
  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 آالء ِذّذ اتٛ ص٠ذ ِذّذ  ٦٨٨٠٢٨٣ ١

 آالء ِذّذ ادّذ ِذّذ  ٦٨٨١٤٩١ ٢

 أدّذ ع١ذ ٔاجٝ أدّذ  ٦٨٨٠٣٥٠ ٣

 أعاِح عادي ٠غٓ عٍٟ  ٦٨٧٩٧٦٤ ٤

 أعّاء عاِش عع١ذ دغٓ  ٦٨٨٠٩٦٨ ٥

 أعّاء عٍٟ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذٟ  ٦٨٨١٠٩٨ ٦

 أِأٟ ١ِخائ١ً شذاذح جشجظ  ٦٨٧٩٥٤٠ ٧

 أ٠ٗ ٠ذٝ عضخ عثذ اٌٍط١ف  ٦٨٨١٨٢٢ ٨

 إعشاء داِذ عثذ اٌعظ١ُ فّٙٝ  ٦٨٧٩٤٢٩ ٩

 ادّذ اعاِٗ عٍٝ ف١ط  ٦٨٨١١٧٦ ١٠

 ادّذ اششف ِا٘ش ِذّٛد  ٦٨٧٩٨٠٠ ١١

 ادّذ سظا فرذٝ ادّذ  ٦٨٧٩٤١٨ ١٢

 ادّذ عّشاْ عثذ اٌذ١ّذ ادّذ  ٦٨٨٠٩٧٣ ١٣

 ادّذ ِا٘ش ِٙشاْ شذاذح  ١٠٠٠١٠٦٣٩ ١٤

 اسٜٚ ِٕرصش ِذّذ جاد دغا١ٔٓ  ٦٨٧٩٦٨٢ ١٥

 اس٠ٕٝ دٕا وّاي فّٙٝ  ٦٨٨٠٦٤٣ ١٦

 خاٌذ ِذّذ صذلٝ ِذّذاعشاء   ٦٨٨٠١١٢ ١٧

 اعشاء ععذ ٠ٛعف ِذّذ  ٦٨٧٩٦٩٧ ١٨

 اعشاء صاتش ادّذ ِذّذ  ٦٨٨٠٩٦٧ ١٩

 اعشاء عثذهللا عثذاٌذ١ّذ عاٌُ ِذّذ  ١٠٠٠١٠٥٢٠ ٢٠

 اعشاء عٍٝ فرذٝ عثذ اٌٍط١ف  ٦٨٧٩٨٠٣ ٢١

 اعشاء ِذّذ ثاتد خ١ًٍ  ٦٨٨١٤٦٦ ٢٢

 اعّاء ادّذ ذّاَ ّٚ٘اْ  ٦٨٨١٣٤٧ ٢٣

 اعّاء ادّذ عٍٝ اٌجّاَ عثذاٌغٕٝ  ٦٨٨٠٢٧٥ ٢٤

 اعّاء جّاي عثذ اٌذى١ُ ِذّذ  ٦٨٨١٨٥٤ ٢٥

 اعّاء عثذ اٌثالٝ ِذّذ عثذ اٌثالٝ  ٦٨٧٩٦١٩ ٢٦

 اعّاء عثذاٌعض٠ض دّاد عثذاٌعض٠ض  ٦٨٨٠٧٤٧ ٢٧

 اعّاء فش٠ذ جالي ِذّذ  ٦٨٨١٤٧٤ ٢٨

 اعّاء ِذّٛد دغٕٝ عثذاٌٛ٘اب  ٦٨٧٩٦٢٠ ٢٩

 ِصطفٝ ِذّذ عثذ اٌشدّٓاالء   ٦٨٨١٣٤٤ ٣٠

 اٌثذسٞ غٗ دغ١ٓ واًِ  ١٠٠٠١١٠٢٢ ٣١



 االعُ اٌىٛد َ

 اٌض٘شاء ِذّذ واًِ اتشا١ُ٘ غٗ  ٦٨٨١٨٥٢ ٣٢

 اِأٝ ادّذ شٍماِٝ عثذ هللا  ٦٨٨٠٢٧٨ ٣٣

 اِأٝ عاغف فشج دٕا  ٦٨٨١٩٠٤ ٣٤

 ا١ِشج اتشا١ُ٘ عثذ اٌصّذ ِذّذ  ٦٨٨٠٦٥١ ٣٥

 ا١ِشٖ عثذاٌٛ٘اب أٛس عثذاٌٛ٘اب  ٦٨٧٩٩١٨ ٣٦

 ا١ِشٖ ِذّذ صغٍٛي دغٓ  ٦١٤٧٥٠٦ ٣٧

 اْ فشج شٛلٝ عض٠ض  ٦٨٨١٤٩٤ ٣٨

 أذس٠ٗ ِذدد فٛصٜ غاٌٝ  ٦١٥٨٩٠٧ ٣٩

 أط١ٔٛٛط ع١ّش صثذٝ جشجظ  ٦١٤٩٩٧٤ ٤٠

 ا٠ش٠ٕٝ عع١ذ ٔص١ف ٚ٘ثٗ  ٦٨٨١٩١٣ ٤١

 ا٠ش٠ٕٝ ع١ّش ٔاشذ تششٜ  ٦٨٨١٥٥٧ ٤٢

 ا٠ّاْ عالء ع١ذ عثذاٌٙادٜ  ٦٨٨٠٤١٨ ٤٣

 ا٠ّاْ ِذّذ اتشا١ُ٘ ادّذ  ٦٨٧٩٤٨٤ ٤٤

 ا٠ّاْ ٔصش عض٠ض ادّذ  ٦٨٨١٩١٥ ٤٥

 ا٠ٗ عّغُ ِذّذ عثذاٌعاي  ٦٨٧٩٧٠٧ ٤٦

 ا٠ٗ شعثاْ ِذّذ شذاذٗ  ٦٣٤٨٤٨٢ ٤٧

 ا٠ٗ عثذاٌٍط١ف ساظٝ عثذاٌشدّٓ  ٦٨٨٠٣٩٣ ٤٨

 ا٠ٗ عٍٝ دغٓ ِعٛض  ٦٨٨٠٩٢٠ ٤٩

 تافٍٝ عادي اٌمظ ف١ٍثظ اتشا١ُ٘  ٦١٥٠٤١٧ ٥٠

 

  اآلدابكلية 
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 تغّٗ خاٌذ ِٛعٝ تٌٛظ  ٦٨٧٩٨١١ ٥١

 صثخذاِش صثذٝ جاتش   ٦٢٥٤٨١٣ ٥٢

 ذغ١ُٕ ادّذ اعّاع١ً ِذّذ  ٦٨٨٠٣٠٥ ٥٣

 جاعُ ٠ٛٔظ فشج ٠ٛٔظ  ٦٨٨١١٧٩ ٥٤

 جاو١ٍٓ ععذ دٕا اتشا١ُ٘  ٦٨٨٠٨٥٩ ٥٥

 جٙاد خاٌذ اتٛ ص٠ذ ِذّذ  ٦٨٨١٢٧٩ ٥٦

 دث١ثح عثذ اٌغ١ّع أدّذ عثذ اٌٛ٘اب  ٦٨٨٠٢٥١ ٥٧

 دز٠فٗ ِذّٛد عثذ هللا عثذ اٌرٛاب عثذ اٌّؤِٓ  ٦١٥٠٥٦٠ ٥٨

 دغٕاء دغٓ خٍف ِذّٛد  ٦٨٨١١٨٨ ٥٩

 دٕاْ اعاِٗ اتٛجثً دِشداػ  ٦٨٨١٥٠٠ ٦٠

 دٕاْ شعثاْ ِذّذ جاد  ٦٨٨٠٧٢٩ ٦١

 خاٌذ سصق داذُ عثذاٌشدّٓ  ٦٨٨١٠٣٥ ٦٢



 االعُ اٌىٛد َ

 خذ٠جٗ عشفاْ ِذّذ عثذاٌّاٌه  ٦٨٨١٣٧٨ ٦٣

 دعاء ادّذ عثذاٌعظ١ُ اتشا١ُ٘  ٦٨٨٠٥٧١ ٦٤

 دعاء ع١ذ روٝ خٍف  ٦١٥٠٩١٧ ٦٥

 دعاء عثذ اٌرٛاب ِذّذ ذٛٔٝ  ٦٨٧٩٤٨٦ ٦٦

 د٠ٕا عضِٝ ِشصق ِغعذ  ٦٨٧٩٤٥٠ ٦٧

 ساِٝ عاغف ادٚاسد جشط  ٦٨٨١٥٨٨ ٦٨

 سا١ٔا عادي جذا عثذ اٌجاتش  ٦٨٧٩٧١٣ ٦٩

 سجة ِذّذ سجة دغٓ عاٌُ  ٦١٥٠٩٣٣ ٧٠

 سجة ِذّٛد عثذ اٌذ١ٍُ عثذ اٌعاي  ٦٨٨١٦٩٩ ٧١

 اٌغ١ذسداب ِذّذ اتشا١ُ٘   ١٠٠٠١٠٦١٨ ٧٢

 سدّٗ ادّذ اتشا١ُ٘ ِذّذ  ٦٣٣٢٧٥٨ ٧٣

 سدّٗ شٙاب اٌذ٠ٓ دغ١ٓ ِغعٛد  ٦٨٨١٥٤٤ ٧٤

 سظا ِذّذ صاتش اتشا١ُ٘  ٦٨٨٠٣٨٣ ٧٥

 سظٛج ِذّذ عٛض س٠اض  ٦٨٨٠١٢١ ٧٦

 سظٖٛ ِذّٛد عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌذ١ّذ  ٦٨٨٠٣٦٧ ٧٧

 سٚاْ عٍٝ ععذ ِذّذ  ٦٨٨١١٩١ ٧٨

 عثذاٌصادق عثذاٌثالٝسٚف١ذٖ ِصطفٝ   ٦٨٨١٨٨٤ ٧٩

 س٠ٚذا خٍف واًِ ادّذ  ٦٨٨٠٣٠٨ ٨٠

 س٠ٙاَ ِذّذ عٍٝ عث١ذ  ١٠٠٠١١٤٨٦ ٨١

 ص٠ٕة ادّذ عّش ِذّذ  ٦٨٨٠٧٥٥ ٨٢

 ص٠ٕة ش١ّٝ ِذّٛد ِذّذ  ٦٣٤٩٢٠٨ ٨٣

 ص٠ٕة ٔاصش عثذاٌعض٠ض ٠ٛعف  ٦٨٨١٤٠٠ ٨٤

 عاسج اتشا١ُ٘ عثذ هللا ادّذ  ٦٨٨١١٤٥ ٨٥

 عثذاٌفراح عٍٝ عثذاٌذى١ُعاسج   ٦٨٨٠٩٧٥ ٨٦

 عاسج ِجذٜ شىشٜ دٕا  ٦٨٨٠٤٠٩ ٨٧

 عاسٖ ادّذ ادّذ ِذّذ  ٦١٥٠٩٤٣ ٨٨

 عاسٖ غٗ ِذّٛد ِذّذ  ٦٨٨١٢٨٦ ٨٩

 عاسٖ ِذّذ ِذّذ س٠اض  ٦٨٨١٣٨٧ ٩٠

 ععذ جّاي ععذ ِشاد  ٦٨٨١٢٨٩ ٩١

 عٍّٝ ٔاصش ص٠ذاْ ِذّٛد  ٦٨٧٩٨١٦ ٩٢

 ع١ٍٙٗ ادّذ خاٌذ ِذّذ  ٦٨٨١٦٧٠ ٩٣

 ششٚق ٕٟ٘ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌٙادٞ  ٦٨٨٠٦١٩ ٩٤

 شٙذ دغ١ٓ ِذّذ ِذّذ شاصٌٝ  ٦٨٨٠٤١٥ ٩٥

 ش١ٙشٖ ١ِٙٛب صاٌخ ١ِٙٛب  ٦٨٨١٤٤١ ٩٦

 ش١ّاء جّاي ع١ذ ِذّذ  ٦٨٨١٧٨١ ٩٧



 االعُ اٌىٛد َ

 ش١ّاء سجة عثذاٌعظ١ُ عثذاٌذى١ُ  ٦٨٨١٥٥٥ ٩٨

 ش١ّاء فرذٝ ِصطفٝ عثذاٌشد١ُ  ٦٨٨٠١٤٧ ٩٩

 فٛصٜ ف١ُٙغٗ ِذّذ   ٦٨٨٠٩٢٣ ١٠٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٣  ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد َ

 عثذ اٌشدّٓ ِذّٛد عٍٝ ادّذ  ٦٨٧٩٩٤٤ ١٠١

 عثذ هللا ادّذ اتشا١ُ٘ عٍٝ  ٦٨٨١٣١٠ ١٠٢

 عثذ هللا ِٙذٜ عثذإٌع١ُ عٍٝ  ٦٨٨١٧٣٩ ١٠٣

 عثذاٌع١ٍُ وّاي عثذاٌع١ٍُ عثذإٌّعُ  ١٠٠٠١١٠٠٠ ١٠٤

 عّش ِخراس ع١ّخ ١ِٙذٜ  ٦٨٨١٢١٨ ١٠٥

 عّشٚ ِجذٜ عثذاٌعظ١ُ صاٌخ  ٦١٥٠٨٩٣ ١٠٦

 غادج ست١ع عٍٟ ِذّذ  ٦٨٨١٥٢٦ ١٠٧

 ِذّذ ِّذٚح ِصطفٝ ا١ِٓفاغّح   ٦٨٧٩٧٢٢ ١٠٨

 فاغّٗ اتشا١ُ٘ اٌذعٛلٝ ٠ٛعف عثّاْ  ٦١٥١٨٥٤ ١٠٩

 فاغّٗ ادّذ عثذهللا عثاط  ٦٨٨٠٠٣٣ ١١٠

 فاغّٗ عثذ هللا عثذ اٌغالَ دغٓ  ٦١٥١٨٥٨ ١١١

 وش٠ّٗ اعّاع١ً ع١ذ اعّاع١ً  ٦٨٨١٥٦٦ ١١٢

 ١ٌّاء ٔث١ً ِذّذ عثذاٌذى١ُ  ٦١٥١٩٠٠ ١١٣

 ساغة شذاذِٗاجٝ ِالن   ٦٨٨١١٩٤ ١١٤

 ِادٚٔا صفٛخ ا١ٍ٠ا اٌمّص دا١ٔاي  ٦٨٧٩٨٦٧ ١١٥

 ِاس٠ٕا ٘أٟ ١ِخائ١ً ٌث١ة  ٦٨٨١٥٨٢ ١١٦

 ِاس٠ٛ عاغف عثذهللا غاٌٝ  ٦١٥٢٠١٠ ١١٧

 ِذغٓ عثذاٌمادس شعثاْ عثذاٌمادس  ٦٣٣٧١٨٩ ١١٨

 ِذّذ اتشا١ُ٘ عثذاٌج١ًٍ اتشا١ُ٘  ١٠٠٠١٠٦١١ ١١٩

 اتشا١ُِ٘ذّذ خاٌذ ِذّذ   ١٠٠٠١٠٦٥٧ ١٢٠

 ِذّذ سظا عٍٝ ِذّذ  ٦٨٨١٤٨٥ ١٢١

 ِذّذ ع١ذ ٔاجٝ ادّذ  ٦٨٨٠١٣٠ ١٢٢

 ِذّذ عشفٗ غَٕٛ ِذّذ  ٦٢٥٤٨٦٢ ١٢٣

 ِذّذ ِذّٛد ادّذ فٛصٜ ِذّٛد  ٦٢٥٤٨٧٢ ١٢٤

 ِذّذ ِذّٛد عثذاٌىش٠ُ جاد  ٦٨٧٩٧٧٧ ١٢٥

 ِذّذ ٔادٜ ع١ذ عٍٝ  ٦٨٨٠١٠٥ ١٢٦

 ِذّذِذّٛد غاسق ِذّذ ِخراس   ٦٨٨٠٩٦٥ ١٢٧

 ِذّٛد عثذاٌرٛاب عثذاٌىش٠ُ دغا١ٔٓ  ٦٨٨١٣٣٩ ١٢٨



 االعُ اٌىٛد َ

 ِذّٛد وّاي واًِ عثذإٌثٝ  ٦٨٨١٤٥٦ ١٢٩

 ِذّٛد ِذّذ ِذّٛد ِذّذ  ٦٨٨١٣٨٣ ١٣٠

 ِذّٛد ٠ٛعف عثذ اٌع١ٍُ ٠ٛعف  ٦٨٧٩٤٢٤ ١٣١

 ِشفد أدّذ عثذ اٌشاصق عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٨٨١٥٢٨ ١٣٢

 ِشٖٚ دغٓ عثذاٌفراح ادّذ  ٦٨٨١٨٧٣ ١٣٣

 ِشٖٚ ٔصش عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌذافظ  ٦٨٧٩٧٢٨ ١٣٤

 ِش٠اْ ثاتد فشج تششٜ  ٦٨٨١٢٩٦ ١٣٥

 ِش٠ُ عضخ ١٘ٚة و١شٌظ  ٦٨٨١٠٥٥ ١٣٦

 ِصطفٟ ادّذ ععذ صغٍٛي دغٓ  ٦٨٨٠٣٥٧ ١٣٧

 ِٕاي ٔجاح ِذّذ اٌغ١ذ  ٦٨٨٠٣٩٨ ١٣٨

 ِٕٗ هللا صالح أٔٛس عثذ اٌٙادٞ  ٦١٥٢٢٨٦ ١٣٩

 ِعٛضِٕٙذ ِذغٓ دغٓ   ٦٣٣٩٠٣٠ ١٤٠

 ِٛسا سفعد ٔج١ة شٍثٝ  ٦٨٨١٥٨٤ ١٤١

 ١ِاس ادّذ دٍّٝ ِذّذ  ٦٨٧٩٣٧٩ ١٤٢

 ١ِاس ِصطفٟ ِذّذ دغٓ  ٦٨٨٠٤٥٤ ١٤٣

 ١ِشٔا اعذك اتشا١ُ٘ واًِ  ٦٨٨١٤١٧ ١٤٤

 ١ِٕا عّاد فشج ١ِخائ١ً  ٦٨٨١٥٦٤ ١٤٥

 ٔاد٠ٗ دّذٜ واًِ عّش  ٦٨٨١٣٠١ ١٤٦

 ِذّذٔاس٠ّاْ فشغً عثذ اٌٛاجذ   ٦١٥٢٣٨٤ ١٤٧

 ٔا٘ذ ٠ٛعف عٍٝ عثذاٌّٛجٛد  ٦٨٧٩٥٢٦ ١٤٨

 ٔذٜ عٍٝ ععذ ِذّذ  ٦١٥٢٤٠٦ ١٤٩

 ٔذٜ ِصطفٝ شذاذٗ ٔاجٟ  ٦٨٧٩٧٣٢ ١٥٠

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

 انتظام -المكتبات والمعلومات  -الفرقة ثانية 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٤  ) 

 ص ٩١:٠٠ ٩١٠٢/١٩/٠٠إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن الهيثم 
 االعُ اٌىٛد َ

 ٔذٜ ِّذٚح ِذّٛد واًِ  ٦٨٨١٦٢١ ١٥١

 ٔٙٝ اعذك غطاط ١ِخائ١ً  ٦٨٨١٦٢٣ ١٥٢

 ٔٙٝ فٌٛٝ عثذ اٌذى١ُ تشٕذٜ  ٦٨٧٩٥٥٢ ١٥٣

 ٔٛساْ ِذّٛد فشغٍٟ عٍٟ  ١٠٠٠١٠٤١٠ ١٥٤

 ٔٛس٘اْ دغ١ٓ أٛس دغ١ٓ  ٦٨٧٩٦٠٨ ١٥٥

 ٔٛس٘اْ خاٌذ ظ١ف هللا ٠ٛٔظ  ٦٢٥٤٨٨٩ ١٥٦

 ٔٛس٘اْ عثذ اٌجٛاد ِذّذ عثّاْ  ٦٨٨١٥٤٢ ١٥٧

 ٔٛس٘اْ عثّاْ ادّذ عثّاْ  ٦٨٧٩٧٣٥ ١٥٨

 ٔٛس٘اْ ِذّذ عثذاٌج١ًٍ صاٜٚ  ٦٨٨١٣٢٩ ١٥٩



 االعُ اٌىٛد َ

 ٔٛس٘اْ ِخٍٛف صوش٠ا واًِ  ٦٨٨١٧٨٩ ١٦٠

 ٘اجش اعاِٗ ِذّذ ِصطفٝ  ٦٨٧٩٨٧٦ ١٦١

 ٘اشُ ع١ذ٘اجش ع١ذ   ١٠٠٠١١٠٢٣ ١٦٢

 ٘اجش شعثاْ خ١ٍفح عثذ إٌّعُ  ٦٨٨٠٤١٩ ١٦٣

 ٘اجش ظادٝ ِذّذ دغٕٝ  ٦٨٨٠٢٩٦ ١٦٤

 ٘اجش عٍٝ ست١ع دغ١ٓ  ٦٨٨١٥٩٣ ١٦٥

 ٘اجش ِصطفٝ سِعاْ ِذّذ  ٦٨٧٩٦٠٩ ١٦٦

 ٘ثٗ عّاس عثذاٌذى١ُ عثذاٌعض٠ض  ٦٨٧٩٥٧٤ ١٦٧

 ٘ثٗ فرذٟ فاسط ِذّذ  ٦٨٧٩٩٦٢ ١٦٨

 عثذاٌّج١ذ ٘ذٜ دغٓ ادّذ  ٦١٥٢٤٨٦ ١٦٩

 ٘ذ٠ش خاٌذ عثذ اٌغٕٟ ِذّذ  ٦٨٧٩٧٤٠ ١٧٠

 ٘ذ٠ش عثذ إٌثٟ عثذ اٌشعٛي عثذ اٌذ١ٍُ  ٦٨٧٩٧٤١ ١٧١

 ٘ذ٠ش عف١فٝ ععذ ِذّذ  ٦٨٨١٤٩٨ ١٧٢

 ٕ٘ذ دّذٜ ادّذ س٠اض  ٦٨٧٩٨٧٨ ١٧٣

 ٚالء ِذّذ ععذ عثذ اٌرٛاب  ٦٨٧٩٩١٠ ١٧٤

 ١ٌٚذ ٔرعٝ ذٛف١ك دٕظ  ٦١٥٢٥٥٦ ١٧٥

 ٠غشا اتشا١ُ٘ دضل١اي غٛت١ٗ  ٦١٥٢٥٧٢ ١٧٦

 ٠ٛعر١ٕا ف١ُٙ عض٠ض ف١ُٙ  ٦١٥٢٥٩٢ ١٧٧

 

اجمالي عدد 
 ٤الطلبة 

  
الفصل الدراسي 

 األول

  

 انتظام

  
 الفرقة الثانية

  
 ٨١٠٣-٨١٠٨الئحة اولى 

                

  

                      
  

 المكتبات والمعلومات -الشعبة:-القسم

حالة 
 الطالب

 م  اسم الطالب كود الطالب رقم الجلوس القيد حالة

 1 بسام قاعود عيد عبدهللا ۰5121۰۲11۲1۲۰1٥٥ ۰۲٥۲٧٧ مقيــد 1خارج 

 ۰ رانيا سليمان عبد العليم اسماعيل ۰5121۰۲11۲1۲11٧۲ ۰۲٥۲٧٧ مقيــد 1خارج 

 5 عبد الرحمن محمد سعد السيد صقر ۰5121۰۲11۲1۲۲۲5٥ ۰۲٥۲٧1 مقيــد 1خارج 

 1 نانسي جيد اسحق معوض ۰5121۰۲11۲1۲۲1٧٧ ۰۲٥۲٧۲ مقيــد 1خارج 

 


