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 ةالطالب الوتقذهيي الختبار القبول بالذبلوم الخاص أسواء

 م0202/0202

 
 (32الجراج        عذد الطالب ) (      هكاى اللجنة:  2رقن )  لجنة

 

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس رقم الجلوس

انذفٍظ عبذ دسٍ االء  2222   

  االء صاتر ػهٙ يذًذ  2220

  االء كايم ادًذ ٕٚضف  2221

  يذًذ ادِدً يذًذ االء  2222

ادًذ عبذانعاطً دسٍٍُ ابحساو  2223   

ٌٕسف دجازي ابراٍْى  2224   

يذًذ ابٕانماسى يذًذ ابٕانذسٍ  2221   

  ادًذ انطٛذ ػثًاٌ ػٕض  2221

بكري ادًذ بكري ادًذ  2221   

  ادًذ جاد يذًذ جاد  2222

يذًذ ادًذ صالح ادًذ  2222   

دسب زكً عاصى ادًذ  2220   

  ادًذ ػالء انذٍٚ يذًذ ػثذانكرٚى  2221

ادًذ ْرطا فرغهً ادًذ  2222   

  ادًذ يذًذ ادًذ رشٕاٌ  2223

عبذاهلل شذاجّ يذًذ ادًذ  2224   

  ادًذ يذًذ كًال انطٛذ  2221

  اضراء ادًذ ٚاضٍٛ  2221

  اضراء اشرف شؼثاٌ ػثذانردٛى  2221

  اضراء خهف ادًذ يذًذ  2202

ادًذ عهً سٍذ اسراء  2202   

  اضًاء جًال ادًذ يذًذ  2200
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 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس رقم الجلوس

  اضًاء ػثذانؼاطٙ ػثذانهطٛف  2201

  يذاضًاء ػثذانؼال ادًذ دا  2202

  اضًاء ػهٙ يذًذ  2203

   دساٍٍَ ادًذ عهً اسًّ  2204

  اياَٙ اشرف ػثذانذًٛذ ادًذ  2201

  اياَٙ صثذٙ ترٚس تُٕد  2201

  ايُٛح ػثذ انهطٛف اتٕانذًذ  2201

  ايٛرِ جًال يذًٕد ػثذانردٛى    2212

  ايٛرِ شرلأ٘ يذًذ  2212

  ايًّٛ يذًذ انٕرداَٙ  2210

  ايٍٛ ػصًد يذًذ ادًذ  2211

  اَطٌٕ رافد دهًٙ ٕٚضف  2212

  رُٚٗ إٚب تخٛداٚ  2213

  اٚطر يذًذ ػرفّ  2214

  اًٚاٌ انُجار فاٚس ػهٙ  2211

  اًٚاٌ دضٕلٙ ادًذ ػثًاٌ  2211

عطٍّ ياجذ سعٍذ اًٌاٌ  2211   

  اًٚاٌ ضٛذ اتٕانذطٍ ادًذ  2222

  اًٚاٌ ػاطف ػثذانذفٛع ادًذ  2222

  اًٚاٌ ػثذانفراح تٓٛج  2220

  اًٚاٌ ػثذانمادر زكٙ ػثذانردٛى  2221

  اًٚاٌ ػسانؼرب ػثذانًمصٕد  2222

  ٌ فاٚك دطٍٛاًٚا  2223

  اُٚاش ػثذاهلل اتراْٛى تثأ٘  2224

يذًذ ابراٍْى عارف اٌّ  2221   

  اّٚ ػثذانًذطٍ انثذر٘ اتٕانًكارو  2221

عبذِ ادًذ يخهٕف اٌّ  2221   

  اّٚ يطأع ػثذانذًٛذ ػثذانؼسٚس  2232
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 (32الجراج        عذد الطالب ) (      هكاى اللجنة:  0رقن )  لجنة

 
رقم 

 الجلوس
 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس

  اّٚ َاصر ادًذ ػثذانراضٙ 1051
  اّٚ ٚذٛٗ ػثذانهطٛف 1052
عابذٌٍ دسًُ جًال بسًّ 1053   
  تٓجد ػثذانذًٛذ ادًذ ضهًٛاٌ 1054
رفهّ شذاجّ صبري بٍشٕي 1055   
بذٔاًَ ًٌُ سايخ جرٌفٍٍُا 1056   
  ذٓاَٙ يذًذ ػثذانٓاد٘ 1057
عبذانًالن شٕلً َاجً جٕياش 1058   
  جًال ػثذانُؼٛى اتٕانًجذ 1059
  دازو ػثذِ ػسانذٍٚ ػهٙ 1060
  دايذػثذانؼال ػثًاٌ 1061
اهلل ْٔب يذًذ انمرش دجاج 1062   
  دطاو فارٔق رضالٌ 1063
  انذطٍٛ يذًٕد يذًذ ادًذ 1064
عبذانًٕنى يصطفى عبذانًٕنً دكًث 1065   
عبذانردًٍ جًاو عهً دُاٌ 1066   
  ر صذٚك يٓراٌدانٛا جات 1067
  دػاء ػرفّ دافع ػثذانخانك 1068
فٍٓى اسذاق فٍهٍب ديٍاَّ 1069   
عبذانُظٍر عبذانالِ ربٍع 1070   
  رداب جًؼّ يذًذ  1071
  رداب يذًٕد يرٕنٙ يذًذ  1072
عبذاهلل انسٍذ يذًذ رشا 1073   
  رشا يذًذ يجذٖ ػثذاهلل 1074
انبربري ادًذ ريضاٌ انرشٍذ 1075   
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رقم 
 الجلوس

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس

  رٚى خهف خهٛفّ ػهٙ  1076
  رٚٓاو لُأ٘ ػثذانذهٛى ػثذانًٕجٕد 1077
  زيسو فٕز٘ صاتر 1078
  انسْراء دًذٖ ػثذانهطٛف ػثًاٌ 1079
  زُٚة اتٕانطؼٕد ادًذ ػهٙ 1080
  زُٚة ادًذ ػثذانشافٙ اتٕزٚذ 1081
  زُٚة يذرو اتٕانًجذ يذًذ 1082
  ضارج ػالء ادًذ 1083
  ٍ ػهٗضارِ ػهٗ ٚط 1084
  ضايّٛ انطٛذ ػهٙ ػثذانردٛى 1085
  ضؼاد انطٛذ ػثذانؼهٛى 1086
عبذانردًٍ جًاو عهً سعاد 1087   
  ضًاح ػطٛح فرغهٙ يذًذ 1088
دسٍٍ يذًٕد دسٍ سًر 1089   
  ضًر يذًذ ايٍٛ ػثذانغفار 1090
  ضًٛذّ ػًر ػثذانراضٙ 1091
  ضًٛرِ ياْر ادًذ اتراْٛى 1092
  و زَاذٗضُاء ػال 1093
  ضٓاو ػثذانرزاق ػثذانؼاطٙ  1094
  ضٛذ ػثذانالِ ْرٚذ٘ ػثذانهطٛف 1095
  شرف انذٍٚ يٕضٗ انضٛف ذركٙ 1096
  شٓذ يصطفٗ يذًذ ادًذ 1097
  شًٛاء ادًذ اتراْٛى 1098
  شًٛاء صفٕخ يذًٕد دٚاب 1099
  شًٛاء ػادل صثر٘ ػثًاٌ 1100
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 (32نة: الجراج        عذد الطالب )(      هكاى اللج  1لجنة رقن )
 

رقم 
 الجلوس

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس

  شًٛاء ػثذانردٛى ادًذ يذًذ 1101
  انشًٛاء يذًذ جثرٚم يذًذ ػهٙ 1102
  شًٛاء يذًذ ػثذانؼهٛى يذًذ 1103
  صاترٍٚ ثاتد يذًذ دافع 1104
  صثاح ادًذ خهٛم ػثذانذًٛذ 1105
  اش ػثذانردًٍ يذًذصفاء انٓر 1106
ادًذ يذًذ رجب صفاء 1107   
  صفاء كًال ػثذانؼسٚس جٕدِ 1108
  ػثذانؼسٚس انطٛذ ادًذ 1109
  ػثذانالِ انطٛذ ػثذانالِ دطة  1110
  ػثذاهلل خهف يذًذ ضهٛى 1111
  ػثٛر ػثذانالِ انثاضم 1112
  ػثٛر ػٕض ْاشى 1113
عبذانغفار ادًذ دسٍ عربً 1114   
  ػساو صانخ ػساو اضًاػٛم  1115
  ػصاو تطَٕٛٙ يُصٕر 1116
  ػالء تطَٕٛٙ ادًذ 1117
  ػًاد انفٙ ٕٚضف تٕنص 1118
  غادج يصطفٗ يذًذ 1119
   غادِ اتٕ تكر دطاٍَٛ دطٍ 1120
  ْرٌذي إَر خٍري غادِ 1121
   صذٌك ادًذ فؤاد غادِ 1122
  فاذٍ دطٍ ضادٙ يذًذ 1123
عبذانعسٌس ذًٕدي ٌٕسف فاطًة 1124   
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رقم 
 الجلوس

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس

  فاطًّ اتٕانطؼٕد ادًذ ػهٙ 1125
  فاطًّ ػثذانطرار ػثذانجهٛم 1126
  فاطًّ يذًذ ثاتد ادًذ 1127
ابراٍْى يذًٕد يذًذ فاطًّ 1128   
  فاٚسِ يذًذ تذر٘ ضٛذ 1129
  فٛرٔز يذًذ رافد ادًذ 1130
  كرو خٛر٘ اتٕانذًذ  يذًٕد 1131
دسٍ صذٌك كرًٌاٌ 1132   
  كرًّٚ انطٛذ ػثذانؼال ػهى انذٍٚ 1133
  كرًّٚ ػثذانؼسٚس يذًٕد رشٕاٌ 1134
  كًال صالح ػهٙ ادًذ 1135
  نثُّ ادًذ يذًٕد يذًذ  1136
خهٍفة دًذاٌ جابر نًٍاء 1137   
  نٛهٙ يذًذ ضًٛر يذًذ ادًذ 1138
  ياجذ ػًر دطاٌ صذٚك 1139
  ياُٚا ٔجّٛ فخرٖ 1140
  تخاخيذرٔش خهٛم فٓٛى  1141
  يذرٔص ػثذانهطٛف ادًذ رشٕاٌ 1142
  يذفٕظ لاضى دطٍ  1143
عبذانذًٍذ يصطفى ابٕانذجاج يذًذ 1144   
  يذًذ ادًذ يذًٕد انطٛذ 1145
  يذًذ انطًر٘ دطٍ طهة 1146
  يذًذ جًال ػثذانهطٛف ادًذ 1147
  يذًذ ريضاٌ دطٍُٛ انطٛذ 1148
  يذًذ ضٛذ يذًذ ػثذانُثٙ 1149
  ًٍذًذ شؼثاٌ ادًذ ػثذانردي 1150
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 (32الجراج        عذد الطالب ) (      هكاى اللجنة:  2رقن )  لجنة
 

رقم 
 الجلوس

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس

  يذًذ شؼثاٌ صذٚك اتٕانذطٍ 1151

  يذًذ صاتر خهف اتٕزٚذ 1152

  يذًذ ػثذانشافٙ يذًٕد ػثذانشافٙ 1153

  يذًذ يذًٕد ادًذ ػثاش 1154

  يذًٕد ادًذ ػٕض 1155

  يذًٕد صاتر تكر يذًٕد 1156

  يذًٕد ػثذانفراح انطٛذ 1157

عبذاهلل ابراٍْى يذًذ يذًٕد 1158   

  يذًٕد يذًذ ضهًٛاٌ يذًذ 1159

  يرثا يجذ٘ يفذ٘ راذة 1160

  يرٔج ادًذ خهف فًٓٙ 1161

  يرِٔ جًال انذٍٚ ػثذاهلل ادًذ 1162

ذًذي صفٕت يرِٔ 1163   

عهً فًًٓ جًال يرٌى 1164   

  يرٚى يذًذ ػثذانمادر دطٍ 1165

  يرٚى يذٙ انذٍٚ اتٕرداب يذًٕد 1166

  يصطفٗ رفؼد يذًذ دايذ 1167

  يهكّ َاصخ فؤاد ػازر 1168

  يُار ادًذ يذًذ 1169

  يُار ػهٙ ذٕفٛك ػثذاهلل 1170

  يُال ادًذ اتراْٛى ضٛذ 1171

  تٕطانة دطٍيُال ػثذانًثذ٘ ا 1172

  يُٗ ضؼذ ػثذانطًٛغ اتراْٛى  1173

فحذً ادًذ صبري يٓا 1174   
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رقم 
 الجلوس

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس

ادًذ يذًٕد جًال يً 1175   

  يٛرَا َشأخ نطفٙ ػطا اهلل 1176

عابذٌٍ عبذانذهٍى َجالء 1177   

  َجٕٖ ثرٔخ كًال يذًٕد 1178

  َجٕٖ ػاطف يذًذ يذًٕد 1179

  َذٖ َصر انذٍٚ خهف يذًٕد 1180

  ا ادًذ يذًذ ػثاشَٕر 1181

  َٕرِ ادًذ يذًذ دطٍٛ 1182

ادًذ يذًذ يًذٔح ٍَرِ 1183   

  ْاجر شؼثاٌ ػشر٘ ادرٚص 1184

جابر صذلً عبذانٓادي ْانة 1185   

  ْانح ػًرٔ رشاد 1186

  ْانّ شرلأ٘ يذًذ 1187

  انٓاو يذرٔص ػثذانهطٛف ادًذ رشٕاٌ 1188

  ْثّ خهف دطٍٛ ضٛف اهلل  1189

  ْثّ ػثذانذفٛع يذًٕد ػثذانظاْر 1190

  دطٍ ْثّ يذًذ شذاذّ يذًذ 1191

  ْذٖ صالح ايٍٛ 1192

  ْذٚر ادًذ ػطاف 1193

  ُْاء ػثذانراضٙ ػهٙ 1194

عٍسى رشاد عبذانصبٕر ُْذ 1195   

  ُْذ ػرثّ يذًذ انثذٖٔ 1196

  ُْذ يذًذ ادًذيذًذ 1197

  ادًذ عبذانالِ صالح ٔائم 1198

  اتٕانؼال اتراْٛى ادًذ ٔفاء 1199

  ٔفاء انطٛذ ػثذاهلل 1200
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 (32الجراج        عذد الطالب ) (      هكاى اللجنة:  3رقن )  لجنة

 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس رقم الجلوس
  ٔفاء ػالء ادًذ 1201

  ٔفاء ػهٙ ػثذانطالو ادًذ 1202

  ٔفاء يُطهة انطٛذ يذًذ 1203

  ًذ اتٕانفضم ػثذانؼسٚسٔالء اد 1204

  ٔالء رفاػٙ ػثذانغُٙ ادًذ 1205

عهً عبذانالِ يذًذ ٔنٍذ 1206   

اسًاعٍم َشأت ٔنٍذ 1207   

  ٚاضًٍٛ جًال يذًٕد تخٛد 1208

  ٕٚضرُٛا ػاطف َظٛى  1209

  يذًذ كًال ػثذانؼسٚس ػثذانردًٍ 1210

  ْذٖ ػثذانطرار انصغٛر اتراْٛى 1211

  ذًذ ػثذانجٕاد ػثذانردٛىػثذانردٛى ي 1212

  رداب صالح صانخ اتراْٛى 1213

دساٍٍَ عصاو َٕرْاٌ 1214   

  رشا ػثذانؼسٚس ػثذانجٕاد ادًذ 1215

  دُٚا انطٛذ ػالو يرضٙ 2327

  ٔردِ دًذاٌ يذًٕد لاضى 2321

  ادًذ يذًذ ػثذانؼال يُح اهلل 2321

  اضًاء ػهٙ يذًذ ادًذ 2321

  ارٚج ػصاو ٕٚضف 2331

  عبذانالِ يذًذ ادًذ اهلل يُة 2332

عٕض يذًَ عبذانصبٕر يذٌذّ 2333   

  اّٚ يذًٕد ػهٙ اضًاػٛم  2334

يذًذ اياو يذًذ سٍٓر 2335   

  يارُٚا ػاطف رجاء زكٙ 2336

  يٛرَا ػاطف رجاء زكٙ 2337

  دػاء زغهٕل فؤاد ػثذانؼال 2331
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 التوقيع مـــــــــــــــــــاالس رقم الجلوس
  طّ ادًذ ػثذانردًٍ انطٛذ 2331

  ًذ انطٛذايم اد 2331

  جٓاد ػالء ادًذ 2341

  انصذاو ػثذانًؼس اضًاػٛم ػثذِ 2342

  االء اضايّ دطٍٛ ادًذ 2343

  ضٓاو اشرف ريس٘ 2344

  يذًذ يُصٕر جاتر اتراْٛى 2345

  َٓهح َٕرانذٍٚ ريضاٌ 2346

  يَٕٛكا ٔجّٛ دتٛص لهرّ 2347

  يُار ادًذ اتراْٛى ػثذانؼال 2341

  د أدًذجًاالخ يذًٕ 2341

2341   

2351   

2352   

2353   

2354   

2355   

2356   

2357   

2351   

2351   

2351   

2361   
 


