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 الصنف اإلسم اإلمتحان إلى مرتبة
 مختبرات طبيـــــــــــــــــــــــــــــة ابشاْٛى دمحم عهٙ انذالبٛخ إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد

ـــــــــــــةـــمختبرات طبيـــــــــــــ صابش دغٍٛ خضش يشعٙ إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد  

مســــــــــــــــــــــــاعدإختصاصي   معالجة فيزيائيــــــــــــــــــــــــــــة أششف ٔنٛذ عهٙ انمضاة 

اٌــــــــــــــــــــيًشض أعُ ذ يشٔاٌ ـــــــــــــٔالء ادً إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد  
انخطاٚبّدمحم بغاو دمحم  إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد  فني أسنــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 

عبدهللا وحيد مدــــــــــمح صالح إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد اعــــــــــــــــــــــــــعهى اجخً     
الوينـــــــالع عارف شاهر امجد إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد  تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص يعخض بخٛج عاليّ صَاحٛج إختصاصي مســــــــــــــــــــــــاعد

ـــــاعدـــإختصاصي مســــــــــــــــ تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص دًضِ دمحم يصطفٗ بُٙ طّ   
ـــــاعدـــمســــــــــــــــإختصاصي   مصور اشعــــــــــــــــــــــــــــــــة ظــــــــــــــخهٕد دمحم ابٕ خٛ 

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص ف الفٙـــــــخهف دمحم خه ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص عهًٛاٌ عاسف عهًٛاٌ انشخاحشِ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص دمحم يٕعٗ يشصٔق جمايّ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص ادًذ يصطفٗ ٕٚعف انمضاِ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص دغاو يُصٕس يذًٕد انًُاصٛش ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص دمحم عًٛش عبذانْٕاب انخشابشت ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

ـــــــــــــــــــــــــــــارسممـــــــــــ تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص ذـــلخٛبت دًذ دمحم بُٙ دً   

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص شٔد ـــــدمحم َاصش َٓاسانع  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص ُٙـــــيعأٚت رٔلاٌ لاعى انًٕي   ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص سياح فاٚض ابشاْٛى انعٕداث   ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص ٕعــــسشا دمحم عٕدِ انغب ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص َٓاّٚ عبذ انشدًٍ عانى انعضاٚهت ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص سٔاءادًذ إَسٚاٌ انخشٚشت ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

تـــــــــــــــــــــــحشبٛت خاص بهغى عانى عبذانفخاح ابْٕضٚى ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ٚضٌ دمحم عاليت بٍ طشٚف ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عالء فاسط عٕدِ انضبٌٕ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة جٛٓاٌ ابشاْٛى دمحم بُٙ عطا ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سَا حٛغٛش دمحم انضايهٙ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عًش عبذ انكشٚى عهٛاٌ انذُٛطٙ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة سٔاٌ دمحم دايذ انمضاِ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
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 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة َٛبال يٕفك دغٍٛ انًجانٙ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

ـــــــــــــــــــــــــــارسممـــــــــــــ  تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اًٚاٌ دمحم عبذهللا يطش 

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عزاس٘ فاٚض دًذاٌ انعهًٛاث  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
ـــــــــــــــارسممـــــــــــــــــــــــــ  تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اسٚج  ساشذ ادًذ انعهًٛاث  

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشاءِ فٕاص عهًٛاٌ انذُٛطٙ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اُٚاط خهٛم دمحم انُٕافهّ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

 تغذيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة حغُٛى عضاو فالح انًعاٚطّ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس

ــــــــــــــــــــــــــــــــارسممــــــــ  بصريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات االء جضعاٌ عهٙ انذغباٌ 

 اعـــــــــــــــــــــــــعهى اجخً عبذ انغالو عًش عبذ انشدًٍ انًجانٙ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
اعـــــــــــــــــــــــــعهى اجخً اعالو يصطفٗ صكٙ بعاسِ  ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

اعـــــــــــــــــــــــــعهى اجخً ٍــــــــــــــــدٚاال ادًذ دغ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

اعـــــــــــــــــــــــــعهى اجخً اِــــإَاس دمحم عمٛم لض ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

اعـــــــــــــــــــــــــعهى اجخً تــــاًٚاٌ غضٔ كشٚى دالنً ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس  

 ـــى َفظــــــــــــــــــــعهـــــ عًش ابشاْٛى ادًذ شطُأ٘ ممــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارس
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