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ػالِح 

إٌظـٞ
إٌت١زحاٌّزّٛع

ؿامة0غائةاتـا١ُ٘ اتٟ ػ١يح114144

ؿامة25غائة25اتـا١ُ٘ اٌغاتٛؿ212178

ؿامة24327اتـا١ُ٘ اٌناؿٚخ314352

ٔارش234568اتـا١ُ٘ اٌَثاؽ414147

ؿامة20غائة20ابراهيم الضيف5851

ؿامة201535اتـا١ُ٘ اٌؼ١ؼا6926ْ

ؿامة20غائة20اتـا١ُ٘ اٌّضّؼ711699

ٔارش234467اتـا١ُ٘ اٌَّـٞاٌفـاخ8

ٔارش215071إتـا١ُ٘ اٌض913847ٍٛ

ٔارش214566اتـا١ُ٘ صن1013981ٓ١

ؿامة14غائة14ابراهٌم حمداٌفـاخ11

ؿامة22غائة22احمد االفيوني1213408

ؿامة0غائةاحمد الجاسماٌفـاخ13

ؿامة12غائة12اصّؼ اٌضؼ٠ـ1414229ٞ

ؿامة0غائةاحمد الحمداٌفـاخ15

ؿامة10111اصّؼ اٌيضٛػ1614066

ؿامة18غائة18احمد الصالح1713188

ؿامة19غائة19اصّؼ اٌفا1811916ًّ

ؿامة0غائةاحمد المسعوداٌفـاخ19

ؿامة0غائةاحمد المصطفىاٌفـاخ20

ؿامة0غائةاصّؼ أتٟ ف٠اػ صٍَٛإ٠ماف تنز21ً١

ٔارش125567اصّؼ رٛعؼاؿ2214125

ٔارش165066اصّؼ ػتٛؿ2314140ٞ

ؿامة0غائةاحمد شاكراٌفـاخ24

ؿامة0غائةاحمد عثماناٌفـاخ25

ؿامة23غائة23اسامه سالمه2613350

ٔارش194261امضاق ػثؼ اٌـص2714384ّٓ

ؿامة9غائة9اسراء سعٌد2814134

ؿامة24غائة24امّاػ١ً اٌضاد ػ١ن29ٝ

ٔارش175269امّاػ١ً ٓاٌة3014648

ؿامة0غائةاٌؼاتؼ ِؤٔل صّـاء3190035

ؿامة0غائةالمثنى عاشوراٌفـاخ32

ٔارش263662اٌّؼتَُ تاهلل اٌغط١ة3314418

ؿامة182038ا١ٌاك صٛاه3414503

ٔارش174865ا١ٌاك ٠ٛمف3514440

ؿامة252752امير الروح3614018

ؿامة25غائة25ا١ِـ مال3712320ِٗ

ؿامة0غائةاٌاد عالٌااٌفـاخ38

ؿامة173754ا٠ٍٟ ػثٛػ3913864

ؿامة0غائةا٠ّٓ اتـا١ُ٘ ا٠ٌٛٙؼ4090008ٞ

ؿامة0غائةا٠ّٕاؿ وٛؿ٠ح41948

ؿامة25غائة25ايهم منصور4213377
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إٌظـٞ
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ؿامة22غائة22إتـا١ُ٘ مٛاس4313607

ؿامة10515إمّاػ١ً ع4413498ً١ٍ

ٔارش254974إ٠اػ اٌؼ4514437ُٛ

ٔارش194968إ٠اػ ػثظ4614574ٛ

ؿامة253459إ٠ٕاك اٌي١ضا4714341ٞٚ

ٔارش216081أتٛ تىـ اٌَّطف4814368ٝ

ؿامة0غائةأحمد اعرابًاٌفـاخ49

ؿامة18غائة18أصّؼ األصّؼ اوٍّو5013720

ؿامة23غائة23أصّؼ اٌضن5112167ٓ١

ؿامة0غائةأصّؼ اٌض١ّؼ52977ٞ

ؿامة0غائةأحمد الرمضان5314276

ٔارش255580أصّؼ اٌؼقٚ اٌؼث١ؼ5414363

ٔارش166076أصّؼ اٌؼٍي5513781ْٛ

ؿامة24غائة24أصّؼ اٌؼّـ5613622

ؿامة174158أصّؼ اٌّؼّاؿ5714545

ؿامة162844أصّؼ إٌؼنا5813900ْ

ؿامة28غائة28أصّؼ ت5910783ٍٟ

ٔارش244670أصّؼ ؿاِٟ اٌؼثؼهللا اٌؼثؼاٌـص6014521ّٓ

ٔارش224769أصّؼ ماٌُ ؿػٛػ ؿػؼ6114380

ؿامة0غائةأحمد شمساٌفـاخ62

ؿامة154156أحمد عسكر الرجباٌفـاخ63

ؿامة19غائة19أصّؼ ػ6412671ٍْٛ

ؿامة183957أصّؼ ػٍٟ لٕا6513861

ؿامة253257أصّؼ ػٛػجاٌفـاخ66

ٔارش265379أصّؼ غاٌة ا١ٌام6714527ٓ١

ٔارش236588أصّؼ فاعٛؿ6814428ٞ

ؿامة103545أصّؼ واًِ أصّؼ6914486

ؿامة24غائة24أصّؼ دمحم اٌي٠ٛظ7013699

ٔارش225072أصّؼ ٍِض7114345ُ

ؿامة203757أصّؼ ّٔـ7214161

ؿامة22غائة22أصّؼ ٘ؼٌح7311627

ؿامة17غائة17أػُ٘ اٌنـاد7413532

ٔارش266086أؿ٠ذ ػثؼ اٌؼاي7514599

ؿامة23غائة23أماِح اٌض7613727ّٞٛ

ؿامة0غائةأسامة الغنطاوياٌفـاخ77

ٔارش214263أماِح ىىٛجاٌفـاخ78

ٔارش214768أمؼ صّؼا7914346ْ

ؿامة25غائة25أىـف اٌٙقاع80

ؿامة22غائة22أىـف ١ٍٍؼ81ٟ

ؿامة9غائة9أ١ٍؼ لـٖ ر8213497ُٕٙ

ؿامة0غائةأكاد الحكٌم8314235

ؿامة193958أِخً تؼؿا8414476ْ
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ؿامة223557أِزؼ ػنىـ8514272

ؿامة3غائة3أِزؼ َِطفٝ فٍف8614585ً

ؿامة203858أِزؼ ٔؼنا8714419ْ

ؿامة203959أ١ِـ رٙاػ اٌثٛه8814225

ٔارش256388أٔل األصّؼ8914573

ؿامة21غائة21أٔل اٌضالق9013545

ؿامة0غائةأٔل اٌغطاب 91921

ٔارش254772أٔل عٍف اإلتـا9213867ُ١٘

ٔارش255075أٔل ػا9314343ٓ٘

ٔارش185068أٔل ػثؼ هللا اٌَّطف9414081ٝ

ٔارش245579أٔل ػٍٛاْ فلـ9514381ٔ٠

ٔارش254368أٔل لطا9614519ْ

ٔارش246084أٔل ِضّٛػ اٌنغ9714543ٟٕ

ؿامة162642أ٠اػ وامٛصح9813728

ؿامة17غائة17أ٠ُٙ ػ١ن9913334ٝ

ؿامة10غائة10آٍاي تالي10012086

ٔارش246589آالء ا١ٌام10114378ٓ١

ؿامة0غائةآالء حبوشاٌفـاخ102

ٔارش255378آالء صٍث١ح10314459

ٔارش264874آالء و10414382ً١ّ

ٔارش254065آ٠ح رّاي تهاٌفـاخ105

ٔارش254873آ٠ح ػَفٛؿ10614628

ؿامة252651آٌة قصاب باش10714239ً

ؿامة0غائةتامً صؼاػ10814227

ؿامة13غائة13باسل كنعان10914184

ؿامة0غائةبتول االحمداٌفـاخ110

ؿامة0غائةبتول الدمحم العٌادهاٌفـاخ111

ٔارش256893تتٛي ٍفٛاْ ع١ّل11214467

ؿامة184058تؼؿ اٌؼؿ٠ٚواٌفـاخ113

ٔارش155065تـاء اٌؼؿع11414114

ٔارش245276تـاء رّاي11514429

ٔارش164965تـاء مثنث11614105ٟ

ؿامة22غائة22تـاء ػ11711759ٍٟ

ٔارش254570تـاء دمحم ػثاك11814571

ؿامة203959تـاء َِطفٝ اتـا11988887ُ١٘

ؿامة194059تياؿ صنٓ ِا12014452ّٟ

ؿامة0غائةتيـ ػثؼ اٌىـ٠ُ ػثؼ اٌىـ12190010ُ٠

ؿامة182644تيـ وف اٌغقاي12214669

ؿامة213758تي١ـ اٌنؼ١ؼ12314698

ؿامة0غائةبكر صمصاماٌفـاخ124

ؿامة221234تالي اٌغـ12514209ٓ

ؿامة16غائة16بالل الخطيب12613319
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ؿامة19غائة19تالي اٌيا١ِح 12713859

ٔارش204060تالي اٌَّطفٝاٌفـاخ128

ٔارش175774تالي فٚػج12914375

ٔارش204262تالي ػثؼ اٌـفاق تـغٛث13014291

ٔارش224971تٙاء اٌؼ٠ٓ ص13114221ٕٛ

ؿامة9غائة9تٙاء صٍفا132ٞٚ

ؿامة18غائة18بٌان االحمداٌفـاخ133

ؿامة0غائةبٌان الطوٌلاٌفـاخ134

ؿامة193453ران ػ١نٝ ػ٠ة13514602

ؿامة213859راْ َٔـج13614515

ٔارش246084را٘ؼ إ١ٌاْ ِـّؼح13710020

ؿامة10غائة10رثـا ىٙؼا13814149

ؿامة0غائةِضـَٚرـرل اٌؼز13914500ٟ

ٔارش154560رؼفـ ػٍٟ أصّؼ14014360

ٔارش204565رؼفـ وٕٛد14114579

ؿامة21غائة21رالي لـتاْ تاؿٚػ14213686ٞ

ؿامة25غائة25رٙاػ اٌؼ٠ه14312235

ٔارش255075رٙاػ وّاي اٌقتؼ14414511ٞ

ٔارش255075رٛؿد تياؿ ِـٚه14514342

ٔارش224870رٛؿد ف٠اػ أٔط١ٔٛٛك14614332

ؿامة0غائةجورج غبرواٌفـاخ147

ؿامة15غائة15حازم الحسناٌفـاخ148

ؿامة0غائةحازم زوٌناٌفـاخ149

ٔارش205575صافَ واتٛؿ15014518

ٔارش215374صافَ وٛرا15114657ْ

ٔارش224163صافع ػثؼ اٌماػؿ و١اي15214082

ؿامة10غائة10صاِؼ اٌّمؼاػ15312007

ؿامة221032صاِؼ أصّؼ اٌّٛم15499931ٝ

ٔارش224466صث١ة غا15514514ٌٟ

ؿامة0غائةحبٌب قاتولاٌفـاخ156

ؿامة0غائةِضـَٚحسام ارحٌم15713553

ؿامة0غائةحسام الدرٌعًاٌفـاخ158

ؿامة0غائةصناَ اٌؼ٠ٓ ػٍٟ اٌيٛاط15990013

ؿامة10غائة10صناَ اٌىٛره16012008

ؿامة104050حسام حسن16133

ٔارش254267صناْ اٌقػث16214684ٟ

ٔارش206282صناْ ؿ٠اُ اٌؼثاك16314457

ٔارش246084صناْ ػٍٟ فٙؼ16490014

ٔارش244569صنٓ اٌتاف16514632

ؿامة15غائة15حسن الحسين العلي16612681

ؿامة0غائةِضـَٚصنٓ اٌَطٛف اٌٛلاع16714466

ؿامة0غائةحسن الموسىاٌفـاخ168
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ؿامة242650صنٓ أتٛ أصّؼ16913232

ٔارش213960صنٓ صى١ُ ػ17014350ٍٟ

ؿامة152843صنٓ ػ٠ٛب17114446

ٔارش245882صنٓ ػٛاػ ٍاٌشاٌفـاخ172

ؿامة0غائةحسن دمحم جحا17322275

ؿامة203858صنٓ َِـ17414414ٞ

ؿامة25غائة24.5صن١ٓ امؼؼ17512009

ؿامة9514صن١ٓ االصّؼ17690017

ٔارش204363صن١ٓ اٌىٕؼا17714339ْ

ؿامة0غائةحسٌن الدمحماٌفـاخ178

ٔارش255580صن١ٓ أصّؼ اٌؼ17914387ٍٟ

ٔارش235780صن١ٓ لامُ ؿصّح18014555

ٔارش266086صن١ٓ ِـفا18114525

ؿامة233558صن١ٓ ٠ٛمف اٌضن18214530ٓ١

ؿامة221234صّقج اٌؼٍٛا18314478ٟٔ

ؿامة19غائة19صّقج اٌؼ18413795ٞٛ١ٍ

ؿامة10غائة10صّقج ماٌٛم18514267ٟ

ؿامة0غائةِضـَٚصّقج ِٛمٝ اٌزثا18614407ٞٚ

ٔارش255075صّقٖ ػخّا18714701ْ

ؿامة22غائة22حميد الحسين18813046

ٔارش224365صٕاْ صّٛػ18914620

ٔارش204262ص١ؼؿ ؿِْاْ تٍٛي19014494

ؿامة181937عاٌؼ األعـك19113794

ؿامة12غائة12عاٌؼ اٌضن19213193ٓ

ؿامة123244عاٌؼ اٌض١ّؼ19314054ٞ

ؿامة0غائةخالد الخلفاٌفـاخ194

ؿامة22غائة22عاٌؼ اٌؼّاػ19512276ٞ

ؿامة22غائة22خالد الموسى19612885

ٔارش194463عاٌؼ صن١ٓ اٌؼؿ٠ٚو19714692

ؿامة17623عاٌؼ ؿّٛاْ اٌؼخّا19814286ٍٟٔ

ٔارش245579عاٌؼ ؿِْا19914505ْ

ٔارش225577عاٌؼ ػخّاْ اٌي20099990ٓٛ١

ؿامة0غائةعاٌؼ ػٍٟ اٌؼ١ؼ20190020

ؿامة9غائة9عاٌؼ غ20212139َٕٛ

ؿامة0غائةعاٌؼ دمحم اٌغٍف20390024

ؿامة25530عاٌؼ دمحم لؼٚؿ20414685ٖ

ؿامة211738عاٌؼ ْٔاي ىّٕؼؿ20514690

ؿامة17غائة17عْـ ص١ّؼ206ٞ

ؿامة241741عْـ فٛاف ٍثٛس20714439

ؿامة0غائةعطاب عطاب20814282

ؿامة0غائةعٍف عٍف 209950

ٔارش214768ع١ًٍ اٌثؼؿ21014292
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إٌت١زحاٌّزّٛع

ٔارش275077ع١ًٍ اٌؼّـاٌفـاخ211

ؿامة0غائةع١ًٍ ػثؼ اٌىـ٠ُ اٌّنط21290025ٛ

ٔارش254267ع١ًٍ ػثٛػ21314335

ٔارش154560ػا١ٔاي ٍاٌش21414442

ؿامة15غائة15ػا١ٔاي ػ21513762ٍٟ

ؿامة143751ػػاء ىاوٛي21613851

ؿامة10010ػٌياػ صنٓ دمحم21710016

ٔارش265177ػ٠ّح اٌثاىٛؿ21814421ٞ

ٔارش224365ؽٚ اٌّٙح ٍاٌش21914474

ؿامة213152ؿاِٟ اٌزـ22088888ٌ٠

ؿامة183755ؿاِٟ أىمـ22114587

ٔارش214566ؿاِٟ لث١طـٞاٌفـاخ222

ٔارش144761رائد المصرياٌفـاخ223

ؿامة0غائةِضـَٚؿت١غ ٔؼّح22414569

ؿامة0غائةؿص١ً ػاتؼ اٌّٛم22590026ٝ

ؿامة0غائةؿ٘ف اٌؼا22614178ٍٟ

ٔارش285886ؿٌٚٝ ِضٕا٠ح22714420

ؿامة0غائةؿ٠تياؿػ ف٠اػٖأ٠ماف تنز228ً١

ٔارش285785ؿ٠ُ اٌؼتاي22914531

ؿامة222648ؿ٠ّح امتأث23014597ٌٟٛ

ؿامة252045ؿئاَ ػٍٟ صّاػٖاٌفـاخ231

ؿامة20غائة20ف٘ـ اٌؼ٠ٓ صّاػ23212438ٖ

ؿامة0غائةِضـَٚف٠ؼ اٌقػث23314383ٟ

ؿامة0غائةف٠ؼ صنٓ اٌضن23490029ٓ

ٔارش184563ف٠ٛك مؼؼ23514487ٚ

ؿامة203555مارؼج فٛاف اٌؼاف23614036ٌ

ؿامة19غائة19ماِـ اٌؼالي23713792

ؿامة243054ماِـ اٌؼث١ؼ23814502

ٔارش265581ماِـ اٌؼ١ن23914432ٛ

ٔارش204666ماِـ ٠ٛمف24014445

ؿامة163450مائـ اٌىـػ24113817ٞ

ؿامة203252مؼاػ اٌضٍث24214401ٟ

ٔارش255782مؼؼ ػثؼ هللا األصّؼ24314402

ؿامة0غائةسعٌد الشكري24414283

ؿامة19غائة19مؼ١ؼ اٌَّـٞ 24513499

ٔارش266591مؼ١ؼ ا١ٌٛمف24614542ٟ

ٔارش265783مالَ اٌٍضٍش24714379

ٔارش243761مٍّٝ ػـفح24814689

ؿامة20غائة20م١ٍُ تٛاو24913086ُ

ؿامة0غائةم١ٍّاْ ػ١نٝ 250823

ؿامة22غائة22م١ٍّاْ وٛراْ 25110777

ؿامة0غائةم١ٍّاْ َِطفٝ اٌؼٍٟ إٌاٍـ25290031
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ٔارش194766م١ٍّاْ ٚمٛف25313760

ؿامة17غائة17مِٛـ اٌض254815ٌٟٛ

ؿامة12غائة12مِٛـ ِض25513738ٍٟ

ؿامة154156ىاػٞ اٌضن25614351ٓ١

ؿامة143044ىاػٞ اٌنفٛن25714218

ٔارش204868ىاػٞ صن25814365ٓ

ؿامة20غائة20ىؼالْ ف٠ؼا25913733ْ

ؿامة27غائة27ىىـٞ ٓٛؿا26012198ْ

ؿامة18220ىُٙ اٌّؼـا26114243ٞٚ

ؿامة0غائةشٌالن عبواٌفـاخ262

ٔارش244468ى١ّاء ػـات26314578ٟ

ؿامة0غائةصافٌه الحاجاٌفـاخ264

ٔارش225577ٍاٌش ماٌُ اٌٍَّش26577774

ٔارش265177ٍا٠ً دمحم ٍا٠ً اٌّضّؼ26614400

ٔارش284573ٍثا اٌـاػ26714461ٟ

ؿامة162642ٍالس وف اٌغقاي26890033

ٔارش١ٍٙ195069ة اٌٛتاؿ26913883

ؿامة21غائة21ٓاؿق اٌزٕؼ27013063ٌٟ

ؿامة22غائة22ٓاؿق اٌضثاي27113266

ؿامة0غائةِضـَٚٓاؿق اٌؼق اٌؼ٠ٓاٌفـاخ272

ؿامة164157طارق العل27314650ً

ؿامة16غائة16ٓاؿق اٌَّـ27413425ٞ

ؿامة16غائة16ٓاؿق اٌّؼـ275ٞ

ؿامة22022ٓاؿق وٍث27614085ْٛ

ؿامة20غائة20ٍٓضح ا١ٌٛٔل اٌَّـ27790034ٞ

ؿامة0غائةطه االحمداٌفـاخ278

ٔارش253560ٓٗ رٙاػ اٌي١ظ27914391

ٔارش245680ٓٗ ػّـ اٌضن28014426ٓ

ؿامة161026ٟٓٛٔ صناَ ِنؼؼ28114355

ؿامة0غائةعاصم صوياٌفـاخ282

ؿامة0غائةِضـَٚػاِـ اٌؼ٠اب28314528

ؿامة19غائة19ػاِـ ػّـج284

ؿامة22غائة22ػاِـ وقوق28513337

ٔارش245579ػائيح اٌضالق28614538

ٔارش265278ػائيح ِٛمٝ تاىا28714470

ٔارش245579ػثاػج اٌي١ظ صّؼ28814576ْٚ

ٔارش244266ػثاك صن١ٓ ػ١ن28914040ٝ

ؿامة19غائة19ػثؼ االٌٗ اٌؼالي29013364

ؿامة172138ػثؼ اإلٌٗ تالي29113633

ؿامة162137ػثؼ اٌثامٔ اٌزاؿٚف29214510

ؿامة21غائة21ػثؼ اٌزثاؿِٛمٝ تاىا29313227

ؿامة17غائة17ػثؼ اٌضى١ُ لٕٛخ29413793
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ٔارش204767ػثؼ اٌض١ّؼ اٌغٍف29577777

ٔارش215576ػثؼ اٌض١ّؼ أصّؼ ػٛػج29614484

ؿامة0غائةػثؼ اٌـصّٓ اتـا١ُ٘ اٌيٛاط29790037

ؿامة0غائةعبد الرحمن االسماعٌلاٌفـاخ298

ٔارش224769ػثؼ اٌـصّٓ اٌؼٌٚت29914564ٍٟ

ٔارش233962ػثؼ اٌـصّٓ اٌـىٛا30014423ٟٔ

ؿامة0غائةعبد الرحمن العبداٌفـاخ301

ؿامة14غائة14ػثؼ اٌـصّٓ اٌغقا30213332ٞٚ

ٔارش234568ػثؼ اٌـصّٓ تـػا30314172ْ

ؿامة0غائةػثؼ اٌـصّٓ رّؼح اٌؼ30490038ٍٟ

ؿامة16117ػثؼ اٌـصّٓ ػٚؿ30513831ٞ

ٔارش286593ػثؼ اٌـصّٓ ػـٚا30699974ٟٔ

ؿامة23غائة23ػثؼ اٌـصّٓ وقوق30713398

ٔارش184765ػثؼ اٌـصّٓ وؼ١ؼاٌفـاخ308

ٔارش224567ػثؼ اٌـصّٓ ٠ٛٔل ِغـت30913718ً

ؿامة21غائة21ػثؼ اٌـص١ُ ِؼٚؿ31014590

ٔارش254873ػثؼ اٌـفاق اٌؼ١ؼ31114393

ٔارش224567ػثؼ اٌـفاق مؼؼ31214532

ؿامة192948ػثؼ اٌـفاق ػالف31313771

ؿامة0غائةِضـَٚػثؼ اٌنالَ وٛرا31414666ْ

ؿامة18غائة18ػثؼ اٌنالَ ِؼط31511494ٟ

ٔارش266288ػثؼ اٌَّؼ ا١ٌّٙؼٞاٌفـاخ316

ؿامة191635ػثؼ اٌؼق٠ق اٌؼ31714655ٍٟ

ٔارش184563ػثؼ اٌغٕٟ ػثؼ اٌَّؼ31814334

ؿامة24غائة24ػثؼ اٌغٕٟ ِثاؿن31912507

ؿامة203555ػثؼ اٌفتاس إٌٙاؿاٌفـاخ320

ؿامة16غائة16ػثؼ اٌماػؿ تافاؿ32113196

ٔارش204363ػثؼ اٌماػؿ ػقاٚٞ إٌز32210005ُ

ؿامة0غائةػثؼ اٌماػؿ ٠ام١ٓ 32313974

ؿامة17غائة17ػثؼ اٌىـ٠ُ اٌثىٛؿ32413605

ؿامة172441ػثؼ اٌىـ٠ُ اٌط١اؿ32514049

ؿامة203555ػثؼ اٌىـ٠ُ رؼثا32614683ْ

ؿامة24غائة24ػثؼ اٌٍط١ف ٓؼّح32711560

ؿامة18غائة18ػثؼ اٌٍط١ف وقوق32814622

ؿامة203858ػثؼ هللا اتـا١ُ٘ اٌّض١ّ١ؼ32914158

ؿامة12غائة12ػثؼ هللا اٌضن١ٓ اٌؼ33013769ُٛ

ؿامة21غائة21ػثؼ هللا اٌضّٛػ331932

ٔارش185068ػثؼ هللا اٌض33210019ّٞٛ

ؿامة0غائةػثؼ هللا اٌؼ٠اب33314132

ٔارش204464ػثؼ هللا اٌياػـ33414074

ٔارش234568ػثؼ هللا اٌؼّٛؿ33514634ٞ

ٔارش235073ػثؼ هللا اٌَّطف33714539ٝ
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ؿامة16غائة16ػثؼ هللا ا١ٌٛمف33813095

ؿامة213556ػثؼ هللا راػٛؿج33914480

ؿامة12غائة12ػثؼ هللا رضا34011682

ؿامة20غائة20ػثؼ هللا رؼػاْ اٌضن34112113ٓ١

ؿامة24غائة24ػثؼ هللا صاو34211690ّٟ

ٔارش243660ػثؼ هللا مفاف34313153

ؿامة184058ػثؼ هللا ٓالي رؼّٛؿ34414565

ؿامة0غائةعبد هللا عكرةاٌفـاخ345

ؿامة22غائة22ػثؼ هللا ػ١نٝ اٌضّؼٚاٌفـاخ346

ؿامة192140ػثؼ هللا دمحم34714223

ؿامة0غائةػثؼ هللا ِضّٛػ امّاػ34890043ً١

ؿامة252651ػثؼ هللا ِغِّٛح34914436

ؿامة21غائة21ػثؼ هللا ٠ٛ٘ؼ350ٞ

ؿامة0غائةػثؼ هللا ٠ٛمف اٌفٙؼ35190044

ؿامة0غائةعبد المالك طالباٌفـاخ352

ؿامة212243ػثؼ اٌّز١ؼ صن١ٓ ػّـ35314449

ؿامة202949ػثؼ اٌّز١ؼ فلقٚق35413853

ؿامة144155ػثؼ اٌّؼ١ٓ ػّـ35514278ٖ

ؿامة243054ػثؼ اٌٍّه اٌيضٛػ35614340

ٔارش286593ػثؼ إٌّؼُ أتـه35714433

ؿامة5غائة5ػثؼ إٌّؼُ لؼٚؿ ػٍٛه35814189
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ٔارش194564ػثؼ ػثؼهللا اٌّٛس 35990048

ؿامة14غائة14ػثؼ إٌاٍـ فواؿ36013161

ؿامة0غائةػثؼ إٌاٍـ م١ٍّا361888ْ

ؿامة17623ػثؼ اٌٙاػٞ اٌضا36214293ِِ

ؿامة18غائة18ػثؼ اٌٙاػٞ أتـه36313801

ؿامة213556ػثؼ اٌٙاػٞ رٍؼ36414520ٓٛ

ؿامة221133ػثؼ اٌٙاػٞ غثيح36514174

ٔارش284775ػثؼ اٌٙاػٞ ٠ٛمفا36614682ْ

ؿامة192544ػثؼ اٌٛ٘اب صن36710022ٓ١

ٔارش224567ػثؼ ِٕاف اٌؼٍٟاٌفـاخ368

ؿامة23غائة23ػثؼهللا صزاف369ٞ

ؿامة19غائة19ػثؼهللا ِض١ّ١ؼ37090041

ٔارش205070ػث١ؼ اٌؼث١ؼ37114447

ؿامة15غائة15ػث١ؼج اٌضن37213363ٓ١

ؿامة18غائة18ػث١ؼج اٌن١ٍّا37313915ْ

ٔارش235275ػث١ؼج أتٛ ىاه37414644

ؿامة193655ػث١ؼج ىض١ّح37513042

ؿامة203959ػث١ؼج ٓـاتٍن١ح37614199

ٔارش233760ػث١ؼٖ ٓؼ37713314ّٗ

ؿامة20غائة20ػؼٔاْ اٌؼه37812338

ؿامة9غائة9ػؼٞ م١ف اٌؼ37912140ٓ٠

ٔارش225577ػـاتٟ ػـٚب38013220

ٔارش225072ػقاَ ػثؼ هللا38114477

ؿامة233053ػَاَ اٌمطّح38214697

ٔارش266086ػطاء صّا38314403ِٟ

ٔارش225375ػمثح فـد38414357

ٔارش264268ػالء اٌؼ٠ٓ األعـك38514370

ؿامة18غائة18ػالء اٌؼ٠ٓ اٌن١ؼ38612446

ٔارش225577ػالء اٌؼ٠ٓ اٌؼنافاٌفـاخ387

ٔارش234568ػالء اٌؼ٠ٓ واع١ح38814643

ٔارش224870ػالء اٌياػـ38914411

ؿامة19غائة19ػالء ِض١ّ١ؼ390

ؿامة12غائة12ػٍٟ امؼؼ39111910

ؿامة154055ػٍٟ امّاػ39214389ً١

ؿامة27غائة27ػٍٟ اٌضن39313600ٓ١

ؿامة233255ػٍٟ اٌناؿٚخ39414367

ٔارش204060ػٍٟ اٌن39514441ٍّٟٔٛ

ؿامة19غائة19ػٍٟ اٌيّاٌٟ 39610543

ؿامة124557علً الكبرٌتًاٌفـاخ397

ؿامة24غائة24ػٍٟ صن39813380ٓ
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ؿامة213556ػٍٟ صنٓ ِا39914453ّٟ

ؿامة16420ػٍٟ ػؿ٠ٚو40013829

ؿامة0غائةِضـَٚػٍٟ ؿّٛا40114501ْ

ٔارش245579ػٍٟ مثغ اٌؼـب40214435

ؿامة14غائة14ػٍٟ ٓٛتـ40313166

ٔارش204767ػٍٟ ػال40414255ً

ٔارش236083ػٍٟ ػّاػ تـواخ40514504

ؿامة222850ػٍٟ غا40614529ُٔ

ؿامة193857ػٍٟ و١ٍةاٌفـاخ407

ؿامة0غائةعلً مجحود40814290

ؿامة223254ػٍٟ دمحم اٌض١َؼ40914562ٞ

ٔارش285785ػٍٟ دمحم اٌؼ٠ـ41014471ٞ

ؿامة0غائةػٍٟ دمحم اٌّضّؼ41190053

ٔارش214869ػٍٟ ِضّٛػ تمؼا41214523ٞٚ

ٔارش215071ػٍٟ ِٛم41314444ٝ

ؿامة10616ػٍٟ ٠ٛمف اٌثؼٚؿ41414361

ؿامة13غائة12.5ػ١ٍاْ اٌؼطاٚٔح41512034

ؿامة10غائة10ػّاؿ اٌزام41613070ُ

ٔارش155065ػّاؿ اٌض41714056َّٟ

ؿامة20غائة20ػّاؿ اٌَاٌض١ٓ تٓ َِطف418ٝ

ؿامة0غائةػّاؿ أ٠ٛب اٌىّح41990054

ؿامة0غائةِضـَٚػّاؿ عٍؼْٚ األصّؼ42014348

ٔارش255075ػّاؿ ػ42114359ٍٟ

ؿامة19019ػّاؿ دمحم صّٛػ42214563

ؿامة23غائة23ػّاؿِنٍّأٟ اٌيؼاؿ423384

ٔارش245579ػّـ اٌغ42414468ً١ٍ

ؿامة12غائة12ػّـ اٌطّاك42514247

ؿامة19524ػّـ اٌمضا42614479ً

ؿامة15غائة15ػّـ اٌّضّؼ42713843

ؿامة24غائة24ػّـ مؼ١ؼ42811510

ٔارش233760ػّـ ٓثغح42914415

ؿامة17غائة17ػّـ وقوق43013347

ٔارش256590ػّـ دمحم اٌطؼا43114424ْ

ؿامة0غائةا٠ماف تنز١ًػّـاْ ػؼٞ 43214548

ٔارش226587ػّـاْ ؿ٠اُ َِٕٛؿ43314619

ؿامة0غائةػّـٚ اٌث43414535ٟٕ

ٔارش194160ػّـٚ اٌَّطف43513787ٝ

ؿامة19غائة19ػٛآف وقوق43614250

ٔارش165773ػُٛ ا١ٌٛمف43712753

ؿامة183048غادة المصطفى43814270
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ٔارش174562غاٌة ا٠ٌٕٛـ43913124

ٔارش254671غاٌة ِىا44014404ٞٚ

ؿامة0غائةغأُ اٌؼ441868ّٟ١ٌ

ؿامة0غائةغقي عـمح44214700

ٔارش244064غناْ اٌيؼاؿ44314481

ؿامة23629غٜٛ ىٌٍّّاٌفـاخ444

ؿامة242751غ١اث عٛا44514552َ

ؿامة23غائة23غ١ج اتٛ ؿ٠يح 446

ٔارش204060غ١ج اٌث١نى44714589ٟ

ؿامة0غائةغ١ج ِغٍف اٌّٛم44890056ٝ

ؿامة243256فاػٞ اٌغط١ة44914567

ٔارش235073فاػٞ رـتٛع45014425

ؿامة193251فاػٞ فـس45114448

ٔارش274572فآّح اٌق٘ـاء ِؼـا45214462ٞٚ

ٔارش256590فآّح اٌَاؿ45314686ٞ

ؿامة193554فآّح مـٚؿ45490057

ٔارش205575فـاك ػٍٟ ِؼال45514078

ٔارش256085فـاك فَٕح45614601

ٔارش274572فـاك ل١ّح45714568

ؿامة0غائةفرح بعاجاٌفـاخ458

ٔارش245377فـس و١ال45914600ٟٔ

ٔارش215071فـ٘اػ ِضنٓ ٓضٍٛاٌفـاخ460

ؿامة13غائة13فؤاػ َِطف46111546ٝ

ثّاؽ46214507 َّ ٔارش286088ف١ضاء اٌ

ؿامة0غائةلضطاْ مف١اْ اٌط463397ٗ

ؿامة0غائةقصً الرطب46414295ً

ٔارش246084لّـ تؼؿ46514661

ؿامة25غائة25ل١ثح اٌؼغّي466ٟ

ٔارش224365ل١ل امّاػ46714581ً١

ؿامة0غائةوات١ا م46814242ٍَٛ

ؿامة16غائة16واظُ صّؼ46922281

ؿامة0غائةواًِ اٌيا٘ـ470866

ؿامة243458واٚا ؿرا هللا ػٍٛاٌفـاخ471

ٔارش235578وـَ مؼؼ امضك47214364

ؿامة213556وـِٛ عاٌؼ األصّؼ47314570

ؿامة0غائةلبنى عٌد47414238

ٔارش255883ٌّٝ اٌيا47514473ِٟ

ؿامة0غائةٌؤٞ ػثؼ اٌض47622282ُ١ٍ

ؿامة22غائة١ٌ22ج إٌؼ47712164ّٗ

ٔارش255580ِاؿٞ مٛي ِغٛي47814405
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ؿامة22غائة22ِامٗ اٌثغاؿ47912341ٞ

ؿامة19غائة19ِاٌه ػّـ48022283ٓ٠

ؿامة23غائة23ِا٘ـ اٌؼخّا48112171ْ

ؿامة0غائةماهر العلًاٌفـاخ482

ؿامة0غائةماٌا خٌر بك48314491

ٔارش215071ِأِْٛ اٌؼتاؽ48414506

ٔارش244165ِأِْٛ وـػ٠و ِؼـا48514374ٞٚ

ٔارش145569ِزاب صاد ػ486ٍٟ

ؿامة22غائة22ِزؼ اٌؼ٠ٓ اٌقتؼ48713362ٞ

ؿامة202747ِزؼ تىـ48810003

ؿامة184058ِزؼ ٓالي ؿىـاه48914349

ؿامة171532ِزؼ ػثاك49014398

ؿامة183553ِزؼٞ غـف اٌؼ49114354ٓ٠

ؿامة0غائةدمحم اتـا49214176ُ١٘

ؿامة21غائة21دمحم اتـا١ُ٘ اٌضٛؿ49313078ٞ

ؿامة193150دمحم امالَ اٌفاؿك اٌغٍٛفاٌفـاخ494

ؿامة0غائةدمحم األقرعاٌفـاخ495

ؿامة183149دمحم اٌض49613619ّٞٛ

ؿامة18غائة18دمحم اٌغ١ْـ49713682

ؿامة25غائة25دمحم اٌغط١ة تٓ فٛاف49813114

ؿامة0غائةدمحم الخلٌلاٌفـاخ499

ؿامة232649دمحم اٌـفاػ50014516ٟ

ؿامة202646دمحم ٍؼٚس فغث50114547ٟ

ؿامة133750دمحم السمٌر50214287

ؿامة21غائة21دمحم اٌَات50313777ٟٔٛ

ٔارش224062دمحم اٌَاٌش50414201

ٔارش224567دمحم اٌْا٘ـ50514681

ؿامة0غائةدمحم اٌطٛتز50614459ٟ

ٔارش255883دمحم اٌؼاىك اٌٍّمة تؼـب50714337

ٔارش204262دمحم اٌؼخّا50814213ْ

ؿامة13013دمحم اٌؼطاؿ50914072

ؿامة22غائة22دمحم اٌؼٍٟ تٓ ِاٌه51011769

ؿامة19غائة19دمحم اٌّضّؼ51113503

ٔارش205070دمحم اٌّضّؼ اٌض51210004ٍٛ

ؿامة0غائةدمحم المحٌمٌداٌفـاخ513

ؿامة0غائةدمحم المخلف51414593

ؿامة223153دمحم إٌَّٛؿ51513756

ؿامة20غائة20دمحم إٌٙاؿ51613162

ؿامة19غائة19دمحم اٌٙاؿ51722264ْٚ

ٔارش236285دمحم ا١ٌام51814493ٓ١

ؿامة23غائة23دمحم ا١ٌٛمف51912227
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ؿامة0غائةدمحم امٌر الحموداٌفـاخ520

ؿامة0غائةدمحم ا١ِٓ ِضّٛػ52114152

ؿامة19غائة19دمحم ا١ِٓ ٠ٛمف52213129

ؿامة12غائة12دمحم ا٠ّٓ ٍفـ52314141ٞ

ؿامة0غائةدمحم أصّؼ فؼػ52490061ٓ١

ٔارش245781دمحم أماِح اٌغط١ة52514489

ؿامة14غائة14دمحم أىـف اٌٙقاع52613735

ٔارش245579دمحم أ١ِٓ ػػؼع52714347

ؿامة181937دمحم أ١ِٓ ػالفاٌفـاخ528

ؿامة20غائة20دمحم أٔل اٌض52912318ّٞٛ

ؿامة163551دمحم أٔل اٌنفاف53014061

ؿامة18غائة18دمحم تغاؿ53114128ٞ
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اٌـلُ

 اٌزاِؼٟ
امُ اٌطاٌة

ّٚغ 

اٌؼٍّٟ

ػالِح

 اٌؼٍّٟ

ّٚغ 
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إٌظـٞ
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ٔارش174764دمحم تٍٙٛا53290060ْ

ؿامة0غائةدمحم ت١ؼق533

ؿامة194059دمحم حائـ وـف53414204ْٚ

ؿامة213859دمحم رالي ٌطف53514554ٟ

ؿامة192544دمحم رّاي تـتٛؿ53614386

ؿامة21829دمحم رٕؼ53714508ٞ

ؿامة203555دمحم صافَ اٌؼتٛؿ53814540

ٔارش213960دمحم صافَ تؼِـ53913824ٞ

ؿامة17غائة17دمحم صـتح54013723

ؿامة182846دمحم عاٌؼ اٌّضّؼاٌفـاخ541

ٔارش255075دمحم عاٌؼ رؼث54290036ٛ

ؿامة17غائة17دمحم خلٌفة العسكر543953

ؿامة181937دمحم عٛاَاٌفـاخ544

ٔارش234265دمحم ع١ـ صنٓ اٌزاؿٚف54514488

ؿامة9غائة9دمحم خٌر مرع54614164ً

ؿامة243155دمحم ػ١ّ٘و54714609

ؿامة19غائة19دمحم ؿاِٟ ا١ٌٍّش54814145

ؿامة222749دمحم ؿّٛاْ اٌثؼ54914583ٞٚ

ؿامة19غائة19دمحم ؿّٝ اٌضاد صاِؼ55013647

ٔارش194564دمحم ؿِْاْ رؼٚع55114458

ؿامة0غائةدمحم رٌاض الصعب العكٌلًاٌفـاخ552

ؿامة26غائة26دمحم ؿ٠اُ ػال55311618ٞٚ

ؿامة25غائة25دمحم فا٘ـ تاٌط55413130ٗ

ٔارش234265دمحم ف١٘ـ اٌضـ٠ـ55514627ٞ

ؿامة26غائة26دمحم ماِـغـ٠ٛات55613286ٟ

ؿامة23غائة23دمحم ىضاػج اٌؼـٔٛك557

ٔارش234770دمحم ى١ظ اٌنٛق55814116

ؿامة0غائةدمحم ىف١ك اتٛ ػ55914544ٍٛ

ؿامة21غائة21دمحم ٓـ٠ٚح56013431

ؿامة193655دمحم ٓالي اٌن56114559ٍَٛ

ؿامة164157دمحم ظافـ اٌي١ظ عاٌؼ56214268

ؿامة0غائةدمحم ػا٠ؼ اٌؼ56390066ٍٟ

ٔارش195271دمحم ػثؼ اٌضى١ُ إٌَّٛؿ56414696

ؿامة22غائة22دمحم ػثؼ اٌغٍف565

ٔارش165066دمحم ػثؼ اٌٍط١ف اٌيّا56613990ٌٟ

ٔارش234871دمحم ػثؼ اٌٙاػٞ اٌيّا56714431ٌٟ

ؿامة0غائةدمحم ػثؼاٌىـ٠ُ رٛاه568

ٔارش235578دمحم ػثؼاٌٙاػٞ ت١ٍت56914498ٟ

ؿامة203454دمحم ػثؼٚ اٌزٍطح57014129

ؿامة0غائةِضـَٚدمحم ػثؼٚ م١ٍّا57114450ْ

ؿامة202040دمحم ػث١ؼ57214373

ؿامة24غائة24دمحم ػؼٔاْ لارٛ 57311509
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ؿامة0غائةدمحم ػناف 574609

ؿامة0غائةدمحم ػال تالم57514561ُ

ٔارش194160دمحم ػالء اٌضزاف57613351ٞ

ؿامة23غائة23دمحم ػ57713174ٍٟ

ٔارش194160دمحم ػٍٟ اٌق57814217ٓ٠

ؿامة21غائة21دمحم ػٍٟ صّي57913554ٛ

ؿامة213152دمحم ػٍٟ ػٍٛه580

ؿامة201737دمحم ػٍٟ ل١ّح58114284

ؿامة233053دمحم ػّاؿ اٌضثاي58213646

ؿامة181432دمحم ػٛاػ58314406

ؿامة20غائة20دمحم غ١ج اٌؼّـ58422238ٞ

ٔارش235073دمحم غ١ج صثٛت58514099ٛ

ؿامة0غائةدمحم فاؿك اٌنـ58690071ٟٕ١ِ

ؿامة0غائةدمحم فاؿك صن587875ٛ

ٔارش214566دمحم فغـ58814274ٞ

ؿامة0غائةدمحم لامُ 589634

ؿامة223254دمحم ل١ٍيح59014356

ؿامة22غائة22دمحم لٕؼلز59122289ٟ

ؿامة104454دمحم كرم الحرٌف59214288

ؿامة19غائة19دمحم ِاٌه ٠ٛٔل59312692

ٔارش245074دمحم ِضّٛػ59414465

ٔارش255782دمحم ِضّٛػ ى١ظ عاٌؼ59514572

ٔارش254267دمحم ِـ٘ف مفاف59614536

ٔارش145064دمحم ٍِضُ فاػٛؿ59714136ٞ

ؿامة241741دمحم ِٕاؿ وـػ٠و ِؼـا59814336ٞٚ

ٔارش226082دمحم ١ِٙة اٌّضّؼ59914399

ؿامة0غائةدمحم موسىاٌفـاخ600

ؿامة144155دمحم ِؤِٓ ّا٘ـ60114086

ؿامة243559دمحم ٔاٍـ اٌـِْا60214460ْ

ؿامة202747دمحم ٔٛاف م١ٍّا60314598ْ

ؿامة193150دمحم ٔٛؿ اٌضؼاػ اٌالؽلا60414168ٟٔ

ؿامة0غائةدمحم ٔٛؿ اٌؼ٠ٓ م١ٍّا60590072ْ

ٔارش234871دمحم ٔٛؿ اٌنما60614083

ؿامة22غائة22دمحم ٔٛؿ اٌنما60713236

ٔارش244569دمحم ٔٛؿ اٌيا60813357ِٟ

ؿامة212445دمحم ٔٛؿ مـ60914603ٟٕ١ِ

ٔارش214566دمحم ٘ا٠ً اٌن61014472ٍَٛ

ٔارش233861دمحم ّ٘اَ اٌناؿٚخ61114395

ؿامة15924دمحم ١٘خُ أعـك61214524

ؿامة193150دمحم ّٚاس اٌّضّؼ61313339

ؿامة0غائةدمحم ٠امـ األصّؼ614852

ؿامة183654ِضّٛػ اٌزّاي61513745
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ٔارش226082ِضّٛػ اٌغط١ة61614575

ٔارش204464ِضّٛػ اٌـص61714637ّْٛ

ؿامة21غائة21ِضّٛػ اٌؼّٛؿ61813065ٞ

ؿامة0غائةِضّٛػ اٌّٙاٚه619763

ٔارش255580ِضّٛػ إٌزاؿ62014413

ؿامة233356ِضّٛػ أؿو62114558ٟ

ؿامة24غائة24ِضّٛػ ر١ّؼج62211756

ؿامة114051ِضّٛػ مفاف62314257

ؿامة0غائةمحمود صالحاٌفـاخ624

ٔارش155570ِضّٛػ ػال62514699ً

ٔارش254570ِضّٛػ ِضٕا٠ح62614397

ؿامة18غائة18ِضٟ اٌؼ٠ٓ لثو62713757

ٔارش194463ِـاػ اٌزامُاٌفـاخ628

ٔارش226082ِـس لٕؼلز62914641ٟ

ٔارش255681ِـ٘ف اٌؼّـ63014150

ؿامة213253ِـٚاْ اٌثاىاخ63114580

ؿامة23غائة23ِـٚاْ ِـٚا63213302ْ

ؿامة17غائة17ِـٚج ؿّٛا63313899ْ

ؿامة0غائةِـٚج ٍٍِٟٛ وـػ63413899ٞ

ٔارش215576َِطفٝ األفٕؼ63512450ٞ

ؿامة21غائة21َِطفٝ اٌؼ٘ثا63613365ْ

ؿامة24غائة24َِطفٝ اٌؼق63712120ٚ

ؿامة0غائةمصطفى الكدوراٌفـاخ638

ٔارش256590َِطفٝ اٌّضّؼ63914371

ؿامة24غائة24َِطفٝ اٌّضّؼ64012900

ٔارش245478َِطفٝ إٌاػ64114416ُ

ؿامة182240َِطفٝ صّٛػ اٌزاتـاٌفـاخ642

ؿامة0غائةمصطفى طالعاٌفـاخ643

ٔارش243963َِطفٝ ٔالٛس64414396

ؿامة23غائة23َِطفٝ ٠ض١ٝ ؿرة64513426

ؿامة19غائة19َِؼة اٌي١ظ ِٛم646571ٝ

ؿامة17غائة17َِؼة ىٕا64713368ْ

ؿامة17غائة17ِْـ اٌغٍففـاخ648

ؿامة202444ِط١غ إٌزاؿ64914412

ٔارش265581ِط١غ ػؿٚت65014629ٟ

ؿامة22غائة22ِؼتق اٌّٙـ65112224

ؿامة9غائة9ِؼتَُ تاهلل اٌمذ65211347

ٔارش255378ِؼتَُ تاهلل اٌىٍى65314372ً

ؿامة0غائةِؼؼ ِضّٛػ اٌياله65490077

ٔارش234770ِؼال ٠ٛمف اٌضن65514492ٓ

ؿامة23غائة23ِمؼاػ ػ١ن65622292ٝ

ٔارش204767ِم١ُ اٌؼ65714264ٍٟ
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 شعبة االمتحانات

اٌنٕحاٌّٛغخ
اٌـلُ

 اٌزاِؼٟ
امُ اٌطاٌة

ّٚغ 

اٌؼٍّٟ

ػالِح

 اٌؼٍّٟ

ّٚغ 

إٌظـٞ

ػالِح 

إٌظـٞ
إٌت١زحاٌّزّٛع

ؿامة10غائة10ِالن عاٌؼ65814249

ٔارش245074ٍُِٙ تـن65914548

ؿامة172037ٍُِٙ ف66013645ٓ٠ٚ

ٔارش156075ٍُِٙ ٓم66114165ُ

ٔارش154762ِٕاؿ مٍطا66213785ْ

ٔارش265783ِٕؾؿ اٌغـا66314369ٓ

ؿامة164056ِٕؾؿ عاٌؼ اٌي١ضا66414097ْ

ٔارش١ِٕ226082ـ ػ١نٝ اٌغ١ٍفاٌفـاخ665

ٔارش274875ِٕٙا إٌؼنا66614394ْ

ؿامة26غائة26ِٕٙؼ اٌّٙثا66711716ٟٔ

ٔارش225072ِٕٙؼ أتٛ ػ66814392ٍٟ

ٔارش184765ِٕٙؼ مائـ مؼؼ66914512

ؿامة19827ِٕٙؼ ػٍٟ اٌن١ٍّا67090080ْ

ؿامة23غائة22.5ِٕٙؼ ٠ض١ٝ ػـب67112019

ؿامة232952ِٛمٝ اٌؼٔؼي67213293

ٔارش224365ِٛمٝ عاٌؼ اٌؼثاك67314443

ؿامة123042مؤمن العل67485ً

ٔارش286593ِؤِٕح مفاف67514464

ؿامة25غائة25ِؤ٠ؼ اٌضاد دمحم67611603

ؿامة25غائة25ِؤ٠ؼ اٌؼػاك67713263

ؿامة15غائة15ِؤ٠ؼ اٌيا67844444ٞٚ

ٔارش١ِ245276اؿ اٌغ67914338ً١ٍ

ؿامة16غائة١ِ16نـ ِنطٛ اٌضٍث68013409ٟ

ؿامة242448ٔث١ً اٌٙال68113402ٌٟ

ٔارش244569ٔزُ اٌؼ٠ٓ اٌؼؿ٠ٚو68214208

ؿامة19غائة19ٔز١ة اٌطـاف 68310781

ؿامة133750نجٌب بركاتاٌفـاخ684

ٔارش254772ٔؾ٠ـ ِضّٛػ اٌمؼٚؿ68514430

ٔارش233760َٔـ ٘ـِٛه68614438

ؿامة174158ْٔاي ٠ٛمف68714139

ٔارش235174ٔٛس ماٌٛعح68814541

ؿامة202646ٔٛؿ اٌز٠ٛؼ68914550

ٔارش216081ٔٛؿ اٌؼٚؿ69014522

ٔارش204565ٔٛؿ اٌؼ٠ٓ ػ69114649ٍٛ١ٍ

ٔارش204464ٔٛؿ اٌؼ٠ٓ ػ١نٝ اٌي١ٓاٌفـاخ692

ؿامة153954نورس خالداٌفـاخ693

ؿامة233154٘اػٞ رٍؼ69414248ٓٛ

ٔارش194564٘أٟ امىٕؼؿ االتـا69514344ُ١٘

ؿامة212849٘ثح اٌضاِؼ69614410

ؿامة11غائة11هبة الصٌاح697

ٔارش234063٘ثح اٌؼ٠ٛـ69814553

ؿامة0غائة٘ثح هللا أىـف69914173
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 شعبة االمتحانات

اٌنٕحاٌّٛغخ
اٌـلُ

 اٌزاِؼٟ
امُ اٌطاٌة

ّٚغ 

اٌؼٍّٟ

ػالِح

 اٌؼٍّٟ

ّٚغ 

إٌظـٞ

ػالِح 

إٌظـٞ
إٌت١زحاٌّزّٛع

ٔارش245579٘ثح تياؿ فط70014366َٛ

ؿامة0غائة٘ثح فِق70114092َ

ؿامة20غائة20٘ثح ِـلا70214499

ٔارش276087٘ياَ اٌثىٛؿ70314417

ؿامة201939٘ياَ وـػ70490086ٞ

ؿامة14620ّ٘اَ ػثؼ اٌٌّٛٝاٌفـاخ705

ؿامة212041ّ٘اَ دمحم امتٕث70614497ٌٟٛ

ؿامة25غائة25ٚائً اٌؼ١ن70712006ٝ

ٔارش245377ٚائً اٌّضّؼ اٌـرة70814455

ؿامة0غائةوائل كشاٌااٌفـاخ709

ٔارش224264ٚػ٠غ مائـ ِضف71014451ُٛ
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اٌنٕحاٌّٛغخ
اٌـلُ

 اٌزاِؼٟ
امُ اٌطاٌة

ّٚغ 

اٌؼٍّٟ

ػالِح

 اٌؼٍّٟ

ّٚغ 

إٌظـٞ

ػالِح 

إٌظـٞ
إٌت١زحاٌّزّٛع

ؿامة222547ٚماَ ػثؼ اٌـصّٓ صنٓاٌفـاخ711

ؿامة223355ٚماَ ػ١نٝ ػثاك71214362

ؿامة20غائة20ّٚاس إٌَّٛؿ71313059

ؿامة0غائةوالء الٌاسٌناٌفـاخ714

ؿامة16غائة١ٌٚ16ؼ ى١ظ اٌغٕاِح71513274

ٔارش١ٌٚ254570ؼ ٍثاؽ71614469

ؿامة١ٌٚ232750ُ اٌنؼؼ71714586

ؿامة٠231841امـ اٌؼ٠ٛب71814454

ٔارش٠236083ام١ٓ أصّؼ71914591

ؿامة25غائة٠25ام١ٓ فضٍح72011289

ٔارش٠224062الٛخ إٌٙاؿ72188886

ؿامة15غائة٠15آِ وٕز72214596ٛ

ؿامة٠203151آِ ِضّٛػ م١ٍّا72314546ْ

ؿامة٠242650ض١ٝ اتـا72414584ُ١٘

ؿامة10غائة٠10ض١ٝ اال١ِـ72514230

ؿامة17غائة٠17ض١ٝ تا72613761ٌٟ

ؿامة٠222244ض١ٝ فوـ٠ا ِٕٙا72714390

ٔارش٠204565قْ ػثؼ هللا72814557

ٔارش٠254974ّاْ اٌضالق72914245

ؿامة23غائة٠23ٛمف اتـا73013384ُ١٘

ؿامة18غائة٠18ٛمف اإلتـا73113540ُ١٘

ؿامة٠182745ٛمف اٌَّطف73290093ٝ

ؿامة٠171532ٛمف رثال73314556ٞٚ

ؿامة18غائة٠18ٛمف ر١ٕاخ73412302

ٔارش٠253661ٛمف م١ٍّاْ ٠ٛمف73514358

ؿامة23غائة٠23ٛٔل ػ73613285ً٠ٛ
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