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 المفاضلة امتحان
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8972الهندسٌة علوم ثانوٌةالكامل عبدالسالم محمد الرماح1

8156الهندسٌة علوم ثانوٌة العكرمً المبروك محمد المالك عبد2

9452الهندسٌة علوم ثانوٌةالشرٌع مفتاح امحمد محمد3

8852الهندسٌة علوم ثانوٌةعبدالعال احمد عصام احمد4

9148الهندسٌة علوم ثانوٌةاالشخم ابوالقاسم مصطفى مهند5

7948الهندسٌة علوم ثانوٌةبلقاسم محمد صالح نبٌل6

6848الهندسٌة علوم ثانوٌةهللا فتح مٌالد سالم ابوبكر7

8148الهندسٌة علوم ثانوٌة المغربً عبدالسالم محمد مؤٌد8

8944الهندسٌة علوم ثانوٌةغٌت علً رجب عبدالرؤوف9

9444الهندسٌة علوم ثانوٌةالعالقً المبروك عادل اٌة10

8344الهندسٌة علوم ثانوٌةالغرٌانً علً عبدالرؤوف محمد11

7744الهندسٌة علوم ثانوٌةالوحٌشً فرج نجٌب لمٌاء12

8544الهندسٌة علوم ثانوٌةالعٌدودي عمر صالح المالك عبد13

8744الهندسٌة علوم ثانوٌةالحامً بشٌر محمد طالل14

9344الهندسٌة علوم ثانوٌةالقمودي محمد البشٌر مودة15

7544( علمً قسم ) ثانوٌةخلٌل علً حسٌن حاتم16

7444الهندسٌة علوم ثانوٌةابوسته امحمد علً جابر17

8840الهندسٌة علوم ثانوٌةالبٌري ابوالقاسم نوري حمزة18

9340الهندسٌة علوم ثانوٌةزرٌبه ابراهٌم عبدالفتاح محمد19

8540الهندسٌة علوم ثانوٌةعثمان بن علً خالد محمود20

8540الهندسٌة علوم ثانوٌةعبود عبدهللا حسٌن محمد21

8740الهندسٌة علوم ثانوٌةالسبكً ابراهٌم فتحً فاتن22



8240الهندسٌة علوم ثانوٌةعرٌبً سالم ابراهٌم اكرم23

9140الهندسٌة علوم ثانوٌةقوٌدر صالح محمد عبدالمعٌم24

9040الهندسٌة علوم ثانوٌةزرٌق الفٌتوري عبدالرزاق احمد25

9440الهندسٌة علوم ثانوٌةجطٌط محمد سلٌمان ابتهال26

8140الهندسٌة علوم ثانوٌةمسلم رجاء نبٌل مهند27

7940الهندسٌة علوم ثانوٌةموسى عبدالكرٌم زكرٌا عبدالكرٌم28

9540الهندسٌة علوم ثانوٌةصوله مفتاح نوري الفتاح عبد29

5936الهندسٌة علوم ثانوٌةقنور الطاهر علً اٌوب30

8436الهندسٌة علوم ثانوٌةالبارونً علً عبدالمجٌد محمد31

9136الهندسٌة علوم ثانوٌةالنحائسً الهادي خالد محمد32

8936الهندسٌة علوم ثانوٌةالفاندي امحمد عبدالحكٌم مرام33

7336الهندسٌة علوم ثانوٌةالمشري المختار رٌاض مهند34

9636الهندسٌة علوم ثانوٌةاالسطى محمد ابراهٌم احمد35

7436الهندسٌة علوم ثانوٌةشالبً حسٌن علً حسٌن36

7736الهندسٌة علوم ثانوٌةشٌوب العربً الشارف سراج الناصر37

8536الهندسٌة علوم ثانوٌةالشكٌري هدٌة ادرٌس عل38ً

7836الهندسٌة علوم ثانوٌة بلعٌد محمد عبدالباري مجداالسالم39

8536الهندسٌة علوم ثانوٌةالغرٌانً بشٌر سالم عبدالرزاق40

8636الهندسٌة علوم ثانوٌةالحمدي احمد ساسً سلٌم41

8836الهندسٌة علوم ثانوٌةالدئب محمد المبروك ٌاسر42

7136الهندسٌة علوم ثانوٌةالداٌخ احمد ناجً احمد43

8236الهندسٌة علوم ثانوٌةعبدهللا علً عبدهللا عل44ً

7936الهندسٌة علوم ثانوٌةماجد امحمد علً ماجد45

8836الهندسٌة علوم ثانوٌةسرٌبة امحمد فوزي اسعد46

7436الهندسٌة علوم ثانوٌةبنعاشور مفتاح محمد معاد47

7936الهندسٌة علوم ثانوٌةالحناشً محمود بلقاسم خلود48

7936الهندسٌة علوم ثانوٌةالمشكلط عبدالنبً عبدالهادي محمد49



9136الهندسٌة علوم ثانوٌةلوبٌري تٌجانً طارق اسامة50

6136الهندسٌة علوم ثانوٌةبٌرم ٌحٌى طالل محمد51

8836الهندسٌة علوم ثانوٌةالنعاس نصر عبدالنبً احمد52

7336الهندسٌة علوم ثانوٌةعقٌلة عثمان محمد عثمان53

7532الهندسٌة علوم ثانوٌة الجالً علً عبدالسالم عل54ً

8232الهندسٌة علوم ثانوٌةوداعة ضو مفتاح مالك55

8932الهندسٌة علوم ثانوٌةشالدي سعٌد فتحً محمد56

7832أساسٌة علوم ثانوٌةكارة محمد خالد الدٌن عماد57

8132الهندسٌة علوم ثانوٌة ابراهٌم بحري ٌوسف بحري58

8132الهندسٌة علوم ثانوٌةالزعلوك علً المرغنً محمد59

8832الهندسٌة علوم ثانوٌةالحداد ابراهٌم محمد ابراهٌم60

8732الهندسٌة علوم ثانوٌةكشٌر محمد االزهر مالك61

7732الهندسٌة علوم ثانوٌةعلً االزهاري عبدالمجٌد اشرف62

7432الهندسٌة علوم ثانوٌة الورفلً احمد علً محمد63

8132الهندسٌة علوم ثانوٌةابوسرٌرة علً احمد فراس64

8432الهندسٌة علوم ثانوٌةالتومً علً محمد احمد65

8032الهندسٌة علوم ثانوٌةالمقلش رمضان احمد طه66

8132الهندسٌة علوم ثانوٌةالمصراتً محمد احمد عالءالدٌن67

8232الهندسٌة علوم ثانوٌةحسان محمود عاطف عبداللطٌف68

8532الهندسٌة علوم ثانوٌةمحمد عبدالنبً المبروك اسامه69

8632الهندسٌة علوم ثانوٌة ابوحجر المهدي مفتاح عبدالرحمن70

8732الهندسٌة علوم ثانوٌةٌوسف امحمد سعٌد امحمد71

6832الهندسٌة علوم ثانوٌة ابوشاقور احمد علً معتز72

7832أساسٌة علوم ثانوٌةبرٌش رمضان محمد ندى73

8632الهندسٌة علوم ثانوٌةابوغرارة ابوبكر محمد هان74ً

8632الهندسٌة علوم ثانوٌةابوبكر سالم عبدهللا عٌاد اشرف75

8632الهندسٌة علوم ثانوٌةمعوال مختار عبدالرحمن ٌاسٌن76



6932الهندسٌة علوم ثانوٌةالغزال الجٌالنً احمد عبدهللا77

7232الهندسٌة علوم ثانوٌةالمحجوب امحمد بوعجٌلة مودو78

7432الهندسٌة علوم ثانوٌة الخالقً محمد حسٌن هاشم79

8732الهندسٌة علوم ثانوٌةالجبو محمد الهادي محمد80

7332الهندسٌة علوم ثانوٌة السعداوي ضوء مسعود ضٌاء81

8628الهندسٌة علوم ثانوٌةغربٌة بن ابوبكر ممد ابوبكر82

6128الهندسٌة علوم ثانوٌةالتمٌمً الصٌد عبدالمجٌد هاجر83

8528الهندسٌة علوم ثانوٌةابوصبٌع ٌحً اكرم مودة84

8928الهندسٌة علوم ثانوٌةالغزٌوي المبروك الصٌد ان85ً

8128الهندسٌة علوم ثانوٌةابحٌرات معاوي فتحً محمد86

7728الهندسٌة علوم ثانوٌةٌونس عمر الطاهر محمد87

8228الهندسٌة علوم ثانوٌةالرتٌمً محمد صالح عل88ً

6228الهندسٌة علوم ثانوٌةابوشندى سالم عمر89

9028الهندسٌة علوم ثانوٌةباكٌر حسٌن علً حسٌن90

8528الهندسٌة علوم ثانوٌةالمسالتً العجٌلً المبروك رام91ً

8028الهندسٌة علوم ثانوٌةالمدنٌنً المبروك ابوعجٌله صفوان92

8328الهندسٌة علوم ثانوٌة احراقه ابراهٌم محمد امان93

8828الهندسٌة علوم ثانوٌةعصر عبدهللا محمد عبدالمهٌمن94

7928الهندسٌة علوم ثانوٌةدنه بالل عبدالسالم الوهاب عبد95

9028الهندسٌة علوم ثانوٌةحراقة عمر صالح عبدالحكٌم96

8728الهندسٌة علوم ثانوٌةحفٌانه امحمد ٌعقوب ابراهٌم97

9228الهندسٌة علوم ثانوٌةالرحٌبً محمد عبدالمجٌد رباب98

7928الهندسٌة علوم ثانوٌةالصوٌعً علً مٌلود محمد99

8228الهندسٌة علوم ثانوٌةالرابطً ابوقرة المبروك محمد100

9428الهندسٌة علوم ثانوٌةصندة علً ناصر عبدالباسط101

7728الهندسٌة علوم ثانوٌة الرحٌبً علً سالم هشام102

8928الهندسٌة علوم ثانوٌةالمحروق علً سالم عل103ً



8728الهندسٌة علوم ثانوٌةقانة علً خالد محمد104

8828الهندسٌة علوم ثانوٌةابورقطة امحمد مٌلود مرام105

8728الهندسٌة علوم ثانوٌةحمٌد مفتاح فرج معاد106

8128الهندسٌة علوم ثانوٌةمحمود عبدالوهاب حمدي ناج107ً

6728الهندسٌة علوم ثانوٌةاحمد الصوٌعً محمد فراس108

8728الهندسٌة علوم ثانوٌةحسان شحادة فتحً ثائر109

8428الهندسٌة علوم ثانوٌةالطرشً رضوانمٌالد احمد110

6828الهندسٌة علوم ثانوٌة المشائخ اٌوب الدٌن صالح عبدالمالك111

7628الهندسٌة علوم ثانوٌةالسنوسً مفتاح ابراهٌم فاروق112

8128الهندسٌة علوم ثانوٌةبورحلة علً الكرٌم عبد محمد113

8428الهندسٌة علوم ثانوٌةاالسود سالم لطفً محمد114

28**الهندسٌة علوم ثانوٌةالمرغنً ادرٌس احمد ادرٌس115

8128الهندسٌة علوم ثانوٌةعون امحمد خلٌفه مؤٌد116

7628الهندسٌة علوم ثانوٌةالحامً محمد السنً طه117

8328الهندسٌة علوم ثانوٌةابوالقوادر مفتاح عبدالسالم عبدالرحمن118

7124الهندسٌة علوم ثانوٌةطالب سعد محمد فتحً محمد119

9124الهندسٌة علوم ثانوٌةابودابر سالم عبدالرزاق محمد120

7224الهندسٌة علوم ثانوٌةالمرٌول محمد اللطٌف احمد121

8524الهندسٌة علوم ثانوٌةالشفتري حسٌن محمد هشام122

7824الهندسٌة علوم ثانوٌةالجندي مٌلود عبدالحفٌظ اٌمن123

8724الهندسٌة علوم ثانوٌةالطاهر الطاهر محمد ابوبكر124

7524الهندسٌة علوم ثانوٌةباتٌرة الجٌالنً حامد محمد125

7924الهندسٌة علوم ثانوٌةرحٌل علً محمد الباسط عبد126

8324الهندسٌة علوم ثانوٌةسعد خلٌفه مسعود محمد127

7124الهندسٌة علوم ثانوٌةابوظهٌر امحمد بنور حسام128

8524الهندسٌة علوم ثانوٌةالحسونً عمر احمد اٌوب129

8524الهندسٌة علوم ثانوٌةالبقار محمد علً محمد130



7324الهندسٌة علوم ثانوٌةالمؤمن عبد عبدالعٌاشً عبدالحكٌم احمد131

9024الهندسٌة علوم ثانوٌةحسن حمد فرٌد احمد حسن132

7924الهندسٌة علوم ثانوٌةالرقٌعً مٌالد بشٌر محمد133

24**الهندسٌة علوم ثانوٌةالقماطً صالح مسعود محمد134

9024الهندسٌة علوم ثانوٌةقشوط سالم رمضان الثواب عبد135

8324الهندسٌة علوم ثانوٌةمهنً مصطفى الدٌن جمال محمد136

8624الهندسٌة علوم ثانوٌةساسً بن جمعة عبدهللا محمد137

7824أساسٌة علوم ثانوٌةاالحٌمر احمد فاتح محمد138

8724الهندسٌة علوم ثانوٌةالبارونً عٌسى عبدالحكٌم عٌسى139

7124الهندسٌة علوم ثانوٌةعلً عبدهللا سالم رواد140

8824الهندسٌة علوم ثانوٌةالبوزٌدي قاسم جمعه قاسم141

8024الهندسٌة علوم ثانوٌةالبشٌر امحمد الصادق عبدالرحمن142

8024أساسٌة علوم ثانوٌةالعلوي عزٌز الهاشمً ناصر143

6724الهندسٌة علوم ثانوٌة محمد حسٌن عٌاد محمد144

8424الهندسٌة علوم ثانوٌةسالم سعٌد نورالدٌن نٌازي145

8324الهندسٌة علوم ثانوٌةقائد بن سالم انور خالد146

8624الهندسٌة علوم ثانوٌةالعزابً سلٌمان الطاهر مروان147

6924الهندسٌة علوم ثانوٌةالفزانً علً احمد رام148ً

8624الهندسٌة علوم ثانوٌةاحمد الصادق الدٌن كمال زٌاد149

8624الهندسٌة علوم ثانوٌةسعٌد محمد ابراهٌم مؤٌد150

8624الهندسٌة علوم ثانوٌةالزغنً البشٌر سلٌمان سفٌان151

8924الهندسٌة علوم ثانوٌةالواعر رمضان صالح عل152ً

8224الهندسٌة علوم ثانوٌةفنٌر محمد الصدٌق محمد محمد153

8424الهندسٌة علوم ثانوٌةحمٌد صالح فرج عاصم154

7924الهندسٌة علوم ثانوٌةالنفٌص الفٌتوري محمد الدٌن نجم معتصم155

7824الهندسٌة علوم ثانوٌةابوشاقور علً وائل محمد عبدالقدوس156

9424الهندسٌة علوم ثانوٌةالرحٌبً محمد عبدالمجٌد رتاج157


