
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

األٔل93.582صُٚة تشٛش يذًٕد1

األٔل93.207جًٛم خضٛش عايش2

األٔل91.721صادق داخم عفرا3ٌ

األٔل90.255تششٖ دغٍٛ صانخ4

األٔل86.462ادًذ دثٛة سيضا5ٌ

األٔل85.644َغى يذًذ دغ6ٍٛ

األٔل85.163َذٖ قاعى يذًذ عه7ٙ

األٔل83.697فٕص٘ خشاٌ صانخ8

األٔل83.664صُٚة عهٕٛ٘ دغ9ٍ

األٔل83.091ْذٖ عثذ انشضا دغ10ٍ

األٔل81.236يشراق طانة عثذ األيٛش11

األٔل80.834إًٚاٌ فاضم دغ12ٍٛ

األٔل80.070سضّٛ يذًذ خضٛش13

األٔل78.380ُْذ دغٍٛ إتشاْٛى14

األٔل76.352عفد فاضم اعٕد15

األٔل76.335َجاج عثذ األيٛش دغ16َٕٙ

األٔل76.119عثذ انعضٚض يٕعٗ يذًذ17

األٔل76.014فشاخ عثذ انشضا18

األٔل75.185تششٖ جاعى يذًذ19

األٔل75.000ٔاجذِ خًاط عثذ انضْشج20

األٔل74.903أعٛم جثاس ٔاد21٘

األٔل74.844عكُٛح عثذ األيٛش جاعى22

انثا74.053َٙنثُٗ عثذ انذًشج عثذ نفر23ّ

األٔل74.033يذاعٍ عهٙ عثٕد 24

األٔل73.388عُاء جٕاد فشداٌ 25

األٔل72.813عذَاٌ عطٛح داجى26

األٔل72.775ععاد ششٚف دغٍ 27

األٔل72.388ضذٗ يٕعٗ كشٚى 28

انثا71.531َٙدٛذس عضٚض عثاط 29

األٔل71.512صثاح عثذ انًٓذ٘ كًاػ 30

األٔل71.425َثأ عثذ األيٛش دغ31ٍٛ

األٔل71.095سجاء يٓذ٘ سعٕل 32

األٔل71.087تششٖ سدًٍ جهذ 33

األٔل70.832اترغاو ساضٙ دأد34

األٔل70.485إًٚاٌ عهٙ دغ35ٍٛ

األٔل70.442َضٚٓح جٕاد دغٍٛ 36

األٔل69.739صْشِ عهٙ يذًذ37

األٔل69.404ٔعُاء فاضم دغٍ 38

انثا68.878َٙيشذضٗ كاظى يشذض39ٗ

األٔل68.875جعفش عثذ األيٛش ط40ّ

انثا68.861َٙاترٓال عثذ انهطٛف يذًذ 41

انثا68.690َٙٚغشٖ عايٙ كشٚى42

األٔل68.614ععذٚح صانخ كاظى 43

األٔل68.347عذش يجثم َجى 44

الوحبسبت: الوعهذ التقني كزبالء            القسن:الوعهذ/هيئت التعلين التقني           الكليت:  الجبهعت

دبلىم فني:صببحي                                                                      الشهبدة:        الذراست 

:إسن دورة التخزج:                        رقن وتأريخ األهز الجبهعي 1992/1993:   سـنت التخزج



األٔل68.282غصٌٕ يذغٍ عثاط 45

األٔل68.250فاطًح جاتش ْالل 46

األٔل68.179ادًذ جعفش شالكّ 47

األٔل68.097يُٗ عهًاٌ عثذ عهٙ 48

األٔل67.984أيُٛح خضٛش عثذ األيٛش49

األٔل67.865قغًّ غاٚة صثاح 50

األٔل67.833فضٛهح عهٙ جثش 51

األٔل67.011فاطًح جاعى صذاو 52

انثا67.005َٙاَظ عهٙ ْاد٘ 53

األٔل66.995صُٚة أسكاٌ عثذ54

األٔل66.835ياجذج عثذ األيٛش كاظى55

انثا66.830َٙخهٕد فهٛخ دغٍ 56

األٔل66.550اَرصاس دًٛذ دغٍٛ 57

األٔل66.306فاطًح ٕٚعف عهٙ 58

األٔل66.174كٕكا غهطاٌ ْٔاب 59

األٔل66.032اَرصاس عثذ انذغٍٛ ادًذ 60

األٔل65.858صُٚة ْاشى عثذ اهلل 61

األٔل65.657عٓٗ كايم يذًذ 62

األٔل65.277دَٛا يانك عثذ انثاقٙ 63

انثا65.128َٙأيال كشٚى كاظى64

األٔل64.865عايش عايٙ يذًذ 65

األٔل64.812قاعى عثذ انذًضج خذاو 66

األٔل64.545إصْاس داذى َعًح67

األٔل64.354إًٚاٌ عضٚض دغ68ٍٛ

األٔل64.273انرفاخ ثايش دًٛذ 69

األٔل64.136عثذ عهٙ صٍٚ دغٍٛ 70

األٔل64.039يُاْم َاصش يذًذ 71

األٔل63.821صْشِ كشٚى خهف 72

األٔل63.720شكشٚح صانخ ْاد٘ 73

األٔل63.714أعًاء عثاط سدٛى74

األٔل63.672يشٚى ادًذ رٚاب75

األٔل63.613أدالو يذغٍ يٕع76ٗ

انثا63.451َٙتٛذاء كاظى يجٛذ 77

األٔل63.441عٓاد يذًذ يٓذ٘ 78

انثا63.422َٙدٕساء عثاط عٛذ79

انثا63.319َٙععذ عثذ انذغٍٛ صانخ 80

انثا63.166َٙعًاد كاظى عثذ األيٛش81

انثا62.901َٙدكًد يذغٍ ْاد٘ 82

انثا62.837َٙيذًذ َجى عثذ اهلل 83

األٔل62.755َادٚح عثاط عثذ انكاظى84

األٔل62.751دٛذس ذشكٙ ْاذف 85

األٔل62.503ْذٚم جالل دغٍ 86

األٔل62.454دهًٛح دغٍ دذأ٘ 87

األٔل62.396عٓٛهح دًٛذ دثٛة عهٕاٌ 88

انثا62.320َٙجٓاد قاعى يذًذ 89

األٔل62.265عراس جثاس تٓهٕل 90

األٔل62.017عهٙ غاص٘ عثذ انصادة 91

األٔل62.012دٛذس يذًذ كاظى 92

انثا61.934َٙكاظى ْاذف عك93ٍٛ

األٔل61.594فاضم عثاط كاظى 94



األٔل61.478َٕال عثذ انكاظى انًُزٔس 95

انثا61.366َٙسضا جثاس فاضم 96

انثا61.161ََٙضال ْاشى ععٕد 97

األٔل61.102عثذ اإلنّ سعذ يك98ٙ

انثا60.943َٙيذًذ دغٍٛ يخٛهف 99

األٔل60.892نطٛفح صذاو جاعى 100

انثا60.532َٙعايش ْاد٘ دغٍٛ 101

األٔل60.242دٛذس يذًذ َٕس 102

األٔل60.122ُْاء يٓذ٘ صانخ 103

انثا60.058َٙادًذ عثاط َجى 104

األٔل60.048جعفش صادق دًٕد105

األٔل59.998كٕثش شاكش ٕٚعف 106

انثا59.890َٙعهٙ كاظى دغٍٛ 107

األٔل59.563صائة يٓذ٘ جاعى 108

األٔل59.517نٛهٗ عثذ انذغٍٛ صانخ 109

األٔل59.209فضٛهح عثاط جٛاد 110

األٔل58.945صثاح يذغٍ جثاس111

األٔل58.638اَرصاس دٛذس كعٛذ112

انثا58.599َٙصْشاء ششٚف جًعح 113

انثا58.400َٙادًذ َٕس٘ ساضٙ 114

انثا58.399َٙادًذ شاكش جاعى 115

انثا58.035َُْٙاء عهًاٌ يٓذ٘ 116

انثا58.006َٙدًضج نطٛف جٕدِ 117

انثا57.823َٙقاعى كاظى عثذ انذغٍٛ 118

انثا57.804َٙياجذ سشٛذ عثاط 119

األٔل57.780صادق عهٕاٌ فٕاص 120

األٔل57.777يذغٍ طايٙ عُاد 121

انثا57.673َٙيُٗ دغٍٛ عهٙ 122

انثا56.715َٙدٕساء صادة ععٛذ 123

انثا56.435َٙسدًٍ عاجد ععذٌٔ 124

انثا56.190َٙيائذج دغٍٛ شٛاع 125

انثا55.863َٙادًذ عثاط طٕفاٌ 126

انثا55.361َُْٙاء كاظى عثاط 127

انثا55.264َٙيذًذ كاظى يذًذ 128

انثا55.140َٙفشدٔط دغٍٛ عهًاٌ 129

انثا54.738َٙٔجذاٌ دغٍٛ عهٕاٌ 130

انثا54.543َٙاَرصاس شاكش صثٛخ 131

انثا54.076َٙيُٗ دًٛذ كشٚى 132

انثا53.958َٙاَصاف يشٔاٌ عثٕد133

انثا53.792َٙسائذج دغٍٛ عثذ انٓاد٘ 134

انثا53.722َٙإعشاء عثٕد٘ يٓذ135٘

انثا53.473َٙأفشاح كاظى َاصش136

انثا52.918َٙأيٛشج كاظى غضال137

انثا52.691َٙكاظى عثذ انذغٍٛ عثاط 138

انثا51.253َٙنجٍٛ عثذ انجثاس صانخ 139

انثا51.076َٙثايش يذًٕد شعثاٌ 140


