطٍُ جاضى جُاد- 48

 56ر23 اَح يذًذ رايٍ يذًذ- 49

 56ر09 فرح اَعاو اضًاعُم - 50

 55ر84 زَُة عًاد فخرٌ يذًذ- 51

 55ر83 ضجً دًسج شاكر- 52

 55ر75 اضُم شاير اتراهُى عثُذ- 53

 55ر73 ونُذ جًعح عثذ يهذى- 54

 55ر67 َىرش فُصم نُهى خهُف- 55

 55ر48 َىر تاضى يذًذ- 56

 55ر44 ضُذش يذًىد جاتر- 57

 55ر09زَُة كرَى َهاب فُُش  -58

 54ر98يُطاء يُعى عثذهللا - 59

 54ر72َذي عاير اتىانهُم - 60

 54ر53اضراء دًُذ ضهر دًىد - 61

 54ر36ضارج شاير فاضم عهٍ - 62

 54ر33شذٌ اضًاعُم خهُم  - 63

 54ر-عالء تشار عثُذ - 64

 53ر95ذغرَذ جاتر ردًُح يذًذ - 65

 53ر85رغذ اَاد شاتد خهف - 66

 53ر74ادًذ فاضم دطٍ خىرشُذ - 67

 53ر73دهًٍ هشاو عثذ - 68

 52ر86غفراٌ عاير دًسج - 69

تذوٌ يعذل نكىٌ كشف درجاذه ذمذَر –يمثىل رَاب دراٌ عجُم - 70

انصادرج يٍ جايعح تُروخ انعرتُح  ترمذَراخ 

ونُص درجاخ واضرُادا انً لرار انهجُح انعهًُح  

  10/2011انًرلًح     فٍ 

 
 
 
 



 

انذراضاخ / جايعح تغذاد – أضًاء انخرَجٍُ كهُح انماَىٌ 

نًطائُح ا

 (انذور انصاٍَ  )  2010/2011نهعاو انذراضٍ 

 
 

 

 

انًعذل اضى انخرَج خ 
 59ر65 يذًذ جثر جىدج- 1

 59ر41 يثذر عسَس خضُر- 2

 59ر03 يهذٌ جُاد جُجاٌ- 3

 58ر20 ضانى يذًذ عهىاٌ- 4

 57ر69 عهٍ عثذانردًٍ تطراٌ- 5

 57ر17 هادٌ دًىدٌ يذطٍ- 6

 55ر72 خانذ يىضً عذافح- 7

 54ر77 ردُى خضُر الزو- 8

 53ر92 يذًىد طه دًذ- 9

 53ر48ضهًاٌ كرَى ادًذ - 10
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


