
الذور الذي تخزج هنهالوعذلإسن الطبلب الثالثيث

األول94.292اَتظار رسىل َعًح 1

األول93.750رجاء رسىل َعًح 2

األول85.666يذًذ عثذ انزضا عهٍ 3

األول81.318هذي َىرٌ الفٍ 4

األول79.795دُاٌ عثذ االيُز عًزاٌ 5

األول79.581سَُة عُسً جعفز 6

األول77.799سَُة َىسف دسٍ 7

األول77.474يُعاد طانة يذًذ عهٍ 8

األول76.330َسزي عثذ عهٍ دًشج 9

األول75.017سكُُح َاصز يذًذ دس10ٍُ

األول74.979عفاف ادًذ عهٍ 11

األول73.688كًُهح يذًذ جعاس 12

األول73.568اسزاء عثذ انزضا 13

األول73.487جُاٌ َىرٌ عثىد 14

األول72.761عهُاء يُذر َعًح 15

األول72.725دُذر كاطع كاظى 16

األول72.725دُاٌ عثُذ عطىاٌ 17

األول72.398يذسٍ دسٍ خهُم 18

األول71.865ثُاء دسٍ يجُذ 19

األول71.756عطارد عثاص يزتضً 20

األول71.586غفزاٌ طارق عثىد 21

األول71.507صادق يشعم دًُذٌ 22

األول70.713دُاٌ عهىاٌ جاسى 23

انثا70.059ٍَعالء يذسٍ عذاب 24

األول68.066نماء عثذ انكزَى اسًاعُم 25

األول67.287يذًذ تالز عثذ انصادة26

األول67.100دانُا عشخ كزَى 27

األول65.670َجالء طانة يهذٌ 28

األول65.458واثك عثاص يطز29

األول65.293اًَاٌ عثذ راهٍ 30

انثا64.604ٍَعثاص دسٍ يذًذ عهٍ 31

األول64.135تكهُف عشَش وسَز 32

األول63.703عثاص هادٌ فزداٌ 33

األول63.641اَُاص دسٍ يهذٌ 34

األول63.494جُاٌ هادٌ يذًذ عه35ٍ

األول62.951جاسى يذًذ عهٍ 36

األول62.803سهاد سهًاٌ َاجٍ 37

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

دبلىم فني:صببحي                                                                      الشهبدة:        الذراست 

:إسن دورة التخزج:                        رقن وتأريخ األهز الجبهعي 1994/1995:   سـنت التخزج



األول62.399يُثى صانخ يهذٌ 38

األول62.213دسٍ عثذ انجىاد عثذ 39

األول61.462َجى عثذ االيُز يذًذ 40

األول61.385اسهار طارق يذسٍ 41

األول60.998اَعاو يذًذ تزاس 42

األول60.991سهزاء صادة سعُذ 43

األول60.645يذًذ صالح يذًذ عهٍ 44

األول60.566َذي يذسٍ يىسً 45

األول60.353يذًذ عثذ انفتاح يذٍ 46

األول60.113فُصم سانى عثُذ47

األول60.043كزَى عطُح كتاب 48

األول59.995تشائز عثاص يجُذ 49

األول59.915فاضم جىاد كاظى 50

األول59.559شذي اسًاعُم عثذ انهطُف 51

األول59.475سُذص عالوٌ عهىاٌ 52

األول59.168ظافز عثُذ فزج 53

األول59.055فطًُح عهىاٌ دًذ 54

األول59.033هانح دثُة دًىد55

انثا58.894ٍَياهزِ يذًذ يذًذ سعُذ 56

األول58.861سذز هادٌ شاكز 57

األول58.463سَُة عثذ انشهزج يهذٌ 58

انثا58.405ٍَراتعح يذًذ سعُذ جىاد 59

انثا58.323ٍَسهاو فهذٍ خهف60

األول58.195كاظى رَاح عثذ 61

األول58.156يًُ عهٍ ياَع 62

انثا56.891ٍَيًُ يُُخُم عُذ 63

انثا56.795ٍَيذاسٍ َىاو اخشُش64

األول56.398سًُزج عثاص عهٍ 65

األول56.318اَاو سعذوٌ عثذ66

انثا56.005ٍَعهٍ عًزاٌ َُسا67ٌ

األول55.868َجُذح يذًذ عثذ انسادج 68

انثا55.846ٍَدُذر راضٍ داود69

األول55.590يُتهً يذًذ عثىد70

انثا55.320ٍَعثذ انعال هادٌ 71

انثا54.916ٍَعذٌ داتى فزهىد72

انثا54.709ٍَنُهً عُذاٌ داود73


