
  لطى انسدٌث ٔعهٕيّ -كهٍة انعهٕو االضاليٍة 

 ندراضحٍٍ انصثازٍة ٔانًطائٍةا  -انكٕرش انثاًَ  - انثانثةَحائح انًرزهة 

 9191-9109نهعاو اندراضً 

 انُحٍدة اضى انطانة ت

 ناجح أزًد زكً كرٌى  .0

 ناجح أزًد ضحار خًعة  .9

 ناجح طالل عثداهلل   .3

 ناجح أزًد ٌاضٍٍ زًد  .4

 ناجح يٍُف يطهك ادْاو  .5

 ناجح اصف عثاش َدى  .6

 ةناجح أطٍاف إَٔر أزًد  .7
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