
َتائج انًشدهح االول / و

 

انُتُجح االسى خ 

َاجخ تمشاس ادًذ كشكىش عثىد  1

يعُذج اسشاء عهٍ  2

يعُذج ايجاد سالو  3

َاجذح تشوٍَ ثايش   4

َاجذح دَُا عهٍ  5

يعُذ صَذ يجثم  6

يعُذج شًُاء سًُش  7

يعُذ عهٍ دسٍُ  8

َاجذح عهىدعثذ انًذسٍ  9

َاجخ غُث دسٍ  10

يعُذ كشاس عهٍ  11

يعُذ كُالٌ صانخ   12

يعُذ يذًذ عثذ االيُش   13

َاجذح َثأ جثاس  14

 يعُذجَهً جًال   15

 َاجذحهذي عثذ خضش  16

 يعُذجهُذ عصاو  17

يعُذ ادًذ َاسٍُ  18

يعُذج اسشاء شًخٍ  19

يعُذج اطُاب ادًذ   20

يعُذ ايٍُ طانة  21

يعُذج اَاٌ جثاس  22

َاجخ اَسش كشَى  23

يعُذ تالش تاسى  24

يعُذج دعاء تشهاٌ   25

يعُذج دعاء سعذوٌ  26

يعُذج دعاء صثاح   27

َاجذح سشا خهُم  28

ساسة سضا عًاس  29

يعُذج صَُة عثذ انشدًٍ   30

َاجخ سايش تاسم  31

يعُذ ضشغاو صانخ   32

يعُذ طاسق عذَاٌ  33

يعُذ فإاد نطُف  34

َاجخ يذًذ عهٍ  35

َاجخ يذًىد كشَى  36

يعُذج يشوج يُزس  37

يعُذج َجالء عثذ انىدود  38



انُتُجح االسى خ 

َاجذح َىس فُصم  39

يعُذج يشوج يُزس  40

يعُذج هثح عًاد  41

َاجذح هذي فاضم  42

َاجذح والء يذًذ  43

ساسة َاسش كشَى  44

َاجخ ادساٌ هادٌ  45

يعُذ ادًذ عادل  47

يعُذ ايجذ جثُش  48

يعُذج االء تشع   49

َاجخ دُذس كايم  50

َاجذح صَُة يذًذ  51

يعُذج سكُُح هاشى   52

يعُذ سُف عهٍ   53

َاجذح شهذ خانذ   54

يعُذ شىرب دًىدٌ   55

َاجخ عثذ انهادٌ يذًذ  56

يعُذ فائك عًاد  57

يعُذ نُث عثُذ  58

َاجخ يذًذ طذٍُ  59

َاجخ يذًذ عثاط  60

يعُذ يصطفً عثذ انسالو   61

يعُذج هُذ عثاط  62

َاجخ َعمىب عثذ انشصاق  63

يعُذ َىسف اسكاٌ  64

َاجخ َاسش عثذ انذًُذ  65

  

َتائج انًشدهح انثاَُح / و

انُتُجح االسى خ 

يعُذ ادًذ دسٍُ  1

يعُذج اثًاس جثاس  2

َاجذح تمشاس اسشاء دسٍ  3

َاجذح  اسُم سافع  4

َاجذح  اصُم عايش  5

يعُذ تالش صثاح  6

يعُذ تشائش َجى   7

َاجذح دُاٌ ستاس  8

َاجذح تمشاس ساَُا عالء  9

َاجذح تمشاس سوَان عثذ انذسٍ  10

يعُذ شهاب يذًذ  11



انُتُجح االسى خ 

َاجذح تمشاس صفا فتذٍ  12

يعُذج فاطًح سدى  13

َاجخ يُتصش عثذ انكاظى  14

َاجخ تمشاس ونُذ يضهش  15

يعُذ  َىسف ساغة  16

يعُذ ادًذ عثاط  17

يعُذ ايُش يذًىد  18

ساسة اًٍَ يذسٍ  19

يعُذ دسٍُ جىاد  20

يعُذج دُاٌ يذًىد  21

َاجذح سغذج فالح  22

َاجذح تمشاس سَا عثذ انسالو  23

َاجذح سَتا خهذوٌ  24

يعُذ صَذ عهٍ كشَى  25

يعُذج ساسج صثاح  26

َاجذح ساسج يهذٌ  27

َاجذح تمشاس سذش َضاس  28

يعُذج شهذ لاسى   29

َاجخ عهً يذًذ  30

يعُذ عهٍ يهذٌ  31

َاجذح َسشٍَ صكٍ  32

يعُذ ونُذ خانذ  33

 

 

 

 

 

 

َتائج انًشدهح انثانثح نهمسى انشوسٍ / و

 

انُتُجح االسى خ 

َاجخ ادًذ َاسٍُ   1

َاجذح اسشاء اجًذ  2

يعُذج ايُح َادس  3

َاجخ اًَاس َجى  4

َاجخ تهاء دسٍُ  5

َاجذح تمشاس تمً عثاط  6

يعُذج دُاٌ دًُذ  7

َاجذح دعاء ظاهش  8

َاجذح سؤي َاجٍ  9



انُتُجح االسى خ 

يعُذج سسم دداو  10

َاجذح سَاو جثاس  11

يعُذج  سجً دسٍُ  12

َاجذح سهً ياهش  13

َاجذح ضذً فإاد  14

يعُذ عمُم دثُة  15

َاجذح اسشاء جاسى  16

َادجح تمشاس افشاح عهٍ  17

يعُذج دُاٌ جثش  18

َاجذح دٍُُ عُال  19

َاجخ االول جاسى طانة  20

يعُذ جثاس عثذ انهادٌ  21

يعُذج سشا يطشش  22

َاجذح سلُح ساضٍ  23

َاجذح سوي دايذ  24

يعُذ صَذ اسًاعُم   25

َاجذح ساسج جاسى   26

يعُذج شُشٍَ تًُىس  27

يعُذ ضشغاو عثذ انجىاد  28

يعُذ عثذ انخضشدًُذ  29

َاجخ َاسش َذًُ  30

ساسثح ساسج خانذ  31

يعُذج عثُش نطُف  32

يعُذ عهٍ سدُى  33

يعُذ كُالٌ وهاب  34

يعُذ يذًذ دسٍُ  35

يعُذ يذًذ فائك  36

َاجخ يذًذ عهٍ خُشٌ  37

َاجذح تمشاس يشوج اسًاعُم  38

َاجذح يشوج سًُش  39

يعُذ يصطفً يىاخ  40

يعُذ يمذاد يذًذ  41

يعُذ يهذٌ دسٍ  42

يعُذج َىس فإاد  43

َاجذح هانح َثُم  44

يعُذج هُذ كايم  45

َاجذح وسود هاشى  47

  

 

 



 


