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  قبولنيامل الثانيبأمساء طالب املستوي كشف 

 م0202/0200للعام اجلامعى  (العلوم االقتصادية واالجتماعية)برنامج  فى
 النسبه المئوية اسم الطالب   م

 85.28 اضراء عهٙ يسًٕد انطٛذ  .1

 39.97 َٕرا طاْر أتٕ زٚذ عهٙ   .2

 39.85 يُار رفعت ٚطٍٛ عُتر  .3

 39.59 يرٔج اتراْٛى يسًذ خالل   .4

 32.82 ْاخر رخة عٛذ اضًاعٛم   .5

 32.85 يار٘ إٔٚب تادٚر ضرخٕٛش  .6

 35.27 يُار َاصر صالذ انذٍٚ يرضٙ  .7

 37.78 ًْت يسًٕد أيٍٛ يسًٕد   .8

 35.97 اٚح يسًذ عثذ انرزٛى يسًذ  .9

 37.35 أًٍٚ ريضاٌ يسًذيرٚى   .11

 79.87 ازًذ فتسٙ انعرتٙ يسًذ  .11

 78.35 َٕرْاٌ يسًٕد أتٕ انماضى زطاٍَٛ   .12

 78.57 ضارج زًذاٌ اتراْٛى عهٙ  .13

 73.32 عثذ انرزٛى يسًذ عثذ انرزٛى يسًذ  .14

 73.77 يرٚى عثذ انالِ عٛطٗ ازًذ  .15

 75.99 ٕٚضف شعثاٌ عهٙ عثذ انرزًٍ   .16

 77.25 يسًٕد ظرٚف يسًذ عهٙ   .17

 75.36 عثذ هللا عصاو عثذ هللا اضًاعٛم  .18

 75.73 ازًذ ريضاٌ زطٍ زطٍٛ  .19

 75.58 ازًذ زداج ازًذ عهٙ  .21

 75.67 رزًح يؤيٍ زطٍ عهٙ  .21

 75.67 ْاَٙ يسًذ ضعذ يسًذ   .22

 76.76 ْذٚر خانذ فضم انكرٚى انطٛذ   .23

 29.93 اضراء عاطف عهٙ يسًٕد  .24

 يادج ضرٚح   ضًٛر إدٔر شٕلٙ  .25

 يادج زطٍ يسًذ ازًذاُٚاش   .26

 يادج ضارج يسًٕد ازًذ فاضم  .27

 يادج عس انذٍٚ يسًذ عس انذٍٚ يسًذ  .28

 يادج عهٙ عاصى كايم زفُٙ  .29

 يادج كرو يعٕض فرذ زثٛة  .31

 يادج كرٚطتٕفر صادق تٕنص زٍُٛ  .31

 يادج غادج عاير انطاْر ضهًٛاٌ  .32

 يادج يسًذ زطٍٛ عثذ هللا زطٍٛ  .33

 يادج يسًذ عثذ انعال انصغٛر يسًذ  .34

 يادج يسًذ ٚطر٘ راضٙ يسًذ  .35
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 م0202/0200للعام اجلامعى  )العلوم االقتصادية واالجتماعية(فى برنامج 

 النسبه المئوية اسم الطالب   م
 يادج يسًٕد عثذ انعال عثذ انهطٛف ترٚمٙ  .36

 يادج يسًٕد صالذ انطٛذ انطٛذ  .37

 يادج نطفٙ رٔفائٛميٓرائٛم ٔخّٛ   .38

 يادج َدالء عثذ انعهٛى راخر يسًذ  .39

 يادج َذٖ زشًت يسًذ عثذ انعال  .41

 يادج َريٍٛ يشٕاد٘ ازًذ  اتراْٛى   .41

 يادج َٕرْاٌ شساتح شٕكت عثذ انالِ   .42

 يادج ٔفاء عثذ انًُصف صادق رفاعٙ   .43

 يادج ٔنٛذ يسًذ تخٛت يسًذ   .44

 يادج عًر ازًذ يسًذ ازًذ   .45

 يادج اتراْٛى يسًذ عهٙ انصغٛر   .46

 يادج يسٙ انذٍٚ زًادج عثذ انًسطٍ عثذ انشافٙ   .47

 يادج يسًٕد عادل ازًذ شساتح   .48

 يادج أيٛرج عادل فٕز٘ يرضٙ   .49

 يادج فٓذ زطٍٛ يطأع أتٕ انسًذ   .51

 يادج َٕرْاٌ عثًاٌ انصافٙ يسًذ   .51

 يادج ْذٖ يسًذ َصسٙ ازًذ   .52

 يادج َٕٚص يسًذ َٕٚص رضٕاٌ  .53

 يادج  إًٚاٌ عثذ انرؤٔف عثذ انرزٛى ازًذ   .54

 يادتٍٛ يصطفٗ يسًٕد فرغم يسًذ عثذ رتّ  .55

 يادتٍٛ رايٙ رأفت تٕفٛك يطعذ  .56

 يادتٍٛ دَٛا أضعذ زطاٍَٛ يرضٙ  .57

 يادتٍٛ عًرٔ ازًذ زطٍ يسًذ  .58

 يادتٍٛ يسًذ شعثاٌ يسًٕد اتراْٛى  .59

 يادتٍٛ يرٔج خانذ ازًذ يسًذ  .61

 يادتٍٛ يسًذيصطفٗ اضًاعٛم عهٙ   .61

 يادتٍٛ َاَطٙ أشرف عهٙ عثذ انهطٛف  .62

 يادتٍٛ َٕراٌ ْاَٙ عثذ انرزًٍ ازًذ   .63

 يادتٍٛ ُْذ طارق عثذ انًعس ضهٛى   .64

 يادتٍٛ يسًٕد انطٛذ ضانى فساع   .65

 يادتٍٛ يسًٕد عثذ انسًٛذ انطٛذ زطٍٛ   .66

 يادتٍٛ ضٓٛهح يصطفٗ عثاش ازًذ   .67

 يادتٍٛ يُار زطاٍَٛ يسًٕد يسًذ   .68

 يادتٍٛ َاْذ عهٙ يسًذ عهٙ   .69

 يادتٍٛ يعتصى عثذ انعال رزق عثذ انعال   .71

 يادتٍٛ يسًذ عهٙ تٛطى تشُذ٘   .71

 يادتٍٛ يسًذ ازًذ انطٛذ زطٍٛ ازًذ   .72

 


