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ادارة مشروعاتذكراتصاالت2006كميليايعحسام عبيد9

وب62 ادارة مشروعاتذكراتصاالت2013صباحجمالع م

ادي21 ادارة مشروعاتذكراتصاالت2001راغده ابو طافشاحمدفادي ال

ةعوضسامر العقلة793 ة2017صا ادارة مشروعاتذكربيطر

ة2010املنجيبسارة الصا3347 ادارة مشوعاتانبيطر

هعنور الع3238 ة2011سم ادارة مشروعاتانبيطر

ر4217 ة2000حياةوفيقملا  بر ادارة مشروعاتانبيطر

يملك كبب756 ة2017رزان الفلومحمد را ادارة مشروعاتانبيطر

ادمع زاعور 2690 ة2014رائدة زاعور ز ادارة مشروعاتذكربيطر

يه6121 ه طر هنب ة2003امينه العبدنز ادارة مشروعاتانبيطر

ك2799 ة2010يله غزالنخالدشذا يز ادارة مشروعاتانبيطر

ة2002امنه عدوي بدر الدينمحمد الطسه5666 ادارة مشروعاتذكربيطر

بعقاب حمدان2838 ة2014نجال راحس ادارة مشروعاتذكربيطر

ة2018رفاه االمعبدهللاطارق علوان859 ادارة مشروعاتذكربيطر

ة2009حياة الباكاديبسام املو3307 ادارة مشروعاتذكربيطر

يم شيخ سليمان851 ة2016امون شيخ سلمانصالحابرا ادارة مشروعاتذكربيطر

ة2017باسم الباشامحمدعدي الغاوي 744 ادارة مشروعاتذكربيطر

ة2012فاطمهساماسراء البو3508 ادارة مشروعاتانبيطر

ة - فندقية - اتصاالت - نقل ) نية ( زراعية - بيطر ة امل ملة الثانو ن  مفاضلة التعليم املفتوح  املقبول
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ة2012بدرهعربغفران الع3566 ادارة مشروعاتانبيطر

ة2017عيدةادةمحمد اسعد751 ادارة مشروعاتذكربيطر

ممحمداسماعيل العبد هللا727 ة2017مر ادارة مشروعاتذكربيطر

طيب752 ة2017فاطمةخالدمحمد ا ادارة مشروعاتذكربيطر

ةبدروسيم  حسن3602 ة2009سم ادارة املشروعاتذكربيطر

هعفادي حرفوش2659 ة2014فوز ادارة املشروعاتذكربيطر

ن3345 ناسماعيلرشا الياس يه الياس ة2010خ ادارة مشروعاتانبيطر

غام يوسف3523 ادا ة2009سميحه داؤدج ادارة مشروعاتانبيطر

ر53 ماسماعيلمحمد ضا ادارة املشروعاتذكرزراعية2017مر

د ابو شب53 ادارة مشروعاتذكرزراعية2016باسمه نصرعصمتدر

سن محمد1605 مصاعبد ا ادارة مشروعاتذكرزراعية2001مر

ادارة مشروعاتذكرزراعية2017وداد بدرانمحمد صارضا بدران103

يممجد الدين داود26 ادارة مشروعاتذكرزراعية2013وفاءابرا

ا  الساره4312 ي م ادارة مشروعاتانزراعية2003يام الغديرخ

ت السلومي859 انس ادارة مشروعاتانزراعية2001عيمهرا

ساء ابو الوي 118 ول طعمهم ال ا ادارة مشروعاتانزراعية2017فر

ب8 ادارة مشروعاتذكرزراعية2014حاجةمحمدخالد  الدر

لقي21 لمحمد ا يم ما ادارة مشروعاتذكرزراعية2017امل ا
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ادارة مشروعاتذكرزراعية2017غصون مطرماجديزن الكشك29

مود18 اماسرحسام ا ادارة مشروعاتذكرزراعية2015س

ب843 ام القطر ادارة مشروعاتانزراعية1999نجاح الشيحاوي خالدر

اممحمدلؤي وطفة1820 ادارة مشروعاتذكرزراعية2003س

نيوسف السعدي78 ادارة مشروعاتذكرزراعية2017صبحه السعديياس

ي113 ا دعبد الرحمن الزو ادارة مشروعاتذكرزراعية2015سعدهف

ن ديوب598 وبحسنياسم ادارة مشروعاتانزراعية2012جميله م

ادارة مشروعاتانزراعية2002حواعوفاء الشعار187

ري 1740 ر ادارة مشروعاتذكرزراعية1998امنهيوسفطارق ا

ادارة مشروعاتانزراعية2005نجاحمحمودمنال  املو414

ادارة مشروعاتذكرزراعية2010طيبةعبد الغمصطفى القطان517

ادارة مشروعاتانزراعية2001وكبحسنسل الشاطر4348

س بارود268 يمل ادارة مشروعاتانزراعية2014م عبيدا

ادارة مشروعاتانزراعية2014اعتدالاسماعيلرزان امل481

ادارة مشروعاتانزراعية2008انصافناصيفملى سالمي37

نعالء ساعور 19 ادارة مشروعاتذكرزراعية2013يامحس

ادارة مشروعاتذكرزراعية1993نوالمحمودمازن حسن43

همحمودامتثال سالمي79 ادارة مشروعاتانزراعية1997سم
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ادارة مشروعاتذكرزراعية2007عفافغسانخالد  الشديدي343

ادارة مشروعاتذكرزراعية2017يجةغانمشادي الرمان74

ناكرم قاسم87 ادارة مشروعاتذكرزراعية2017فاطمةحس

طيب45 رةعمادعدنان ا ادارة مشروعاتذكرزراعية2017ز

ةشامانق سليمان76 ادارة مشروعاتذكرزراعية2017فكتور

ايك30 ادارة مشروعاتذكرزراعية2017فادياسليميوسف ا

وري52 ماحمدمحمد ا ادارة املشروعاتذكرزراعية2017مر

ادارة املشروعاتذكرزراعية2001بدرهمنمحمد عدره1724

ادارة مشروعاتانزراعية2010شرى املغنوة حماد1018

يم50 يم ابرا ادارة مشروعاتذكرزراعية1991رسميةيوسفابرا

وطه974 ادارة مشروعاتانفندقية2005فاطمةغساننورا ع

ادارة مشروعاتانفندقية2002حميدهعبد اللطيفناء محمود2509

ميد132 ادارة مشروعاتذكرفندقية2016رمحمد عدنانمحمد عبد ا

ادطارق صوان142 ز الزغتيز ادارة مشروعاتذكرفندقية2010تر

ادارة مشروعاتذكرفندقية2017ثناء القادري محمد زيمان بزازي 624

ن االحمد138 ادارة مشروعاتذكرفندقية2002ليناعحس

با1443 ادارة مشروعاتذكرفندقية1999شفيقهجميلحنان ا

ادارة مشروعاتذكرفندقية2009نادياسمنور فروج453
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ادارة مشروعاتانفندقية2002حليمه الديابجودتلب حسن1180

ادارة مشروعاتذكرفندقية1998نوالفوزينورس  القنطار514

سن192 ادارة مشروعاتذكرفندقية2015فاطمه خليلعاحمد  ا

يم ا601 ادارة مشروعاتذكرفندقية2017ايمانعمادابرا

ادارة مشروعاتذكرفندقية2005دى صاعمحمد صا479

ي103 ادارة مشروعاتذكرفندقية2009فاطمه خلفيوسفاحمد  االش

امعمرمحمد تاج الدين الكردي429 ادارة مشروعاتذكرفندقية2015عب ال

سن2659 ن  ا ادارة مشروعاتذكرفندقية2000سعادمحمدحس

وجك613 ادارة مشروعاتذكرفندقية2017فاديه رشيدنزارعمر 

ب134 ا السلومفايزمحمد نور الدين الغر ادارة مشروعاتذكرفندقية2015رومي

ي107 سعبادة  قضما ادارة مشروعاتذكرفندقية2017منالت

ادارة مشروعاتانفندقية1999فضهعسالف وسوف1411

ادارة مشروعاتذكرفندقية2016ميادهعمادوسام بلعوط124

ن الس600 فيظنيف سامعبد ا ادارة مشروعاتانفندقية2015اب

ادارة مشروعاتذكرفندقية2017وحيدينضاللؤي املت652

شام سيوده38 ادارة املشروعاتذكرفندقية2014قمرعبد الرخمن محمد 

زفراس محمد2403 عذكرزراعية1993وسرعز ادارة مشار

يوبرمضانفاديا األحمد1804 ادارة مشروعاتانزراعية2006سرسك امل
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مع رمضان102 ادارة مشروعاتذكرزراعية2002نديمةعبد الكر

سن124 نمحمد  ا ادارة مشروعاتذكرزراعية2015يام املصري ياس

ب853 بغصون غر ادارة مشروعاتانفندقية2010صباح جعفرغر

لف928 ادارة مشروعاتانفندقية2005يام عثمانخلفيفاء ا

ود ا1558 فع ادارة مشروعاتانزراعية2005فاطمةشر

ادارة مشروعاتانفندقية2017زارعبد القادرفيدان حمو801

ببنان عبود485 هحب ادارة مشروعاتذكرنقل2002نظ

هناصرسومر سليمان256 ادارة مشروعاتذكرنقل2001و

س محمد494 ادارة مشروعاتذكرنقل2005ال يوسفجابرا

ادارة مشروعاتذكرنقل2001فدوى احمدعمار ع306

ممحمودسام طيارة94 ادارة مشروعاتذكرنقل2015مر

زهاحمدعمر صوان57 ادارة مشروعاتذكرنقل2008عز


