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

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 اتأٛب ٠ٛثاَ تٌٛظ ٘ش١ِٕا  ١٢٢٢٠٠٠٠٧ ١

 اتٛاٌعال ادّذ اتٛ اٌعال طٍعث  ٠٦٥٧٧٠٠ ٠

 ادّذ جّاي ِذّذ دغ١ٓ  ٠٦٦٢٥٠٥ ٠

 ادّذ دّذٞ عثذ إٌّعُ عثذ اٌغٕٟ  ١٢٢٢٠٧٦٦٤ ٤

 ادّذ خاٌذ ادّذ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢٠٧٠٧٠ ٧

 ادّذ خ١شٜ اتشا١ُ٘ ع١ٍّاْ  ٠٦٦١٠٦٦ ٠

 ادّذ طالح عثذاٌّاٌه ِذّذ  ٠٦٦١٦٤٥ ٥

 ادّذ عثذ هللا خٍف ِٛعٝ  ١٢٢٢٠٧٦٢٠ ٦

 عظاَ اٌذ٠ٓ ِذّذ طذ٠كادّذ   ١٢٢٢٠٠١٠١ ٧

 ادّذ فاسٚق ِذّذ دغٓ  ١٢٢٢١٥٠٧٧ ١٢

 اسٚٞ طاٌخ ص٠ش ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٠٧٦ ١١

 اص٘اس ف١ظً ِذٟ ا١ِٓ  ١٢٢٢١٦٠٠٧ ١٠

 اعشاء عثذهللا صوٟ عثذهللا  ١٢٢٢١٥٤٧٥ ١٠

 اعالَ عثذ اٌفحاح دٍّٝ صوٟ  ١٢٢٢٠٧٦٦٢ ١٤

 اعّاء سفعث عثذاٌغحاس ِٕٟٙ  ١٢٢٢٠٠٥٦٠ ١٧

 اعّاء سِضاْ دٕفٟ عثذإٌثٟ  ١٢٢٢٠٠٧٥٠ ١٠

 اعّاء عاطف سِضاْ ع١ٍُ  ١٢٢٢١٥٧٠٠ ١٥

 اعّاء ٚد١ذ ادّذ فّٟٙ  ١٢٢٢٠٠٢٠٧ ١٦

 اٌش١ّاء خ١ٍفٗ ِشاد خ١ٍفٗ  ١٢٢٢٠٠١٤٥ ١٧

 اًِ فحذٟ دّذٞ ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٧٧٠ ٠٢

 ا١ِٕٗ اعاِٗ ِذّذ سجائٟ جٟٛٔ  ١٢٢٢٠٠٧١٧ ٠١

 ص٘شٞ عثذٖا١ِشٖ خاٌذ   ١٢٢٢٠٠٦٧٧ ٠٠

 ا١ِشٖ خاٌذ ٠ٛعف عثذاٌذ١ّذ  ١٢٢٢٠٠٠٤٦ ٠٠

 أط١ٔٛٛط ٔض٠ٗ شف١ك خ١ّظ  ٠٦٦٢٤٥٠ ٠٤

 ا٠ّاْ عّش ع١ذ اعّاع١ً  ١٢٢٢١٥٦٠٥ ٠٧

 ا٠ّاْ ِذّذ ِذّذ خ١شٞ عٍٟ  ١٢٢٢١٦٠١٧ ٠٠

 ا٠ّاْ ِذّٛد ٠غشٞ ِذّذ عثذاٌعظ١ُ  ١٢٢٢٠٠٧٢٧ ٠٥

 ا٠ّٓ ِذّٛد عٍٝ ادّذ  ١٢٢٢٠٠٢٢٠ ٠٦

 ا٠ٗ اعاِٗ ِذّذ عٍٟ ِٙشاْ  ١٢٢٢٠٧٠٢٧ ٠٧

 ا٠ٗ ف١ظً عثذاٌذ١ّذ ِذّٛد  ١٢٢٢٠٠٧٠٠ ٠٢

 تشعَٛ سِٚأٟ دث١ة دغة هللا  ١٢٢٢٠٠٧٧٠ ٠١



 االعُ اٌىٛد م

 جاعٝ عّاد عض٠ض اتشا١ُ٘  ٠٦٦١٥٧٠ ٠٠

 جاو١ٍٓ جٛسج دٍّٟ عع١ذ  ١٢٢٢٠٠٧٥٦ ٠٠

 ج١ٙاْ وّاي عّش واًِ  ٠٦٦١٦٠٤ ٠٤

 عثاطدغٓ جٛد١ذ أٛس   ١٢٢٢٠٠٧٠٠ ٠٧

 دغٕاء عّاد عٍٝ عثذاٌشد١ُ  ٠٦٦٢٠٠٤ ٠٠

 دٕاْ ا٠ّٓ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ١٢٢٢٠٠١٧٤ ٠٥

 خٍٛد جّاي عثذاٌّج١ذ ِذّذ  ١٢٢٢١٥٠٤٠ ٠٦

 خٍٛد ِذّذ ع١غٟ صوش٠ا  ١٢٢٢٠٠٦٠٦ ٠٧

 خٍٛد ِذّٛد ا١ِٓ ج١ٛشٟ دغٓ  ١٢٢٢٠٧٥٠٦ ٤٢

 دا١ٌا خاٌذ صوٝ ِفحاح  ٠٦٦١٠٠١ ٤١

 تٙاء ِذّٛد ِذّذدعاء   ١٢٢٢٠٠٤٠٠ ٤٠

 د١ِأٗ ٠ٛٔاْ ٠غٝ جشجظ  ١٢٢٢٠٠١٦٦ ٤٠

 د٠ٕا ِذّذ عثذهللا دافظ  ١٢٢٢٠٠٦٢٧ ٤٤

 ساغة دغا١ٔٓ ِذّذ ساغة  ١٢٢٢٠٧٥٧٠ ٤٧

 سا١ٔا اششف ِذّٛد واًِ  ١٢٢٢١٥٧٧٠ ٤٠

 سِضاْ تشوات عثذ اٌعظ١ُ صوٟ  ٠٦٦٢٤٧٧ ٤٥

 س٠ّٛٔذٖ طفٛت سِضٞ ف١ُٙ  ١٢٢٢٠٠٠٧٥ ٤٦

 ص٠ٕة ععذ شذاجٗ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢٠٧٠٥٠ ٤٧

 عاسٖ عثذاٌع١ٍُ فشج ع١ٍّاْ  ١٢٢٢١٥٠٠٠ ٧٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٨  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 عاسٖ عضت عٍٝ ادّذ  ١٢٢٢٠٧٠١٥ ٧١

 شزا عادي تىشٞ دغ١ٓ  ١٢٢٢٠٠٧٦٠ ٧٠

 ش١ّاء اتشا١ُ٘ دغة إٌثٟ عٍٟ  ١٢٢٢٠٠٧٧٥ ٧٠

 ش١ّاء سجة عثذاٌعض٠ض ادّذ  ١٢٢٢٠٠١٠٧ ٧٤

 ش١ّاء ِخٍٛف ِذّذ ادّذ  ١٢٢٢٠٠٧٠٤ ٧٧

 ش١ّاء ِظطفٟ عثاط ِذّذ  ١٢٢٢٠٠١٧٠ ٧٠

 ِذّذ ت١ِٟٛ دغا١ٔٓطفاء   ١٢٢٢١٥٠٧٠ ٧٥

 ضذٟ ِظطفٟ خاٌذ فّٟٙ  ١٢٢٢١٦٤٠٤ ٧٦

 طاسق ادّذ ععذ ٔظش  ١٢٢٢٠٠٧٦٧ ٧٧

 طاسق دّذٞ عثذاٌغٕٟ دعٛلٟ  ١٢٢٢٠٠٠٦٠ ٠٢

 عثذهللا ادّذ عثاط عثذاٌحٛاب  ١٢٢٢٠٠٧٠٥ ٠١

 فادٜ سفعث عٍٝ عثّاْ  ٠٦٦١١٤٠ ٠٠



 االعُ اٌىٛد م

 فاد٠ٗ عاِٟ فٛصٞ ٔاشذ  ١٢٢٢١٥٥٠٠ ٠٠

 اٌض٘شاء جّاي اٌذ٠ٓ دغاْ اِاَ فاطّة  ٠٦٥٧٤٢٢ ٠٤

 وش٠ُ ععذ عّش ِذّذ  ٠٦٦١٥٤٢ ٠٧

 وش٠ُ شعثاْ عثذاٌجٛاد شعشاٚٞ  ١٢٢٢١٥٧٧١ ٠٠

 ١ٌّاء عع١ذ ِذّٛد عثذاٌٛ٘اب  ١٢٢٢١٦٢٠٠ ٠٥

 ِاس٠ٕا ٔادٞ عثٛدٖ ٔاشذ  ١٢٢٢٠٠٢٧٧ ٠٦

 ِاصْ طثشٞ طالح عثذهللا  ١٢٢٢١٦٠٧٥ ٠٧

 عثذاٌجٛادِذّذ جاداٌشب عّش   ٠٦٦١٠٦١ ٥٢

 ِذّذ طاسق خٛسش١ذ طٗ  ١٢٢٢١١٢٧٠ ٥١

 ِذّذ عظاَ ست١عٟ طذ٠ك  ٠٦٥٧٤٥٧ ٥٠

 ِذّذ عظاَ ِذّذ طٍعث ِذّذ جٛف١ك  ١٢٢٢٠٧٦٦٧ ٥٠

 ِذّذ ِجذٞ ِذّذ عٍٟ  ٠٦٥٧٧٥٦ ٥٤

 ِذّٛد دغٓ ِذّٛد ادّذ  ٠٦٥٧٦٠٥ ٥٧

 ِذّٛد ِذّذ طاٌخ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٢٦٠ ٥٠

 ِذّٛد فشجأِٟذّٛد ِذّذ   ١٢٢٢١٥٠٠٥ ٥٥

 ِذّٛد ٠ذٝ ِذّٛد ِحٌٛٝ  ١٢٢٢٠٧٥٠٦ ٥٦

 ِشٖٚ ادّذ عثذاٌشدّٓ دغٓ  ١٢٢٢٠٠٦٠٧ ٥٧

 ِشٖٚ عثذإٌثٟ اتشا١ُ٘ ع١ذ  ١٢٢٢٠٠٠٤٠ ٦٢

 ِش٠اْ عاِٟ ععذ دث١ة  ١٢٢٢٠٠٠٢٤ ٦١

 ِش٠ُ ا١ِٓ خٍف ا١ِٓ  ١٢٢٢١٦٢٢٢ ٦٠

 ِش٠ُ ِذّذ جّاي اٌذ٠ٓ عثذاٌشدّٓ  ١٢٢٢٠٠٧٢٧ ٦٠

 ِش٠ُ ١ٌٚذ عثذاٌثاعظ اٌذعٛلٝ  ١٢٢٢٠٧٥٤٦ ٦٤

 ِظطفٝ ادّذ طالح اتشا١ُ٘  ١٢٢٢١٢٠٧٠ ٦٧

 ِظطفٝ عظاَ عثذ اٌمٜٛ ِذّذ  ٠٦٦٢٤٠٤ ٦٠

 ِظطفٟ عٍٝ ِذّٛد عٍٝ  ٠٦٥٧٤١٢ ٦٥

 ِظطفٟ فشغً عثذاٌذف١ظ ع١ذ  ١٢٢٢٠٠٤٠٥ ٦٦

 ِٕٝ ج١غ١ش جٛدٖ ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٧٧٠ ٦٧

 عثذاٌعض٠ضِٕٙذ ِذّذ ع١ذ   ١٢٢٢١٢٥٠٤ ٧٢

 ِٕٙذ ٔاطش داِذ دغا١ٔٓ ِىاٜٚ  ٠٦٥٧٠٧٠ ٧١

 ١ِشٔا صغٍٛي شعثاْ سصق هللا  ١٢٢٢١٥٥٥٦ ٧٠

 ١ِٕا عاطف ٔظ١ف دٕا  ١٢٢٢٠٠٠١٧ ٧٠

 ١ِٕا ِاسٜ طادق سصق  ٠٦٥٧٥٧٦ ٧٤

 ٔغ١ُ داجُ عثذاٌذ١ّذ و١الٟٔ  ١٢٢٢١٦٠٥٠ ٧٧

 ٔٛس٘اْ اٌغ١ذ عٛع عٍٝ ادّذ  ١٢٢٢٠٧٠٧٧ ٧٠

 ٔٛس٘اْ جّاي ِذّٛد دغ١ٓ  ١٢٢٢٠٠٦٧٠ ٧٥



 االعُ اٌىٛد م

 ٔٛس٘اْ خالف ِذّذ طاٜٚ  ٠٦٥٧٠٦١ ٧٦

 ٔٛس٘اْ عادي صوٟ عٛلاير  ١٢٢٢٠٠٧٠٤ ٧٧

 ١ٔشٖ جّاي ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ١٢٢٢١٥٧٠٠ ١٢٢

 

  كلية اآلداب
  تقرير عن طالب سنة دراسية

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

 (٣  ) 

 ص ٠١:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ١ٔشٖ ِذّٛد خٍف شذاجٗ  ١٢٢٢٠٠١٧٢ ١٢١

 ٘اجش دغ١ٓ شعثاْ عشّاٚٞ  ١٢٢٢٠٧٦٦١ ١٢٠

 ٘أٟ ِذّذ أٛس ادّذ  ١٢٢٢٠٧٦٥٧ ١٢٠

 ٘ذٞ ادّذ ِذّذ عثذاٌثظ١ش  ١٢٢٢٠٠٥٢٤ ١٢٤

 ١٘اَ ص٠ٓ عثذاٌذ١ّذ عثّاْ  ١٢٢٢٠٠٠٧٠ ١٢٧

 ٚائً دّادٖ فاسٚق ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٢٠٠ ١٢٠

 ٚائً ٠ذٟ ع١ذ ّ٘اَ  ١٢٢٢١٥٤٦٥ ١٢٥

 ٠اع١ّٓ جّعٗ سجة ِذّذ  ١٢٢٢٠٠٥٧٠ ١٢٦

 

  تقرير عن طالب سنة دراسية
 انتسـاب -المكتبات والمعلومات  -الفرقة أولى 

 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٠  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ نظبم ابن 
 االعُ اٌىٛد م

 اتحغاَ دغ١ٓ عثذاٌىش٠ُ ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٠١٦ ١

 ادّذ جّاي ادّذ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢٠٧٥٤٠ ٠

 ادّذ خٍف عثذ اٌفحاح ادّذ  ١٢٢٢٠٧٠٧٥ ٠

 ادّذ طٗ اتشا١ُ٘ عثذ اٌع١ٍُ  ١٢٢٢٠٧٠٧١ ٤

 اتٛ تىشادّذ ِذّذ خششٝ   ١٢٢٢٠٧٦٧٥ ٧

 ادّذ ِذّذ فحذٝ عثذاٌعض٠ض  ١٢٢٢٠٧٥٠٧ ٠

 ادّذ ِذّٛد سفعث عٍٝ  ١٢٢٢٠٧٥٥٠ ٥

 اس١ِا عاِٟ طادق ط١ٍة  ١٢٢٢٠٤٤٠٢ ٦

 اعشاء ِذّذ ِذّٛد ادّذ  ١٢٢٢٠٤١٤٤ ٧

 اعالَ ععذ ادّذ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢٠٧٥٠٢ ١٢

 اعالَ ِجذٜ وّاي ٔظ١ش  ١٢٢٢٠٧٥٢٧ ١١

 عثذاٌعظ١ُ عثاطاعّاء روٟ   ١٢٢٢٠٤١٤١ ١٠

 اعّاء عادي خٍف عٍٝ  ١٢٢٢٠٧٥٠٤ ١٠

 االء دغٓ سجة ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٧٢٢ ١٤

 اٌفث عاسف ٔادٞ ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٦٤٧ ١٧



 االعُ اٌىٛد م

 اِأٟ ِماس طادق دٕا  ١٢٢٢٠٤٢٧١ ١٠

 ا١ِشٖ ا٠ّٓ جالي ِذّذ  ١٢٢٢١٦٠١٤ ١٥

 ا١ِشٖ فٌٟٛ ِذّذ ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٠٧١ ١٦

 تشاٞأجٟ ج١ًّ ٍِه   ١٢٢٢٠٤١٠٦ ١٧

 أظ خاٌذ ِذّذ اتٛاٌفضً ِذّذ دغا١ٔٓ  ١٢٢٢٠٤١٠٠ ٠٢

 ا٠ّاْ جّاي ِذّٛد ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٠٠٥ ٠١

 ا٠ّاْ ع١ذ ِذّذ عثذ اٌجٛاد  ١٢٢٢٠٧٥٠٠ ٠٠

 ا٠ّٓ ِٕظٛس عذٌٝ ِٕٟٙ عٍٝ  ١٢٢٢٠٧٥٠٧ ٠٠

 ا٠ٗ تٙاء اٌذ٠ٓ ٔج١ة جٟٛٔ  ١٢٢٢١٦٧١٠ ٠٤

 ا٠ٗ عع١ذ ع١ذ اتٛص٠ذ  ١٢٢٢٠٤٧٠٧ ٠٧

 تذٚٞ عثذ اٌشافٟ شعثاْ ِذّٛد  ١٢٢٢٠٧٥٠٢ ٠٠

 جغ١ُٕ ادّذ داِذ دغ١ٓ  ١٢٢٢٠٤٠٧٠ ٠٥

 دغٕاء شعثاْ خ١ّظ اٌغ١ذ  ١٢٢٢١٦٧٠٦ ٠٦

 خٍٛد ادّذ عثذاٌذ١ٍُ عثذهللا  ١٢٢٢٠٤٠١٥ ٠٧

 د١ِأٗ ٔادٞ ٔج١ة دث١ة  ١٢٢٢٠٤٢٧٤ ٠٢

 سا١ٔا خ١ًٍ عٍٟ ا١ِٓ  ١٢٢٢٠٤١٤٠ ٠١

 ِظطفٟ ادّذسا١ٔا ِذّذ   ١٢٢٢٠٤٠٢٠ ٠٠

 سداب ادّذ ِذّذ ادّذ ج١ٕذٞ  ١٢٢٢٠٤٧٠٠ ٠٠

 سضا جّعٗ ادّذ ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٧٧٠ ٠٤

 ص٠ٕة طالح ٔاجٟ عثذاٌٍط١ف  ١٢٢٢٠٠٧٠١ ٠٧

 ص٠ٕة عثذإٌّعُ عثذاٌّطٍة عثذاٌٛادذ  ١٢٢٢٠٤٢٦٧ ٠٠

 عاسٖ دغ١ٓ طذلٟ س٠اع  ١٢٢٢١٦٠١٦ ٠٥

 عٍّٟ ععذ عثذٖ ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٧٥٠ ٠٦

 ع١ّٗ ِظطفٟ دعٛلٟ دفحش  ١٢٢٢٠٤٧٥٥ ٠٧

 ع١ٍٙٗ دغٓ ِاضٟ ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٠٦٠ ٤٢

 ع١ٍٙٗ ٔاطش ِا٘ش ِذّذ  ١٢٢٢٠٤٤٥٧ ٤١

 ش١ّاء ادّذ عٍٟ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٧٠٠ ٤٠

 عثذ اٌشدّٓ ِذّٛد ع١ذ عثذ اٌذف١ظ  ١٢٢٢٠٠١٦٥ ٤٠

 عثذ اٌشدّٓ ٔظشت عثذ إٌّعُ عثذ اٌثاسٞ  ١٢٢٢٠٠٠١٢ ٤٤

 عثذاٌشدّٓ أٛس عثذاٌّج١ذ فٛصٞ  ١٢٢٢٠٠٧٧٤ ٤٧

 عالء ادّذ ِذّذ عثذاٌٍط١ف  ١٢٢٢٠٤٠٥٠ ٤٠

 عٍٟ ِذّذ عثذهللا تذساْ  ١٢٢٢١٦٠٠٦ ٤٥

 ع١ٍاء أٛس دغ١ٓ عّش  ١٢٢٢٠٤٤٧٢ ٤٦

 غادٖ ِجذٞ داٚد طادق  ١٢٢٢٠٤٠٢٧ ٤٧

 فاطّٗ ِذّذ ِذّذ عثذاٌٛ٘اب  ١٢٢٢٠٤٤٦٠ ٧٢



 

  كلية اآلداب
  دراسيةتقرير عن طالب سنة 

 انتسـاب -المكتبات والمعلومات  -الفرقة أولى 
 ( ٨١٠٢ - ٨١٠٢للعام االكاديمي )

 (٨  ) 

 ص ٠٠:٠١ ٩١٠٢/١٩/٠١نظبم ابن الهيثم إلدارة شئون الطالة بتبريخ 
 االعُ اٌىٛد م

 ف١ٛال طالح دث١ة ٠عمٛب  ١٢٢٢٠٧٥٠٠ ٧١

 وشعح١ٓ ِا٠ض فا٠ض ِشلظ  ١٢٢٢٠٠٧٧٠ ٧٠

 وشعح١ٕا اششف عجا٠ثٟ شذاجٗ  ١٢٢٢٠٤٤٤٠ ٧٠

 وش٠ُ ادّذ طاتش ع١ذ  ١٢٢٢٠٧٦٠٧ ٧٤

 وش٠ُ ِذّذ داِذ ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٧٠١ ٧٧

 و١شٌظ عّاد اععذ دٕظ  ١٢٢٢٠٠٧٤١ ٧٠

 و١شٌظ ِذدث ٔادٜ ١ِخائ١ً  ١٢٢٢٠٧٧١٤ ٧٥

 ١ٌٍٟ اعذك ِالن ط١ٍة  ١٢٢٢١٦٥٦٥ ٧٦

 ِاجذ فحذٟ عثذاٌٛ٘اب خ١ٍفٗ  ١٢٢٢٠٤١٠٢ ٧٧

 ِاسج١ٕا عف١فٟ عٛع ٚ٘ثٗ  ١٢٢٢٠٤٠٠٢ ٠٢

 ِاسوٛ جشجظ دجٟ ٠ٛعف  ١٢٢٢٠٤٠٧٧ ٠١

 ِاسوٛ ِجذٞ عّعاْ جاب هللا  ١٢٢٢٠٧٥٢٠ ٠٠

 ِاسوٛ ٠ٛعف ف١ُٙ ٠ٛعف  ١٢٢٢٠٧٥١٦ ٠٠

 ِاس٠ٕا ع١ّش فٛصٞ اعىٕذس  ١٢٢٢٠٤٠٧٧ ٠٤

 ِاس٠ٕا ِالن ٠ٛعف ٠ظ  ١٢٢٢٠٤٠٥٠ ٠٧

 ِجذٞ ٔادٞ فا٠ض ٔمٛال  ١٢٢٢٠٤٠٤٠ ٠٠

 ِذغٓ عشتٟ عثذاٌعاطٟ دغ١ٕٓ  ١٢٢٢٠٤٧٠٢ ٠٥

 ِذّذ اششف ِذّذ شٛلٟ اتشا١ُ٘  ١٢٢٢١٦٠٥١ ٠٦

 ِذّذ جغ١اْ ِذّذ جغ١اْ  ١٢٢٢٠٧٥٦٢ ٠٧

 ِذّذ دغا١ٔٓ ِذّذ دغا١ٔٓ  ١٢٢٢٠٧٦٠٧ ٥٢

 ِذّذ دغ١ٓ ا١ِٓ ِذّذ  ١٢٢٢٠٤١٧٠ ٥١

 ِذّذ خاٌذ ِذشٚص شٕاٚٞ  ١٢٢٢١٦٧٥٧ ٥٠

 خٍف عثاطِذّذ سجة   ١٢٢٢٠٧٧٠٠ ٥٠

 ِذّذ عثذاٌشدّٓ ادّذ عثذاٌذى١ُ  ١٢٢٢٠٤٢٢٦ ٥٤

 ِذّذ عٍٝ طاتش عثذ اٌغٕٟ  ١٢٢٢٠٧٠٠٥ ٥٧

 ِذّذ ِخحاس ِذّذ ادّذ  ١٢٢٢٠٤٤٢٥ ٥٠

 ِذّذ ِخٍف عثذ اٌعض٠ض ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٠٧٦ ٥٥

 ِذّذ ٘شاَ عثذ اٌعظ١ُ ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٦٧٧ ٥٦

 اٌعض٠ضِذّٛد سضا عثذ اٌذ١ّذ عثذ   ١٢٢٢٠٧٦٥٢ ٥٧

 ِذّٛد ِذّذ عٍٟ ع١ٍُ  ١٢٢٢٠٠٧٧٢ ٦٢

 ِذّٛد ِذّذ ٔج١ة عثذ اٌٛ٘اب  ١٢٢٢٠٧٥٠٠ ٦١



 االعُ اٌىٛد م

 ِشاَ عٍٟ دغ١ٓ ِذّذ  ١٢٢٢١٦٧٧٠ ٦٠

 ِش٠أا عثذ اٌّالن فّٟٙ تثاٚٞ  ١٢٢٢٠٧٦٤١ ٦٠

 ِظطفٝ ادّذ ِحٌٛٝ عٍٟ  ١٢٢٢٠٧٧٥٤ ٦٤

 ِظطفٝ ِذّذ ٌطفٝ دغ١ٓ خٍف  ١٢٢٢٠٧٠٦٧ ٦٧

 ِظطفٝ ِذّذ ِىشَ ا١ِٓ  ١٢٢٢٠٧٦٥١ ٦٠

 ٌٍِٛش ِٛعٟ ٌث١ة ِشصٚق  ١٢٢٢٠٤٠١٤ ٦٥

 ١ِٕا جشجظ د١ٕٓ ٠اسط  ١٢٢٢٠٤٠٧١ ٦٦

 ١ِٕا ِجذٞ اعىٕذس ِشلض  ١٢٢٢٠٧٧٦١ ٦٧

 ٔعّٗ طادق دا١ٔاي لذعٟ  ١٢٢٢٠٤٤٦٠ ٧٢

 ٘ثٗ دٕا ٠ٛٔاْ عثذ اٌش١ٙذ  ١٢٢٢٠٧٧٧٧ ٧١

 ٘ذٞ ِذّذ شٍماِٟ ادّذ  ١٢٢٢١٦٠٦٥ ٧٠

 ٕ٘ذ دغ١ٓ اتٛاٌع١ْٛ دغ١ٓ  ١٢٢٢١٦٧١٧ ٧٠

 ٠ؤٔا ١ِالد واًِ جشط  ١٢٢٢٠٤٠٧٢ ٧٤

 ٠ذ١ٝ سجة عثذاٌذ١ٍُ ِذّذ  ١٢٢٢٠٧٧٠٠ ٧٧

 ٠ٛعح١ٕا عّاد فٛصٞ طادق  ١٢٢٢٠٤٧٧٠ ٧٠

 


