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اٌىٛد

 ٦١٩٧٧١٤ ١أشرف داخٍ ٝشذاذٗ ض١ذ
 ٦١٩٧٩٦٣ ٢ادّذ عٍ ٟادّذ عثذاٌعس٠س
 ٦١٩٧٤٧٢ ٣ادّذ ٔصر اٌذ ٓ٠ادّذ دٍِّ ٝذّٛد
 ٦٣٣١٧٦٦ ٤اضالَ دّاد اٌط١ذ ز ٓ٠اٌذٓ٠
 ١٠٠٠١١٠٤٧ ٥اضّاء جّعٗ ٠ذ ٝ١دطٓ
 ٦١١١٣١٦ ٦اضّاء ِذّٛد ادّذ عثذاٌرازق
 ٦١١١٠٩٩ ٩اِجذ ضع١ذ وّاي فرج
 ٦١١١١٠٦ ١اًِ ض١ذ دّذ ٜادّذ
 ٦١١٠١٦٤ ٧اِ١رج جّاي ِذّذ ادّذ
 ٦١١١٠٠٤ ١٠اِ١رٖ دطٓ عٍ ٝاٌذ ٓ٠عرفاْ
 ٦٣٩٦٥٩٣ ١١ا ّٓ٠جرجص خٍ ً١دأ١اي
 ٦١١٠٥٦٠ ١٢ا ٗ٠عّاد اتراِ٘ ُ١ذّذ
 ٦١٩٧٩٥٣ ١٣ت١رر ع١اد شٍث ٟغاٌٟ
 ٦١١٠٠٥٣ ١٤دّادج جّاي ِذّذ عثذ اٌثالٟ
 ٦١١١٦٦٠ ١٥دعاء شعثاْ ِذّذ اٌصغ١ر عثذ اٌٛارز
 ٦٤٢١٥٩٧ ١٦رز٠ك فا٠ك فٛز ٜارِأٛ١ش
 ٦١١٠١٢٢ ١٩زٕ٠ة ِثرٚن ادّذ ِذّذ
 ٦١١١٠٦١ ١١ضارج عٛاض ِذّٛد عثذ اٌذٝ
 ٦١١١٦٠٣ ١٧ض١ذ ضعذ داِذ هللا عثذاٌذافع
 ١٠٠٠١١٠١٣ ٢٠شرٚق عثذاٌذى ُ١ادّذ دّٛدٖ
 ٦١٩٧٩٩٢ ٢١طٗ خاٌذ دطٓ خٍ١فٗ
ِ ٦١٩٧٥٧٧ ٢٢ار٠ا رضا خٍ ً١دأ١اي
ِ ٦١١١٠٢٣ ٢٣ذّذ دطٔ ٓ١اجِ ٟذّذ
ِ ٦٣٩٦٥١١ ٢٤ذّذ خاٌذ ِذّذ دافع
ِ ٦١١٠٣٥٥ ٢٥ذّذ خٍف ِذّذ ادّذ
ِ ٦٣١٧١٢٣ ٢٦ذّذ شاٚر دطٓ عثذاٌردُ١
ِ ٦٣٩٦٦٥٠ ٢٩ذّذ ِجذِ ٜذّذ ادّذ
ِ ٦٣٩٦٦٦٦ ٢١ذّٛد خٍف ذٛف١ك دطٓ١
ِ ٦١٩٧٦١٥ ٢٧رفد ض١ذُ٘ دث١ة ض١ذُ٘
ِ ٦٤٢٧٣٧٧ ٣٠رلص خٍف تٌٛص ِالن
ِٕ ٦١١١٥٣٠ ٣١ار ِذّذ ِذّذ عثذ اٌٛادذ

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

ِٕٙ ١٠٠٠١١٥٣١ ٣٢ذ صثذ ٝعٍ ٝواًِ
ٕ١ِ ٦١٩٧١١٧ ٣٣ا ِالن ٠عمٛب زوٝ
ٛٔ ٦١١٠١٥٤ ٣٤اي ِجذ ٞعثذ اٌعس٠س فرج
٘ ٦١١٠٥٢١ ٣٥اجر ِذّٛد ِذّذ زوٟ
٘ ١٠٠٠١١٠١٩ ٣٦ذٚء ِصطفِ ٝذّٛد ِٕٝٙ
 ٦١٩٧٥١١ ٣٩آ٠ح ادّذ عاوف عٍٝ
 ٦١١١٦٢٧ ٣١أدّذ عادي ٔص١ف دط ٓ١عٍٝ
 ٦١٩٧٧٦١ ٣٧أدّذ ِصطف ٝأت ٛتىر عثذ اٌذّ١ذ
 ٦١١٠٥٥٤ ٤٠اتراَ ت١ا ٜٚعثذاٌّط١خ عٛض
 ٦١١١٦٩٥ ٤١ادّذ اضّاع ً١جاتر عثذ اٌذف١ع
 ٦١٩٧٥٦٤ ٤٢ادّذ صاتر ِذّذ شذاذٗ
 ٦١١١٠٤٤ ٤٣ادّذ عٛض ِذّذ عّر
 ٦١٩٧٧٦٩ ٤٤ادّذ فرذ ٝادّذ عثذ اٌٍط١ف
 ٦٢٥٩٠٦٧ ٤٥اضاِٗ صاٌخ عثذ اٌىر ُ٠خشد
 ٦٣٣١٧١٦ ٤٦اضالَ طٗ ادّذ اضّاعً١
 ٦٣٣١٧٧٦ ٤٩اضالَ ِذّذ عثذهللا ذٝٔٛ
 ٦١١٠٠٧٣ ٤١اضالَ ِصطفِ ٝذّذ ذٝٔٛ
 ٦١٩٧٥٩٩ ٤٧اضّاء دّادٖ ض١ذ عٍٝ
 ٦١١٠٤٧٤ ٥٠اشرف خٛرش١ذ جاد اٌٌّٝٛ
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َ

اٌىٛد

 ٦٣٤٧٢٩٤ ٥١اٌذط ٓ١صالح ذّاَ عثّاْ
 ٦٤٢٧٢٠٢ ٥٢اٌفارٚق جّاي ِا٘ر عٍٝ
 ٦٣٩٣١٧٠ ٥٣اٌفر٠ذ ِالن ضعذ دثشٝ
 ٦٣١٧٥٣٢ ٥٤أرصار عث١ذ ضع١ذ عث١ذ
 ٦٣١٧٦٥٣ ٥٥اّ٠اْ ضعذ فا٠ك ع١ذ
 ٦١١١٤٩٢ ٥٦ا ّٓ٠ادّذ ِذّذ عثذ اٌعس٠س
 ٦١١١٥٥٤ ٥٩ا ّٓ٠عّاد صالح ادّذ
 ٦١١١٣٦٥ ٥١ا ٗ٠عسخ فرخ اٌثاب عثّاْ
 ٦١١١٥٩٠ ٥٧اِ ٗ٠ذّذ صاٌخ آِ١
 ٦٣١٧١٣٣ ٦٠تٙاء رجة دّاد ِٛضٝ
 ٦٣١٧١٤١ ٦١ت١رر اضذك رشذ ٜتطرش
 ٦٣١٧١٧٩ ٦٢دطاَ رفعد عثذاٌذى ُ١عٍٝ

االضُ

َ

اٌىٛد

 ٦٤٣١٦٦١ ٦٣دط٘ ٓ١ذ ٗ٠درب دطٓ
 ٦١١٠٢٦٠ ٦٤خذ٠جٗ جّ ً١راض ٝتِٝٛ١
 ٦١٩٧٤٣٦ ٦٥دعاء خٍف ِذّذ ِذّٛد
 ٦١١٠٩٤١ ٦٦دِ١أٗ عاطف رِس ٜفرج
 ٦١١١٤٣١ ٦٩دِ١أٗ عّاد ِعأ ٝغثر٠اي
 ٦١١٠١٦٩ ٦١رأ١ا عّار ِصطف ٝعٍٟ
 ٦١١١١٢٩ ٦٧رأ١ا ِرض ٝرشذِ ٜرضٝ
 ١٠٠٠١١٥٠٠ ٩٠رجة ِّذٚح ِذّذ عثذ اٌ٘ٛاب
 ٦١٩٧٩١٦ ٩١رداب عالء فرغً ٘اشُ
 ٦١١١٣٩٠ ٩٢رشا ِذّذ خٍف ِذّذ
 ٦٣٣٩١١٠ ٩٣زٕ٠ة ٛ٠ضف ِصطفِ ٝذّٛد
 ٦٣١٧١١٣ ٩٤ضاِخ عّر رشذِ ٜذّذ
 ٦١٩٧٧٩١ ٩٥ضاِ ٝتشر ٜصادق غاٌٝ
 ٦١١١١٠٤ ٩٦ضعذ فؤاد ضعذ تطرش
 ٦١١٠٣١٧ ٩٩ضّر رضا ِذّذ عٍٟ
 ٦١٩٧٥٧٤ ٩١شّ١اء جّاي عثذاٌعس٠س ِذّذ
 ٦١١١١٣٤ ٩٧شّ١اء فرذ ٝصالح عثذاٌذىُ١
 ٦٣٩٦٤٤٢ ١٠عاصُ رِضاْ واًِ عثذ اٌمادر
 ٦٤٢٣١٤٣ ١١عثذ اٌردّٓ ادّذ ِذّذ ِذّذ
 ٦١١١٢٦٥ ١٢عثذاٌجٍِ ً١ذّذ عثذاٌجٍ ً١صاٌخ
 ٦٤٢٧٣٩١ ١٣عثذاٌمادر عّر طٕطاِ ٜٚذّذ
 ٦٢٥٩٠١٩ ١٤عثذهللا ادّذ جّاي عثذإٌعُ١
 ٦١١٠٠١٠ ١٥عثذهللا ِذّٛد فرداخ ِذّٛد
 ٦١٩٧٥٧٦ ١٦عث١ر عالء ِذّذ وّاي عّر
 ٦٤٢٧٣١٩ ١٩عالءاٌذِ ٓ٠جٍ ٝجاردِ ٝجٍٝ
 ٦٣٩٦٦٤٦ ١١عٍ ٝرِضاْ شذاذٗ عثذ اٌردّٓ
 ٦١١١١٧٣ ١٧عٍ ٟصاٌخ عثذاٌّعس صاٌخ
 ٦٣٩٦٩٠٠ ٧٠عّر ات ٛاٌماضُ دّاد اتراُ٘١
 ٦٣٩٦٦٧٤ ٧١عّر اشرف اتراِ٘ ُ١ذّٛد
 ٦١١١٤٠٤ ٧٢عّر ِذّذ رت١ع عٍ ٝعثذ هللا
 ١٠٠٠١١٠٧١ ٧٣عّرِ ٚذّذ ضعذ ادّذ
 ٦١٩٧٦٣٩ ٧٤ورِ ُ٠ا٘ر عا٠ذ عثذإٌّعُ
 ٦٣٩٦٩٢٢ ٧٥و١رٌص ِ١الد ضٍّ١اْ اضذك
 ٦١١٠٣٧٢ ٧٦و١رٌص ٠طر ٜجاتر دٕاهلل
ٌ ٦١١٠٠٦٩ ٧٩ثٕاْ داِذ ِذّذ ادّذ

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

ِ ٦١١٠٢٤٠ ٧١ارِ ٜالن رزق هللا عثذج
ِ ٦١٩٧٠١٢ ٧٧ارٕ٠ا اشرف وّاي اضىٕذر
ِ ٦١١٠٠٤٦ ١٠٠ذثح عس٠س ع١اد ِ١خائً١
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َ

اٌىٛد

ِ ٦١١١٥٠٥ ١٠١ذّذ ادّذ عثذ اٌردّٓ ِذّذ
ِ ٦١١٠٤٣٢ ١٠٢ذّذ ادّذ عثذ اٌّذطٓ ِذّذ
ِ ٦١١٠٦٢٥ ١٠٣ذّذ ادّذ فراج ادّذ
ِ ٦٣٩٦٤١٠ ١٠٤ذّذ رضا فخر ٜجاد اٌٍّه
ِ ٦١١٠٧٣١ ١٠٥ذّذ شرتِ ٕٝ١ذّذ ات ٛاٌعال
ِ ٦٢٥٩١١١ ١٠٦ذّذ صاتر عثذاٌٛاجذ اضّاعً١
ِ ٦٣٩٦٥٤١ ١٠٩ذّذ ظر٠ف عثذ اٌٍط١ف ِذّذ
ِ ٦٣٩٦٥٥٧ ١٠١ذّذ عثذ اٌجٛاد عٍ ٝات ٛطالش
ِ ٦١١١٦٥٦ ١٠٧ذّذ عثذ اٌذىُ ِذّذ ِذّٛد
ِ ٦٣٩٦٦٩٠ ١١٠ذّٛد ض١ذ عٍ ٝض١ذ
ِ ٦٣٩٦٦١٠ ١١١ذّٛد عالء ِذّٛد فّٝٙ
ِ ٦١٩٧٤٠٧ ١١٢ذّٛد لذرِ ٞذّذ ِذّذ
ِ ٦١١١٤٥٩ ١١٣ذّٛد ِذّذ دّذاْ ِذّذ
ِ ٦١١٠١٢٥ ١١٤رٚج ِذرٚش ع١ذ ٔص١ر
ِ ٦١١١٤٤٥ ١١٥ر٠أٗ عادي فا٠س ع١اد
ِ ٦٣٩٦٦١١ ١١٦رٚ ُ٠ج ٗ١اضطفأٛش روٝ
ِ ٦١٩٧٣٣٦ ١١٩صطف ٝادّذ عثذ اٌرٛاب عثذ اٌذّ١ذ
ِ ١٠٠٠١٠٦٠٠ ١١١صطف ٝطارق صذل ٝاتراُ٘١
ِ ٦١٩٧١١٩ ١١٧الن ِا٘ر شف١ك ج١ذ
ٕ١ِ ٦٣١٧٦٦٩ ١٢٠ا عط ٗ١صذل ٝعطٗ١
ٕ١ِ ٦١١٠٠١٥ ١٢١ا ٛ٠ضف فا٠ك ِ١خائً١
ٔ ٦١١٠٧١٧ ١٢٢ارّ٠اْ أدّذ دطٓ ِذّذ
ٔ ٦١١١٥٩٤ ١٢٣عّح صثذِ ٟرذضِ ٟذّذ
٘ ٦١١٠٣٧١ ١٢٤ذ٠ر رشذِ ٜذّذ ادّذ
ٕ٘ ٦١١٠٠٢١ ١٢٥اء اضاِٗ فرذِ ٝذّذ
ٕ٘ ٦١١١١٩٦ ١٢٦اء عثذ اٌرش١ذ دٍّ ٝعثذ اٌثاضظ
ٚ ٦١١١٣١٤ ١٢٩ائً دطاَ اٌذ ٓ٠اترا٘ ُ١عٍٝ
ٚ ١٠٠٠١١٠٠٣ ١٢١ائً رضا ِذّذ ادّذ

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

ٚ ٦٣٩٦٦٩٤ ١٢٧ائً شىر ٜاٌ ُٙعٍٝ
ٚ ٦١١٠٣١٦ ١٣٠داد ِذّٛد فارٚق اٌطٕٛضٝ
 ٦٤٢٣٦٢٤ ١٣١ادّذ اِ ّٓ٠ذّذ ادّذ
ِ ٦٣٩٦٥٧٦ ١٣٢ذّذ جّاي ِذّٛد ادَ
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َ

اٌىٛد

 ٦١٩٧١٠١ ١آ ٗ٠اٌط١ذ ر٠اض ِذّذ
 ٦١١١١٠٣ ٢إِاَ دِرداظ عٍِ ٝذّذ ضٍّ١اْ
 ٦١١٠٤٤٩ ٣اترا٘ ُ١عثذ إٌث ٝاتراِ٘ ُ١رٌٝٛ
 ٦١٩٧٥٦٣ ٤ادّذ جّاي تٙجاخ ض١ذ
 ٦١١١٦٧٥ ٥ادّذ خاٌذ ضٍّ١اْ عثذ اٌطالَ
 ٦١١١٩١٦ ٦ادّذ رت١ع ٘اشُ ِغرتٝ
 ٦١١١١١٩ ٩ادّذ رجة عثذاٌالٖ عثذاٌٛدٚد
 ٦١١١١١١ ١ادّذ رجة ِذّذ فٛزٜ
 ٦١٩٧٦٢٧ ٧ادّذ رِضاْ عٍِ ٝذّذ
 ٦١١١٥٠٢ ١٠ادّذ شعثاْ صالح ذٛف١ك
 ٦٣٣٢١٦١ ١١ادّذ صالح ِذّذ عسِ ٝأٛر
 ٦١١١٠١٧ ١٢ادّذ طٍثٗ ِذّذ صذ٠ك
 ٦١٩٧٤٥٩ ١٣ادّذ عثذاٌعس٠س عثذاٌصثٛر عثذاٌطالَ
 ٦١١٠٥٦٢ ١٤ادّذ عصاَ صاتر روٝ
 ١٠٠٠١١٤٦١ ١٥ادّذ عٛاد خضر ِطٍُ
 ١٠٠٠١١٠٧٩ ١٦ادّذ فِ ٌٝٛذّذ ِرعٝ
 ٦١١٠٦٧٧ ١٩ادّذ ِذّذ عثذ اٌغفار ِذّذ

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

 ٦١٩٧٤٤٣ ١١ادّذ ِذّذ عثذاٌعس٠س عثذاٌرش١ذ
 ٦١٩٧٦٣١ ١٧ادّذ ِذّذ فرذِ ٝذّذ ادّذ
 ٦١١٠٧٦٣ ٢٠ادّذ ِذّذ ِذّذ جاتر عثذ اٌٌّٝٛ
 ٦١١١٠٣٤ ٢١ادّذ ِصطف ٝعثذاٌردّٓ ر٠اض
 ٦١١١٣٦٦ ٢٢ادّذ ٚج ٗ١عثذاٌعظ ُ١عثذاٌشافٟ
 ٦١١١٤٩١ ٢٣اضاِٗ عادي ضعذ ِذّذ
 ٦١٩٧٦١١ ٢٤اضراء اشرف اضّاعِ ً١ذّذ
 ٦١٩٧٥٩٦ ٢٥اضراء رضٛاْ صثذ ٟورار
 ١٠٠٠١١٠٩٠ ٢٦اضراء طارق ِذّذ عٍٝ
 ٦٣٣٧٠٣١ ٢٩اضالَ ِٛفك فخر ٜأدّذ
 ٦١١٠٢٩٤ ٢١اضّاء اترا٘ ُ١ات ٛتىر خًٍ١
 ٦١١١٤٣٧ ٢٧اضّاء عثذاٌثاضظ داِذ ِذّٛد
 ٦١٩٧٤٦٢ ٣٠اضّاء عصاَ دطٓ ِرٌٝٛ
 ٦١٩٧٦٢٢ ٣١اضّاء ٘شاَ ِذّٛد ذٛف١ك
 ٦١١٠٩١١ ٣٢ا٢ء عثذاٌجاتر اتراِ٘ ُ١عثذٜ
 ٦١٩٧٢١٥ ٣٣اٌط١ذ عصاَ أدّذ عثذ إٌثٝ
 ٦١١١١١٢ ٣٤اِ١رٖ ِذّذ عٍ ٝاتٛاٌذّاً٠
 ٦١١٠١١٦ ٣٥ا٠اخ دط ٓ١اتٛاٌّجذ دطٓ١
 ٦١٩٧٤١٣ ٣٦ا٠اخ عّر خٍ١فٗ ٔعّاْ
 ١٠٠٠١١٠٠١ ٣٩اّ٠اْ جّعح ِذّذ عثذاٌطالَ
 ٦١١١٢٣٥ ٣١اّ٠اْ ِخرار ادّذ ِذّذ
 ١٠٠٠١١٠٧٥ ٣٧ا ّٓ٠عّر ِٕج ٝصاٜٚ
 ٦١٩٧٤٩١ ٤٠اِ ّٓ٠ذّذ ادّذ ِذّذ
 ٦١٩٧٥٢٣ ٤١ا ٗ٠اتٛز٠ذ ٔاج ٝعٍٝ
 ١٠٠٠١١٤٩٣ ٤٢ا ٗ٠عثذ اٌذط١ة عثذ اٌذى ُ١ادّذ
 ٦٣١٧٦١٣ ٤٣ا ٗ٠عر١ك فرج عثاش
 ٦٣١٧٩٠٣ ٤٤اِ ٗ٠ذّذ ِذّٛد ادّذ
 ٦١٩٧٤١٥ ٤٥اِ ٗ٠رٚاْ ٔصار ِذّذ
 ٦١١٠٤٧٥ ٤٦اٙ٠اب ِذّذ اٌط١ذ اٌط١ذ
 ٦١١١٠٤٥ ٤٩تاضُ ٠اضر أِ ٓ١وّاي
 ٦١٩٧٤٦٤ ٤١تطّح عف١ف ٝعثذاٌرؤف ٘اشُ
 ٦١٩٧٩٦٩ ٤٧تالي عٍِ ٝذّذ شذاذح
 ٦٤٠٠٦٤٥ ٥٠تالي فرذ ٝاتراِ٘ ُ١ذّذ

كلية اآلداب

تقرير عن طالب سنة دراسية
الفرقة ثالثة  -الجغرافيا  -انتظام  -الخرائط

()٩

للعام االكاديمي () ٩١٩١ - ٩١٠٢
نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ  ٠٩:١٠ ١٠/٠١/٩١٠٢م

َ

اٌىٛد

 ٦١١٠٧٣٩ ٥١ت١رر رأفد شف١ك ٛ٠ضف
 ٦١١٠٩٢١ ٥٢جٙاد رجة ِذّذ اتراُ٘١
 ٦١١٠٠٧٥ ٥٣دازَ ضّ١ر ِذّذ ٘اشُ
 ٦١٩٧٤١٧ ٥٤دطاَ دطٓ ذِ ٟٔٛذّذ
 ٦١١٠٥٤٦ ٥٥دطاَ دطٓ عثذاٌرش١ذ دطٓ
 ١٠٠٠١١٤٩٢ ٥٦دطاَ ِذّذ ِذّذ شمرأٟ
 ٦١١١٤١٢ ٥٩دطاَ ِذّذ ٠ذ ٝعٍٝ
 ٦١١٠٠٧٦ ٥١دط ٓ١طارق ِذّذ ِذّذ
 ١٠٠٠١١٠٤١ ٥٧دّادٖ اتٛضّرٖ ادّذ اتٛضّرٖ
 ٦١١١٤٩٩ ٦٠دّادٖ عثذ اٌفض ً١عثذ اٌمادر عٍٝ
 ١٠٠٠١١٩٦٩ ٦١دّادٖ ِفراح رت١ع ٟواًِ
 ١٠٠٠١١٤٩٥ ٦٢دٕاْ عٍِ ٝطا ٞٚد٠اب
 ٦١١٠٧١٢ ٦٣دٕاْ عّر ِذّذ عٍٝ
 ٦١١٠٢١٧ ٦٤خٍ ً١اترا٘ ُ١تطرش غثر٠اي
 ٦٣١٧٧٤٩ ٦٥د٠ف١ذ خ١ر ٜدأ١اي ترضَٛ
 ٦١١١٤٦١ ٦٦رائذ صاٌخ ِرع ٝضاٌُ
 ٦١١٠٢٥٢ ٦٩رأ١ا رجة تىرِ ٜذّذ
 ٦١١١٤٢١ ٦١رت١ع ٔث ً١رت١ع عثذاٌعٍُ١
 ٦١١١٤٠٣ ٦٧رف١ك جرجص شىرٔ ٜج١ة
 ٦٤٣١٦٦٣ ٩٠رِ ُ٠ذطٓ ِصطف ٝاتراُ٘١
 ٦١٩٧٩١٧ ٩١ضارج وّاي فٛزِ ٞرلص
 ٦١١٠٤١٢ ٩٢ضّ ٗ١اشرف ِذّذ ات ٛاًٌٍ١
 ٦١٩٧١٩٧ ٩٣شّ١اء عط١ح جّعح عثذ اٌذىُ١
 ٦١١٠٢٧٠ ٩٤شّ١اء ِذطٓ اترا٘ ُ١زوٝ
 ٦١١١٥٠١ ٩٥شّ١اء ٔاج٠ ٝطرِ ٞصطفٝ
 ٦١١١٠٧٧ ٩٦صاتر ٓ٠فرذِ ٝذّذ ِذّذ
 ١٠٠٠٠٠٤٤٩ ٩٩صاترِ ٓ٠عٛض فراج ِذّذ
 ٦١٩٧١٤١ ٩١عاِر صذلِ ٝذّٛد ِذّذ
 ٦١١٠٦٢٦ ٩٧عثذ اٌردِ ُ١ذّذ دطٓ اضّاعً١
 ٦١١١٠٩٧ ١٠عثذ اٌطّ١ع ِذّذ عثذ اٌطّ١ع عٍٝ
 ٦١٩٧٦٥٥ ١١عثذ هللا ادّذ ضعذ ِذّذ
 ٦١٩٧٥٦٦ ١٢عثذ هللا دطٓ عثذ اٌعس٠س أدّذ
 ٦٤٢٧٣٥٧ ١٣عثذاٌردّٓ رفاع ٝخٍف عثذاٌخاٌك

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

 ٦١٩٧٧٩٢ ١٤عثذاٌردّٓ لاضُ ادّذ ض١ذ
 ٦١١٠١٠٠ ١٥عثذهللا رجة عثذاٌّذطٓ اضّاعً١
 ٦١١٠١٠١ ١٦عثذهللا فرغً اِ ٓ١ض١ذ
 ٦١١١١٣٥ ١٩عث١ر ع١ذ رشذ ٜعثذاٌعظُ١
 ٦١١٠٩٣١ ١١عال اٌط١ذ اترا٘ ُ١اتراُ٘١
 ١٠٠٠١٠٥٢١ ١٧عّر خاٌذ ض١ذ دطٓ١
 ٦١١١٦٥١ ٧٠عّرٔ ٚاصر ِذّذ ِذّذ
 ٦١١٠٣٣٩ ٧١غسٚج عط ٗ١دّذ ٜادّذ
 ٦٣٩٦٩١٢ ٧٢فادٔ ٜاشذ ضعذ ٔاشذ
 ١٠٠٠٠٠٣٩٩ ٧٣فاطّح اٌس٘راء عثذ اٌذّ١ذ عثذ اٌطّ١ع عثذ اٌغٕٟ
 ٦١١٠٥٩٥ ٧٤ور ُ٠دّسٖ عثذاٌرٛاب ِعرٚف
 ١٠٠٠١١٠٥١ ٧٥ورِ ُ٠ذّذ ٘جرش خّ١ص
 ٦١١٠٧٤١ ٧٦وّاي دّذ ٜوّاي ادّذ
ِ ٦١٩٧٢٧١ ٧٩ذّذ ادّذ ضٕٛض ٝعّر
ِ ٦١١١٩٢١ ٧١ذّذ خالف ِذّذ دطٓ١
ِ ٦١١٠٩٣١ ٧٧ذّذ رضا اترا٘ ُ١ادّذ
ِ ٦١٩٧٥٦٩ ١٠٠ذّذ رِضاْ عٛض دطٓ
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َ

اٌىٛد

ِ ٦١١١٠٤٦ ١٠١ذّذ زغٍٛي ِذّذ عثذ اٌذّ١ذ
ِ ٦١١١٤١٦ ١٠٢ذّذ ضاٌُ ِذّذ ضاٌُ
ِ ٦١١٠٩٢٤ ١٠٣ذّذ شٛل ٝاتراِ٘ ُ١ذّذ
ِ ٦٣٩٦٥٤٩ ١٠٤ذّذ عادي ِذّذ عثذ اٌذىُ١
ِ ١٠٠٠١١٠٥٧ ١٠٥ذّذ عثّاْ جّعح ضع١ذ
ِ ٦١١٠٦٢٩ ١٠٦ذّذ عصاَ ضعذ ادّذ
ِ ٦١٩٧٤٧٩ ١٠٩ذّذ ِذرَ ٚفم ٟعثذ اٌعس٠س
ِ ٦١١١٦٥٩ ١٠١ذّذ ِذّٛد راض ٝعٍٝ
ِ ٦١١١١٧١ ١٠٧ذّذ ِذدد صالح اٌذ ٓ٠عثذ اٌذافع
ِ ١٠٠٠١١٥٢٤ ١١٠ذّذ ِّذٚح زو ٝعثذاٌرازق
ِ ٦١١٠٥٠٢ ١١١ذّذ ِٕصٛر عثذ اٌج١ذ ات ٛتىر
ِ ٦١١٠١٠٦ ١١٢ذّذ ٔثٔ ً١ج١ة عثذ اٌثالٝ
ِ ٦٣٩٦٦٦٢ ١١٣ذّٛد دطِ ٓ١ذّذ صاتر
ِ ٦١١٠٥٥٠ ١١٤ذّٛد دٍِّ ٝذطة ِرٌٝٛ

االضُ

َ

اٌىٛد

ِ ٦١١١٦٠٥ ١١٥ذّٛد رجة ِذّذ دضٛلٝ
ِ ٦١١٠٥٩٢ ١١٦ذّٛد صفٛخ عثذاٌرش١ذ عثذاٌردُ١
ِ ٦١١٠١٠١ ١١٩ذّٛد عثذاٌردّٓ ادّذ ِذّذ
ِ ١٠٠٠١١٠٤٠ ١١١ذّٛد ِذّذ ادّذ ِذّذ
ِ ١٠٠٠١٠٦٤٠ ١١٧ذّٛد ِذّذ خٍف عثذ اٌذىُ١
ِ ٦٣٩٦٦١٢ ١٢٠ذّٛد ِذّذ ضعذ ِذّذ
ِ ٦١١٠٤١٥ ١٢١ذّٛد ٔصر زور٠ا عٍٝ
ِ ٦١١٠٩٢٥ ١٢٢رزٚق عٍ ٝصاٌخ صاٌخ
ِ ٦١١١٦٠٦ ١٢٣صطف ٝاترا٘ ُ١رِضاْ عثّاْ
ِ ٦١١٠١٠٧ ١٢٤صطف ٝادّذ ٘اشُ ادّذ
ِ ٦١٩٧٦٥٣ ١٢٥صطف ٝاشرف ِصطفِ ٝذّذ
ِ ١٠٠٠١١٤٦٦ ١٢٦صطف ٝجّاي ِذّذ ِذّذ
ِ ٦٣٤١٤١١ ١٢٩صطف ٝض١ذ رجة خاٌذ
ِ ١٠٠٠١٠٦١٤ ١٢١عرس ِصطف ٝعثّاْ ِصطفٝ
ِٕ ٦١٩٧١٩٢ ١٢٧ار عٍ ٟادّذ عٍٟ
 ِٕٝ ٦١١١٠٥٦ ١٣٠را ٜٚعثذ اٌطرار صذ٠ك
ِٙ ٦١١٠٠١٧ ١٣١ا ضع١ذ ٔصار عثذ اٌغٕٝ
ِ ِٝ ١٠٠٠١١٠١١ ١٣٢ذّذ اٌط١ذ ادّذ
ٕ١ِ ٦١١٠٧١١ ١٣٣ا دٕا ٔعٌ َٛث١ة
ٕ١ِ ٦٣١٧٦٦٧ ١٣٤ا ع١ذ واًِ ٍِ١ىٗ
٘ ٦١١١١٢٥ ١٣٥اجر ِذّٛد ادّذ فؤاد عّر
٘ ١٠٠٠١٠٥١٦ ١٣٦أِ ٝذّٛد ادّذ تذرِ ٜذّذ
٘ ٦١٩٧٩٣٧ ١٣٩ا٠ذ ٜاشرف شذاذح غاٌٝ
٘ ٦١١١٦٣٦ ١٣١شاَ دطٓ ِصطف ٝأتٛاٌعطا
٘ ٦١١٠٩٤٢ ١٣٧ــاجــر د٠ة دط ٓ١عثذ اٌٍط١ف
١ٌٚ ٦٤٠٠٥٧٩ ١٤٠ذ عثّاْ عثذ اٌذّ١ذ دافع
٠ ٦١٩٧٦٢٤ ١٤١اضّ ٓ١خاٌذ عثّاْ دافع
٠ ٦١١١١٢٩ ١٤٢اضّ ٓ١رت١ع دّذ ٜادّذ
٠ ٦١٩٧٣٥٧ ١٤٣اضّ ٓ١عٍ ٟضع١ذ عٍٟ

االضُ
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