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 2112/ 11/ 22 االثنين المصادف موعد المقابلة

 االسم ت االسم ت

 دػاء يذًذ َجٛة يذًٕد 31 ادًذ ػادل ػثذ انًُؼى ػسٚس 1
 تراء دطاو جاضى يذًذ 32 يصطفٗ ضؼذٌٔ ذٕفٛك دطٍٛ 2
 فرح صثاح ْاد٘ صانخ 33 يصطفٗ ػهٙ ػثذانكرٚى ادًذ 3
 اٚح َجاح ٚذٛٗ ػثاش انرتٛؼٙ 34 ضرٖ ادًذ ػهٙ ػثذ انردًٍ 4
 زٚذٌٔ ػثاش صؼة دطٍ 35 نٛهٛاٌ يرداٌ ضُذارٚة انٛاش 5
 يرٚى يذًذ ظافر ػثذانًُؼى جًٛم 36 ضرٖ خضٛر ػثاش يشجم 6
 رغذ ضهًاٌ كرجٙ فرداٌ 37 يصطفٗ لصٙ دطٍ ػثذ انرضٕل 7
 ركرٖ اكرو ضانى ػٛذاٌ 38 رَا يذًذ رشٛذ يذًٕد 8
 يُٗ يذًذ يذًٕد ػثذ انردًٍ 39 َٕرش يؼرضذ يذًذ صانخ اضًاػٛم 9

 ضُاٌ دكًد ػثذ انطالو ػًر 40 يذًذ ػهٙ صثر٘ ػثذ انردًٍ 10
 فرح ػاٚذ دأد يذطٍ 41 لًر ادًذ جاضى دطٍٛ 11
 ػهٙ شٓاب ادًذ جاضى 42 يٙ يٕفك دأد دثٛة 12
 اٚاد اتراْٛى يذًذ ػهٙ 43 رَذ شاكر يذًٕد كاظى 13
 زْراء فًٓٙ ضهًاٌ يٓذ٘ 44 راَّٛ دارز خضٛر ػثاش 14
 ادًذ جثار شٛذاٌ فٛاض 45 يطار َثّٛ يذًذ ػطا 15
 ػهٙ دطٍٛ صانخ غانٙ 46 دٕراء يذًذ َثٛم يذًذ ػهٙ انذًايٙ 16
 ادًذ ضهًاٌ ػثٛذ فرج 47 دانٛا فائس فرٚذ ػٛطٗ 17
 ضٓٛر يكٙ اتراْٛى دايذ 48 ػهٙ دأد ضهًاٌ كرٚذ٘ 18
 يذًذ طّ شاكر رضٕل 49 يطهى ػثذ االيٛر ٕٚضف جؼفر 19
 َٕر ػهٙ كاظى ذمٙ 50 ٚاضًٍٛ طانة جًؼح جثار 20
 شٓذ رػذ دًٛذ ياجذ 51 اترٓال دطٍ يذًذ دطٍٛ يذًذ ػهٙ 21
 دٕراء دطٍٛ دراخ داجى 52 صفاء اتراْٛى ػهٙ ضانى 22
 اضراء دًٛذ دُرٕظ يذًٛٛذ 53 يؼرس اتراْٛى ػهٙ ضانى 23
 يذًذ ذٕفٛك دطٍ رضا انماضٙ 54 ضٛف َصٛر اتراْٛى ػثذهللا 24
 ػهٙ ذٕفٛك دطٍ رضا 55 رَذ ػثذ انهطٛف ػثذ انكرٚى ػثذ هللا 25
 ضرٖ خطاب ػثذ انٕادذ ػثذ انجثار 56 َٕر يٓذ٘ طارظ ػهٙ 26
 يُّٛ صثذٙ جٕاد دًسج 57 يرٚى دايذ ػثذ انرزاق ضهًاٌ 27
 ػمٛم صادة ػال٘ شالل 58 يصطفٗ ػثذ انكرٚى يذًذ ػثذ هللا 28
 ضارج رافغ ػهٙ ػثذ انٕادذ 59 انفضم تاضم لاضى يذًذ 29
 دػاء يازٌ فاضم ػثاش 60 يُاف ػهٙ اتراْٛى ذاّٚ 30
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 2112/ 11/ 27 المصادف الثالثاء موعد المقابلة

 االسم ت االسم ت

 اياَٙ ػثذ انطادج ػثذ رتح 32 يثُٗ يؤٚذ كاظى يذًٕد 1
 زُٚح طالل ػثذ انجثار ػثذانْٕاب 33 اَغاو صكثاٌ تذٌ ضُٛذ 2
 طٛثح ضؼذ ػثذهللا يذًذ 34 ادًذ ٚذٛٗ يذًذ راضٙ 3
 دُاٌ ٔنٛذ يذًٕد ػثذ 35 يُٓذ يُٛر ْاشى صادق 4
 شٓذ ػثذ انؼظٛى جثار جاضى 36 ػهٙ ػثذانٕادذ يذطٍ ػثذهللا 5
 يذًذ جٓاد دطٍٛ ػثاش 37 أاب رػذ جٕاد يذًذ كاظى 6
 اّٚ ذٕفٛك لٛص يذًذ ضؼٛذ 38 ػهٙ ػثذ انكرٚى ػثاش ْاشى 7
 زيٍ دطٍٛ ػهٕاٌ دطٍٛ 39 ادًذ ٚاضٍٛ طّ دطٍٛ 8
 رضم ػذَاٌ دداو خهف 40 دٛذر فؤاد غالو ػهٙ ػثذ 9

 ترٕل صفاء ػثذ انرزاق اتراْٛى 41 ادًذ نثٛذ رؤٔف صانخ 10
 يُّٛ ثاير جاضى َٕٚص 42 يرذضٗ ػثذ انكرٚى رضٕل 11
 ْانح ػثذ انٓاد٘ يطشر ػثذ 43 أدًذ ٔضاح يٓذ٘ ضهٛى 12
 رٔاٌ ػادل خهف دًٕد٘ 44 طارق زٚاد صانخ ْاد٘ 13
 ْذٖ َضر ػهٙ أيٍٛ 45 أدًذ صثاح ػسٚس ظاْر 14
 َٕر يخٛف كرٚى يشؼم 46 يذًذ اضؼذ دًّٚ خهف 15
 ْٛهٍٛ اتراْٛى كاظى ػثاش 47 ضريذ ػثذ انًجٛذ ػًر ػطاهللا 16
 اٚاخ ػادل جاضى يذًذ 48 أضايح فؤاد ػثذ األيٛر كاظى 17
 ذمٗ يجٛذ اضًاػٛم يصطاف 49 يصطفٗ ػثذانجثار دطٍٛ ػهٙ 18
 اَؼاو فاضم ػثاش اتراْٛى 50 يصطفٗ يازٌ غاز٘ جاضى 19
 غطك تاضم ػثذانردٛى ػثذانكرٚى 51 ػهٙ ػثذ هللا ػٛادِ يجٛطر 20
 ضارِ ضاير َٕٚص ضؼٛذ انذٛذر٘ 52 اضايّ كاظى ػٛذاٌ فرٚخ 21
 رضم تاضى يذًذ ضؼذ٘ 53 أدًذ صذاع رٚة شُذٔر 22
 صاترٍٚ ػهٙ ػٕدِ طؼًّٛ 54 يصطفٗ يذًذ ضٛاء يذًذ 23
 ػهٙ يكٙ جٕاد ػثذ انرضٕل 55 ْالل يذًذ يٕضٗ جاضى 24
 ياْر يسْر ٚاضٍٛ دطٍ 56 ٚاضر ٚذٛٗ دطٍ ػهٙ 25
 يصطفٗ طانة دأد غُٕ 57 دٛذر َسار رضا رؤٔف 26
 تراء فارش ػاصى يذًذ 58 ػهٙ يذًذ دأد ػثذهللا 27
 َٕرج ٔنٛذ ػثذ انٕادذ دهٕ 59 ػًار رافذ ادًذ ػثذ انكرٚى 28
 ضٛف ػهٙ تالضى جؼفر 60 زُٚة رػذ ػثذ انذًٛذ رضا 29
 راَٛح يؤٚذ خهف فانخ 16 ايم دطٍٛ شكر يذًٕد انؼٕاد٘ 30
   دٕراء ػثذ انطرار ػثذ األيٛر ػثذ انردًٍ 16

 


