
2018-2017العام الدراسي
الفصل الثانيالدورة/ درجات األعمال 
الثانيةالسنة

علم األحياء الدقيقةاسم المقرر

شائبشائب686520سبد اظرمحنابرافقمذاجلدري1

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6974164763سبد اظوػابابرافقمذاحلرقري2

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6749173653حسام اظدؼنامحدذاالمحد3

ثالثةذوأربعونذدرجةذػؼط6904123143ابراػقمامحدذاحلؿود4

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6716174057حمؿودامحدذاخلؾقل5

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6921173552حمؿودامحدذاؾدؾقؿان6

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6819193554حمؿد ػقثمامحدذاؾشريازيذاؾصباغ7

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6813133144سبد اظعزؼزامحدذاؾعؾي8

دبعةذوثالثونذدرجةذػؼط6880102737حمؿودامحدذاؾعؾي9

مثاـقةذوأربعونذدرجةذػؼط6388192948داػرامحدذحجازي10

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6677204868درؼدامحدذعاؿر11

أربعةذودبعونذدرجةذػؼط6881195574صارسامحدذعبدذاؾرمحن12

دتةذودتونذدرجةذػؼط6959165066سبد اهللاخالصذدحبور13

مثاـقةذوثالثونذدرجةذػؼط6908102838امحداروىذامساعقل14

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6961173754خاظداداؿةذػـار15

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6721164864امحداداؿهذرزوق16

اثـانذودتونذدرجةذػؼط6812184462غصرادراءذابوذاحلال17

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6657134255حمؿدادعافذابوذؽشتو18

شائبشائب660610زػريادؽـدرذؽقوان19

دتونذدرجةذػؼط6764164460سبد اظرزاقادالمذاؾتـاري20

دتةذودبعونذدرجةذػؼط6663205676أمحدامساءذاؾعؿر21

دتةذومخدونذدرجةذػؼط6920173956حسنامساءذذرقتح22

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6934235578عصطػىامساءذؽؾؽل23

شائبشائب679112حمؿدامساعقلذاخلدام24

شائبشائب678914صاسدامساعقلذمحود25

تدعةذودبعونذدرجةذػؼط6771235679برػاناصاؾهذرم26

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6733124052ادػماؽرمذاؾـجار27

ثالثةذوأربعونذدرجةذػؼط6416113243 حمؿداؾبتولذاحلدنذ28

شائبشائب659718مسرياؾبريذدوقد29

مثاـقةذوثالثونذدرجةذػؼط6331102838 سصاماؾقاسذبازرذباذيذ30

اثـانذوأربعونذدرجةذػؼط6855123042تقسرياؿاـيذادعد31

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6857225678عودىاؿاـيذجرجس32

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6690194867غورساجمدذاحلدن33

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6711205272حمؿداؿلذاؾعرت34

دتةذومخدونذدرجةذػؼط6633193756اؼاداؿلذاؾوـوس35

واحدذومثاـونذدرجةذػؼط6914245781بساماؿلذدعدذاؾدقن36

ثالثةذودبعونذدرجةذػؼط6624225173امحداؿـهذاؾعؿر37

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6889185472حسنياـاسذاؾـبفان38

دبعونذدرجةذػؼط6775214970حمؿوداـقدارذاحلؿقد39

أربعونذدرجةذػؼط6896122840حمؿد طازماقاتذاؾـجم40

تدعةذودبعونذدرجةذػؼط6823205979داعراقةذاألصػر41

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6628155065دؾؿاناقةذعؾي42

مثاـونذدرجةذػؼط6828235780سزؼزاقؾيذابوذعدؾة43

واحدذومخدونذدرجةذػؼط6482104151 غعؿاناقؾيذعقدىذرار44

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6674183654عرواناقؾيذمنو45

ثالثةذودبعونذدرجةذػؼط6805215273اطرماميانذاؾؼطؿه46

دبعونذدرجةذػؼط6816205070صضلاميانذحمؿود47

أربعونذدرجةذػؼط6972162440خاظداميانذحمؿود48

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6907224668امحداقهذاهللذاؾدؿان49

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6875215172سبد اظرزاقاقهذتؼي50

شائبشائبحمروم6858حمؿداقوبذؼـاص51

دبعةذودبعونذدرجةذػؼط6464215677 امحدأؿريةذاؾدؿك52

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6467194665 طؿالأـسذاؾشؿاؾي53

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6249103444 امحدآالءذاؾدؾومذ54

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6842194564عصطػىبتولذفـداوي55

شائبشائب696713صاديبثقـهذاؾصاحلذاحلرقري56

مخدونذدرجةذػؼط6218123850رؼاضبدقعذؼطقشذ57

شائبشائب655619 سبقدبشارذاؾداملذ58

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6966134558سبد اهللبشارذرذقد59

ثالثةذوثالثونذدرجةذػؼط6923102333شقاثبشارذدػاف60

ثالثةذومثاـونذدرجةذػؼط6773245983شسانبشرىذاؾعقدى61

واحدذودتونذدرجةذػؼط6870164561غزؼهبشرىذادلودى62

شائبشائب665311غاجيبطرسذابرافقم63

ثالثةذوأربعونذدرجةذػؼط6935182543امحدباللذاؾدوقداـي64

مثاـقةذوثالثونذدرجةذػؼط6593142438سبد اظرمحنباللذخؾقل65

شائبشائب642418سسافبوؾصذاؾعبدذاهلل66

اثـانذودتونذدرجةذػؼط6656154762غصربقانذاخلاؾد67

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6854254772سبد اهللبقانذاخلؾقل68

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6778183654سؿاربقانذاخلقاط69

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6308184159سدغانبقانذذـوذ70

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6878175168خاظدتدـقمذاؾشاؿقه71

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6814184563صبحيتدـقمذعؽره72

شائبشائب630217 حمسنمتارةذدؾقؿانذ73

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6548174865صادقتقؿاءذابوذعقوشذ74

شائبشائب679516حمؿودجعػرذاحلوراـيذ75

مثاـقةذوأربعونذدرجةذػؼط6595143448جابرجعػرذدردر76

دتةذوأربعونذدرجةذػؼط6512133346 شزوانمجانذبؼبق77

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6774224567سبد اظغػارجـانذؽؿاؾي78

دبعونذدرجةذػؼط6686195170حمؿد عصعبجودذاخلوام79

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6790125163بفقذادجورجذاؾدؾقؿان80

مثاـقةذوثالثونذدرجةذػؼط6927102838رميونجورجذداؤد81

أربعةذوثالثونذدرجةذػؼط6859112334صاديجورجذدـؽري82

شائبشائب661612طاعلجورجذؾطقػه83

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6615173754خمائقلجوزقفذحـا84

دتةذودتونذدرجةذػؼط6776165066مسوعجقؿاذػالحه85

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6591154358وائلحاؿدذقودف86

شائبشائبحمروم6826حمؿدحدامذؿؾحم87

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6763214263سؾيحدنذدبقع88

شائبشائب658916سدغانحدنيذاالبرافقم89

واحدذودتونذدرجةذػؼط6710194261سبد اهللحدنيذاؾصاحل90

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6810194867شازيحدنيذعبدذاؾرمحن91

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6706244064عاػرحدنذعثؿانذاغا92

اثـانذوأربعونذدرجةذػؼط6864152742وصققحدنيذحمؿد93

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6602144963غبقلحدنيذخمؾوف94

دتونذدرجةذػؼط6541134760 سبد اظؼادرحؽمذحؾػاويذ95

شائبشائبحمروم6886حمؿد طاللحالذابوجدعان96

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6311113344 حمؿدحالذاؾعؿرذ97

تدعةذوأربعونذدرجةذػؼط6297113849صوازحالذقعؼوب98

واحدذودتونذدرجةذػؼط6598144761عودىمحزهذاؾوـوس99

واحدذودبعونذدرجةذػؼط6950185371خاظدمحزهذعثؿان100

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6892155065رصققمحزهذعدقره101

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6740174057طؿالحقدرذرار102

أربعونذدرجةذػؼط6701192140صالحخاؾدذاحلدن103

شائبشائب687310راللخاؾدذاؾرجب104

مثاـقةذوأربعونذدرجةذػؼط6537143448سبد اهللخاؾدذدودقن105

شائبشائبحمروم6756عـذرخاؾدذذحادة106

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6898144458جفادخدجيهذؿراد107

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6687184563توصققخضرذاخلضر108

دتةذودتونذدرجةذػؼط6370204666  ؼاسخضرذاؾدراج109

واحدذوأربعونذدرجةذػؼط6940122941عازنخضرذحبوس110

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6287153853 عاظكدقـاذاؾدؾومذ111

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6738184563ػقثمراؿاذاؾرحال112

ثالثةذودبعونذدرجةذػؼط6704215273سبد اظؽرؼمراؿاذترؽاوي113

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6487163652  اعريراؿاذروقر114

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6885124557حمؿدراؿاذؽحالوي115

اقؼافذتدجقل6605سقسىراؿاذفرؿز116

مخدةذودبعونذدرجةذػؼط6668205575خاظدراؿيذاالمحدذاؾقودف117

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6481154257 داعرراؿيذاؾرتكذ118

شائبشائبحمروم6978عصطػىرباذادلؼداد119

دبعةذوثالثونذدرجةذػؼط6788112637امحدرزانذاؾدالل120

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6682183755وظقدرذاذاهلواري121

شائبشائب675012صائزرذاذغزال122

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6944183957سالء اظدؼنرذاذفاللذ123

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6685163955حمؿد جنقبرضقةذاؾطرن124

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6891205272حمؿد حازمرـاذدذؾي125

شائبشائبحمروم6568 امحدرـقمذاؾشعبانذ126

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6625235578حازمرـقمذؽقالـي127

ثالثونذدرجةذػؼط6949102030سبد اظـاصررفامذاهلقجاـي128

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6793234063سؾيروانذاؾزغري129

اثـانذودتونذدرجةذػؼط6752174562سؾيروانذـعؿة130

شائبشائب686115حمؿدروالذؼطقطذبؽور131

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6943175067دؾقمروـزاذـصر132

مخدونذدرجةذػؼط6697104050سبد احلؽقمرقانذعدي133

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6836145165حمؿدرمياذحمؿد134

اثـانذوأربعونذدرجةذػؼط6698123042جفادزافرذؽوجان135

مخدونذدرجةذػؼط6980123850طؿالزقنذخمؾوف136

دبعونذدرجةذػؼط6741185270عقالددارهذذضافر137

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6291124355 بطرسدارهذاؾدعدذ138

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6428184563 حقاندارهذاؾشقخذ139

واحدذودبعونذدرجةذػؼط6806205171سصامدارهذخؾوف140

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6691124254امينداملذاؾعؾي141

دتةذومخدونذدرجةذػؼط6280124456 توصققداؾيذمجعه142

مخدةذوثالثونذدرجةذػؼط6649132235ادؼبداؿرذدعقػان143

شائبشائب690910عوصقداؿرذذتقان144

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6325145165 ابراػقمداؿرذعبوذ145

دتةذودبعونذدرجةذػؼط6611235376 عػقدداـديذؼاؿوع146

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6780174158سؾيدجىذاؾـؼقب147

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6827183654امحددعدذخاؾدذاؾداؾي148

اثـانذودتونذدرجةذػؼط6770174562امحددالمذبرام149

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6782194968عقؽقلدؾومذرار150

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6879173552حمؿد داعردؾقمذاؾشقخذره151

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6270104252طـعاندؾقؿانذدؾقؿانذ152

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6840134053عازنمسريذاؾعوضذاجلؾؼي153

دتةذوأربعونذدرجةذػؼط6803133346سبد اظؽرؼممسريهذاؾشقخذخاؾد154

تدعةذودتونذدرجةذػؼط6887204969سؾيمسقهذحمؿود155

مخدةذوأربعونذدرجةذػؼط6860143145حمؿد رارقدـاذاؾدباعي156

دتةذودبعونذدرجةذػؼط6792255176رميوندفقلذادلدقحي157
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اقؼافذتدجقلشائبشائب676510عصطػىذامذاؾداغدتاـي158

واحدذودبعونذدرجةذػؼط6543224971 ساعرذامذاهلربشذ159

تدعةذوأربعونذدرجةذػؼط6326123749 حمؿدذافرذذحود160

شائبشائبحمروم6474 دؾقؿانذعبانذقودفذ161

ثالثةذودبعونذدرجةذػؼط6767215273عصطػىذغفذرحان162

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6729214364ذػققذغفذقوـس163

شائبشائب698118صفدذػققذاؾوفدان164

تدعةذوأربعونذدرجةذػؼط6838133649حمؿدذفدذاحملؿد165

مخدةذودبعونذدرجةذػؼط6821195675تقسريذفدذخورذقد166

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6817194564بسامذفمذمحدون167

تدعةذودتونذدرجةذػؼط6437195069 سزامذقؿاءذاحلؾيبذ168

تدعةذوأربعونذدرجةذػؼط6563123749 راللصابرقنذاخلاؾدذ169

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6642224567جفادصادرذعقدى170

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6727164763رصعتصاحلذاؾشحـة171

شائبشائب680710عطاغقوسصباذاؾدعد172

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6964195372صوازصبحيذذخزؿة173

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6800264672سبد احلؽقمصػاءذاؾدراؼيب174

شائبشائب695316سبد احلؽقمضقاءذاخلطقب175

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6747163652صاؼزراؾبذعؾي176

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6809153954سبد اهللرافرذاجلؿعةذاحلدن177

دتةذومخدونذدرجةذػؼط6438173956 صقصلررػهذجرجـازيذ178

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6661173754محدورهذبؽريذغـاؿه179

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6746194968ساعررهذرربني180

دتةذودبعونذدرجةذػؼط6278195776 امحدعاؿرذاؾصؿودي181

دتونذدرجةذػؼط6916194160عصعبعاؿرذحمؿدذخقاره182

اثـانذوأربعونذدرجةذػؼط6529132942 سبد اظؽرؼمعائشهذؽرـازيذ183

تدعةذوثالثونذدرجةذػؼط6965192039خاظدعبادهذادلصطػى184

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6318164258 عاجدعبادهذحوقؼه185

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6918174764حاعدعبدذاحلؿقدذاؾرؿضان186

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6785194564سقسىعبدذاؾرمحنذاؾضاؿن187

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6734203454غزؼهعبدذاؾرمحنذاؾطباع188

واحدذومخدونذدرجةذػؼط6843104151حمؿدعبدذاؾرمحنذاحملؿود189

تدعةذودتونذدرجةذػؼط6977135669ضادمعبدذاؾرمحنذصخري190

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6888154055حمؿد عازنعبدذاؾرمحنذعثؿانذاغا191

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6676155267حمؿدعبدذاؾرمحنذػرجي192

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6869185068سؾيعبدذاؾرمحنذحمؿد193

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6728174663صػوانعبدذاؾرمحنذؿعجون194

ثالثةذوأربعونذدرجةذػؼط6538152843رذقدعبدذاؾرمحنذقعؼوبذآغاذ195

شائبشائب688418حسانعبدذاؾرزاقذاؾؼوجه196

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6732244165اؼادعبدذاهللذاؾرزوق197

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6919175168جندعبدذاهللذاؾدؿان198

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6779143953حمؿدعبدذاهللذبدويذاؾشاؿقة199

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6739184159داعرعبدذاهللذدقده200

ثالثةذوعشرونذدرجةذػؼط6336101323سزامعبدذاجملقدذحؽواتي201

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6708144054امحدعبدوذاجلؿال202

مخدونذدرجةذػؼط6890183250صبحيعبقدهذاؾشرقف203

مخدةذوأربعونذدرجةذػؼط6658172845عؽرمعدوقهذاحملؿد204

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6569134053 عقسرعديذاؾقودفذ205

اثـانذوثالثونذدرجةذػؼط6277122032 اداعةعزذاؾدقنذعؽعكذ206

دبعةذودبعونذدرجةذػؼط6737225577داملعزهذاؾرحال207

مخدةذودبعونذدرجةذػؼط6688235275ؼودفعزهذزحؾوق208

مخدةذوعشرونذدرجةذػؼط6337121325 خاظدعؼبهذمحادهذ209

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6577213455  سزامعالذخؾوف210

واحدذومخدونذدرجةذػؼط6609153651دؾقمعالءذاؾدقاب211

شائبشائبحمروم6796حمؿدعالءذاؾـقصايف212

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6420152944 ذعبانعالءذؽرديذ213

شائبشائب683319غادرعؾيذاجلؿعةذاحلدن214

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6824164763حمؿودعؾيذاحلؽقم215

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6689143953امحدعؾيذاحلؿروش216

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6723184159خاظدعؾيذاؾدخين217

شائبشائب694810امحدعؾيذاؾدقد218

واحدذوأربعونذدرجةذػؼط6758103141خاظدعؾيذاؾعبدذاهلل219

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6620183654حمؿدعؾيذخؾقل220

واحدذومخدونذدرجةذػؼط6954143751حسوغيعؾيذرقاذ221

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6654124254حسنيعؾيذحمؿود222

شائبشائب683722ػقثمعؾيذؿصطػى223

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6276235578 سبد اظرزاقعؿادذوفبهذ224

مخدةذوأربعونذدرجةذػؼط6717113445خاظدعؿارذاؾعبدذاهلل225

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6608163753حمؿدعؿارذخضور226

دتةذوثالثونذدرجةذػؼط6641132336شازيعؿارذرحال227

دتةذومخدونذدرجةذػؼط6902154156تقسريعؿارذعؾي228

ثالثةذوأربعونذدرجةذػؼط6235103343 راللعؿرذاالحدبذ229

دبعةذوثالثونذدرجةذػؼط6669172037سبد اظسالمعؿرذاحلؾو230

واحدذودبعونذدرجةذػؼط6849205171اظوؼسغزلذاؾدؾوم231

شائبشائب675112بسقمغزلذحورقة232

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6651244165سبد اهللغـىذادلدهلل233

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6626245478طرؼمغـىذدوؿط234

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6692153853عفقارغقثذعطوره235

مثاـقةذوثالثونذدرجةذػؼط6614102838خاظدغقثذحمؿد236

دتةذودتونذدرجةذػؼط6876214566حسنغقثاءذاقبو237

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6673202444دروبيػاديذمسوع238

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6808174158حمؿدػاروقذذزواوي239

شائبشائب690520راػرػاررذاحلدن240

دبعةذودبعونذدرجةذػؼط6938265177ادعدػارؿةذبدقر241

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6753134457صػوانػارؿةذفؿاد242

دتونذدرجةذػؼط6679223860غضالػارؿهذاحلاجذزقن243

ثالثةذوثالثونذدرجةذػؼط6815112233صقصلػارؿهذاؾزفراءذخؾقف244

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6617194867سزامػارؿهذاؾؽردي245

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6993214667ترطيػارؿهذددت246

مثاـقةذوثالثونذدرجةذػؼط6613102838جورجػاقزذعضوم247

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6769204565راللػاقزهذاؾبـات248

دتونذدرجةذػؼط6709204060بسامػراسذادلصطػى249

ثالثةذودبعونذدرجةذػؼط6825225173حمؿد ادؼبػراسذؼفوجي250

دتونذدرجةذػؼط6979174360سقسىػرحذقوـس251

مخدونذدرجةذػؼط6862173350سقسىػفدذجراد252

تدعةذوثالثونذدرجةذػؼط6671102939احسانؼتقبهذاؾدوقدان253

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6761104252غزارؼتقبهذاهلواري254

شائبشائبحمروم6912عصطػىؼقسذاؾعؾوش255

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6599152944حسامؼقصرذبطرس256

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6742183755حبقبؽالراذفزقمذ257

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6672214364ؼودفؽارولذؾوش258

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6675155065عاػرؽاؿلذره259

تدعةذودتونذدرجةذػؼط6903195069ادؼبؽحؾهذادلواس260

أربعةذوثالثونذدرجةذػؼط6777122234حمؿد عأعونؽرمذبزؿاوي261

دبعةذودتونذدرجةذػؼط6748125567سدغانؽرقمذاؾرصقص262

أربعةذودبعونذدرجةذػؼط6664254974غاصرالـةذاخلطقب263

شائبشائب696011سؾيؾبـىذاؾداؾي264

مثاـقةذومثاـونذدرجةذػؼط6634286088حمؿودؾواءذاؾقودف265

واحدذوثالثونذدرجةذػؼط6718112031ؼادرؾؤيذؼـاص266

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6986144054ؼادنيؾقثذاحلدني267

مخدةذودبعونذدرجةذػؼط6726255075حمؿدؾقثذحاػظ268

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6829225678اغورؿاريذاالبرافقم269

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6781164359صػاؿاريذاؾشقخ270

ثالثةذوأربعونذدرجةذػؼط6288152843 صاديؿاريذـعؿوشذ271

تدعةذودتونذدرجةذػؼط6292175269 عاجدؿارقاذاؾعقدى272

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6678205878عصطػىؿافرذاؾعثؿان273

واحدذودتونذدرجةذػؼط6440194261 دعودؿاقاذاحملؿدذ274

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6848144054بطرسجمدذادرب275

اثـانذوأربعونذدرجةذػؼط6635152742شـامجمدذاؾدؾقؿان276

شائبشائبحمروم6822حمؿودجمدذخضر277

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6955173754سبد احلسنيجمدذداود278

شائبشائب659012عوصقجمدذدؽقف279

مثاـقةذوأربعونذدرجةذػؼط6415113748 غادرجمدذعػقػهذ280

مثاـقةذومخدونذدرجةذػؼط6702164258صؤادجمدذػرحه281

اقؼافذتدجقلشائبشائبحمروم6757ععنحمػوضذبؾجوس282

اثـانذومثاـونذدرجةذػؼط6389255782امحدحمؿدذابرافقم283

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6877174259مسريحمؿدذابوذدفقس284

حمرومحمرومحمروم6882عـذرحمؿدذاغقدذاؾطرذه285

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6900213354حمؿد جفادحمؿدذاؾبؽور286

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6801194059سبد اظواحدحمؿدذاجلره287

شائبشائبحمروم6555 خاظدحمؿدذاحلدن288

مثاـقةذودتونذدرجةذػؼط6731234568توصققحمؿدذاحلدني289

واحدذومثاـونذدرجةذػؼط6911225981سبد احلؿقدحمؿدذاخلؾقل290

واحدذوأربعونذدرجةذػؼط6906103141ؼسارحمؿدذاؾربداوي291

اثـانذودتونذدرجةذػؼط6461134962مجالحمؿدذاؾشؿاؾي292

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6536183957 سبد اظرزاقحمؿدذاؾشقخذؼدور293

دتةذودبعونذدرجةذػؼط6787235376حمؿد زؼدحمؿدذاؾعاري294

شائبشائب666510دؾقؿانحمؿدذاؾعؾي295

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6984134255مجالحمؿدذاؾغزاوي296

دبعةذوأربعونذدرجةذػؼط6279103747  خاظدحمؿدذاؾؽؿخؾي297

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6851144559واصلحمؿدذاحملؿدذعؾيذاؾقوـس298

تدعةذوعشرونذدرجةذػؼط6580101929 صفقبحمؿدذاؾـعدانذ299

مخدونذدرجةذػؼط6432173350 امحدحمؿدذاهلزاع300

واحدذودتونذدرجةذػؼط6333174461سبد اظرزاقحمؿدذاؿنيذجوخدارذ301

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6360183755 صراسحمؿدذأدفمذعبدذاؾعال302

شائبشائبحمروم6975اعنيحمؿدذبدور303

واحدذومخدونذدرجةذػؼط6241173451حمؿدحمؿدذبراءذاحلػقان304

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6662164864راللحمؿدذبشارذادود305

شائبشائب696211مسريحمؿدذحدقـو306

شائبشائبحمروم6601شاصبحمؿدذمحودي307

تدعةذودتونذدرجةذػؼط6719204969سبد احلؽقمحمؿدذخريذدعقد308

شائبشائبحمروم6798حسنحمؿدذردالن309

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6637203757ؼادرحمؿدذردولذحمقو310

دبعةذوأربعونذدرجةذػؼط6603182947خضرحمؿدذداملذ311

اثـانذودبعونذدرجةذػؼط6612254772ساؼدحمؿدذدقفذاؾدقنذاحلدني312

مخدةذودبعونذدرجةذػؼط6604245175وصققحمؿدذصؼر313

شائبشائب680415زؼادحمؿدذرارقذاؾصعقدي314

شائبشائب666016شسانحمؿدذعدي315
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دتةذوأربعونذدرجةذػؼط6799172946حمؿودحمؿدذؾقال316

دبعونذدرجةذػؼط6713234770صراسحمؿدذؿازنذاحلدنذاؾشقخذترؽاوي317

اثـانذومثاـونذدرجةذػؼط6700265682عسعودحمؿدذؿشؿش318

واحدذوثالثونذدرجةذػؼط6883102131حمؿد خاظدحمؿدذؿعتزذاؾـجار319

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6699145165سؿارحمؿدذـورذاالذؼر320

دتةذودتونذدرجةذػؼط6684174966سبد احلؾقمحمؿدذـورذاؾؼشالن321

اثـانذومخدونذدرجةذػؼط6446183452 سبد املـعمحمؿدذـورذغزاؾةذاؾشعارذ322

تدعةذوثالثونذدرجةذػؼط6600102939اوصىحمؿدذودوف323

تدعةذوأربعونذدرجةذػؼط6715153449حمؿد صرؼدحمؿودذاخلؾقلذ324

مخدةذومخدونذدرجةذػؼط6655134255سبد اظؽرؼمحمؿودذاخلؾقلذاؾعؿر325

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6471134053 حمؿد سؾيحمؿودذاؾدواحذ326

اثـانذوأربعونذدرجةذػؼط6951132942جفادحمؿودذاقوب327

شائبشائب672410ععتصمحمؿودذبغدادي328

أربعةذوثالثونذدرجةذػؼط6830102434رذقدحمؿودذػاتي329

أربعةذومخدونذدرجةذػؼط6696163854سبد املـعمحميذاؾدقنذجـقد330

دتةذودتونذدرجةذػؼط6720155166حمؿد راللخمؾصذدـاور331

دتونذدرجةذػؼط6976105060شسانؿرحذعبقدو332

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6784154459عصطػىؿرحذؽردي333

دبعةذوأربعونذدرجةذػؼط6299113647 حمؿودؿرذدذاحلدني334

ثالثةذومخدونذدرجةذػؼط6447104353 ذرارؿرقمذاجلادم335

شائبشائب698810حمؿد بشارؿصطػىذاؾؼصري336

واحدذودتونذدرجةذػؼط6933124961سبدوؿصطػىذؿؾـدي337

دتةذوأربعونذدرجةذػؼط6681103646رضوانؿعاذذؿرؼا338

ثالثةذوثالثونذدرجةذػؼط6407102333امحدؿؽرمذاؾؽـعان339

أربعةذوأربعونذدرجةذػؼط6425123244 حيقىؿـارذاحلؿادهذ340

مثاـقةذوأربعونذدرجةذػؼط6659103848خؾقفؿـالذاخلؾقف341

تدعةذومخدونذدرجةذػؼط6987124759توصققؿـالذاؾشقخذػضؾي342

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط6852184563حمؿد عاػرؿفـدذاؾعجؿي343

اقؼافذتدجقل7000بدر اظدؼنؿؤقدذاؾرقس344

واحدذومثاـونذدرجةذػؼط6683245781رضوانؿقداءذابوذعؾي345

ثالثةذودتونذدرجةذػؼط7001174663راعزؿقالدذبرجاس346

واحدذودبعونذدرجةذػؼط6588264571درشامـاتاؾيذاؾرحال347

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6542204565 داعرـاـديذذقخذاؾدوق348

أربعةذودبعونذدرجةذػؼط6234146074 حمؿدـاقفذوفيبذ349

مخدةذودتونذدرجةذػؼط6254155065  امينـاقهذادطػان350

واحدذومخدونذدرجةذػؼط6928163551امحدـبقؾهذػرفود351

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6712164157سبد املعنيرقبذاؾشقخ352

أربعةذودتونذدرجةذػؼط6714174764ادعدـدىذاؾوؽقل353

مثاـقةذودبعونذدرجةذػؼط6863255378صرؼدـدىذمسعان354

اثـانذومثاـونذدرجةذػؼط6639255782حمؿدـرؿنيذاؾروبة355

دبعةذومخدونذدرجةذػؼط6312154257 شازيـضالذادلدورذ356

شائبشائب681816حمؿودـوالذاجلر357

شائبشائب699915ابراػقمـورذاذؼر358
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