
التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

مزدوجاإلبتدائيE585089ُسط٢٘٤ ضبُع103953آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY191018رغ٤ع ٌُر٣ع101836آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV98257رغ٤عح ض101867٢٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC21292كبغٔخ اُطبه103599٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA131076اُسٔبٓعح صجبذ100441آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE376318رغ٤ع ػ٤ػب101830١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC26069ٗؼ٤ٔخ أ٣ذ رز104927ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE276320ز٤بح أً٘بز101463آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y361519ٞٗص ا٣ذ ض٤ِٔب105396ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣H223390ٞضق هٞض105375٢ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE297921اٌُ٘ب٢ٗ ٣بض100564ٖ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT49697رغ٤ع ثٞض٤ق101812آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE420009اضع١ الُخ ز٤ًخ100214آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيA424368إ٣ٔبٕ ث٘ؼبٓر100851آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيA699941ٓر٣ْ ثِٔوع104502ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE5440020ػجع اإلُٚ ا٣ذ ثٞػسح102666آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA119367ضع٣دخ اُػز101561١ٞ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣JA155864ٞٗص اٌُبكس105392٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE601265ا٣ٔبٕ ث٘سٔسح100849آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY425463ٓ٘بر ًرٝغخ104656آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV201890رغ٤ع ٓطؼ٤ع101842آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA107734اُػ٤ٖ ضع٣دخ100524آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH636295ػٔبظ اُجٞػسا103376١ٝآضل٢-ٓراًع

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

Page 1/80



التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

مزدوجاإلبتدائيEB94752زطٖ أ٣ذ أُٝس٤ب101148ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE517046ضبرح ا٣ذ ػع102049١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY127950رزبٍ ثٖ اُؼ101744١ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH643111اُٜبّ ثٞضطب100648ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE774648أ٣زجٖ أزٔع زط٘خ100825آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE467479ٓصطل٠ خبثر104592آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE537677ٗط٤جخ ث٘رٝا104898ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE372196ٛػبّ اُدر105082٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH235743ػثٔبٕ ر٣بظ103256٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE5475ٓسٔع ا٣ذ ضطبة104251آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358295كبغٔخ اُساٛع103502١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY123405كبغٔخ غِسخ103666آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE324631رظٞإ اُورغ101882٢آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيE744674أُطزبر اػرخب100574ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH157068ػثٔبٕ اُ٘بصر103252١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE477688زط٘بء از101185ٖٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY408404كبغٔخ اُسٛراء اُؼعال103523٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيA468186ضع٣دخ ا٤ٌ٣ع101594ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE380026ز٤ٛرح ثال101978١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE382528ػبئػخ ز٤عح102639آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUA24464ػ٢ِ اٌُرش103364آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY345515أ٣ذ ض٤ِٔبٕ خ٤ِٔخ100813آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيTA118464ز٘بٕ اُط٤ٜج101407٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُIC36736 ًرظاش104061آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE37364ز٘بٕ ز٤ٛر101436١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE939ز٤ًخ ز٣عا101943ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE123674آ٣بد صع٣ن100801آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣PB176051ٞٗص ٓز105412ًَٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH704281ز٣٘ت أض٣ٞعاد101991آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJ463321ٗج٤ِخ اُؼبغل104807٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB146780ٗصر اُع104907ٖ٣آضل٢-ٓراًع

Page 6/80



التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

مزدوجاإلبتدائيEE370786ٛدر ثوب105059ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCD227404ػس اُع٣ٖ ُٔـبر103270١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE395045ػجع اُِط٤ق ُٞر٣عبد103060آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH106366غبٓخ هزب102486٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA143383كبغٔخ رط103645١ٌٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA44491ُط٤لخ ُٔجبص103989َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY365129ٓسٔع صبثر104336آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُEE554564 ززب104052١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCB260833كبئسح أًٞالش103686آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE430242رزٔخ ػور101750ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE37525أزٔع أ٣ذ ز100147ٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE338674ز٘بٕ ثٞضٌب101431ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE495716ٓصطل٠ ظٞا104600١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ167430زج٤جخ ثٞرزٓبد101112آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA171397ض٠ِٔ ث٘ػبرظح102291آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE305017كبئن رغ٤عح103687آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE473439ٓر٣ْ اٗػبظ104492آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA87137ٓجبرى اظر٣ص104082آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY411667اُطؼع٣خ اُزر100485١ٞ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH431166ٗسٛخ اُس٣ز104870٢ٗٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY350570آبٍ اُرظٞا100679٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE788241ٛ٘ع أُٔػٞم105137آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُH702831 اُس٤رظ104035آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائي٤ٜ٘ٓEE736731ر ٝكبء104662آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE300611ػجع أُد٤ع ٝاٗػٞظ103133آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY142774خ٤ِٔخ اُسِٞا101062٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN361650ز٤ٛرح آدبٛع101976١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE578956ػجعاٌُر٣ْ أُ٘بر103214١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY363881زطبّ ازر٣ؼ101121٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE590751كبغٔخ ػدبخخ103668آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH50000ٓر٣ْ اُسٛر104469١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP299874ًٝعاٍ ضُٞخ105212آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH575175ز٘بٕ اػع101392٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيDO9437كبغٔخ ث٤عار103644آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC59600كبغٔخ صجبر103664آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE552633رغ٤عح أٛعا101854آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE576980ا٣ٔبٕ اٝزا100845ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH480371ضع٣دخ ثٞغبٛر101605آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE537689اثرا٤ْٛ ا٣لع٣ر100067آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUA30084ضع٣دخ اُجٜدب101551آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY409153ٓسٔع ُٔعث٤ر104376آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH11899اك٤ِل٢ِ إضال100319ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيMC152327ػلبف أُـ٤ر103351آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE546702ز٣٘ت اُػبكؼ101998٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA24518ػجع اُرزام اُؼ٤ب102841ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE511170ػس٣س أٓـبر103293آضل٢-ٓراًع

Page 8/80



التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

مزدوجاإلبتدائي٤ُE633129ِخ اُٜال104027٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP302710اضٔبػ٤َ اٝخبزب100267آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيTK18308أ٤ٓ٘خ ػس100753٢ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE509158ضٜبّ اُراخ102432٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ302581ز٣٘ت ػٔبظ102028آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC35040ٝخعإ اُعػ105159٢ٗٞ٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA70190ضع٣دخ اخعجبر101540آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA161384كبغٔخ ثٞزال103638آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE373286ٓسٔع ُؼػبر104369١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB189783زج٤جخ اُػلو101109٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH464608ُؼٔٞر١ ًِز103999ّٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA89466رغ٤ع ض101820٢ِٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE395852اُراظ٢ ٤ٓ٘خ100454آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH582063ضٜبّ ُؼجبة102460آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP299930ٗسٛخ ثِس104882ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE48568ٗسٛخ زبٓع104887ٕٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBH341103ٓسٔع زا104324١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY147530ٝكبء أُٜزع105195ٟآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE353984اًراّ ُلر٣ص100328آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC2076ضبُع ثِؼطر101512١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH97536كبغٔخ ثِوٞث103633٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC36383ػجع اُؼس٣س اُـبز102929١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣PB187860ٞضق اُؼسا105330١ٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيP278057ٓصطل٠ ٓ٘بظ104608١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE538544ٗسٛخ رضب104888ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE185918ٛػبّ أ٣ذ اُٜ٘ب105097آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY93371ضع٣دخ ػثٔب101624٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB127818ٓسٔع هع104359آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIB204980صٞك٤ب هػبظ102559آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE274567أَٓ ٓجزٜح100716آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ292416ز٤بح اُػو٤ر101468١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُEE496436 اثٞ ػِوخ104029آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH160000ٗسٛخ ٓصٞظ104891١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSL3112ز٘بٕ ا٣ذ اٝر٣ي101423آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJ413723ضع٣دخ اُسٛرا101558١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBK174516ضؼبظ ٓٔطي102109آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE3215ػط٤خ ٓٞغب103348٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE766532صالذ اُع٣ٖ اٗلب102547١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE558600ا٣ذ اُسبج ٓسٔع100804آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY373584ػبظٍ اُؼط102591٢ُٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBB98166ٗؼ٤ٔخ ثُٞٝلعا104936ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE477639ضبرح ؿالث102058٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP302005ٗط٤ٔخ اًٝٔب104904ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA209884آسٔع اُزٞضط100707٢٘٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH50092ٗج٤َ ػبٓر104801آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN373389ٓع٣سخ اُ٘ؼ٤ر104410١آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائي٤ِٓN359557ٌخ ث٤ٌ٘بر104639ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY297718رظ٠ أُدب٤ٛع101904آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE273014ٗٞرح ضٔال105032ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE209003رغ٤ع راض101817ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQA32145ٓسٔع اُػج٤ر104182آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣H438973ٞٗص ًبظ105409١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE735610ُؼز٤ر٣ص أضٔبء103995آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH50136كز٤سخ اُجبظ103693١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY380842ٓسٔعٜٓع١ أُٜعا104405١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY385081ز٘بٕ اُؼٔرا101411٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH491846زًر٣بء ثٞظاض101936٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ304660ًٞثر ػ٤ٔرح103875آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY391315ٓسٔع كراذ104355آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY380924آبٍ اثٞ غبُت100676آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA162345ٗدٟٞ ضع104848ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY121437راثسخ اُجط101703ْ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY81350ٓسٔع ز٤ٔٞظ104316آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA149532رغ٤عح ثِِٞظ101857آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC526409ٝكبء اُس105186٢٣ٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH99408ظس٠ اُطسطبذ102563آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY113438كِطٔخ اُسٛراء اُلع103747َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY111741اضٜٔبٕ اٌُر٣ي100297آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE328629ٞضق ا٣ذ ثٞرز105346ْ٤آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE100663صلبء هصجب102540ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC460162ظ٤ُِخ غجزخ101688آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJM43663ٝكبء اُٞٛبة105196آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE603047ضٜبّ رزال102451ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBH436030ز٣٘ت ضٔطبر102024آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB118901اضٔبػ٤َ ثبٌُصبة100273آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE599725غبظ٣خ اُصٔع102483١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV251103اُػرهب١ٝ اخجبر100520١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA154358زج٤جخ اُسث٤عح101108آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE585683غ٤ٔبء ٓـلٞر102513١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSJ25004ٗٞاٍ ُٔط104968ٖ٤ٌآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE613752ٓر٣ْ ضٌٞر104523٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT44519رغ٤ع ثسٓب101803ٕٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN294949ٛػبّ ا105089ٌُٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE530653ٝكبء ث٘ؼجبظ105201آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY310289ضع٣دخ ا٣ذ اُج٤ط101585آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE513892ضؼ٤عح ثٌ٘ر102186ّٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY188926ٗبظ٣خ زػج104775٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE387799ٓر٣ْ غ٘ط٤ػ104527آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT49637ازٔع ا100139١ٞ٤ٌُِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE89943أزٔع ثٖ اُػ٤ص100154آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC13131ٓجبرى اُل104085٢ٌُٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN328175ز٘بٕ اُركبػ101404٢آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيIA42745ز٤بح ضبُع101474آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB118160ز٣٘ت اُؼط102001٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB163907ضؼبظ اُلال102081٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN358462زٔسح اُطعر101327١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH50144ز٤ب٢ٗ راظ٤خ101481آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJY6428ز٣ٖ اُؼجع٣ٖ اٌٗر101989١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH487847ز٣٘ت اإلظر٣ط٢ اُسط101993٢٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY88059كبغ٘خ ك٤زبش103681آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH690888ٓر٣ْ رر104518٢٘٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB159067ٛٔعح اُس٤ب105124ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB191703صبُر اُع٣ٖ اٝزع102517ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE369832خ٤ِٔخ اُل٤ر٣ز101064٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY394094خٔبٍ اُسٗج101038٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY411676ز٤ِٔخ ُٔسٝم101307آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBH294470ٗعبٍ ٗبخ104909٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY191252ز٣٘ت اُؼٔر102002١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB155699ٛ٘ع ثِورغ105139٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI509524أُصطل٠ اُعٓبؽ100594آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB142552رغ٤ع ٓز101838ٖٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY93248ز٤ٌٔخ غٞث101292٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA184616ز٣٘ت ض102026ْ٤ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE421282ٓؼبغ ا٣ذ ثٖ ضؼ٤ع104616آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY203815ػجع اُِط٤ق صبظ٣ن103055آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE414231ض٤ًٞ٘خ ازدب102468ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID41203ا٤ٓ٘خ ٗد100759٢ٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY384510ػجعاُـلٞر أُؼسٝز103211١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE152300ٓر٣ْ ٓب104538١ٞ٤ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY386019ز٣٘ت هت ا102029َ٤ُِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA161562ٗؼ٤ٔخ اُع٣ب104918٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيD794581رث٤سخ آال101709ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBJ281884كبغ٘خ ثٞػس103680٢ٗٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA133543ٓصطل٠ ضؼ104596ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJM24573ٗؼ٤ٔخ ثر٣ع٣س104929آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH217811ث٤ٜدخ آس100953٢٘٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE424646كبغٔخ اُسٛراء ث٤ٔ٘ص103557آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB185750ٝز٤ع ز٤بح105164آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE737132ًر٣ٔخ اُسرك103805٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA184577ز٤ٌٔخ اُدبزع101286٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB187419ز٘بٕ أُ٘صٞر101417١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY369854ضُٞخ اُؼطر101665١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y284114ٞضق ظز105369ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY217451ٝظاظ اُطبٛر105165١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH100449زط٘خ اضج101236٢ُٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE530829ٗبظ٣خ ًجرا104786ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣HH156973ٞٗص غب٤ٛر105407١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH705867ضع٣دخ اُع٘ب٣خ101567آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيHA171597أٓدع ث٘ؼ٤ط100705٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيZ354524ز٤بح اُؼ101470٢ٗٞ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC34195ض٘بء اُرا٣ص102396آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA64768ٓجبرًخ أُٜزع104091١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH436724ٗٞرح ثر105025١ٞ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB187409رغ٤عح اُؼٔبر101853١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH483428ٝٗع٣َ ز٣٘ت105217آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH580652ز٣٘ت أُب102006٢ٌُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB166292صلبء صبظ٣ن102539آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH153780ؿسالٕ اُصجر103445آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY118642ضؼ٤عح اُط٤ِٔب102176٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH51657ٓر٣ْ ثٞاز٤ِر104506آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN394963ٓر٣ْ ٓٔزبز104544آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH705124اُٜبّ ٤ُجط100661آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH413104زبرْ ثٖ اُعرٝظ101101آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE571492ض٤ٔرح هص٤ص102385٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY364354ٗٞاٍ إز٣ع104954ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤٘ٓWB61245خ ٤ِٓب104674٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE496002اثزطبّ اُلبظ100016٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB185193ػجعاُِط٤ق ُج103219٢ٜ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE562125ػلبف ا٣ػ103353ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE735915ٓبخعح ثالٗػع104069آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣H645386ٞضق اُطجبػ105326٢آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيP304012ز٤بح اُٞٛبث101471٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE253911ٓسٔع ا٣ذ ثرا104246ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN359304ٓصطل٠ ث٤٘ي104590آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY386242رزٔخ ٌٓر101751ّٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE511167ػ٤ِبء ا103374٢ٗٞٔ٤ُٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE466235ُط٤لخ أٝزٔعٝا103994آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH264489ٗبظ٣خ ُسر٣ل104788٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA133612ُج٠٘ ًرٝغ103888آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ296562اُلب٢ٛ رثبة100558آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY429009ػجع اُؼب٢ُ خ٘بذ102912آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE15900اُجِو٤ط٢ كبغٔخ100351آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH466493ض٤ٔرح اُطجز102365٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI527268ػجع أُبُي ٝظ٣ع103120آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB164911ػجعاُـ٢٘ ثر٣بظ103212آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE61540ا٣ذ ثٞخٔؼخ ضبُع100808آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE470734ظٛبة ػالء اُع101696ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN213556ٓسٔٞظ ُسػ٤ٞاظ104407آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣PB188055بض٤ٖ اٝػ٤ػخ105257آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE413445ػبئػخ ثر٣ر102634آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE268522أٓبٍ كص٤ر100692آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB170919ٗٞرح ؿجع أُبُي105033آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE536634ٓبخعح رٝا104072ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJM20844ٓراظ ٓرك104422َآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE497223غرٝم ثٞز٣٘خ102491آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيZ325013ُؼِٞ ٗؼ٤ٔخ103998آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE302498اثزطبّ غ٣ٌٞر100032١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC64594زٛٞر اُع٣ؼ101963٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE459463ضٜبّ اُـ102439٢ٔ٤ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE739503ٗؼ٤ٔخ ثٖ اُعر٣ٞظ104930آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيM526739خٜبٕ زٝار101081١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE452141اُسط٤٘خ ز٤ٛر100393آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY184020زث٤عح اُـػٞح101920آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY363281ػلبف أُػٌٞا103352آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE721284ُط٤لخ ض103982ٞٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH493272ا٣ٔبٕ اُعرهب100841١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB144869ػجع اُ٘بصر ا103146١ٞ٤ٌُٜآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤٘ٓEB164339ر اُػٌر104676آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE431560ٓٞال١ اظر٣ص اُؼجبض104689٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣IE1345ٞضق اٗؼٔب105343آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA171704ا٣ٔبٕ ثٞػبٝظ100855آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH573811إ٣ٔبٕ اُؼرٝث٢ ض٘عٝش100842آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN313935زرار١ ػٔر101922آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC20754كٞز٣خ ٓسبر103768٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA162337ٗسٛخ اُزٞك٤ن104863آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY307554ازٔع ٓؼطٞف100172آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB168641رغ٤عح أػراة101850آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE480412ٛػبّ ػالم105116آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA187388زٔسح أُعا101331٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH164625ضُٞخ خؼجٞم101669آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيD794602زٛرح ثٖ غر٣ق101958آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB189246ػجع اُٜبظ١ اُؼ103154١ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI293487كبظٔخ ٓط٤ٌز103684ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE422249ٓبخعح ضط٘ج104074٢ُٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC76357ٓسٔع كزس104354٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI527068ٓصطل٠ ضراخ104595٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB178943ز٣٘ت ٗبغ٤ػ102034آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIA34824اُػز١ٞ٤ ٓسٔع100519آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y198591ٞضق رغ٤ع105370آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH691275ثٞر٣خ ٤ُبر101025١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY380739زٔسح اُؼ101329١ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC64902كؤاظ اُجصر103752١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH54436ٓبخعح اُس٣ٞا104067٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE148489ٗٞرح اُػ105018ٌِّٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY197838ٓسٔع أ٣ذ اُطبٛر104243آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH107894ٗط٤ٔخ اُوٞثغ104903آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيOD43198ٗسٛخ ا٣ُٞ٘ؼرح104877آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيD503632رغ٤ع أُطؼٞظ101784١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY361085اُٜبّ ٓرزام100662آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH157649ضع٣دخ اثسا101537ٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيV310185رغ٤ع ٝػس٣س101847آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE502264أ٤ًذ ز٤بح100332آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC73141ٓر٣ٔخ أًٝٞخب104553ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC513450صبُر رغع102520١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH423362اُسٝٛرح زر100474َ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE3149ز٤ٌٔخ ا٣ذ  رؼراثذ101288آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB168421ٗسٛخ ثبٛر104880١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE383034ٗؼ٤ٔخ اُدٞظ104915١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJ457871ز٣٘ت رظٞا102025ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN366119ٗؼ٤ٔخ اًبزٝا104913آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB128780ػجعاُِط٤ق ػس٣س103218١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA101411ثػرٟ اُط٤جب100921ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE3057ضع٣دخ ثٞضزخ101604آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُPB208969 اُجٞظا104032٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA100985ٓجبرى ثُٞٞز104089آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA205538رظٞإ ٗلو٤ر101898ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE54663ًرٝظ ٓسٔع ا103789ٖ٤ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCD508690ٗٞرٙ ظ٣عٝج105038آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE276941ضبُع ازٗبى101489آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE269188رغ٤ع ز101818ًٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيX347217ٗسٛخ ث٘طؼ٤ع104884آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE380154اثزطبّ ز100028٢ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN332682أٓبضذ اُط٤ت100675آضل٢-ٓراًع

Page 19/80



التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

مزدوجاإلبتدائيY394962غبظ٣خ زٞض102484٢٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN131911ػبظٍ اضٌر102588١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY268348ػجع هللا أُبظ103149٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP281246ػزبة أثِوبش103234آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE586106ٓسز٤ع١ غ٤ٔبء104100آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE769910ٓسٔع ا٣ذ ثبُد104245َ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH6030صالذ اُع٣ٖ آط102546ٖ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH642496ز٘بٕ ثُٞؼِٔبد101433آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH152105ٓر٣ْ ٓطؼٞظ104541١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN374717اث٣ٞزػخ صل٤خ100097آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE352647أٗص اُدرظ100765٢ٗٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI337596ػبغٞر آع٤ٗـ102615ٖآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY281333ثٞثٌر ُؼ100969٢٘٣ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY401363ٓصطل٠ ُٔؼ٤س104603١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY361104ٛػبّ ثبُسدب105102ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE498732غ٤ٔبء ٝخع٣ع102514آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA182633ٝظاظ ُؼل٤ل105169٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE605024ضعٝج زػبر101536آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيZG15481كبغٔخ غب103660٢ٛآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE499677اضٔبء أألزٔر100220آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI398554اثزطبّ اُسٛرا100012١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE258052ك٤صَ اُورغ103774٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY121610ٓصطل٠ اُدع٣ب104563٢ٗآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيE422737زج٤جخ ثبُؼطر101111١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358262ظ٤ٗٝخ كػزب101701ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT12573صل٤خ ًٞث٤ز102541٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSK3408ٓسٔع اث٤ر104125آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE440613ر٘لب١ٝ ُج101001٠٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT30406رغ٤ع ًرًبز101832آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE464290ٓر٣ْ اٌُرظ104482آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣PB149551ٞضق ا٣ذ ثرًخ105345آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE646253ػجع اُٜبظ١ األغالض103151٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA173310أضٔبء اُلبرٝه100229٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE497171ٗج٤ِخ آٌب٣س104808ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓPA117370ٌخ ٗدبر104652آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣HA176769بض٤ٔ٘خ غؼػبع105227آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH164146اُػ٤ٔبء ثٞٛٞظا100523آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH110954ا٣ٔبٕ اُسز100836٢ُٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE413818ض٤ٌ٘خ ا٣ذ هبظ٣ر102256آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBK196172ٓصطل٠ ٓجػٞر104605آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE513442ٗبظ٣خ ُػٌر104789آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE738100ٛبخر ػجِٞظ105054آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EC32539ٞضق ٝزٔب105383ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٓEE213766٘خ ا٣ذ كع104673َ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE339312بض٤ٖ ثٞصرزب105267ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJF44910كبغٔخ اُع103497ٞٛٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيH407508ز٤ِٔخ ػر٣ط101316آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH495629كرزبد أضٔبء103735آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY369706ٓر٣ْ ثٞز104508َ٤ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE583524ألزٔع ا٤ٌُس103879َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH494484ضع٣دخ ا٣ذ ٓطؼٞظ101593آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB134336زط٘بء اضجب٣ج101186٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE188808ٗسٛخ ث٤ُٞو104885ٖ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB123879ٓصطل٠ اُسرٝا104567ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID55096ٝخعإ اُسٛر105160١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH6203ضبرح اخ102039ٖ٤٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE461333اُٜطبر ػجع اُسن100668آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP313214زج٤جخ را101114٢ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE398976ز٤ِٔخ أٌُٞض101309٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA186475ضبرح ثٞضال102052ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID51239ٜٓب كزس104682٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE502372ٞضق ثٞضزخ105359آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA184306ضبرح أُطز٘ص٤ر102047آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيDN14328ُج٠٘ اُرا103889٢ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH301720ٗدبح اُجٞز٣ع104816١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE575166اضٔبء ا٣ذ ز100236ٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE616188كبغٔخ اُسٛراء اٛرر103544٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE356108ٓسٔع أؿل٤ر104143آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE468414كبغٔخ ظرظار103654آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY383152ٛ٘ع ُٔؼ٤س105147١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC30932ر٣ٜبّ اُط101917َ٣ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB131031ز٤ٛٝر اُؼبثعا101983ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJY20631ٓسٔع اال٤ٖٓ آـبر104146آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE19670ٛ٘ع ٝػسا105149ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE477581أُ٘صٞر١ كبغٔخ اُسٛراء100619آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA107692ػجعاُصٔع اُسط٘ب103198١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيT237146اُؼب٣ع١ ٝٛج100539٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN333746ٓسٔع ُوطب٣ج104373٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE503603أٗص اُػٜجب100766١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH467754رظٞإ اُؼٞظ101881آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE443339أ٤ٓ٘خ أ٣زبكب100742آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE261019ض٤ٔرح ٝث102388ٚآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSJ27026أظار ٗبظ٣خ100179آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE587734ػبئػخ ا٤ِٛخ102631آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE267640زطٖ أُ٘زصر101139آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCD371112ز٤ِٔخ ربزثٞضذ101313آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY189162كر٣ع ثٖ خجبر103739آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE547105ٓر٣ْ ػع104531ُٕٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE482610ٞٗص ٓصبك105413٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA166459إُٜبّ ٝز٣ق100666آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB104258ضبُع زبخ101519٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH406518ٗدبح ثٖ زٔبظح104825آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY364561ػجع أُبُي ٓسط103118ٖآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQA161234ػال٢ُ ا٣ٞة103358آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA168513زط٘بء اُطٞاد101195آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA219234ز٤بح أرًع101460آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJB341119ػبئػخ صبثر102642آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC188857ػجع اُٞٛبة غبرم103180آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE604727ٗدبح ث٘جبظر٤٣ق104826آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيW178386ٗؼ٤ٔخ اُسبر٣ذ104916آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE466968ز٤بح اض101458١ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔEE482091بء اُس٤ٓر104013١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE2208ٓر٣ْ ظًٞا104516ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA146197ػٔر اُج٘خ103389آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE476309ٝكبء رز105203ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE3267رغ٤ع كرض101831٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUD576ض٤ٔخ ثٞغبٛر102331آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC1294ػس٣سح ثٞصبُر103319آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE159281ًِثٞٓخ أ٣ذ ػج103835ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB217286ٛ٘عح ا٣ذ ثٖ ػ105151٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC33318رغ٤ع اُط٤ٌٌع101769١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH494979إ٣ٔبٕ اُطِٞا100837٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY159613رزبٍ ُج101745٢ٜ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB165242ضؼ٤عح ثطِدب102185ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC51661كبغٔخ رٔعٝاُذ103646آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيAB227697كز٤سخ كزر هللا103716آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE497106كرذ ٛبخر103734١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE510555ػجع االُٚ ازال102655٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP302967رغ٤ع غبًر101822آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُY139440 ثٞاُس٣ذ104050آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE356630ٛ٘ع زعا105142٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيZT55956اُصط٢ ُج100528٠٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE535454اُٜبّ كب٣س100656آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE490736رغ٤ع ثٞازٔبظ101809آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ304998ػالّ ٛبخر103359آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY359088ٗبظ٣خ خؼلر104770آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE496299ز٤بح اُس101465َ٤ٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE5656ػلبف ارزٔب103349٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH155173كبغٔخ اُسٛراء ثرٝى103549آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA165397ٗٞرح اُلبرز105019٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE345047ُط٤لخ ٝاز103992٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA132540ا٤ٓ٘خ ز100748٢ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN301823ٓسٔع خٞثرح104305آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUA47465غٞٓػخ ٓؼػ102505٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQA153694ضع٣دخ ٓ٘صق101647آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH53236زًر٣بء ٓرغع101941آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE476395ز٣٘ت ث102022٢٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE333681ػبظٍ ٌٗرٝٓز102613٢آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيN361148كبغٔخ اُسٛراء ث٤ٌِٓٞخ103559آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE4013رغ٤ع صبثر101827آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE124108ٞضق ثبر105349ٚآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE283571اضٔبػ٤َ ً٘زب100291١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJY7736اُسطٖ اظرٓٞظ100382آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE344476رث٤ؼخ األظ٣ت101713آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA101895ّ ػجع اُؼس٣س اُٜبغ٢ٔ اإلظر٣ط104064٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY206643ٗٞرح ٌُرا105035١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE470970ٓرٝإ ثٞغر٣ػ104432آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN76464اُزٜب٢ٓ اُطؼع100359١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيWB26953زطٖ ض٤ق اُع101168ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE390642ضع٣دخ غبغج101617٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQB16851ٗٞرح ثٞؿال105029ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY428253ٓر٣ْ اُعب104472١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP311538اٗٞار ٓرزام100784آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP287743اُط٤ت اُصع٣و100532٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE580331إزطبٕ رثبى100104آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH632353ػثٔبٕ اُعرزٝر103249١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA167743كبغٔخ اُسٛراء اُٜال103542٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٓH224868ِٞظح اُسز٤ب104718آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE395777ػجعاُؼس٣س ُٞر٣ٌخ103206آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE772417كبغٔخ اُسٛراء ررٝذ103561آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN359474ٓجبرى ث٤٘عر104088آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY329569ز٤بح ٓصجبذ101479آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV261344كبغٔخ أػج103487٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE521114ٗط٤ٔخ اُسر104900آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN385002ٓبخعح أٗبٝظ104068آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY109127ٓجبرى أٝرثغ104087آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB188650ٓسٔع اُـب104198٢ٔٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH103655كبغٔخ اُسٛراء ٤ٛالُخ103591آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE375598ؿ٤ثخ ث٘ؼ٤ٞظ103471آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE77315ٓسطٖ رض104111ٖ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE404114ٛبخر غٔػبغ105053٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY382507ًٞثر ٓبغر103876ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيGA64536ٓسٔع زٔبظح104312آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB176051ا٣ٔبٕ اثرار100830آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣IB215248ٞٗص راثس105402٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA85274ثٞخٔؼخ 100974٠ُٞٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN358382ٛػبّ ػٞث٤ع105117آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA181684اُؼعرا١ٝ ض٤ٌ٘خ100541آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB173429رٞر٣خ ٝزٔب101005ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN346405ز٘بٕ ثٞغركخ101432آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE573750ضبرح إظاػجال102040آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB133899ؿسالٕ اًؼ٤ػ103439آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY108920ٗٞر اُع٣ٖ اُسا٤ٛر104980١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE524839اضٔبػ٤َ خراػ100280٢آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY305447كبغٔخ اُسٛراء ظاظح103563آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE602889اُز٣ِٞز٢ ضع٣دخ100362آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔEA162303بء ث٘ؼجع اُوبظر104015آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE452843ٓسٔع اُ٘بصر104219١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY207542ٗٞرح ٗبكغ105037آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH448591رغ٤ع ًر101833ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358802ضؼ٤عح ضرض٤ق102192آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE3338رط٤ر كبغٔخ اُسٛراء100999آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH481225ٛ٘عاُزبث105150٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI510555كبغٔخ اُجرا103490٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH581834اره٤خ اُدٔب100202٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE335074كبغٔخ أ٣ذ اػ٘جخ103621آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358087زط٘بء ثٖ اثب101206آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN331717غبظ٣خ اُس٤ٛر102482آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y377770ٞٗص ػ105408ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH570361أضٔبء صبثخ100242آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيFH47443ا٣ٔبٕ اضٔبػ100832٢ِ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN361958كبغٔخ اُسٛراء إثبؼ103504آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC163588ٓٞال١ اظر٣ص اُصعه104688٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBJ405762رخبء ٓ٘صق101741آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣J458804بض٤ٖ ظٝض105278٢٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY185787ض٤ٔخ ٗػط102340٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY189386ُج٘خ ضِٞم103886آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY354480ٓصطل٠ االثرا104562٢ٔ٤ٛآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE230402زطٖ ٓٞٛٞة101180آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQB22493ُجر٢٘٣ ض٤ٓٞخ103885آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣J452696ٞٗص غرك105405٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB197581إهجبٍ اُجـعاظ100320١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE3004اُػرهب١ٝ زث٤ر100521آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE605829ٓسٔع ٓؼزرف104383آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣JA136835ٞضق ثٞز105358ْ٤ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE554897ربثذ كز٤سخ100998آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN373275ػبظٍ كعالظ102609١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE532257ثٞٛرا١ إ٣ٔب100993ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE544207رغ٤عح ثٖ ٛر101858ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC11223ٓسٔع زؼٞظ104309آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY357790غٞه٢ اُس٣٘ج102504٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY306150ضع٣دخ اُس101557٢ٌٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE319222اُجػ٤ر اُصبُس100345٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH245133ضع٣دخ ًٔٞض101636٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJ467170ضع٣دخ ٓدبغ101641آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP268249رغ٤ع ا٣ذ ٓس٘ع101800آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC46997رغ٤ع ثػؼ٤ر101804١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY274553غٔبر ز٣ٖ اُؼبثع102582ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE546662هٔر ثٞزراز103782آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE420135ُط٤لخ ثٞزرٝر103975آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY390848ضع٣دخ ٣ٌُٞص101640آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓEE471108ٌخ اُسا104626٢ًآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE503483بض٤ٖ ارخعا105231ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358128اُؼبغل٢ ٝكبء100537آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA165978ا٤ٓ٘خ ضط٤غ100750آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY360898ػبئػخ اُصبظه102625٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI426147ػجع اُؼس٣س أ٣ذ اُسبج102932آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY418317ٓ٘بٍ ػج104658ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣N326414ٞضق إزٓب105313ٕٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيU134270ا٠ُُٞٔ اُسبج100633آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE557937ز٤ٛرح أً٘ٞز101969آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE573835ضؼبظ أٓزبد102089آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA53692ػجع اُٞازع أثٞ غبُت103164آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY292592زط٘خ ض101242ٌّٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC11606ٓسٔع اُؼبر٤ي104189آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣IC64635ٞٗص أٓس105393َ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH7554غر٣لخ ض٘دبر102494١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE608306ا٣ٞة اُػع٣ر100885١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP209680اض٤ٌبٕ ػجع اُـ100216٢٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA55884ضع٣دخ اُػ101562٢ٌ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE512107ٝخ٤ٚ أُؼزٔع105163آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI690534اُسط٤ٖ ظر٣ق100428آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID60814أ٣ٞة اُد٘ب100880٢ٗآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEA79320زط٘بء اُؼ101199٢ٗٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE432997زط٘بء ُصرف101227آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY109082كر٣عح راثر103743آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN376122ٛػبّ أٓس105095َ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB163026ض٤ًٞ٘خ اٝر٣ٌب102470آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY100551ػجع اُٞارس ز٤ٌٔخ103175آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJB475128ِٓٞظ ا٣ذ ِٓٞظ104622آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA186901ض٘بء ثبرٝظ102408آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP126617إثرا٤ْٛ أُ٘زصر100061آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE341925ا٤ٖٓ خٞاظ100732آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE353127كبغٔخ ًر103671ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH581583ٓر٣ْ ثٖ رًجخ104503آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA184525ٓر٣ْ غِسخ104529آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY361609ٓسٔع اُطٔال104179٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE523046ٓسٔع ثٞظٞاض104288آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB176399إضٔبػ٤َ األٗصبر100258١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE444970ػجع اُصبظم آطٌب102874٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE358175ٓسٔع ث٤عا104298ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB193284رٞظح أ٣ذ اُوب٣ع101003آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN342878اثزطبّ زعار100027آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيA732473ثػرٟ ثِط100923ٖ٤٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE502078زطٖ أضراز101124آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE430925ضع٣دخ اُٜٞاء101581آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيE654071ٛػبّ ثبظر105101آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيU177020ػبئػخ كراخ102646٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓH640595ٌخ ًط٤خ104647آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH153428أضبٓخ خال100213ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA28651ضؼبظ ٗد٤ت102112آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB154038ػٔر اُلال103397٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY72006كبغٔخ خٔب103650ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBB105312ًٞثر زاٛر103872آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠٘ٓEE471535 أُساٛر104665آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE550961ٗدٟٞ ًب104851ٞ٘٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIA111764ٗؼ٤ٔخ ثٞغبرة104933آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA189798زٛرح ثعر اُع101957ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY216539ز٣٘ت اُرا٣ص101996آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA167882ز٣٘ت ٛال102036ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJM24958ػجع اٌُر٣ْ ثٞاكٞظ103014آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY407604رزبٍ ُػٜت101746آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH155687ٛعٟ ٤ُٔي105073آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA221950اثرا٤ْٛ اُز٤دب100333٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH484782كر٣ع ض٘بء103740آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA149439ٗج٤َ ٗد٤ت104804آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY87844ٓسٔع ثٖ اُطبُت104267آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY396843اضٔبء اُورغ100231٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE702287ٓؼبظ ثًٞر104614ٕآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيIC65320ضٜبّ ظ102455َِ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY382276ضع٣دخ ٌُس101639َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC32068ػجع اُٜبظ١ اثر٣ٜٞٓب103150آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY110561ٗٞراُع٣ٖ ثٖ ػٔر105010آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA134428ازٔع ا٣ذ ٓٞذ100149آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY379951ػجع االُٚ اُجٞز٣ع102658١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH4508ضٜبّ اُزدب102430٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE290876كبغٔخ اُسٛراء اُطٞض103515٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH485495ُط٤لخ ٓرثٞز103990٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH419482ٓسٔع ٤ُٞٓر104386آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُEE437161 اُ٘دب104044١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC528831ا٣ٔبٕ ثٞضزخ100854آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE614750غ٤ٔبء ثبهػ٤ع102509آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH50270كبغٔخ اُسٛراء ر103565٢ٌ٘٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٓHH159238ِٞظح ثؼط٤ػ104719آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE568056ضل٤بٕ أُراثػ102467آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY382540أُصطل٠ اُؼٔبر100599١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT19181ض٤ٌ٘خ ثزالد102258آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE545547كبغٔخ ا٣ذ ػ103627٢ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE584889هس٣ٞ ٛبخر103781آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE513389ٛػبّ اُسرظ105083آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY367706ٝكبء ظ٣٘بر105202آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA42201ػجع اُِط٤ق ٓلزطر103063آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE307549ز٣٘ت ثِلو102017ٚ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH155614ضٜبّ ضط٤ر102454آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN346527زٛرح أُٞظ101955ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH705411ضبرح ثب٤ٗػ102050آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE259539ٓسٔع ثٞربٝٗذ104277آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBB117729ٓر٣ْ ثال104501ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE399772ضٜبّ ػطٞى102457آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUC30396ضع٣دخ اُرظ101555٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSJ21860ضع٣دخ اُرًج101556٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID41371ػ٢ِ ث٘ؼ103368٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔEE497824بء اكو٤ر104010آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC925ز٣٘ت أ٣ذ أٝثال102011آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV119178ث٘بصر اٝرثر100942آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣H640112ٞٗص ظًعاى105401آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE217304ا٣ٔبٕ رٞزز100856ٖآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE214446ػػو٢ ػس٣سح103332آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE495676ٗدبح ضبئق104832آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH56559اضٔبػ٤َ اث100255٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE358341ضؼع هللا اُدع102116١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُQ296151 ظا104053٢ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣N313219ٞضق اٗدبر105342آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB176545أضٔبء اُج٤ً٘ٞل100222٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH700599ز٤ِٔخ أُـٞار101308١آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY356484كبغٔخ ًٔرا103672ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH245724ٗؼ٤ٔخ ٗٞا104947٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA161384ضبُع اُػٜجخ101500آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY347642رغ٤عح اُس٤عٝظ101852١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE72474ثٞثٌر أٝٓؼ100967٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE412952اثرا٤ْٛ ثٖ كبغ٘خ100074آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY385060ا٤ٓ٘خ زٔٞظ100747١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE711327زٞر٣خ اُراخ101453٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB196279ضع٣دخ ا٤ًُ٘ٞل101583٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP280022ػس٣سح آـرا103315ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY392683رغ٤ع اُسٛرا101768١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA178261أُعا٢ٗ أ٤ٓ٘خ100578آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJ454803إ٣ٔبٕ اُصج٤ؼ100838٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA153005ضؼبظ اُوص٤ج102082٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY140305ض٤ٔرح اِِٝٓٞى102373آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY413976ا٣ٞة زطج100881٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI462307صبُر أ٣ذ اًز٤ر102519آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE333135ٓسٔع ٣بض٤ٖ أُسٔٞظ104400١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE75597ٓع٣سخ ػجع ا104412٢ُُٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH314282ثٞغرٟ اُطٌعار100982٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH464519ز٘بٕ ٣ط٤ٔ٘خ101448آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE548088ضبرح ره٤ت102057آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE538723ض٤ٔرح ػ٘زر102384آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE525637أغرف أ٣ذ ثٞرطو100307َ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY369895أ٣ٞة اُصـرا100887١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH169284ٛعٟ اُدع٣ع105062آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE373790ٗٞاٍ ٛبخر104970١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY397347ٓجبرًخ ػٔبر104092آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP239387ٓسٔع ثبثب104255آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSL10608ضبرح اُؼ102044٢ِٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY166060اُجبز ػجع اُرز100338ْ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY381683زط٘بء اػطبر101187آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE509459ز٣٘ت أ٣ذ ُسطٖ أػ102014٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE444334ٓسٔع أ٤ٖٓ ؿبز104230١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE605878ض٤ٔرح أضٌز102382ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE522115ٓجػٞر ضؼ٤عح104094آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE370546اُطؼ٤ع زًب100493٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY255492رخبء ثِؼطبر101729آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE100096ٓر٣ْ ا٣٘سا104500ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJM14228رغ٤ع ز٤ٔز101815٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJF47850إضٔبػ٤َ زبك100282َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE328187اُجدع١ ٗع٤رح100339آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBH353939زٞرخ٢ ض٤ٌ٘خ101450آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيD730041ضبرح ثُٞدب102053١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE477499ض٘بء أُٞاض102402٢٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP286482ػجع هللا ثٞض٤س103090ٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيI641750ٓراظ اػٌب104416ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EA126311ٞضق أُٞضب105336١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSK2957ضؼبظ ًرثع102103آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE338089ػجع اُصٔع ا٣ذ اُؼرث102893٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH748ا٣ٔبٕ ثِؼ100848٢ٗٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA22633زا٣ع آطؼٞظ101918آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT44420ضؼ٤ع ػال102158آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA44704كبغٔخ ث٘ط103635٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY154160ٓٞال١ ػجع اُؼس٣س اُعاٝظ104696١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔH705424بء كرٝش104017آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB134846اُؼرث٢ اضٞش100542آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN377955كبغٔخ اُسٛراء اُلِٞش103529آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓY99146ٌخ اُؼ104630١ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA172063أض٤خ اُجِٜٞا100300ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE388903ضبُع اُطٌٞر101499٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH643875ػصبّ اُسٔع103334١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC21099كبغٔخ اُسٛراء ٗص٤ر103589آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE268675كبغٔخ اُسٛراء ض103567ِّٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY379326ض٘بء ثٞؿر102412ّٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC16305إُٜبّ ز٤ٛر100652آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH108451ضبرح اُسركب102043١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE497480كبرسخ اُراز103472١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE496250كرذ ُٔٞاُعح103733آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيE474509ٓسٔع اغطج104138٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y3988282بض٤ٖ ا٣ذ ٌُزب105260١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB147258أزٔع أُراثط100140٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB20039اُسط٤ٖ ثسٔع100415آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA112596كبغٔخ ثِـ٘عٞر103632آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE484223ازجبثٞ رٞر٣خ100103آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY111129زب٤ٓع ثِـب101106٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY361216كبغٔخ اُؼػبر103603١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY284568ٓٞٗخ اُجٞزبغ104702٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE613221ػبروخ ثبظ102586ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIA139834اضٔبػ٤َ ؿب100289ْٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY375851ػصبّ أُطِي103336آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY360426كبغٔخ اُ٘جٞر103614٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC477289اضٔبػ٤َ ا٣ذ ضؼ٤ع اُوبظ100272٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE28269ضع٣دخ اُػب٣ي101560آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB137859ز٤ٌٔخ اُزٞثبر101285٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH158482ًر٣ٔخ إغز٘خ103803آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJY12497أظاّ أُ٘بر100180آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE499647أضٔبء اُس100224ٖ٤ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE460293ثعر اُع٣ٖ ث٘را100904ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE576338صلبء أُؼزٔع102531آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE430875اُطؼع٣خ اُسا٤ٛر100488١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB181208زا٣ع ػ101919ّٞٔآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEA165586ٓبخعح ٗبػر104077١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA145537اٗو٤ر١ ٗدبح100777آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIA79900كبغٔخ ظاك٤ن103653آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA93086ٗد٤خ اُسر٣ل104856٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE478952ػجع اُسن آبٓخ102721آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC442689أزٔع أػصبة100117آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE567242ػجع اُسن ا٤ُبزؿ102711٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE433547صٞك٤خ خجٞر102560١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH441593ضؼبظ اُوطوٞغ102083آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE8824ػجع اٌُر٣ْ ٗٞار103024آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY408508ػس٣سح ُٔ٘ٞر103328آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE357656كبغٔخ رزب103656٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY408450كبغٔخ رزال103657ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣N384000ٞضق أُؼٔبر105332١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN368384اضبٓخ أُ٘ب100209٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY306007إُٜبّ ضٞثب100651آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY58845ػجع اُدجبر ز102683٢ِٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE582050ػجع اُؼس٣س أغ٤جب102919ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE518490ث٘ؼصجبٕ ٓسٔع100949آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE296240اثرا٤ْٛ أٝٓطؼٞظ100064آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH706140اُؼ٢ِٔ اظر100549ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE511732أُصطل٠ هجال100614١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE368685ثر٣ب ث٘زٔب101020آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيN344903زٛرح ثسز٤ع101956آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH104688ضب٤ٓخ ٤ُٜٔٔر102066آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB68466اظر٣ص اُؼثٔب100186٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY249565ثٞضعاظح ز٘ب100976ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE7818ز٘بٕ ثٖ ٝػب101428آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA133878ػصبّ ثًٞٔبز103340١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE583350ػس٣س اُسرثب103286٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA57681ز٤ِٔخ اُػٞا101302١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH702323ض٤ٔرح اُورظ102369آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE604247خٔبٍ ا٣ذ ػع101046١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSL1762ضبُع ٝظ٣غ101533آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB85614ػ٢ِ ُج٤ط103370آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيMC205410ٗٞرح اُٜس٤ٓر105022آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣N385138طرٟ اُعجبغ105300٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE561351رخبء اضجع101718آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC79559ٓسطٖ ػجع اُعائ104112ْآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE520779رث٤غ ث٘ؼٔر101711آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE530349ض٤ٓٞخ رس٣ر102476ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY367509ػصبّ اُز103333٢ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE395155ٓسطٖ أُؼرٝك104103٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY375701كبغٔخ اُسٛرح اُسٛر103592آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY352661ًر٣ٔخ اُطٞض103809٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE248528اثرا٤ْٛ ٝاُز٤ز100088٢آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيHA188087ا٤ٓ٘خ ٗز٤ل100758٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE496285ٗبظ٣خ اُسػر104747١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE574917ا٤ٓ٘خ ٓػٌٞر100757آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCB184905رٞك٤ن رغ101012ٕٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID48494ضع٣دخ ثٞا٣طق101600آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY391297ك٤صَ ظ٣٘بر103776آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓY130058ٌخ ضزب104643١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB186015ٓسٔع ثٞػعا104289ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE561269ٓٞٗخ ُٝع رث٤ؼخ104705آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE388549ضبُع أ٣ذ ز101509ٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY164345ضز٤ٔخ غ٤ص ػبغق101534آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC492044ضبرح ظًٞى102056آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY354414ؿسالٕ خ٘بذ103456آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA15932ؿ٤ثخ اُ٘بصر١ ث٘صـ٤ر103466آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE550958ٗٞر اُع٣ٖ اُط104982٢٘٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJB420458ا٤ٓ٘خ 100760ٕٞ٘ٛآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUA97054ٓسٔع اُلِس104203٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE555384زطٖ ثٖ آـبر101158آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI580278ز٤ٌٔخ ض101291َ٤ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيZ330275ٓبُي ػزبة104079آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE447144ٗبظ٣خ غبٗغ104778آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE531282ٞضق أُٞظ105335ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE279055رغ٤ع االثرا101761٢ٔ٤ٛآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE231093كبغٔخ اُطبُج103600٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH9238ػثٔبٕ كٌبر103260آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUA47310أزٔع اُٞرظ100144١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE470972ثعر ازظ100901ٟٞ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE362870رظٞإ ز٤ٔع101891آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA109041رغ٤ع اُطٔال101770٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH163352ٓسٔع ث104265٠ِٜ٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY326469ض٘بء أُط102401٢ٌآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE569353اثزطبّ اُطؼٞظ100013آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE266073أزٔع اُؼثٔب100135٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSJ26049اظار ض100177ِٟٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJ573773زطبٕ ثبػع101122١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE457587زٔسح هرٝر101340١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY397445ٓر٣ْ ٌُس104536َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE515044ُٓٞر ػجع اُِط٤ق104699آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH694347رخبء ث٘طبر101731٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY99415ػجع ا٠ُُٞٔ ثٞغبغ٤خ103143آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE493377ا٣ٔبٕ ُسعر100867آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC17217ض٤ٌ٘خ اُعزٞش102241آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA145177ػجع االُٚ االظر٣ط102656٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y346377بض٤ٖ أثٞ ػ105229٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH133715كبغٔخ اُسٛراء أرٝا103508ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJB476670اُدبٓد٢ اضٔبء100363آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيH70325ض٤ٔرح رجٞض102378٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE711533ػجع اُـ٢٘ ا102954٢٘٣ٞٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE637386كبغٔخ أُطبػ103611٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB180281ٗٞرح ا٣ذ ظا105023٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN272958زطٖ اُسد101130١ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH109122ظزِٕٞ كبغٔخ اُسٛراء101680آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY314935ٌُٜبى ػٔبظ104022آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA164504ٓر٣ْ اُط104470٢ِٜآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA133884ٗٞاٍ اُس٘بك104957٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE453578رخبء ثٖ اُسػر101730١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔI709557بء ض٤بك104016٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE774556ٓٞال١ أُصطل٠ اُٞظ104692٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE473868ػجع اُسن ػعػٞظ102720آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY401960زط٘بء اُػز101197١ٞ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC26253زٛرح ُؼرٝض101961٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY364200رغ٤ع ظ٣ٝعح101816آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH156030ؿسالٕ اُػعا103443١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH698565ز٤ٌْ ٗد101283ْ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA99246صل٤خ ا٣ذ ازٔع102543آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE75ػز٤وخ اُطو٤ط103238٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٢ُٜ٘ٔQB26834 ض٤ٌ٘خ104007آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٓID43521٘خ االظر٣ط104722٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY127726ٗٞرح ضزب105031١ٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE115552أضٔبء أًرا100219ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY368735إ٣ٔبٕ ز٤عح100857آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE510655ٗبظ٣خ ًب104785ٕٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيAE34270ز٘بٕ أ٣ذ ٝػراة101426آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣N282609ٞٗص اُلبرس105391٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH427784أغرف ثُٞس٤خ100308آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE530543أُٜع١ كٌر100627١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE866ز٣ٖ اُؼبثع٣ٖ  ثٞض101987ٖ٤ٜآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC487337ا٣ذ ٓٞش اُسط100822ٖآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE256044بض٤ٖ ا105234ٖ٤ًآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE15653ا٣ٔبٕ ػػ٤ر100861آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP311227ثبُجوبٍ صجبذ100898آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE538111ضع٣دخ خسبكخ101608آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH494506ظ٤ُِخ اُؼِٞا101685١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC94349ػثٔبٕ ٗدع103261١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCB164522كبغٔخ ٓجرٝى103674آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB160333ُط٤لخ ارث٤ج103957٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE503719ٓر٣ْ اُور٣ج104480٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE528031ٓصطل٠ هعٝر104602١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358077ا٣ٔبٕ غٞض100860٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُEA158998 كٌر104060١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA87074رغ٤عح رزب101868ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE190528ضع٣دخ اُجرظ101550آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيV135962ازٔع ثسز100153آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٗٞٓLF39391خ ٛػ104712٢ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB164815ازٔع ثٖ ػال100155آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE566840ض٤ٌ٘خ اُسٛرا102245١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيA340187ٓر ٣ْ زعٝظ104414آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA155160ٗٞر اُع٣ٖ ً٘ب104997ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB172685رغ٤ع أثرخ101754٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE606169ٓسٔع اُؼطر104191١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE478811زطٖ اُؼ٤عر101134آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE515809كبغٔخ اُسٛراء اُؼطر103524١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE592923كبغٔخ اُسٛراء ثِؼ103550ٖ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJF46967ٗبظ٣خ ػٔر104783١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE566224ا٣ٔبٕ ؿٞض100864٢ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH362719ػجع اُٞازع ُجسا103173١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV290749ػس٣س اُسعخب103285١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE327572كبغٔخ أُؼ103612٢ُِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُY315598 رصجٞر104054٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH425210ٗٞرح ث٘س105028ٕٞ٘٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE534157ض٠ِٔ أز٤٤ِح102284آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE719972ا٤ٓٔخ اُؼعٗب100723٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI550812رغ٤ع ا٣ذ ثٞضزخ101796آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA177437ٓر٣ْ اُطرغ104460٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE1399ػجع اُس٤ٌْ اُعػجٞز102725آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEA163985ٓصطل٠ ر٤ْٔ اُعار104591آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY358294ضع٣دخ زط٘ب101610١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE260530ضؼ٤عح ُطعر102199آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE5801اُسط٤ٖ اُج٘ب100401١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH466078ضٜبّ ضؼٌٞة102453آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE296922اُؼِٞا٢ٗ ا٣ٔب100550ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCB260989كبغٔخ ض٘ٞض103659٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI513256ُج٠٘ ٝػسا103907ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE420330ضع٣دخ ر٣ٝس101615١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔHH100787بء اُز104012٢ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN65848اثرا٤ْٛ ُطع٤ر100084١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB185509اُزب٤ُخ اُطع٤ر100356آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH577774ز٘بٕ كبرش101440آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE105131ثبزطٕٞ كبغٔخ100895آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓEE339504ٌخ اُ٘بصر104632١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE477552اُسا٤ٛخ ٓسط100463ٖآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPA133882ض٤ِٔبٕ اُطؼع102309١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH700547ػبظٍ ٓز102611ًَٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN331091ػجع اُِط٤ق اُػجبغ103037٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣JC486551ٞضق ػجبظ105373آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB95405ضؼ٤ع اُؼال102137ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE471646ًر٣ٔخ ا٣ذ زعٝظ103818آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP300480ٓسٔع ثب٤ًس104259آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY369632ٓر٣ْ غٞه104528٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY382452رخبء ظػ101735٢ٗٞ٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCB262084ا٣ذ ٛبظ١ ٝظاظ100823آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB158463ٓسٔع اثٞز٣ع104123آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA117078ٗبظ٣خ ضؼ٤ع104777١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH159255كبغٔخ اُطٔال103595٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB205114ٓسٔع أُ٘د104216٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV291832رظٞإ زٔسا101890١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA25294ػجع اُٞازع أ٣ذ اُسٔر103169١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY364875أض٤خ اُراه100301٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE549055رغ٤ع اثٞرى101755آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA43512ػجع اُٞازع ض103172ٟٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE457059ػجع هللا ز٤ٔٞظ103099آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE460845ض٣ِْٞ 102477٠٘ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE521304غ٤ٔبء اُصـ٤ر102507آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY364082كبغٔخ اُسٛراء ػج٤عح103569آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE508459ؿسالٕ رٞث103454ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA188967كؤاظ ث٘ٔرزٝى103754آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE475871ٞضق اُجرًب105316٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB220594اٝزٔبظ ًٔب100791ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE573432أضٔبء ثٞراش100238آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY89425ػجع هللا ث٘جب103089آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE79836ٞضق اُسدب105318ّآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY383634أُصطل٠ اُسدٞخ100592٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI527756زطٖ اٌُٞز101136١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY402402ضِٟٞ زج٤ج102301٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSL11332ػجع اُٞٛبة ثٖ اُصبث103178٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY373861كٞز٣خ اُٜٞار103760١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP242725اٝػال ز٤ِٔخ100794آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC77105ٓسٔع اُسطبة104160آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيWB127284أؿر٣ص ز٘ب100314ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE605853ضؼبظ ا٤ُبظ102088٢٘٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيBJ41064ٛبخر أُزو105043٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH52252ٓراث٤ذ ضٜب104415ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA118353اُجػ٤ر ػساة100347آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY408151صلبء اُراكؼ102530٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA97165ز٤ًخ اُصـ٤ر101944آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJY12695ػجع اُٞٛبة ثٞاالظ103179ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY385174ٗبظ٣خ اُدؼ٤ع104740١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA182096ٗدٟٞ رًبة104849آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN391068أر٘بٕ زط٘بء100099آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY400316أٗبش اُؼطر100761١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA157362ضع٣دخ إزع101541٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE377883ػجع اُس٤ٌْ ا٣ذ إثرا٤ْٛ اُوبظ102729٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH581678غالٍ ثٖ اُسث٤ر٣خ102581آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY368475ٓر٣ْ اُعػع104463١آضل٢-ٓراًع

Page 48/80



التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

مزدوجاإلبتدائيEA169914ٛ٘ع اُساٛع105133١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI524962اُؼ١ِٞ رغ٤ع100552آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE638275اث٤ٚ ثظبى100098آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE539785اُسط٤ٖ ث٘ؼ٤ط100419٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE4530زطٖ ا101141٢ِ٤ُٜآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE700093كبغٔخ اُسٛراء ث٘زٔخ103553آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY264119كبغٔخ اُلو٤ر103604آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA134411ػجع اُـ٢٘ ثٞاُؼ٤ع102961١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠٘ٓY422744 ُطل104671٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIA137395زط٘بء رب٣ص101213آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE537824ز٣٘ت اُؼ٘ب٣خ102003آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA171057أزٔع اُصل٤س100134٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE452270ٗج٤َ اضٌزب104797ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY350006ٛعٟ اُػ٘خ105064آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE735943ٓبخعح ث٘ذ اُطبُت ػ104071٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA80720ػجع اُسن رغ٤ع102717آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيU103694ػجع اُٞازع ٗبصر103174١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA156883ػبظٍ زٔع102604١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُY332258 ز104056ٞ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE568301اثزطبّ ا٣ذ رٞر100019ٖ٤ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE16796آ٘خ اُعر٣ٝع100718آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI642892ثٞثٌر ا100968ٌٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY200290رغ٤ع ٌٓب101843١ٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيUA80518ضٔراء رٞرا102317آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣P286252ٞضق ثٞزٔع اػال105357آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC508580اُسط٤ٖ ز٤ٛر100425آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP286448زٛرح اُؼٔرا101954١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EA170672ٞضق ا٤ٜٓرح105341آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY363650ٓسٔع اُز104154٢ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJM43793ٓسٔع أٝثال104235آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC44496ٓصطل٠ اُؼٔٞظ104570آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY325905ز٣٘ت ُػور102030آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH700376زط٘بء اُٞر٤ن101205آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH486064ض٤ٔخ ضؼع اُع102337ٖ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY374706كبغٔخ اُسٛراء ث٤ٌِس103551َآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE540993كبغٔخ ثٞرِطٞضذ103637آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY284570كز٤سخ ض٤ب103713آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB132995ٗٞاٍ اُدٞٛر104956١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيQ303695ػس٣سح اُػرهب103310١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY366746ًر٣ٔخ اُلبرس103810٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY188423ض٤ٞة ٣ٞضق101675آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN353840ٓسٔع ٓع104382٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC522378ػجع اُسن خٌ٘ٞر102716آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJA113600اُسٛؤح ثٞخؼلر100470آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN279750رغ٤ع اٗصبر اُسن101791آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJY18742زٛراء اُجِط٤ر101949١آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيI315910ضؼ٤ع أزٗع102124ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSJ24591ضؼ٤عح كو102195٢ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE521244ٓؼبظ ثال104612١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE999ػجع ا٠ُُٞٔ أُسال103142١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE581162كبغٔخ اُسٛراء ػثٔب103570٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE535506ٗج٤ِخ ٓ٘د104811ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE24947اُصجبٕ ػجعاال100527ُٚآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIW810597ػثٔبٕ ثٖ رزٝم103253آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB195943اُس٣ٞظ١  ٓر100477ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY359334رظٞإ اخرا٣ت101875آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSL13033ػجع هللا اظثال103069آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH447186كبغٔخ اُسٛراء ٓسجٞث103584٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP256037ٗبصر زٞاد104793آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA70898ضؼ٤عح ػٔرا102193٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE565895ٗسٛخ إضراز104862ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH101923ض٠ِٔ ثٖ اض102290١ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيTK15297ؿبظح ث٘س٣٘خ103435آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY240876ٗٞر اُع٣ٖ ٓلزبذ104998آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH101523ضؼ٤عح اُرهبظ102175١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE540924كبغٔخ أثٞ ضؼ٤ع103480آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV296006ظار اُعٔبٕ اثرا101676ْ٤ٛآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB167823ا٣ذ اظر٣ص رغ٤ع100802آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY360863زط٘بء اُوعٝر101200١آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيE775547كبغٔخ اٌُٞك103608٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH751192ٓسٔع ظ٣عٝذ104320آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY117643زل٤ظخ زع٣ع101274١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY375522رغ٤ع أض101760٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE378662ٞضق اُطبٛر105328١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN357212ض٤ق اُع٣ٖ ُؼٌب102479٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA72352كبغٔخ اٌُرٗب103607١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY191436ػبظٍ ا٣ذ ثٖ اُط٤ج102598٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH3368ػس٣س اُطًٞبك103288٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE492303أضٔبء أرؿ٤ذ100218آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيZT88038آبٍ االز٢ٓ اُسط100677٢٘آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH497252ز٤ٔع ا101365٢ُُٞٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY357242رغ٤ع ا٤ٓط101790٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE466742رظٞإ أ٣ذ ٓبُي101886آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB208142ز٣٘ت ا٣ذ ضزرا102012آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC20936ػجع هللا كرزب103110ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE517796ػصبّ ٓسط103343ٖآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY318293ػل٤لخ رٝا103356ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB87909ػ٢ِ اُٞال103365٢ُآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٓY96351ِٞظ ر104715٢ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY376454رغ٤ع زٔبظ101814١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE497284زٛرح ٌُر101962٢ٗٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH308492ػجع اُرز٤ْ زًر102819١آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE574160كبغٔخ غر٣ق103662آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE779361ضؼ٤ع رٞؿ102155ٖ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE544097ضٜبّ ثِؼعرا102442١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC325357ز٤ِٔخ ُلر101318ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣PB147147ٞضق ثٞػ105360٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY154556ض٤ٔرح ًٔب102386ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE624146ض٤ٔرح اُجػبر102502١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE370997ٓر٣ْ االظر٣ط104450٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA108819ٗٞاٍ اُجرز104955٢ُٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEC32607اُسط٤ٖ كرزب100431ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE535628ز٘بٕ اُؼٔرا101410٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH234856ثًٞٔبز١ ضؼ٤ع100991آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE263709ازٔع ثًٞر100159ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY103531آجبرى اُؼرظ100701آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB123398ٓسٔع أُطب104212١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE490747ًِثٞٓخ هر٤ٓع103836آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE376117ٓسٔع اٗص صـ٤ر104232آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN341088ٗج٤َ أُرز104799٢ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH315708اضٔبء كٌر100247١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT12744آدبغ٢ ٓسٔع100704آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY174365ٗٞر اُع٣ٖ أزٔعٝا104973آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH865ػٜع ثٞضص٤ج103424٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIB75787كبغٔخ أؿجب103488٢ُآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيJH16171اُسعاظ ػجع اُرزٔب100378ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY376490اُٜبّ زٔع100650١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE304643إ٣ٔبٕ إ٣٘ٞاظ100846١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY369709رزبٍ ٝاك101747٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH51285ضل٤بٕ كزب102228١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA134801ٗج٤ِخ  ٓس٤ت104805آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE735063ظ٤ُِخ ثٞر٤ًج101687٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH438297ٓسٔع ض104333٢٘ٓٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN345053اظ٣ٞٗص ٓصطل100201٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC93584اُسطٖ زدبج100390آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE469524ز٤ٔع زا101376٢ٛآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH571389رغ٤عح از٣ٝعح101849آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY373276ػجع اُِط٤ق ُسٔر103059آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA173311إثزطبّ اُلبرٝه100015٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE503513إثرا٤ْٛ إظ ػ100046٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJB555146اُطرغ٢ ٣س100445٠٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH699433ض٤ٔرح ثٌبر102374آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC463800ػجع اُ٘بصر ا٤ُؼوٞث105415٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY186650ػساُع٣ٖ اُِٞز103277١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA161573ٗٞرح ثبُخ105024آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE528402أًراّ ػٔر100326آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI526179اغرف خ100309َ٤ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE594539اُٜبّ ا٣ز٤عر100645ٖ٣آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيPB113186غبرم اٝض102570ٖ٤ٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY381245أضبٓخ ثبخع100210١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE454452ضؼ٤عح ٗب٣ذ اٝث102201٢ٜ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY363175ازٔع ٝاك٤ن100175آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE517012ضع٣دخ ث٘طعح101599آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA36075رظبء ٓٞغ٤غ101908آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY118846كبغٔخ اُور٣ػ103605٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP278574أضٔبء اُٜبغ٢ٔ اإلظر٣ط100235٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE497107ض٘بء خؼط٤ػ102414آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ٗٞٓY342478خ ثُٞٔب104708ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE702313أ٤ٓ٘خ اٌُب100739َٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE517003زطٖ أ٣ذ ٝازٔب101151ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI600696ػجع اُرزام إهػ102839٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJT37579ػجع اُٞٛبة اُسٞذ103176آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB128749ٓسٔبظ ثٞػ٘ب104121٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN300111ٓسٔع اُطعرا104163١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA175227رخبء ص٤ن101738آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ُٔEE550902بء اُٞاز104014٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيV120571اُسط٤ٖ ًرثب100434ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH692841رغ٤ع ض101821َ٤ٜآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCD338331اظر٣ص أُل٤ع100188١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUC21106اُسط٤ٖ ٌُٞز100436آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE556953ز٤بح أخع٣ي101457آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيY290788ضؼبظ اُطب102075٢ُٔآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB132481ضؼ٤ع اُس٣ب102133٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN365083ضع٣دخ زركبظ101609آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY322464ضؼ٤عح اػر٣ٞح102174آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA161381ث٘ؼر٣ق آٓب100948ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA178427كز٤سخ اُصـ٤ر103700آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE495412كٞز٣خ ٓجر103767٢ًٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE604395ٌُرػبد ُطع٤ر104003آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٤ِٓPA218249ٌخ غرف104644آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيCD634667ثٞثس٣سح ز٤ًخ100962آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY194248ػجع اُرز٤ْ ٝا٣خ102832آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE482009أغرف اُسعا100306٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA52381رٞك٤ن آس٤ع101010آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC140221زطٖ االكـب101127٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY353827ٓر٣ْ ازُس104448٢ُٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE568113أ٣ذ ٝغ٤ذ ز٣٘ت100824آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيWA201707ٓجرٝى ٓر104093ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH103962ٓر٣ْ ا٤ُٔب104489٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣JE277791ٞضق اُٞاضؼ105339٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE111060اُٜبّ غجبم100655آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE743237ضع٣دخ ز٤ط101611ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN349773ٛعٟ أُعًٞر105065١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيPB128542ٗٞر اُع٣ٖ اُجرًب104976١ٝآضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيP291481ٗٞر اُع٣ٖ زٝٛب٣ر104992١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE532807رظ٠ إثبم101901آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE191655أٗدبرػ100764٢ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُEE251312 ظؼ٤ق104058آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC33009ػجع اُرز٤ْ ٝرٔب102833ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA44118اُجؼسا١ٝ أُصطل100350٠آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEB160923اُس١ اُ٘بصر100476١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA165399ز٘بٕ ارض101391٢ٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيID51226ضُٞخ كزس101672٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY383459ػس٣سح اُجٞغ٤ر103308١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY394598ػس٣سح أُطبػع103314آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY383650كعٟٝ رز103723ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣H703086بض٤ٖ اُلبغ105254٢ٔ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣M486027ٞضق ز٘صب105367ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJK14710ضؼع٣خ خؼلر102118١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣EE492610ٞضق ث٣ٞطص105362آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJC528572ضع٣دخ ا٣ذ ًر101592ّٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY359915ز٘بٕ اُطِٞه101399٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE120296رغ٤ع غ٤ٌر101824ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE269150ٓر٣ْ ثٞغب٣ت104509آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE512874ٗدبح األظر٣ط104814٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJE246690ا٣ذ اُطبُت اضٔبػ100806َ٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN358478ٓسٔع زٗزٞر104326آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEC34284ض٤َٜ غ٤ٜت102466آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE607652اظر٣ص ث٘ع٣ب100194ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيSH156029أُػٞظ ز٘ب100586ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN385631زط٤٘خ اٛػطبر101245آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيJF43447زٔبظ١ ػجعا101323ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH644847ضع٣دخ ٛػ٤ٌخ101643آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN346742ٗؼ٤ٔخ ُٔـٞر104945آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH744ضب٤ٓخ اُسدب102064ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH4415كبغٔخ اُسٛراء اُػر٣ػ103517٢آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيP293979كبغٔخ اُسٛراء آطلبر103543ٕآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA108949ػجع اُؼس٣س اُسٔب102921٢ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN301873إظار ػجع هللا100178آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE509599أ٣ٞة ثبُرا100890٢ٓآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE494901ز٤عح ٓسٔع101483آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIC46846راثسخ ثٖ زرٝا101704ٍآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE524826ض٤ِٔبٕ ثبًب102310آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHA155699صبُسخ غؼػبع102522آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيU170189كبغٔخ اُسٛراء كر٣ٌِخ103573آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE100266ٗٞرح اػط٤خ105014آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيU286033غ٤٘٤٘ق اثرا102503ْ٤ٛآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيDC15758ؿسالٕ اُصبًر103444آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEE442710ضع٣دخ اكالذ101546آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيHH152815إ٣ٔبٕ ُط٣ٞٔخ100868آضل٢-ٓراًع
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مزدوجاإلبتدائيEE513014ا٣ٞة اُؼط100888١ِٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN359923أ٤ٖٓ إ٤ُبش100730آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيE323719اظر٣ص ا٣ذ اُسبج100191آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيLE14661أٓبٍ ُسط100695٢٘٤آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيI697236ػػبة ضٜب103331ّآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيIE465ٓسٔع أ٣ذ زط104249ٞآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA129315ٓٞر٣ع أزٔع104684آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY364435صلبء ز102537٢ٔ٤ِآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٣Y376414بض٤ٖ اُعزب105238٢ٗآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيUA61772اظر٣ص زبر100196١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY278959اضٔبػ٤َ ُػٌر100292آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيN379978ُسٔر ػجع اُٜبظ103954١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيEA168165ٓر٣ْ اُعرهب104462١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائي٠ِ٤ُEE517145 اُؼال104039١ٝآضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH703108ث٘ػ٤ص ٓر100946ْ٣آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY316267ػٔر ثعر103408١آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيH701063ًر٣ٔخ از٤ٔعٝظ103802آضل٢-ٓراًع

مزدوجاإلبتدائيY412205ٓر٣ْ ر٣بض104519آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيE415121ػٔر ٝضبش200514آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيJB358176ػجع هللا أ٣ذ أُٞظ200500ٕآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY267331ػجع اُرزام أُساٛر200489آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيHH168أهعبض رز٤ٔخ200415آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيJB297754آجبرى صبث٤ر200431آضل٢-ٓراًع
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االجتماعياثالثانىيY187740ػجع اُؼب٢ُ ػجبض200494٢آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيN359429ٛػبّ كزر هللا200584آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY310331ػجع االُٚ ٝا200480١آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيAE65119ض٤ٔر ثرغزٞد200473آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEE441672ٓسٔع ا٣ذ ٝاكو٤ر200549آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPA203876ٓسٔع كُٞل200553ٍٞآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEA84886ٓسٔع اظر٣ٞظ200542آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيJE263430ازٔع ث٤س200407١آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEE556630ػجع اُصبظم أػراة200492آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيHH150343اُط٤ٔس٢ ض٘بء200422آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيJF38602اضٔبػ٤َ اُسزبف200411آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEE456952ػجع اُرزٔبٕ ٣بزاظ200484آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىي٣Y374901ٞضق اُصبُس200590٢آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيN383046ار٘بٕ ُج200406٠٘آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيHH157807ٓصطل٠ أٌُٜخ200566آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY128445ػجع اُرز٤ْ كبظ200487َآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPB184239ز٤ٔع ٗد٤ت200447آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيQB19942اض٤خ ػعٗب200412٢ٗآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPB118104ػجعاُرز٤ْ ٓسٝز200507آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPB184147اإلظر٣ط٢ ٣بض200416ٖ٤آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيJY8163اثرا٤ْٛ ُجرؼ200404آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيH496473ػجعاُؼب٢ُ اُسرث200508٢ُٞآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPA124994ٓسٔع اُٞرظ200546١آضل٢-ٓراًع
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االجتماعياثالثانىيEB164861ػجع اُٞٛبة آػزب200505ٍآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY317417اضٔبء اُرصل200410٢آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيHA175102اُط٤ت ز٘ب200423١ٝآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY369568ػ٤ُٞخ ُسرظ200515آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPA210452ػصبّ ٗصر200512١آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيHH161720اُس٤ع١ ز٣٘ت200420آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيN354871ُسطٖ ٤ًط200536٢آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEB154332اثرا٤ْٛ أ200401ٖ٤ٓآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEA129569ازٔع ض200408ْ٤ِآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPB115142ػجع اُـ٢٘ غبًر200496آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيN371665زطٖ ثٞك٘س200442١آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيE623935رظٞإ اُسبزج200462٢آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىي٣HH51597بض٤ٖ ازرا٣ج٤طخ200588آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيP294310ػجع اُٞازع ا٤ُس٣ع200503١آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY289927ػجع هللا زج200501٢آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيN368267ض٠ِٔ اُجبز200470آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيPB213585اثرا٤ْٛ ا٣ذ اضٔرا200402ٕآضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيEE499489ؿر٣جخ ػبثع200517آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيSH156082ٓسٔع ً٘ب٣ع200555آضل٢-ٓراًع

االجتماعياثالثانىيY369793غٔص ازٔع ُؼس٣س200477آضل٢-ٓراًع

التربيت االسالميتالثانىيP234424ػجع اُؼس٣س ا٣ذ اغ200615ٞآضل٢-ٓراًع

التربيت االسالميتالثانىيY363176ٓسٔع أُؤظ200619ٕآضل٢-ٓراًع

التربيت االسالميتالثانىيH751405ضؼ٤ع ثرٝى200612آضل٢-ٓراًع
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التربيت االسالميتالثانىيEE461078زطٖ ازظا200608١آضل٢-ٓراًع

التربيت االسالميتالثانىيJD57359ثِوبضْ زد200605ٞآضل٢-ٓراًع

التربيت االسالميتالثانىيHH5220ػجع اُٞٛبة أُٞضغ200616آضل٢-ٓراًع

التربيت البدنيتالثانىيEE492858ٓسٔع أ٤ٖٓ أثٞ ٓدع201616آضل٢-ٓراًع

التربيت البدنيتالثانىيH643405أ٤ٖٓ راظ201605٠آضل٢-ٓراًع

التربيت البدنيتالثانىيEE467821ٝظ٣غ أُطب201623١ٝآضل٢-ٓراًع

التربيت البدنيتالثانىيEE457887ٓسطٖ أ٣ذ ُجص٤ر201613آضل٢-ٓراًع

التربيت البدنيتالثانىيP298753اُسٛرح ازط201603٢٘٤آضل٢-ٓراًع

التربيت البدنيتالثانىي٣Y287190ٞٗص أزُٔبغ201624آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJT37791ثٞز٢ِ ٣بض201135ٖ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيSH150537ٗٞرح ٝض٤ز201263٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH424792أغرف ًؼت201115آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيOD35355إضٔبػ٤َ ث201114َ٤ِٛٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE480553ػجع اٌُر٣ْ أ٣ذ أٝثال201190آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE470922ػٔبظ ٓٞهص201203آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEA182615ٛػبّ ضرضز201267ٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJY20280ٓسٔع أُطِٞك201238٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيIE8266ازٔع اُٞػسا201104٢ٗآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE534771ُٜال٢ُ ٤ُٝع201229آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE465999ػثٔبٕ زكبر201196٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH491814إ٣ٔبٕ اُجٞٗع201130١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE537030غ٤ٔبء اُصجب201177ٕآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJB408485ٗٞر اُع٣ٖ ٓرصبظ201262آضل٢-ٓراًع
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الرياضياثالثانىيEE530831صلبء اُص٣ٞل201180٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY409171ًر٣ْ ا٣ذ ث٘طؼ٤ع201220آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيBL106746ضبرح إ٣ل201162١ٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيBK373963ز٣٘ت أُٞكن201161آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيP299329أ٣ذ ثِسط٤ٖ اثرا201129ْ٤ٛآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPB177252خجرإ ٓطزؼع201138آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE531037ظالٍ ز201153٢ٔآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY386527ػجع اُؼب٢ُ اُجبزح201185آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيN362561كز٤سخ أُؼبغ201216٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA137243ٛػبّ ٣بض201268ٖ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE547771ٗط٤جخ ثٌبش201260آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE586582ض٤ٓٞخ ػجٞش201174آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH50723ٛػبّ أُٞضغ201266آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيP313709ز٤ٛرح ثراظ201160١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيN384149أٛسّٝ ٗسٛخ201127آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY374670ضُٞخ ه٣ٞعر201152١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY372018ػجع اُصٔع ثٞٓدع201184١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE608342أ٤ٓ٘خ اُلزبذ201125آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY377127ٓسٔع ضل٤ب201241ٕآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH3681زٛرح اُط201159٢ِٔ٣ٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJC513998ًج٤رح اٌُٞر201219آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJB431204ٓسٔع اُس٤ب201234٢ٗآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEB158425ٓدٔع ثٞر201231ٖ٣ِٞٔآضل٢-ٓراًع
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الرياضياثالثانىيP297696ؿسالٕ زل٤ط201206آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPB187454ازطب٣ٖ اٝاُسبج201103آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٠ِ٤ُY407886 كبظ201230٢ِ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE563497أضبٓخ ثٞكبرح201108آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE561473ثػرٟ ٓسعٝث201132٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE460382رٞك٤ن ثٌِٞر201137١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEC33827ًر٣ٔخ اُس٤ٔر201221آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY365240ػساُع٣ٖ زًرظ201198آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH644647ػجع اُ٘ج٢ ثِوبظ201193٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJY1126ػجع اُٜبظ١ اُراغ٤ع201194١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيK445173ًٞثر اُرٝاش201223آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE561697ض٤ٌ٘خ ًٞرك201171٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE519999كبغٔخ اُسٛراء اُٞٛبث201209٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE529947إًراّ اُلرؿ201117٢ٗٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٣EE476029بض٤ٖ ض201272٢ٌٗٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE529738ًٞثر اخعع201222آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE521527ضُٞخ اُؼ٤ع201151١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٣EE444652ٞضق غبُج201274٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE517812غرٝم اٌُٞثر201175١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJE258074اُسطٖ ثٞاُرٝاثص201119آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY365200أزٔع ثٞظراع201105آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE524415اضؼع ٗطبث201109٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPB22683ُسطٖ اُٜرٝد201226آضل٢-ٓراًع
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الرياضياثالثانىيEE477769ػجع اُؼس٣س أ٣ذ أٓـبر201187آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY403798ُج٠٘ ث٘طبٛر201225آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJT16002اثرا٤ْٛ ا٣ذ اُلو201101ٚ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيP291563اٗص راؿت201126آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE604261ض٤ٔرح ٤ً٘ي201172آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٣EE469710بض٤ٖ أ٣ذ ثٖ ثٞغؼ٤ت201271آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE480100ٓسٔع اػجبش201233آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE453071ٓر٣ْ زا201249٢ٛآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيN363245ٗج٤َ اُع201255٢ٓٞٛآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA201527اثرا٤ْٛ ثبػع201102١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٣SH129220بض٤ٖ اُر٤ًٞى201270آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٤ٓJB476174٘خ ثٞض201253ٌٕٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH462526ٓسٔع اُؼسٝز201235١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJA145981ثِٞظ كز٤سخ201133آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY374816ضؼ٤ع ضرض٤ق201165آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيSJ23655ٗطر٣ٖ ٓسؿٞر201259٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJB401389ثٞثٌر غٜر201134١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJT36775ػجعاُد٤َِ ثُٞؼ٤ع201195آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٤٘ٓEE554665ر ثٜٞٓع201251١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE452493ًٞثر ث٘طبض٢ ٗٞر201224آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE452743ٛػبّ ارٌٞرس201265آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH104957ضع٣دخ اُؼٔبر201149١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE548598ٓسٔع أ٣ذ اُوبظ201239٢آضل٢-ٓراًع
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الرياضياثالثانىيH699794اُوعا١ٝ ازٔع201123آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيID5458ٓسٔع ٓست201244آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE512193ػجع اٌُر٣ْ اُػز201189١ٞ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHA176303ز٤ٔع زٝرام201146آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJ474224أضبٓخ اٌُٞز201107آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA221094ػٔر ضٔال201204٢ُآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY365992ٓسٔع اُلبص201237٢ِآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيE583473ا٣ذ ثال ػجعهللا201128آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJE274442ػس٣س أٝث201199٢ٜ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE452688كبغٔخ اُسٛراء ثٞػ201210ٕٞ٤آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE469236ٓسٔع ٌٓب201245١ٝآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJM19864زًر٣بء اٌُبرت201158آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJT46228كٞز٣خ اٌُد201218ٕٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEA184173اُػبث٢ ثِٞاظ201121آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEC21069ُسطٖ ٝػس٣س201228آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE491227ٓسٔع اُـعرا201236١ٝآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJC475181زط٘بء اُؼ201141٢ٗٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJ469662اظر٣ص زٔٞظ201106آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE537515ض٤ٌ٘خ اُلرؿب201168٢ُآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيUA103340صبُسخ هبض201179٢ٔآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA149224ز٤ِٔخ ثط201144ِْآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJB444337ض٤َِ ٣ٞٗص201150آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE586542كبغٔخ ٓسلٞظ201214٢آضل٢-ٓراًع
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الرياضياثالثانىيPA226857ػالُٞ ػٔر201201آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيMC220867ٓسٔٞظ 201247ٖٓٞٓآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH100464كبغٔخ اُسٛراء ػجبه201213٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPB200719ُسطٖ ثبػ201227٢ِآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA216796ٓسٔع خجبر201240آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEA181603ضٜبّ اُؼط201173١ٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH640845ظ٤ٗب اُػجب201154٢ٗآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH580111ٓر٣ْ اُطرر201248٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE582114أضٔبء اثٖ اُط٤ج201111٠آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE510184ػ٢ِ ثٞػج٤ع201202آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيBH294730ػبئػخ اُرا201182٢ٓآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJ471228ا٣ٞة خ٤ط201131ٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA215835ٓسٔع ًٝال201246آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيP302502ٗٞاٍ اُؼٔرا201261٢ٗآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيEE707365ضبُع ازًرٝز201147آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيI676033ػ٤طب١ٝ ٓر201205ْ٣آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH577031اًراّ ظٝ اُلوبر201118آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY408292ضل٤بٕ ال٤ُخ201167آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJB479751زل٤ع آٜر201142١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJT18886صبُر اُجٌر201178١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY380818اُؼرث٢ اُؼجبض201122٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH704824غل٤ن اُلالذ201176آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJH12251رغ٤ع أُٞظ201156ٕآضل٢-ٓراًع
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الرياضياثالثانىيBB122725كبغٔخ اُسٛراء صٜ٘د٤ر201212آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيY383656ض٤ٌ٘خ ث٘بصر201169آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJB457691كبغٔخ اُسٛراء ثٞٓطرف201211آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJ474765كبغٔخ اُسٛراء اُلبر201208٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH681ٗبظ٣خ ثطرٝر201254آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA146071زٔسح ؿرٗػ201145آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH113كزبذ ٝراغ201215٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيJC414040اُسط٤ٖ أٝزا201120ٍآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيN369685ػجع اُرزام اُل٤ط201183٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيP289923كعٟٝ ثٞضط٤ِخ201217آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيHH615ٓٞض٠ اُعػ٤د201252٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA122743ػجع اُؼس٣س ا٣ذ ٗبصر201188آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيH427192ػصبّ اُٞرظ201200١آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىي٣P292617ٞضق ا٣ع ػج201273ٞآضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيN290333زطٖ اُؼٞاظ201140آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيP304930ػجع اُؼب٢ُ ثٞهبض201186٢آضل٢-ٓراًع

الرياضياثالثانىيPA219298ٓؼبظ ز٤ٛر201250١آضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىيPA214198ػجع اُرزٔبٕ أُطؼٞظ200917١آضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىي٣PB153399ٞٗص اُجبرٝظ200931١آضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىيH491678ٛدر ثٖ اُػبركخ200929آضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىيIC46811ػج٤ع اُجسرا200919١ٝآضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىيJT33571رظٞإ ثرخ200914ٍٞآضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىيY373788زط٘بء اُدٔؼب200908١ٝآضل٢-ٓراًع
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الفلسفتالثانىيEA164456كبغٔخ اُطعرا200921١ٝآضل٢-ٓراًع

الفلسفتالثانىي٣J394917بض٤ٖ اُؼػبر200930١آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE499541ٓسٔع أ٤ٖٓ أثب200782٢ُآضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيH645478ػجعاُطبُن اُوصج200762٢آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE499383ثٞغلبر ٓراظ200721آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيPB215546ٗؼ٤ٔخ اُجـعاظ200796١آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيY385861ض٘بء كع200753ٍٞآضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيW394297زر٤ًبء اُلع200740٢ِ٤آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيIB206435ػس٣سح ز٣ع200767١آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيHA181972ٗٞر اُع٣ٖ خٞظار200797آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE608671ز٘بٕ اثٞظ200730ٟآضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE502828ضؼ٤ع هجبة200746آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE589932ثِِـساٍ رٞك٤ن200718آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيP293440زًر٣بء رٌ٘ٔبش200742آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE601374ضل٤بٕ ازلبء200747آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىي٣EE537255بض٤ٖ زعا200801٢ٗآضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيY376429ٓسطٖ زٞز200773١آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEA168769رظ٠ ضب200739٢ٓآضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيY415103ضل٤بٕ ُٔطِي200748آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيSJ28030زط٘بء اُطراز200726آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيHH212191غ٤ٔبء ٗص٤ر200757آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE293678زطٖ اظث٤ٗٞذ200725آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE367792خٔبٍ أ٣ذ أؿر200723١آضل٢-ٓراًع
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الفيزياء والكيمياءالثانىيPA136932ػجع اُطالّ ثطال200761ّآضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيP291994ػجع اُرزٔبٕ ا٣ذ اُسبج200760آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيEE501826رغ٤ع آ٣ذ ض200737٢آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيJC528674ػجع االُٚ ضِٞم200759آضل٢-ٓراًع

الفيزياء والكيمياءالثانىيHH104700ٓسٔع اٌُب200779١آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيEE576417ا٣ٔبٕ اٝراؽ200311آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيN369719ٓسٔع ثعر اُع٣ٖ أٝال200350ٖ٤ٓآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيHH111775ضبرح ص200321٢ٌآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيJF46616ػٔر ثٞرغ200337ّٞآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيEE740056ًر٣ٔخ ظ٣بر200344آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيPA225707ضٜبّ ًج٤ر200327١آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيPA150747ٓسٔع 200351ٖ٤ٓٞٓآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيN345555كبغٔخ اٝثال200341آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيPA152086كبغٔخ أُعا200340٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيEE522130ض٤ٌ٘خ أُست ك٢ هللا200325آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيPB181816ػجع اُؼب٢ُ اُجٞزط200332٢٘٤آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيEE577110أضٔبء ٓز200304ًَٞآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيPA151754ثٖ ض٤ِٔب٢ٗ زط٘بء200313آضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيY154765ٗٞر اُع٣ٖ أ٣ذ ؿب200359ُْآضل٢-ٓراًع

اللغت االنجليزيتالثانىيEE736189ػجع اُٞازع ٗبصر200336آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE477750زطزبء ُػ٤ٜت200045آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE448731ض٤ٌ٘خ اٝض٤ع200109آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEC960غعاظ اُرغع200121١آضل٢-ٓراًع
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اللغت العربيتالثانىيEE518846كبغٔخ اُسٛراء غبض200169ٖ٤آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEB105928رغ٤ع ث٣ٞس200094٢آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيHA134032ػس٣س ثٖ از٣ٝ٘ب200155آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيHA184858ػجع اُٞازع اُسث٤ر200150١آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيY382426اُسط٤ٖ اُجٞثٌرا200015١ٝآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB187840ػجع اٌُج٤ر اُـب200140٢ُآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE463355ض٘بء ثٞر٣طخ200114آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE718301ث٘ٞٗخ ُٞر٣ع١ ٛدر200036آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيE626630ا٣ذ ُسطٖ ػبظ200030ٍآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيN397229ض٤ٔخ ُػٌر200111آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيIA171847ٓر٣ْ ٓب٣ص200197آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيY372036ظالٍ اُعائ200088٢ٔآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيI551002زل٤ظخ ا٣ذ زٔٞ از200059ٞٔآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB210791زطٖ ضٞغ٤ر200051آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيN384331ػجع االُٚ اُػ٤ظ200130٢ٔآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيAB615138ضِٟٞ ضٔبػ200110٢ِآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE380424ػبٓر ٓرزٝى200126آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE509666ػٞاغق أُب200165٢ٌُآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB48097ُسطٖ اُساٛر200183آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىي٣EE267580بض٤ٖ اُطٞزاػ200237٢آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE37458ٓصطل٠ ز٣ٝز200200ٖ٤آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE603068كبغٔخ اُسٛراء اُطٔغ200168آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيP291187زط٘بء اً٘ب200052ٕآضل٢-ٓراًع
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اللغت العربيتالثانىيPB183178اًراّ اُجػ٤ر200010١آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEA158744ٗؼ٤ٔخ ثٞػ٤ٔر200219آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB188583ٓر٣ْ أُطؼٞظ200194١آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيH442754ٗج٤َ اُػجب200213٢ًآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB225115اُسط٤٘خ ا٣ذ اُسبج ُسط200014ٖآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE232693رغ٤ع اُؼ200092١ِٞآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيJE286584ضع٣دخ أُٞظ200079٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيSL10885اُسعر٢ٓ أثٞ اُسط200017٢٘آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيY424417ضؼ٤ع اُؼ٘جبر200106١آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيH394384ٗطر٣ٖ ػِٞاظ200216آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE132855خٔبٍ ث٘جالظ200041آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE387245ز٣٘ت اُػب200101١ٝآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE601565ٛعٟ أًرة200223آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB194336رغ٤عح ارزب200095ٍآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE547733ز٘بٕ ثبُرا٣ص200067آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيY398045كبغٔخ ثٞغر٣ي200172آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEB56153ػجع اُـ٢٘ ٓ٘صٞر200139١آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE454639آٓبٍ اُدٌب200025٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE607121اضٔبء كِس200009٢آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيY217718زط٘بء ث٤ِ٘ٔبر200056آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيIC66575ا٣ذ اُػبر١ ػجع اُؼس٣س200029آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEC35316ضؼ٤ع ٓسبر200107٢آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE582575غٌر١ زٔسح200123آضل٢-ٓراًع
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اللغت العربيتالثانىيN359952ؿسالٕ ٓطز200167١ٞآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيN108093ػ٘زرظ أُصطل200164٠آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيJA97178ضع٣دخ ثٞػٌِخ200082آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيJE236967ػ٢ِ اُطٞض200158٢آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيPB141824ٓسٔع أ200189ٞٔٛآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيN231498ػجع أُبُي ٓجرٝى200145آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيEE473548غر٣لخ ث٢٘ ػجص200122آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيH426651ٓر٣ْ خجبظ200195آضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيE497155ػٔر اُزدب200161٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت العربيتالثانىيHA160888ازٔع أُعا200002٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE267683ضل٤بٕ ُؼ٤ٌر201395آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيH693632كٞز٣خ ُٔطؼ٤ع201443آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE501361ٓسٔع از٤ٔر201457١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHH13106اُسجبر ا٣ٔب201316ٕآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE60761رغ٤عح غره201378٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE516509ضع٣دخ ا٣ذ اُؼطبر201365آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE71192ٓجر٢ًٝ ٝكبء201454آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيH409917اغرف ضوب201311ّآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيQB25071زٔسح اُطؼع201351١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHA177468ز٘بٕ اُجرؿبز201354١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHA188150ضع٣دخ ث201367َ٤ًٞآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيIE6646اُسدبخ٢ أ٣ٞة201317آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHA178757ٗؼٔخ االصلر201489آضل٢-ٓراًع
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اللغت الفرنسيتالثانىيEE515785ٜٓع١ ٝرطط201482٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEA30865أزٔع ثُٞلراذ201304آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPB179927ػجع اُسبكع اُجبز201409آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيI389913ػجع اُـب٢ٗ ٌٓب٣ط201418٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY410875ػثٔبٕ اُ٘بصر201425١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY380446ػس٣س ا٤ٌُعار201427آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHH52239ٛبخر ٗٞر اُطؼ٤ع201494آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىي٣EE723888بضر اُطؼ٤ع201500١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE609531زط٘بء ٗبػ201350٢ٔآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE105418ض٘بء ػ٤ِبغ201401٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيH228092ثٞرٌرح ػجع اٌُر201340ْ٣آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيIC9827ضؼبظ أٓبز٣ؾ201389آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيE640443اُسط٤ٖ خٞظار201321آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيI468121ض٤ٔرح اُؼ201399١ِٞآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE579466اضٔبػ٤َ ًرٝثبش201309آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPB191166ضؼ٤ع اُسٔع201391٢ٗٝآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE250594ضع٣دخ زٔٞش201368آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيJE253966كبغٔخ ٝغ201440ٖآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE28544زٛرح اُػ٣ٞور201382آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيH247304ػجع اُصٔبظ اُرغ٤ع201414١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيP289482صلبء ز٤ٛٝر201407آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيP286236ُسطٖ ٝاخب201448ٕآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE440628ٓر٣ْ اخال201471ٍآضل٢-ٓراًع
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اللغت الفرنسيتالثانىيEE579636أزالّ ًٓٞبر201303آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPA144776ػجع اُؼب٢ُ زعٝظ201416آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE295601ثػرٟ أضػب201337ٕآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE234055ٗؼ٤ٔخ اُجِل٤و201490٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE471623ا٣ذ ا٢ٌُٔ أ201334َٓآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيSH165030ضٜبّ اُػد٤غ201403آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE397852غبٛر ثج٘ز٤ع201408آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىي٤ٓEC22047ِٞظ ا٣ذ ًبرا201484آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيJA128772ٓسٔع ُس201464ٖ٤٘آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY382425ػٔر اُػب201430١ٝآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY222235ُج٠٘ ك٘زبش201447آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEA176859ػٞاغق ثِوط٤ر201431آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE432580ؿسالٕ أٓبٓخ201434آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPB166354ػجع اُـ٢٘ غِج201419٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHH151593ػ٤ٔبظ اُـ٤ال201432٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE605751ٓسٔع اُزسل201459٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE332863ضبرح ض201387ٍٜٞآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيJC490089كبغٔخ ا201436ٖ٣ُٞٔآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEB106990أضٔبء اخؼ٤لر201307آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE452097إ٣ٔبٕ ٓ٘بف201336آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE701490ػجع اُؼس٣س أ٣ذ ثال201417آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHA118891رخبء ثِجبرظ201374١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY403509ز٤ًخ ثٖ از٤ٌي201381آضل٢-ٓراًع
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اللغت الفرنسيتالثانىيIC85367زطٖ كٞز201345١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE568431ٓر٣ْ ا٣ذ اُؼجبش201473آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPA148207ٓر٣ْ خٔبٍ اُع201476ٖ٣آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPB128468اُسطٖ اُجس201318١آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE573389ٗسٛخ اٌُِل201487٢ٗٞآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيP294797أ٣ذ إغٞ رغ٤ع201333آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPB189282ٓصطل٠ اُؼال201478١ٝآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE713205غ٤ٔبء أَٛ ٓجبرى201406آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيI224659اُسعرا١ٝ ثٞثٌر201322آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيJT44611إثرا٤ْٛ ثٞػ201302٢ِآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيP299462ٓسٔع أًرا201458ّآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيI694160ضبرح ثطبر201386آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيE345646ثػرٟ رٞك٤ن201338آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىي٣E562572ٞٗص ثٖ اُؼ٤عٝظ201503آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىي٤ُٝEE463749ع اُٜبغ201499ْ٤آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEA170249ػثٔبٕ ػرٝص201426٢آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY285567ٗد٤ْ اُس٣عا201486٢ٗآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيY387670ٗد٤ت زوب201485١ٝآضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيPB198999ز٣٘ت ٣بض201385ٖ٤آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE577954اػج٤ج٢ ٓسٔبظ201312آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيEE734282ٓر٣ْ ثبثب اُػ٤ص201474آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيJT14729اُط٤ط٢ كؤاظ201324آضل٢-ٓراًع

اللغت الفرنسيتالثانىيHA62166اُٜال٢ُ أُطزبر201329آضل٢-ٓراًع
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المعلىمياثالثانىيEE69875ػجع أُ٘ؼْ ث٘رٓعب201028ٕآضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيY408330ضع٣دخ ثِطعر201014آضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيG658741أٓبٍ أُطِٞك201005٢آضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيEE539731ٓؼبظ ثٖ ٣ط201037ٖ٤آضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىي٤ُٝEE344917ع ك٣ٞر201040١آضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيEE526607اٗص ث٘سا201006ْ٤ُآضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيEE515714ٓر٣ْ اُعثبؽ201036آضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيPA120871ربز٣ؾ اظر٣ص201011آضل٢-ٓراًع

المعلىمياثالثانىيPB187749ٛبخر أ٣ذ ػ201039٢ِآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٤ُٔEE498817بء ث٤رٝى201894آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE464105كٞز٣خ اُٜبغ201883ْ٤آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE427411ٛ٘ع زبر201948٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٣HH3226بض٤ٖ ُؼ201962ْ٤ٔآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيY380832صجر١ زط٘بء201833آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEC20107ٓجبرى اُؼج٤ع201895آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيY366535ٓٞٗخ أ٣ذ اُٜرظح201932آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيI391864ُٔ٘ٞر١ اُػرهب٣ٝخ201893آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيD232582ٗج٤َ اُؼرٝض201937٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٤ِٓIE3982ٌخ أث٘ج٘ذ201925آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHA150024ضٌ٘ب١ٝ ث٘س٣ر201826آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEB162408ز٘بٕ اضًٞب201774آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE310756كبغٔخ ر٣بك201877٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيY385589زا٣ع١ ً٘سح201800آضل٢-ٓراًع

Page 77/80



التخصصالسلكرقم البطاقة الوطنيةاالسم والنسبرقم اإلمتحاناألكاديمية

2016 نىنبر-  عقىد بمىجب التىظيف مباراة
الناجحين للمترشحين النهائيت الالئحت

علىم الحياة واألرضالثانىيPB211348ُسطٖ رٓعب201889ٕآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE374785ٗج٤َ ٓ٘صٞر201938١آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE510968ضبُع رِر201784ٖ٣آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيPA206850ٓسٔع ٓٞخٞظ201909آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٣EE535058بض٤ٖ ثًٞصخ201959آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE471342ٓر٣ْ ثراظح201916آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE499627اٗص أُٞضب201742١ٝآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE535842ض٘بء أُؼ201824ِّٞآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE537636ثٞرٞ ضبرح201755آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE44664اثزطبّ ُؼ201703ْ٤ٔآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE606220كبغٔخ اُسٛراء ُزػ201876٢٘٤آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيE596379ػجع اُرزام ضٔبص201841٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEA161996ػس٣سح آ٣ذ اُسٔر201860١آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيIC102722ٗبظ٣خ رعؿٞد201936آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE464883ٓسٔع اثٞػ201900٢ِآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيE549398ػجع اُصٔع ثبُسل٤ب201844ٕآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHH103997ز٣٘ت اُجب201804٢ٛآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيJC454970اثٞ اُسط201707ٖ٤آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE148200ٗبظ٣خ اُؼٌبظ201935آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيIC70882ٓسٔع زج٤ت هللا201905آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE586281ض٤ٔر ا٣ذ ز201821ٞٔآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE378668ٓسٔع ٣بضر أُطبػع201910آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٣EE562010ٞضق ػط٤لب201966٢ٗآضل٢-ٓراًع
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علىم الحياة واألرضالثانىيJB424788ثٞٓطرف ٗبظ٣خ201759آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيJH15218أضٔبء ث٘عر٣ص201716آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيN340945ز٣٘ت اُ٘ٞا201805٢ُآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE546784ػصبّ كٞز201861١آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHH12953ٛعٟ ظٛػ201943٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيY365125ٓسٔع ز٤عح201907آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEB159608ٓسٔع ثٌُٞراظ201904آضل٢-ٓراًع
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علىم الحياة واألرضالثانىيN329953رغ٤ع اخٞى201793آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE420091أزٔع أ٤ٖٓ غ٤٘زر201710آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE495371ضع٣دخ 201791٢ًٜٗٞآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE445339ز٘بٕ اُسدب201775٢ٗآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيIC64788ٝؿبض ٣بض201952ٖ٤آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHH155417ض٤ٌ٘خ اغٛت201813آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE239465كبغٔخ اُسٛراء اُؼ٤جٞظ201869آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيH632804زط٘بء ثبثب201770آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيH636661ًِثّٞ اُؼع201886٢ِآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE105502ٝاصَ ا٣ذ ا201949٢ٌُٔآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE430450اُط٘ب١ٝ ضبرح201724آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE551342ٓ٘صق ثرزا201927ٕآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHH212132ُط٤لخ ٗص٤ر201891آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٣D997334بض٤ٖ اُطبصج201955٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHA186017آ٘خ ز٤ٔٔصخ201739آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE380166ضؼبظ اُؼٞا201807ّآضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىي٣Y330130بض٤ٖ ثٞظالػخ201958آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيY409586زط٘بء ثٖ ػطٞظ201771آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيEE469812اضٔبص٢ ضبُع201712آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيHH56147ػٔبظ اُػٔط201862٢آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيPA140471اثرزٞ ٗط٤ٔخ201705آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيH642301ًر٣ٔخ اُجس٣ع201884١آضل٢-ٓراًع

علىم الحياة واألرضالثانىيH489610صلبء ث٘عا201834٢ٓآضل٢-ٓراًع
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