
 
 امعة املوصلج
 كلية الصيدلـةي  خرجي

 (االول)الــدور  2101-2102للعام الدراسي
  ه ( 0616/ شعبان/  22املوافق)  7/7/2101يف  9/11/06240مبوجب االمر اجلامعي املرقم 

 دوس انُداذ انروذَـش اندُظ االعى انشتاػٍ وانهوة خ

 االول خُذ خذا   اَثً كشذ سيضٌ َىسٌ ػثذ هللا انثُاذٍ  .0
2.  

 يُح هللا )دمحم ػهٍ( صالذ  ذىكُن انُىصتكٍ
 االول خُذ خذا   اَثً

1.  

 هُذ عانى عؼُذ عهُى خشدم
 االول خُذ خذا   اَثً

6.  

 َىس انهذي أكشو َسًُ ازًذ انضسهٍ
 االول خُذ خذا   اَثً

5.  

 يُظ عانى عؼذ هللا عهطاٌ انخلاف
 االول خُذ خذا   اَثً

4.  

 وهح ويُط )دمحم يىنىد( ششَق انصائؾ 
 االول خُذ خذا   اَثً

7.  

 شهذ ػادل تذس يصطلً خعش
 االول خُذ خذا   اَثً

2.  

 صَذ ػايش ودَغ ػثذ انكشَى أندٍ
 االول خُذ خذا   ركش

9.  

 هُذ عايٍ )دمحم َدُة( عهُى انطائٍ
 االول خُذ خذا   اَثً

01.  

 ؿُث ستُغ دمحم صانر انطائٍ
 االول خُذ خذا   ركش

00.  

 سَى َاظش إعًاػُم ػثذ انًدُذ انوصاب
 االول خُذخذا   اَثً

02.  

 إعًاػُم) دمحم ذوٍ( دمحم خعش ػثذ انشزًٍ اؿا 

 االول خُذ خذا   ركش

01.  

 سشا )دمحم شلُن( َسًُ هاعى انشاوٌ
 االول خُذ خذا   اَثً

06.  

 سؿذ يىكن َىَظ عهطاٌ انؼذواٍَ
 االول خُذ خذا   اَثً

05.  

 يشَى عانى ػثذ هللا يُخا انسذاد
 االول خُذ اَثً

04.  

 خعش انشزانٍهشاو سائذ ػضخ 
 االول خُذ ركش

07.  

 عًا تغاو ؿاَى َؼوىب يطهىب
 االول خُذ اَثً

02.  

 عدً زكًد ششَق زكُى ػثذ انثاهٍ انشظىاٍَ
 االول خُذ اَثً

09.  

 ػثذ انشزًٍ )دمحم ذوٍ( دمحم خعش ػثذ انشزًٍ اؿا

 االول خُذ ركش

21.  

 َىس ػثذ انوادس إعًاػُم زغٍ انخهُم
 االول خُذ اَثً

20.  

 انؼضَض دمحم انؼثُذٌثشاء ثائش ػثذ 
 االول خُذ اَثً

22.  

 دَُا ػثذ انخانن ظُاء انساج اعًاػُم انؼثذ هللا
 االول خُذ اَثً

21.  

 هذي ازًذ صانر عهطاٌ
 االول خُذ اَثً

26.  

 يُؼاد نؤٌ ػثذ انًدُذ دمحم ساؿة 
 االول خُذ اَثً

25.  

 عاسج عانى )دمحم َىسٌ ( خاعى انثذساٍَ
 االول خُذ اَثً



24.  

 تشُش إتشاهُى انكددٍكشذ ػثذاالنه 
 االول خُذ اَثً

27.  

 ززَلح نوًاٌ َىَظ دمحم انثضاص
 االول خُذ ركش

22.  

 صهشاء يىكن يسًىد داؤد انثُاض
 االول خُذ اَثً

29.  

 رسي َوظاٌ صهُش داؤد انغهُى  
 االول خُذ اَثً

11.  

 أعُم يسغٍ دمحم َىَظ ال تاتا 
 االول خُذ اَثً

10.  

 دالل ياصٌ ػثذ انسًُذ ازًذ انوىص تكش
 االول خُذ اَثً

12.  

 عاسج خهق سوظاٌ خهق اندثىسٌ
 االول خُذ اَثً

11.  

 آيُح صهُش عؼُذ خهُم انذتاؽ
 االول خُذ اَثً

16.  

 ػال دمحم ازًذ ػثذ هللا انـُاو
 االول خُذ اَثً

15.  

 صهشاء ايُش عؼذ هللا  ػضَض خُذسيح
 االول خُذ اَثً

14.  

 دمحم ػثذ انسكُى خذوع ػطُح ػثًاٌ
 االول خُذ ركش

17.  

 عؼُذ ػُغً داؤد انسغىَشيٍُ 
 االول خُذ اَثً

12.  

 سؤي َدى ػثذ هللا هاعى انثك
 االول خُذ اَثً

19.  

 عاسج صائم صانر ػًش ال خًُم
 االول خُذ اَثً

61.  

 ػًاس سَاض يخهق زغٍُ انطؼاٌ  
 االول يرىعػ ركش

60.  

 سشا ظُاء) دمحم شُد ( ػىٌ انشكشخٍ
 االول يرىعػ اَثً

62.  

 انثداسٌآيُح وظاذ ػثذ انشصام دمحم 
 االول يرىعػ اَثً

61. 

 صَُة هاعى دمحم زغٍُ انؼثاعٍ
 االول يرىعػ اَثً

66. 

 تاذشَظ ػُظ كشَغى ػُغً ػُغى  
 االول يرىعػ ركش

65. 

 سهُح غه صانر كُاض انثذساٍَ
 االول يرىعػ اَثً

64. 

 صهشاء ؿاَى زغٍُ ػهٍ انغىعح
 االول يرىعػ اَثً

67. 

 إتشاهُى انضتُذٌأعًاء إتشاهُى ػثذ هللا 
 االول يرىعػ اَثً

62. 

 وعاو زغٍُ َىاب انذٍَ تُش تخش انثُاذٍ
 االول يرىعػ ركش

69. 

 عاسج ػاصق َىَظ يدُذ انطائٍ
 االول يرىعػ اَثً

51. 

 نُهُاٌ صلىاٌ اَطىاٌ خًُم غىهاذهٍ  
 االول يرىعػ اَثً

50. 

 زىساء ػوُم خىسشُذ يدُذ انثاوٌ
 االول يرىعػ اَثً

52. 

 يُُا ػثذ انسًُذ يدُذ ازًذ انؼهٍ
 االول يرىعػ اَثً

51. 

 إتشاهُى َكرم إتشاهُى ازًذ انىذاس
 االول يرىعػ ركش

56. 

 عاسج َضاس ػثذ انكشَى زايذ انسُانٍ 
 االول يرىعػ اَثً

55. 

 إعًاػُم سَاض إدسَظ )دمحم ػهٍ ( انلشكازٍ

 االول يرىعػ ركش



54. 

 شهذ ػادل صانر دمحم ػهٍ اندًُهٍ
 االول يرىعػ اَثً

57. 

 زٍُُ ػثذ انىهاب ػثذ انغراس يهذٌ انؼضاوٌ
 االول يرىعػ اَثً

52. 

 أسَح زاصو َىَظ َىعق انُايىس
 االول يرىعػ اَثً

59. 

 دمحم ازًذ عؼُذ ازًذ انضتُذٌ
 االول يرىعػ ركش

41. 

 صلا عؼذ ػثذ انُاكغ دمحم شُذانح  
 االول يرىعػ اثًُ

40. 

 عىيا ػهٍ دمحم خىسشُذ انصانسٍ 
 االول يرىعػ اَثً

42. 

 ازًذ )دمحم كىصٌ ( خهُم زغٍ انههُثٍ 
 االول يرىعػ ركش

41. 

 إَاط خُشو خًى خعش انثهغٍُُ
 االول يرىعػ ركش

46. 

 أعشاء زاصو دمحم ازًذ انؼثذ هللا
 االول يرىعػ اَثً

45. 

 كشاط دمحم زاصو زًذوٌ انسًذاٍَ
 االول يرىعػ ركش

44. 

 آيُح زغٍُ دمحم زغٍ انؼهٍ
 االول يرىعػ اَثً

47. 

 آَح َكرم إتشاهُى ازًذ انىذاس 
 االول يرىعػ اَثً

42. 

 ازًذ يشواٌ يهذٌ صانر انؼاٍَ
 االول يرىعػ ركش

49. 

 دانُا وػذ دمحم كرسٍ انذنًٍُ     
 االول يرىعػ اَثً

71. 

 هاكٍُ زدٍ يسًىد زغٍ علىسا
 االول يرىعػ اَثً

70. 

 ازًذ تغاو خهُم إتشاهُى ػثذ انشكىسج
 االول يرىعػ ركش

72. 

 ازًذ ياهش خانذ غه االيٍُ
 االول يرىعػ ركش

71. 

 ظسً عؼذ خذػاٌ ػثذ هللا اندثىسٌ
 االول يرىعػ اَثً

 االول يرىعػ اَثً أعاٌ كاظم ؿائة ػثاط خذو .76
75. 

 خهاد غاسم ػثذ انًغُر  تهُاو انوظ يىعً
 االول يرىعػ ركش

74- 
 يشَى عًُش ػُغً كشويٍ يغكىٍَ

 االول يوثىل اَثً

77- 

 أعشاء يًراص ذىكُن زغٍ انسكُى
 االول يوثىل اَثً

72- 

 عشي ػثذ هللا خهُم كشَى انصًُذػٍ 
 االول يوثىل اَثً

79- 
 صَُة يسغٍ عؼذوٌ داؤد انثذسٌ    

 االول يوثىل اَثً

21- 
 ػًش خىدخ دمحم ازًذ انًىانٍ

 االول يوثىل ركش

20- 
 صَذ صهُش ازًذ اَىب انسشتاوٌ          

 االول يوثىل ركش

22- 
 ػثذ هللا خهق خعُش خهق ال تكش

 االول يوثىل ركش

21- 
 ػهُاء خانذ دمحم خهق انؼثُذٌ  

 االول يوثىل اَثً

26- 
 تذَغ يسًىد غهُغ ػضَض انصلاوٌ  

 االول يوثىل ركش

25- 
 اعشاء ػثذ االنه َىَظ ػثذهللا انصلاس 

 االول يوثىل اَثً

24- 
 ػهٍ خانذ يسًىد داؤد انذاؤدٌ         

 االول يوثىل ركش



27- 
 عؼذ ػطُح يسًىد كرسٍ انشُخ ػُغً

 االول يوثىل ركش

 امعة السؾصلج
 خخيجؾ كمية الريجلػة

 (الثاني )الػػجكر  2101-2102لمعاـ الجراسي 
 ق( 0616/ ذي القعجة /  24)   السؾافق 0/01/2101في    9/11/21920الجامعي السخقؼ  بسؾجب االمخ 

 
 الشجاح دكر التقجيخ الجشذ كالمقب الخباعي االسؼ ت

 الثاني متؾسط ذكخ       ( حسيج البرؾ دمحم شيت)عمي زياد  -0

   مرظفى الدخاج دمحم ندار عبج القادر -2
 الثاني مقبؾؿ ذكخ

 الثاني مقبؾؿ ذكخ )دمحم عمي ( العبادي محدؽ رياف كليج -1

 

 

 

 جامعة السؾصل / كمية الريجلة
 في السؾقع الخئيدي 2101/2106أسساء خخيجي كميتشا لمعاـ الجراسي 

 دكر الشجاح السعجؿ الجشذ اسؼ الظالب ت 

 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى رحسة سعج الجيؽ دمحم احسج  -0
 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى مخكة بذار غانؼ داؤد -2
 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى نؾر احسجعبج دمحم المييبي -1
 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى عال نبيل بكخ محسؾد اليؾزبكي -6
 دكر اكؿ ) تكسيمي ( جيج ججا   انثى اية ميشج نجيب عبج الحسيج الخزك -5
 دكر اكؿ  جيج ججا   ذكخ حدؽ قاسؼ دمحم طاىخ شيت السذيجاني -4
 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى لجيؽ دمحم قاسؼ مرظفى -7
 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى رغج حديؽ يؾسف حديؽ االحسج -2
 دكر اكؿ ) تكسيمي ( جيج ججا   انثى امشة عارؼ سعيج كىب الغبذة -9
 دكر اكؿ  جيج ججا   انثى سيخيؽ دمحم بذيخ اسساعيل قاسؼ العسخ -01
 دكر اكؿ  جيج ججا   ذكخ الؾليج خالج محسؾد سعيج اغا  -00
 دكر اكؿ  جيج انثى نؾر رائج سميساف دمحم االحسج -02
 دكر اكؿ  جيج انثى ىجيل دمحم فؾزي نؾح داؤد -01
 دكر اكؿ  جيج انثى سساح نؾفل داكد ىخمد الشؾفمي  -06
 دكر اكؿ  جيج انثى آفيؽ صبخي سميساف دمحم السدكري  -05
 دكر ثاني جيج انثى زيشب سييل يؾنذ احسج -04

 دكر اكؿ  جيج انثى شيج دمحم نجيب محسؾد حديؽ  -07
 دكر اكؿ  جيج ذكخ عثساف خالج سعيج تؾفيق الرائغ -02
 دكر اكؿ  جيج انثى زيشب الياس خزخ الجليسي -09
 دكر اكؿ  جيج انثى كالء تحديؽ عمي عبج هللا احسج الرائغ -21
 دكر اكؿ  جيج ذكخ ايياب دمحم عبج الخحسؽ قاسؼ  -20
 دكر اكؿ  جيج انثى ىجى عبج الخحسؽ عبج هللا دمحم الرخاؼ -22
 دكر اكؿ  جيج انثى ايالؼ ناعؼ دمحم عمي العاني -21



 دكر اكؿ  جيج انثى رغج مؾفق محسؾد عمي -26
 دكر اكؿ  جيج ذكخ دمحم تيسؾر عبج الدتار صجيق -25
 دكر اكؿ ) تكسيمي ( جيج انثى اسخاء عساد الجيؽ ىاشؼ ناصخ السذيجاني -24
 دكر اكؿ  جيج انثى فخح عبج االحج يؾسف القذ عبج االحج -27
 دكر اكؿ ) تكسيمي ( جيج انثى رحسة باسؼ فتحي دمحم عمي الدبيجي -22
 دكر اكؿ  جيج ذكخ دمحم صالح عبج الدالـ ذنؾف اليؾزبكي -29
 دكر اكؿ  جيج انثى زيشب كعج هللا عبج الغفؾر احسج الذساع  -11
 دكر اكؿ  جيج انثى شيج فؾاز ىاشؼ محسؾد الخفاعي -10
 دكر اكؿ  جيج انثى انفاؿ جسعة بجر جسعة الذخابي -12
 دكر اكؿ  جيج ذكخ حديؽ كسا ؿ داؤد عشتخ  -11
 دكر اكؿ  جيج انثى ذكخى قيذ عبج يؾسف الجبؾري  -16
 دكر اكؿ  جيج ذكخ يحيى دمحم عراـ يحيى  -15
 دكر اكؿ ) تكسيمي ( جيج انثى غفخاف محسؾد داؤكد سميساف الذخيفي -14

 دكر اكؿ  جيج انثى  سمؾاف بخىاف الجيؽ عبج الخحسؽ دمحم اميؽ -17
 

 دكر اكؿ  جيج ذكخ طارؽ حديؽ دمحم احسج  -12
 دكر اكؿ  متؾسط انثى صفا عسار عبج هللا سعيج الكيالني -19
 دكر اكؿ  متؾسط انثى العانيشيج خميل ابخاليؼ احسج  -61
 دكر اكؿ  متؾسط ذكخ دمحم انيذ عبج العغيؼ صادؽ الخكاس -60
 دكر اكؿ ) تكسيمي ( متؾسط ذكخ  رحسة بداـ عثساف خظاب الخاكي  -62
 دكر اكؿ متؾسط انثى ضحى عجناف حدؽ عمي المييبي -61

 دكر اكؿ متؾسط انثى ميذ يقزاف زىيخ داؤد -66

 دكر اكؿ متؾسط انثى الـز إبخاليؼ رشيج آفيؽ -65

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ مؤمؽ غانؼ أيؾب مرظفى -64

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ دمحم قيخماف غفؾرعمي -67

 دكر اكؿ متؾسط انثى ناريؽ محسؾد خزخ الياس   -62

 دكر اكؿ متؾسط انثى فخح مدعل نذأة عبج هللا  -69

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ ساالر محسؾد الياس سفؾ اليكاري  -51

 دكر اكؿ متؾسط انثى لؾرا صباح حبيب عبؾش كؾلؾ -50

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ حيجر دمحم عبج الحسيج عبج السجيج الخاكي  -52

 دكر اكؿ متؾسط انثى آمشة عظا هللا عايج باسؼ الحجيجي   -51

 دكر اكؿ متؾسط انثى ىال ىاتف احسج دمحم نؾري الياللي -56

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ مدعل ذياب دمحم الخبيعيحداـ  -55

 دكر اكؿ متؾسط انثى ميشا خالج دمحم بذيخ خخكفة -54

 دكر اكؿ متؾسط انثى فاطسة أياد إبخاليؼ عبج هللا العالؼ       -57

 دكر اكؿ متؾسط انثى لبة ندار استقالؿ بجراف الحيالي -52

 دكر اكؿ متؾسط انثى ياف قيجار عاىخ مظؾ العبؾ زيج ژ -59

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ راجح صالح عظية صالح الدبعاكي  -41

 دكر اكؿ متؾسط انثى داليا أكـخ يؾنذ دمحم آؿ عمي -40

 دكر اكؿ متؾسط انثى صفا نؾفل كجيو سميساف الرابؾنجي -42

 دكر اكؿ متؾسط انثى رحسة زىيخ عبج القادر مرظفى الدخاج -41

 دكر اكؿ متؾسط انثى الحجيجيجيياف خالج خزخ دمحم  -46

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ عفخ طارؽ محسؾد قاسؼ اليعقؾب -45

 دكر اكؿ متؾسط انثى زيشب لؤي دمحم أميؽ دمحم -44



 دكر اكؿ متؾسط ذكخ اسساعيلاحسج نائل إدريذ  -76

 تكسيمي دكر ثاني مقبؾؿ ذكخ رضؾاف عبج هللا عمي -75

 دكر اكؿ مقبؾؿ ذكخ رامي جالؿ جميل خميل العداكي  -74

 دكر اكؿ مقبؾؿ انثى صبا سالـ حديؽ حدؽ الرادؽ -77

 دكر اكؿ مقبؾؿ انثى االء دمحم حديؽ  ذنؾف  -72

 دكر ثاني مقبؾؿ ذكخ خالج خمف عثساف عبجي -79

 دكر اكؿ مقبؾؿ انثى داليا عدت عبج هللا احسج البػ -21

 دكر اكؿ مقبؾؿ ذكخ كساـ سمظاف عبج هللا  معخكؼ المييبي -20

 دكر اكؿ مقبؾؿ انثى شيساء خمجكف جخجيذ  دمحم    -22

 دكر ثاني مقبؾؿ انثى ىالة حدؽ حسؾ قؾاؿ باسي -21

 دكر اكؿ مقبؾؿ ذكخ هللا السذيجاني عسخ احسج زيؽ الجيؽ عبج عبج -26

 تكسيمي دكر ثاني مقبؾؿ ذكخ عسخ طالؿ احسج عبيج الحارث -25

 دكر ثاني مقبؾؿ ذكخ دمحم غشي ذنؾف اسساعيل البجراني -24

 دكر اكؿ مقبؾؿ انثى سخى ياسيؽ حديؽ عبؾ القراب       -27

 دكر اكؿ مقبؾؿ ذكخ عسخ مستاز تؾفيق حدؽ الحكيؼ            -22

 تكسيمي دكر اكؿ  مقبؾؿ انثى رحسة مشيل عبج الخحسؽ رجب الخفاعي -29

 دكر ثاني مقبؾؿ انثى انفاؿ دمحم خميل حدؾني الظائي  -91

 دكر اكؿ مقبؾؿ انثى ميدؼ بذار عبج الدتار تؾفيق الجباغ     -90

 
 
 
 
 
 
 

 جامعة السؾصل / كمية الريجلة
 00/00/2105ش ط ر في  1499) الجكر االكؿ ( بسؾجب االمخ الجامعي السخقؼ  2105-2106خخيجي العاـ الجراسي 

 دكر الشجاح التقجيخ  الجشذ  االسؼ الخباعي كالمقب ت
 االكؿ جيج ججا   انثى ىالة ىيثؼ عبج هللا جخجيذ الجليسي -0
 االكؿ جيج انثى االء عد الجيؽ صالح حدؽ الجؾادي -2

 االكؿ جيج انثى الظائيزيشب ذنؾف يؾنذ دمحم خميل  -1

 االكؿ جيج ذكخ ايؾب كارص مخاد حمؾ -6

 االكؿ جيج ذكخ ىفاؿ فخماف اسعج عسخ -5

 االكؿ جيج انثى فاطسة محسؾد احسج عبؾ االحسج -4

 االكؿ جيج انثى نؾر بداـ دمحم احسج الجيؾه جي -7

 االكؿ جيج انثى فاتؽ ياسخ عبج الغشي محسؾد البداز -2

 االكؿ جيج ذكخ عبج هللا الياس البابؾات دلكر عمي -9

 االكؿ جيج ذكخ زيجكف فخيج فخخ الجيؽ دمحم -01

 دكر اكؿ متؾسط انثى أسيل عبج هللا محسؾد غداؿ العباسي -47

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ عسخ رعج نحيخ بذيخ الجمبي            -42

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ احسج شخيف اغاعسخ ندار  -49

 دكر اكؿ متؾسط انثى سجى عبج اإللو كامل خميل الشعيسي -71

 دكر اكؿ متؾسط انثى مؤمشة فخاس فيرل حسج الخحيؼ -70

 دكر اكؿ متؾسط انثى آالء عبج الحسيج احسج دمحم -72

 دكر اكؿ متؾسط ذكخ قي عبج هللانمعتد طو  -71



 االكؿ جيج انثى سارة صفؾاف احداف دمحم الخحاكي  -00

 االكؿ جيج انثى ضحى مؤيج دمحم  صالح اليؾزبكي -02

 االكؿ جيج انثى سجى عبج هللا مظخ عمي الخالجي -01

 االكؿ متؾسط ذكخ العباجيسيف معاذ سالؼ حامج  -06

 االكؿ متؾسط ذكخ مرظفى فيرل دمحم صفؾ الحالكجي -05

 االكؿ متؾسط انثى نخميؽ كانبي دمحم صالح البياتي -04

 االكؿ متؾسط ذكخ عسخ ماجج دمحم اميؽ انؾر  -07

 االكؿ متؾسط ذكخ رامي دمحم فؾزي خميل المييبي -02
 الثاني متؾسط انثى البيخيفكانيسارة بيداد دمحم عمي نؾري  -09
 االكؿ متؾسط انثى اية كفاح رمزاف عبج الخحسؽ العبيجي -21

 االكؿ متؾسط انثى سارة دمحم تؾفيق مجيج احسج الرسيجعي -20

 االكؿ متؾسط انثى ميا عبج هللا  محسؾد عبج الخحسؽ المؾراني -22

 االكؿ متؾسط ذكخ مدمؼ قتيبة عبج العديد عمي  -21

 االكؿ متؾسط انثى بخاء خالج كعج دمحم الحسجاني -26

 االكؿ متؾسط انثى كرقاء عبج السشعؼ ابخاليؼ عبج الفتاح الفخحة -25

 االكؿ متؾسط انثى نجى يؾنذ حدؽ شياؿ  -24

 االكؿ متؾسط ذكخ احسج اسساعيل نجؼ عبج هللا السعخكؼ -27

 الثاني متؾسط ذكخ عسخ دمحم جخجيذ دمحم االتخكشي  -22
 االكؿ متؾسط ذكخ دمحم خالج شيت خميل البرخاكي  -29
 االكؿ متؾسط ذكخ احسج كليج بجر الجيؽ محسؾد الميمة -11
 الثاني متؾسط انثى نؾر اليجى خالج ىاشؼ دمحم الجليسي -10
 الثاني متؾسط ذكخ عساد حيجر خمف عفجي الخمف -12
 االكؿ متؾسط انثى ميذ خالج يؾسف متي جخجيذ -11
 الثاني متؾسط ذكخ رشيج نؾاؼ الياس حدؽ كفخاني -16

 االكؿ متؾسط انثى اسخاء عجناف شكخ محسؾد الجسيمي   -15  
 االكؿ مقبؾؿ ذكخ يدف رياف عبج االلو طو الحيالي -14
 االكؿ مقبؾؿ انثى باف خالج شيت خميل البرخاكي  -17
 الثاني مقبؾؿ انثى سحخ خالج عسخ سمظاف اغا  -12
 االكؿ مقبؾؿ ذكخ زيج عبج هللا بذيخ احسج  -19
 االكؿ مقبؾؿ انثى سيى عجناف عبج الخحسؽ عمي -61
 االكؿ مقبؾؿ انثى  ريؼ ضخار سميؼ عبج هللا آؿ جعفخ -60
 الثاني مقبؾؿ ذكخ سؾراف حديؽ تؾفيق مخداف -62

 الثاني مقبؾؿ ذكخ حديؽ رضا فاضل خزخ البياتي -61

 الثاني مقبؾؿ ذكخ حدؽ ىذاـ محسؾد حدؽ الذيخؾ -66

 
 
 
 
 

 جامعة السؾصل / كمية الريجلة
      11/4/2104ش ط ر في  5140) الجكر االكؿ (  بسؾجب االمخ الجامعي السخقؼ  2104-2105خخيجي العاـ الجراسي 

  دكر الشجاح التقجيخ  الجشذ  االسؼ الخباعي كالمقب ت
 االكؿ امتياز ذكخ القجكنسيخ مازف زكي عثساف  -0
 االكؿ جيج ججا   ذكخ عمي مازف دمحم عمي  حديؽ -2
 االكؿ جيج ججا   ذكخ دمحم مازف طو حامج القظاف -1



 االكؿ جيج ججا   انثى سارة فخاس جاسؼ فارس الخاشجي -6
 االكؿ جيج ججا   انثى رنا نعيؼ جبخك نعساف اسي -5
 االكؿ جيج ججا   انثى ميخنا باسؼ حبيب ميخائيل عدكخ -4
 االكؿ جيج ججا   انثى رانية عساد عبج االحج داكد -7
 االكؿ جيج ججا   انثى كـخ جاسؼ دمحم مظخ -2
 االكؿ جيج ججا   انثى زيشة صباح غانؼ سعج هللا الجباغ -9
 االكؿ جيج ججا   انثى ىجيخ صبحي عبج هللا سعج هللا -01
 االكؿ جيج ججا   ذكخ كائل الياس خزيخ فشؾش -00
 االكؿ جيج ججا   ذكخ عمي غداف كشعاف دمحم حياتي -02
 االكؿ جيج ججا   انثى رفاه رعج جاسؼ دمحم عمي العبيجي -01
 االكؿ جيج انثى اية سعج سعيج احسج الجيؾه جي -06
 االكؿ جيج انثى نبا عدت عبج العديد غخيب الظائي  -05
 االكؿ جيج انثى تياني زىيخ تؾما زكرا حشؾنا -04
 االكؿ جيج انثى ميخنا غانؼ داؤكد كخكمي كركؾص -07
 االكؿ جيج انثى  مخكة نرخ الجيؽ دمحم عمي ابخاليؼ -02
 االكؿ جيج انثى رحسة مؾفق جبخ جاسؼ الميمة -09
 االكؿ جيج ذكخ ابخاليؼ طالؿ ابخاليؼ عبج الفتاح فخحة -21
 االكؿ جيج انثى سالي سالؼ كامل كخيؼ -20
 االكؿ جيج انثى  ميخي عامخ تؾما ميخا زكمايا  -22
 االكؿ جيج انثى رؤى قيذ صبخي شخيف الرائغ -21
 االكؿ جيج ذكخ عمي حداف صييب سعيج الجيؾه جي   -26
 االكؿ جيج انثى ىؾليا مشرؾر مبارؾ مشرؾر عيدؾ  -25
 االكؿ جيج انثى كالرا زاىخ بظخس حشا الدسعاني  -24
 االكؿ جيج انثى عبج هللا دمحمزبيجة باسل  -27
 االكؿ جيج انثى ىيميؽ صميؾ بشياميؽ الزار  -22
 االكؿ جيج ذكخ عبج هللا دمحم سعيج صالح القظاف -29
 االكؿ جيج ذكخ عمي نؾاؼ عمي ابخاليؼ -11
 االكؿ جيج انثى نؾر رعج عمي حديؽ البجاري  -10
 االكؿ جيج ذكخ عبج هللا نؾر الجيؽ عبج القادر مرظفى  -12
 االكؿ جيج انثى لجيؽ نجؼ طو الياس  -11
 االكؿ جيج انثى حشيؽ احسج يحيى احسج دالؿ باشي -16
 االكؿ جيج انثى شيج فاضل عد الجيؽ نغاـ -15
 االكؿ جيج انثى نبا حكست يحيى يؾنذ السالح  -14
 االكؿ جيج ذكخ دمحم فتحي احسج خمف -17
 االكؿ جيج انثى شيج نافع بجر دمحم -12
 االكؿ جيج انثى نؾرا نجؼ عبج هللا عمي الحخباكي  -19
 االكؿ جيج ذكخ بكخ صباح نعساف خميل  -61
 االكؿ جيج ذكخ ضياء فائد ضياء شيت خظاب  -60
 االكؿ متؾسط انثى  شيج غداف عجناف محسؾد الكيدي  -62
 االكؿ متؾسط انثى سارة عسار صالح شاكخ عقخاكي  -61
 االكؿ متؾسط ذكخ ابخاليؼ دمحم صالح  الياس خمف -66
 االكؿ متؾسط انثى اطياؼ عامخ يحيى حسجكف السؾلى -65
 االكؿ متؾسط انثى ىجى ندار دمحم عبج هللا العبيجي -64
 االكؿ متؾسط ذكخ حخداف عادؿ صالح دمحم الجسيمي  -67



 االكؿ متؾسط انثى ىالة عبج الدتار قاسؼ ياسيؽ  -62
 االكؿ متؾسط انثى جؾلييت ادكرد ايميذع ىخمد -69
 االكؿ متؾسط انثى صفا بداـ حاـز دمحم القداز -51
 االكؿ متؾسط انثى دعاء عبج السشاؼ صالح عسخ الشعيسي  -50
 االكؿ متؾسط ذكخ صسيؼ دمحم يؾنذ احسج -52
 االكؿ متؾسط انثى شحى يؾنذ حدؽ شياؿ الحجيجي -51
 االكؿ متؾسط انثى يؾسف خزخ الحسجانيسخى دمحم سعيج  -56
 االكؿ متؾسط ذكخ بالؿ رائج سميساف دمحم االحسج -55
 االكؿ متؾسط انثى ىاجخ يؾنذ دمحم اسساعيل الخمزاني -54
 االكؿ متؾسط انثى حؾراء عبج الؾىاب دمحم عمي  -57
 االكؿ متؾسط انثى غفخاف ىادي فاضل عبج هللا الكعيجي -52
 االكؿ متؾسط ذكخ فخاس عجناف عبج الكخيؼ احسج  -59
 االكؿ متؾسط انثى سارة ميشج قاسؼ دمحم السذيجاني  -41
 االكؿ متؾسط انثى رحسة عبج السشعؼ ابخاليؼ عبج الفتاح الفخحة -40
 االكؿ متؾسط ذكخ ايثار اياد دمحم عبج هللا الدبيجي -42
 االكؿ متؾسط ذكخ سيف راغب محسؾد عجكش البجاري  -41
 االكؿ متؾسط ذكخ اراس قخياقؾس اسظيفؾ بظخس عظا هللا  -46
 االكؿ متؾسط ذكخ حداـ عامخ داؤد عباس -45
 االكؿ متؾسط انثى مخكة نؾر الجيؽ عباس عمي الؾنجاكي  -44
 االكؿ متؾسط انثى سجى فخج دمحم جاسؼ الجبؾري  -47
 االكؿ متؾسط انثى نجؾى خميل ابخاليؼ رحاكي  -42
 االكؿ متؾسط انثى امشة بذار صالح شاكخ العقخاكي  -49
 االكؿ مقبؾؿ ذكخ عبج هللا عبج الخحسؽ رمزاف عيجاف المييبي -71
 االكؿ مقبؾؿ ذكخ غداف كساـ سعيج تؾما ابارليؼ -70
 االكؿ مقبؾؿ انثى فاتؽ ناعؼ ابخاليؼ ناصخ الجبؾري  -72
 االكؿ مقبؾؿ ذكخ دمحم مازف صائب احسج الديباري  -71
 االكؿ مقبؾؿ ذكخ كساـ حسؾ  حدؽ بخك -76

 
 
 

 جامعة السؾصل / كمية الريجلة
 0/01/2104ش ط ر في  9765) الجكر الثاني ( بسؾجب االمخ الجامعي السخقؼ  2104-2105خخيجي العاـ الجراسي 

 
 الشجاح دكر التقجيخ  الجشذ  االسؼ الخباعي كالمقب ت
 الثاني متؾسط انثى الجيؽ  قاسؼ الشعيسيامشة قيذ محي  -0
 الثاني متؾسط انثى رانيا دمحم زكي ابخاليؼ البخكاري  -2

 الثاني متؾسط انثى اف خالج شيت خميل البريخي  -1

 الثاني مقبؾؿ ذكخ كساـ طارؽ محسؾد حسادي السذيجاني -6

 الثاني مقبؾؿ ذكخ مرظفى جسيل دمحم اميؽ سميساف -5

 
 
 
 
 
 



 ( الجراسة )الرباحية(الكؿ)الجكر ا 2104/2107العاـ الجراسي  يخخيج
 .1/4/2102في  ش ط ر1001بسؾجب االمخ الجامعي  السخقؼ 

 
 

 دكر الشجاح التقجيخ الجشذ االسؼ الخباعي كالمقب  ت

 االكؿ جيجججا ذكخ مثشى كشعاف زكي  0

 االكؿ جيجججا انثى عحراء الياس شسعؾف  2

 االكؿ جيجججا ذكخ عبج هللا فارس احسج  1

 االكؿ جيجججا ذكخ ىجخاف دمحم نؾر شيخؾ  6

 االكؿ جيجججا ذكخ احسج حسجي عبج الخحسؽ 5

 االكؿ جيجججا انثى مانؾيال فخج مخزيشا  4

 االكؿ جيجججا انثى باف كامل رفؾ  7

 االكؿ جيجججا ذكخ ىجار مؾفق غانؼ  2

 االكؿ جيجججا انثى حشيؽ طالؿ دمحم  9

 االكؿ جيج انثى نؾر حسيج عديد 01

 االكؿ جيج انثى زىخاء بذار دمحم صجيق 00

 االكؿ جيج ذكخ آنجي عبج مشرؾر  02

 االكؿ جيج انثى اباء عجناف عثساف 01

 االكؿ جيج انثى نؾر نبيل صالح  06

 االكؿ جيج انثى ميذ بياء حسيج 05

 االكؿ جيج انثى ازىار نؾري عمي 04

 االكؿ جيج ذكخ مؾفق ىادي زيا عبج هللا  07

 االكؿ جيج انثى ايو ىاني عبج هللا  02

 االكؿ جيج انثى تقى مجاىج كامل  09

 االكؿ جيج انثى رحسة خيخي الجيؽ حديؽ 21

 االكؿ جيج انثى سسا عبج االحج يؾسف 20

 االكؿ جيج ذكخ احسج ناعؼ طيؾ 22

 االكؿ جيج انثى رنجة غداف عديد  21



 االكؿ جيج انثى سؤدد خالج فالح  26

 االكؿ جيج انثى ضحى نؾفل سالؼ 25

 االكؿ جيج ذكخ ايفؽ نسخكد متي  24

 االكؿ جيج انثى كاتخيؽ طالؿ بيشاف  27

 االكؿ جيج ذكخ حسدة رائج دمحم اميؽ 22

 االكؿ جيج ذكخ ايؾب دمحم تؾفيق مجيج 29

 االكؿ جيج انثى زىخاء احسج محسؾد  11

 االكؿ جيج انثى ركعة دمحم قشبخ 10

 االكؿ جيج ذكخ انجي صبخي مؾسى  12

 االكؿ جيج انثى سسا طالؿ شاكخ  11

 االكؿ جيج ذكخ سبياف احسج ركمي 16

 االكؿ جيج ذكخ احسج عبج الخحسؽ حدؽ  15

 االكؿ جيج ذكخ ندار نؾفل عبج 14

 االكؿ متؾسط ذكخ دمحم جسيل كل 17

 االكؿ متؾسط انثى ىجى )دمحم نؾري ( سيف الجيؽ  12

 االكؿ متؾسط انثى جيياف نجؼ الجيؽ فخحاف  19

 االكؿ متؾسط انثى باف انؾر عبج الجبار  61

 االكؿ متؾسط ذكخ اسامة ياسخ احسج 60

 االكؿ متؾسط ذكخ دمحم عبج الرابخ ابخاليؼ  62

 االكؿ متؾسط انثى غفخاف سالـ احسج 61

 االكؿ متؾسط ذكخ دمحم احسج خمف عمي 66

 االكؿ متؾسط انثى حدشاء شاكخمحسؾد 65

 االكؿ متؾسط ذكخ انذ قتيبة عبج الخحسؽ  64

 االكؿ متؾسط ذكخ كاعؼ سعجي سعيج  67

 االكؿ متؾسط ذكخ دمحم بذار ذنؾف  62
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