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 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
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 (   1 قسن  اللغت الؼربيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك ا١ٌٍك ِؽّك اٌغه٠ة اؼّك 1607120170102807  1
 

   اؼّك ؼاذُ فٛوٜ اتها١ُ٘ تكن 1607120160100121  2

  اؼّك ِّكٚغ ٌِٟٛ ٌِٟٛ ٠ٌٛف اٌؽٙهٜ 1607120170100383  3
 

   انٜٚ ِف١ك فرػ اهلل ِؽاذٗ ِىه 1607120170100801  4

   اٌهاء ا٠ّٓ ٔثهٜ اؼّك ِٕٝفٝ 1607120170102812  5

   اٌهاء ظّاي اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ اٌّالغ 1607120170102292  6

ٝ ا٥ٌه٠اْاٌهاء ؼّكٜ ووٝ اتها١ُ٘ ِٕٝف 1607120170100547  7    

  اٌهاء ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼٍاْ 1607120170101867  8
 

  اٌهاء ِا٘ه ٤ثكا١ٍ٥ٌُ اؼّك اٌى٠اخ 1607120170101005  9
 

   اٌهاء ِؽّك ٤ثك اهلل اؼّك ٤ٍٝ 1607120170101643  10

   اٌهاء ِؽّٛق ِؽّك اؼّك ا١ٌّؿ 1607120170101156  11

ؽّك اٌه٠ٕٚٝاٌّاء وغٍٛي تالي ِ 1607120170101756  12    

   اٌّاء ِؽّٛق نِٙاْ ِؽّٛق ٤ّاَ 1607120170100045  13

  اٌّا١٤ً تك٠ه ِؽّك تك٠ه ٤ثكاهلل 1607120170102280  14
 

  االء ١ٝ٤ٗ ٤ثكاٌٌّٛٝ ا١ٌٍك اؼّك 1607120170102821  15
 

   ا١٥ٌٍك ِٕٝفٝ ا١٥ٌٍك ِؽّك 1607120170101223  16

  اِأٝ ظالي ِؽّك ؼعاوٜ 1607120170101046  17
 

   اِأٝ ِؽّك وّاي اؼّك تكن 1607120170100548  18

   اِأٝ ِؽّٛق ِؽّٛق ٤ٍٝ ِٕمان 1607120170101880  19

   ا١ِٕٗ ١ٌٚك ٤ىاٌهظاي ِؽّك اٌمٝاْ 1607120170100501  20

   ا١ِهٖ اؼّك ٤ثك اٌفراغ ٤ٍٟ ِؽّك 1607120170100245  21

   ا١ِهٖ اٌّؽاخ ِؽّك نِٙاْ 1607120170101943  22

   ا١ِهٖ ن٘ا ِؽّك فّٙٝ اٌّالٌٝ 1607120170100361  23

   ا١ِهٖ ٌاٌُ ٤ثك ا١ٌٍٝف ٌاٌُ 1607120170100882  24

   ا١ِهٖ وّاي وّاي ؼاِك اٌثٍٕٙاٜٚ 1607120170101981  25

   ا١ِهٖ ِؽٍٓ اتها١ُ٘ اٌّاف٥ٝ إٌعان 1607120170100448  26

   ا١ِٓ ِؽّٛق اتٛ إٌعاج ِؽّٛق ل٥ٕه 1607120170101446  27

   ا٠ّاْ اتها١ُ٘ ِٕرٕه ٤ٍٝ ِٕرٕه 1607120170102843  28

   ا٠ّاْ ١ٌك اؼّك ِؽّك ِٜٛٗ 1607120170101819  29

   ا٠ّاْ ٤ثكاٌغفان ٤ثك اٌؽف١ٟ ٤ثك اٌغفان ٥ًِّ 1607120170100634  30
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 ( 2قسن  اللغت الؼربيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  سلسله

  ا٠ّاْ ٤ٍٝ ٤ثك ا٥ٌّثٛق ظٍٛ 1607120170101982  31
 

   ا٠ّاْ ٤ٍٝ فٛوٜ ِؽّك ٤ٍٝ 1607120170100257  32

  ا٠ّاْ ِؽّك ٍٜثح ِؽّك ٥ٌك 1607120170100168  33
 

   ا٠ّاْ ِؽّك ِؽّك ِؽّك ظ٥فه 1607120170100325  34

   ا٠ٗ اتٛا١ٕ٥ٌٓ اٌّا١٤ً ٌهؼاْ 1607120170101948  35

   ا٠ٗ اهلل ٤اٜف اؼّك ؼاِك ١ٝ٤ٗ 1607120170101792  36

   ا٠ٗ ؼّاقٖ ٤ثك اٌٍران ِؽّك 1607120170101676  37

  ا٠ٗ نوق ٤ثك اهلل اٌكِاٜٝ 1607120170102271  38
 

  ا٠ٗ ٥ِثاْ ِؽّك اؼّك اٌٍما 1607120170100635  39
 

ٛاق ِؽّك ِؽّك نظةا٠ٗ ٤ثك اٌع 1607120170100430  40    

   ا٠ٗ ٤ثك اٌغٕٝ ٥ٌك ٤ثكاٌغٕٝ ١ٌٍّاْ 1607120170100284  41

   ا٠ٗ ٤ثك اهلل ٔثٜٛ ٤ٖٛ اٌك٤كن 1607120170101335  42

   ا٠ٗ ِؽّك اتها١ُ٘ ٥ِثاْ اٌٛو١ً 1607120170102125  43

  ا٠ٗ ٠اٌه ِؽّك ٤ٍٝ اٌٍما 1607120170101802  44
 

ؽاذٗ اتها١ُ٘ ـ١ًٍشهٚخ ١٥ٌك ـ١ًّ ِ 1607120160101249  45   
 

   ظالي ا١ٌٍك ظالي اتها١ُ٘ 1607120170101224  46

  ظٙاق اؼّك اؼّك ِؽّك ا٥ٌّهاٜٚ 1607120170100601  47
 

   ؼٍاَ ِاوه تٍراظٝ ١ًٍِ 1607120170100609  48

   ؼٍاَ ِٕٝفٟ ٤ٖٛ ِؽّك ١ٌك اؼّك 1607120170100821  49

ٕٝٝاٜٚؼٍٕاء ٥ِٖٛ إٌٝٝاٜٚ اٌثٛاب اٌ 1607120170101200  50    

   ؼٕاْ ٌاِٝ ا١ٌٍك ـ١ًٍ ِِٛٗ 1607120170102824  51

   ـٍٛق ـاٌك ا١ٌٍكاؼّك ا١ٌٍك 1607120170100328  52

   ـٍٛق ـاٌك ٤ٍٝ ٤ثكاٌماقن ٤صّاْ 1607120170100329  53

   ق٤اء فا٠ى ٤ثكاٌّمٕٛق اؼّك ؼ١ٍٓ 1607120170102826  54

   ق٤اء ١ِٕه اتٛا١ٌى٠ك ن٘ٛاْ اٌفمٝ 1607120170101803  55

   ل٠ٕٗ ٔثهٜ اتٛو١ٌّٗ غ١ُٕ 1607120170101934  56

   ناف٣١ أؼّك ٤ٍٝ ٤ٍٝ وْٕٛ 1607120170101194  57

   نتاب ٤ثكاهلل وّاي ٤ثكاهلل ٌالِٗ 1607120170100067  58

   نؼاب ؼٍٓ ِؽّك ؼٍٓ ؼعاض 1607120170100019  59

   نؼاب ِؽّك ِؽّك ا٥ٌّهاٜٚ 1607120170100893  60
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 ( 3الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                قسن  اللغت الؼربيت 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ن٘ا ِؽّك نِٙاْ ِؽّك 1607120160102115  61
 

  نل١ٗ اؼّك ِؽّك ٤ٍٝ ِٕٝفٝ 1607120170101671  62
 

اٌؽ١ّك ؼاِك ا٥ٌهاتٝ ؼّاقنل١ٗ ٤ثك 1607120170101450  63   
 

   نٚا٠كا ١ِٕه ِؽّك اٌّىٟ 1607120170101043  64

  ن٠ٙاَ ن٘ا ِؽّك ا١ٌٍك ٤ثك اٌّافٝ 1607120170101824  65
 

ِٕٙااتٛ اٌفرٛغ ِثانن ان٠ٙاَ ٔاٌػ  1607120170102331  66    

   و٠ٕة ـ١ًٍ اتها١ُ٘ ِؽّك ـ١ًٍ 1607120170102296  67

ِؽّك اٌرٙاِٝ ن٘ٛاْ ٌانٖ ظّاي 1607120170101958  68    

   ٌؽه ظ٥ّٗ ٔالغ نوق اهلل اٌكٔأٛنٜ 1607120170101945  69

   ٌؽه ِؽّك ِؽّك تهقاْ 1607120170101733  70

   ٌّاغ تك٠ه ٤ثك اٌثانٜ اتها١ُ٘ ا١ٌّؿ 1607120170100229  71

   ٌّه ِؽّٛق ظ٥ّٗ اؼّك فر١أٝ 1607120170101008  72

ك ا٥ٌٌّٕٝٝكي ٘أٝ ؼٍٓ ٤ث 1607120170101691  73    

  ١ٌٕٗ ١ٌّه ٤ثكإٌّٕف أؼّك ٔٛن اٌك٠ٓ 1607120170101626  74
 

   ٌٙا ِؽّك ا١ٌٍك ؼ١ٍٓ ٤ٝا اهلل 1607120170100271  75

  ١ٌٙه ٤اٜف ِٕٝفٟ ٤ٖٛ اهلل 1607120170101409  76
 

  ِهٚق ٔثؽٝ ٥ٍِك ٤ثكا٣١ٌٍّ ا٥ٌٍكاٚٞ 1607120170100338  77
 

ا١ٌٍك ـه٠ُِهٚق ٜٗ ٤ثك اٌماقن  1607120170102028  78   
 

   ِه٠ٓ ٤ٍٝ ِؽّك ِؽّك ا١ٌٍك 1607120170101805  79

   ِهٚق ِؽّك ِؽّك اؼّك إٌٙهٜ 1607120170101341  80

   ِٙاب ٤ىاٌهظاي ٤ٍٝ ا١ٌّؿ 1607120170100299  81

   ١ِّاء اتها١ُ٘ ووه٠ا اتها١ُ٘ 1607120170102822  82

   ٔفاء ِؽّك اتها١ُ٘ ـ١ًٍ ٤ثك اهلل 1607120170101585  83

   ٤ثكاٌهؼّٓ ٤اقي ٤ثكاٌٍران ِؽّك نِاغ 1607120170102823  84

   ٤ثٛقٖ اؼّك ٤ثكا١ٌٍٝف ٤ثكا١ٌٍٝف و٠ك 1607120160101053  85

   ٤ىٖ ٤ثك اهلل اتها١ُ٘ ا١٥ٌٍٜٛ 1607120170100291  86

   ٤ال ٥ٌك ِؽّك ِؽّك ٤الَ 1607120170101464  87

   ٤ال ٔأف نا٘ٝ ِؽّك ٤ثكٖ 1607120170100776  88

   ٤الء ٤صّاْ ٥ٍِك ٤صّاْ 1607120170100617  89

   ٤ّهٚ ٠اٌه ٔاظٝ ؼّاقٖ قاٚق 1607120170101416  90
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 (  4قسن  اللغت الؼربيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  غاقٖ ٤اقي أؼّك ٤ثك اٌعٛاق ٔاف٣ 1607120170101806  91
 

  فاّٜٗ اتها١ُ٘ ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك ٤ثكاٌماقن ١ٌٍّاْ 1607120170102368  92
 

  فاّٜٗ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ٤ثكا٥ٌى٠ى ١٤ٍٝ 1607120170102003  93
 

  فاّٜٗ ـاٌك ٔعاذٝ ِؽّك اتٛا١ٕ٥ٌٓ 1607120170100396  94
 

ِؽّك ِؽّك ؼ١ٍٕٓ فاّٜٗ ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ِؽٍة 1607120170102123  95   
 

  فاّٜٗ ِؽّك ٤ثك اهلل ِؽّك ِعا٘ك 1607120170101201  96
 

  فاّٜٗ ٔث١ٗ ِؽّك ٤ىب ظ٥انٖ 1607120170102074  97
 

  فاّٜٗ ٕٔه ِؽاذٗ ِؽّك 1607120170100407  98
 

   فهؼٗ ِؽّك ـ١ٍفٗ ٤ٍٝ اٌفاٍ٘ٝ 1607120170100249  99

اقٜلّهٖ ٤ثكاٌّافٝ اٌثٍماٌٝ اٌؽّ 1607120170101344  100    

   وان٠ّاْ ١ٌّه ٤ثاي ٤ثكاٌرٛاب اٌمانب 1607120170101166  101

   ٌثٕٝ ٤ثكاٌٛاؼك فرٛغ ٥ٌك ٌٛقاْ 1607120170101612  102

   ١ٌّاء ٤ّه وّاي ِؽّك ٤ّه 1607120170100047  103

   ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170102825  104

   ِؽّك اؼّك ٤ثك اٌهؤف ِؽّٛق 1607120170100148  105

  ِؽّك ظاب اهلل اؼّك اٌغٛي 1607120170100156  106
 

   ِؽّك ن٘ا ِؽهٚي اؼّك ١٥ٌك 1607120170100279  107

   ِؽّك ٔاٌػ ِؽّك نِٙاْ فهض 1607120170100300  108

  ِؽّك ٜٗ ٤ثك اٌفراغ ن٠ؽاْ فهض 1607120170100579  109
 

   ِؽّك ٤ثك ا٥ٌّى ظّاي اٌك٠ٓ لاٌُ 1607120170100277  110

ؽّك ٤ٕاَ أؼّك ِؽّك اٌماِ٘ٝ 1607120170101072  111   
 

   ِؽّك ِؽّٛق ٤ثكا١١٥ٌُ ِؽّك اٌثهتهٜ 1607120160101263  112

   ِؽّك ِؽّٛق ١ٝ٤ٗ ِؽّك إٌثا٦ 1607120170100900  113

   ِؽّك ٔاقن ٤ىخ ِؽّك لاٌُ 1607120170100901  114

   ِؽّك ِعكٜ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌّٝٝ 1607120170101628  115

ك ناِ٘ٝهفد ِؽّك اؼّ 1607120170101301  116    

   ِهٖٚ ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك اتِٛا١٘ٓ 1607120170101202  117

   ِه٠ُ ا١ٌٍك فرؽٝ اٌكٌٛلٝ اٌّثٗ 1607120170102333  118

   ِه٠ُ ١٤ك اٌهفا٤ٝ فهغٍٝ 1607120170101984  119

   ِه٠ُ ٥ِٖٛ ٤ثك إٌّعك ٥ِٖٛ اٌّٙاٜٚ 1607120170101346  120
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 ( 5الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )     قسن  اللغت الؼربيت                           

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِّكٚغ ؼٍٕٝ ِّكٚغ اتٛوا٠ك 1607120170101573  121
 

  ِٕان ٤ٍٝ ِؽّك ٤ثكاهلل غاوٜ ٌالَ 1607120170100344  122
 

اقِٜٕان ِؽّك اٌثٍماٌٝ اٌؽّ 1607120170101347  123   
 

  ِٕاي ٤ثكٖ ِؽّك ِؽّك اٌعىان 1607120170101807  124
 

  ِٕاي ١ٝ٤ح ؼاِك ١ٝ٤ح اٌٛو١ً 1607120170100375  125
 

  ِٕح اهلل اٌّا١٤ً اٌّا١٤ً إٌاٜٚ 1607120170102827  126
 

  ِٕح اهلل ِه٠ف وّاي ٤ثك اٌهؤف 1607120170100006  127
 

  ِٕٕٛنٖ فه٠ك تك٠ه ٤ٍٟ ِٕٕٛن 1607120170100250  128
 

  ِٕٝ اؼّك ٤ثكاٌفراغ اؼّك اٌكني 1607120170101647  129
 

  ِٕٝ اٌّا١٤ً اتٛاٌفرٛغ اتها١ُ٘ 1607120170100313  130
 

  ِٕٝ ن٘ا ٠ٌٛف ٠ٌٛف ظ٥١ّٝ 1607120170101168  131
 

  ِٕٝ ّ٘اَ فإاق ِٕٝفٝ ١٤اق 1607120170101669  132
 

  ِٙا ٔثهٜ ظ٥ّٗ فهؼاخ اٌمه٠ٙٝ 1607120170101635  133
 

  ٔعٜٛ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ؼٍٓ ٤ٍٝ 1607120170101061  134
 

  ٔكٜ اؼّك ذٛف١ك ؼٍا١ٔٓ ١ًٍ٘ 1607120170101588  135
 

  ٔكا ٤ثك اهلل ِؽّك إٌّاٜٚ ِؽّك 1607120170100385  136
 

  ٔكا ٤ثكاٌّؽٍٓ ٤ثكاٌفراغ اتها١ُ٘ اٌعانؼٝ 1607120170101665  137
 

  ٔكا ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ اتها١ُ٘ 1607120170101094  138
 

   ٔكٜ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌثانٜ 1607120170101230  139

   ٔه١ِٓ فرػ اهلل ِاوه ٤ثك اٌٍرانفرػ اهلل 1607120170101640  140

  ٔٛنا ِؽّك ٌٝفٟ ؼاِك ٕٔه 1607120170100878  141
 

   ٘اظه أؼّك ٤ثك نتٗ اٌّه٠ف 1607120170101182  142

   ٘اظه ا١ٌٍك ِؽّٛق ِؽّك 1607120170100655  143

اظه ٚؼ١ك ووٝ اؼّك ٤ثكاهلل٘ 1607120170100350  144    

  ٘ثٗ ٥ٌك ٔاٌػ ٤ٍٝ ٤ثكاٌال 1607120170100749  145
 

   ٘ك٠ه اتها١ُ٘ ٤ثكٖ إٌّاٜٚ ٤ٝا 1607120170101618  146

   ٘ك٠ه ا٠ّٓ اٌّغاوٜ ٤هاتٝ ٤ف١فٝ 1607120170101666  147

   ٘ك٠ه ِؽّك ظ٥ّٗ اتها١ُ٘ ٤ف١فٝ 1607120170101619  148

تٛ ا٥ٌّاٜٝ اتٛ و٠كٕ٘ك ا١ٌٍك ا 1607120170101638  149    

   ٠ٛ٘كا ٔثهٞ ِؽّٛق ٤ٍٝ 1607120170101475  150
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 ( 6قسن  اللغت الؼربيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

خ اؼّك ٔاٌػٚالء اؼّك اٌّؽا 1607120170101993  151   
 

  ٠ا١ٌّٓ ظ٥ّٗ ٤ثكاٌٍران ٤ثكاٌّع١ك اؼّك 1607120170100352  152
 

   ٠ا١ٌّٓ ؼ١ٍٓ ِؽّك ِؽّك ا٥ٌىتٟ 1607120170102289  153

 طـــــــالب حمـــــــولـوى هستجـــــدوى

  ِؽّٛق ِؽّك ؼٍّٝ اؼّك    154
 

 ادةــــوى لالػــــالب باقـــــــط 

ِؽّك ٤ٖٝٛاؼالَ ظّاي  1607120150100562  155   
 

   اٌّاء نافد فرػ اهلل ٥ًِّ 1607120150100563  156

   ا٠ٗ اٌٍّاؼٝ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٌّاؼٝ 1607120160102769  157

 فرصت اوىل واخرية طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   ٌٕاء ؼاِك ٤ثكاٌغفان ١ٌٍّاْ 1607120140101644  158

   ٔكا ٤ٍٝ اتها١ُ٘ ِؽّك غ١ُٕ 1607120140101835  159

   ٔٛن٘اْ ٤ثاي ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثاي ؼٍٓ 1607120140101983  160
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 (   6قسن  اللغت الؼربيت                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس كبديوي الرقن اال هسلسل

  اؼّك ٌاِٝ ٤ثكاٌغفان ات٠ٌٍُٛٛ 1607120170102805  161
 

   اؼّك ٤ثكاٌّمٕٛق ٤ٍٝ اٌمٕاْ 1607120160102688  162

   اٌهاء لٝة فّٙٝ ١ِاي 1607120160102701  163

   اٌالَ اٌاِٗ فإاق ِؽّك ١ٍُٔ 1607120170102259  164

اتها١ُ٘ لوٝ ٤ثك اٌٙاقٜ اٌّاء 1607120170101956  165    

   اٌّاء اتها١ُ٘ ٤ثك اٌهٌٛي ئتها١ُ٘ ؼّاقج 1607120170101930  166

   اٌّاء ا١ٌٍك ٤ثكاٌماقن اؼّك ٤ٍٝ 1607120160102631  167

   اٌّاء ـاٌك ٤ثك اٌٛو١ً تٙعاخ اٌّه 1607120170101980  168

   اٌّاء ٥ٌك فرؽٝ ٤ثك اٌٍالَ 1607120170101788  169

  اٌّاء ٤ٍٝ ٔاظٝ ٤ثكاٌؽف١ٟ وا٠ك 1607120170102042  170
 

   اِهف ا٥ٌثك ا١ٌٍك إٌثا٦ 1607120170102245  171

  ا٠ّاْ ٍٜؽٗ ا١ٌٍك ؼٍٓ ِهِه 1607120170101602  172
 

   ا٠ّاْ ِؽّك ٤ثكا١ٌٍٝف اٌى١الٔٝ 1607120170102025  173

   ا٠ّاْ ١ٌٚك اٌّٛاقفٝ ٤ٍٝ اٌفٌٟٛ 1607120170102009  174

ا١٥ٌٍك ٤ٍٟ ِا١٘ٓ ا٠ٗ ا٥ٌك 1607120170101999  175    

   ا٠ٗ ا١ٌٍك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ِٕٕٛن 1607120170101589  176

   ا٠ٗ ٔالغ ٤ثك اٌع١ًٍ اٌعكاٜٚ 1607120170102239  177

   ا٠ٗ ِؽّك اؼّك ٔأف 1607120170102808  178

   ا٠ٗ ِؽّك ِؽّك ا١ٌٍك 1607120170101950  179

   تٙاء ٤ٍٝ ؼٍٓ ا١ٌّٕٝ 1607120170101576  180
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لّهق٠ٕا لكنٜ فانٚق ٤ثكا١ٌٍٝف اتٛ 1607120170102133  181    

   نؼاب ووه اهلل اتٛ و٠ك ٔثهٖ 1607120170102011  182

   نٚاْ اٌّا١٤ً ِؽّك اٌّا١٤ً ِؽّك 1607120170102811  183

   نٚاْ ِؽّك ِؽّٛق اؼّك قن٠ُٚ 1607120170101855  184

  ٌانٖ ووٝ ن٠اٖ ٤ثك ا٥ٌاي 1607120170102012  185
 

فٌّاغ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌؽ١ّك اتها١ُ٘ ٠ٌٛ 1607120170102024  186    

   ِاق٠ٗ ِٛلٝ ١ٌك اؼّك ؼٍٓ ٌٍّاْ 1607120170101616  187

   ٔثهٜ ِؽّك اؼّك ِؽّك 1607120170101727  188

   ٤ثكاهلل اِهف ِؽّك ٠ٌٛف اٌمهّٔاٜٚ 1607120170102813  189

   ٤ثك اهلل ِؽّك ؼٍٓ ِؽّك اٌمها٤ٝ 1607120160102646  190

   ٤ال ا١ٌٍك ؼٍٓ واًِ ا٥ٌىتٝ 1607120170101989  191

   ١ًٌّ ِعكٜ ٤ثاي ِؽّك إٌّه 1607120170101717  192

   ِؽّك ؼٍٕٝ ِؽّك ِٙاٜٚ 1607120170101574  193

   ِؽّك ٌاِػ ٤ثكاٌٍالَ ٤ثكاٌٛ٘اب 1607120170102814  194

   ِؽّك ٌاِػ ِؽّك ا١ٌٍك ِٕٕٛن 1607120170102033  195

   ِؽّك ٤ّه ٤ثكإٌثٝ ِؽّك تاو 1607120170102815  196

ي اتها١ُ٘ ٤ثكاٌٙاقِٜؽّك وّا 1607120170102816  197    

   ِؽّك ٠ؽ١ٝ ا١ِٓ اتٛن٠ا 1607120170102817  198

   ِؽّٛق ١٤ك اؼّك ِؽّك ـٙه 1607120170102819  199

   ِٝ اؼّك ِؽّك غالب 1607120170101736  200

   ٔٛن٘اْ ؼٍٓ ٤ثك اٌفراغ ِؽّك ؼٍٓ 1607120160102153  201

   ٘ثٗ ١ٌٚك ِهاق ٤ثك ا٥ٌى٠ىا٥ٌّكاٚٞ 1607120170101697  202

   ٘كٜ ٤ثك إٌأه ٤ثك ا٥ٌاٜٟ ق٠اب 1607120170102016  203

   ٘ك٠ه ٤ثكاٌؽٝ ٤ثكاٌٍالَ ٤ثكاٌهؤف 1607120170101667  204

   ٕ٘اء ٥ٍِك ٤ٖٛ ِؽّك ناغة 1607120170101962  205

   ٕ٘ك ١ٌف إٌٕه ٤ثكاٌٙاقٜ ٤صّاْ ِؽّك 1607120170101673  206

   ٕ٘ك ِؽّك ٤ثك اٌعٛاق ٤ثك اهلل ٤ٍٝ 1607120160102643  207

   ٠ا١ٌّٓ ا١ٌٍك ظاته ا١ٌٍك 1607120170102022  208

   ٠ا١ٌّٓ ٔالغ اتها١ُ٘ ِؽّك إٌٍٙٛنٜ 1607120170102089  209

   ٠ا١ٌّٓ ِؽّٛق اٌؽ١ٍٕٝ ٤ثك اٌٛ٘اب 1607120170101627  210
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 (  8قسن  اللغت الؼربيت                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة

  أرٕان اتها١ُ٘ ٤ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك لٕك٠ً 1607120160102447  211
 

   ِهٚق ا١ٌٍك ٤ثكاٌف١ًٙ ٌِٛٝ اٌّٙاٜٚ 1607120160102187  212

   ٤اقي ِؽٍٓ ٌٕك ا١ٌٍك اٌّا١٤ً 1607120160102419  213

   ِؽّٛق ِؽّك ِؽّٛق ٜٗ اؼّك 1607120160101897  214

   ِٕٝفٝ فّٙٝ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌاٜٝ 1607120160102269  215

   ١ِهٔا ِهت١ٕٝ ِاوْ ا١ٌٍك ـ١ًّ 1607120150102181  216

   ٘كٜ ١ٌك اؼّك ِؽّك ١ٌك اؼّك ١٘ٚة 1607120160101717  217

 فرصت اوىل طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ِؽّك اؼّك ِؽّك ٌالِٗ 1607120150102188  218

   اؼّك ِؽّك ٤ٖٛ ا١ٌٍك 1607120140102966  219

   اِهلد ِؽّك فرؽٝ ؼاِك و٤ٍٛن 1607120140102991  220

   ا٠ّاْ ٠ٌٛف اؼّك ا١ٌٍك 1607120140103025  221

   تٍّٗ ِؽّك ٥ٌك غاوٜ 1607120140103038  222

   ؼٕاْ اتٛا٥ٌٝا ٤ثكاٌهٚف ِؽّك 1607120140103047  223

   و٘هاء ٤اقي لوٝ اؼّك ٤اِه 1607120140103060  224

   ِؽّك اؼّك اتها١ُ٘ اؼّك ا١ٌٍك 1607120150102342  225

   ِؽّك ؼاِك اتها١ُ٘ ت١ِٛٝ 1607120140103114  226

   ِؽّك ٔثهٜ ِٕٝفٝ ٤ثك اٌفراغ ِؽّك اٌى١٘هٜ 1607120140103129  227

ِٜٝ ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ا٥ٌٍىه 1607120140103167  228    

   ١ِاقٖ اؼّك اٌّا١٤ً اٌرٝاٜٚ 1607120150101589  229

   ٔاقن ٚظ١ٗ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ١ٌك اؼّك 1607120150102344  230
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 (  9قسن  اللغت االجنليزيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (         جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس االكبديوي الرقن  هسلسل

  اترٍاَ ِٕٝفٝ اؼّك ِٕٝفٟ تكن 1607120170100280  241
 

   اتها١ُ٘ فًٙ اهلل ٤ثك اٌّه٠ك فًٙ اهلل 1607120170101414  242

  اؼّك تٙعد ٤ثك اٌؽ١ٍُ ِؽّك ٠ًٛٔ 1607120170101435  243
 

   اؼّك ظاته ِؽهٚي ِؽّك ـفاظٝ 1607120170100803  244

   اؼّك ظ٥ّٗ ِؽّك ِؽّك 1607120170101444  245

   اؼّك و٠ٓ ا٥ٌاتك٠ٓ ِؽّٛق ِؽّك ٤ث١كٜ 1607120170101477  246

  اؼّك ١ٌك ٤ثك اهلل ِؽّك اٌث١ِٛٝ 1607120170102481  247
 

   اؼّك ٥ِثاْ نِٙاْ ٤ثك اٌهؼّٓ ٌالِٗ 1607120160100029  248

   اؼّك ١ٝ٤ٗ اؼّك ٤ثك اٌالٖ ا١ٌٍك 1607120170100261  249

  اؼّك ٤الء اٌك٠ٓ ِؽّٛق ِؽّٛق ِؽّك 1607120160102924  250
 

   اؼّك ِؽّك ٥ِثاْ اتها١ُ٘ تهواخ 1607120170100237  251

  اؼّك ِؽّٛق ؼ١ٍٓ ِؽّٛق تىه 1607120170100238  252
 

نٚا ٤ثك اٌٍالَ ا١ِٓ ٠ًٛٔ ؼ١ٍٕٓأ 1607120170100175  253    

   اٌهاء اتها١ُ٘ ٤صّاْ ؼاِك ٤صّاْ 1607120170101468  254

   اٌهاء اِهف ِؽّك ِؽّٛق ًِّ اٌك٠ٓ 1607120170102428  255

   اٌهاء ا٥ٌٍٛقٜ ٍٜثح ا٥ٌّىاٜٚ 1607120170100919  256

   اٌهاء اٌّرٌٛٝ ظاق اهلل اٌّهٌٝ 1607120170100421  257

   اٌهاء اٌّرٌٛٝ ٤ٍٝ ِرٌٛٝ وفافٟ 1607120170102358  258

   اٌهاء ا٠ّٓ اتها١ُ٘ ِؽّٛق اٌٍثىٟ 1607120170101357  259

   اٌهاء ظّاي ٤ٍٝ ٠ٌٛف اٌك٠ٍٝٝ 1607120170100422  260

   اٌهاء ؼّكٜ ِؽّك ِهٌٝ 1607120170100930  261

   اٌهاء نا٘ٝ ِؽّك لٕك٠ً ِا١٘ٓ 1607120170101198  262

   اٌهاء ٌاقاخ ا١ٌٍك ٌاقاخ اٌّثٗ 1607120170101206  263

   اٌهاء ٌاِٝ ووه٠ا ا١ٌٍك اٌّا١٤ً 1607120170100354  264

  اٌهاء ٤ثكاٌؽ١ّك اتها١ُ٘ ٤ثكاٌؽ١ّك اٌىِه 1607120170100938  265
 

   اٌهاء ِؽّك ٌِٛٝ ؼاِك ٌِٛٝ 1607120170101079  266

   اٌهاء ٔعاغ ؼّكٜ اتها١ُ٘ 1607120170100443  267

   اٌّاء اؼّك ِؽّك ١٤ٍٜٛ ـٙه 1607120170100534  268

   اٌّاء االِاَ ِؽّك االِاَ ا٥ٌهلٍٛي 1607120170100872  269

   اٌّاء ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك ِّٗ 1607120170100632  270
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 (  11جلٌت رقن )     قسن  اللغت االجنليزيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (      

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌّاء ؼٍاَ اتها١ُ٘ ِؽّك ١ٌك اؼّك 1607120170101064  271
 

   اٌّاء ؼّاقٖ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌٍّٝة ِٙاب 1607120170100779  272

  اٌّاء ن٘ا ٤ثكٖ ٔاٌػ ظ٥ّٗ 1607120170100255  273
 

   اٌّاء نِٙاْ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ت١ٍٛٔٝ اٌمٕاْ 1607120170100786  274

   اٌّاء ١٥ٌك ا١ٌٍك إٌى٘ٝ 1607120170101044  275

   اٌّاء ِاظك اؼّك ِٕٝفٟ اٌعٕكٜ 1607120170100178  276

  اٌّاء ِؽّك ٥ٌك ٤ثك اٌماقن ا١ٌٍّعٟ 1607120170101000  277
 

   اِٛاق ٤ثكاٌماقن اتٛا١ٕ٥ٌٓ ٠ًٛٔ 1607120170100231  278

   االء ا١ٌٍك ؼ١ٍٓ ٤ٍٝ 1607120170101442  279

  االء ظاته ٤ثكٖ اٌه٠ً 1607120170101869  280
 

  االء فرؽٝ ٍِثٝ تهواخ 1607120170102355  281
 

اي اتها١ُ٘ ِؽاذٗ ٤ٍٝا١ٌّّاء ظّ 1607120170100326  282    

  ا١ٌّّاء ـاٌك اتها١ُ٘ ٤ثك اٌٍالَ اٌّاِٝ 1607120170100204  283
 

   ا١ٌّّاء ِؽّك ٤ثكا٥ٌُّٕ اتها١ُ٘ ِؽّك 1607120170100303  284

   اِاي اتها١ُ٘ ِؽّك اٌفمٝ 1607120170100146  285

   اِاي ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك اٌؽكاق 1607120170101161  286

   اِاي ٤ٍٝ ا١ٌٍك اؼّك ؼٝة 1607120170101199  287

   اِاي ِؽّك ٥ٌك ١ٌك اؼّك ٤اِٛن 1607120170101310  288

   اِأٝ ٜانق ا١ٌٍك اٌىق 1607120170101817  289

   اِأٝ ٤ٍٝ اؼّك ِؽّك ١٤ِٛٗ 1607120170100360  290

   اِعك ا١٥ٌٍك ٥ٌك ٤اِٛن 1607120170100959  291

ِٙاٜٚ اًِ اٌّؽاخ ٤ثك اٌؽ١ٍُ 1607120170100305  292    

   ا١ِٕٗ ٤اقي اتها١ُ٘ ؼٍٓ 1607120160102931  293

   ا١ِهٖ اؼّك اٌّهت١ٕٝ ١ٌك اؼّك اٌثٕا 1607120170100870  294

  ا١ِهٖ اِهف ِؽّك ٌِٛٝ ِؽّك اٌٛو١ً 1607120170101057  295
 

   ا١ِهٖ ظالي ِؽّك ِؽّك ٤ٍٛاْ 1607120170100868  296

   ا١ِهٖ ؼٍٓ ٠ؽ١ٝ ظاقٚ 1607120170100867  297

   ا١ِهٖ ؼّكٜ ٤ٍٝ اتٛ ٜا٠ُ 1607120170100588  298

   ا١ِهٖ ـاٌك ا١ٌٍك فرٛغ اغا 1607120170100447  299

   ا١ِهٖ ـ١ًٍ ؼٍٓ ـ١ًٍ 1607120170100886  300
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 (   11الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          قسن  اللغت االجنليزيت            

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا١ِهٖ ٔثهٜ ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ اٌفمٝ 1607120170100807  301
 

   ا١ِهٖ فاـه ٤ثكا١ٌٍٝف ٔاته ٌهؼاْ 1607120170101212  302

  ا١ِهٖ ِٕٝفٝ ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ 1607120160101026  303
 

   أعٝ ؼ١ٍٕٓ ؼٍٓ ؼ١ٍٕٓ اتٛ ٥ٌك 1607120170101001  304

اْ اؼّك ٥ٌك تٍٕٟٙا٠ّ 1607120170100002  305    

  ا٠ّاْ اِهف فه٠ط ِٕٝفٝ ِغ١ىي 1607120170101421  306
 

   ا٠ّاْ ا١ٌٍك نظة ٤ٍٝ 1607120170101359  307

   ا٠ّاْ ا١ٌٍك ٤ثك اٌغفان ٤صّاْ ٠ًٛٔ 1607120170100426  308

  ا٠ّاْ ؼعاوٜ ٤ثكاٌهؤف ٤ثك اٌىه٠ُ ؼعاوٞ 1607120170100294  309
 

١ٌٍك لٝة ؼ١ّكٖا٠ّاْ نِٙاْ ا 1607120170101425  310    

  ا٠ّاْ ٤ثكا١ٌا٘ه ٤ثكا١ٌا٘ه ٍِا٤ك 1607120170100449  311
 

   ا٠ّاْ ٤ثكاهلل ٤ثاي ٤ثكا٥ٌى٠ى اٌفٌٛٝ 1607120170100306  312

   ا٠ّاْ ٤ثكإٌأه ت١ٍٛٔٝ ١ٌٍُ 1607120170100207  313

   ا٠ّاْ ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ٍٝ ٠ًٛٔ 1607120170100788  314

ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك اٌّهٌٝا٠ّاْ ِؽّك ٤ 1607120170100403  315    

   ا٠ّاْ ِؽّك ِّكٚغ أؼّك ؼ١ٍٕٓ 1607120170101296  316

   ا٠ّاْ ِؽّٛق اٌّٛاقفٝ ٤ثك اهلل ٌاٌُ 1607120170101424  317

   ا٠ّاْ ٕٔه ٤ثك ا٥ٌُّٕ اٌمٓ 1607120170102364  318

   ا٠ّٓ ِٛلٝ ِرٌٛٝ اٌثّث١ّٟ 1607120170100994  319

اؼّك ِؽّكا٠ٕاي ا٠ّٓ ف١ُٙ  1607120170101723  320    

   ا٠ٕاي وهَ اٌّا١٤ً ٤ثك اٌّؽٍٓ 1607120170100389  321

   ا٠ٗ اتها١ُ٘ ٤ثكاٌع١ك ٤ثكاٌؽ١ّك غاوٜ 1607120170101791  322

   ا٠ٗ اِهف ت١ٍٛٔٝ اٌىِٛٝ ِؽّٛق 1607120170101251  323

   ا٠ٗ اِهف نظة ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ 1607120160100283  324

١ٍِٕٝ ا٠ٗ ا١ٌٍك ِؽّك لٝة 1607120170100943  325    

   ا٠ٗ اهلل ٤ثكٖ ِؽّك لوٝ 1607120170100076  326

   ا٠ٗ ؼّاقٖ نت٣١ ؼ١ٍٓ ؼافٟ 1607120170100787  327

  ا٠ٗ ـاٌك ٤ثك إٌاٌؽ١ٓ ِؽّك قنقنج 1607120170101187  328
 

   ا٠ٗ نِٙاْ ِؽّك إٌاٜٚ 1607120170102435  329

   ا٠ٗ ٤ثك ا١١٥ٌُ ِؽّك ٤ثك ا١١٥ٌُ 1607120170100450  330
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 ( 12الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          لغت االجنليزيت              قسن  ال

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا٠ٗ ٤ثك نتٗ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ِغ١هٖ 1607120170101188  331
 

  ا٠ٗ ِؽّك اؼّك ٤ثاي اٌعٕا٠ٕٝ 1607120170102425  332
 

  ا٠ٗ ِؽّك اؼّك ِؽّك تكٜٚ 1607120160100284  333
 

  ا٠ٗ ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك اٌفٙاٌٝ 1607120170100910  334
 

  ا٠ٗ ِؽّك ١٥ُٔ ا١ٌٍك ٤ٍٝ 1607120170100390  335
 

   ا٠ٗ ِؽّك ٠ًٛٔ ٠ًٛٔ اتها١ُ٘ 1607120170100363  336

   ا٠ٗ ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ثكاهلل 1607120170101645  337

٠ٗ ِٕٝفٝ ٤ثكا٥ٌُّٕ ٤ٍٝ ا٥ٌكٜٚا 1607120170102228  338    

   تٍّٗ ـاٌك ِؽّك اٌعٕكٜ  1607120170102832  339

  ذؽ١ٗ ٌاِٝ اتها١ُ٘ اؼّك اٌٍؽّاٜٚ 1607120170102131  340
 

  ذٙأٝ ِؽّك ٤ٍٝ اتٛاٌٍثػ 1607120170100003  341
 

   ؼٍٓ ا١٥ٌٍك ِؽّك ِؽّك اٌك٤َٛ 1607120170100897  342

ٌفراغ اتٛ و٠كؼٍٓ ِعكٜ ٤ثك ا 1607120170101100  343    

   ؼٍٕاء اٌكٌٛلٝ ٤ثك اٌهؼّٓ اٌكٌٛلٝ اتٛلٛنٖ 1607120170102424  344

  ؼٍٕاء ٌاِٝ ِؽّك ٤عّٝ 1607120170101049  345
 

   ؼٍٕاء ِعكٜ ِؽّك ٤اِٛن 1607120170100782  346

   ؼٕاْ اؼّك ـ١ٍفح اؼّك ِؽّك 1607120170100391  347

  ؼ١ٕٓ ؼّاقٖ ِؽّك اٌٍما 1607120170100485  348
 

   ـك٠عٗ ا١ٌٍك ٤ثكاٌثاٌٛ اٌّا١٤ً اتها١ُ٘ 1607120170100602  349

  ـٍٛق ـاٌك ٤ثك ا٥ٌُّٕ اؼّك ِؽّك اٌؽّاقٜ 1607120170100309  350
 

   ـٍٛق ٌاٌُ ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك 1607120170100182  351

   قا١ٌا ـاٌك ِؽّك ٠ٌٛف ِؽّك 1607120160101081  352

ؼّك اٌعىا٠هٌٟقا١ٌا نظة نظة ٤ّه ١ٌك ا 1607120170101189  353    

   قا١ٌا ٤ثك اٌف١ًٙ نِٙاْ االِاَ 1607120170100151  354

   قا١ٌا ٤ٍٝ ٤ثكٖ ٤ٍٝ ِٙاٜٚ 1607120170100838  355

   ق١ٔا اؼّك ِؽّك اٌّّراٜٚ اٌٍع١ٕٝ 1607120170100089  356

   ق٠ٕا اؼّك ِؽّك ِٕٝفٝ فهغً 1607120170100356  357

اغ ؼٍٓ ٜٗق٠ٕا ٤ثك اٌؽ١ٍُ ٤ثك اٌفر 1607120170101162  358    

   ق٠ٕا ٤ثكاٌّؽٍٓ ٤ثكاٌع١ًٍ ِؽّٛق نوق 1607120170100185  359

   ق٠ٕا ِفران٤ٍٝ ِؽّك تىه 1607120170100469  360
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 ( 13الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )         قسن  اللغت االجنليزيت                

 هالحظبث  وقيعالت نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نا١ٔا نِٙاْ ِٕٝفٟ ِؽّك ٥ٌك 1607120170100789  361
 

  نا١ٔا ٤اتك٠ٓ ٤ثك اٌٌّٛٝ اؼّك ٥ِٛٚ 1607120170100775  362
 

  نا١ٔا ِؽّك ٔثهٜ اؼّك اٌث١ٝان 1607120170100332  363
 

  نؼاب اتها١ُ٘ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِٕٝفٝ ا٥ٌثٍٟ 1607120170100636  364
 

ٛق ؼٍٓ ل١ٕثهنؼاب فًٙ ِؽّ 1607120170100187  365   
 

  نؼاب ِؽّك ؼعاوٜ ؼعاوٞ ِهاتٝ 1607120170101408  366
 

  نؼّٗ ٤اٜف ٤ثك اٌٙاقٜ اٌما٘ٝ 1607120170100188  367
 

  نؼّٗ ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ثك اٌماقن ١٘ىً 1607120170100077  368
 

  نل١ٗ ظّاي اتها١ُ٘ ؼٍٓ ٤ىاَ 1607120170101163  369
 

اٌّؽٍٓنل١ٗ ٤ثكاٌماقن ؼّاق ٤ثك 1607120170100333  370    

  ن١ٍِاء ّ٘اَ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ٍٝ ٤ثك اٌٛ٘اب ِا١٘ٓ 1607120170102432  371
 

   نٔاق فٛوٜ ٠ٍهٜ اؼّك ظ١ٕكٜ 1607120170100780  372

   نٚاْ ٤ٍٝ اؼّك ٤ٍٝ اٌّهاقٔٝ 1607120170100190  373

   نٚق٠ٕا ـاٌك ٠ًٛٔ ٤ثك اٌهاوق فهض 1607120170101164  374

اٌٛ٘اب ا١ٌٍك ٤ث١كنٚ٘ٗ ِٕٝفٝ ٤ثك  1607120170100790  375   
 

   ن٠ُ اٌىؽالٜٚ ٤ثكاٌّإِٓ ٤ٍٝ ـ١ٍفٗ 1607120170100334  376

   ن٠ُ ظّاي فاني ٔأف 1607120170102426  377

  ن٠ُ ِؽّك ١٥ٌك اؼّك فرػ اهلل إٌم١ة 1607120170100736  378
 

   ن٠ٕاق ِؽّك ٤ّّاٜٚ ِهف 1607120170101002  379

٤ثكٖن٠ٙاَ ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك  1607120170100295  380   
 

   و٘هاء ٜٗ ا٥ٌٍكاٜٚ ٜٗ وا٠ك 1607120170100220  381

   و٠ٕة اؼّك ٤ٍٝ لٕك٠ً 1607120170101904  382

   و٠ٕة ٥ِثاْ فه٠ك اؼّك 1607120170100247  383

   و٠ٕة ِؽّك فرػ اهلل ٤اِٛن 1607120170101050  384

   ٌانٖ اتها١ُ٘ ٤ثكاٌؽ١ّك اتها١ُ٘ ؼاِك 1607120170101466  385

   ٌانٖ ا١ٌٍك ٤ثكاٌهاوق ٥ٌك ؼ١ّكٖ 1607120170100223  386

   ٌانٖ ١ٌّػ ٤ثك اٌغٕٝ اتٛ ٔان 1607120170101467  387

   ٌانٖ ٤ثكا١ٌٍٝف ا١ٌٍك اتِٛه٤ٝ 1607120170100475  388

   ٌاٌٝ ٤ٍٝ ١ٌك اؼّك ـ١ًّ 1607120170100285  389

   ٌا١ِٗ ِؽّك ِٕٝفٝ ِؽّك ا١ٌٍك 1607120170100869  390
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 (14الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                  قسن  اللغت االجنليزيت      

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٥ٌاق ووه٠ا ِرٌٛٝ ٤ثاي ٌىٛخ 1607120170101226  391
 

  ٥ٌاق ِؽّك ١ٌكاؼّك ِؽّك ؼٍٓ وغٍٛي 1607120170101051  392
 

ّك ِعا٘ك ِعا٘ك اتها١ٌٍُّ٘ٝ اؼ 1607120170100380  393   
 

  ٌٍّٝ ٔالغ ٤ثك ا١ٌٍٝف اتها١ُ٘ ِهف اٌك٠ٓ 1607120170100311  394
 

  ٌّه اِهف ِا١٘ٓ ٤ٍٝ ِا١٘ٓ 1607120170100321  395
 

  ١ٌّٗ ٠ٍهٜ ِؽّك ا١ٌٍك ٔأف 1607120170102442  396
 

   ٌٕاء ِؽّك ِهٌٝ ٠ٌٛف اٌؽٕهٞ 1607120170100927  397

ؽّك ٤ثكٖ ٌها٠ٌٕٗاء ٚؼ١ك ِ 1607120170100324  398    

   ٌٙا اؼّك ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك االـٝاتٝ 1607120170100912  399

  ٌٙاَ ٔثهٞ اٌّؽاخ اتها١ُ٘ ٤ثك اٌفاٌك 1607120170100259  400
 

   ٌٌٛٓ ذاِه ِؽّك ؼٍٓ ا١ٌٍك ؼٍٓ 1607120170100152  401

   ١ٌٔٛا ِٕٝفٝ اؼّك ٤ىخ اتها١ُ٘ ا٥ٌثك 1607120170100286  402

ٕكٖ ِؽّك ِؽّك اٌٝٛاظِٕٟا٘ 1607120170100913  403   
 

   ِهٚق ٤اقي اتها١ُ٘ ِؽّك إٌعان 1607120170100844  404

  ِهٚق فٛوٜ اتها١ُ٘ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170100212  405
 

   ِهٚق ِؽّك ِؽّك ووه٠ا تٝاغ 1607120170100845  406

   ١ِّاء ؼاِك ٘اُِ ِؽّك ٤ثكاٌهؼّٓ 1607120170100381  407

ِؽّك ٤ثكاٌٍح اٌّٛنتعٝ ١ِّاء ٌالَ 1607120170101438  408    

   ١ِّاء ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ثك إٌّك ٤ثك ا١ٌٍٝف اٌعهذٍٝ 1607120170101180  409

   ١ِّاء ٤ثك اهلل ١ِٕه اؼّك ؼٍٓ 1607120170100455  410

   ١ِّاء ِعكٜ ٤ٍٝ ٤ثك اٌّع١ك غ١ُٕ 1607120170100103  411

   ٔفاء ِؽّك اؼّك فإاق ِؽّك 1607120170102479  412

اٌهؼّٓ ِا٘ه ٔالغ ِٕٝفٝ ِؽهَ نٌٛي ٤ثك 1607120170101436  413    

   ٤ثكاٌهؼّٓ ٠ٌٛف ٤ثكاٌهؼّٓ ِؽّك ؼّك 1607120160102940  414

   ٤ثك اٌفراغ ِؽّك ٤ثك اٌفراغ أتٛنؼّٗ 1607120170100998  415

   ٤ثك اهلل ِؽّكٜ نا٘ٝ ٤ٍٝ ٣ّ١٥ِ 1607120170102438  416

   ٤ىٖ ِٕٝفٝ ٤ثك ا١١٥ٌُ اٌّؽاوٜ 1607120170100260  417

   ١ٍ٤اء ٤ثك اٌمٕٛق ِؽّك ٤ثك اٌرٛاب ِهوٚق 1607120170102429  418

   ١ٍ٤اء ٤ثكاٌفراغ ٤ٍٝ ِؽّك ١ٌٍّاْ اٌمثالٜٚ 1607120170100059  419

   ٤ّاق ٠ٌٛف ٥ٌك ِٕٝفٝ 1607120170100278  420
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 (  15الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )        قسن  اللغت االجنليزيت              

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٤ّه ؼٍٓ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ظاق 1607120170102423  421
 

  ٤ّه ٤ثكاٌغفان ِؽّك ٤ثكاٌغفان ِٙاب 1607120170101476  422
 

   ٤ّهٚ ـاٌك ٔاقق اتها١ُ٘ ِرا 1607120170100159  423

  غاقٖ ٜٗ ٥ٌك اٌّا١٤ً اؼّك 1607120170102430  424
 

   غ١كاء اؼّك ظالي ؼٍٓ اٌثٕا 1607120170101181  425

   فاّٜٗ اٌى٘هاء ِؽّك ِؽهٚي ؼٍٓ 1607120170100242  426

   فاّٜٗ ِؽّك ِؽّك ٤ٍٝ اٌعٕكٜ 1607120170101060  427

  فا٠مٗ ا١ٌٍك ِؽّك اؼّك األٔثػ 1607120170100459  428
 

   فهؼٗ اتها١ُ٘ ذاض ِؽّك ـٙه 1607120170101865  429

   فهؼٗ ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك ٤ثك اهلل 1607120170100192  430

  ٌثٕٝ اِهف ِؽّك ؼٍٓ ل١مٝ 1607120170100777  431
 

  ٌثٕٝ ِؽّٛق ٤ّاق اٌك٠ٓ ِؽّٛق ا١ٌٍك 1607120170100698  432
 

   ١ٌّاء ١٥ٌك لٝة ٤ثكا٥ٌى٠ى اٌىِه 1607120170100322  433

  ١ٌٍٝ ؼّاقٖ ؼٍٓ ؼٍٓ ا١٥ٌٕكٜ 1607120170100847  434
 

اظكٖ ا١ٌٍك و٠كاْ غه٠ة ٤ثك ا١ٌٍكِ 1607120170100460  435    

   ِان٠ٕا نف٥د اتها١ُ٘ ؼٕا ٤ثكاٌٍّه 1607120170100193  436

   ِؽّك إٌٝٝاٜٚ ِؽّك إٌٝٝاٜٚ ِؽّك 1607120170100435  437

   ِؽّك نف٥د اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ا١ٌٍك 1607120170100240  438

   ِؽّك ٤ٍٝ ِؽّك اٌك١ِاٜٝ 1607120170100999  439

   ِؽّك فانٚق ٤ثكا٥ٌى٠ى ِٕٝفٝ ظاق 1607120170100587  440

   ِؽّك ِٕٝفٝ ٤ثاي ِٕٝفٝ ٤ٍٝ ا٥ٌثك 1607120170100699  441

   ِؽّٛق اٌّا١٤ً ِؽّك فٛاق ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120160100614  442

   ِؽّٛق ظثه٠ً تٍراظٝ غٍَٛ 1607120170100611  443

   ِؽّٛق ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك٠ٓ 1607120170100891  444

هٖٚ ـاٌك ِّكٚغ ؼٍٓ ٤ّهِ 1607120170100194  445    

   ِهٖٚ ِٕٝفٝ ا١ٌٍك ِؽّك ٤ثك ا١ٌٍك 1607120170100343  446

  ِهٖٚ ٔث١ً اتها١ُ٘ اؼّك ٠ٌٛف 1607120170101434  447
 

   ِه٠ُ نظة ٤ثكاهلل ا١ٌٍك ذهاب 1607120170101422  448

   ِه٠ُ ٘الي ٔأه تكن إٌّىنٜ 1607120170101415  449

ٕٝفٝ ٤ثكاٌؽكِٕٝفٝ نِٙاْ ِ 1607120170101413  450    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                الطالة                              التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانية                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويس ببلقذرة علي الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

27 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 ( 16الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )          قسن  اللغت االجنليزيت              

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِٕٝفٝ ٌاٌُ ٤ٍٝ ِعا٘ك 1607120170100581  451
 

ّك ٤ثك اٌٍالَِٕان اتها١ُ٘ اٌؽ١ٍٕٟ ِؽ 1607120170100928  452   
 

   ِٕان اٌّاٜثٝ فرػ اهلل ٤ثك اٌفاٌك 1607120170100923  453

  ِٕاي ٌٝفٝ ٌِٛٝ اتها١ُ٘ ا١ٌٍٍٙٝ 1607120170101191  454
 

   ِٕٗ اهلل أؼّك ؼٍٓ ٤ثكاٌّع١ك 1607120170100887  455

   ِٕٗ اهلل ٤اقي ا٥ٌهتٝ ؼ١ٍٓ اٌٍالِٛٔٝ 1607120170101167  456

ِؽّك ِؽّك ِٕٝفٝ نظةِٕٗ اهلل  1607120160101207  457    

  ِٕٗ ظّاي اٌىِىِٝ اؼّك ١٘ثٗ 1607120170102445  458
 

   ِٕٝ ٤ثكاٌفراغ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ 1607120170100532  459

   ِٕٝ ٤ثكاهلل اتها١ُ٘ ؼٍٓ ظا٠ُٚ 1607120170100849  460

  ِٕٝ ِّكٚغ ٤ثك اٌع١ًٍ ؼ١ّكٖ ؼٍٓ 1607120170101169  461
 

أؼّك ٤ثك اٌّع١ك ِؽّك ِٕٙك ٤ثك اٌّع١ك 1607120170101103  462    

  ِٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثك اٌٛاؼك اتٛو٠ك 1607120170100276  463
 

   ِٝ وّاي ِٛلٝ ِؽّك اتٛا١ٕ٥ٌٓ 1607120170100539  464

   ِٝ ِؽّك فرؽٝ ؼٍٓ ؼث١ة 1607120170101582  465

   ١ِان ِهظاْ اؼّك ِؽّك نوق 1607120170101938  466

اٌّىا١ِٜٚهٔا قنغاَ ٤ٖٛ قنغاَ  1607120170101479  467    

   ٔاق٠ٗ ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك ا٥ٌّهٜ 1607120170101664  468

   ٔأٍٝ ؼٍٓ نوق ٤ثكاهلل 1607120170101905  469

   ٔا٘ك اِهف ٤ثكا١ٌٍٝف ِٕثاغ ٤ثك ا٥ٌاي 1607120170100167  470

   ٔا٘ك ٔث١ً ٤ثك اٌهؼّٓ ٤عاض 1607120170102447  471

   ٔعالء اؼّك ا١ٌٍك اٜ اٌك٠ٓ 1607120170100296  472

   ٔعالء ا١ٌٍك ٠ؽٝ ِٕٝفٝ فا٠ك 1607120170100866  473

   ٔكا ِؽّك ٤ثك اٌماقن ِؽّك ـٙه 1607120170100768  474

   ٔكا ِٕٕٛن ٤ثكاٌع١ًٍ ٜٗ ٌى١ٓ 1607120170100367  475

   ٔكا ٠ٌٛف ؼٍٓ ٠ٌٛف إٌٍٙٛنٜ 1607120170101172  476

   ٔكٜ اِهف ٕ٘كاٚٞ ؼٕفٝ ٤اِٛن 1607120170100769  477

   ٔكٜ ِعكٜ اتها١ُ٘ ِؽّك اٌغاٌٝ 1607120170100854  478

   ٔكٜ ٔث١ً ٔاٌػ ٤ٍٝ ١ٌٍّاْ 1607120170100643  479

   ٍّٔٗ ٤ٍٝ ا١٥ٌٍك ٤ٍٝ اتٛ ٌّهٖ 1607120170100778  480
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 (   17الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )         قسن  اللغت االجنليزيت             

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــساال الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٥ّٔٗ ٤اقي ٤ثك اٌماقن ِٕٝفٝ 1607120170100289  481

  ٔٙاي ٤ٍٟ ِؽّٛق ١ٝ٤ٗ ٤ّان 1607120170100936  482
 

  ٍٔٙٗ ِؽٝ اٌك٠ٓ ووه٠ا ٤ثكاٌكا٠ُ ؼ١ّكٖ 1607120170100348  483
 

  ٔٛن ؼ١ٍٓ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ تكٜٚ 1607120170101130  484
 

ن ٜانق اؼّك فإاق نظةٔٛ 1607120170100735  485   
 

  ٔٛن ِٕٝفٝ ٤ٍٝ غه٠ة 1607120170100254  486
 

  ٔٛن٘اْ ٌاِػ ٤ٍٝ ؼٍٓ ا٥ٌّهٜ 1607120170100386  487
 

   ٔٛن٘اْ ٤اقي تكن ِؽّٛق ا١ٌّّٝ 1607120170100358  488

  ٔٛن٘اْ ِؽّك ت١ٍٛٔٝ فرؽٝ اٌفٌٛٝ 1607120170100197  489
 

ً ٤اتك١ٔٓ٠ه١ِٓ ِؽّٛق اٌّا١٤ً ـ١ٍ 1607120170100771  490    

   ١ٔهٖ ـاٌك ِؽّك ٤ٍٝ اٌؽّاقٜ ؼهب 1607120170101173  491

   ١ٔهٖ ـ١هٜ فرؽٝ ٤ٍٝ غٕاَ 1607120170100937  492

  ٘اظه إٌك٠ك ٔاته اٌٛو١ً 1607120170100399  493
 

   ٘اظه ا٠ّٓ ٠ًٛٔ ِؽّك ٤ٖٛ 1607120170100441  494

   ٘اظه ـاٌك اتها١ُ٘ ٤ثاي 1607120170100316  495

  ٘اظه ٥ِثاْ ظثانٖ اتها١ُ٘ ٤هفٗ 1607120170100004  496
 

   ٘اظه ٤ثك اٌغفان ِؽّك ووٝ ٤ثكاٌغفان اٌّاف٥ٟ 1607120170101831  497

  ٘اظه ٕٔه ِؽّك ٌالَ 1607120170100489  498
 

   ٘اٌٗ ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ إٌعان 1607120170100772  499

   ٘اٌٗ ِؽّك ِؽّك ِّهف 1607120170101004  500

١ُ ٤ثك اهلل ٤ثك اهلل ا٥ٌٝافٟ٘ثٗ اتها٘ 1607120170100224  501    

   ٘ثٗ ؼٍٓ ٤ثك اٌّؽٍٓ ٤ثكٖ ٠ؽٝ 1607120170100623  502

   ٘ثٗ ٔاٌػ ِؽّك اتها١ُ٘ وا٘ه 1607120170101441  503

   ٘ثٗ ٤ٍٝ ٤ثكا١١٥ٌُ ٤ٍٝ ٤ّان 1607120170100472  504

   ٘ثٗ ِعكٜ ٔث١ٗ ٤ٍٝ ١ٌك اؼّك 1607120170100323  505

اٌىغثٝ ِهاتٟ٘كٜ ؼٕفٟ ٤ٍٝ  1607120170101106  506    

   ٘ك٠ه ِا٘ه ٤ثك نتٗ اتها١ُ٘ ؼ١ّكج 1607120170100784  507

   ٘ك٠ه ِؽّك اتها١ُ٘ ٠ًٛٔ 1607120170100624  508

   ٘ك٠ه ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى اٌٍثاْ 1607120170100814  509

   ٕ٘ك ٔثهٜ ٜٗ ِٕٝفٝ اتٛإٌٙه 1607120170102433  510
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 (  18ئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  ال      قسن  اللغت االجنليزيت                  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٕ٘ك ِّكٚغ ٌاٌُ ِؽّك ٤ثكاٌهؼّٓ 1607120170101104  511
 

  ٕ٘ك ٠ٍهٜ ِؽّك ا١ٌٍك ٔأف 1607120170102443  512
 

  ٕ٘ك ٠ٌٛف ٤ثك اٌهاوق اٌعٍّٗ 1607120170100773  513
 

  ٠ٛ٘كا ٤ثك إٌأه ٤ثك ا٥ٌى٠ى اتٛا١ٌى٠ك ١ٝ٤ٗ 1607120170101177  514
 

   ١٘ا ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ِؽّك نت٣١ 1607120170100856  515

  ٚظٕاخ ِؽّك ِؽّك ِؽاذٗ ٤ٖٛ 1607120160102384  516
 

   ٌٚاَ ٔث١ً وّاي ا١ٌٍك ِؽّك ٔمه 1607120170100410  517

ـ١ًّ ٤ٚك ٤ٕاَ ٤ثك ا١ٌٍٝف ١ٝ٤ٗ 1607120170101599  518    

   ٚفاء ٥ِثاْ ٤ثك ا١ٌٍٝف اتها١ُ٘ 1607120170100199   519

   ٚالء ؼّكٜ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ـ١ًٍ ٤ثك اٌٍالَ 1607120170100929  520

  ٚالء ـ١هٜ ا١ٌٍك ٥ٍِٝ 1607120170100411  521
 

  ٚالء ٤ثك إٌأه اتها١ُ٘ ِؽّٛق اٌعًّ 1607120170101423  522
 

ِٗ اٌعىا٠هٌٝٚالء ٤ثك نتٗ ِؽّك ٌال 1607120170101108  523    

   ١ٌٚك ٤ثك اٌّمٕٛق فا٠ى ؼ١ٍٕٓ 1607120160101481  524

  ٠انا ٤ثكاٌث١ٕه ظ٥ّٗ اتٛو٠ك 1607120170100412  525
 

   ٠ا١ٌّٓ ا١ٌٍك نِٙاْ اٌما٘ٝ 1607120170101040  526

  ٠ا١ٌّٓ ؼّكٜ ِؽّك اٌّغاوٜ اٌّّهفٝ 1607120170100387  527
 

٤ثك نت٠ٗا١ٌّٓ ٜانق ِؽّك ا١ٌٍك  1607120170102439  528   
 

   ٠ا١ٌّٓ ٤ثكا١١٥ٌُ ٤ثكاٌهؤف قـ١ً 1607120170100816  529

   ٠ا١ٌّٓ ٘أٝ فٛوٜ ٤ٍٝ اٌٍفاٜٚ 1607120170102431  530

   ٠ا١ٌّٓ ٠اٌه ٤ٍٝ ظاق ٤ٍٝ 1607120170100377  531

   ٠ٍها ا١ٌٍك ا١ٌٍك اٌفٌٛٝ 1607120170101233  532

   ٠ٌٛف ١٥ٌك ِؽّك ١٥ٌك أؼّك 1607120170100613  533

   ٠ٌٛف ٠ٍهٜ ٥ٍِك ِؽّٛق 1607120170100585  534

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ؼٍٓ ٤ٍٝ ناِك 1607120150100024  535

   اٌهاء ِؽّٛق أٛن ِؽّٛق 1607120160101121  536

   اٌهاء ِٕٝفٝ ِؽّك اتها١ُ٘ نِٙاْ 1607120150100646  537

   اِأٝ اتها١ُ٘ ٠ٌٛف ٤ٍٝ اٌثمهٜ 1607120150100621  538

   ظالي ِؽّك ظالي اتٛ ٘ثٗ 1607120160101283  539

   نا١ٔا ِؽّٛق ٤ثكاٌهؼّٓ ٔمه 1607120150101092  540
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 ( 19  تظام (               جلٌت رقن )قسن  اللغت االجنليزيت                         الئحت جديدة ) اً

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة -ــغ :تــابـ

   ٌا٘ه ظّاي ِؽّك وهَ ا٥ٌّكاٜٚ ٤ث١ك 1607120160102935  541

  ١٥ٌك ِعكٜ ٤ثك اٌفراغ ؼاِك 1607120160102936  542
 

  ِؽّك ِؽّٛق ؼٍٓ اتها١ُ٘ اتٛ ٤ث١ٗ 1607120160101262  543
 

   ٥ِال ِٕٝفٝ ٤ٍٝ ق٠اب 1607120150101017  544

١ٍٗ ِؽهٚي ت١ِٛٝ ١٤ٍٝٔث 1607120150100401  545   
 

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ٤ثك اٌفراغ اٌؽثان 1607120160101210  546
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 (  19ئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) ال       قسن  اللغت االجنليزيت              

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك ن٘ٛاْ اؼّك ٤ثك اٌعٛاق ٌاٌُ 1607120170102419  547
 

   اؼّك ٔالغ ؼٍاْ ِٕٝفٝ اٌٍما 1607120170102411  548

  اؼّك ٤ثك ا١ٌٍٝف ِؽّك نظة 1607120170102316  549
 

   اؼّك ٠ٌٛف ِؽّك اتها١ُ٘ ٕٔان 1607120170101784  550

   اٌهاء ـاٌك ِؽّك ِٕهٜ ٥ٍِٛق 1607120160102052  551

   اٌهاء ١ٌّه ٥ٌك ِؽّٛق ت٥عه 1607120170102472  552

  اٌهاء ِؽّك ٤ٖٛ ِؽّك ٍِثٝ 1607120170102384  553
 

   اٌّاء ٤ٍٝ لٝة ِؽّك ا١٥ٌٕكٜ 1607120170101868  554

   اٌّاء ِؽّك فرؽٝ ا١ٌٍك ؼّٛق اتها١ُ٘ ٔاٌػ 1607120170102128  555

  اٌّاء ٥ٍِك ِؽّك ِؽهَ ٥ِثاْ 1607120170102410  556
 

   اٌّاء ّٔاخ ِؽّك ظ٥ّٗ 1607120170101755  557

  االء ِؽّٛق ِٕٝفٝ ؤمٛن ٕٔه 1607120170101789  558
 

   ا١ِٕٗ ِؽّٛق ِٙكٜ ِؽّٛق تىه 1607120170101790  559

ظّاي ٤ثكاٌه١ِك ٤ثاقٖا١ِه  1607120170102787  560    

   ا١ِهٖ ِٕٝفٝ ا١ٌٍك اٌّاف٥ٝ 1607120170101601  561

   ا١ِهٖ ٠ٌٛف ِؽّك اٌّؽاخ ١ٌٍّاْ 1607120170102197  562

   ا٠ّاْ ِؽّك ٥ِثاْ اٌّاٍِٟ ٤ثكاٌغٕٝ 1607120170101834  563

   ا٠ٗ ١٥ٌك ِؽّك اتٛظٕك٠ٗ 1607120170102313  564

اٌعثالٜٚ ا٠ٗ ١٥ٌك ِؽّك ؼٍٓ 1607120170102409  565    

   ا٠ٗ ِؽّٛق ٤ثك اٌع١ًٍ ٤ثك اهلل 1607120160101725  566

   ؼاوَ ٤ثك اٌغٕٝ ِؽّٛق اؼّك ٥ٌك 1607120160102962  567

   ؼث١ثٗ ٌاِػ ٤ثكا٥ٌُّٕ ـاٌك 1607120170101793  568

   ؼٍٕاء ِؽّك اتها١ُ٘ ٌٛقاْ 1607120170102389  569

ٌِٛٝق٠ٕا ٤ثكإٌثٝ اؼّك ٤ثك اٌٍران  1607120170101826  570    
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 (  21قسن  اللغت االجنليزيت                     الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ق٠ٕا ِؽّك ِهٌٝ ِهٌٝ ِؽاذٗ 1607120160102215  571
 

   ق٠ٕا ِؽّٛق فرؽٝ ِؽّٛق ٍِثٝ 1607120170101606  572

   ن٠ٚكا ِؽّك ظاق اتها١ُ٘ ِؽّك 1607120170102186  573

   و٠ٕة ٤ٍٝ ٤ثك اٌٍالَ ٤ٍٝ ا٥ٌّكاٜٚ 1607120170101688  574

   ٌٍّٝ ـاٌك ٤ثك ا٥ٌى٠ى اٌمٕاْ 1607120170102414  575

   ٌٍّٝ ٤ثكاٌؽ١ّك اتها١ُ٘ و١الٔٝ ِؽّك ا٥ٌٛ٘ٝ 1607120170101624  576

   ١ِٕٙاو ا١ٌٍك ِؽّك اتها١ُ٘ ٔعا 1607120160102968  577

   ٤ثك اهلل ٜانق اتها١ُ٘ ٤ثك اهلل تًٕٙ 1607120170102251  578

   ٤ثك اٌٛ٘اب ِؽّك ٤ثك اٌٛ٘اب اتها١ُ٘ ـٙه 1607120170102427  579

   ٤ث١ه ٥ٌكاْ ١ٝ٤ٗ ِؽّك اٌّىاٜٚ 1607120170102248  580

وها٠ٚٗ ٤ىٖ ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك 1607120160102698  581    

   ٤ىٖ ِؽّك ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ٍُ 1607120170101901  582

   ٤الء ت١ٍٛٔٝ فانٚق ت١ٍٛٔٝ اٌغٕكٚن 1607120160102373  583

   ٤ّه ا٠ّٓ ؼٍٓ ِؽّك فٛاق 1607120160101790  584

   ِثهٚوٗ اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ٖٛ اٌّا١٤ً 1607120160101945  585

   ِؽّك اٌّا١٤ً ٤ثك اهلل وؽ١ٍٛ 1607120170101575  586

   ِؽّك ؼّك٠ٓ ٤ٖٛ اتها١ُ٘ اٌّا١٤ً 1607120160102972  587

   ِؽّك ٔالغ ١ٌك أؼّك ِؽاذٗ 1607120170101933  588

   ِؽّك ٤ثك نتٗ ووه٠ا ٤ٍٝ نوق 1607120170102417  589

   ِؽّك ِثهٚن ِؽّك إٌعان 1607120170102408  590

   ِؽّٛق ٍٜثٗ ؼاِك ِؽّٛق 1607120160102973  591

غ فٛوٜ ِّكٚغ اتٛ ؼٝةِّكٚ 1607120170102034  592    

   ِٕٝ ِؽّك ِؽاذٗ قاٚق 1607120170101942  593

   ِٙا ٤ثك اٌعٛاق ٤ثك اٌثالٝ ٤ٍٝ ٤ثك اٌٍالَ 1607120170101985  594

   ِٝ ٤ثكاٌؽ١ّك ا١ٌٍك ٤ثكاٌٛ٘اب 1607120170102218  595

   ١ِان ظ١ًّ ِؽّٛق ٘انْٚ 1607120170101847  596

اتها١ُ٘ ا٥ٌٍٛق١ِٜه٘اْ ِؽّك ِؽّٛق  1607120170101935  597    

   ٔكٜ ِؽّك ا١ٌٍك ٤ثك اٌغٕٝ قّ٘ٛي 1607120170101550  598

   ٔٛن٘اْ ٠ٌٛف ١ٌٍّاْ ٤ثكاٌمٛٞ ١ٌٍّاْ 1607120170101825  599

   ٘ثٗ ١ٌّه اؼّك ٤ثك اٌغٕٝ اٌثٕا 1607120170102412  600
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 ( 21جلٌت رقن )   الئحت جديدة ) اًتساب (                   قسن  اللغت االجنليزيت               

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٕ٘ك ن٘ا ٥ٌك ِؽّك 1607120170102284  601
 

   ٠انا ِؽّك ِؽّك ١ٌٍّاْ 1607120170102121  602

 طـــــــالب حمـــولــوى هستجـــدوى

   اٌهاء اؼّك ِؽّٛق ِؽّك ٚ٘اب   603

ث ػلــــياـــــــالب هستجـــدوى هؤُالط   

604  160712017010241
3 

   على ابراهيم محمذ الصياد

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   ٤ثك اٌهؼّٓ ٤ٍٝ ِٕٝفٝ ِؽّٛق اتٛ تىه 1607120160102996  605

   ِؽّك ٔالغ ٤ثك إٌّك ٤ثك اٌع١ًٍ 1607120150101476  606

   ِٕٝفٝ ن٘ا ٤ثكا٥ٌاي ِؽّك ِٕهٜ 1607120160102712  607

فرصت اوىل واخرية ـالب باقـــوى لالػــــادةطــــــ  

   نا١ٔا ؼٍٓ ِؽّك ؼٍٓ ٤ثكاٌٙاقٜ ـٙه 1607120150101921  608

   ٜانق ٚظكٜ ِؽّك ٤ثك اٌهاوق ٤ٕره اٌى٠ٛ٤ٍٝ 1607120150102424  609
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 (22لغت الفرًسيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )قسن  ال

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼالَ ا١ٌٍك تٙٝ ظاق غاٌٝ 1607120170101447  631
 

   اؼّك ـ١هٜ ؼٍٓ ٤ٍٝ اٌعك٠ٍٝ 1607120170101461  632

  اؼّك ووٝ ِٕٝفٝ ِؽّك ٤ثكٖ 1607120170100464  633
 

   اؼّك ٤اقي ِٕٝفٝ ت١ِٟٛ ِٕٝفٝ 1607120170100293  634

   اؼّك ٤ثك اهلل ناغة ؼعاوٜ 1607120170101196  635

   اؼّك ِؽّك ٔٛن اٌك٠ٓ ٤ثك اٌثالٝ ِؽّك 1607120170100903  636

  اؼّك ِؽّك ٠ًٛٔ ِؽّك 1607120170101222  637
 

٤ثكإٌثٝ ِؽاذح ان٠ط ٤اٜف 1607120170100202  638    

   اٌهاء ٥ٌك اٌؽثّٟ اتها١ُ٘ لاٌُ 1607120170100925  639

  اٌهاء ٤ثكاٌماقن ؼٍٓ ٤ثكاٌماقن 1607120170100226  640
 

   اٌهاء ٤ثكإٌأه ؼٍّٝ ِؽّك ٤ٍٝ 1607120170100368  641

  اٌهاء ِعكٞ ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك ٤ٍٟ 1607120170100269  642
 

اؼّك تكناٌك٠ٓ اٌهاء ِؽّك ِؽّك 1607120170100630  643    

   اٌّاء اتٛ اٌٛفا ِؽّك ا١ٌٍك اٌثٍاٜٝ 1607120170101331  644

   اٌّاء اٌاِٗ ٤ثك اٌّمٕٛق ٤ثك ا٥ٌّى اٌثٕا 1607120170100631  645

   اٌّاء ؼٍٓ اتٛا٥ٌىَ لٝة االظهٚق 1607120170101207  646

   اٌّاء ٥ٌك ٤هفاخ اؼّك 1607120170100218  647

ه ن٘ٛاْ ِؽّك ن٘ٛاْاٌّاء ١ٌّ 1607120170100672  648    

   اٌّاء ٔالغ أؼّك ِؽّٛق ٌاٌُ 1607120170101740  649

   اٌّاء ٤ىخ ٤ثكاٌٛ٘اب اٌٍثا٤ٝ 1607120170100301  650

   اٌّاء ِؽّك ت١ٍٛٔٝ اٌثه٠ّٝ 1607120170100860  651

   اٌّاء ِؽّك ـٝاب اٌّالغ 1607120170101469  652

   اٌّاء ٠ٌٛف اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّك 1607120170100302  653

   االء نظة نظة ٤ع١ٍٗ 1607120170101309  654

   االء ٤ثك اٌؽى١ُ ٤ثك ا١ٌٍٝف ت١ٍٛٔٝ اٌثكٜٚ 1607120170101816  655

   االء ِؽّك نوق ا١ٌٍك ِؽّك تكٚٞ 1607120170100290  656

   ا١ٌّّاء اتها١ُ٘ اتٛ ا٥ٌٍٛق ِهٌٝ ٌهٚن 1607120170101160  657

فٛقٖ اِأٝ اٌّؽاخ ا١ٌٍك ِؽّك 1607120170102047  658    

   اًِ فإاق ٤ٍٝ ١ٌٍّاْ ظ٥فه 1607120170100281  659

   ا١ِٕٗ ِؽّك ٤ثكاٌفراغ ٤ثكا١ٍ٥ٌُ ؼٍٓ 1607120170100355  660
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 ( 23الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )        قسن  اللغت الفرًسيت                  

 هالحظبث  عالتوقي نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا١ِهٖ ا١٥ٌٍك ٤ثك اٌثالٝ اؼّك ن٠اٖ 1607120170100473  661
 

  ا١ِهٖ ؼٍّٝ اؼّك اؼّك قٌٛلٝ 1607120170100806  662
 

  ا١ِهٖ ن٘ا اؼّك ٤ٍٝ ١٤ك 1607120170102357  663
 

  ا١ِهٖ ٤ٍٟ ِؽّك غّهٞ 1607120170100270  664
 

   ا١ِٕٗ ٌاِٝ نظة ٤ثك اٌٍالَ غهاب 1607120170102309  665

  ا١ِٕٗ ٤ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك ٤ثك اٌٍّٝة ؼعاوٜ 1607120170101458  666
 

   ا٠ّاْ اتها١ُ٘ نِاق تك٠ه ِأِْٛ 1607120170100438  667

   ا٠ّاْ اؼّك ِؽّٛق ن٘ٛاْ 1607120170100600  668

   ا٠ّاْ اِهف ٠ٌٛف ٥ٌك ٠ٌٛف 1607120170100798  669

  ا٠ّاْ ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك ٠ٌٛك 1607120170101908  670
 

   ا٠ّاْ ـ١هٜ تىه ـٝاب االِمه 1607120170102287  671

   ا٠ّاْ قنغاَ ٤ٍٝ ؼّك ؼّك 1607120170101437  672

   ا٠ّاْ نوق ِؽّك نوق ٌالِح 1607120170100234  673

  ا٠ّاْ ١ٌّه لٝة قٌٛلٝ ٘أٟ 1607120170100926  674
 

   ا٠ّاْ ِفران أؼّك ِهٌٟ ١ٝ٤ح 1607120170101186  675

ا١ُ٘ ٥ِْٕٛا٠ّاْ ِٕٝفٝ اته 1607120170102678  676   
 

   ا٠ٗ شهٚخ اؼّك ذٛف١ك ٤ثك إٌثٝ 1607120170101431  677

   ا٠ٗ ؼّكاْ ِؽّك ٤ٍٝ اٌٝؽاْ 1607120170102321  678

   ا٠ٗ ٥ٍٜد ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِٕٝفٝ قؼكٚغ 1607120170100649  679

   ا٠ٗ ٤اقي ٥ٍِٛق ظ٥ّٗ 1607120170100228  680

   ا٠ٗ ١٤ك ِؽّك ا٥ٌٍكاٜٚ 1607120170100670  681

   ا٠ٗ ِؽّك اؼّك ١٤ٍٝ ـ١ٙه 1607120170102326  682

   ا٠ٗ ِؽّك ٤ثكا١١٥ٌُ اٌكلاق 1607120170100268  683

   ا٠ٗ ِؽّٛق ٤ثك ا٥ٌُّٕ ِؽّٛق ا٥ٌّىاٜٚ 1607120170100625  684

   ا٠ٗ ِٕٝفٝ اٌّا١٤ً ِؽّك أتٛ ـ١ًٍ 1607120170101910  685

   تٍّٗ ٤ٍٝ ت١ٍٛٔٝ ِٕٕٛن 1607120170102689  686

   تٍّٗ ِؽّك فرؽٝ ٤ٍٝ 1607120170100180  687

   تٍٕد ظّاي ِؽّك ٔٛان 1607120170101460  688

   ؼث١ثٗ ِٕٝفٝ ا١ٌٍك ِؽّك ِؽّك إٌٛؼٝ 1607120160101079  689

   ؼٍٕاء نظة ِؽّٛق ٤ثكاٌىه٠ُ ِٙك٠ح 1607120170102144  690
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 ( 24جلٌت رقن )  قسن  اللغت الفرًسيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (             

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ؼٍٕاء ٤ف١فٟ ِؽّك ٤ثك اٌٍران 1607120170100987  691
 

  ؼٕاْ ا١ٌٍك فرؽٝ اتها١ُ٘ ِؽّك 1607120170100365  692
 

  ـاٌك ِؽّك ِؽّك ِعا٘ك ِؽّك 1607120160100456  693
 

ك ا١ٌٍك نايـٍٛق فىهٜ ا١٥ٌٍ 1607120170100219  694   
 

  ق٤اء ٤ثك اٌّع١ك ِؽّك ٤ثك اٌّع١ك اتٛ اٌهٚي 1607120170100603  695
 

  ق٤اء ٤ثكاٌماقن اٌٍثا٤ٝ ِؽّك 1607120170100330  696
 

  ق٤اء ِؽّك ٥ٌك ِؽّك ِهٌٝ 1607120170102682  697
 

  قا١ٌا ٥ٌك ِؽّك اٌٍّكٚٔٝ 1607120170101843  698
 

ٌّمٕٛق ١ٌك اؼّكق٠ٕا نِٙاْ ا١ٌٍك ٤ثكا 1607120170100605  699   
 

  ق٠ٕا ٤ٝا ِؽّك ا١٥ٌٍك ٠ٌٛف 1607120170100931  700
 

  ق٠ٕا ِٕٝفٝ ِؽّك ِؽّٛق ٤ٖٛ 1607120170100186  701
 

   نا١ٔا قنغاِٝ أؼّك ظ٥ّٗ ١ٌٍُ 1607120170100331  702

  نِا ِٕٝفٝ فّٙٝ ٤ٍٝ اؼّك ٤اِه 1607120170100189  703
 

ِٛاْن٠ٚكا ١ٌك اؼّك ٤ثكاٌهاوق ِ 1607120170100210  704    

   ن٠ُ ٠ا١ٌٓ ؼافٟ ٤ثكاهلل ١ٕٔه 1607120170101470  705

   ن٠ٙاَ ٥ِثاْ ٤ثكاٌٙاقٜ ا١ٌٍك 1607120170100335  706

  و٘هاء ٤أُ ٤ٍٟ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ا٥ٌمكج 1607120170100638  707
 

   ٌانٖ ٠اٌه ٤ثكاٌعٛاق ٌهٚن 1607120170101088  708

   ٌاٌٝ اٌاِٗ ٠ٌٛف ٠ٌٛف ٔاته 1607120170101190  709

  ٌا١ِٗ ا١٥ٌٍك ِؽّٛق إٌثهٜ 1607120170100933  710
 

   ٌا١ِٗ ١ٌٍُ ا١ًٔ اٌهفا٤ٟ 1607120170100336  711

  ٌٍّٝ ِؽّك ٤ثكا٥ٌُّٕ ِؽّك اٌكاٌٝ 1607120170102235  712
 

   ٌّاغ ظّاي ؼ١كن ِؽّك ن٠ؽاْ 1607120170100211  713

   ٌّه ٤ثك ا١ٌا٘ه ٥ٌك ا١ٌٍك تهغٛز 1607120170100108  714

   ِهٚق ٤ثكاٌماقن ِؽّك ٤ثكاٌماقن ـٙه 1607120160100730  715

   ١ِّاء ٥ٌك ٤ثكج اٌٍٛاؼٍٝ 1607120170100810  716

   ١ِّاء ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌٛ٘اب ِؽّك تٕاخ 1607120170100791  717

   ١ِّاء ِعكٜ ٤ثك اٌؽٝ اٌث٠ٍٍٛٝٝ ٤ثك اٌٛ٘اب 1607120170100874  718

   ١ِّاء ِّكٚغ إٌاٜٚ ٥ِٖٛ اتٛ ق٤ٍٗ 1607120170101478  719

   ٔثاغ ؼّكٜ ٤ثكاٌؽ١ٍُ ِؽّك ِه٤ٝ 1607120170100401  720
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 ( 25قسن  اللغت الفرًسيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

فّٙٝ ٜانق نت٣١ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170100079  721   
 

  ٤ائّٗ اؼّك اتها١ُ٘ ٤ثك اٌغٕٝ 1607120170102002  722
 

  ٤ثٍٗ واًِ ٤ثك اٌؽ١ٍُ ؼٍٓ اتٛاؼّك 1607120170102703  723
 

  ٤فاف ِؽّك ا١٥ٌٍك ؼاِك ٕٔه 1607120170102685  724
 

  ٤ال ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ثك اٌٛ٘اب ِٕٝفٟ 1607120170100233  725
 

١ٍك ٠ٌٛف٤الء اتها١ُ٘ ٤ثك اٌغٕٝ اٌ 1607120170100434  726   
 

   ٤ٍٝ ظّاي ٤ثك اٌٍالَ اتها١ُ٘ ِٕٕٛن 1607120170102686  727

  ١ٍ٤اء ظّاي لٝة ا١ٌٍك ِؽّك اٌثهاظ١ٍٝ 1607120170100339  728
 

   ٤ّه ن٘ا اتٛ ا١ٌى٠ك ته٘اِٝ اٌٙاتٛ 1607120170100904  729

  غاقٖ نظة ؼاِك غاوٜ ؼّٛقج 1607120170100458  730
 

٠ٌٛف ِؽّك ِؽّك ٠ٌٛففاّٜٗ اٌى٘هاء  1607120170102119  731    

   فاّٜٗ ٜا٘ه ِؽّك اؼّك غ١ُٕ 1607120170100846  732

  فاّٜٗ ٤ثكاٌثاٌٛ ٤ٍٝ اتٛ و٠ك ١٤ٍٝ 1607120170100340  733
 

   فا٠ىٖ اِهف ٤ٍٝ ٤ٍٝ اٌثٍراظٝ 1607120170100792  734

  ٌثٕٝ اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّك ٤ّه 1607120170100312  735
 

ٜٚ إٌؽهاِٜٚؽّك ٤ثك اهلل ِٙا 1607120160101229  736    

   ِؽّٛق ٤ثك اٌفراغ إٌاٜٚ ٤ٍٝ و٘هج 1607120170101109  737

   ِؽّٛق ٤ثكاٌفراغ اؼّك ٤ثكاهلل تىه 1607120170101126  738

   ِؽّٛق ِؽّك اتها١ُ٘ اتٛ ٣ّ١٥ِ 1607120170100615  739

   ِؽّٛق ِؽّك ا١٥ٌٍك اتها١ُ٘ فه٠ك 1607120170100570  740

غ ؼٍٓ اٌثٕاِهٖٚ اِهف ٔال 1607120170100848  741    

   ِهٖٚ ا١ٌٍك ا١ٌٍك ِؽّك ؼ١ٍٓ 1607120170100767  742

   ِه٠ُ ِثانٖ ِٕٝفٝ اٌك٠ة 1607120170100215  743

   ِٕان ن٘ا اؼّك ٤ثكاٌفاٌك ؼعاض 1607120170100935  744

   ِٕان ِؽّك ا١ٌٍك ٤ثكا٥ٌى٠ى ؼٝة 1607120170100462  745

   ِٕح اهلل اٌاِٗ ِؽّك ٤ٕفٛن 1607120170100125  746

   ِٕٗ اهلل ١٥ٌك ٤ثك اٌؽ١ّك ؼٍٓ اٌثىاٜٚ 1607120170102688  747

   ِٝ نِٙاْ ٤ثك ا٥ٌاي لٝة 1607120170101613  748

   ِٝ ١٥ٌك ٥ٌك ِؽّك ٤ّانج 1607120170100811  749

   ِٝ ِٛلٝ ِؽّك ِؽّك فا٠ك 1607120170101808  750
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 ( 26ام (               جلٌت رقن )قسن  اللغت الفرًسيت                              الئحت جديدة ) اًتظ

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِٝ ٤ثكاٌؽ١ّك ٤ٍٝ ١٤ك 1607120170100345  751
 

  ِٝ ِؽّك وّاي ِٕكٚن اٌّا١٤ً 1607120170100850  752
 

  ِٝ ٠اٌه تكٜٚ ٤ثك اٌغٕٝ تكٜٚ 1607120160101174  753
 

فٛوٜ ٤ثك اٌؽف١ٟ اٌّالٌٟ ١ِاقٖ 1607120170100251  754   
 

   ١ِهٔا ِٕٝفٝ ِؽهٚي ِٕٝفٝ 1607120170100195  755

  ١ِهٔا ٚائً ِٕٝفٝ ِؽّك ِرٌٟٛ 1607120170100288  756
 

   ٔاق٠ٓ ف١ًٕ ِؽّك ِؽّٛق اٌمٙٛظٝ 1607120170100483  757

   ٔكا نت٣١ ٤ىخ أتٛـ١ًٍ 1607120170100924  758

ك ِٕٕٛنٔكا ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّك اؼّ 1607120170101171  759    

  ٔكا ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ ٤اِٛن اٌّى٠ٓ 1607120170101471  760
 

   ٔكاء أؼّك ٌاٌُ ٤ٍٟ ٤اِه 1607120170100408  761

   ٔكاء ٤ّاق ِؽّك اتها١ُ٘ ؼ١ٍٓ 1607120170100409  762

  ٔكٜ ِؽّك ٤ثك اٌّؽٍٓ ٤ثك اٌعٛاق اتٛ اٌف١ه 1607120170101257  763
 

ِرا ٍٔه٠ٓ ِؽّك اؼّك ِؽّك 1607120170102694  764    

  ٍّٔٗ اٌىٍثاْ اتٛ اٌفرٛغ اٌغّهاٜٚ 1607120170100252  765
 

   ٍّٔٗ ٤ٍٝ ٤صّاْ ِؽّك ٤صّاْ 1607120170100347  766

   ٥ّٔٗ ِؽّك ٥ٌك ا١ٌٕاق 1607120170100812  767

   ٔٙاق تٙعد ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك 1607120160101151  768

   ٔٙاي ٔالغ ؼّىج ِؽّٛق ا١ٙ٥ٌّٝ 1607120170101472  769

   ٔٙاي ِؽّك ِؽّك ٤ثك اٌثانٜ اٌؽ١ّكٜ 1607120170100862  770

   ٔٛاي ؼّكٜ ِؽّك اؼّك 1607120170100253  771

   ٔٛنٖ ؼ١ُٕ ٤ثكاٌفراغ ِؽّك ٤ثكاٌفراغ 1607120170101203  772

   ٔٛن٘اْ ٤اقي فهؼاخ ٤ثك اٌرٛاب 1607120170102005  773

   ١ٔهٖ اٌٍثا٤ٝ اٌّا١٤ً اٌٍثا٤ٝ اٌكٌٛلٝ 1607120170100863  774

   ٘اظه اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ته٠ه ِكوٛن 1607120170101866  775

   ٘اٌٗ ٤ثك اٌعٛاق ٤ثكإٌثٝ ِهٌٝ ؼعاض 1607120170101258  776

   ٘أُ ِٕٕٛن ا١ٌٍك ِٕٕٛن 1607120170100351  777

   ٘ا٠كٜ ن٠اٖ ا١ٌٍك ؼاِك ٤اِه 1607120170101174  778

   ٘ثح اهلل ِؽّك ِؽّك اؼّك ِؽّك اتٛ فٛقٖ 1607120170100917  779

   ٘كٜ ن٘ا اؼّك اؼّك ـ١ًّ 1607120170101107  780
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 ( 27قسن  اللغت الفرًسيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٘كٜ ِؽّك ا٥ٌّكاٜٚ ِؽّك لكنٖ 1607120170100359  781
 

  ٘ك٠ه اؼّك ِؽّك ٤ثك اٌفاٌك 1607120170100783  782
 

  ٘ك٠ه لٕك٠ً االتا١ٔهٜ لٕك٠ً ِؽّك 1607120170101176  783
 

  ٘ك٠ه ِؽّك اؼّك ٌِٛٝ ِؽّك اٌؽ٠ٛٛ 1607120170100855  784
 

  ٘ك٠ه ِٙكٜ ووه٠ا إٌّاٜٚ نِٙاْ 1607120170100198  785
 

  ٕ٘ك ٘أٝ اؼّك ِؽّك ٤الَ 1607120170101197  786
 

   ١٘اَ ٤ثك ا٣١ٌٍّ وا٘ه ِِٛٗ 1607120170101183  787

  ٌٚاَ اٌّؽاخ اٌؽ١ٍٕٝ اتها١ُ٘ اٌّغاوٜ 1607120170102706  788
 

   ٚفاء ؼٍٓ ِؽّٛق ٤ثكاٌّع١ك ٜاؼْٛ 1607120170101418  789

   ٚالء ؼٍاَ ِؽّك أتٛ غىاٌٗ 1607120170101463  790

   ٠انا ؼاوَ اؼّك ١ٝ٤ٗ اؼّك 1607120170100273  791

  ٠ا١ٌّٓ ا١ٌٍك ٤ثكاٌفاٌك ؼٍٓ ٌالَ 1607120170101452  792
 

   ٠ا١ٌّٓ ٜانق ؼٍٕٝ ٤ثاي 1607120170100400  793

   ٠ا١ٌّٓ ٤ٍٟ ا١ٌٍك اٌغ١ٍٗ 1607120170100817  794

  ٠ا١ٌّٓ ِؽفٛٞ ٤ثكاٌفراغ ِؽّٛق اٌفٙهاٜٚ 1607120170101178  795
 

   ٠ا١ٌّٓ ِؽّك فٛوٜ ووٝ اؼّك 1607120170100857  796

ٌٛٝ أؼّك اٌٝثاؾ٠ا١ٌّٕا ِ 1607120170100201  797   
 

 طـــــــالب حمـــولـــــوى هستجــدوى
ٕٗ واًِ اتها١ُ٘ ـثاٜح١تص   798   

 

  ٠ٛ٘كٜ اتٛ ا١ٕ٥ٌٓ ٤ٍٝ ٠ٛ٘كٜ    799
 

  ٚالء ا١ٌٍك ِٕٝفٝ    800
 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ـ١هٜ ٤ثكاٌّمٕٛق ٤ثك اٌفراغ ِؽّك ا٥ٌهفٝ 1607120150100915  801

   اٌهاء ٤الء اٌك٠ٓ ا١٥ٌٍك ٤ثكاٌفاٌك 1607120160100930  802

   اٌّاء ٤ثك اٌٍران ٤ٍٝ ٌث٣ 1607120160101418  803

  اٌّا١٤ً ٤ثك اهلل اٌّا١٤ً ٤ثك اهلل ٤ّه 1607120160100987  804
 

   االء اؼّك اتها١ُ٘ ا٥ٌّهٜ 1607120160100745  805

   االء ظّاي ؼ١ٍٕٝ ٤ٖٛ اٌّاِٝ 1607120160100312  806

   اٌٙاَ ا١ٌٍك ِؽّك ٤ثك اهلل اٌث٠ٍٍٛٝٝ 1607120160101456  807

   ا١ِهٖ اِهف لوه٠ا ِؽّك ِؽّك 1607120160101232  808

   ا١ِٕٗ ٔالغ ِؽّك ـ١ًٍ 1607120160100972  809

   ا٠ٕاي ِؽّك ٍٜثح فه٠ط اتٛ ٤ٍٝ 1607120160100810  810
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 (28جلٌت رقن )           قسن  اللغت الفرًسيت                              الئحت جديدة ) اًتظام (    

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة  -تـــابـــغ :                                     

  ا٠ٗ ا١ٌٍك تك٠ه ِؽّك اِثاتٝ 1607120160101110  811
 

ؽّك اٌغه٠ةا٠ٗ نافد اٌّا١٤ً ِ 1607120160100960  812   
 

  تٍّٗ ِا٘ه ٣ّ١٥ِ ٤ثك اٌٍران ا٥ٌٍاٌٝ 1607120160101077  813
 

  نل١ٗ ٤ٍٝ اٌّا١٤ً ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك اٌّٙاٜٚ 1607120160101453  814
 

  ٌانٖ ٌاِػ ٤ٖٛ ٤ٍٝ 1607120160101146  815
 

  ٔاته٠ٓ ا٠ّٓ ا١٥ٌٍك اؼّك ت١ٍٛٔٝ 1607120160100156  816
 

قاٚق ٤ٕه اؼّك ٤ٕهاؼّك 1607120160101371  817   
 

  ٤الء ٤ثك اٌؽ١ٍُ ناغة اٌّٙكٜ ٔٛغ 1607120160100507  818
 

   ٤ٍٝ اؼّك ٤ثك اٌؽف١ٟ ات٣ّ١٥ِٛ ِه٠ف 1607120160102793  819

  ١ٍ٤اء ٤ىِٝ ٤ثكاٌؽ١ّك اٌعىان 1607120160101468  820
 

   ِان٠ٕا ِعكٜ ١ٕٔف ؼث١ة ٤اون 1607120160100170  821

   ِؽّك ؼّكٜ ٜٗ ظٛ٘ه 1607120150101142  822

   ِؽّك نِٙاْ اتها١ُ٘ ٠ٌٛف اِاْ 1607120160100796  823

  ِؽّك ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك ٔاظٝ ا٥ٌّكاٜٚ 1607120160100453  824
 

   ِؽّٛق ٔث١ً ٤ثك اٌّع١ك ِٕٝفٝ ٤صّاْ 1607120150100257  825

   ٘كٜ ظاق ٤ثكاٌمٜٛ ظاق 1607120160100945  826

  ٘ك٠ه ٘أٝ ٔاته ٤ثك اٌؽف١ٟ ـ١ٍفٗ 1607120160101257  827
 

 
 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة  هي اخلارج فرصت اوىل واخرية                                          

   اِهلد ظّاي ٤ٍٝ ؼ١ٍٓ اٌف١ٝة 1607120150101425  828

  ٤اٜف اتٛإٌٕه ِؽّك اتها١ُ٘ اتٛ اٌمّٕاْ 1607120150102791  829
 

   ِؽّك ؼٍّٝ ِؽاذح اٌّٙاٜٚ 1607120150100220  830

   ِؽّك ٤ثكاٌغٕٝ ٤ثكاٌٍران اؼّك 1607120150100928  831

   ِؽّٛق اٌّٛاقفٝ ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ؼعاوٜ 1607120150100413  832
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 ( 28قسن  اللغت الفرًسيت                  الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك ظالي ٤ثكا١ٌٍك ١ٌكاؼّك اٌمّهٜ   1607120170102679  833
 

   اؼّك ظالي ٤ٍٝ ٤ثكاهلل اٌّرٌٛٝ اٌمهِٛٚ 1607120160102545  834

   اؼّك ظّاي اؼّك اؼّك تك٠ٜٛ 1607120160101993  835

   اؼّك فرؽٝ ِؽّك ٤ثكاٌمٜٛ اتٛو٠ك 1607120160102124  836

   اؼّك فرٛغ ٤ثكاهلل ٤ٍٝ ؼّاق 1607120160101609  837

   اؼّك ١٤ك ٔأف اؼّك ن٠ؽاْ 1607120170101629  838

   اٌهاء ظّاي ٤ىاٌك٠ٓ ؼ١ٍٕٓ قناو 1607120160101808  839

   اٌهاء ِثهٚن ِٛلٝ ا١ٌٍك ٔمه 1607120170101704  840
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 ( 29قسن  اللغت الفرًسيت                  الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   اٌهاء ِغاوٜ ِغاوٜ ِؽّك إٌٛاظٟ 1607120170101632  841

   اٌالَ ٤ٍٝ ِؽّك ٔثػ 1607120170101842  842

   اٌّاء ٤ىخ ؼٍٓ ٤ثكاٌىه٠ُ 1607120170102279  843

   االء ٤ثك إٌأه ٤ثك اهلل ؼّك٠ٓ ظا٠ُٚ 1607120170102129  844

  اًِ ا١٥ٌٍك ٤ثكاٌع١ًٍ ِؽّك ـ١ًّ ؼاِك 1607120160102378  845
 

   ا١ِٕٗ ظالي ٤ثكاٌٛ٘اب ٤ثكا٥ٌى٠ى 1607120170101657  846

   ا١ِهٖ ١٥ٌك نافٝ اتها١ُ٘ اؼّك 1607120170101818  847

   ا٠ٗ اٌّا١٤ً ٤ثكا٥ٌى٠ى ؼّاق 1607120160101622  848

   ا٠ٗ نظة ٤ثك اٌه١ِك واًِ 1607120160103226  849

   ا٠ٗ ٔالغ ؼ١ٍٓ لوٝ 1607120170101677  850

   ا٠ٗ ٤اِه ٌاٌُ ٤ثك ا٥ٌاي اٌّهلاٜٚ 1607120160102572  851

ؼٍٓ اتها١ُ٘ ؼٍٓ ا١ٌٍك 1607120160101723  852    

   ؼٍٕاء أؼّك اتها١ُ٘ اٌثؽ١هٜ 1607120170101630  853

   ؼٍٕاء اٌث١ٍٝ ؼّكٞ اٌهفا٤ٝ 1607120170102104  854

   ـٍٛق ا٥ٌك ِؽاذٗ ِؽّك 1607120170102026  855

   ـٍٛق ـاٌك ِؽّك اتها١ُ٘ اٌعٕكٜ 1607120170102276  856

   قا١ٌا ِثهٚن ٤ثكاٌعاته ِثهٚن ِؽّك 1607120160101815  857

  ق١ٔا نوق ٤ثك اٌغٕٝ ِهاتٝ 1607120160102048  858
 

   ق٠ٕا ـاٌك ِؽّك ٠ٌٛف ِؽّك 1607120170101713  859

   ق٠ٕا فإاق ظّاي اٌك٠ٓ اٌّا١٤ً اٌٍؽّاٜٚ 1607120170102090  860

   ن٠ٙاَ ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى اٌٛنلٝ 1607120170101804  861

٥ٌك ٤ثك اٌٍالَ ن٠ٙاَ ٤ثك اٌىه٠ُ اتها١ُ٘ 1607120170101906  862    

   ٌٍّٝ ِؽّك واًِ ِؽّك نظة 1607120160101903  863

   ٌٍٜٛ ٤ثك ا١١٥ٌُ اؼّك اٌّٙكٜ 1607120160101830  864

   ٌّاغ أٛن ِؽّٛق ـ١ًٍ اٌكـاـٕٝ 1607120170102690  865

   ١ِّاء ؼٍٓ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّٛق ًِّ 1607120170102001  866

   ١ِّاء ِؽّك ذٛف١ك ِِٛٗ 1607120170101988  867

   ٔاته٠ٓ ِؽّك ؼٍٓ ِؽّك اٌٍمأٝ 1607120170101812  868

   ٤اقي ـ١هٜ ٤ثكاٌّمٕٛق ٤ٍٝ ؼٍٓ 1607120170102691  869

   ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّٛق ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ٍٝ 1607120160102800  870
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 (31 الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )    قسن  اللغت الفرًسيت                    

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  لهسلس

   ٤ثك اهلل اِهف ٤ثكاٌّع١ك ِؽّك اٌم١ٕه 1607120160101794  871

  ١ٝ٤ٗ ٥ِثاْ ٤ثك اٌّىٛن ٤ٝا اهلل 1607120160102806  872
 

   ١ٍ٤اء ا١ٌٍك ا١ٌٍك ٤ٍٝ ٜٗ 1607120170101716  873

  فاّٜٗ ٥ِاو وّاي ِؽّك ف١ٛق 1607120170101644  874
 

   وه٠ّٗ اؼّك ِثهٚن اٌّا١٤ً و٠اقٖ 1607120170102091  875

   ِان٠ٕا ؼّكٞ نِىٜ ظهظً ؼٕا 1607120170101837  876

   ِؽٍٓ ٚائً و٠كاْ ِثهٚن ا٥ٌٍكاٜٚ 1607120160101995  877

   ِؽّك ؼّكٜ أؼّك اتها١ُ٘ ِؽاذٗ 1607120170101800  878

   ِؽّك ٤ثك اٌع١ك ؼ١ٍٕٓ ١٥ُٔ اٌثٕا 1607120160102403  879

   ِؽّٛق ٤ثكا٣١ٌٍّ ٤ثكا٥ٌُّٕ ٤ثكإٌثٝ ٤ثكنتٗ 1607120170102037  880

   ِؽّٛق ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ٍُ اتها١ُ٘ ٤اِه 1607120170102693  881

   ِه٠ُ اؼّك ؼاِك غاٌٝ 1607120170101546  882

   ِٕان ِا٘ه ٤ثكاٌهؼّٓ اؼّك ٤ثكاٌهؼّٓ 1607120170102283  883

   ِٕٝ ٤ثكنتٗ ِؽّك اٌثٝاٚ 1607120170101991  884

   ٔث١ً ِؽّك ٔث١ً ِؽّك اٌّهٌٝ 1607120160102801  885

   ٔكٜ اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ثك اٌمٜٛ غثاِٝ 1607120170102134  886

  ٍّٔٗ ٤ثك اٌهاوق ٤ثك اٌهاوق ظ٥ّٗ ِهوٚق 1607120170101625  887
 

   ٕٔهٖ ٕ٘كاٜٚ ِؽّك ٕ٘كاٜٚ ١ٌٍّاْ 1607120170101631  888

ّكٔٛاي ٤اقي ِؽّك ِٙكٜ ِؽ 1607120170102124  889    

   ٔٛنا ِه٠ف ا١ٌٍك ِثهٚن ا١ٌّد 1607120170101872  890

   ٔٛنا ِؽّك اؼّك ٤ثكاٌفراغ اٌثاًٌ 1607120170102695  891

   ٔٛن٘اْ اٌّا١٤ً ٤ثكاٌٍران اٌّا١٤ً غاوٜ 1607120170101683  892

   ٔٛن٘اْ ِؽّك نِٙاْ اٌّهٔٛتٝ اٌٍما 1607120170101873  893

إٌاٜٚ فاً٘٘ثٗ إٌاٜٚ ا١ٌٍك  1607120170102035  894    

   ٘كٜ ِؽّك اتٛاٌّىانَ ٠ًٛٔ اٌى٠اخ 1607120170102288  895

   ٘ك٠ه ِؽّك ووٟ اتٛ اٌّىانَ 1607120170102043  896

   ٕ٘اء ١ٌٍّاْ ا١ٌٍك ١ٌٍّاْ ِؽّك 1607120170101672  897

   ٠ا١ٌّٓ ٚائً ٤ثكاٌفراغ ؼ١ٍٓ ـٙه 1607120160102499  898

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤُالث ػلــــيا

سمارىلممحمذ صالح الذين سالم ا 1607120170102692  899    
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 ( 31 الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )    قسن  اللغت الفرًسيت                    

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة

   اٌهاء ا١ٌٍك ِؽّك اٌّغاوٜ اؼّك 1607120160102457  901

   اٌهاء ا٠ّٓ ا١ٌٍك ٥ٍِٛق 1607120160102142  902

  اٌالَ ٔالغ ِؽّك تكناْ 1607120160102805  903
 

   اٌّاء ِؽة اٌث٠ٍٍٛٝٝ ا١ٌٍك اٌث٠ٍٍٛٝٝ 1607120150101769  904

   ا١ِهٖ ٔث١ٗ ٤ثك اٌّع١ك اٌّٙكٜ 1607120160102571  905

رؽٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّك ؼعاضا٠ٗ ف 1607120160102336  906    

   ٌؽه ؼّاَ ٤ثك اٌٍران ٤ثك اٌٍران اٌٍفاٜٚ 1607120160102524  907

   ٌّه ؼّكٜ ٠ٌٛف اؼّك 1607120160102167  908

   ٌّه ٤ّاق ؼّكٜ ووٝ اٌى٠اخ 1607120160102796  909

   ١ٌّه ِؽّك ٤ثاقٖ ِؽّك اٌّؽاخ 1607120160102803  910

ٍٝ ١ٌك اؼّك٤ٍٝ ٤ٍٝ ِؽّٛق ٤ 1607120130100052  911    

   ١ٍ٤اء ٤ثك اٌعٛاق ِؽّك اؼّك اٌمٕاْ 1607120160102527  912

   ِؽّٛق ؼٍٕٝ تٍٕٙٝ اتها١ُ٘ اٌّثاٌٝ 1607120160101769  913

   ِٕٕٛن ِؽفٛٞ ٠ٌٛف اٌفالغ 1607120160101744  914

   ِٝ ِؽّٛق فرؽٝ ِؽّٛق ٍِثٝ 1607120160102442  915

١ً ؼ١ٍٍّٓٔٗ اٌّا١٤ً ِؽّك اٌّا٤ 1607120160102430  916    

   ٔٛن٘اْ اؼّك ِؽّٛق اٌكٌٛلٝ اؼّك 1607120150102390  917

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ٤ثك اٌهٚف ِهاوٝ 1607120160101914  918

   ٘اظه فٛوٜ ِه٤ٝ اتها١ُ٘ ؼٍاْ 1607120160101919  919

   ٘ثٗ ٔالغ ِؽّك اٌّا١٤ً ٔاٌػ 1607120160102172  920

   ٠ٌٛف ِؽّك قن٠ُٚ ِٕٝفٝ اٌّكٔٝ 1607120160102330  921

   ٠ٌٛف ِؽّك ٤ثاي ٤ثكاٌهؼّٓ اٌعٕكٜ 1607120160102193  922

 هي اخلارج فرصت اوىل واخريةطـــــــالب باقــــوى لالػــــادة

   ا٠ٙاب ِؽّك اؼّك إٌّىٝ 1607120150102796  923

   ٌاٌٝ ٤ثكا١ٌٍك ٥ٌك نوق اهلل ١ِفائ١ً 1607120150102795  924

ق اتٛ ١ٍِٝ٤ّاء ِؽّٛق ِؽّك ِؽّٛ 1607120150101804  925    

   ٔٛنا ف١ُٙ ٥ِثاْ فّٙٝ ٥ِثاْ 1607120140102840  926
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 (32الم                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )    ـــــــقسن  االػ

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ثك اٌع١ك ٤صّاْ اتها١ُ٘ 1607120170102349  931   
 

   اؼّك ن٘ا ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ـ١ًٍ 1607120170100951  932

  اؼّك نِٙاْ فرػ اهلل اتٛا١ٕ٥ٌٓ 1607120170100748  933
 

   اؼّك ٤ثك إٌأه ؼٕفٝ ٔثاغ 1607120160100212  934

   اؼّك ِؽّك ٤ٍٝ ١ِاي 1607120160101395  935

   اؼّك ٔث١ً فرٛغ نظة 1607120160101323  936

   اٌهاء نظة أٛن ا١ٌٍك ٤ثك اٌٍّٝة 1607120170102489  937

   اٌهاء ٌاٌُ نوق ا١ٌٍك ِؽّك ؼٕٛنٖ 1607120170100598  938

   اٌّاء ٤اِه ٤ثكاٌٛقٚق اتها١ُ٘ 1607120170100227  939

   اِهلد ٤ٍٝ نوق اتها١ُ٘ ٠ؽ١ٝ 1607120170100774  940

   االء ا٠ّٓ اٌّؽّكٜ ِٕٝفٝ ظثه 1607120160101268  941

  االء ا٠ٙاب ٔالغ ؼاِك ٤ثك اٌهؼّٓ 1607120170102167  942
 

  اِأٝ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ا١ٌٍك ٌِٛٝ 1607120170100304  943
 

   اِأٝ فرؽٝ ِؽّك ؼٍٓ اٌعٕكٜ 1607120170102488  944

   اًِ اٌكٌٛلٝ ِؽّك ؼٍٓ اٌثؽه 1607120170101881  945

   ا١ِٕٗ ٌاِٝ اٌث١ِٛٝ ٤ثك اٌّافٝ 1607120170101363  946

  ا١ِٕٗ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌماقن اؼّك اؼّك تك٠ه و٠ٕٗ 1607120170100402  947
 

   ا١ِٕٗ ِؽّك ِؽّك ت١ِٛٝ ق٤ثً 1607120170100685  948

   ا١ِهٖ قاٚق ِؽّك ٤ٍٝ ٤ثكاهلل اِاَ 1607120170100327  949

   ا١ِهٖ ٔالغ فٛوٞ ِؽّك 1607120170101623  950

   ا١ِهٖ ٤ّاق فٛوٜ ١ٌٍّاْ ٔمه 1607120170100509  951

   ا١ِهٖ ِؽّك ِؽّٛق لث١ٕٗ 1607120170101210  952

   أرٕان ِؽّك غاوٜ ٤ثك ا٥ٌاي 1607120170102492  953

   أغاَ ـاٌك اتها١ُ٘ ٤ثكا٥ٌى٠ى تكن 1607120170101193  954

   ا٠ٗ ظّاي ٤ثك اٌؽ١ٍُ ِؽّك ِؽّك ؼٍٓ 1607120160101464  955

   ا٠ٗ ؼٍٓ ٥ٌك ١ٌٍّٗ 1607120170102494  956

   ا٠ٗ ؼٍٕٝ ٚؼ١ك ـفاظٝ ِؽّك 1607120170102495  957

   ا٠ٗ ِؽّٛق ِؽّك ؼٍٓ ٤ثك اٌع١ًٍ 1607120170101894  958

   تاٌُ ؼٍٓ فٛوٜ اٌث١ٍٛٔٝ 1607120170102496  959

   تٍٕد ٤اقي اٌّغاٚنٜ اٌّرٌٛٝ اٌث٠ٍٍٛٝٝ 1607120160100465  960
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 (33جلٌت رقن )                 قسن  االػـــــــالم                              الئحت جديدة ) اًتظام (  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ظٙاق ِؽّك ِؽٝ ِؽّٛق ٤ٍٝ 1607120170100041  961

  ؼاذُ ِؽّك ٠اٌه فانٚق ِؽّك 1607120160103036  962
 

   ؼٍاَ ؼٍٓ ٤ثكاٌفراغ ِؽّك 1607120170100694  963

وّاي ٤ثاي اٌّهاقٔٝؼٍاَ ِؽّك  1607120160102887  964    

   ؼٕاْ ِؽّك اٌّا١٤ً فهض 1607120170101604  965

   ؼ١ٕٓ ٜانق فٛوٜ ٤ثكاٌؽ١ّك ٤ثكاٌّع١ك 1607120170102045  966

   ـاٌك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ٤ثك اٌهؼّٓ اتها١ُ٘ 1607120170102497  967

   ـٍٛق اؼّك ٤ثك اٌهاوق اٌّا١٤ً نان٢ 1607120160103038  968

ق ِعكٜ ِؽٍٓ ِؽّك ٤ىاِٗـٍٛ 1607120160100320  969   
 

   ق٤اء اؼّك ٤ٍٝ اؼّك قناو 1607120170100839  970

   ق٤اء ٤ثكاٌفراغ ؼٍٓ لٝة ظا١٘ٓ 1607120170101482  971

  ق١ٔا ٥ٍِك ا١ٌٍك قن٠ُٚ اٌفا٠ُ 1607120170100840  972
 

  ق٠ٕا ِؽّك ٤ٍٟ ٤ثكا١ٌٍٝف ِمٝا٠ح 1607120170101899  973
 

٠ك ؼعاوٜنا١ٔا ١ٌّه اتٛو 1607120170101875  974   
 

   نا١ٔا ٤ثكا١ٌٍٝف ٤ثكاٌؽ١ٍُ اٌىغثٝ 1607120170100932  975

   نِكٜ ظّاي ٤ثك اٌه١ِك ٤ثاقٖ 1607120160100209  976

   نغكٖ ظاته ٤ثكاٌٍّٝة اتها١ُ٘ تكن 1607120170101241  977

  نف١ك ِؽّك ِؽاذٗ ِؽّك اؼّك 1607120160103039  978
 

   نٔا ن٘ا ٤ٍٝ ؼٍٓ غهاب 1607120170101157  979

  نٔا ِؽّك ٤ىخ اتٛاٌفرٛغ ظاقاهلل 1607120170101315  980
 

  ناٜ٘ٛ ٤ثك ا٥ٌُّٕ غه٠ة ا١ٌٍك ٤ثك ا٥ٌاٜٝ 1607120170102099  981
 

  نٚ٘ٗ أؼّك ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك اٌففهأٝ 1607120170102282  982
 

   نٚ٘ٗ ٠ؽٝ لوٝ ِؽّك 1607120170101668  983

   ن٠ُ ٥ِثاْ ـ١هٜ اٌٍٛقأٝ 1607120170100921  984

   و٘هٖ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ِؽّك ٤ثك اٌفراغ 1607120170100451  985

   و٠ٕة أٛن ؼ١ٍٓ ؼعاوٜ 1607120170100221  986

   ٌانٖ اتها١ُ٘ ٔالغ اؼّك ١ٌٍّاْ 1607120160101362  987

   ٌانٖ اِهف ِؽّك ٤ثكٖ 1607120160103042  988

   ٌانٖ ظّاي اؼّك إٌٝٝاٜٚ 1607120160101145  989

كا١١٥ٌُ اتها١ُ٘ اٌثٍم١ٌٕٝانٖ ناذة ٤ث 1607120170100428  990    
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 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

47 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 ( 34الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                              االػـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٌانٖ نِٙاْ ٤ّه اٌّاِٝ 1607120170100150  991

٥ك اؼّك ٌٌِٛٝانٖ ٌ 1607120170100082  992   
 

   ٌانٖ ِؽّٛق ٌاِٝ ٔالغ اٌك٠ٓ ِؽّٛق ؼعاوٜ 1607120170101362  993

   ٌانٖ ِٕٝفٝ ٠ٌٛف اتها١ُ٘ 1607120170100510  994

   ٌانٖ ِٙكٜ ٥ِثاْ تك٠ٜٛ 1607120170101311  995

  ٌانٖ ٠ٍهٜ ِؽّك ٤ثك اٌغفان ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120170100665  996
 

ّاٌٌٝاٌٝ ٜانق ظّاي ِ 1607120160100735  997    

   ٌّا ؼاذُ ٤ثك إٌّك قـ١ً 1607120170100728  998

  ٌّاء ٥ٌك ٤ثك اٌعٛاق و٠ك 1607120170100486  999
 

   ٌّاء ِؽّك اتها١ُ٘ اؼّك ِه٤ٝ 1607120140100921  1000

  ِإ٘كا ِؽّك ِؽّك ٤ثك اٌفراغ ـٙه 1607120170101491  1001
 

   ِهٚق ئتها١ُ٘ ظاته ِؽّك ت١ِٛٝ 1607120170100843  1002

   ِهٚق نتاغ ِاوه ٤ثكٖ اٌعٕا٠ٕٝ 1607120170101492  1003

   ١ِّاء اٌّا١٤ً ٤ثكاٌرٛاب ا٥ٌثك 1607120170100818  1004

   ١ِّاء ٤ٍٝ ؼ١ٍٓ ِؽّك 1607120170101642  1005

   ٔفاء ِؽّك ِؽّٛق اؼّك ـ١هاهلل 1607120170100015  1006

   ٘ؽٝ اتها١ُ٘ اٌّا١٤ً اتٛ ق١ُِ 1607120170100429  1007

ك اٌٛاؼك ٠ٌٛف ٤ثك اٌكا٠ُ اٌثمه٤ٜث 1607120160100261  1008    

   ٤ىٖ اؼّك اتها١ُ٘ اؼّك ا٥ٌأٝ 1607120160100926  1009

   ٤ىٖ فإاق ِؽّٛق اؼّك إٌاٜٚ 1607120170102232  1010

   ٤الء اؼّك ِؽّك ؼّٛقٖ 1607120160101299  1011

   ٤ٍٝ اؼّك ٤ثك اٌفراغ ٤ٍٝ اٌٍهؼٝ 1607120170101583  1012

ٍٝ ِا١٘ٓ االؼٛي٤ٍٝ و٠كاْ ٤ 1607120170100266  1013    

   ١ٍ٤اء ِّكٚغ ٚؼ١ك ١٘ىً 1607120170100230  1014

   ٤ّه ِؽّك ٤ٍٝ ِؽّك االِاَ 1607120160103045  1015

   ٤ّه ٤اٜف ٥ٍٜد ٤ثك اٌٛ٘اب 1607120170101102  1016

   ١٤ك ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ ِف١ّه ٤ثك اٌىه٠ُ 1607120170102498  1017

   فرؽٝ ِاوه فرؽٝ ِٕٝفٝ ٠ٌٛف 1607120160100445  1018

   فرؽٝ ّ٘اَ فرؽٝ ٠ٌٛف ٤ٍٝ ٠ًٛٔ 1607120160103047  1019

   فٛوٜ ِؽّك فٛوٜ اٌم١ٍٛتٝ 1607120160100741  1020
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 ( 35الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                               االػـــــــالمقسن  

 ث هالحظب التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  فٛو٠ٗ ِؽّٛق ٤ثك اٌهاوق ِؽّك إٌٍٙٛنٜ 1607120170101427  1021
 

  ١ًٌّ ِؽّٛق فٛوٜ ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ 1607120170102833  1022
 

  ٌٛظ١ٕا ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ثكاٌفراغ ٤ثكا٥ٌى٠ى ـ١ًٍ 1607120170100342  1023
 

   ِاظٝ ا١٥ٌٍك اؼّك ِؽّك ٌاٌُ 1607120170100461  1024

ّك اٌّّراِٜٚا٘ه اؼّك ِؽ 1607120160100248  1025   
 

  ِؽّك اؼّك قاغه اتٛاٌّعك قاغه 1607120160100685  1026
 

  ِؽّك اؼّك ١ٌٍّاْ ٤ٍٝ ٌالِح 1607120170101151  1027
 

   ِؽّك نِٙاْ ؼ١ٍٓ اتٛاٌؽٍٓ 1607120160101321  1028

   ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك إٌثٝ ٤ثك اٌهؤف ِؽٍٓ 1607120170101485  1029

ٌف ٠ٌٛفِؽّك ٤ٍٝ ا١ٌٍك ٠ٛ 1607120160101504  1030    

  ِؽّك ٤ّهٚ ِؽّك اؼّك ٤ثاقٜ 1607120170102582  1031
 

   ِؽّك ِثهٚن ٤ثك اٌٍالَ ؼ١ٍٓ اتها١ُ٘ 1607120160100253  1032

   ِؽّك ِؽٍة ؼٍٓ ِؽٍة 1607120170100169  1033

  ِؽّك ِكؼد ٠ٌٛف ِؽّك ٠ٌٛف ٥ٌكٖ 1607120160101124  1034
 

   ِؽّك ِٕٝفٝ ئتها١ُ٘ اٌّاِٟ ١ٌٍّاْ 1607120170100298  1035

  ِؽّك ِٕٝفٝ ِؽّك ِٕٝفٝ ـ١ٍفٗ إٌؽاي 1607120160101390  1036
 

  ِؽّٛق ـ١هٜ ٥ٌك ٤ٍٝ إٌث١ؽٝ 1607120170101234  1037
 

   ِؽّٛق ِٕٝفٝ ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ ٤ثك اٌىه٠ُ 1607120170102502  1038

   ِه٠ُ اؼّك نِٙاْ ِؽّك اٌعّاي 1607120170100163  1039

اٌفّابِه٠ُ ا١ٌٍك ِؽّكٞ ٤ثاي  1607120170101586  1040    

   ِه٠ُ ظاته ِؽّك اٌّا١٤ً اٌغىاٚٞ 1607120170100488  1041

   ِه٠ُ ٜانق ا١ٌٍك ِؽّك ا٥ٌّهٜ 1607120170102504  1042

   ِه٠ُ ٤ثكاٌهاوق ٤ثكاٌؽىُ ٘عهي 1607120170101146  1043

   ِٕٝفٝ ٤ثك اٌّع١ك اتٛاٌّعك ٤ثك ا٥ٌّٝٝ 1607120170102505  1044

ا١ٌٍٝف ا٥ٌٝان ِٕٝفٝ ٤ّاق ِؽّك ٤ثك 1607120160103052  1045    

   ِٕان ت١ٍٛٔٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ٥ِٖٛ 1607120170100216  1046

   ِٕان فانٚق ٠ؽٟ ًِّ اٌك٠ٓ اٌثؽ١هٞ 1607120170100164  1047

   ِٕان فا٠ى أٛن ٤ثك اٌهؼّٓ 1607120170101587  1048

   ِٕٗ اهلل اٌؽ١ٍٕٝ ٤ثك ا٥ٌُّٕ اٌؽ١ٍٕٝ اٌثه٘اِٝ 1607120160100298  1049

ت١ٍٛٔٝ ٥ِثاْ ٥ِثاْ ١٤ٍِٝٙا  1607120170102508  1050    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                الطالة                              التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانية                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويس ببلقذرة علي الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

49 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 (  36الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                                االػـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِٝ اتها١ُ٘ ِؽّك ا١ٌٍك ١ٌٍُ 1607120170100915  1051
 

  ِٝ ٤ثك اٌهؼّٓ ٤ثك اٌٍران ٤ثك اهلل 1607120170101439  1052
 

  ِٝ ّ٘اَ ٤ىخ ِؽّك اٌّاف٥ٝ 1607120170101229  1053
 

  ١ِان ـ١هخ ِؽٝ اٌك٠ٓ اٌف١هٜ 1607120170100346  1054
 

  ١ِه٠د ١ِالق ٠ٌٛف ظهظً 1607120160101312  1055
 

  ١ِهٔا اِهف ِؽّك ِؽّك ِٕٝفٝ اٌٍّاؼٟ 1607120170100027  1056
 

ؼٍٓ أؼّك فإاق ؼٍٓ تىه١ِهٔا  1607120170100700  1057   
 

   ١ِهٔا ِٕٝفٝ ِرٌٛٝ ِرٌٛٝ ِٕٝفٝ 1607120170101663  1058

   ٔاق٠ٗ ٤ّاق ا١٥ٌٍك اتٛ ا١ٌى٠ك ت١ٍٛٔٝ 1607120170100166  1059

   ٔكا اؼّك ٤ثك اٌهاوق ِؽّك اتٛ ا٥ٌٍٛق 1607120170101621  1060

   ٔكا ِكؼد ؼّكٜ اتها١ُ٘ ؼ١ٍٓ 1607120160101364  1061

   ٔكٜ ِه٠ف ِؽّك ٌث١ة 1607120170100086  1062

   ٔكٜ ٤اقي ِؽّك ٔع١ة اٌعًّ 1607120170100158  1063

   ٍّٔٗ ٤ٍٟ ِه٤ٟ ِٕٝفٟ ِه٤ٟ 1607120170100382  1064

   ٔغُ ا٠ّٓ ِؽّٛق ٤ثكاٌّمٕٛق إٌٝٝاٜٚ 1607120170101290  1065

   ٔٛنا ٔثؽٝ اتها١ُ٘ ٤ٛف 1607120170100091  1066

ٌّى٠ٓٔٛناْ ٔالغ ِؽّك اتها١ُ٘ ا 1607120170100170  1067    

   ٔٛن٘اْ اؼّك ِؽّٛق ِٛلٝ ٤ٍٝ ٌالَ 1607120170101593  1068

   ٘ثح اهلل ١٥ٌك ا١ٌٍك ؼعاوٜ اٌثٓ 1607120170102334  1069

   ٘ثٗ ظّاي ِّكٚغ ٤ثك اٌّع١ك ٤صّاْ 1607120170100172  1070

  ٘ثٗ ٤ّاق ٔثؽٟ اتها١ُ٘ واًِ 1607120170102127  1071
 

ٜهٜٛن٘كٜ فٛوٜ ا١ٌٍك ٤ٍٝ أتٛ  1607120170101903  1072   
 

  ٕ٘ك ؼ١ٍٓ ٤ثك اٌؽ١ّك اتٛ اٌف١ه 1607120170101620  1073
 

  ٕ٘ك ِؽّك نظة ِؽّك فهض 1607120170100032  1074
 

   ٚالء ا١٥ٌٍك اٌّرٌٛٝ ٔؽٕاغ 1607120170101622  1075

   ٚالء ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ٕره ٤ثكا٥ٌى٠ى ٣ِٛٔ 1607120160101949  1076

   ٚالء ِؽّك ٤ثكاٌماقن و٠كاْ 1607120170101095  1077

   ٚفاء ـاٌك ِؽّٛق ١ٌك اؼّك غأُ 1607120160103121  1078

   ٚفاء نِٙاْ ِٕٝفٝ اؼّك إٌّاٜٚ 1607120170102510  1079

   ٠انا اؼّك ٤ٍٝ ا١ٌٍك اؼّك فٛقٖ 1607120170100546  1080
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 (  37قسن  االػـــــــالم                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  سلهسل

   ٠انا فهؼاخ ٤ثكاٌهاوق فهؼاخ 1607120170100942  1081

   ٠ا١ٌّٓ اؼّك ِؽّك ٌالِٗ 1607120170100225  1082

   ٠ّٕٝ ظاته اتها١ُ٘ ٔاته 1607120160100205  1083

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

أه ٕٔه ٤ّهاْاتها١ُ٘ ٔ 1607120160101301  1084    

   االء ١ّٔٝ ٥ٌك اتها١ُ٘ اٌكٚأٍٝ 1607120160101196  1085

   أعٝ ا٥ٌٍٛقٜ ٤ثك اٌرٛاب ِؽّك 1607120160101004  1086

   و٠اق ٤اقي ٤ثك اٌغٕٝ ِؽّٛق ٌِٛٝ 1607120160103041  1087

   ٤ال ٤ثكاهلل اتها١ُ٘ ؼٍٓ ظا٠ُٚ 1607120150100086  1088

١ُ ٠ٌٛف اتها١ٍ٤ُ١٘اء اؼّك اتها٘ 1607120160103044  1089    

   وه٠ُ اتها١ُ٘ ٤ثكا٣١ٌٍّ اٌث١ِٛٝ فا٠ك 1607120150100600  1090

   ِؽّك نافد ؼاِك ٤ٍٝ ٔاٌػ 1607120150102376  1091

   ِؽّك ٤ثكاٌٙاقٜ نِاق ٤ثكاٌٙاقٜ 1607120150100586  1092

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ٤ثكاٌماقن ؼّىٖ ٤ْٛ 1607120160100943  1093

 فرصت اوىل واخريٍ هي اخلارجدة طـــــــالب باقــــوى لالػــــا 

   اٌهاء ا١ٌٍك ٤ثك اٌفراغ ٠ٌٛف 1607120140101558  1094

   اٌهاء ِعكٜ ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك ٔأه 1607120140103378  1095

   االء ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ١ٍ٤ٖٛ 1607120140101487  1096

   ٥ٌك ذٛف١ك ٤ثك اٌٍالَ اٌغه٠ة 1607120150100131  1097

ٔاته ِؽّك اٌكٌٛلٝ ٌٍّٝ ؼٍٓ 1607120150100276  1098    

   ِؽّك اتها١ُ٘ اٌّرٌٛٝ اٌفمٝ 1607120140101754  1099
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 (  38الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )                          االػـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك اِهف اؼّك ٤ٍٝ اٌثؽ١هٜ 1607120170102514  1111
 

   اؼّك ؼافٟ ٜٗ ِؽّٛق إٌعان 1607120160102322  1112

  اؼّك نا٘ٝ ٤ثك اٌٍران اتها١ُ٘ 1607120160102804  1113
 

   اؼّك ٔثؽٝ ٤ث١ك ـ١ٍفٗ 1607120160103056  1114

هللاؼّك ٤اقي تك٠ه ٤ثك اٌّع١ك ٤ثك ا 1607120160102404  1115    

   اؼّك ٔث١ً ٥ٌك ِؽّك ٤ثك اٌفاٌك 1607120160103058  1116

   اٌهاء اٌاِٗ ِؽّك ِؽّك اٌّرٌٛٝ 1607120160102088  1117

   اٌهاء ؼ١ٍٓ ٠ٌٛف ؼ١ٍٓ اٌى١٘هٜ 1607120170101725  1118

   اٌهاء نِاق ِؽّك ـ١ًٍ اٌمٕاْ 1607120170102517  1119

   اٌهاء ِؽّك ٤ثك اٌفراغ أتٛ أؼّك 1607120170101814  1120

  اٌّاء ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼ١ٍٓ ِؽّك ٔاٌػ 1607120170102518  1121
 

   اٌّاء ِؽّك ؼٍٓ اتها١ُ٘ ٤ٍٝ 1607120170101656  1122

   االء ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120160102566  1123

  ا١ِٕٗ اتها١ُ٘ اؼّك اؼّك ٤ّان 1607120160103065  1124
 

٥ٝا١ِهٖ ـ١ٍفٗ وّاي ـ١ٍفٗ اٌّاف 1607120170102044  1125    

   ا١ِهٖ ٤اقي نوق ٤ثكا٥ٌى٠ى ِٛافٝ 1607120170102385  1126

   ا١ِٕٗ لٝة ٤ٍٝ اٌّٛاقفٝ تكٜٚ 1607120170102583  1127

١ٝٗا٠ّاْ ِؽّك ؼّك٠ٓ ١٥ٌك اتٛ ٤ 1607120170102519  1128    

   ا٠ّاْ ِؽّك ِؽّك ؼٍٓ اٌٍّٛـٍٝ 1607120170102236  1129

   ا٠ّٓ ٠اٌه ٤ثك ا١١٥ٌُ قـ١ً 1607120170102520  1130

   ا٠ٗ ظاته ٍِثٝ ٤ثك اٌرٛاب ؼٍٛٔٗ 1607120160103066  1131

   تٝهي ّٔاخ ؼث١ة اتها١ُ٘ ١ِٕا 1607120160102405  1132

   ـاٌك ا١ٌٍك نِٙاْ ِا٘ٝ 1607120160101885  1133

   ظٙاق ـاٌك ٤ثك اٌفراغ ؼ١ٍٓ اتٛ ٍِثٝ 1607120170102275  1134

   ؼٍٕاء ِرٌٛٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ؼّاقٖ ناظػ 1607120170101822  1135

   قا١ٌا ـاٌك اؼّك قن٠ُٚ ١٘ىً 1607120170101794  1136

   ق٤اء ١ٌٚك ٤ثكا٥ٌُّٕ اتها١ُ٘ ات٣ّ١٥ِٛ 1607120170101605  1137

   ق١ِأٗ ٚق٠ك ِه٠ك تّاٜ 1607120160102041  1138

   ق٠ٕا ا١ٌٍك ِؽّك ٤ثكٖ 1607120170101729  1139

   ناِٝ اتها١ُ٘ ٤ثك اٌفراغ ٤ثك ا٥ٌى٠ى اٌثاظٛنٜ 1607120160102400  1140
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 (  39الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )    سن  االػـــــــالم                    ق

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   نأا اؼّك اتها١ُ٘ ا١ٌٍك 1607120170101652  1141

   نؼّٗ ١ٌٚك ٜٗ ا١ٌٍك ٤ٍٝ 1607120170101797  1142

   ن١ٔا ن٘ا ٤ثكٖ ١ٍ٤ثٗ 1607120170101876  1143

   ن١ُٔ ن٘ا ٤ٍٟ اٌك١ِاٜٟ 1607120170101941  1144

   ن٠ٙاَ ٔثهٜ ِؽّك ٠ٌٛف ٤عٖٛ 1607120170102530  1145

   و٠ٕة ٔاٌػ ا١ٌٍك ت١ٍٛٔٝ ٤ثكاهلل ـٙه 1607120160103071  1146

   و٠ٕة ِّكٚغ ِؽّٛق ا١٥ٌٍك ٥ٌكٖ 1607120170101714  1147

ا١ٌٍك ؼ١ٌُّانٖ اتها١ُ٘  1607120170102532  1148    

   ٌانٖ ؼٍّٝ ٤ثك اٌّع١ك ١ٍِٛغٗ 1607120170101877  1149

   ٌانٖ ِه٠ف ذٛف١ك ٤هفح ِه٠ف 1607120170102158  1150

   ٌانٖ ٠ٌٛف ٠ٌٛف ٤ثكاٌعٛاق ِٙاب 1607120170101983  1151

   ٥ٌك ِؽّك ٤ٖٛ ِٕٕٛن ٤ثك اٌٛ٘اب 1607120160102206  1152

اٌمٝهٌٜٙا وّاي ا١ٌٍك ٤ثك اٌهاوق  1607120160102563  1153    

   ١ِّاء ِؽّك ا٥ٌّكاٜٚ ِؽّك اٌّهٌٝ 1607120170101715  1154

   ٤ثك اهلل ٤اٜف ٤ثك اهلل اٌّىاٜٚ 1607120170102543  1155

  ٤ثك اهلل ٠ٌٛف ٤ثك إٌثٝ اؼّك ؼاِك 1607120170102545  1156
 

   ٤ثك اٌهؼّٓ ـ١هٜ ٕٔه ٤ثك اٌّمٕٛق 1607120160102231  1157

ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ ؼعاض اٌهؼّٓ ِؽّك ٤ثك 1607120170102540  1158    

   ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼ١ٍٓ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ظ٥ّٗ ًِّ اٌك٠ٓ 1607120160101996  1159

   ٤ثكاٌغٕٝ ٤اقي ِؽّك اٌّه 1607120170102541  1160

   ٤ٍٝ ا١ٌٍك ٤ٍٝ اٌّا١٤ً ا٥ٌٕٕا٤ٝ 1607120160103077  1161

   ٤ّه ١٤ك لٝة ٤ٍٝ اتٛ ١ٌٍٗ 1607120160101799  1162

٤ثك اٌّمٕٛق ِؽّك غالٜ غالٜ اؼّك 1607120170102019  1163    

   فاذٓ ١ٌّه اتها١ُ٘ ٤ٍٝ ١ٝ٤ٗ 1607120170102332  1164

   فاّٜٗ اٌى٘هاء ِٕٝفٝ ِؽّك ٤ثكٖ ٤ٖٛ 1607120170102147  1165

   فاّٜٗ ؼٍٓ اٌّا١٤ً ت١ِٛٝ اٌعّاي 1607120170102390  1166

   ِا٠ىً ٤اٜف نوق واًِ نوق 1607120160102819  1167

ى٠ى ظهظً ؼثِّٝا٠ىً ِا٘ه ٤ 1607120160103080  1168    

   ِؽّك اتها١ُ٘ ظاته ِٝا٢ٚ اٌٙٛانٜ 1607120170101786  1169

   ِؽّك اٌاِٗ اتها١ُ٘ اؼّك ؼ١ّكٖ 1607120160102365  1170
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 (  41الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )                          االػـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِؽّك نظة ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ؼاِك 1607120170102231  1171
 

   ِؽّك ٥ٌك ت١ٍٛٔٝ ٤ثك اٌٍالَ اٌثؽ١هٜ 1607120160102370  1172

  ِؽّك ١ٌك اؼّك ؼٍٓ ؼٍٓ اتٛ ٔأه 1607120160102274  1173
 

   ِؽّك ٤ثكٖ ِؽّك ِؽّك 1607120160103092  1174

ِٓؽّك ٤ٕاَ ١٥ٌك ِؽّك٠ 1607120170102551  1175    

   ِؽّك ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك ٥ٍِك 1607120170102553  1176

   ِؽّك ِؽّٛق ِؽّٛق ِؽّك ٔعُ 1607120170102554  1177

   ِؽّك ِفران ٤ثكاهلل ِؽاذٗ 1607120160103084  1178

   محمذ مسعذ عبذ الخير عرفه 1607120170102555  1179

   ِؽّك ٠ٌٛف ؼٍٓ ٠ٌٛف ٌاٌُ اٌف١ٍّٝ 1607120170102036  1180

   ِٝ ِكؼد اؼّك ِؽّٛق اٌكت١ُ 1607120170101965  1181

   ١ِاقٖ ا٥ٌهاتٝ ٤ثكا٥ٌى٠ى اتها١ُ٘ 1607120160102100  1182

   ٔث١ً ٘أٝ ٤ثك اٌٍالَ ِؽّٛق ١٤ك 1607120170102307  1183

   ٔعٜٛ ِؽّك ٌهٚن اؼّك ٠ٌٛف 1607120170102566  1184

   ٔكٜ ا١٥ٌٍك ٤ٍٝ اؼّك ظ٥كن 1607120170101871  1185

ٜ ِؽّك ا١ٌٍك ِؽفٛٞ ا١ٌٍكٔك 1607120170101674  1186    

   ٔكٜ ِؽّٛق ِؽّك ؼ١ٍٓ اتٛا٥ٌٛ٘ٝ 1607120160103086  1187

   ٔه١ِٓ ظاته ؼٍٓ ٤ثك اٌّمٕٛق ٤ىاِٗ 1607120160103085  1188

   ٔٛن٘اْ ٤ٍٝ اتٛ ا٥ٌٍٛق ٤ّه ٤ٍٟ 1607120170102006  1189

   ٔٛن٘اْ فرٛغ ٥ٌك إٌعانٖ 1607120170102310  1190

ا١ٌٍك ا١٥ٌٍك ٘اظه ِؽّك 1607120160102452  1191    

   ٘اظه ِّكٚغ فرؽٝ ِؽّك إٌّان 1607120170101863  1192

   ٘ثٗ ِٕٝفٝ ١ٌك لوه٠ا 1607120170101891  1193

   ٘ك٠ه ِٕٝفٝ ٤ثكاٌفراغ ِٕٝفٝ ؼعاوٜ 1607120160101948  1194

   ٘ك٠ه ٤ٍٝ ِؽّك ت١ِٟٛ غاٌٝ 1607120170102247  1195

   ٕ٘ك ِعكٜ ِف١ك ١ٌكاؼّك ١٘ثٗ 1607120170102227  1196

   ٠اٌه ِؽّك ٤اقي ؼٍٓ ِؽّك ٤صّاْ 1607120170102568  1197

   ٠ا١ٌّٓ ـاٌك ٤ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك ِرٌٛٝ 1607120170101730  1198

   ٠ّٕٝ اٌاِٗ ِؽّك ِؽّك ٤ٍٝ اٌٍؽّاٜٚ 1607120170102569  1199

   ٠ّٕٝ ن٘ا اؼّك اٌعٕكٜ 1607120170102570  1200
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 ( 41دة ) اًتساب (               جلٌت رقن )  الئحت جدي                           االػـــــــالمقسن  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   اؼّك ٤الء ِؽّك اؼّك ٠ٌٛف 1607120160102397  1201

   ا٠ٗ اهلل ِؽّك فرؽٝ ت١ِٛٝ اٌّغهتٝ 1607120160102700  1202

   ا٠ٗ ٠ٌٛف ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك اؼّك 1607120160101505  1203

  ا٠ٙاب اؼّك ِؽّك ٤ثكاهلل ٤اِه 1607120150101538  1204
 

   ذمٝ ٜا٘ه ٤ثكا٣١ٌٍّ اٌمهِٝ 1607120160102212  1205

   ؼّاقٖ اؼّك فٛاق ِؽّك وٕىٜ 1607120160101851  1206

  نا١ٔا ٤ّهٚ ٤ثكاٌٛ٘اب ؼٍٓ ات٤ٍٛٝ 1607120160102455  1207
 

ِه٠ف ظالي ِؽّٛق ؼعاوٌٍٜٜٛ  1607120160101569  1208    

  ١ِّاء وّاي ٤ثك إٌٍّٝة اؼّك ٔالغ 1607120160102526  1209
 

   ٜانق اؼّك ِؽّك ؼٍٓ ؼ١ٍٓ 1607120150102094  1210

   ِؽّك اؼّك ا١ٌٍك اتٛاٌفرٛغ 1607120150101817  1211

   ِؽّك ٌاٌُ ِؽّك اتها١ُ٘ ٔاٌػ 1607120150102454  1212

ِه٠ف ِؽّك ١ٌٚك ِؽّك ؼٍٓ 1607120150101642  1213    

   ِؽّٛق ا٠ّٓ اؼّك اتها١ُ٘ ٤ثكاهلل ٥ٌك 1607120150102059  1214

   ِؽّٛق ِؽّك فرؽٝ ِؽّك ِرٌٛٝ 1607120150102461  1215

   ِٕان وهَ ت١ٍٛٔٝ ا١ٌٍك لا٠ك 1607120160101870  1216

   ٔكٜ اٌّرٌٛٝ ٤ثك اٌثك٣٠ اؼّك اٌّرٌٛٝ 1607120160101711  1217

ن لاتًّ٘اَ اؼّك ٤ثك اٌٍرا 1607120150101945  1218    

   ٚالء ٜانق ٤ٍٝ اتها١ُ٘ ا٥ٌّهٜ 1607120160102092  1219

 هي اخلارج فرصَ اوىل واخريٍطـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

  ن٠ؽأٗ ١ٍ٤ٖٛ ٌٍِٛٗ ١ٍ٤ٖٛ ظ٥ّٗ 1607120150101829  1220
 

   ٤ال ِؽّك ِؽٍٛب تٙعاخ ِؽّك 1607120150102129  1221

ٍِٝؽّٛق فا٠ى إٌا تٍ 1607120140103348  1222    
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 ( 42قسن  التاريخ                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )   

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اتها١ُ٘ ٤ٍٝ اتها١ُ٘ اؼّك ٠ٌٛف 1607120170102373  1231
 

   اترٙاي اتها١ُ٘ اؼّك ِؽّك اٌمٕاْ 1607120170101994  1232

  اؼّك ـاٌك ِؽّك ا١ٌٍك اتٛ اٌٍثا٢ 1607120170101292  1233
 

   اؼّك ٤هفاخ ؼ١ٍٓ ٤ثكاٌماقن 1607120170100236  1234

   اؼّك ِٕٝفٝ ِؽّك ا٥ٌثاٌٝ 1607120170102719  1235

   اٌاِٗ ِؽّك ٤ٍٝ ؼٍٓ ِؽاذٗ 1607120160101728  1236

اٌؽ١ٍٕٝ ؼٍا١ٔٓاٌهاء ٤ّه  1607120170100437  1237   
 

   اٌّاء ٤ثك إٌأه اتها١ُ٘ ِؽّك اٌّاف٥ٝ 1607120170102383  1238

   اٌّاء ِؽّك ِؽّك اتٛ اٌّعك ١ٌٍّاْ 1607120170101332  1239

  اٌّاء ١٥ُٔ ٤ٕره ـ١ًٍ اتٛ ِٕة 1607120170101558  1240
 

   االء ِكؼد ذٛف١ك اتٛا١ٌى٠ك اتٛاٌف١ه 1607120170100683  1241

ٌى٘هاء ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼ١ٍٓ ِؽّكا 1607120170101670  1242   
 

  اًِ ِؽّك ٔثهٜ ِؽّك اٌّا١٤ً 1607120170101997  1243
 

  ا١ِهٖ ٔاٌػ ٤ثكا١١٥ٌُ ٤ٍٝ ٘عهي 1607120160100467  1244
 

   ا١ِهٖ ِؽّك ا١ٌٍك ِهٌٝ ٤ثك اٌٍالَ 1607120170100107  1245

   ا٠ّاْ اؼّك ِهٌٝ اؼّك ظا٠ُٚ 1607120170101559  1246

٠ّاْ ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك ًِّا 1607120170100996  1247    

   ا٠ّاْ ٤ثكاٌٍالَ ٔع١ة ٤ثكاٌٍالَ 1607120170100540  1248

   ا٠ّاْ ١ٌٚك ٤ثكإٌاقق ٤ثكإٌاقق ٤ٍٟ 1607120170100283  1249

   ا٠ٗ اؼّك ووه٠ا ٤هفٗ ٤ثكاٌىه٠ُ 1607120170101603  1250

   ا٠ٗ اٌثكناٜٚ ِؽّك ِٙاب 1607120170102319  1251

ؼٍٓ ِٕٝفٝ ِغ١ىي ا٠ٗ ٤اقي 1607120170100503  1252    

   ا٠ٗ لٝة ِؽّك غاوٜ و٘هاْ 1607120170101707  1253

اؼّك ٤ثكا٥ٌاٜٟ ٝتاٌُ ٔثؽ 1607120170101975  1254    

   تاٌُ ِؽّك ٤ثك اٌغفان اؼّك لٝة 1607120160100240  1255

   تٍٕد ن٘ا ٤ثكاٌثانٜ تكن ١ّ٤هٖ 1607120170101082  1256

ٜـاٌك ؼٍٓ ِٕٝفٝ اؼّكاٌّهلاٚ 1607120170100756  1257    

   قا١ٌا ٌٝفٝ نظة ا١ٌٍك اتها١ُ٘ 1607120170100183  1258

   ق٤اء فرؽٝ ٤ثك اٌهؼ١ُ ؼّٛقٖ 1607120170101823  1259

   ق١ٔا ٜانق ِؽّٛق ا١ٌٍك فٛقٖ 1607120170101364  1260
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 (  43قسن  التاريخ                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس رقن االكبديوي ال هسلسل

  ق٠ٕا اؼّك ِؽّٛق اؼّك وفافٝ 1607120170101658  1261
 

  ق٠ٕا ا١٥ٌٍك ِؽّٛق قن٠ُٚ 1607120170101148  1262
 

  و٠ٕة ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك اٌّهٌٝ ٔعٍٗ 1607120170101087  1263
 

  و٠ٕة ِؽّك ٤ٍٝ ٠ٌٛف إٌا٤ُ 1607120170101856  1264
 

   ٌانٖ ؼّكٜ ِؽّك ِؽّك اٌعًّ 1607120170102146  1265

   ٌٍّٟ ِؽّك ٤هظاٚٞ ٤ثك اٌٌّٟٛ ظٛ٘ه 1607120170102185  1266

   ِاقٜ أؼّك اتها١ُ٘ ِٕٝفٝ ٥ٌك 1607120170101052  1267

  ِهٚق ٤ثكاٌؽ١ّك اؼّك اٌّا٤ه 1607120170101455  1268
 

   ١ِّاء نظة ٌٝفٝ ِؽّك ا٠ٛب 1607120170101179  1269

ٔثهٜ ِؽّك ا١ٌٍك ظ٥ّٗ ١ِّاء 1607120170102257  1270    

   ١ِّاء ٤ّاق اٌك٠ٓ ِؽّك فرؽٝ ٤ثك اٌثالٝ ـٝاب 1607120170100153  1271

   ٜانق ِؽّك ١ٌّػ فرؽٝ غاوٜ ظاق اٌؽك 1607120170102018  1272

  ٤ثكاهلل ِؽّك ٌِٛٝ ٤اِه 1607120170101268  1273
 

  ٤ث١ه ِؽّك ٤اقي ِؽّك غاوٜ 1607120170102237  1274
 

ا١ٌٍك ِؽّك شاتد ٤ٍٝ٤ٍٝ  1607120160100680  1275    

   ٤ٍٝ ا١ِٓ اتٛ ا١ٌى٠ك ١ٝ٤ح ِهالٝ 1607120160100650  1276

  فاّٜٗ ِٕٕٛن ٤ثك ا٥ٌُّٕ ِؽّك 1607120170102293  1277
 

  فاّٜٗ ّ٘اَ ِؽّٛق ِؽّك ٤ث١كٚ 1607120160100296  1278
 

  فاّٜٗ ١ٌٚك ٤ٕره فرٛغ ٌاٌُ 1607120170102300  1279
 

٤ٍٟ واًِ ن٘ا واًِ اؼّك 1607120170101503  1280   
 

   وه٠ُ ٌاِٝ ِؽّك اؼّك ٤ّه 1607120170102736  1281

  و١هًٌ ٤اقي ٌٛلا ٌالِٗ 1607120160100908  1282
 

   ِؽّك ا١ٌٍك ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّٛق تهوٗ 1607120170100425  1283

   ِؽّك ؼاِك ِؽّك ٤ٖٛ 1607120170100415  1284

   ِؽّك ـٙه ـٙه ِؽّك اٌعثاٌٟ 1607120170100578  1285

ؽّك ٤ٍٝ ٤ٍٝ ٕ٘كٜ اٌكٌٛلِٝ 1607120170102739  1286    

   ِؽّك فٛوٜ ٠ًٛٔ ِؽّٛق ٥ٍِٛق 1607120170101032  1287

   ِؽّك ِؽّك ٕٔه ِٕٕٛن 1607120170100139  1288

   ِؽّٛق ٤ثكاهلل ٤ثكا١ٌٍٝف ِؽّك 1607120170101272  1289

   ِؽّٛق ِؽّك اٌّا١٤ً اٌّا١٤ً اتها١ُ٘ 1607120170101400  1290
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 ( 44الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )           قسن  التاريخ                     

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِه٠ُ ؼّكٜ ووٝ اتها١ُ٘ ِٕٝفٝ ا٥ٌه٠اْ 1607120170101773  1291
 

  ِه٠ُ ٤ثك اٌٛقٚق ٤ى اٌهظاي ٤ثكاٌع١ًٍ ٌِٛٝ 1607120170101345  1292
 

  ِٕاي ٜانق ِؽّٛق ِؽّٛق اتٛ إٌٙه 1607120170100619  1293
 

  ِٕٗ اهلل ِؽّك ت١ٍٛٔٝ ِؽّك ٘اُِ 1607120170101448  1294
 

  ِٕٝ نِٙاْ ِؽّٛق ٤ٍٝ ٤ثك اهلل 1607120170100063  1295
 

  ٔاق٠ٗ ِٛلٝ ا١ٌٍك تهواخ اتٛا١ٌى٠ك 1607120170102794  1296
 

  ٔكٜ فرؽٝ ٤ثكا١ًٌٔٛ ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽعٛب 1607120170100568  1297
 

  ١ٔهٖ ظّاي ِؽّٛق تك٠ه ِؽّك 1607120170100545  1298
 

   ٘أُ ظّاي اٌّاٍِٝ ٤ثك اٌٙاقٜ اٌثؽه 1607120170100622  1299

  ٘ثٗ ِؽٍٓ اؼّك اؼّك ظا٣ِ 1607120170101987  1300
 

  ٘ك٠ه ٜانق ِؽّٛق اتٛ اٌف١ه 1607120170101063  1301
 

   ٠ا١ٌّٓ ؼٍٓ ؼٍٓ اتٛاٌّىانَ ٤ع١ى 1607120170102258  1302

   ٠ا١ٌّٓ ِؽّك ٤ثك اٌّمٕٛق ِؽّك ١٥ٌك 1607120170100110  1303

   ٠ٍه ٠ًٛٔ ِؽّك ِؽّٛق ا٠ًٌٛٝ 1607120170102742  1304

   ٠ٌٛف ِؽّك ا١٥ٌٍك ٤ٍٟ 1607120170100561  1305

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

  اٌّاء ٤ٕاَ ٤ثكاٌثانٜ تكن 1607120160100521  1306
 

اؼٝا٠ٙاب ٥ِثاْ ِؽّٛق ؼاِك اٌٍّ 1607120160101389  1307    

   ِؽّك ٤اٜف اتٛ اٌفرٛغ ٤ٍٝ اٌىِٛٝ 1607120160100408  1308

   ِؽّك ٤ثكإٌأه ِؽّك ١٘ٛ٤ٓ غأُ 1607120150100697  1309

   ِؽّك ِٕٝفٝ ٤ٍٝ ٤ٍٝ قاٚق 1607120160100657  1310

 طــــالب باقـــــــوى لالػـــــادٍ فرصَ اوىل هي اخلارج                      

فرؽٝ ؼٍٓ ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ّه 1607120140102204  1311    
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 (  44قسن  التاريخ                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

٤ٍٝ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ٤ٍٝ اتها١ُ٘ 1607120170102744  1312   
 

   اتها١ُ٘ ِؽّك ٔثهٜ اتها١ُ٘ ٌِٛٝ 1607120170101698  1313

  اؼّك ا١ٌٍك ١ٌك اؼّك أؼّك ؼ١ٍٓ 1607120170101782  1314
 

   اؼّك نف٥د ا١ٌٍك ٤ثك اٌّع١ك ٔؽٕاغ 1607120160102410  1315

   اؼّك ٤ثكاٌؽٝ ٤ثكاٌٍالَ ِٙاٜٚ 1607120170102746  1316

١ى٠ك ِر١ٗاؼّك ِؽّك اتٛاٌ 1607120170102747  1317    

   اٌهاء ٤ّاق اٌك٠ٓ اؼّك نت٣١ ٌِٛٝ ٤هفٗ 1607120170102165  1318

   ا١ٌّّاء ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ٝااهلل ا١ٌٍك ِؽّك 1607120170101710  1319

   اًِ ٤اٜف ٤ى٠ى اٌك٠ٓ اتها١ُ٘ ١٤ٍٝ 1607120160102784  1320
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 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   أٛن فإاق أٛن ِؽّٛق قن٠ُٚ 1607120170102749  1321

   ا٠اق ِؽّك ا١ٌٍك ِغُٕ 1607120170102066  1322

   ا٠ّاْ ٤اقي ِؽّك اتٛ ا١ٌى٠ك اؼّك 1607120170102256  1323

   ا٠ٗ اتها١ُ٘ ِؽّك اؼّك ـ١ًٍ 1607120170101534  1324

   ق٠ٕا ٔالغ ِؽّك أتٛاأل٥ٌاق 1607120170101536  1325

   ٌانٖ ِؽّك أؼّك ِؽّك اؼّك 1607120170101889  1326

   ١ِّاء اِهف ِؽّك ٤ثك ا١١٥ٌُ ٤ثك اٌهؤف اٌمٕأٝ 1607120170102341  1327

   ١ِّاء ِٛلٝ فرؽٝ ٤ثكا٥ٌُّٕ ٤ٍٝ 1607120170102781  1328

   ١ِّاء ِؽّك ١ٌٍّاْ ٤ثاي أتٛ تىه 1607120170101746  1329

   ٔاته ًِّ اٌك٠ٓ نِٙاْ اٌمٕاْ 1607120160102612  1330

   ٤ثك إٌّك ٤ٍٝ ظاته ٤ثكاٌهؼ١ُ ِفٍٛف 1607120170102782  1331

   ٤ثك اهلل ِؽّك ٤ثك اهلل ناغة ظ٥ّح 1607120170102386  1332

   ٤ثك اهلل ِؽّٛق ٤ثكٖ ١ٝ٤ٗ اٌهفا٤ٝ 1607120170102136  1333

   ٤ث١ه اتها١ُ٘ ؼٍٓ ِؽ١ٍٓ ٥ٌفاْ 1607120170101689  1334

   ٤ىٖ ٤الء ٤ٍٝ اتٛو٠ك 1607120170101766  1335

  ٤ٍٝ ِؽّٛق ا١ٌٍك اؼّك ا١ٌٍك 1607120170101701  1336
 

   ٤ّه اتها١ُ٘ اٌّهِكٜ ٤ٍٝ ٤ثك اهلل 1607120170102804  1337

   فاذٓ ِؽّك ِؽّك ِؽّٛق 1607120160101692  1338

   فا٠ىٖ فٛوٜ واًِ ظٍٛج 1607120170102335  1339

   فه٠كٖ ٌاقاخ ٤ٍٝ ِؽّك ٤ثكٖ 1607120170101660  1340

   وٛشه ِؽّك ـ١هٜ ا١ٌٍك ِرٌٛٝ 1607120170102785  1341

ٌك٠ٓ ٤هظاٜٚ اٌفٌِٛٝؽّك ٥ٌك ٤ى ا 1607120170101896  1342    

   ِؽّك ٤اقي ٤ثك اٌّع١ك ٤ثكاهلل ِٝه 1607120160102245  1343

   ِؽّك ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ِؽّك اٌفٜٛ 1607120160101537  1344

   ِؽّك فرػ اهلل ِؽّك إٌاٜٚ اٌّا١٤ً 1607120170102199  1345

   ِؽّك ِؽّٛق اؼّك ٤اِه 1607120170101951  1346

١ًّ ِهٌِٝؽّٛق اؼّك ِؽّك ـ 1607120170102790  1347    

   ِؽّٛق ظ٥ّٗ اٌها٤ٝ ٤ثك اٌماقن 1607120160102488  1348

   ِؽّٛق ٤ثكاٌّه٘ٝ ووٝ ِؽّك ـ١ٍفٗ 1607120170101742  1349

   ِؽّٛق ِؽّك ِؽّٛق ِٕٕٛن ٕٔه 1607120170102138  1350
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 ( 46قسن  التاريخ                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ِٕٝفٝ ِؽّك ِٕٝفٝ ؼ١ٍٓ اٌفٝهأٝ 1607120170101972  1351

  ِٕٝ ١ٌك أؼّك ِؽّك ١ٌك أؼّك ِِٛٗ 1607120170101990  1352
 

   ِٙا فهؼاخ وا٘ه ِِٛٗ 1607120170101992  1353

   ١ِّٛٔٗ فٛوٜ ا١ٌٍك ا١ٌٍك اٌغه٠ة 1607120170102793  1354

   ٔاقن ١ٕ٤ُ اٌك٠ٓ ِؽّك ات٤ًٍٛ 1607120160102791  1355

   ٔعٜٛ اتها١ُ٘ اؼّك ا١ٌٍك ؼّىٖ 1607120170102327  1356

   ٔكٜ ِؽّك نِكٜ اتٛاٌفرٛغ ٌِٛٝ اٌفٌٛٝ 1607120170102212  1357

   ٔف١ٓ ا١ٌٍك ِؽّك اٌّغاوٞ اتها١ُ٘ 1607120170101708  1358

ك اٌماقن ٌٍٝأْٛن٘اْ ظّاي ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ث 1607120170101530  1359    

   ٔٛن٘اْ ١٤ك ٤ٍٝ اؼّك ؼٍٓ اٌّهت١ٕٝ 1607120170102363  1360

   ٘اٌٗ ٔأه ٤ثكاهلل ا١٥ٌٍك إٌاٜٚ 1607120170101886  1361

   ٕ٘ك ظ٥ّٗ ٥ٌك اٌّا١٤ً ِؽّك 1607120170102328  1362

   ٠ا١ٌّٓ اِهف ٔثهٜ ١ٌٍّاْ اٌؽّاقٜ 1607120170101531  1363

 ػلــــياطـــــــالب هستجـــدوى هؤُالث  

  اتها١ُ٘ ِٕٕٛن اتها١ُ٘ ِٕٕٛن 1607120170102745  1364
 

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة

   اٌالَ ا١ٌٍك ٤ثكا٥ٌاٜٝ ٤ثكٖ ا٥ٌٍكٔٝ 1607120160102075  1365

   ذ١ٍ١ه فهض ـٍف اهلل اتٛا١ٌى٠ك اتها١ُ٘ 1607120150101865  1366

   ؼٍٕاء ا١ٌٍك ٤ٍٝ ِؽّٛق و٠كاْ 1607120160101597  1367

   ـٍٛق فٛاق ؼاِك فٛاق 1607120160102006  1368

   نا١ٔا ٔاته فرؽٝ ِؽّك ٤ثكنتٗ 1607120160101697  1369

   ن٘ا ١ٌّه ٤ثكاهلل اتها١ُ٘ ِٕٝفٝ 1607120150102415  1370

   ن٠ٙاَ ٔث١ً ِؽّك اؼّك ٤ٍٝ وا٠ك 1607120160101900  1371

   ٌّه ِكؼد ا٥ٌهاتٝ ِهٌٝ ا١ٌٍك 1607120140102886  1372

   ِعكٜ ؼ١ٍٓ ا٥ٌٛ٘ٝ ٤ثك نتٗ 1607120150101964  1373

   ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك إٌٍّٝ ٢ٛ١٤ٚ 1607120160101541  1374
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 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة -تـــابغ : 

   ٔكٜ ؼ١ٍٓ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ اٌٙهت١ٝٝ 1607120160101546  1375

 فرصت اوىل هي اخلارجطـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   ِؽّٛق اتها١ُ٘ ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ثك اٌماقن 1607120140103274  1376
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 (  47جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتظام (             قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  يعالتوق نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اتها١ُ٘ اؼّك ٤ثك اٌفراغ ٤ثكاٌفراغ تمهٖ 1607120170101483  1381
 

   اتها١ُ٘ ا١٥ٌٍك ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك إٌّّاٜٚ 1607120170101114  1382

  اتها١ُ٘ ٤ثك اٌؽافٟ اؼّك ِؽّٛق ا٥ٌُ 1607120160101384  1383
 

   اتها١ُ٘ ٤ثكاٌّع١ك اتها١ُ٘ نظة 1607120170100688  1384

   اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّك ات٤ٛع١ٍٗ 1607120170101281  1385

   اؼالَ ؼ١ٍٓ اٌّا١٤ً ٤ثكاٌّع١ك 1607120170100533  1386

   اؼّك اتها١ُ٘ اؼّك ٤ٍٝ اٌىهقاٚٞ 1607120170100416  1387

   اؼّك اتها١ُ٘ ا١ٌٍك ِؽّك ٠ٛ٤ٙٗ 1607120170101282  1388

   اؼّك اِهف ِؽّك ٤ٖٛ اهلل ٌاٌُ 1607120170101259  1389

ك ا١٥ٌٍك ا١ٌٍك ؼّك اهلل اتٛ اٌّىانَاؼّ 1607120170101283  1390    

  اؼّك ا١ٌٍك ؼٍٓ ِؽّك اٌم١ٍٕٝ 1607120170100732  1391
 

   اؼّك ا١ٌٍك ٔاته ا١ٌٍك ؼّاقٖ 1607120170101393  1392

   اؼّك ا١ٌٍك ٤ثك اهلل ـ١ًّ ٤ّه 1607120170101284  1393

   اؼّك ا١ٌٍك ِؽّك إٌاٜٚ اٌمٍفاٚ 1607120170101484  1394

   اؼّك ا١ٌٍك ِؽّك قاٚق 1607120170100131  1395

   اؼّك ا١ٌٍك ٠ٌٛف أتٛ اٌغ١ٛ 1607120170100135  1396

   اؼّك اٌّؽاخ اؼّك إٌؽاي 1607120170100127  1397

   اؼّك أً ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّك 1607120160100260  1398

   اؼّك ا٠ّٓ لوٝ ِؽّك ا٥ٌهالٝ 1607120160103088  1399

   اؼّك ذاض اؼّك ٥ٌك وٌٙف 1607120170101216  1400

   اؼّك ظّاي فرٛغ ٤كٜٚ 1607120170100977  1401

   اؼّك ظ٥ّٗ ٌاٌُ ٤ثك ا٥ٌى٠ى 1607120170101266  1402

   اؼّك ظ٥ّٗ ١٤ك ٤ثك اٌٙاقٜ ا١ٌٍك 1607120160102809  1403

   اؼّك ظ٥ّٗ ِؽّك ا١ٌٍك ٠ٌٛف ٔاف٣ 1607120170101380  1404

   اؼّك ؼاذُ ؼ١ٍٓ ٤ٍٝ ٤ثكاهلل 1607120170101273  1405

   اؼّك ـاٌك ؼٍّٝ ٤ثكاٌٛ٘اب 1607120160100515  1406

  اؼّك نت٣١ ٤ثكاٌّمٕٛق ق٠اب غأُ 1607120170101132  1407
 

   اؼّك نِٙاْ نوق اٌّا١٤ً وّىِٛٗ 1607120170101319  1408

   اؼّك ووه٠ا ا١ٌٍك ا٥ٌعٛأٝ 1607120170100997  1409

   اؼّك ٌاِٝ ا١ٌٍك اٌّا١٤ً اٌمٍٛ 1607120170101318  1410
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 ( 48جلٌت رقن )          الئحت جديدة ) اًتظام (               هاث اجلغرافيتقسن  اجلغرافيا وًظن املؼلو

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   اؼّك ٌهاض ا١ٌٍك ٤ٍٝ ٔا٠ً 1607120170101286  1411

  اؼّك ٥ٌك ٤ٍٝ اؼّك ٤ٍٝ 1607120170100952  1412
 

ٛق ٤ٖٛ اهللاؼّك ٌالِٗ ِؽّ 1607120170100384  1413    

   اؼّك ١ٌّه ؼافٟ ٤ثك اٌغٕٟ لأك 1607120170101110  1414

١ٌٍكا  1607120170102697  1415 ٤ثك اٌٍالَِٛلٝ      اؼّك 

  اؼّك ِٛلٝ ِؽّٛق اتها١ُ٘ اٌمٕثٝ 1607120170101133  1416
 

   اؼّك ٔثؽٝ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ا٥ٌه٠ٕٝ 1607120170101134  1417

ّا١٤ً اٌؽانْٚاؼّك ٤اقي ووٝ اٌ 1607120170101275  1418    

  اؼّك ٤اقي ٤صّاْ ِؽّك اٌثٕا 1607120170101276  1419
 

   اؼّك ٤اقي ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170101260  1420

  اؼّك ٤ثك اٌفراغ اؼّك ٤ثاي 1607120170102698  1421
 

   اؼّك ٤ثك اهلل أؼّك فًٙ 1607120170100689  1422

   اؼّك ٤ٕاَ ِٕٝفٝ اٌّاٍِٝ و٠كاْ 1607120170102699  1423

   اؼّك فرؽٝ ِؽّك ٤ثك اهلل ٤ث١كٚ 1607120170102700  1424

   اؼّك ِرٌٛٝ ٤ٖٛ ١ٌٍّاْ تٍراظٝ 1607120170100954  1425

   اؼّك ِعكٜ ٤ثك اٌّع١ك ِٕٝفٝ ِه٤ٝ 1607120170100828  1426

   اؼّك ِؽّك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ٕٔه 1607120170101495  1427

   اؼّك ِؽّك ذٛف١ك اتها١ُ٘ ٥ٌك ٔا٠ً 1607120170100829  1428

   اؼّك ِؽّك ذٛف١ك ِؽّك ١٤ٍٝ 1607120170100551  1429

   اؼّك ِؽّك نت٣١ ٍِثٝ إٌعان 1607120160100270  1430

   اؼّك ِؽّك فٛوٜ ٤ثكاٌؽٝ اٌّا١٤ً 1607120170101261  1431

   اؼّك ِؽّك ِؽّك اٌما٘ٝ 1607120170100741  1432

   اؼّك ِؽّك ٥ٍِٛق ؼٍٓ اتها١ُ٘ 1607120170100132  1433

ك ِٕٝفٝ ٤ثك اٌغٕٝ ٤ثك اٌفراغ ؼّاقاؼّ 1607120170101217  1434    

   اؼّك ٔث١ً ؼٍٓ ٤ثكا١ٌٍٝف ؼّٛقٖ 1607120170101320  1435

   اٌاِٗ ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌفراغ ِؽّك ظاٌه 1607120170102701  1436

   اٌهاء ا١ٌّٕٝ ٥ِٖٛ ا١ٌٍك ا١ٌّٕٝ 1607120170102095  1437

   اٌهاء ؼ١ٍٓ غه٠ة ِٕٝفٝ 1607120170100066  1438

   اٌهاء ٔالغ ٌا ٌُ ٤ٍٝ اٌّا١٤ً 1607120170100824  1439

   اٌهاء ٤ثكاٌهؼّٓ ِؽّك ٤ثكاهلل ٥ِٖٛ 1607120170101703  1440
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 ( 49جلٌت رقن )            الئحت جديدة ) اًتظام (               قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌهاء ِّكٚغ ِؽّٛق ووه٠ا تٍٕٟٙ 1607120170100682  1441
 

  اٌالَ اؼّك ٤ثك ا٥ٌُّٕ اتها١ُ٘ ٔاٌػ 1607120170101219  1442
 

   اٌالَ ظّاي ِؽّك ؼٍٓ ٤ثكا٥ٌاٜٝ 1607120170101752  1443

   اٌالَ ٤ثك اٌع١ك ِؽّك ١ٌٍّاْ ـ١ًٍ 1607120170100880  1444

ٝاٌالَ ٤ٕاَ ٤ثكاٌّٛظٛق ّٔه١٤ٍ 1607120170100012  1445   
 

   اٌالَ ِرٌٟٛ فًٙ ا١ٌٍك ِرٌٛٝ 1607120170102370  1446

   اٌالَ ِؽّك ٤ثكا٥ٌى٠ى اٌفهظأٝ 1607120170100155  1447

   اٌّاء اتها١ُ٘ ٤ثكا١ٌٍٝف ِؽّك 1607120170100881  1448

   اٌّاء اؼّك اؼّك ت١ِٛٝ ظا٠ُٚ 1607120170100102  1449

  اٌّاء ا١ٌٍك ٤ثك اٌفراغ ٔٛغ 1607120170100785  1450
 

   اٌّاء ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك ٤ٍٝ اٌفمٝ 1607120170101056  1451

   اٌّاء ا١ٌٍك ِؽّك ٤ٍٝ قنقنج 1607120170101488  1452

  اٌّاء نأفد ِؽّك ٤ٍٝ تّر١ىح 1607120170100671  1453
 

   اٌّاء ٔثؽٟ ٤ثكا٥ٌى٠ى ؼ١ٍٓ غالب 1607120170101287  1454

  اٌّاء ٤اِه اتها١ُ٘ ؼٍٓ ١٤ك 1607120170100535  1455
 

   اٌّاء ٤ثك اٌها٘ٝ ٤ثك ا١ًٌٔٛ ٤ثك اٌؽ١ٍُ 1607120170100982  1456

   اٌّاء ٤ٕاَ ٤ثك اٌٛاؼك ؼعاوٜ 1607120170101041  1457

   اٌّاء لٝة ِؽّك ِؽّٛق اٌغه٠ة 1607120170100644  1458

   اٌّاء ِؽّك ؼاِك ِؽّك 1607120170101887  1459

   اٌّاء ٚظكٜ اٌثٍراظٝ ١ٌكاؼّك ِرا 1607120170100297  1460

   االء ا١٥ٌٍك اؼّك واًِ اتها١ُ٘ اٌعّاظّٛٔٝ 1607120170102179  1461

   االء ٤ٍٝ ا١ٌٍك اؼّك ٤ٍٝ 1607120170102177  1462

   االء ٤ٍٟ ٠ٌٛف األٔٗ 1607120170101874  1463

   االء ِؽّٛق ِؽّك اؼّك اٌفٌٛٝ 1607120170100035  1464

   اٌؽ١ٍٓ ؼّكٜ ؼٍٓ ٤ثكاٌٍالَ ٣ّ١٥ِ 1607120160101050  1465

١٥ٌٍك ٤ىخ ا١٥ٌٍك ا١ٌٍك فهضا 1607120170101069  1466    

   ا١ٌٍك اٌّؽاخ ا١ٌٍك ٤ٍُ اٌك٠ٓ 1607120170102702  1467

   ا١ٌٍك ٥ِثاْ ٔث١ٗ ا١ِٓ اتٛا٥ٌّاٜٝ 1607120170100517  1468

   ا١ٌٍك ٤اقي ٤ثكا٥ٌاٜٝ لوٝ ٤ثكا٥ٌاي 1607120170102360  1469

   ا١ٌٍك فٛوٜ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ٤اِٛن 1607120170100958  1470
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 ( 51جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتظام (               املؼلوهاث اجلغرافيت قسن  اجلغرافيا وًظن

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا١ٌٍك ِؽّك اتها١ُ٘ اٌّهٔٛتٝ 1607120170101111  1471
 

  ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك ِؽّك تكٜٚ 1607120160103091  1472
 

   اِأٝ ـاٌك ا١٥ٌٍك ٌِٛٝ ٥ٌك 1607120170100684  1473

   اِأٝ ِؽّك ٤ثك اٌماقن ا١ٌٍك اٌفان 1607120170101333  1474

  اًِ واًِ ا١ٌٍك ٤ثك إٌّك اٌّاٌؽٝ 1607120170100673  1475
 

   ا١ِٕٗ ٜانق ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ِؽّك 1607120170100370  1476

   ا١ِهٖ اؼّك ِؽّك ا١ٌٍك ِرٌٟٛ تؽ١هٜ 1607120170100820  1477

   ا١ِهٖ ؼٍٓ ٤ٍٝ ٤اِه 1607120170100805  1478

   ا١ِهٖ ٌاِٝ ٔاٌػ ِؽّك لاٌُ 1607120170100660  1479

  ا١ِهٖ ٥ٌك ١٤ٍٜٛ ن٘ٛاْ 1607120170100984  1480
 

   ا١ِهٖ ٌٕك ذٛف١ك ٤ثكاهلل ِؽّك ؼاِك 1607120170100526  1481

   ا١ِهٖ ِؽٍٓ ٤ثكاٌؽ١ّك ٤ثك اٌؽ١ّك ٔٛغ 1607120170100763  1482

ِؽّك ن٠اٖ ٤ٍٝ لاٌُ ا١ِهٖ 1607120170101058  1483   
 

   ا١ِهٖ ِؽّك ٜٗ اؼّك اٌّغٕٝ 1607120170100320  1484

  ا١ِهٖ ِؽّٛق ِؽّٛق إٌعان 1607120170101305  1485
 

   ا١ِهٖ ٘أٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170100070  1486

   ا١ِٕٗ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ٍٝ ِؽّك ٕٔان 1607120170100042  1487

ٌفراغ ٤ّهأعٝ ِىهٜ ٤ثكا 1607120170102086  1488    

   أً ِا٘ه ٕٔه نت٣١ 1607120160100217  1489

   ا٠اخ ٠ؽ١ٝ ووه٠ا اٌٍثا٤ٝ 1607120170100566  1490

   ا٠ّاْ اؼّك ٤ٍٝ ا٥ٌٝان 1607120170100492  1491

   ا٠ّاْ اٌّرٌٟٛ ٤ٍٟ ٜٗ 1607120170101882  1492

   ا٠ّاْ ظّاي ٥ٌك ٤ثكاٌثانٜ اٌالٜٗ 1607120170101334  1493

اْ ـاٌك ظاب اهلل ١٥ٌك اٌك٠ةا٠ّ 1607120170100985  1494   
 

   ا٠ّاْ ٤ٍٝ ٤ٍٝ اتها١ُ٘ اٌفمٝ 1607120160103094  1495

   ا٠ّاْ ٤ٍٟ ِؽّك اؼّك إٌٛاف 1607120170102305  1496

   ا٠ّاْ ِٕٙٝ ٤ٍٝ ِؽّٛق ِٙكٜ 1607120170101105  1497

   ا٠ّاْ ٘أٝ ٥ٍِك ٤ثكاٌؽٝ اٌٝثعٝ 1607120170102096  1498

ك ا٥ٌى٠ى ِٕٝفٝ اؼّكا٠ّٓ ٤ٍٝ ٤ث 1607120170101012  1499    

    اتها١ُ٘ غاوٜ اؼّك غاوٜ ا٠ٗ  1607120170101256  1500
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 (  51جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتظام (                 قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا٠ٗ اؼّك اتٛاٌفرٛغ ِٕٝفٝ ١ِؽٗ 1607120170100307  1501
 

   ا٠ٗ اؼّك فهض لٕك٠ً 1607120170100920  1502

   ا٠ٗ اؼّك ٤ثك ا١ٌٍٝف ـ١ًٍ ظاق اهلل 1607120170102180  1503

   ا٠ٗ ا١٥ٌٍك فرؽٟ ٤ثك اٌفراغ ات٤ّٛه 1607120170100674  1504

  ا٠ٗ ظاته ٥ِثاْ ؼاِك 1607120170100986  1505
 

ٝ ١ٌٍّاْا٠ٗ ؼٍٓ ؼٍٓ ٤ٍ 1607120170101351  1506    

   ا٠ٗ ؼٍٓ ٤ثكاهلل ٤ٍٝ اٌٛو١ً 1607120170101081  1507

   ا٠ٗ ن٘ا ٤ثك اٌٍالَ ؼٍٓ اٌىٕأٝ  1607120170102834  1508

   ا٠ٗ ٤ثك إٌثٝ ٤ثكا١٥ٌُٕ ٤ٍٝ اتٛإٌٛن 1607120170101336  1509

   ا٠ٗ ٤ثك اٌرٛاب اتها١ُ٘ ؼ١ُّ 1607120170101580  1510

٤ثكٖ ١٤اق ا٠ٗ ٤ثكٖ ٤ثكاٌؽ١ٍُ 1607120170100873  1511    

   ا٠ٗ فانٚق ِؽّك فرٛغ فهض ٌالِٗ 1607120170100567  1512

   ا٠ٙاب اؼّك ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ِؽّك ١٘ثٗ 1607120160101049  1513

   تاٌُ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ا١ٌٍك اتٛ ا١ٌى٠ك تكن 1607120170101142  1514

   تكن ظّاي ٤ثك اٌثانٜ ِؽّك 1607120170101506  1515

ؽّك ٤ثكاهللتك٠ه ٔثهٜ تك٠ه ِ 1607120170101013  1516    

   تٍّٗ اؼّك اؼّك قاٚق 1607120170101306  1517

   تٍّٗ ِؽّك ٤ثكاهلل اٌه٠ٕٟٚ 1607120170100675  1518

   تٍّٗ ٔأه ٤ٍٝ ِؽّك ت٥هٔعٗ 1607120170101337  1519

   تالي نِاق ِؽّٛق اٌىٔاذٝ 1607120160101296  1520

   ذغه٠ك نِكٜ ِؽّك غاٌٝ 1607120170101291  1521

مٝ اٌك٠ٓ ّ٘اَ إٌافٝ ٤ثكاٌع١ك نؼ١ُذ 1607120170101231  1522    

   شهٚخ ففهٞ فرؽٟ ِؽّك ا٥ٌٝان 1607120170101112  1523

   ظّاي ؼ١ٍٓ ا١ٌٍك ؼ١ٍٓ 1607120170100575  1524

   ظٙاق ا١ٌٍك ٌاٌُ اٌّا١٤ً 1607120170101299  1525

   ظ١ٙاق نظة ٤ٍٝ ؼٍٓ ؼ١ٍٓ 1607120170100651  1526

ؼّٛقج ٤ثك ا١ٌٍك ظ١ٙاق فهؼاخ ِؽٝ اٌك٠ٓ 1607120170100038  1527    

   ؼاذُ ٔأه ٤ثكاٌماقن ٤ٍٟ ١ِهٖ 1607120170101116  1528

   ؼاوَ ـاٌك ٤ثكاٌغٕٝ اتها١ُ٘ ِرا 1607120170101113  1529

   ؼاوَ ِؽّك اؼّك اٌّا١٤ً 1607120170102704  1530
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 (  52ٌت رقن ) جل          الئحت جديدة ) اًتظام (                 قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ؼث١ثٗ ِؽّك ِؽّٛق ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ٝااهلل 1607120170101757  1531

   ؼٍاَ ؼٍٓ ٥ٌك ِىه 1607120170100757  1532

  ؼٍاَ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ثك اٌماقن ١٘ف اهلل 1607120170100742  1533
 

٥ُٕ ٤ثكا٥ٌاي ٤ثكاٌؽ١ّكؼٍاَ ٤ثكاٌّ 1607120170101228  1534    

   ؼٍاَ ِؽّك اتٛ اٌّعك ٤ٍٟ ؼٍٓ اٌّالغ 1607120170101117  1535

   ؼٍاَ ِؽّك ؼٍٓ ؼ١ٍٓ اتا٠ٗ 1607120170101015  1536

  ؼٍٓ ِؽّٛق ؼٍٓ اٌكغ١كٞ 1607120170101016  1537
 

   ؼٍٕاء ٤ثكاٌهٌٛي نِاق ٤ثكاٌهٌٛي ٤ثكاٌّع١ك 1607120170102359  1538

ِٛلٝ ِؽّٛق ِؽّك غثاِٝ ؼ١ٍٕٗ 1607120170100117  1539    

  ؼ١ٍٓ ِؽّك ؼ١ٍٓ ؼ١ٍٓ اٌم٘ثٝ 1607120170100136  1540
 

   ؼٕاْ ِثهٚن ظثه ٤ثك اٌمٛٞ 1607120170100988  1541

  ـاٌك ؼّاقج ِؽّك ِغاوٜ ِؽّك اٌؽٕفٝ 1607120170101265  1542
 

   ـاٌك ن٘ا ٤ثكٖ ٤ثكاٌٛ٘اب 1607120170100518  1543

كاٌؽافٟـاٌك غاوٜ ِؽاذٗ ٤ث 1607120170101218  1544    

   ـاٌك ِؽّك ؼ١ٍٓ ِؽّك ٥ّٔاْ ِؽّك ِىثاْ 1607120170101118  1545

   ـاٌك ِؽّك ِؽّك ظثه ؼعاوٞ 1607120170101322  1546

   ـٍٛق ـاٌك ؼٍٕٟ ِؽّك ؼٍٓ 1607120170102187  1547

   ـٍٛق ـاٌك ٤ٍٝ ١٤ٍٝ 1607120170100092  1548

   ـ١ًٍ ٤ثك إٌأه ـ١ًٍ اٌكٌٛلٟ ـ١ًٍ 1607120170101075  1549

   ق٤اء ا١ٌٍك غاوٜ غاوٜ ٤ثكاهلل 1607120170100753  1550

   ق١ٔا ٤ثك ا٥ٌى٠ى ئٌّا١٤ً ٤ثكا٥ٌى٠ى 1607120170101405  1551

   ق١ٔا ١ٌٚك اٌثكٜٚ ِؽّٛق اٌثكٜٚ 1607120170101238  1552

   ق٠ٕا ِؽّك ؼٍٓ ظّاي اٌك٠ٓ ِؽّك 1607120160102523  1553

   ق٠ٕا ِؽّك ٍٜثٗ ِرٌٛٝ 1607120170100044  1554

  نائك ٤ٍٝ ٤ٍٝ اٌّا١٤ً اٌفٌٛٝ 1607120170101497  1555
 

   نتاب اتها١ُ٘ ٤ثكاٌفراغ ِؽّك ؼٍٓ 1607120170100652  1556

   نؼاب ٤ثك اٌماقن نظة اٌثٝاٚ 1607120170101407  1557

   نؼّٗ ا١ٌٍك نوق ٠ًٛٔ ِٕرٕه 1607120170100392  1558

   نؼّٗ ٥ٌك اؼّك ؼٍٓ 1607120170101084  1559

ٝاب ِؽّك اتٛ ا٥ٌٍٛقنؼّٗ ٤ّه ـ 1607120170100093  1560    
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 ( 53جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتظام (                  قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نؼّٗ ِا٘ه ِؽّك ِٕٝفٝ ِه٠ف 1607120170100663  1561
 

ٌٍّٝ ِؽّك ٌاٌُ ا١ٌٍك ِٕكٚن ن٘ا 1607120170101394  1562    

   ن٘ا ِؽّك اٌّا١٤ً ا١ٌٍك 1607120170100614  1563

  نٔا ٤ٕاَ اؼّك ٤ٍٝ اٌفٌٛٝ 1607120170102705  1564
 

   ن٠ُ ِؽّك ٤ثك اٌؽافٟ ِٕٝفٝ تكن 1607120170100883  1565

   و٘هٖ ٔأه فرؽٝ فه٠ك 1607120170100160  1566

   و٠اق ِؽّٛق ٥ٌك ِؽّٛق ٥ِٖٛ 1607120170101361  1567

  و٠ٕة اتها١ُ٘ ظ٥ّح ٤ثكنتٗ ١ٍ٤ٖٛ 1607120170100549  1568
 

   ٌانٖ اتها١ُ٘ ؼٍٓ ـ١ًٍ اٌّغهتٝ 1607120170100653  1569

   ٌانٖ ٤اقي ٤هفٗ ووٝ 1607120170100161  1570

   ٌانٖ ِا٘ه ٤ثك اٌؽٝ ا١ٌٍك إٌٝٝاٜٚ 1607120170100876  1571

  ٌاِػ ـاٌك ِؽّك ٜٗ ٤ثكاٌٍالَ 1607120170100519  1572
 

   ٌاِٝ نِٙاْ ٤ثك اٌف١ًٙ ا١ٌٍك ِهانٖ 1607120170101136  1573

  ٌا١ِٗ ِا٘ه ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّك 1607120170100877  1574
 

   ٌؽه ٤ثكإٌأه ٥ِثاْ اٌّا١٤ً ٤ٖٛ 1607120160100486  1575

   ٥ٌك ـ١ًٍ تكنٜ ٥ٌك إٌٛاَ 1607120170100597  1576

   ٥ٌك ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ِؽّك واِف 1607120170100137  1577

   ٌٍٝاْ ٥ٍِك ـ١ًٍ ؼٍٓ ٌٍٝاْ 1607120170101395  1578

   ٌٍّٝ ١٥ٌك وّاي ِؽّك اٌّاٌؽٝ 1607120170100666  1579

   ٌٍّٟ ٤ثكاٌهؼّٓ اتها١ُ٘ وا٠ك 1607120170100068  1580

   ٌّاغ اتها١ُ٘ وّاي ٚ٘ثٗ اٌٛنقأٟ 1607120170101490  1581

   ٌّاغ ٌٌٕٛٝ ٌاٌُ ٌٌٕٛٝ 1607120170100990  1582

   ٌّاغ ِؽّك ٤ٖٛ ِؽّك اٌٍك٠ّٝ 1607120170100114  1583

   ١ٌّٗ ِؽّك ٤ٕره ٤ثكاٌفراغ ٤ثك اٌفراغ 1607120170101091  1584

   ٌٙاَ نظة ظاق اٌهب ؼ١ٍٓ 1607120170100667  1585

   ٌٌٛٓ ِؽّك ا١ٌٍك إٌعكٜ ِؽّك 1607120170100527  1586

  ِاقٜ وّاي اٌك٠ٓ اؼّك ا١٥ٌٍك ؼّرٛ 1607120170101070  1587
 

٠ٗ ٥ٌك ِثهٚن ١ٝ٤ٗ ٤ٍِٝاق 1607120170100991  1588    

   ِهٚق قٌٛلٝ ووٝ اٌغثاِٝ ِؽّك 1607120170102340  1589

   ِه٠ف ـاٌك ٔثؽٟ ٤ثاي اتها١ُ٘ 1607120170100520  1590
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 ( 54جلٌت رقن )          الئحت جديدة ) اًتظام (                  قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِه٠ٓ فإاق ١٘ٚة ِٕٕٛن 1607120170100980  1591
 

   ١ِّاء ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك ٠ًٛٔ 1607120170100668  1592

  ١ِّاء ذاض اٌك٠ٓ ا١ٌٍك ٤ثك ا١٥ٌُٕ ا١ٌٍك 1607120170100992  1593
 

   ١ِّاء ١٥ٌك ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٝا اهلل 1607120170100993  1594

٤اقي ٤ثكاٌىه٠ُ اؼّك ٤اِه١ِّاء  1607120170100511  1595    

   ٔاته٠ٓ ظّاي أؼّك ِؽّٛق ٤ثك اٌٍالَ 1607120170100676  1596

  ٔاٌػ اتها١ُ٘ ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ثك ا٥ٌاي 1607120170101498  1597
 

   ٔثاغ ا١ٌٍك ١ٌٍّاْ ٤ثكاٌع١ًٍ ١ٌٍّاْ 1607120170100374  1598

   ٔالغ ٍِٕؽٟ ِؽّك ١ٍ٤ّٟ ِٕٕٛن 1607120170101076  1599

  ٤اقي أ٠ٛب ١٥ٌك اٌؽٍٛ 1607120170100138  1600
 

   ٤اقي ِؽّك فٛوٜ اتها١ُ٘ ٍِٕػ 1607120170100506  1601

  ٤ثك اٌؽ١ّك نِٙاْ ٤ثك اٌؽ١ّك نِٙاْ إًٌّ 1607120170101098  1602
 

   ٤ثك اٌهؼّٓ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ِؽّك اٌّا١٤ً 1607120170101501  1603

   ٤ثك اٌهؼّٓ نظة فًٙ ا١ٌٍك ِرٌٛٝ 1607120170100555  1604

   ٤ثك اٌهؼّٓ فرٛغ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌاٜٝ 1607120170100507  1605

   ٤ثك اٌهؼّٓ ٌٝفٝ ِٕٝفٝ غاوٜ ١٥ٌك 1607120170101077  1606

   ٤ثك اٌٍالَ ١ٝ٤ٗ اؼّك ت١ٍٛٔٝ ٤الَ 1607120160101057  1607

   ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ِثهٚن ا٥ٌىاوٜ ٘افه 1607120170100744  1608

اٌّالٚٞ ٤ثك اهلل ئتها١ُ٘ ٤ثك اٌٙاقٜ ٤ٍٝ 1607120170100556  1609    

   ٤ثك اهلل اؼّك ٥ٌك ٤ثك اٌعٛاق 1607120170100499  1610

   ٤ثك اهلل ؼّىٖ ؼّىٖ اؼّك اٌكٔأٛنٜ 1607120170101119  1611

   ٤ثك اهلل نِٙاْ ٔاته ١ٌٍّاْ 1607120170100521  1612

   ٤ثك اهلل ٤اقي اتها١ُ٘ ؼثٍٓ 1607120170100892  1613

   ٤ثك اهلل ِؽّك ِؽّٛق ـ١ٍفٗ 1607120170100945  1614

   ٤ثكٖ ِؽّك ٤ثكا١١٥ٌُ أتٛلا٠ك 1607120170100157  1615

  ٤ٕاَ اؼّك ِؽّك ِٕٝفٝ ا٥ٌّهٜ 1607120170101274  1616
 

   ٤الء ٤اقي ٤ٍٛأٝ وه٠ُ ٔاٌػ 1607120160100460  1617

   ٤الء ِٕٝفٝ اؼّك ِؽّك ٕٔه 1607120160100245  1618

   ٤ٍٝ اؼّك اؼّك غاٌٝ 1607120170102377  1619

ٝ اؼّك اٌرٛٔٝ اؼّك٤ٍ 1607120170101262  1620    
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 (  55جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتظام (               قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٤ٍٟ ؼٍٓ ؼٍٓ ا١ٌّٕٟ 1607120170100142  1621
 

اؼّك تهي٤ٍٝ ١٥ٌك ٤ٍٝ  1607120170101120  1622    

  ٤ٍٝ ٌالِٗ ِؽّك ٤ٍٝ نِٙاْ 1607120170101269  1623
 

   ٤ٍٝ ِؽّك ٤ثك إٌّك ٤ٍٝ اٌثغكاقٜ 1607120170100500  1624

   ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ اؼّك ؼ١ٍٓ 1607120160100916  1625

   ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ ا١ٌٍك اٌكِاٜٝ  1607120170102836  1626

  ٤ٍٝ ٚؼ١ك ِؽّك ٔاقق ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ 1607120170100562  1627
 

   ٤ّاق ٥ٌك ِؽّك ٠ٌٛف ـ١ه اهلل 1607120170101568  1628

   ٤ّان اؼّك ا١ِٓ ظثه ِؽّك 1607120170101919  1629

  ٤ّه اتها١ُ٘ تكن اتها١ُ٘ ا١ٌٍك 1607120170101023  1630
 

   ٤ّه اؼّك ِؽّك ِؽّٛق غ١ُٕ 1607120170100522  1631

  ٤ّه ا١ٌٍك ٤ثك اٌهؼّٓ ِٕٝفٝ اتٛ و٠اقٖ 1607120170101138  1632
 

   ٤ّه ِؽّك ؼٍاَ اٌك٠ٓ ِؽّك ِؽّٛق اٌه٠فٝ 1607120170101139  1633

   ٤ّه ِؽّك نِٙاْ اتها١ُ٘ اتٛ ا٥ٌال 1607120170100319  1634

   ٤ّه ِؽّك ِؽّك ٤ّه ظاق ٤ّه 1607120170101220  1635

   ٤ّهٚ ؼٍٓ ِٕٝفٟ ِؽّك 1607120170100731  1636

   ٤ّهٚ ؼٍّٝ ِؽّك ٤ٍٝ ا٠ٛ٥ٌٍٝ 1607120170100908  1637

   ٤ٙٛق ِؽّٛق ٤ثك ا٥ٌّرّك اٌرهاٍِٝ 1607120160101314  1638

   غا١ٌٗ ١٥ٌك أؼّك ٤ٍٝ ١٥ٌك 1607120170101758  1639

   غاقٖ نظة ٤اِٛن ِؽّك اٌٍٛقأٝ 1607120170101240  1640

   غاقٖ ِؽّك ت١ٍٛٔٝ اؼّك ١ٙ٤ّٗ 1607120170101456  1641

   غ١كاء ِؽّك ِؽّك ٤ثكا٥ٌاي اٌكٌٛلٝ 1607120170102361  1642

اقٜ ٚظ١ٗ ٌاِٝ اتها١ُ٘ ظٕكٜف 1607120170100011  1643    

   فاني ١٥ٌك ١ٝ٤ح ٥ٌك اٌف١ِٛٝ 1607120170100014  1644

   فاّٜٗ أٛن ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّك ات١٤ٛٝٗ 1607120170101836  1645

   فاّٜٗ ٥ٌك ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ٍٝ إٌّاٚٞ 1607120170100512  1646

   فاّٜٗ ٤اٜف اتها١ُ٘ ٌالِٗ ٤ثك اهلل 1607120170101343  1647

   فاّٜٗ فه٠ك ٌالِٗ اتها١ُ٘ 1607120170101512  1648

   فاّٜٗ ِؽّك ـٙه ٤ٍٝ ذمٝ اٌك٠ٓ 1607120170100746  1649

   فاّٜٗ ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ إٌاقٜ 1607120170100530  1650
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 ( 56جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتظام (                  قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس وي الرقن االكبدي هسلسل

  فاّٜٗ ِؽّك ٠ٌٛف ِؽّك ا١ٌّؿ 1607120170100491  1651
 

  فكٜٚ فإاق اؼّك فإاق أ١ِٓ ٜٗ 1607120170101242  1652
 

  فه٠اي ٤ثك اٌؽ١ّك ؼٍٓ ٌهؼاْ 1607120170100793  1653
 

   فه٠اي ِؽّك ٤ثكاٌهؼّٓ ا١ِٓ اٌهفا٤ٝ 1607120170100143  1654

  وه٠ُ اؼّك ٤ثكا١ًٌٔٛ االِهَ 1607120170100477  1655
 

   وه٠ُ اؼّك ِؽّك ٤هفح 1607120170101263  1656

   وه٠ُ ٤ثكاٌثا٤س نوق ٤ٍٝ 1607120170101387  1657

   وه٠ُ فرؽٝ ٔثؽٝ اتٛ ا١ٕ٥ٌٓ 1607120170101569  1658

   وه٠ُ ِؽّك اؼّك فهاض ١٤ٍٝ 1607120170100494  1659

  وه٠ُ ِؽّك ٔثهٜ ٠ٌٛف اٌىٚاٜٚ 1607120170101025  1660
 

  وه٠ُ ِؽّك ِثهٚن ٤ثكاٌغفان اتٛا٥ٌال 1607120170101504  1661
 

  وّاي ِؽّك ٤ثك إٌّك ٤ٍٝ اٌثغكاقٜ 1607120160100210  1662
 

   ١ٌّاء اتها١ُ٘ ٤ثكاٌىه٠ُ ٤ثكاٌع١ًٍ ـ١ًّ 1607120170101759  1663

   ٌٛوٖ ِاظك ِؽّك ِؽّك اٌه٠ٕٚٝ 1607120170101560  1664

١١٥ُ ٌاٌُ ِؽّك١ٌٍٝ ّ٘اَ ٤ثكاٌ 1607120170101959  1665   
 

   ِاش١ٛ ١ّ١ًِ ظٛنض ١ِفائ١ً 1607120170100701  1666

  ِاظك اِهف ٤ثك اٌؽ١ّك اٌؽٍا١ٔٓ اتها١ُ٘ 1607120160100451  1667
 

   ِان٠ٕا ٘أٝ ا١ِٓ ٤ى٠ى ا١ِٓ 1607120170100021  1668

   ِان٠ٛ ظٛو٠ف ٤ثك ا١ٌٍّػ ظٛنظٝ ٤ثك ا١ٌٍّػ 1607120170101140  1669

انق ٥ٌك ٤ثك اٌماقنِا٘ه ٜ 1607120160100509  1670    

   ِا٘ه ِؽّك فّٙٝ ِؽّك قاٚق 1607120170101122  1671

   ِؽّك اتها١ُ٘ اؼّك ٤ٍٝ اٌمه٘اٚٞ 1607120170101137  1672

   ِؽّك اتها١ُ٘ ِرٌٛٝ اتها١ُ٘ اٌٝه٠ٕٝ 1607120160100272  1673

   ِؽّك اؼّك ٤ٍٝ اؼّك ٤ٖٛ 1607120160100013  1674

ٌٝ اٌىٚاِٜٚؽّك اؼّك ِؽّك ِرٛ 1607120170101026  1675    

   ِؽّك اٌّا١٤ً ِؽّك إٌّٛقٜ 1607120170101123  1676

   ِؽّك اِهف ؼٍٓ ِؽّك ا٥ٌهاتٝ 1607120170100563  1677

   ِؽّك اِهف ِؽاخ ا١ٌٍك إٌعان 1607120170101505  1678

   ِؽّك اِهف ٤ثكنتٗ غاوٜ 1607120160100860  1679

   ِؽّك اٌكٌٛلٝ ِؽّٛق ِؽّك اٌثهتهٜ 1607120170100965  1680
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 ( 57جلٌت رقن )             الئحت جديدة ) اًتظام (                  سن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتق

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِؽّك اٌٍالِٛٔٝ اؼّك ٚ٘ثٗ اؼّك 1607120160100273  1681
 

ع١ك ِؽّكِؽّك أٛن ِؽّك ٤ثك اٌ 1607120170100013  1682    

  ِؽّك ت١ٍٛٔٝ ا١ٌٍك ت١ٍٟٛٔ ٥ٌكْٚ 1607120170101124  1683
 

   ِؽّك ؼٍٓ إٌّّاٜٚ ٤ٍٝ ظاق 1607120160100267  1684

   ِؽّك ؼّكٞ ٤ثك اٌع١ًٍ اتها١ُ٘ 1607120170100558  1685

   ِؽّك ؼّكٜ ٌِٛٝ اٌك٠ٙٝ 1607120170100690  1686

  ِؽّك ـاٌك ت١ِٛٝ ٘انْٚ 1607120170100478  1687
 

   ِؽّك نت٣١ ٤ثك اٌٍران ٘الي 1607120160100917  1688

   ِؽّك نظة ٕٔه نفا٤ٟ 1607120170101323  1689

  ِؽّك نوق ِؽّك قن٠ُٚ 1607120170100610  1690
 

   ِؽّك نِٙاْ ١ٝ٤ح اٌّاف٥ٝ تكن 1607120170100889  1691

  ِؽّك ن٘ا ِؽّك ٤ثك اٌالٖ اٌّٙكٜ 1607120170100966  1692
 

ؽّك االظهٚقِؽّك نِٙاْ ا١ٌٍك ِ 1607120170101324  1693    

   ِؽّك وا٘ه ظالي اؼّك تكن 1607120160100799  1694

   ِؽّك ٌاٌُ ٥ٌك اؼّك ٤ّهاْ 1607120160100403  1695

   ِؽّك ٌاِٝ ا١ٌٍك ِؽّك غاٌٝ 1607120170101375  1696

   ِؽّك ٌاِٝ ٤ثكا٥ٌُّٕ ٤ثكاٌماقن 1607120170101071  1697

   ِؽّك ١ٌّه ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّك اتٛو٠ك 1607120170101360  1698

   ِؽّك ِه٠ف ِؽّك ٤ٍٟ 1607120170101567  1699

   ِؽّك ِٛلٝ ِؽّك ٤ثك إٌثٝ اٌّغ١ٕٝ 1607120170101141  1700

   ِؽّك ٔثؽٝ ١ٝ٤ٗ ٤ٝا ٤ثك ا٥ٌاٜٝ 1607120170100128  1701

   ِؽّك ٤اقي ٤ثكاٌهاوق اؼّك ؼ١ٍٓ 1607120170100523  1702

   ِؽّك ٤اقي ١ٝ٤ح ا١ٌٍك ١ٝ٤ٗ 1607120170100508  1703

   ِؽّك ٤اقي فهاض اٌما٘ٝ 1607120170100133  1704

ِؽّك اتٛ ا٥ٌىَ ِؽّك ٤اقي 1607120170102838  1705    

   ِؽّك ٤اقي ِهٌٝ غاوٜ ١ٌٍُ 1607120170101397  1706

  ِؽّك ٤اٜف ٤ثاي ٤ٕفٛنج 1607120170100691  1707
 

   ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ٥ٌك اؼّك إٌّهٜ 1607120170101053  1708

ٌه ٤ّهِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ِا 1607120170101232  1709    

   ِؽّك ٤هالٝ ٔى٠ٗ اٌمهِٗ 1607120170100129  1710
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تكن ِؽّك ٤ىخ ا١ٌٍك ِؽّك 1607120170100692  1711   
 

  ِؽّك ١ٝ٤ٗ ِؽّك ٤ثك ا١١٥ٌُ ـ١ًٍ 1607120170100479  1712
 

   ِؽّك فا٠ى ِّٕاٜٚ ـ١ًٍ اتٛـ١ًٍ 1607120170100130  1713

  ِؽّك فرؽٝ ٤ٍٝ ا٥ٌهاتٝ ١ٌك اؼّك 1607120170101390  1714
 

   ِؽّك فىهٜ ووٝ إٌّان 1607120170100262  1715

   ِؽّك فٛوٜ ٤ٍٝ ِؽّك ١٤ٍٝ 1607120170101486  1716

   ِؽّك ٌٝفٟ ِٕٝفٝ غاوٞ ١٥ٌك 1607120170101078  1717

  ِؽّك ِاٌه ؼ١ٍٓ اٌكٌٛلٝ ا١٥ٌٕهٜ 1607120170100657  1718
 

   ِؽّك ِؽهٚي ٠ٌٛف ِؽّك ٠ٌٛف 1607120170100495  1719

   ِؽّك ِؽّك ا١ٌٍك ا٥ٌهاتٝ ؼ١ٍٕٓ 1607120170100560  1720

  ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك ِؽّٛق ا١٥ٌٕكٞ 1607120170100496  1721
 

   ِؽّك ٥ٍِك اٌهفا٤ٝ ِٕٝفٝ 1607120170101074  1722

  ِؽّك ٥ٍِك ٥ٌك ٤ثكاٌعٛاق ٥ٌك ٚقْ 1607120160100781  1723
 

   ِؽّك ِٕٝفٝ اٌّاف٥ٝ ٤ثكاٌهؼّٓ 1607120170101403  1724

   ِؽّك ِٕٝفٝ فهؼاخ اتٛاٌّىانَ اٌٍهٜ 1607120170101326  1725

   ِؽّك ٠ٌٛف اؼّك اٌفان 1607120170102841  1726

ٌف اٌّا١٤ً ؼٍٓ ٤ِٖٛؽّك ٠ٛ 1607120170101264  1727    

   ِؽّٛق اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ٤ٍٝ وه٠ُ 1607120170101271  1728

   ِؽّٛق اتها١ُ٘ ٤ثك اٌؽ١ّك إٌؽاي 1607120170101314  1729

   ِؽّٛق اتٛ اٌّعك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ اٌفٌٛٝ 1607120160100035  1730

   ِؽّٛق اؼّك ِؽّك ِؽّٛق ِاِْٛ 1607120170101398  1731

ق إٌاٜٚ اٌغه٠ة اتها١ُ٘ إٌاِٜٚؽّٛ 1607120170102710  1732    

   ِؽّٛق ـاٌك ٤ٍٝ اتها١ُ٘ ٤ثك ا١ٌٍٝف 1607120170101034  1733

   ِؽّٛق ن٘ا ِؽاذٗ ِؽّك فا٠ك 1607120170100909  1734

   ِؽّٛق ن٘ا ِؽّٛق ِثً ا١ٌٍك 1607120170100094  1735

   ِؽّٛق ووه٠ا ٤ثك اٌّمٕٛق ا١ٌٍك اٌث١ٍٟ 1607120170101068  1736

   ِؽّٛق ٥ٌك نِٙاْ ٤ثكاٌهاوق 1607120170100524  1737

  ِؽّٛق ِاوه اؼّك ؼٍٓ ذٍّاغ 1607120170100949  1738
 

  ِؽّٛق ٔاته ِؽّٛق اٌؽ١ٍٕٝ اٌثؽ١هٜ 1607120160100791  1739
 

  ِؽّٛق ٜانق اؼّك ٤ٍٝ ١٤اق 1607120170100941  1740
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  ِؽّٛق ٤اقي ا١ٌٍك ـ١ًٍ ـٍٗ 1607120170101125  1741
 

  ِؽّٛق ٤ٍٝ ا١ٌٍك ِؽّك ِهاق 1607120170101127  1742
 

  ِؽّٛق فرؽٝ ٤ثك اٌّع١ك ١٤ٍٝ 1607120170100497  1743
 

كٜ ٤ثك اهلل اؼّك لٚاٌفمانِؽّٛق ِع 1607120160101322  1744   
 

   ِؽّٛق ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ٍُ ظىن اٌكّ٘ٗ 1607120170101279  1745

  ِؽّٛق ِؽّك ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌفراغ إٌفرٝ 1607120170100590  1746
 

   ِؽّٛق ِؽّك فٛوٜ ِفراغ ِؽهَ 1607120170100973  1747

   ِؽّٛق ِهوٚق اٌهفا٤ٝ ا١ٌٍك تكنٖ 1607120160101477  1748

   ِؽّٛق ِٕٝفٝ ا١٥ٌٍك تك٠ه ١ٌٍّاْ 1607120170101327  1749

  ِؽّٛق ١ٍُٔ اٌّا١٤ً غاوٜ ٕٔه 1607120160100268  1750
 

   ِؽّٛق ٚائً ِؽّٛق ِؽّك اؼّك ٥ٌك 1607120160101401  1751

   ِهفد ا١ٌٍك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ظٛقٖ 1607120170101457  1752

   ِهٚاْ ١ٝ٤ٗ ٤ثك ا١ٌٍٝف ١ٝ٤ٗ ١ٍِىٗ 1607120170101155  1753

  ِهٖٚ ِؽّٛق ٤هفٗ اٌه١ِكٜ 1607120170101213  1754
 

   ِه٠ُ ٤اقي فٛوٜ ٚ٘ثٗ ا٥ٌك 1607120170102712  1755

  ِٕٝفٝ اٌّا١٤ً اٌٍٝٛؼٝ اٌّا١٤ً ق١٘ٓ 1607120170101487  1756
 

   ِٕٝفٝ اٌّا١٤ً ِؽّٛق و٠اْ 1607120160100710  1757

   ِٕٝفٝ ا١٥ٌٍك ِؽّك أؼّك ِٛق 1607120170101035  1758

ؼ١ٝاٜٚ ٜٕٝاٜٚ اٌعًِّٕٝفٝ ٤ٍٝ  1607120170100140  1759    

   ِٕٝفٝ ِؽّك اٌّا١٤ً ؼ١ٍٓ 1607120170101404  1760

   ِٕٝفٝ ِؽّك ٤ٍٝ ٤ثكاٌعٛاق 1607120170100750  1761

   ِٕٝفٝ ِؽّك ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ فهض 1607120170100582  1762

   ِٕٝفٝ ِؽّٛق ِؽّك ٘ٛانٜ و٠كاْ ـٙه 1607120170100466  1763

اٌهاوقِٕٝفٝ ٔث١ً ِؽّٛق ٤ثك 1607120170100895  1764    

   ٍِٛن فاً٘ ا١ٌٍك ِؽّك 1607120170100885  1765

   ِّكٚغ ِؽٍٓ ِؽّك اٌٍثا٤ٝ 1607120160100988  1766

   ِٕان اؼّك نِاق اؼّك ٥ٍِك 1607120170101571  1767

   ِٕان اؼّك ٤ثك اٌماقن ٤ثكاهلل ٍِثٟ 1607120170100677  1768

   ِٕان ٤ثكاٌفراغ فرػ اهلل اتٛٔاوي 1607120170101307  1769

   ِٕان ِؽٍٓ ا١ٌٍك ٠ٌٛف 1607120170101093  1770
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 (61جلٌت رقن )            الئحت جديدة ) اًتظام (                  قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِٕان ِفران ِؽّٛق ِؽّك اٌمفاْ 1607120170101316  1771
 

  ِٕان ِهِكٜ األتا١ٔهٜ اٌف١اٚ 1607120170102113  1772
 

  ِٕٝ اتها١ُ٘ ٤ٍٝ ا١ٌٍك ا٥ٌّٕاٜٚ 1607120170101302  1773
 

  ِٙا قنغاَ ٤ثك اهلل ٤ٍٟ اتٛ ـٙهج 1607120170102274  1774
 

  ١ِاقٖ ١ٝ٤ٗ ِؽّك ا١ٌٍك ١ٍِٛغٗ 1607120170101912  1775
 

  ٔاظٝ ؼ١ٍٓ ٜٗ ٔأف ؼ١ٍٓ 1607120170101328  1776
 

  ٔاقن اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّٛق ١ٌٍُ ٍٍُِ 1607120170101128  1777
 

   ٔاقن ا١ٌٍك ؼٍٓ ِؽّك تكن نٚذاْ 1607120170100593  1778

   ٔاقن ٤ٍٝ ٤ثكاٌفراغ ٥ٌك 1607120170100134  1779

   ٔعالء ؼ١ٍٓ ١ٌّه و٠كاْ ِؽّٛق 1607120170102268  1780

  ٔعٜٛ اتها١ُ٘ إٌاٜٚ ِؽّك ٘ثُ 1607120170100096  1781
 

كا اٌّا١٤ً ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼٍٓ ١٤كٔ 1607120170100875  1782    

   ٔكا ؼّكٜ اتٛاٌفرٛغ ٤ٍٝ ٠ٛ٘كٜ 1607120170100747  1783

   ٔكٜ ٤اقي ٤ثكاٌّمٕٛق ِؽّك ـ١ًٍ 1607120170102350  1784

   ٔكٜ ٤ثكا٥ٌاٜٝ ٥ِثاْ ِٕٝفٝ 1607120170100039  1785

  ٔكا ٤ثكإٌأه اؼّك ـ١ٙه 1607120160103134  1786
 

ك ظ٥ّٗٔكٜ ٤ثكٖ ِؽّ 1607120170100853  1787    

   ٔه١ِٓ ظّاي ا١ٌٍك ِؽّك ظ٥فه 1607120170100104  1788

  ٔٙاق اٌّا١٤ً ٤ثك اٌهؼّٓ ـٝاب 1607120170102356  1789
 

   ٔٙٝ ا١ٌٍك ِؽّك ٥ٌك اتٛوه٠ّٗ 1607120170101349  1790

  ٔٛنا ٤ٍٟ اتها١ُ٘ ٤ّّاٚٞ 1607120170101062  1791
 

   ٔٛنا ٕٔه فهض ٤ثكاٌغفان 1607120170100349  1792

   ٔٛن٘اْ نِٙاْ ظ١ًّ ِؽّٛق ١٥ّٜح 1607120170101761  1793

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ِؽّك اٌٍىهٜ 1607120170102714  1794

   ٔٛن٘اْ ِّكٚغ ِؽّك ِؽّك اتٛ ِٙكٖ 1607120170100722  1795

   ٘اظه اتها١ُ٘ ٍٜة ناظػ ٍٜة 1607120170100029  1796

   ٘اظه ٥ٌك ٤ٍٝ لٝة ؼ١ّكٖ 1607120170100099  1797

ك ٥ٌك ؼ١ّكٖ٘اظه ِؽّ 1607120170100794  1798    

   ٘أٝ نِىٜ اتها١ُ٘ ؼٕا 1607120170101036  1799

   ٘أٝ ٌالِٗ ِؽّك ا١ٌٍك اٌهظكاٜٚ 1607120170100016  1800
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 ( 61الئحت جديدة ) اًتظام (             جلٌت رقن )        قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت         

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٘ا٠كٜ ١ٌّه ٤ثك اٌمٜٛ ٤ٍٝ إٌّهٜ 1607120170100493  1801
 

  ٘ثح اهلل ؼ١ٍٕٝ أتٛاٌفرٛغ ا٥ٌّثأٝ 1607120170102116  1802
 

  ٘كٜ ٔأه اؼّك اؼّك ١٤ك 1607120170102078  1803
 

  ٘ك٠ه ـاٌك ٥ٌك اٌفؽً 1607120170101159  1804
 

ٙع١ّٓ٘اَ ٠ٍهٜ ظالي ا١ٌٍك اٌ 1607120170102839  1805   
 

  ٕ٘ك فرؽٝ ِؽّٛق ِؽّٛق ٤ثكٖ 1607120170100031  1806
 

  ٕ٘ك ١ِّٝ ِٙاب ِؽّك أ٠ٛب 1607120170101410  1807
 

  ١٘اَ اِهف فهض ٤صّاْ ٔك٠ك 1607120170100879  1808
 

  ٚؼ١ك ٤ثك اٌالٖ ٤ثك ا١١٥ٌُ ٤ثك اهلل ـالف 1607120170100899  1809
 

ثكا٥ٌى٠ىٚؼ١ك ٤ثكاٌّع١ك ٚؼ١ك ٤ثكاٌّع١ك ٤ 1607120170101037  1810    

  ٚفاء ٥ٍٜد اٌّا١٤ً إٌفالٜٚ 1607120170100681  1811
 

  ٚفاء ٤ثكإٌأه ٥ٍِٛق غأُ 1607120170100815  1812
 

   ٚفاء ِعكٜ ٠ٌٛف ٌٛقاْ 1607120170101411  1813

  ٚالء ؼٍٓ ٠ٌٛف ِؽّك 1607120170102083  1814
 

   ٚالء ٤ّه ؼٍٓ اؼّك ٤ثك اٌغفان 1607120170101557  1815

   ٚالء ِؽّٛق اتها١ُ٘ ١ٝ٤ٗ ٤ثكا٥ٌى٠ى 1607120170101096  1816

   ١ٌٚك ت١ٍٛٔٝ ؼٍٓ ِؽّك اٌغّهاٜٚ 1607120170100265  1817

   ٠انا ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ثك ا١ٌٍٝف ِؽّك اٌّهلاٜٚ 1607120170101849  1818

   ٠ا١ٌّٓ ظّاي ٤ثك إٌأه ٥ٌك غاوٜ ٜاؼْٛ 1607120170101412  1819

هلل ِه٠ٌٟا١ٌّٓ نا٘ٝ ٤ثك ا١ٌا٘ه ٤ثك ا 1607120170100759  1820   
 

   ٠ا١ٌّٓ نِٙاْ ظ٥ّٗ ت١ٍٛٔٝ 1607120170100796  1821

   ٠ا١ٌّٓ ِؽّك اٌّهِكٞ ؼٍٓ نِٙاْ ف١ًٍ 1607120170100101  1822

   ٠ا١ٌّٓ ِؽّك ٤ثكا١ٍ٥ٌُ ِرٌٛٝ 1607120170102049  1823

  ٠ا١ٌّٓ ّ٘اَ ِؽّك إٌىٟ٘ 1607120170101215  1824
 

ٌػ٠ؽٝ ٤ثكاٌٙاقٞ ٠ؽٝ ٤ثكاٌٙاقٜ ٔا 1607120170100525  1825    

  ٠ؽ١ٝ اِهف ِؽّك اتها١ُ٘ ١ٌٍّاْ 1607120170101131  1826
 

  ٠ٌٛف اؼّك ٤ٍٝ ٠ٌٛف اؼّك 1607120160100455  1827
 

   ٠ٌٛف ا١ٌٍك نِاق ظٛقٖ 1607120170102716  1828

   ٠ٌٛف ٤ثك ا١ٌٍٝف اؼّك ٠ٌٛف 1607120170100616  1829

   ٠ٌٛف ِٕٝفٝ لوه٠ا ٤ٍٝ ٤ٍٝ نوق 1607120170101392  1830
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 ( 62جلٌت رقن )            الئحت جديدة ) اًتظام (                  ا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيتقسن  اجلغرافي

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب حمـــــــولـوى هستجـــــدوى

   اؼّك أٛن ٤ثك اٌفراغ اؼّك ا١ٌٍك   1831

   تٍّٗ ٌاِٝ ؼٍٓ    1832

ٚ ِؽّك ِؽاذٗ ا٠ٌٕٛٙٝ ٤ّه   1833    

   ٤ثك اٌهؼّٓ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ا١ٌٍك    1834

   وه٠ُ ٤ٖٛ ٤ثك اٌغٕٝ ٤ثك اٌماقن    1835

   ِٕٝفٝ ٔث١ً فهض ٤ٖٛ    1836

   ١ٌٚك ِؽّك ا١٥ٌٍك ِؽّك ـ١ًٍ اتها١ُ٘    1837

   ِاقٜ ٤اقي ِؽّٛق اتها١ُ٘    1838

  و٠اق ا٠ّٓ ١ٌك اؼّك ٔا٠ً    1839
 

   ٔعاغ ٌاِٝ ٤ثك ا٥ٌُّٕ إًٌّ    1840

   ٤ّه ١٥ٌك ٤ّه ٠ًٛٔ    1841

   ِؽّك ٤ٍٝ ِؽاذح ِؽّٛق   1842

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ١ٍ٤ٖٛ ٤ٍٝ ٤ٍٝ وه٠ُ 1607120150100465  1843

   اؼّك ِؽّٛق اؼّك اٌّهت١ٕٝ ٘ىا٢ 1607120150100584  1844

   اؼّك ِؽّٛق ٤ثكا٥ٌّٝٝ ِؽّٛق ٘الي 1607120150100718  1845

ٛاق ٤ثك اٌماقن ٤ثك اٌمٜٛاٌالَ ف 1607120160100923  1846    

   اوهَ اتها١ُ٘ ا١٥ٌٍك لٕاٜٚ ِٕػ 1607120160101387  1847

   ا١ِهٖ ِٕثاغ ٥ِثاْ اتها١ُ٘ ِٕثاغ 1607120160100288  1848

   تٙاء ِؽّك فىهٜ ِؽّك ١٤ٍٝ 1607120150100487  1849

   ٤ثك اٌهؼّٓ ١ٌّه وّاي ِٕٝفٝ االظٙٛنٜ 1607120150101121  1850

ا١ٌٍك فّٙٝ ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ٍٝ 1607120160100906  1851    

   ٤ٍٝ ـاٌك ٜٗ ِؽّك اؼّك 1607120150100711  1852

   ِؽّك ا١ٌٍك ـ١ًٍ ا١ٌٍك 1607120160102489  1853
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 (  62جلٌت رقن )           (    الئحت جديدة ) اًتظام               قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   ِؽّك ووه٠ا ٤ٍٝ ٤ّه 1607120160100054  1854

   ِؽّك ِىهٜ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ثك ا١ٌٍٝف ِىه 1607120160101502  1855

   ِؽّك ٔالغ ِؽّك نت٣١ ِثً اٌثٕا 1607120160103116  1856

   ِؽّك ٤اقي ِؽّك اؼّك ٤ثكإٌثٝ 1607120160100037  1857

   ِؽّك ٤الء اؼّك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ 1607120160103117  1858

   ِؽّك ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ 1607120150102633  1859

   ِؽّك فرؽٝ ٤ثك اٌٍالَ ٤ثاي ؼٍٓ 1607120150100699  1860
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 ( 63جلٌت رقن )            الئحت جديدة ) اًتظام (                  قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   ِؽّٛق ٌالِٗ ِؽّٛق ِؽّك غه٠ة 1607120160100122  1861

   ِؽّٛق ٤ثك اٌفاٌك ا١ٌٍك ٤ثك اٌثالٝ 1607120150100924  1862

   ِؽّٛق ٤ثك اٌماقن نف٥د ٤ثك اٌماقناٌك٤كن 1607120160100561  1863

   ِؽّٛق ٤ثكاٌفراغ ٚفا االِاَ ا١ٌّّٝ 1607120160103128  1864

اٌّمٕٛق ِٕٝفٝ ظ٥ّٗ ٤ثك ا١ًٌٔٛ ٤ثك 1607120150100206  1865    

   ِٕٝفٝ ٤ٕاَ اٌك٠ٓ ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ اٌف١ٝة 1607120160100211  1866

 فرصت اوىل واخريٍ هي اخلارجطـــــــالب باقــــوى لالػــــادة

   اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّك ِؽّك ٌالَ 1607120150101020  1867

   اؼّك ا٠ّٓ ٤ٍٝ ِؽّٛق اتها١ُ٘ 1607120150101232  1868

اٌّٛاقفٝ ٤ثكاهلل تٍراظٝ اؼّك ن٘ا 1607120150102632  1869    

   اؼّك ٤اقي ا١ٌٍك اؼّك ٌّه 1607120150100893  1870

   اؼّك ِؽّك ا١ٌٍك ِؽّك ١ٌٍُ 1607120150101263  1871

   ا٠ٗ ٘أٝ اتٛا٥ٌّاٜٝ ٤ٍٝ ِؽّك 1607120140101765  1872

   تٝهي ١ٝ٤ٗ ق١ِاْ ٤ثك ا١ٌٍك 1607120150100242  1873

١ُ ٤هفٗؼٍٓ ٤ٍٝ ؼ١ٍٓ ٤ثكٖ ٌٍ 1607120150102631  1874    

   و٠ٕة ٤ثكاهلل ٤ثك ا٥ٌاٜٝ اتها١ُ٘ اٌثؽ١هٜ 1607120150100019  1875

   ١ًٌٙ ٠ٍهٜ ِؽّك ا١ٌٍك 1607120150102647  1876

   ١ٝ٤ح ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ ِؽّك فٛاو 1607120140101153  1877

   ٤ّه تؽه اٌك٠ٓ ٤ّه ٤ثك ا٥ٌى٠ى ١ٌٍّاْ 1607120140103306  1878

ك ا٥ٌاٜٝ ٤ثك ا٥ٌى٠ى٤ٖٛ ٔاٌػ ٤ٖٛ ٤ث 1607120150100692  1879    

   ِؽّك ٤ىخ ِؽّك ٤ثك اهلل غاوٜ 1607120140100828  1880

   ِؽّك ١ٝ٤ٗ ٥ٍِك ٤ٍٝ 1607120140101884  1881

   ِؽّك غاٌٝ اٌّؽاخ ٤ثك اٌهاوق اٌث١ٍٝ 1607120140101885  1882

   ِؽّك ٠ؽٝ ِؽّك ا١ٌٍك 1607120140103316  1883

ٛن ِؽّكِؽّٛق ٤ثكاٌٌّٛٝ ٤ثكاٌٌّٛٝ ِٕٕ 1607120140101873  1884    

   ٥ِال ٤ٍٝ ٤ثك اٌمٜٛ ِؽّك 1607120140103319  1885

   ٚظكٜ ٔث١ً ؼٍٓ ؼٍٓ ٤ثكاٌهاوق 1607120140100829  1886
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 (  64جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتساب (              قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اتها١ُ٘ ا١٥ٌٍك ٥ٌك ا١ٌٍك ا١٥ٌّهٜ 1607120170102094  1891
 

   اتها١ُ٘ نوق ِؽّك ـٍف اهلل 1607120170102069  1892

  اتها١ُ٘ ٤اقي اتها١ُ٘ ِؽّك ا١ٌٍك تكٜٚ 1607120170102718  1893
 

   اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ٍٝ ٌىه  1607120160103138  1894

اٌهؤف ِؽّٛق اٌعه٠كٜ اؼّك ٤اٜف ٤ثك 1607120170102720  1895    

   اؼّك ِؽّك اؼّك ٤ثكاٌفراغ ظاته 1607120160103146  1896

   اؼّك ِؽّك ا١ٌٍك ؼٍٓ ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ 1607120170102722  1897

   اؼّك ِؽّك ؼاِك قاٚق 1607120170102723  1898

  اؼّك ِؽّك ١ٝ٤ٗ ا١ٌٍك ؼعاوٞ 1607120170101916  1899
 

ؼّك ِؽّٛقاٌالَ أؼّك ِؽّك أ 1607120170101852  1900    

   اٌالَ ٥ٌك ٤ٖٛ اٌثهقاْ 1607120160103153  1901

   اٌالَ ٔاقق ٤ثكاٌفراغ ٤ٍٝ ٌِٛٝ 1607120170102344  1902

  اٌالَ ٔالغ اتٛاٌّىانَ ا٥ٌٛ 1607120160103154  1903
 

  اٌّاء ـاٌك ٤ثك اٌكا٠ُ ؼٍٓ اٌّىاٜٚ 1607120170101832  1904
 

ّكاٌّاء ِٕٝفٝ ٤ٍٝ ٤ثكاٌفراغ اؼ 1607120170101769  1905    

  االء ِؽّك ا١٥ٌٍك ٤ٍٝ تكن 1607120170101924  1906
 

   ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ قاٚق 1607120160102318  1907

   ا١ٌٍك ؼٍٓ ِؽّك ؼٍٓ ِؽّك 1607120160101601  1908

   ا١ِٕٗ اؼّك ٤ٍٝ ٤ٍٝ اٌثمهٜ 1607120170101931  1909

   ا١ِهٖ غاوٜ ٔثهٜ غاوٜ 1607120170102072  1910

   ا١ِهٖ ِؽّٛق ٥ِثاْ ٤ثك اٌٙاقٜ 1607120170101957  1911

   أعٝ ٤ثكا٥ٌُّٕ فّٙٝ ٌٍٝاْ 1607120170101936  1912

   ا٠ه٠ٓ ِؽّك ِؽّك ظاقاهلل اتٛاٌٛفا ١٥ُٔ 1607120170101914  1913

   ا٠ٗ ١ٌٍّاْ ٤ثك اٌفراغ ٤صّاْ اٌغٕكٚن 1607120170101833  1914

   ا٠ٗ ٤اقي اؼّك ِؽّك ٔاٌػ 1607120170101750  1915

   ا٠ٗ ٤ثك ا٥ٌاٜٟ ٤ثك اهلل ١ٝ٤ٗ وا٠ك 1607120170102052  1916

   ا٠ٗ ِؽّك ا١ٌٍك ٤ٍٝ ٤ثك اٌعٛاق 1607120170101543  1917

  ا٠ٗ ٔٛن اؼّك ِؽّك اٌكٌٛلٝ 1607120170102201  1918
 

   ظٙاق فه٠ك ِؽّك ٤هاتٟ ؼّاق 1607120170101544  1919

   ـٍٛق ِؽٍٓ ٤ثكا٥ٌاٜٝ ٤ثكاٌؽف١ٟ 1607120170102161  1920
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 ( 65جلٌت رقن )          الئحت جديدة ) اًتساب (                املؼلوهاث اجلغرافيت قسن  اجلغرافيا وًظن

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ق١ٔا ن٘ا ِؽّك ٤ثكاٌهؤف ٤ثكاٌٛ٘اب 1607120170102151  1921
 

   نأكا ظالي ِؽّك ٌاٌُ 1607120170102100  1922

  نؼاب ِؽّك ا١ٌٍك اٌمّهٜ 1607120170102111  1923
 

   نؼّٗ ظاته ٤ثك اٌفراغ ن٠ؽاْ فهض 1607120170102153  1924

   نوق ِؽّك نوق ِؽّك نوق ٤ٍٝ 1607120170102071  1925

   ن٘ا ات١٘ٛف ٤ثك اٌفراغ ٤ثكٖ 1607120170102346  1926

  ن٘ا ِؽّك ؼٍّٝ ٤ثكاٌٍران اتٛاٌف١ه 1607120160103161  1927
 

ؽّك ١٥ٌك اٌك٠ةنٜ٘ٛ ٥ٌك ِ 1607120170101932  1928    

   نغكٖ تٙٝ ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك غأُ 1607120160101696  1929

   نِٙاْ ٤ٍٝ ـ١ّٗ ؼٍٓ ا١ٌٍك 1607120160103166  1930

   ن٠ٙاَ نظة ظاق اٌهب ؼ١ٍٓ 1607120170102171  1931

   ٌٙاَ أؼّك ٤ثك اٌٍالَ غالب 1607120170102081  1932

  ١ٌٍٙٗ ن٘ا فإاق ٤ثكاٌفراغ اٌمٝة 1607120170102338  1933
 

   ٔالغ اٌك٠ٓ ِؽّك ٔاٌػ ِؽّك ٤ّانٖ 1607120160102411  1934

  ٤اقي فرؽٝ ؼٍٓ اؼّك ظثه٠ً 1607120160103175  1935
 

  ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك تك٠ه اٌّٙاٜٚ 1607120160103180  1936
 

  ٤ثك اٌماقن اتٛ اٌّعك ٤ثك اٌماقن ِؽّك ٤اِه 1607120170101977  1937
 

ا٥ٌى٠ى ِرٌٛٝ اٌثٕا ٤ثك اهلل ٍٜؽح ِؽّك ٤ثك 1607120170102831  1938   
 

   ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّٛق ٤ثكاٌهاوق غٍُّ 1607120160103184  1939

   ٤ثك اهلل ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّك ٤ثكا٥ٌى٠ى 1607120160103186  1940

   ٤ثك اهلل ٠ٍهٜ اٌّا١٤ً ات١٤ّٛٗ 1607120160102501  1941

   ٤ٍٝ ٜٗ ِؽّك اؼّك ؼهاو 1607120160102362  1942

فهض ِؽاذٗ فهض٤ّه اتها١ُ٘  1607120160102026  1943    

   ٤ّهٚ أٛن ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك اٌؽك 1607120160103193  1944

  ٤ّهٚ ٤ثكا٥ٌُّٕ أٛن ِؽّك ا١ٌٓ 1607120170101969  1945
 

   ٤ّهٚ ِؽّك اؼّك ِؽّك ٤صّاْ 1607120160102406  1946

   غاقٖ ِه٠ف ِؽّك وّاي ٤ثك اٌؽافٟ اٌثه٠كٜ 1607120170102162  1947

ّك ِٕٝفٝ اٌما٤ٛقوه٠ُ ظّاي أؼ 1607120170101779  1948    

   وه٠ُ ِرٌٛٝ تك٠ه ا١ٌٍك لاٌُ 1607120170101939  1949

   وه٠ُ ِؽّك نِٙاْ اتها١ُ٘ ٍِثٝ 1607120160101669  1950
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 ( 66جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتساب (               قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ِاظكٖ اؼّك ات٣ّ١٥ِٛ ات٣ّ١٥ِٛ ٤ٍٝ 1607120170101545  1951
 

   ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك ا١ٌٍك قاٚق 1607120170101973  1952

   ِؽّك اؼّك ِؽّك ٤ٍٝ ؼٍٓ 1607120170101577  1953

   ِؽّك اِهف ٤ثك اٌغٕٟ ٥ٍِٛق 1607120170102070  1954

ك ٤ّهِٜؽّك ا١ٌٍك ٥ٌك ا١ٌٍ 1607120160103201  1955    

   ِؽّك تكن ٤ٍٝ إٌّاٜٚ ِؽّك تكن 1607120170102728  1956

   ِؽّك ن٘ا ِؽّك ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120170101974  1957

  ِؽّك ١ٌّه ٤ٍٝ ا٥ٌثاٌٝ 1607120170102730  1958
 

   ِؽّك ٤اقي ٤ثكاٌٍالَ ٤ٍٝ اتٜٛهٜٛن 1607120160103212  1959

َ ٤ثكاٌؽ١ّك اتٛ ٜثًِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثكاٌٍال 1607120160101606  1960    

   ِؽّك ٤ثك ا٥ٌُّٕ ا١ًٔ ٔاقق 1607120170102830  1961

   ِؽّك فرؽٝ ا١ٌٍك ٥ِٖٛ ؼعاض 1607120160103213  1962

   ِؽّك ِا٘ه نظة أؼّك ِه٤ٝ 1607120170102160  1963

   ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك ٤ثك اٌّمٕٛق اٌّالٌٝ 1607120160103165  1964

ّك ِثهٚنِؽّك ِكؼد ِثهٚن اؼ 1607120170101744  1965    

  ِؽّك ١٥ُٔ ِؽّك فهض 1607120160101518  1966
 

  ِؽّك ّ٘اَ ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ّه 1607120160103173  1967
 

  ِؽّك ٚ٘ثٗ فرؽٝ اؼّك ؼاِك 1607120160103176  1968
 

  ِؽهٚي ِؽهٚي ِؽّك ِؽّٛق االِّٛٔٝ 1607120160103199  1969
 

   ِؽّٛق اِهف ِؽّٛق ٤ثكاٌعٛاق 1607120170102067  1970

  ِؽّٛق ظ٥ّٗ ؼاِك ٤ثك اٌّؽٍٓ 1607120170102064  1971
 

   ِؽّٛق ٤ٍٝ ؼٍٓ ٤ٍٝ ِّؿ 1607120160103187  1972

   ِؽّٛق ّ٘اَ ِٕٝفٝ وّاي 1607120160101898  1973

   ِؽّٛق ِؽّك فٛوٜ ِؽّك ٤ثكاٌهؼّٓ 1607120170102065  1974

   ِٕٝفٝ ا١ٌٍك ١ٝ٤ٗ ١ٍ٤ثٗ 1607120160103190  1975

اي ِرٌٛٝ ِٙهإِْٝفٝ وّاي ٤ثكا٥ٌ 1607120170102735  1976    

   ِّكٚغ ا١ٌٍك ت١ّه ِؽّك 1607120160103200  1977

   ٔكٜ ت١ٍٛٔٝ ٤ثكا٥ٌى٠ى غاوٜ اٌّهلاٜٚ 1607120160101650  1978

   ٔكٜ ٤ٕاَ اؼّك ٤ٖٛ ٤ثكٖ 1607120170102260  1979

   ٔكٜ ٘أٝ ا١٥ٌٍك ٤ٍٝ اؼّك 1607120170101960  1980
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 ( 67جلٌت رقن )           الئحت جديدة ) اًتساب (               قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٔٛن اٌك٠ٓ ِعكٜ ١ٌك ٘انْٚ 1607120170102224  1981
 

  ٔٛنا ِٕٝفٝ ٤ثك ا٥ٌى٠ىووه٠ا أتٛاتها١ُ٘ 1607120170101566  1982
 

ـٙهج ٔٛناْ ٔثهٜ ٠ٌٛف اتٛ 1607120170101552  1983    

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ٤ثكاٌفراغ ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ 1607120170102262  1984

   ٘اظه ٤اقي ٤ثك ا٥ٌُّٕ ِؽّك و٠رْٛ 1607120160102444  1985

   ٘ك٠ه ِٕٝفٝ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170102176  1986

   ٚالء ِؽّك ؼاِك ٤ّه 1607120170102117  1987

 طـــــــالب حمـــــــولـوى هستجـــــدوى

   اؼّك ن٘ا ٤ثك اٌفراغ اتها١ُ٘ إٌؽاي    1988

   ؼٍٓ ٤اٜف ؼٍٓ ٤اِٛن   1989

   ِؽّك اِهف نِكٜ ِؽّك    1990

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤُالث ػلــــيا

  ِه٠ٓ ٤ثك اٌٌّٛٝ ٤ثك ا١١٥ٌُ ظٕٛب 1607120170102798  1991
 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

هبا١ِٕٗ ؼٍّٝ اؼّك نظة ؼ 1607120160102183  1992    

  ا١ِهٖ ناغة ٤ثكاٌفراغ ٤ٍٝ اتٛ ا١ٕ٥ٌٓ 1607120160101960  1993
 

   ؼاذُ ِؽّك ٤ثكنتٗ نِٙاْ 1607120160101716  1994

   ق٠ٕا ٤اقي ا١ٌٍك ٍٜؽٗ 1607120160101927  1995

   ق٠ٕا ٤ٍٝ ؼٍّٝ ٤ثكاٌماقن إٌٙكاٜٚ 1607120150102185  1996

٤ٗ١ٝثك اٌهؼّٓ ا١ٌٍك ٤ثك اٌؽ١ٍُ ا١ٌٍك ٤ 1607120150102668  1997    

   ٤ثك اٌهؼّٓ ٤اقي اتها١ُ٘ اؼّك ِؽّك 1607120160101507  1998

   ٤ىٖ ِؽّك اٌّهٌٝ اٌث٠ٍٍٛٝٝ 1607120160102569  1999

   فاقٜ ا٠ّٓ ِٕٝفٝ اتٛ ٘الي 1607120160102267  2000

   ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ثك اٌفراغ ـ١ٍفح 1607120150101625  2001

   ِؽّك نوق ؼ١ٍٓ نوق 1607120150101825  2002

   ِؽّك ٤ٍٝ ٤ثكاٌع١ًٍ ٤ٍٝ 1607120150102693  2003

  ِؽّك ِعكٜ ا١ٌٍك ِؽّٛق ا١ٌٍك اؼّك 1607120160103163  2004
 

   ِٕٝفٝ ِؽّك ا١ٌٍك ٤ٍٝ ا١ٌٍك 1607120150103212  2005

   ٕ٘اقٜ ٘أٝ لوٝ اؼّك تكن 1607120160102087  2006
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 (   67جلٌت رقن )           قسن  اجلغرافيا وًظن املؼلوهاث اجلغرافيت          الئحت جديدة ) اًتساب (   

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 هي اخلارج فرصت اوىل واخريٍطـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   ن٠ُ ١٤ك ِؽّك ِرٌٛٝ 1607120150102694  2007

   فاّٜٗ ِٕٝفٝ ٌاٌُ ٤ٍٝ ٚوٖ 1607120150102657  2008

ّك ٥ٌك ِؽّك ٤ٍٝ اٌمفاِْؽ 1607120140103333  2009    

   ِؽّك ٤ىِٝ ا١٥ٌٍك ٠ٌٛف إٌعان 1607120150102679  2010

   ِؽّٛق اتها١ُ٘ ٕٔان اتها١ُ٘ ٕٔان 1607120140103334  2011
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 ( 68قسن  الفلسفت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك ٤ثك اٌفراغ اؼّك ٤ثكاٌؽ١ّك اؼّك 1607120170100826  2041
 

ووٝ ٤ثكاٌثانٜ اٌّاِٝ اؼّك ١ٌّه 1607120150101066  2042    

  اٌالَ ِؽّك ا١ٌٍك ٤ٍٝ ِؽّٛق ا١ٌٍك 1607120170100713  2043
 

   ا١ِهٖ ٥ِثاْ ٤ثك اٌٙاقٜ ٤ٍٝ ٥ٌك 1607120170100256  2044

   أعٝ ا١ٌٍك ِؽّك اؼّك اؼّك 1607120170101294  2045

   ا٠ّاْ اٌّهٔٛتٝ تك٠ه ِؽّك اٌكٚاـٍٝ 1607120170100825  2046

ٔأه اؼّك اؼّك اٌٍّٛـٍٝ ظ١الْ 1607120170101854  2047   
 

  ؼاوَ ؼ١ٍة ؼّكٜ اٌّهٌٝ 1607120160102744  2048
 

  ؼٍٓ اؼّك ٤ثكا١ًٌٔٛ اٌكِهقاَ ٤ىاِٗ 1607120170100962  2049
 

   نا١ٔا ِؽّٛق ؼ١ٍٓ ِؽّٛق ِؽّك 1607120170102318  2050

   نظة ٤ثك اٌىه٠ُ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ١٤ٍٝ 1607120170100629  2051

٤ىاِٗ اؼّك ١٤ك ٌانٖ اتها١ُ٘ 1607120170102542  2052    

  ٌانٖ ِؽّك نِٙاْ و٠كاْ ـ١ًّ 1607120170100058  2053
 

   ٌٍّٝ ؼّاقٖ ا١ٌٍك اتٛ اٌؽك٠ك ظّا٤ٗ 1607120170100083  2054

  ١ِّاء ِه٠ف ا١ٌٍك اتٛاٌفرٛغ 1607120170100366  2055
 

   ١ِّاء ٤ثك اٌؽ١ّك ٥ٌك اتها١ُ٘ ٤ث١ك 1607120170101250  2056

ّك ٌاٌُ ؼ١ٍٓواٍِٗ ِؽّك ِؽ 1607120170101611  2057    

   ِؽّك اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ِؽّك ـٙه 1607120170100734  2058

   ِؽّك اتها١ُ٘ ا١ٌٍك ٤ّهٜ 1607120170102544  2059

   ِؽّك فه٠ك ا١ٌٍك اؼّك ٤ثك اهلل 1607120160100505  2060

   ِهٖٚ ٔالغ وّاي اتها١ُ٘ اٌّهت١ٕٝ 1607120170100023  2061

اهلل اٌمهِِٛٚه٠ُ ٤ثكا٥ٌى٠ى ظثه ٤ثك 1607120170100062  2062    

   ٔعٜٛ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ٍٛاْ 1607120170101809  2063

   ٍٔه٠ٓ اٌاِٗ ِؽّك أؼّك ِؽّك إٌعان 1607120170100884  2064

   ٘اظه ِا٘ه فرػ اهلل ١ٌٍّاْ 1607120170101596  2065

اهلل ا١٥ٌٍك ٤ثكاٌهاوق ِٕٝفٝ ا١ٌٍك ٘ثح 1607120170100800  2066    

ك ٤ٝا اهلل ن٠ؽاْ٘ك٠ه اؼّ 1607120170101739  2067    

   ٠ا١ٌّٓ ٤ثاي ٔاته ٤ثاي ؼٍٓ 1607120170101775  2068

   ٠ا١ٌّٓ ِؽّك ؼ١ٍٓ ٥ٌك ٤ّه 1607120170100040  2069

   ٠ٌٛف ؼّكٜ ١ٌٍُ ِؽّك ١ٌٍُ 1607120170101039  2070
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 ( 69قسن  الفلسفت                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  لسلهس

 طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة                                                                     

   اتها١ُ٘ ٤ثك اٌٍالَ اتها١ُ٘ ظاق اتٛناِك 1607120160100038  2071

اؼّك اؼّك اٌمٕهاٜٚ ِؽّك اٌّا١٤ً ١ٌك 1607120150100198  2072    

   ِؽّك ظّاي ٤ثكاهلل ١ٌٍُ 1607120160101398  2073

 فرصت اوىل واخريٍ طـــــــالب باقــــوى لالػــــادة 

   ٔفاء ِؽّك ٤اٜف ٤ٖٛ ٤اِٛن 1607120140100926  2074

  فاّٜٗ اتها١ُ٘ ٤ثكاٌٍران ِؽّك ١٥ٌك 1607120140101973  2075
 

ا٥ٌهتٝ ِؽّك ٤ثكاهلل ٌٝفٝ 1607120140101232  2076    
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 (  69قسن  الفلسفت                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اتها١ُ٘ ٥ٌك اهلل تكٜٚ غأُ 1607120160102752  2077
 

   اٌالَ ٤اقي ِٛلٝ نِٙاْ ١ٌك اؼّك 1607120170101547  2078

  اٌّاء ٤ٕاَ ِؽّك ِهٌٟ ١٤ٍٝ 1607120170101722  2079
 

   نف٥د ا١٥ٌٍك نف٥د ٤ث١ك 1607120160102025  2080

تها١ُ٘ اؼّك ٤اِهٌانٖ ِؽّك ا 1607120170101608  2081    

   ٥ٌاق ِؽّك اؼّك ٤ٍٝ ؼّٛقٖ 1607120170101646  2082

  ٌٙه وهَ ووه٠ا اٌّا١٤ً ؼ١ٍٓ 1607120170102550  2083
 

   ٤ثكاٌؽ١ّك اؼّك ِؽّٛق اٌٝؽاْ 1607120170102308  2084

   فهقٚي ِؽّك ِؽّٛق ٥ٍِٛق 1607120160101730  2085

  وه٠ُ ٤ّاق اتها١ُ٘ ِؽّك إٌاٜٚ 1607120160101883  2086
 

   ِا٘ه اِهف ف١ُٙ ٌكنان ف١ُٙ 1607120170102092  2087

  ِؽّك ٤ثكاٌٛو١ً ٌٍَّٛ ٤ثكاٌٛو١ً اتها١ُ٘ 1607120170101700  2088
 

   ِؽّك ٔاظٝ اؼّك اتٛاٌفرٛغ ِؽّك 1607120160102504  2089

   ِٙا ٌاِػ نوق ِؽّك ٔاقق نوق 1607120170101572  2090

ٕٝٔكٜ ٤ثك اٌفراغ ِؽّك ِؽّك اٌؽ١ٍ 1607120170101810  2091    

   ٘ثٗ ا١ٌٍك اؼّك ا١ٌٍك ا١ٌٍٍٙٝ 1607120170102007  2092

   ٘ثٗ ِؽّك ٤ٍٝ اؼّك ات٤ّٛٗ 1607120170101555  2093

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ثك اٌّمٕٛق اتها١ُ٘ اٌّٙاٜٚ 1607120150101633  2094

   ا٠ّٓ ن٘ا ِؽّك ا١ٌٍك ٌالِٗ 1607120160101881  2095

   رين هحوذ السيذ هعجوز 1607120160103229  2096

   ِؽّك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ت١ِٛٝ ا١٥ٌٍٜٛ 1607120150101926  2097

   ِؽّٛق اٌّا١٤ً اؼّك اٌّا١٤ً ؼعاوٜ 1607120150102239  2098

   ٠ٍهٜ ا١ٌٍك ا١ٌٍك ٠ٌٛف ا٥ٌف١فٝ 1607120150101997  2099

 فرصت اوىل واخريٍ طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   ؼٕاْ ٔالغ ِؽّك اتها١ُ٘ اٌّثاٌٝ 1607120150102051  2100

   ق٠ٕا ٔثهٜ اؼّك ؼٍٓ فٛقٖ 1607120150102213  2101

   ٤ىج ِؽّك ِؽّك ا١ٌٍك ٕٔان 1607120150101968  2102

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                الطالة                              التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانية                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويس ببلقذرة علي الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

72 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 (  71اع                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) ــــقسن  االجتو

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس  الرقن االكبديوي هسلسل

  اؼّك ٥ٌك ذٛف١ك ٤ثكاٌؽ١ّك اٌٍّهٜ 1607120170102644  2131
 

   اؼّك ٤ثك اٌؽ١ّك ووٝ ٤ثك اٌؽ١ّك اٌّاٍِٝ 1607120160102824  2132

   اؼّك ٤ثكا٥ٌّٝٝ ٤ثكاٌٌّٛٝ ِٕٝفٝ اتٛوثّٗ 1607120170102635  2133

٤عٛناؼّك فهض ٤ثك اٌٛاؼك ِرٌٛٝ  1607120170101699  2134   
 

  اؼّك فٛوٜ ِؽّك ِؽّك ٌٍٝاْ 1607120170101267  2135
 

   اؼّك ٠اٌه اٌكٌٛلٟ اٌّّراٚٞ ِّاذٗ 1607120170100703  2136

   اٌهاء اٌّؽاخ اتها١ُ٘ تك٠ٜٛ 1607120170101600  2137

   اٌهاء ا٠ّٓ ٤ٍٟ ٤ٍٟ ِغاوٞ اٌثٝاٚ 1607120170101515  2138

ِٝاٌهاء ٤ثكا١ٌٍٝف ِؽّك ٜٗ اٌىٛ 1607120170101955  2139    

   اٌالَ نِٙاْ ٤ثكاٌٍران ِؽّك ١ٌٍّاْ 1607120170102281  2140

   اٌالَ ٤ثكٖ اؼّك ٤ثكٖ غ١ُٕ 1607120160102828  2141

   اٌّاء نوق ٠ًٛٔ اؼّك ا١ٌٍك ٤ثكا٥ٌاي 1607120170101655  2142

   اٌّاء وهَ اؼّك ١ٌٍُ 1607120170101830  2143

   اِٛاق ِؽّك فإاق ا١ٌٍك 1607120170101511  2144

   اٌى٘هاء ظّاي اؼّك ٤ٍٝ ا٥ٌّكاٜٚ 1607120170101080  2145

   ا١ٌّّاء ِؽّك ِؽّك ٤ثكاٌٍالَ إٌعان 1607120170101564  2146

   ا١ِه ا١ٌٍك ِؽّك ٤ثكاٌٙاقٜ 1607120170102637  2147

  ا١ِهٖ ٔثؽٝ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌّٝٝ إٌعان 1607120170101731  2148
 

  ا٠ّٓ ِؽّك ٤ثكاٌٍالَ ِؽّك ِثٛن 1607120160102292  2149
 

  ا٠ّاْ ا١٥ٌٍك ا١ٌٍك ؼٍٓ تكن 1607120170102182  2150
 

  ا٠ّاْ أٛن ا١ٌٍك ت١ٍٛٔٝ 1607120170101192  2151
 

   ا٠ّاْ ٤ٍٝ ِؽّٛق ٤ٍٝ اٌٝثاؾ 1607120170100427  2152

   ا٠ّاْ فرؽٝ ٤ثك اٌٙاقٜ ِؽاذٗ ١٤ٍٝ 1607120170102643  2153

   ا٠ّاْ ِعكٞ ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌعٛاق ٤ٍٟ 1607120170101821  2154

   ا٠ٗ ا١ٌٍك ٥ِثاْ ٤ثك اٌؽ١ّك ١ٌٍّاْ 1607120160101065  2155

   ا٠ٗ ظالي ِؽّك اؼّك ٤ثك اٌهؼّٓ 1607120160100822  2156

   ا٠ٗ ١ٌّه فإاق ٤ثك اٌّع١ك 1607120170102122  2157

   ا٠ٗ ٤ثك اٌٍالَ ٤ثك اٌفراغ ٤ٍٝ ِرٌٛٝ 1607120170100043  2158

  ا٠ٗ ٤ثك اٌفراغ ت١ٍٛٔٝ ٤ّه 1607120170101944  2159
 

  ا٠ٗ ٤ٍٝ ٤ٍٝ اؼّك اٌؽٍٛف 1607120170102087  2160
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 ( 71قسن  االجتواع                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا٠ٗ ١٤ك ِؽّك ٠ٌٛف ٌهٚن 1607120170100106  2161
 

   تٍّٗ ظّاي ٤ثك ا٥ٌى٠ى تهواخ 1607120170102290  2162

   ؼٍٓ ِثهٚن ِؽّك ؼٍٓ و٤ٍٛن 1607120170101145  2163

  قا١ٌا ا١٥ٌٍك أؼّك أؼّك ٌاٌُ 1607120170102132  2164
 

  ق٤اء ا٥ٌك ا١٥ٌٍك ٤رّاْ 1607120170101083  2165
 

   ق٤اء ٤ثكاٌثك٣٠ ٔثؽٝ ٤ثكاٌثك٣٠ 1607120170100051  2166

ؼّك ظاق اهللق٤اء ِؽّك اؼّك ا 1607120170100046  2167    

   ق١ٔا ؼّاقٖ ا١ٌٍك اٌثكٜٚ ٤ثك اٌٛ٘اب 1607120170101522  2168

   ق٠ٕا ١ٌّه ٤ثكاهلل اٌثٝاٚ 1607120160101189  2169

   ق٠ٕا ٔثهٜ واًِ ؼاِك ٤ثك اٌعٛاق 1607120170102077  2170

   نؼاب ٤صّاْ فرؽٟ ٤ثك اٌّع١ك 1607120170101844  2171

١٥ٌكنٜ٘ٛ ن٘ا ِؽّٛق ِؽّك  1607120170101720  2172    

   نٜ٘ٛ ٔالغ ِؽّك ٜٗ ا١ٌٍك 1607120170102155  2173

   نٔا ٠ٌٛف ا١٥ٌٍك ٠ٌٛف 1607120170102156  2174

   نٚاْ ففه اٌك٠ٓ ِؽّك وّاي ١٘ثٗ 1607120170101085  2175

   ن٠ٙاَ ا١ٌٍك ؼٍٓ ا١ٌٍك وغكاْ 1607120170102222  2176

   ٌانٖ ا١٥ٌٍك ِؽّك ته٘اَ ا١ٌٝان 1607120170100081  2177

  ٌانٖ ٤ثك ا٥ٌّٝٝ اتها١ُ٘ ٘الي اإلِاَ 1607120170101732  2178
 

  ٌا١ِٗ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼٍٓ ٤ّان 1607120170102649  2179
 

  ٌٍّٝ ا١ٌٍك ٤ٍٝ اٌّغاوٜ ٠ٍٓ ٤ٍٝ إٌٝثانٜ 1607120160100470  2180
 

  ٌٍّٝ ٤ثكاهلل ٤ثكاٌفاٌك تك٠ه ئٌّا١٤ً 1607120170102297  2181
 

٠ٓ ِٕٝفٌٍّٝٝ ِؽّك ِؽّك ٔٛناٌك 1607120170100121  2182   
 

  ٌٌٛٓ ٤اقي ِؽّك ٤ثكا٥ٌاٜٝ ٤اِه 1607120170101751  2183
 

  ِٕٙكا ِّكٚغ ٤ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك ٌِٛٝ 1607120170100528  2184
 

  ١ِّاء اتها١ُ٘ ١ٝ٤ٗ ا١ٌٍك تهغٛخ 1607120170102650  2185
 

   ١ِّاء ِؽّك ؼّكٜ ا١٥ٌٍك تٍٕٙٝ 1607120170101066  2186

ٝٔثهٜ ٔثؽٝ ِرٌٛٝ ٍِٕؽ 1607120170102652  2187    

   ٔفاء ١٥ٌك ٤ثكٖ ا١ٌٍك اٌكِٕٙٛنٜ 1607120170101734  2188

اهلل ٤اقي ا١ٌٍك اؼّك ٔأف ٤ثك 1607120170102654  2189    

   ٤ث١ه ِؽّك ا١٥ٌٍك ؼٍٓ ِؽاذٗ 1607120170101615  2190
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 (  72قسن  االجتواع                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  سلهسل

  ٤ى٠ىٖ ٤ٍٝ اؼّك ٤ٍٝ اٌّمكَ 1607120170102657  2191
 

  ٤ال تالي اؼّك ٤ثك اٌفراغ ِؽّك 1607120170100072  2192
 

  ٤ّه اِهف فٛاق االٌفٝ 1607120160100627  2193
 

   ٤ٛاٜف اتها١ُ٘ اٌع١ًّ اتها١ُ٘ غاٌٝ 1607120170102337  2194

   غاقٖ ٤ثك اٌماقن ٤ٍٝ ٔاٌػ 1607120160100437  2195

   وه٠ُ ؼٍٕٝ ا١ِٓ ٤ٍٝ ٜٗ 1607120170100726  2196

  ١ٌٝفح ا١ٌٍك اٌّغاوٞ تكن اٌّغاوٜ 1607120170100069  2197
 

  ١ٌّاء ٤ٝا اهلل ٔثؽٝ ٤ٝا اهلل ا٥ٌٍكٔٝ 1607120170101420  2198
 

   ِان٠أا نِىٜ ٤كٌٝ نوق ١ِفائ١ً 1607120170100048  2199

   ِؽّك اٌؽٕفٝ ٤ثاي اتها١ُ٘ ِرٌٛٝ 1607120160102602  2200

   ِؽّك ٜا٘ه ِؽّك نِٙاْ 1607120160102892  2201

   ِؽّك ٤ثك اٌٛ٘اب اؼّك ٤ثك اٌٛ٘اب ٠ًٛٔ 1607120170100969  2202

   ِهٖٚ ؼٍّٝ فرؽٝ ِٕعٛق لٕك٠ً 1607120170101858  2203

   ِه٠ُ ٌاِٝ ١ِفائ١ً تٍفهْٚ 1607120170102669  2204

ِفران اتها١ُ٘ ِؽّٛق ٤ٍٝ قاٚقِٕٗ اهلل    1607120170102656  2205    

   ِٝ ِؽّك ؼاِك ِؽّك ـٝاب 1607120170101565  2206

  ٔأٝ ـاٌك ؼٍٕٝ ٤ٝا اهلل 1607120170102680  2207
 

   ٔكٜ ٤ثك اٌٍالَ ٤ٍٝ وه٠ّٗ 1607120170101303  2208

   ٔكٜ ِؽّك ت١ٍٛٔٝ ظٛقٖ 1607120170101010  2209

٠ى إٌعانٔه١ِٓ نأفد ٤ثك ا٥ٌى 1607120170102659  2210    

   ٔه١ِٓ ِؽّٛق فرػ اهلل ِؽّٛق اتٛ ٌّه 1607120170102261  2211

   ٔه٠ّاْ ِا٘ه ٤ثك اٌؽاوُ اتها١ُ٘ ١ٌٍّاْ 1607120170102369  2212

   ٍّٔٗ ِٕٝفٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثك اٌفراغ 1607120170102008  2213

   ٔٙاي ِؽّك ٤ٍٝ ِؽّك قن٠ُٚ 1607120170101551  2214

ِؽّك ِؽّك ٍٔٙٗ ٌالِٗ 1607120160102043  2215    

   ٔٛن٘اْ ٜانق ٤ثكاٌٛ٘اب ِؽّك اٌغٍثاْ 1607120170102662  2216

   ٔٛنا اتها١ُ٘ ِؽّك اٌّؽاخ اٌّا١٤ً 1607120150100612  2217

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ؼٍٓ ؼٍٓ اٌّثهاٜٚ 1607120170101211  2218

   ١ٔهٖ ِؽّك اتها١ُ٘ ِٕٝفٝ اتٛ اٌمّٕاْ 1607120170100981  2219

ها١ُ٘ ؼاِك ٤ٍٟ لٕك٠ً٘اظه ات 1607120170102207  2220    
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 ( 73قسن  االجتواع                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٘اظه ِؽٍٓ ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ؼ١ٍٓ ٌالَ 1607120170102312  2221

ِؽّك ٥ٌك ا١٥ٌٍك ناظػ٘اظه  1607120170102142  2222   
 

   ٘ثٗ ا١٥ٌٍك ِؽهٚي أؼّك اٌما٘ٝ 1607120170100864  2223

   ٘كٜ ِا٘ه ِؽّٛق ٤ٍٝ ن٠ٗ 1607120160101069  2224

   ٘كٜ ِؽّك ٤ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك إٌٙكاٚٞ 1607120170101692  2225

   ٘ك٠ه ٜانق ِّؿ ٤ثك إٌثٝ ِّؿ 1607120170101513  2226

ِؽّك ٣ّ١٥ِٕ٘ك ٤ٍٝ ٤ثكاٌع١ك  1607120170102278  2227    

  ٚالء نِٙاْ ِؽّك اؼّك ِاقٜ 1607120170102681  2228
 

   ٚالء ٤ىخ ٤ثك اٌّإِٓ ٤ثكاٌٙاقٜ ِفٍٛف 1607120170101248  2229

   ٠ّٕٝ ظالي فه٠ط اتٛ ا١ٌى٠ك 1607120170100797  2230

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ٌاٌُ ١ٌّه ١٤ٍٝ ِؽّك ـ١ًٍ 1607120150102725  2231

   اؼّك ٤ثك إٌثٝ اتها١ُ٘ ِؽّك ٥ٍِٛق 1607120160102825  2232

   االء ٤ٕاَ ٤ثك إٌثٝ وّاي غأُ 1607120160100282  2233

   اًِ ِؽّك ٔثؽٝ اتها١ُ٘ اتٛ ا٥ٌٍٛق 1607120160100286  2234

   ا٠ٗ اؼّك اؼّك اٌؽ١ٝٝ 1607120160100747  2235

   ؼث١ثٗ ٥ٌك ؼٍٓ اتها١ُ٘ إٌثا٦ 1607120160100544  2236

  ؼّاقٖ وهَ ِؽّك ٤ثك اهلل لّالْ 1607120150100801  2237
 

   ٌٍٜٛ ٔع١ة ِؽّك ؼٍٓ ٤ثكاٌثه 1607120160100608  2238

   ٜانق ظّاي ِؽّك ٥ِثاْ اتٛٚنقٖ 1607120150102740  2239

   ِؽّك اؼّك ِؽّك اؼّك اتٛ اٌٙها٠ه 1607120160102832  2240

   ِؽّك ؼ١ٍٓ ٤ثكٖ اتها١ُ٘ اتٛو٠ك 1607120160102833  2241

   ِؽّك ن٘ا ٥ٌك ِؽّك اٌفهِاٜٚ 1607120150101056  2242

 فرصت اوىل هي اخلارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة                                   

   اتها١ُ٘ ٌِٛٝ ِؽّٛق اٌفٛاْ 1607120150102729  2243

   ِه٠ٓ اٌّٛاقفٝ اٌّهِكٜ اٌث٠ٍٍٛٝٝ 1607120140101768  2244
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 ( 73الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )                              قسن  االجتواع 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك ؼّكٜ أٛن اؼّك اٌث١ٍٛٔٝ 1607120170101918  2245
 

   اؼّك ٜٗ ِؽّك ٌاٌُ ٌاٌُ ا١ٌٍّهٜ 1607120170102639  2246

  اؼّك ِؽّك لاٌُ ؼ١ّكٖ 1607120160102997  2247
 

  اٌهاء اتها١ُ٘ ا١ٌٍك اٌث١ٍٝ اتها١ُ٘ 1607120160102547  2248
 

  اٌّاء اتها١ُ٘ ٤ثك ا٥ٌّٝٝ ظٛ٘ه 1607120170101907  2249
 

   اٌّاء نف٥د اٌّؽاخ ِٕٝفٝ ـاٜه 1607120160101739  2250
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 (   74قسن  االجتواع                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

ثك ا٥ٌُّٕ اؼّك ٤ٍٝ ٔٛاناالء اؼّك ٤ 1607120170101815  2251    

   ا١ٌٍكٖ ا١ٌٍك اٌّا١٤ً اؼّك اٌّاف٥ٝ 1607120160102081  2252

   اًِ اٌّّراٜٚ ا١ٌٍك اٌّّراٜٚ 1607120170101706  2253

   ا١ِهٖ ٤ثك اٌّع١ك ٠ٌٛف ِؽّك اٌثٍاٜٝ 1607120170101998  2254

  ا١ِهٖ ٚؼ١ك ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ٥ًِّ 1607120160102064  2255
 

اْ ٤ثك ا١١٥ٌُ ٤ثك اٌؽ١ّك اتها١ُ٘ا٠ّ 1607120170102642  2256   
 

   ا٠ٗ تك٠ه اتها١ُ٘ تك٠ه ٠ٌٛف 1607120170101712  2257

   ا٠ٗ ٥ٍِك ا١ٌٍك ؼاِك 1607120160102722  2258

   تىه ِاظك تىه ٤ٍٝ ؼٍٓ 1607120170102646  2259

   ذمٝ ٤اقي ٤ثكاٌؽ١ّك ٜٗ ا١ٌٍك 1607120160101986  2260

٥ّّاٜٚؼاوَ ِؽّك ِؽّك اؼّك اٌ 1607120160102361  2261    

   ـٍٛق ٤ثكإٌثٟ ٤ثكاٌفراغ اٌثكناٚٞ 1607120170101535  2262

   ق١ٔا ١٥ٌك ا١ٌٍك ووٝ 1607120170102647  2263

   ق٠ٕا ظّاي ِٕٝفٝ ِؽّٛق ِه٠ف 1607120160102438  2264

   نأكا ِا٘ه ٤ثك اٌٛ٘اب غاوٜ 1607120170101796  2265

   نؼاب واًِ ٌِٛٝ ٤ثك اٌع١ًٍ اٌكوهٚنٜ 1607120170102000  2266

   ١٥ٌك ِؽّك ِه٤ٝ ِؽّك اٌّاف٥ٝ 1607120170102651  2267

  ٌٕاء ١٥ٌك ِثهٚن ٤ٍٝ 1607120170102286  2268
 

   ِهٚق اِهف ِٕا٢ اتها١ُ٘ نِٙاْ 1607120170102653  2269

   ِه٠فٗ ا٥ٌٍكٔٝ تك٠ه ٤ثك اٌىه٠ُ 1607120160101675  2270

   ٔاته٠ٓ ِرٌٟٛ ِرٌٟٛ ظثهِرٌٛٝ 1607120170102277  2271

   ٤ثك اٌؽك وّاي ٤ٍٝ ٤ثك اٌّمٕٛق اٌّٙاٜٚ 1607120160103222  2272

   ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك ظّاي فهض فهض 1607120170102655  2273

   ٤ّه ا١٥ٌٍك ِؽّٛق اؼّك ٤ث١ك 1607120160102870  2274

   ٤ٙٛق ٤ٕاَ ٤ثك اٌؽ١ّك ذٛف١ك ٠ؽ١ٝ 1607120170101570  2275

   فاذٓ أؼّك اٌثغكاقٜ أؼّك اٌثغكاقٜ 1607120170101890  2276

   فاّٜٗ اتها١ُ٘ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120160101936  2277

   فاّٜٗ نظة ِؽّك ١ٌٍّاْ ٤ثك اهلل 1607120160102085  2278

   فاّٜٗ ِفران ٥ٍٜد ٤ثك اٌهٚف 1607120160101959  2279

   وه٠ّاْ ِٕٕٛن ـ١ًّ ا١ٌٍك اٌّا١٤ً 1607120170102665  2280
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 (  75اب (               جلٌت رقن )  قسن  االجتواع                              الئحت جديدة ) اًتس

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ِؽّك ِّكٚغ ٤ثاقٜ ف١ُٙ 1607120170102666  2281

   ِٕان نف٥د ١ٌٍّاْ ٤ثك اٌؽ١ّك ١ٌٍّاْ 1607120170102120  2282

  ِٕان ِّكٚغ ٔاظٝ ِؽّك ٤ٍٝ نِٙاْ 1607120170102670  2283
 

   ِٙا ِؽّك ٤ثكاٌٍالَ ٤ثكا١ٌٍٝف ـ١ه اهلل 1607120170101695  2284

   ِٕٙك ٤ىخ ِؽّك ٤ثكاهلل غاوٞ 1607120170101897  2285

   ِؽّك اؼّك ِؽّك ٤ثك اٌفاٌك 1607120160102603  2286

   ِؽّك اِهف ٤ثك اٌهاوق ٤ثكاٌٛ٘اب نوق 1607120160101849  2287

   ِؽّك وهَ ٤ثكا١ًٌٔٛ ٠ٛ٘كٜ 1607120160101685  2288

   ِؽّك ِؽّٛق ٥ٌك ٤ثك اٌغفان ٤ثك ا٥ٌاي 1607120160102871  2289

   ِٕان ا١ٌٍك ؼّك٠ٓ اتها١ُ٘ ٌّهٖ 1607120160101905  2290

   ِٕٝ اتها١ُ٘ غه٠ة ا١ٌٍك ٤ّه 1607120160102152  2291

   ٔفهخ ظّاي فرؽٝ اتها١ُ٘ اتٛاٌف١ه 1607120170102673  2292

   ٔٛن٘اْ ِؽّك نِٙاْ ١ٌك اؼّك اٌّه٠ف 1607120170101553  2293

   ٘اظه اتها١ُ٘ ٤ثك ا٥ٌاٜٝ اٌّهاوٝ 1607120160102694  2294

   ٘ك٠ه ِؽّك اتٛاٌفرٛغ ِؽّك ٥ّٔٗ اهلل 1607120160101952  2295

   ٘اظه ِؽّك ِؽّك ا١٥ٌٍك ٤الَ 1607120170101684  2296

  ٘اظه ٔكا ٤ثك اٌٛاؼك ٔكا 1607120170102264  2297
 

   ٘ثٗ ظّاي ٤ثاي ِؽّك ٠ٛ٤ٙٗ 1607120170102208  2298

   ٘ك٠ه ٤ٕاَ اٌك٠ٓ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثك اٌمٜٛ ٔأه 1607120170102265  2299

   ٚالء ِعكٜ ٤ثكا٥ٌّٝٝ ِؽّك 1607120160101956  2300

   ٠انٖ ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ثك اٌؽ١ّك ِا١٘ٓ 1607120170101685  2301

   ٠ا١ٌّٓ ٤ثك اٌهؼّٓ ؼٍٓ ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك ظثه 1607120160102877  2302

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك نِٙاْ ٤ثك اٌّمٕٛق اٌّا١٤ً 1607120150102572  2303

   اؼّك ٜٗ ا١ٌٍك ٜٗ اتها١ُ٘ ٤ثك اٌّع١ك 1607120160102205  2304

   اِأٝ ِؽّٛق اؼّك ا٥ٌّكاٜٚ 1607120160102445  2305

   ا١ِهٖ اٌكٌٛلٝ ِؽّك ٤ٍٝ اٌكٌٛلٝ 1607120150101942  2306

   ؼ١ٍٓ ٔالغ ا١ٌٍك ا١ٌٍك إٌؽاي 1607120160101768  2307

   ٌّاغ ٤ٍٝ ٤ٍٝ اتها١ُ٘ ظىن 1607120160101932  2308

   ٌثٕٝ ٤اقي فهض ا١ٌٍك نظة 1607120160101855  2309
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 ( 75قسن  االجتواع                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة  -تــابغ :

   ِؽّك فٛوٜ ا١ٌٍك ِؽّك ٤هفٗ 1607120160103032  2310

   ١ِهٔا ٤ثكاٌهٚف فاً٘ ٤ث١ٗ 1607120150102452  2311

   ٔكٜ ٤ّاق ِؽّك ِا١٘ٓ 1607120160102880  2312

   ١ٔف١ٓ ا١ٌٍك واًِ ِؽّٛق ـ١ًٍ 1607120160102591  2313

 ت اوىل هي اخلارجفرص طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة 

   ٔٛن٘اْ ٌاِٝ ووه٠ا ِؽّك ٤ثكا٥ٌُّٕ 1607120140102844  2314
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 ( 76يدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جد

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اترٍاَ ِؽّك ِؽّك ٤ثكاٌماقن ٤ّان 1607120170101329  2341
 

   اترٍاَ ِؽّٛق ١ٍِعٝ ِؽّٛق ١ٍِعٝ 1607120170102750  2342

  اؼّك ِؽّك ١ٌك اؼّك ١ِؽٗ 1607120170101204  2343
 

   اؼّك ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ٖٝٛ ؼٍٓ 1607120170100433  2344

   اؼّك ِؽّك ِؽّك ـٝاب 1607120170102751  2345

   اؼّك ِؽّك ِؽّٛق اٌثهتهٜ 1607120170100955  2346

  اؼّك ِٕٝفٝ ِؽّك ١٘ف اهلل 1607120170100830  2347
 

   اؼّك ِٕٝفٝ ِؽّٛق ِٕٝفٝ ٤ثكنتٗ اٌؽىلأٝ 1607120170101317  2348

  انٖٚ ِؽّٛق ِؽّك ٥٠مٛب 1607120170100658  2349
 

   اٌهاء اٌّا١٤ً اتها١ُ٘ ا١ٌٍك ا١ٌٙاذّٝ 1607120170100176  2350

  اٌهاء ا٠ّٓ ٤صّاْ ٤ٍٝ ٤صّاْ 1607120170101922  2351
 

   اٌهاء ٥ٌك ٥ٌك اٌؽٝاب 1607120170100243  2352

   اٌهاء ِأِْٛ ِؽّك ِؽّك ـ١ًٍ 1607120170100465  2353

ك ا٥ٌُّٕ اٌمٕاْاٌهاء ِؽّك ٤ث 1607120170101184  2354    

   اٌهاء ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك اتها١ُ٘ قاٚق 1607120170101006  2355

   اٌالَ ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ٍُ ؼّٛقٖ ا١٥ٌٍٜٛ 1607120170102752  2356

   اٌّاء اؼّك اتها١ُ٘ ِغاٚنٜ 1607120170100203  2357

   اٌّاء ١٥ٌك ٤ثك اٌهؼ١ُ ٔاٌػ اتٛظه٠ك 1607120170101245  2358

ء ١ٌٍُ ا١ٌٍك نـااٌّا 1607120170101007  2359    

   اٌّاء ٤ثك ا١١٥ٌُ ٤ٍٝ ِؽّك ٤ثكإٌثٝ 1607120170100274  2360

   اٌّاء ٤ٍٝ ا١ِٓ ِهٌٝ ٤ْٛ 1607120170100834  2361

   اٌّاء ِعكٜ اٌّؽاخ ِؽّك ٌالِٗ 1607120170102753  2362

   اٌّاء ِؽّك اتها١ُ٘ ٤ٍٝ ظاق اٌهب 1607120170101516  2363

ّك ِؽّٛق اٌما٘ٝاٌّاء ِؽّٛق اؼ 1607120170100179  2364    

  االء ؼٍاَ ٤ٍٝ اؼّك اٌٍما 1607120170100715  2365
 

  االء ٥ٌك اٌٍثا٤ٝ اتها١ُ٘ ١٤ك 1607120170100244  2366
 

   االء ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌماقن ِؽّك اٌّّك 1607120170100659  2367

   االء فرٛغ ا١ٌٍك ِؽّك إٌٛأهٖ 1607120170102755  2368

اؼّك ٍِثٝا١ٌّّاء ٤ٕاَ  1607120170100536  2369    

   اٌٙاَ ظ٥ّح ١ٝ٤ح ا١ٌٕاق 1607120170100036  2370
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 (  77قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

كاٌفراغاٌٙاَ ٥ٍٜد ِؽّك ٤ثكٖ ٤ث 1607120170100111  2371    

  اِاي ١٥ٌك ٠ٌٛف ؼ١ٍٓ ١٥ٌك 1607120170102756  2372
 

   اِاي ٠ؽٝ اؼّك ظٛقٖ 1607120170100995  2373

   اِأٝ ا١ٌٍك ٤ثك اٌٙاقٜ ِؽّٛق ِؽّك 1607120170100445  2374

   اًِ ٤ثكاٌثاٌٛ ٤ثكاٌفراغ ٤ٍٝ اٌٍث٣ 1607120170100599  2375

  اًِ واًِ ِؽّك ٌِٛٝ 1607120170101297  2376
 

   ا١ِٕٗ ا١ٌٍك ِؽّك ٤ثك ا١ٌٍك ٥ٌك 1607120170100205  2377

   ا١ِٕٗ ِؽّك ِٕٝفٝ ِؽّٛق اؼّك ؼ١ٍٓ 1607120170100446  2378

  ا١ِه اٌكٌٛلٝ ِؽٍٓ ٠ٌٛف 1607120170100832  2379
 

   ا١ِه ظّاي ٥ِثاْ ا١ٌٍك ِؽّٛق 1607120170100833  2380

  ا١ِهٖ اِاَ االِاَ ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ 1607120170101763  2381
 

   ا١ِهٖ ؼّكٜ ا١٥ٌٍك اتها١ُ٘ اٌثالٟٔ 1607120170100983  2382

   ا١ِهٖ نِكٜ ِّكٚغ ٤ثك ا٥ٌّٟٝ اتٛ ٤رم١ٗ 1607120170100008  2383

   ا١ِهٖ ِؽّك ناِك ـٛن١ِك 1607120170101298  2384

   ا١ِهٖ ِؽّك نف٥د ١٥ٌك اٌثٙٛذٟ 1607120170100515  2385

   أرٕان ٤ثك اٌؽافٟ اؼّك ٤ثك اٌؽافٟ ١٤ك 1607120170100105  2386

   أعٝ ٔثهٜ نظة ٤ثكاٌع١ًٍ قن٠ً 1607120170102241  2387

   ا٠ّاْ اٌّٙكٜ ٤ثكاٌهؼّٓ اٌمٝهٜ ؼٍٓ 1607120170100071  2388

   ا٠ّاْ ظّاي لٝة ظاب اهلل 1607120170101838  2389

   ا٠ّاْ ؼٍّٝ ١ٝ٤ٗ ١ٌّٛٔٗ 1607120170100112  2390

   ا٠ّاْ ِؽّك ٤ىخ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170100646  2391

   ا٠ّاْ ِؽّك فرؽٝ ِؽّك اتٛ ٔاٌػ 1607120170100647  2392

   ا٠ٕاي ا٠ّٓ ٤ٍٝ ؼّك 1607120170101459  2393

   ا٠ٗ اتها١ُ٘ نوق ٤ثك اٌفاٌك 1607120170100648  2394

   ا٠ٗ اتها١ُ٘ ٤ثك اٌفراغ اٌّاف٥ٝ 1607120170100835  2395

   ا٠ٗ اتها١ُ٘ ٤ٖٛ اهلل ٤ثكاٌرٛاب اتٛو٠ك 1607120170100745  2396

٠ٗ اؼّك اؼّك اٌمٍفاٚا 1607120170101185  2397   
 

   ا٠ٗ اؼّك ٤ثكاهلل ِؽّٛق اتٛا١ٕ٥ٌٓ 1607120170100379  2398

   ا٠ٗ اِهف اتها١ُ٘ ٤ٍٝ 1607120170102757  2399

   ا٠ٗ اهلل ٚؼ١ك فرؽٝ ِؽّٛق ِؽّٛق وا٠ك 1607120170100362  2400
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 (  78جلٌت رقن )    قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتظام (             

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ا٠ٗ ظالي ا١ٌٍك اؼّك ظالي اتٛ ٜثً 1607120170100037  2401
 

   ا٠ٗ ظّاي وّاي ٌالِٗ ـٙه 1607120170101288  2402

  ا٠ٗ ؼّكٜ ٤ثك اٌثالٝ ِعا٘ك ِؽاذٗ 1607120170101059  2403
 

ِػ ٤ثكاٌٍالَ ِؽّك ؼّاقٖا٠ٗ ٌا 1607120170100208  2404    

   ا٠ٗ ٥ٌك ٥ٌك ٌٍٛ 1607120170101047  2405

   ا٠ٗ ٥ِثاْ ٤ثكٖ ِهِكٜ 1607120170100979  2406

  ا٠ٗ ٤ٕاَ اقن٠ً اٌثكٜٚ 1607120170101888  2407
 

  ا٠ٗ غه٠ة قٌٛلٝ اتها١ُ٘ اٌكٌٛلٝ 1607120170102181  2408
 

  ا٠ٗ ِؽّك ٤ثكاٌفراغ ِؽّك 1607120170101365  2409
 

   ا٠ٗ ِؽّك ِؽّك ٤ثك ا٥ٌُّٕ اٌّغهتٝ 1607120170100650  2410

   ا٠ٗ ِؽّك ِؽّٛق ٤ثك اٌفراغ اٌغهتاٜٚ 1607120170100502  2411

  ا٠ٗ ٔاظٝ ِؽّك ت١ٍٛٔٝ اتٛاٌؽاض 1607120170100836  2412
 

   تص١ٕٗ ٤ثك إٌثٝ ٤ٍٝ ِؽّك ٤ٍٝ اٌك٠ٓ 1607120170100911  2413

  تكن٠ٗ ؼٍٓ نِٙاْ ٤ٍٝ اٌث١ا٢ 1607120170100490  2414
 

   تٍّٗ ِؽّٛق اتها١ُ٘ ٤ثكاٌفراغ إٌعان 1607120170101048  2415

   ظٙاق ِاظك ِؽّك ٤ثك ا١ٌٍٝف إٌعان 1607120170100149  2416

   ظ١ٙاْ فا٠ى ٤ثكا٥ٌى٠ى ؼعاوٜ نت٣١ 1607120170100364  2417

   ظ١ٙاْ ٥ٍِك تك٠ه ا١ٌٍك اٌثؽ١هٜ 1607120160100644  2418

انٖؼٍاَ ِٕٝفٝ ا١ٌٍك ا١ِٓ ِّ 1607120160100372  2419    

   ؼٍاَ ٚظ١ٗ ٤ثك اٌهؼ١ُ ِؽّك 1607120170101507  2420

   ؼٍٕاء تكن اؼّك تكن ِه٤ٟ 1607120170102080  2421

   ؼٍٕاء ِؽّٛق ٤ثك ا٣١ٌٍّ اؼّك ١ٌٍُ 1607120170100308  2422

   ؼّاقٖ اٌّغاوٜ ا١ٌٍك اٌّغاوٜ 1607120170102758  2423

   ؼٕاْ ِؽّك ٜا٘ه فرػ اهلل ا١ٌٍان 1607120170101338  2424

   ؼ١ٕٓ ِؽّك اٌّا١٤ً أتٛ ٣ّ١٥ِ 1607120170100181  2425

   قا١ٌا ٤ٕاَ ِؽّك ١٤ك ِؽّك 1607120160102966  2426

   ق٤اء فا٠ك ٤ثكاٌٍالَ ٘اُِ ِؽّك 1607120170100604  2427

   ق١ٔا ا١٥ٌٍك ٍٜؽٗ ِؽّك ا٥ٌٍّٝ 1607120170100184  2428

   ق١ٔا ظ٥ّٗ ٤ثك اٌؽ١ّك ظ٥ّٗ ٥ٌك 1607120170100474  2429

   ق١ٔا ٤ٍٝ اتها١ُ٘ ـ١ٍفٗ 1607120170101254  2430
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 (  79قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ق١ٔا ٤ٛٔٝ لٝة ٠ٌٛف ١ٌٍّاْ 1607120170100310  2431
 

   ق٠ٕا اؼّك ٤ثك اٌثه اتٛ إٌعاٖ 1607120170100865  2432

  ق٠ٕا اؼّك ٤ثك ا٥ٌُّٕ ِٕٝفٝ لٕك٠ً 1607120160102888  2433
 

   ق٠ٕا ا٥ٌّهٜ ٥ٌك ا٥ٌّهٜ اٌىغثٝ 1607120170101406  2434

   ق٠ٕا ٤الء ٠ٌٛف ظثه٠ً 1607120170100841  2435

   ق٠ٕا ٠اٌه ـ١ٍفٗ ٥ٌك ِؽّٛق 1607120170100531  2436

ٔاته ٠ٌٛف ٔاٌػق٠ٕا ٠ٌٛف  1607120170100662  2437   
 

  نأكا اتها١ُ٘ ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ٍٝ نِٙاْ 1607120170100606  2438
 

  نأكا ٤ثك اٌهؤف ٤ثكاٌهؤف اٌك٠ٚؽٟ 1607120170101042  2439
 

   نا١ٔا ئتها١ُ٘ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّك ِغ١ىي 1607120170100504  2440

   نا١ٔا ٤ثكاٌماقن ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك فهض 1607120170100752  2441

  نا١ٔا ٤ٍٝ ؼٍٓ ٤ٍٝ ٤ٍٝ 1607120170101352  2442
 

   نؼاب ِؽّك ١ٌٍّاْ ِؽّك اتٛ ١ٌٍّاْ 1607120170102170  2443

  نؼّٗ ن٘ا ِّكٚغ لٝة ؼ١ٍٓ 1607120170100607  2444
 

   نِا ٤ثكاٌٛ٘اب ا١ٌٍك ٌاٌُ 1607120170100808  2445

   نٜ٘ٛ ٤الء فإاق اؼّك ٠ٌٛف ٤ّانج 1607120170100686  2446

ٝ ِؽّك ناِكنٔا ٔالغ ت١ٍٛٔ 1607120170100608  2447    

   نٚاْ ٜانق اؼّك ١ٍَِٛ نظة 1607120170100723  2448

   نٚاْ ِفرٝ ٤ثكنتٗ ٤ثكاهلل وّىٗ 1607120170101086  2449

   ن٠ُ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ اتٛاٌعالظً 1607120170100637  2450

   ن٠ُ ١٘اء اٌك٠ٓ ِؽّك إٌّاٚٞ ِؽّك 1607120170100989  2451

اٌّا١٤ًن٠ٙاَ وغٍٛي وغٍٛي ٤ٍٟ  1607120170101065  2452    

   ن٠ٙاَ ِؽّك نف٥د اتِٛاقٜ 1607120170100762  2453

   و٘هاء ٤ثك اٌفراغ ِؽّك اتٛ اٌّعك 1607120170100537  2454

   و٠ٕة ١ٝ٤ٗ ٤ٍٝ اٌفهي 1607120170100009  2455

   و٠ٕاخ ٤ٍٝ اؼّك ٍٜؽٗ اٌى٠اخ 1607120160102889  2456

   ٌانٖ اِهف ٤ثكإٌّٕف اٌعًّ 1607120170101154  2457

   ٌانٖ ا١٥ٌٍك اٌث١ٍٛٔٝ ا١٥ٌٍك ؼٕٛنٖ 1607120170102101  2458

   ٌانٖ ا١٥ٌٍك ِؽّك ٤ٍٝ ت٠ٍٍٛٝٝ 1607120170100222  2459

   ٌانٖ تٙعد لٝة اؼّك اٌه٠فٟ 1607120170100842  2460
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 ( 81قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس ديوي الرقن االكب هسلسل

   ٌانٖ ٌالِٗ فرؽٝ غاوٜ 1607120170100654  2461

  ٌانٖ ِٛلٝ ِؽّٛق ا١ٌٍك ٌاٌُ 1607120170100118  2462
 

   ٌانٖ ٤اقي ؼٍٓ فهؼاخ ؼٍٓ 1607120170101165  2463

   ٌانٖ ٤ٍٝ ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ٍٝ ِؽّك 1607120170100453  2464

٥ٌك ِؽّٛق ٤ّهٌانٖ ِؽّك  1607120170102759  2465    

   ٌانٖ ِٕٝفٝ ِؽّك اتها١ُ٘ اتٛ ٥ٌكٖ 1607120170100664  2466

  ٌا١ِٗ ِؽّك ٤ثكاٌؽٝ ٌهٚن 1607120170100639  2467
 

   ١ٌٙه ِؽّك ِؽّك ٤ثك اٌثالٝ اتٛ ِٛذٗ 1607120170102273  2468

   ٌٍّٝ ١ٌك فهض ٤اِه ٤ثك اٌعٛاق 1607120170100687  2469

الِح ِٙهاٌٍّْٝ ِؽّك ٌاِٝ ٌ 1607120170100191  2470   
 

   ٌٍٜٛ اٌاِٗ ٠ٌٛف ٠ٌٛف ٔاته 1607120170101489  2471

  ٌّاغ ٔاٌػ فهؼاخ ٠ًٛٔ ِه٤ٝ 1607120170101089  2472
 

   ٌّه اؼّك ؼٍٕٝ ِؽّك اؼّك ـ١ًٍ 1607120170100516  2473

   ٌّه ِؽّك ِؽّٛق ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120170101432  2474

   ٌٕاء ا١ٌٍك أٛن اتها١ُ٘ اٌكاٌٝ 1607120160100471  2475

   ٌٙاَ اؼّك ِؽّٛق ِؽّك ظٕاغ 1607120170100640  2476

   ِاقٜ اٌّؽاخ ِؽّك اؼّك اٌثؽ١هٜ 1607120170100906  2477

   ِإ٘كٖ ٔالغ اٌك٠ٓ ٤ثك اٌؽ١ّك اٌك١ِاٜٝ 1607120170101462  2478

   ِهٚق ٘أٝ ٠ٌٛف ٌِٛٝ ٠ٌٛف 1607120170100404  2479

   ِٙك ِؽّٛق اٌّغاوٜ ِؽّٛق اؼّك 1607120170100405  2480

ا١ٌٕاق ١٥ٌك ِؽّك 1607120170102760  2481    ١ِه٠ٓ  

   ١ِّاء اؼّك ِؽّك اتها١ُ٘ اٌعٍكٖ 1607120160102938  2482

   ١ِّاء فرؽٝ اتها١ُ٘ ا١٥ٌٍك ٤ٝٛاْ 1607120170101494  2483

  ١ِّاء فرؽٝ ٤ثك اٌّؽٍٓ إٌّٛفٝ 1607120170101009  2484
 

   ١ِّاء ِؽّك ا١٥ٌٍك ٌِٟٛ 1607120170100529  2485

   ٔثاغ ِثانن ِٕٕٛن ؼ١ٍٓ ؼٍا١ٔٓ 1607120160101107  2486

   ٔفاء ٤اٜف ٤ثكا٥ٌى٠ى ٠ٌٛف 1607120170102761  2487

   ٔف١ٗ اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ و٠كاْ ت١ٍٛٔٝ 1607120170100020  2488

   ٘ؽٝ اِهف فٛوٜ ِف١ّهاتِٛاقٜ 1607120170100541  2489

   ٤ثك اٌهؼّٓ ن٘ا تك٠ه ِؽّٛق ِٕػ 1607120170101018  2490
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 ( 81الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )                          قسن  ػلن الٌفس     

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٤ثك ا٥ٌى٠ى اتها١ُ٘ إٌاٜٚ ٤ٍٝ ٍِثٝ 1607120170100001  2491

  ٤ثك ا٥ٌى٠ى نت٣١ نت٣١ ـ١ًٍ غه٠ة 1607120170100907  2492
 

   ٤ثك ا٥ٌى٠ى ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى أتٛ ا١ٌى٠ك ٚأً 1607120170101144  2493

   ٤ثك اهلل ٤اقي ٥ِثاْ ِؽّٛق اٌّٙاٜٚ 1607120170101021  2494

   ٤ثك اهلل ٤اٜف اؼّك اٌّاِٝ 1607120170101508  2495

   ٤ث١ه اؼّك اتها١ُ٘ اتها١ُ٘ ظاقٚ 1607120170100162  2496

   ٤ىٖ ِٕٕٛن ٤ثكاٌٛ٘اب ِٕٕٛن 1607120170100232  2497

  ٤الء اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّٛق ق٤ً 1607120170100418  2498
 

   ٤ٍٝ اتها١ُ٘ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ِؽّٛق 1607120170100902  2499

   ١ٍ٤اء ا١٥ٌٍك ِؽّك ِؽّك إٌّّاٜٚ 1607120170100457  2500

  ١ٍ٤اء ٤ٍٝ ٤ٍٝ ؼٍٓ اٌك٤كن 1607120170101342  2501
 

   فاّٜٗ ا١ٌٍك ِؽّك ٤ثكاٌفراغ ِرٌٛٝ 1607120170102763  2502

  فاّٜٗ ظّاي اٌّٛاقفٝ اتها١ُ٘ ا١ٌٍك 1607120170100538  2503
 

   فاّٜٗ ٤ثكٖ ١ٝ٤ٗ اٌى٠ثك 1607120170100618  2504

   فاّٜٗ ٤ٕاَ ِؽّك ١٤ك اتٛٔف١ٗ 1607120170102764  2505

   فاّٜٗ فرؽٝ ٤ثك اٌفراغ و٠اْ 1607120170101289  2506

   فاّٜٗ ِؽّك ؼٍٓ ِؽّك ؼٍٓ ؼٍا١ٔٓ 1607120170100406  2507

   فاّٜٗ ٘أٝ ٤ٝا قاٚق اتٛا١٥ٌك 1607120170100934  2508

   وا١ٍ١ِا ؼٍٓ ٤ٍٝ ِؽّك ا٥ٌّعٕٝ 1607120170101243  2509

   وهٌر١ٕا ا١ِه ٔث١ً ؼ١ٕٓ اٌثٕاْ 1607120170100341  2510

  وه٠ّاْ ٥ٍٜد ٤ثكاٌٙاقٜ ٤ٍٝ اتٛ ا٥ٌٝا 1607120170101092  2511
 

   ال١ًِ ِؽّٛق ن٘ٛاْ ٍِثٝ 1607120170100641  2512

   ِاظك ٠ؽٝ اٌّهت١ٕٝ اٌؽ١ٍٕٝ فهض 1607120170102765  2513

   ِاوْ ِؽّك اؼّك ن٘ٛاْ ا٥ٌره 1607120170100626  2514

   ِؽّك اتها١ُ٘ فرػ اهلل ٤صّاْ ٥ٌك اٌك٠ٓ 1607120160100611  2515

   ِؽّك اؼّك ِؽّك اؼّك قت١ً 1607120170101453  2516

   ِؽّك ؼاذُ ِؽّك ١ٌّه ٤ثك اٌفراغ 1607120170101027  2517

   ِؽّك ؼاِك ؼاِك ٤ٖٛ ٌاٌُ 1607120170100471  2518

   ِؽّك و٠ٓ ٤اِه ِؽّك 1607120160103227  2519

   ِؽّك ِه٠ف ِؽّٛق ٜٗ 1607120170100719  2520
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 (  82قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ِؽّك ِٕٝفٝ اٌكٌٛلٟ ؼٍٕٝ ذا٠ة 1607120170100708  2521

   ِؽّك ٔث١ً ِىهٜ ٤ثك اٌثانٜ ٤ثكاهلل 1607120170100589  2522

   ِؽّٛق ١٥ٌك فٛاق ٤ثك اٌفراغ اٌمٝة 1607120160100141  2523

  ِهاَ ا١ٌٍك ذٛف١ك ٤ثك اٌّع١ك ِؽّك ٤ثك اهلل 1607120170100669  2524
 

ثكاٌثانٜ ِؽّك ٤ثكاٌفراغ ٤ثكإٌثِٝهٖٚ ٤ 1607120170100642  2525    

   ِهٖٚ ٤ٍٝ ٔاٌػ ِؽّك اؼّك 1607120170101760  2526

  ِهٖٚ ٤ٍٝ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ١٤ّٗ 1607120170100022  2527
 

   ِهٖٚ ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ١ٌك اؼّك 1607120170100819  2528

  ِه٠ُ اتها١ُ٘ ٤ٍٝ ١ٍ٤ثٗ 1607120170102799  2529
 

٤ثك ا١١٥ٌُ ِا١٘ٓ نوقِه٠ُ ِٕٕٛن  1607120170101247  2530    

   ِٕٝفٝ نظة ؼٍّٝ ِؽّك 1607120170100267  2531

   ِٕٝفٝ وّاي ِؽّك ٔعُ 1607120170100571  2532

   ِٕٝفٝ ١ٌٚك ِؽّك ٥ٌك ِهوٚق 1607120170101429  2533

   ِٕان اٌكٌٛلٝ ِؽّك ِغاوٜ 1607120170100024  2534

   ِٕان ٤اٜف ِؽّك ٠ٌٛف ١ٝ٤ٗ 1607120170100085  2535

   ِٕاي ٤ثكا٥ٌى٠ى ١٘ف اهلل ٤ثكا٥ٌاٜٝ 1607120170100766  2536

   ِٕاي ٔكٜ ِؽّك ِؽّك إٌثا٦ 1607120170101308  2537

   ِٕٗ اهلل ِؽّك ِفران اؼّك اتٛنوثٗ 1607120170100823  2538

   ِٕٝ ٤ثكاٌؽف١ٟ ت١ٍٛٔٝ ٤ثكاٌؽ١ّك اتها١ُ٘ 1607120170102767  2539

   ِٕٝ ٤ٍٝ ـ١ًّ اؼّك اتٛ ؼعه 1607120170100914  2540

   ِٕٝ ِؽّك ِؽّك ٤ٍٝ ٤رّاْ 1607120170100543  2541

   ِٕٝ ِؽّٛق ٔثؽٟ اٌّا١٤ً و٠كاْ 1607120170100275  2542

   ِٙا ؼّاقٖ ِؽّك ؼٍٕٝ ِعا٘ك 1607120170100165  2543

   ِٙا ٔاته ٕٔه تٙهاْ 1607120170101252  2544

   ِٝ ا١ٌٍك اؼّك ِؽّك اٌث٠ٍٍٛٝٝ 1607120170102768  2545

١ه ِؽّك ؤاذِٗٝ ا١ٌٍك ِٕ 1607120170100678  2546    

   ِٝ ١ٌّه ٔثهٜ فهض إٌّاٜٚ 1607120170100026  2547

   ِٝ ِؽّك اٌّٙكٜ ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك اٌّٙكٜ 1607120170101417  2548

   ١ِاقٖ ظ٥ّٗ اؼّك ِرٌٛٝ ِرٌٛٝ 1607120170100109  2549

   ١ِان اتها١ُ٘ ِؽّك اتٛ ٤هب 1607120170100565  2550
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 (  83الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )        قسن  ػلن الٌفس                        

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ١ِهفد ِؽّك ا١ٌٍك اٌغٍثاْ 1607120170101355  2551
 

   ١ِهٔا ٤ثكاهلل ٤ٍٟ اؼّك اٌثٍماٌٝ 1607120170100235  2552

ٓ نوقٔاق٠ٗ نظة ِؽّك ؼ١ٍ 1607120170100799  2553    

   ٔث١ٍٗ ت١ٍٛٔٝ ٤ثك اٌؽ١ّك اتها١ُ٘ ات٥ٌٛكٖ 1607120170100679  2554

   ٔكا ٤اٜف اٌّؽاخ ٤ثك اٌغفان اتها١ُ٘ 1607120160102896  2555

   ٔكٜ ِعكٜ ا١ٌٍك اؼّك إٌٝٝاٜٚ 1607120170100318  2556

  ٔه١ِٓ ـاٌك ا١ٌٍك ِؽّك ا٠ًٌٛٝ 1607120170100196  2557
 

ثك ا٣١ٌٍّ اتها١ُ٘ ؼٕٛنٔه١ِٓ ِؽّك ٤ 1607120170100217  2558    

  ّٜٔٛ اؼّك ِؽّك ؼ١ٍٓ ِؽّك ١٤ك ناِك 1607120170100097  2559
 

   ٔف١ٓ اؼّك االِاَ اؼّك االِاَ 1607120170101529  2560

   ٔٙٝ ٘اقٜ فرؽٝ إٌؽٕاغ 1607120170100432  2561

   ٔٛن ؼٍٓ ٤ثكاٌّع١ك ٤اِٛن 1607120170101214  2562

تٛ ٣ّ١٥ِ ِهف اٌك٠ٓٔٛنا ا١ٌٍك ت١ٍٟٛٔ ا 1607120170100034  2563    

   ٔٛنا ِا٘ه ؼٍٓ ا١ٌٍك و٠كاْ 1607120170100098  2564

   ٔٛن٘اْ ت١ٍٟٛٔ اؼّك ِؽّك إٌعان 1607120170100315  2565

   ٔٛن٘اْ تىه ا١ٌٍك ١ٌك اؼّك 1607120170100052  2566

   ٔٛن٘اْ ذاِه ٤ٍٝ ٤ثكا٥ٌُّٕ اتٛواًِ 1607120170100755  2567

ك ٤ثك اٌماقن ا١ٌٍكٔٛن٘اْ ِه٠ف اؼّ 1607120170101227  2568    

   ٔٛن٘اْ ٤اقي ٤ىخ ا١ٌٍك ا٥ٌهتٝ 1607120170100087  2569

  ١ٔهٖ ا١ٌٍك فرؽٝ ا١ٌٍك ِٙهاْ 1607120160100621  2570
 

   ١ٔهٖ ؼ١ٍٓ ٍِثٝ اٌعّاي 1607120170101927  2571

   ١ٔهٖ نف٥د ٤ٍٝ ا١ٌٍك ٔأف 1607120170102769  2572

١ٍٔٝهٖ ٤ثكا٥ٌُّٕ ؼ١ّكٖ ِرٌٛٝ ٤ 1607120170101067  2573    

   ٘اظه اتها١ُ٘ ِؽّك ِؽّٛق ٔعا 1607120170100620  2574

   ٘اظه اؼّك اؼّك ـ١ًٍ اٌؽّىاٜٚ 1607120170102172  2575

   ٘اظه ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ٤ثكا٥ٌاي و٠اْ 1607120170102102  2576

   ٘اظه فىهٜ ١٥ٌك اٌّا١٤ً أتٛ غاٌٝ 1607120170100916  2577

١ٕ٤ٕه ٘اٌٗ ن٘ا ِّكٚغ ؼٍٓ 1607120170100813  2578    

   ٘اٌٗ و٠ُٕٙ ٤ثك اهلل ٤صّاْ ِا١٘ٓ 1607120170100100  2579

   ٘اٌٗ ِؽّٛق ِؽّك اٌّالٜٚ 1607120170100621  2580
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 (   84قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٘ا٠كٜ إٌّاٜٚ إٌّاٜٚ اٌه٠ٕٚٝ 1607120170100213  2581

   ٘ا٠كٜ ١ٍٜثٗ ِؽّك اتها١ُ٘ ا٥ٌّكاٜٚ 1607120170101304  2582

   ٘ثٗ اِهف اٌّؽاخ ٤ثك اٌؽ١ّك اٌٍٛاق 1607120170100272  2583

   ٘ثٗ ا١٥ٌٍك ٥ٍِك ا١٥ٌٍك ٤ثك ا٥ٌى٠ى 1607120170101451  2584

كا٥ٌى٠ى ٔاٌػ ا١ٌٍك٘ثٗ ِؽّك ٤ث 1607120170100049  2585   
 

   ٘كٜ نِٙاْ ٤ثك اٌّمٕٛق ِٕٝفٝ اٌٙالٌٝ 1607120170101175  2586

   ٘ك٠ه اتها١ُ٘ وّاي إٌٌٛأٟ 1607120170101517  2587

  ٘ك٠ه اؼّك ٤ثكاٌهؤف ا١ٌٍك ٤ثكاٌماقن 1607120170100711  2588
 

   ٘ك٠ه ا١ٌٍك ٤ثكٖ ا١ٌٍك ٕ٘كاٜٚ 1607120170100174  2589

ـاٌك ِّكٚغ اتها١ُ٘ ٤ٍٝ٘ك٠ه  1607120160100556  2590   
 

   ٕ٘اء ٤ثكٖ ِؽّك اٌكنظ١ٕٝ 1607120170101011  2591

   ٕ٘اء ٤ٍٟ ٤ثك اهلل ٤ٍٟ ٤ثك اهلل 1607120170100055  2592

   ٕ٘ك ووه٠ا ِؽّك ١ٌكاؼّك 1607120170102770  2593

   ٕ٘ك ٤ثكإٌأه ٤ٍٝ إٌّاٜٚ 1607120170102159  2594

   ٚالء ؼٍٓ اؼّك ٤ٍٝ غه٠ة 1607120170100033  2595

   ١ٌٚك ِؽّك ؼ١كن ت١ٍٛٔٝ ٤ٍٝ ظٛقج 1607120170101038  2596

   ٠انا ن٘ا ٤ثكا٥ٌُّٕ ووه٠ا ٤ٍٝ ٠ًٛٔ 1607120170100200  2597

   ٠ا١ٌّٓ اتها١ُ٘ نوق ؼعاض 1607120170101433  2598

   ٠ا١ٌّٓ اٌثكٜٚ ظ٥ّٗ ِؽهٚي اٌعهٚأٝ 1607120170100918  2599

   ٠ا١ٌّٓ ؼٍٕٝ فرؽٝ اؼّك ٤ٍٝ 1607120160100477  2600

   ٠ا١ٌّٓ ٠اٌه ٤ّه اؼّك ِٕكٚن 1607120170100871  2601

   ٠ا١ٌّٕا ف١ًٕ ؼٍّٝ ٤ثكاٌماقن 1607120170101443  2602

 طـــــــالب حمـــــــولـوى هستجـــــدوى

   اٌّاء ١٥ٌك ِؽٝ ـفاظح    2603
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 ( 85) اًتظام (               جلٌت رقن )  قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ٤ثك اٌثانٜ ِؽّٛق اٌمٕاْ 1607120160100736  2611

  اؼّك ٔأه ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌعٛاق 1607120160102882  2612
 

   اٌالَ اؼّك ٤ثك ا٥ٌُّٕ اٌٍهؼٝ 1607120160100126  2613

   ا١ٌّّاء ا١ٌٍك ٤ثكاٌهؼّٓ ؼّاق 1607120150100268  2614

   ا١ِهٖ ٤ثك اٌٙاقٜ ِؽّك ٤ثك اٌٙاقٜ ٤ثك اٌؽ١ٍُ 1607120160100373  2615

   ا٠ٗ اهلل ٌٕك ا١٥ٌٍك ٠ًٛٔ اٌؽانْٚ 1607120160100360  2616

   ظّاي ا١ٌٍك ظّاي ذٙاِٝ ٤ثك اٌعٛاق 1607120160100780  2617

   ق٠ٕا ِفران ٤ثكاٌفراغ اؼّك إٌاٜٚ 1607120160101066  2618

   ٤ث١ه ٤ثك اهلل ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ١ِٕه 1607120150100611  2619

   ِٕٝ ا١ٌٍك اؼّك فهض ١ٌك اؼّك اٌؽعهٜ 1607120160100333  2620

   ِٙا ٘اؼٝ ِؽّٛق وِهٖ 1607120160100188  2621

أكٜ ظّاي ِٕٝفٝ اتٛا١ٌى٠ك ؼٍٓ اغ 1607120150100283  2622    

   ٍٔه٠ٓ ِعكٜ ٤اتك٠ٓ إٌاٜٚ اٌّهٌٝ 1607120150100936  2623

   ٔٛن٘اْ اتها١ُ٘ ا١٥ٌٍك ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120150100550  2624

   ٘ثٗ ؼٍٕٝ ت١ٍٛٔٝ ِٕٝفٝ اٌكٌٛلٝ 1607120160102890  2625

   ٘ك٠ه اتها١ُ٘ ٔالغ اٌثاو 1607120160102891  2626

 خلارجفرصت اوىل هي ا طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة 

   ؼٍاَ ِٕٕٛن ٤ثك اٌٍّٝة ؼٍٓ اٌفًٙ 1607120140101168  2627
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 (85قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك اتها١ُ٘ اؼّك اٌى٠ٕٝ 1607120170101953  2628
 

   اؼّك ٥ٌك ٤ثكٖ اٌّهٌٝ اٌثؽ١هٜ 1607120170102773  2629

  اؼّك ٤ثكاٌٍران ت١ٍٛٔٝ ا١ٌٍك اتِٛثً 1607120160101562  2630
 

   اؼّك ِؽّك ا١ٌٍك ِٝا٢ٚ 1607120160102256  2631

    ظا٣ِاؼّك ِٕثاغ ١ِٕه ٤ثك اهلل 1607120160102900  2632

   اٌهاء ٤ٕاَ ِؽٝ اٌك٠ٓ ؼٍا١ٔٓ 1607120160102423  2633

  اٌّاء ِؽاذٗ ِؽّك ـ١ٍفٗ ٤ٖٛ 1607120160102131  2634
 

   اٌّاء ِؽّك ٤ٖٛ ا١٥ٌٍك نِٙاْ 1607120170102776  2635

   اٌّاء ِؽّٛق ٥ِثاْ ِؽّٛق ٤ثكاٌماقن 1607120170101762  2636

  افهاض ٤ثك إٌثٝ غاوٜ ِرا 1607120170102269  2637
 

   ا١ٌٍك ا١٥ٌٍك ا١ٌٍك ِؽّك 1607120160103025  2638

  اٌٙاَ اٌّؽاخ ا١ٌٍك اٌثاظٛنٜ 1607120170102085  2639
 

اؼّك ٤ثاي اتها١ُ٘ ٤ّه ٝاِأ 1607120170101541  2640    
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 (  86الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )  قسن  ػلن 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ا١ِهٖ ؼٍٓ ؼعاوٜ ِؽّك اتٜٛاٌة 1607120170102777  2641

   ا١ِهٖ ِؽّك ِؽّٛق اؼّك غاٌٝ 1607120170102246  2642

   ا١ِٕٗ ا١ٌٍك اٌّرٌٛٝ ا١ٌٍك ٔؽٕاغ 1607120170102270  2643

   ا٠ّاْ ٤ّاق ٤ٍٝ ؼٍّٝ قاٚق 1607120170102178  2644

   ا٠ّاْ ِؽّك ت١ٍٟٛٔ ِؽّك ِهِه 1607120170102054  2645

   ا٠ٗ اتها١ُ٘ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثك اٌؽ١ّك ِرٌٛٝ 1607120170102097  2646

   ا٠ٗ ١ٌٍّاْ و١الٔٝ ٤ٍٝ و١الٔٝ 1607120170101749  2647

   ا٠ٙاب ٘أٝ ا٥ٌٍكاٜٚ نِٙاْ ِؽّك 1607120170102778  2648

   ظّاي ِؽّك ؼاِك ٤ثكاهلل اٌٍٛقأٝ 1607120170101966  2649

   ظ١ٙاْ ِؽّك إٌّاٜٚ ٤ثكاٌؽى١ُ 1607120170102387  2650

   ؼٍٕاء ٤ٍٝ ٍٜؽٗ ٤ٍٝ 1607120170102780  2651

  ـٍٛق ِؽّك ١ٌك اؼّك ١ٌك اؼّك اتٛو٠ك 1607120170102098  2652
 

   ق٠ٕا ١ٝ٤ٗ ا١٥ٌٍك اؼّك غاوٜ 1607120170102783  2653

   ق٠ٕا فىهٜ ٤ثك اٌماقن ٤ثك اٌّمٕٛق 1607120170102057  2654

   نا١ٔا ا١٥ٌٍك أؼّك أتٛ ـ١ٝٝح 1607120170101561  2655

   نا١ٔا ٔثؽٝ ِؽّك ١ٌّٛٔٗ 1607120170101562  2656

   نؼّٗ ظّاي ٤ثك ا٥ٌى٠ى اتٛ ا٥ٌال االؼٛي 1607120160102390  2657

   نؼّٗ ـاٌك ؼافٟ ٔٛغ اؼّك 1607120170102154  2658

   نٚ٘ٗ ظّاي ٤ثكاٌفراغ ظاق اٌىه٠ُ 1607120160101854  2659

   ن١ٍِٚاء ِٕٝفٝ ٤ثكاٌىه٠ُ ا١ٌٍك تاِا ا١ٌّؿ 1607120160101670  2660

   ن٠ُ اِهف ٔالغ ٔاظٟ ٤عالْ 1607120170102058  2661

   ن٠ٙاَ ا١٥ٌٍك اتٛ اٌّىانَ ن٘ٛاْ 1607120160102905  2662

   و٠ىٜ ِّكٚغ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170101524  2663

   ٌانٖ اٌّغاٚنٜ ت١ٍٛٔٝ ِؽّك ِؽّك ٜٗ 1607120170102786  2664

   ٌانٖ نا٘ٝ ا١٥ٌٍك ٥ٌك اٌفهِاٜٚ 1607120170102272  2665

   ٌانٖ ٤اٜف ِؽّٛق اتها١ُ٘ اٌثىاٜٚ 1607120170102051  2666

   ٌّه ١ٌٍّاْ ٤ثكاٌؽٝ قلهْ 1607120170102789  2667

   ٌّه ٤صّاْ ِٕٝفٝ ٤صّاْ ظ٥ّٗ 1607120170102818  2668

   ٌِٛٗ ؼ١ٍٓ ٤ثكا١ًٌٔٛ ِؽّك اٌعكٜٚ 1607120160102317  2669

   ِاق٠ٗ ِٕٝفٝ ا١٥ٌٍك قن٠ُٚ اٌؽٕاٜٚ 1607120170102339  2670
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 (  87قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس ي الرقن االكبديو هسلسل

   ِه٠ف ٥ِرى ٤صّاْ اٌّهٌٝ ٌؽٍٛي 1607120170102791  2671

   ٜانق اِهف ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ٍٝ ِؽّك تالي 1607120170102792  2672

   ٤ثك إٌأه اؼّك ِؽّك اٌّا١٤ً اٌثه٘اِٝ 1607120170102225  2673

١ّ٤هٖ ٤ثكاٌهؼّٓ اؼّك ٤ثكاٌف١ًٙ ٤ثكاٌٍالَ 1607120170102795  2674    

   ٤ىٖ ١٘صُ ِؽّك ٤ثك اٌع١ك ِؽّك 1607120170101883  2675

   غاقٖ اتها١ُ٘ ِؽّك اتها١ُ٘ ـ١ًٍ 1607120170101772  2676

   غاقٖ ت٠ٍٍٛٝٝ اتها١ُ٘ قاٚق 1607120170101747  2677

   فٛو٠ٗ اٌاِٗ ِف١ك ٌث١ة ٤ثك اٌٍالَ 1607120160102333  2678

ٌفراغ ت١ٍِٛٔٝؽّك ظ٥ّٗ ٤ثك إٌثٝ ٤ثك ا 1607120170101952  2679    

   ِؽّك ١٥ٌك ٤ثكاٌع١ًٍ ٌِٛٝ 1607120170102797  2680

   ِؽّك ١ٌّه ١ٝ٤ٗ و٘هاْ ٥ِثاْ 1607120170101754  2681

   ِهٖٚ ٤ثك اٌؽف١ٟ ت١ٍٛٔٝ ٠ٌٛف اؼّك 1607120170101949  2682

   ِؽّك تىه ٤ثك اٌهؼ١ُ اؼّك 1607120160102912  2683

   ِؽّك ِٕٕٛن ٥ِثاْ و١الٔٝ 1607120160101563  2684

   ِؽّٛق ظّاي ٤ثك ا١ٌٍٝف ١٤ٍٝ ِؽّك 1607120160102914  2685

   ِه٠ُ ٤اِه ٤ثكاٌغٕٝ ؼ١ّكٖ 1607120170102800  2686

   ِٕٝفٝ ـاٌك أؼّك ٤ثكٖ ا٥ٌاٌُ 1607120170101738  2687

   ِٕٝفٝ ِؽّك ؼٍٓ ؼٍٓ وغٍٛي 1607120170102801  2688

   ِٕٝ ٤ثك إٌأه ِؽّك اٌعكاٜٚ 1607120170102114  2689

   ِٝ لكنٜ ٤ثك اٌؽ١ٍُ ٌهؼاْ 1607120170101526  2690

   ٔأا ّ٘اَ ِؽّك ؼٍٓ اٌثكاٌٝ 1607120170101767  2691

   ٔاق٠ٗ ِٕٝفٝ اتٛ ا٥ٌّاٜٝ ٤ىاَ 1607120160102202  2692

   ٔكٜ ِؽّك فٛوٞ ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌّع١ك 1607120170101528  2693

   ٍٔه٠ٓ ٤ٍٝ ووه٠ا ٤ٍٟ ٤ثك ا٥ٌّٝٝ 1607120170102115  2694

   ٍٔٙٗ اؼّك اؼّك اتها١ُ٘ اٌٙالٌٟ 1607120170102213  2695

   ٔٛنا ِؽّك ٤ٍٝ ٤ّانٖ ِٕٝفٝ ٤ّانٖ 1607120170102802  2696

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ا١٥ٌٍك ٤ثك اٌٍالَ ا١ٌٍك 1607120170101884  2697

   ٘اظه ٤ٍٝ ِؽّٛق ِٕثاغ 1607120170101768  2698

   ٘أُ ٔثؽٝ ١ٝ٤ٗ اٌّا١٤ً 1607120170101961  2699

ه ٤ثكاٌؽ١ّك ٤ثكاٌثه ا١ٌٍك٘ك٠ه ِا٘ 1607120170102217  2700    
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 ( 88قسن  ػلن الٌفس                              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٚالء ا١ٌٍك ؼاِك ِؽّك قنتاٌٗ 1607120170101556  2701

١ّٓ نظة ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك ٤ثك اٌعٛاق٠اٌ 1607120170102374  2702    

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤُالث ػلــــيا 

   ؼٍٓ ١ٝ٤ٗ ؼٍٓ اٌكٌٛلٝ  1607120170102829  2703

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   اؼّك ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّٛق ظا٠ُٚ 1607120150102616  2704

ؽّك ٤ٍاوهاٌهاء اتها١ُ٘ ٤ثك اٌؽ١ٍُ ا١ٌٍك ِ 1607120160102901  2705    

  ا٠ٗ ٥ِثاْ ٤اتك٠ٓ ِٕٝفٝ ٥ٌكاٌك٠ٓ 1607120150102613  2706
 

   ٌٕاء ٌٝفٝ ِؽّك ١ٌٍُ 1607120160102351  2707

   ٔفاء ف١هٚو ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ثك اهلل 1607120150102423  2708

   ١ٍ٤اء ٤ٍٝ اتٛو٠ك اٌّا١٤ً 1607120150102608  2709

   فّٙٝ نت٣١ فّٙٝ فًٙ 1607120150101533  2710

   ٔٛن٘اْ نافد اتٛا١ٌى٠ك ٤ثك اٌؽ١ّك ١٤ٍٝ 1607120160101970  2711

   ّ٘اَ ِؽّك ِؽّٛق ا١ٌٍّعٝ 1607120160102918  2712

   ٕ٘اء ١ٌّه ٤ثك اٌفراغ اٌّا١٤ً 1607120160102919  2713

   ٕ٘ك ِؽّك ؼٍّٝ ٤ثك اهلل ٔٛن اٌك٠ٓ 1607120160102920  2714

   ٠ا١ٌّٓ ظالي ٤ثك اٌٙاقٜ اٌمٍّٝ 1607120160102094  2715

 فرصت اوىل واخريٍ هي اخلارج الب باقـــوى لالػــــادةطـــــــ

   اتها١ُ٘ ٔاته ِرٌٛٝ ٜاؼْٛ 1607120150102618  2716

   اٌّاء ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤ثكا٥ٌى٠ى ؼٍاْ 1607120150101584  2717

   ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ِعا٘ك 1607120140103269  2718

   ِؽّك نِٙاْ ٤اٜف ١٥ٌك 1607120140103184  2719

   ٕ٘اء ن٘ا ِٕٝفٝ ٤ثكاٌفراغ 1607120150102598  2720

   ٠ٌٛر١ٕا فّٙٝ ووٝ ؼّا٠ٗ 1607120150101602  2721
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 (  89الئحت جديدة ) اًتظام (      جلٌت رقن )        شؼبت )االثار االسالهيت(قسن  االثــــــــــار    

 حظبث هال التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك اتٛ ا٥ٌال ووٝ نا٘ٝ 1607120160100708  2731
 

  اؼّك ِعكٜ ٤ثكاهلل اتها١ُ٘ ؼٍٓ 1607120170102523  2732
 

  اٌهاء اؼّك ذٛف١ك و٤ٍٛن 1607120170102164  2733
 

  اٌّاء اؼّك ٜا٘ه ٤ٍٝ ِؽّك 1607120170100388  2734
 

  اٌّاء ٤اقي ا١ٌٍك ا٥ٌكٜٚ 1607120170102526  2735
 

  اِاي ا١ٌٍك ٤ٍٝ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ٍٝ إٌٛأهٖ 1607120160102435  2736
 

  نٚا٠كا ٥ٌك ؼاِك ٥ٌك اتها١ُ٘ 1607120170102184  2737
 

  ٌاٌٝ اؼّك ؼ١ٍٓ اٌّا١٤ً اؼّك 1607120170102291  2738
 

  ٌٙاَ ٤ٕاَ ٤ثكاٌهاوق غاوٞ ١ًٔ 1607120170100393  2739
 

   ١ِّاء ِف١ك ٤ثك اٌٍالَ ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ّه 1607120170100248  2740

   ٤ّه ٤ثك ا٥ٌى٠ى ١٘ٛ٤ٓ ٤ثك اٌماقن 1607120160101127  2741

   غاقٖ نظة ا١٥ٌٍك ٤ثك اٌّع١ك ٤ٝا 1607120170100395  2742

   ٥ِال ِؽّٛق ٤ثك اٌّافٝ ِهٌٝ ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120170100583  2743

  ١ِاقٖ ِؽّٛق ٤ثكاٌٙاقٞ ٤هب 1607120170100725  2744
 

   ٔعٜٛ اتها١ُ٘ ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ِؽّك 1607120170101680  2745

   ٔكٜ ِؽّك ِؽّٛق ـٝاب ٤ّه 1607120170100802  2746

   ٔٛن ا١٥ٌٓ ٤ٕاَ ِؽّك ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك 1607120170100484  2747

   ١ٔف١ٓ اٌّا١٤ً ـ١ًٍ اتٛ إٌٙه ـ١ًٍ 1607120170100680  2748

   ٘اٌٗ ٤ىِٝ ِؽّك ٤ٍٝ ظاق 1607120170100171  2749

   ٘ك٠ه ٠ٌٛف اٌكٌٛلٟ ِهٌٟ 1607120170100514  2750

   ٚئاَ ٔالغ ِؽّك اؼّك ؼٍٓ 1607120170102055  2751
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 (   89الئحت جديدة ) اًتساب (      جلٌت رقن )       شؼبت )االثار االسالهيت(قسن  االثــــــــــار   
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   اؼّك ٤ّه اٌّا١٤ً اؼّك ذهاب 1607120170102521  2752

  اؼّك وّاي ِؽّك ِؽّك غك٠ٗ 1607120170102329  2753
 

  اٌؽ١ٍٓ ؼٍّٝ ؼٍّٝ ِؽّك ٤ثك اٌعٛاق 1607120170101840  2754
 

  اِأٝ ٜانق ا١ٌٍك ٤ٍٝ ؼٍٓ ٜٗ 1607120170101542  2755
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 ( 91الئحت جديدة ) اًتساب (      جلٌت رقن )      شؼبت )االثار االسالهيت(قسن  االثــــــــــار   

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ا١ِهٖ ظّاي اتها١ُ٘ ؼٍة اهلل 1607120170102204  2761

   ؼٍٕاء ؼّكٜ اٌّا١٤ً اٌّا١٤ً اٌغهتاٜٚ 1607120170102533  2762

   ق٠ٕا ِؽّٛق اتها١ُ٘ ٤ٍٝ اتٛ إٌعا 1607120170102140  2763

   ق٠ٕا ٕٔه نوق اتٛو٠ك 1607120170102229  2764

  ٌانٖ ِؽّك ذٛف١ك ٤ثك اهلل 1607120170102298  2765
 

ٌٝ ِؽّك ِؽّٛق لٝة اٌغٕاٌَا 1607120170102534  2766    

   ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك اتٛاٌّعك ٤ثك اٌهاوق اٌّا١٤ً 1607120160101610  2767

   ٤ى٠ىٖ ـاٌك ت١ِٛٝ ِؽّك ٤ّانٖ 1607120170101845  2768

   ١ٍ٤اء ٜانق ٤ثك ا٥ٌاٜٝ ٤ثك اٌثالٝ ـٙه 1607120170101828  2769

   ِؽّك ا١ٌٍك ِؽّك ٤ٍٝ ٤ثك اٌهؼّٓ 1607120170102021  2770

   ِؽّك ظٛقج ٤ّه اتها١ُ٘ 1607120170102847  2771

   ِؽّك ؼاِك ِؽّك ِؽّك ٌِٛٝ 1607120170102041  2772

   ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ؼٍٓ ٤ٍٝ ٤ٕأٝ 1607120170101579  2773

   ِؽّٛق فاً٘ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ا١ٌٍك ٥ِْٕٛ 1607120160102706  2774

   ِٕٝ ِٛلٝ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ـ١ه اهلل 1607120170102323  2775

   ١ِان ٤ٕاَ ٤ثكا٥ٌى٠ى ِؽّك ٤ّه 1607120170102538  2776

   ٔعالء فرؽٟ ٤اِه اتها١ُ٘ 1607120170102211  2777

  ٔٙاي ِّكٚغ ٤ٍٝ االٔح 1607120170101563  2778
 

  ٔٛنا ٥ٌك ١١ُٔ اٌّا١٤ً اتٛ ناي 1607120170101862  2779
 

  ٔٛن٘اْ أٛن ِؽّك ؼٍا١ٔٓ ٤ثاي 1607120170101913  2780
 

ِؽّٛق ٜٛالْ ٔٛن٘اْ ِؽّٛق ٠ؽٝ 1607120160102703  2781    

  ٘اظه ؼٍٓ ؼٍٓ ٤ٖٛ اٌؽكاق 1607120170102173  2782
 

  ّ٘اَ فهض ا١٥ٌٍك ِؽّك اتٛ ٚاٌٝ 1607120170102139  2783
 

   ٘اٌٗ ٤ثك اٌّافٝ اٌث٠ٍٍٛٝٝ اتها١ُ٘ 1607120160102237  2784

  ١ٌٚك وهَ ٤ثكاٌكا٠ُ اتها١ُ٘ ؼٍٓ 1607120160102422  2785
 

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   ِهٚق ٔاظٝ ٤ثك اهلل ١٤ٍٝ ِؽّك 1607120160102817  2786

   ِؽّك ظّاي أٛن ا١ٌٍك ٤ّه 1607120160102293  2787

   ِؽّٛق اتها١ُ٘ ٤ثكاٌّع١ك ٠ٌٛف اٌفمٝ 1607120160102328  2788
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 (   91الئحت جديدة ) اًتظام (      جلٌت رقن )       (رصريتشؼبت )االثار املقسن  االثــــــــــار   

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  لهسلس

  اٌّاء اؼّك ِؽٝ اٌك٠ٓ ا١ٌٍك ٤ٍٝ 1607120170101705  2791
 

  اٌهاء اِهف ؼّاقٖ ٤ٍٝ اٌفٌٛٝ 1607120170102509  2792
 

  االء اٌاِٗ اتها١ُ٘ ٤ثكاهلل ٌالَ 1607120170100656  2793
 

  ا١٥ٌٍك ا١ٌٍك ا١٥ٌٍك ؼٍٓ ِٙاب 1607120170100627  2794
 

   اًِ ٤ثك اٌؽى١ُ ا١ٌٍك فرػ اهلل 1607120170101996  2795

   اًِ ٤ٕاَ ٤ٍٝ ٤ٍٝ 1607120170102354  2796

   ا١ِهٖ اؼّك ٤ثك اٌّمٕٛق ِؽّك قاٚق 1607120170101864  2797

   ا١ِهٖ اٌّهغٕٝ اتٛاٌٛفا ٤ثك اٌهاوق 1607120170102233  2798

   ا٠ٗ ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك ا١ٌٍك 1607120170102388  2799

   تٍّٗ ِٕٕٛن اؼّك ٤ثك ا٥ٌّٟٝ ٤ّهٜ 1607120170102060  2800

   ؼٍٕاء ٔاته ؼعاوٜ ٤ثكاٌٍالَ اؼّك إٌعان 1607120170102322  2801

   ؼٍٕاء ا٠ٙاب ِؽّك ِه٤ٝ 1607120170100758  2802

   نٜ٘ٛ اتها١ُ٘ فانٚق ٥ِثاْ ِا١٘ٓ 1607120170102210  2803

   ٌانٖ فهض ؼاِك اؼّك ١٤ّٗ 1607120170101454  2804

   ٌّا٘ه ِؽّك ئتها١ُ٘ فإاق اٌرٙاِٟ 1607120170100922  2805

  ١ِّاء ٤ٍٝ ا١ٌٍك ٤ٕه 1607120170100505  2806
 

  ١ِّاء فرؽٝ اٌّا١٤ً اٌّا١٤ً ت١ٍٟٛٔ 1607120170100287  2807
 

   ٘ؽٝ اؼّك ٔك٠ك اؼّك 1607120170100394  2808

   غاقٖ نوق اتها١ُ٘ ا٥ٌٍكٔٝ 1607120170102112  2809

ّك ٤ٍٝ تاو٠ٕٗفرؽ١ٗ اِهف اؼ 1607120170101426  2810    

   ٌثٕٝ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ؼٍٓ ٤ثك ا٥ٌى٠ى 1607120170102004  2811

   ١ٌّاء ١٤ك ٤ثك اٌفراغ اتٛ ٣ّ١٥ِ 1607120170101675  2812

   ِؽّك ٜانق ٤ثكاٌغفان ٥ٌك اٌثٍٕٙٝ 1607120170101221  2813

   ِؽّك غّهٜ اتٛ اٌفرٛغ غّهٜ اتها١ُ٘ 1607120170102106  2814

٤ثكا٥ٌُّٕ ٠ٌٛف ِؽفٛٞ ِؽّك ٠ٌٛف 1607120170101801  2815    

   ١ِان ِٕٝفٝ فإاق ٤ثك اٌٍالَ 1607120170101737  2816

   ١ِان ٔاظٝ ٤ٖٛ ّٜاْ 1607120170101170  2817

   ٔعالء ن٘ا ِثهٚن نوق إٌاقٞ 1607120170101648  2818

   ١ٔهٖ ِؽّك ا١ٌٍك ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤رّاْ 1607120170100028  2819

٤ثال١ٔٞٚهٖ ِؽّك ٤ثكنتٗ ٤ٍٟ اٌى 1607120170102214  2820    



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                الطالة                              التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانية                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويس ببلقذرة علي الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

215 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 ( 92جلٌت رقن )     الئحت جديدة ) اًتظام (            (رصريتشؼبت )االثار املقسن  االثــــــــــار  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ٘اظه ّ٘اَ ِؽّٛق ِؽّك ِمٍك 1607120170101597  2821

١ٍح٘اٌٗ ِٕٝفٝ ؼاِك ِؽّك ّ٘ 1607120170102148  2822    

   ٘ثٗ ِؽّك ٠ٌٛف اتها١ُ٘ ٌغا 1607120170100173  2823

   ّ٘د ِٕٝفٝ اتها١ُ٘ ت١ٍٟٛٔ ِرا 1607120170102149  2824

   ٌٚاَ ٔأه ا١ٌٍك ِؽّك 1607120170101964  2825

   ٚفاء ٤الء اٌك٠ٓ ِؽّك ٤ثك اٌٍالَ 1607120170102046  2826

   ٠ؽ١ٝ ٌاِٝ ٤ثك اهلل اؼّك و٠ٚٓ 1607120170101239  2827

   ٠ؽ١ٝ ِٕٝفٝ واًِ ٤ٍٟ ٤ف١فٝ 1607120170102243  2828
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 ( 92ت رقن )   الئحت جديدة ) اًتساب (       جلٌ        (رصريتشؼبت )االثار املقسن  االثــــــــــار  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ِؽّك ؼٍٓ ٤ثكا١ٌٍٝف ٤ثكاٌٙاقٜ ٤ثكاٌٙاقٜ 1607120170102535  2829

   ٔٛن٘اْ ـاٌك ٤ثك اٌّؽٍٓ ٤ثك اٌثالٝ ـٙه 1607120170101829  2830
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 ( 93الئحت جديدة ) اًتظام (   جلٌت رقن )     (يوًاًيت والروهاًيتشؼبت )االثار القسن  االثـــــار   

 الحظبث ه التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اؼّك ١ٌٚك وّاي ِهٌٝ تكن 1607120160100915  2851
 

  ا١ٌّّاء ٤ّاق ٤ثك اٌٙاقٜ ٤ثك اٌٛاؼك اٌعًّ 1607120170101633  2852
 

  تهاء ِؽّك ا١ٌٍك اٌث١ٍٛٔٝ 1607120170100431  2853
 

  تٍاَ ِثهٚن ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك ظ٥ثاْ 1607120170100263  2854
 

٤ثك اٌٍّهظ١ٍ١ىا ن٠ّْٛ فٛوٞ ؼ١ٍُ  1607120170100837  2855    

   ق٤اء ا٠ّٓ نِاق اؼّك ١٥ِة 1607120170101795  2856

   نِٙاْ ٤اٜف نِٙاْ ٤ٍٟ 1607120170101280  2857

   ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك اؼّك ِؽّك اٌى١٘هٜ 1607120160101286  2858

   ِؽّك ـاٌك اتها١ُ٘ ا١ٌٍك قناو 1607120170100751  2859

   ِؽّك ١ٌك اؼّك ٤ثكاٌه١ِك اٌؽٍفاٜٚ 1607120170100264  2860

  ِه٠ُ ٔالغ ٤ٍٝ ا١ٌٍك لٝة 1607120170102202  2861
 

   ِه٠ُ ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك أتٛ إٌعا 1607120170100890  2862

   ١ِهٔا ٤ىِٝ فهض قاٚق اتها١ُ٘ ١ٍٔة 1607120170101861  2863

   ِٕٝفٝ ١ٌٍّاْ اٌّا١٤ً ٥ٌكُ٘ 1607120170100714  2864

   ١ِاقٖ ِؽّك اتها١ُ٘ ت١ٍٛٔٝ اٌّغهتٝ 1607120170101860  2865

   ٔكا نف٥د اؼّك ِؽّك ٠ٌٛف 1607120170100314  2866

   ٘اظه اتها١ُ٘ ووه٠ا ٤ّه 1607120170101595  2867

   ٘كٜ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌاي ١ٝ٤ٗ 1607120170102175  2868

   ٚالء ٤ٕاَ فرؽٝ ِٕٕٛن اتها١ُ٘ 1607120170101514  2869

   ٠ّٕٝ اٌّا١٤ً اتها١ُ٘ ٤اتك٠ٓ 1607120170100353  2870

 وى لالػــــــــادةطـــــالب باقـــــــ 

   ِٕٙك ِؽّٛق اؼّك ٌث٣ 1607120160101316  2871

   ٕ٘اء ٥ٌك اؼّك اتٛ اٌٙها٠ه 1607120160102812  2872

 فرصت اوىل واخريٍ طـــــالب باقـــــــوى لالػــــــــادة 

   اـالق ا٠ّٓ ِؽّك ِؽّك ا١ٌٕاق 1607120150101095  2873

ك٠ٓاٌالَ ِٛلٝ اؼّك ِٙاب اٌ 1607120140101513  2874    
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 ( 94جلٌت رقن )    الئحت جديدة ) اًتساب (  (يوًاًيت والروهاًيتشؼبت )االثار ال قسن  االثـــــــار 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   اؼّك ا١ٌٍك ٤ٍٝ ا١ٌٍك ظاب اهلل 1607120160102248  2881

ِؽّك ا١ٌٍك اتها١ُ٘اؼّك ٌاِػ  1607120160102815  2882    

   اؼّك ١ٌف إٌٕه ٔالغ ِؽّك اٌفث١هٜ 1607120170102038  2883

   اِٛاق اٌاِح ِؽّك ٔاٌػ ِٕٝفٝ 1607120170102166  2884

   االء ن٘ا ِؽّك ِؽّك وتاقٜ 1607120170101853  2885

   ا١ِهٖ اؼّك اٌّا١٤ً ظ٥ّٗ اٌّا١٤ً 1607120170102195  2886

ٌٛلٝ ٤ثكا٥ٌى٠ى اٌكٌٛلٝو٠ٕة ِٕٝفٝ اٌك 1607120170102157  2887    

  ٌّاغ أؼّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌفراغ إٌٍّٟ 1607120170102013  2888
 

   ٌّه ؼٍٓ اؼّك ِاِٗ 1607120170101850  2889

   ١ِّاء ؼاِك ؼاِك اتها١ُ٘ اتٛ اٌف١ه 1607120170101857  2890

   ٤ث١ه ؼّاقٖ ِؽّك ٤ثكاٌّؽٍٓ ١ٝ٤ٗ 1607120170101659  2891

ته فرػ اهلل اٌثٍرا٤ٜٚال ظا 1607120170102135  2892    

   ٤ٍٝ نِكٜ ٤ٍٝ ئتها١ُ٘ اٌٍّرىاٜٚ 1607120170102376  2893

   فٛوٜ ٤ثك اٌؽ١ّك اؼّك ٤ثك اٌؽ١ّك إٌفرٝ 1607120160101611  2894

   ِؽّك ات٣ّ١٥ِٛ ٤ّاق ٌاٌُ 1607120170102194  2895

   ِؽّك ِؽّك اٌّا١٤ً ظاب اهلل 1607120170101976  2896

١ِثح اٌؽّك ذّاَ ؼ١ٍّٝ ِؽّك ٔأه 1607120170101787  2897   
 

  ِؽّٛق ِؽّك اؼّك ِؽّك ٕٔه 1607120170102536  2898
 

  ِؽّٛق ِؽّك ِؽّٛق ٤ثكاٌّع١ك اٌّاٍِٝ 1607120170101813  2899
 

  ِهٖٚ ٤ثكاٌع١ك ِؽّك ٤ثكاهلل ٤ٍٝ 1607120170101661  2900
 

   ِٝ ٤ثك اٌّاٌه ٤ٍٝ اتٛ ٜا٠ُ 1607120170101581  2901

اؼّك ٚ٘ثٗ ِٕٝفٍّٝٔٗ ٥ٍِك  1607120170101681  2902    

  ١ٔهٖ ١ٝ٤ٗ ِؽّك ا١ٌٍك ا٥ٌّهٜ 1607120170102030  2903
 

   ٘اظه ا١ٌٍك ا١ٌٍك ِؽّك اٌع١ان 1607120170101554  2904

   ٘اظه ـاٌك ِؽّك ِؽهَ إٌؽاي 1607120170102263  2905

   ٠ا١ٌّٓ ظّاي ٍٜؽٗ ِؽّك ٔا٠ً 1607120170102539  2906

     

     

     

     



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                الطالة                              التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانية                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويس ببلقذرة علي الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

212 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

                  ( 94جلٌت رقن )      الئحت جديدة ) اًتساب (   (يوًاًيت والروهاًيتؼبت )االثار الش   االثـــارقسن  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

  ق٠ٕا ِٕٝفٝ ٤ثكاٌؽ١ّك ِؽّك 1607120150102166  2907
 

الء ِؽّك اٌؽ١ٍٕٝ غ١ُٕ ـٙه٤ 1607120160101510  2908    

   ٔكٜ ِؽّك ا١ٌٍك ٤ثكا٥ٌى٠ى ٤صّاْ 1607120160101626  2909

 فرصت اوىل واخريٍ طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة 

    اٌّاء ؼ١ٍٕٓ فٛاق ؼ١ٍٕٓ اٌٍالِٛٔٝ 1607120150102003  2910
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 ( 95الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )      قسن  املكتباث واملؼلوهاث      

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

اٌعٛاق ٤ثك ا٥ٌاي ٤ٍٛاْاؼّك ٤ثك ا٥ٌُّٕ ٤ثك  1607120160100030  2911   
 

  اؼّك ِؽّك ؼٍٕٝ اؼّك ووهٜ 1607120170102577  2912
 

   اٌهاء اٌث١ٍٛٔٝ ٍٍُِ ِؽّك ٍٍُِ 1607120170100442  2913

   اٌهاء ؼّكاْ ووٝ أؼّك اٌثٍاٜٝ 1607120170102330  2914

   اٌهاء ؼّكٜ ٤ثك اٌفراغ ِؽّك ِاظٛن 1607120170100804  2915

٤ثك اهلل ٤ٍٝ اٌه١ِكٜاٌهاء ٤اقي  1607120170100858  2916    

   اٌهاء ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌهؼ١ُ ٤ثكاٌّع١ك 1607120170101330  2917

   اٌالَ اِهف ِؽّك فإاق اٌّا١٤ً ٤ثكاهلل 1607120170102578  2918

  اٌّاء ٌاِٝ اتٛ اٌّىانَ ٥ٌك 1607120170101928  2919
 

  اٌّاء ٤ثك ا٥ٌاي اؼّك ِؽّك و٠ك 1607120170100120  2920
 

   اٌّاء فرؽٟ ا١ٌٍك ِؽّك اٌٍثىٟ 1607120170100633  2921

   اٌّاء فٛوٞ ِٙكٞ ١ٌٍّاْ 1607120170102075  2922

   ا١ٌّّاء اتها١ُ٘ ذٛف١ك اتها١ُ٘ قناو 1607120170101925  2923

   ا١ٌّّاء ن٘ا ِؽّك ٤ثكاٌغفان 1607120170102579  2924

  ا١ِٕٗ ٜا٘ه اؼّك اتها١ُ٘ ٍِثٝ 1607120170102580  2925
 

١ِهٖ اتها١ُ٘ ٠ٌٛف ٥ٌك ٤ٍٝا 1607120160101451  2926    

  ا١ِهٖ ؼّك ؼاِك ؼّك ٤ٖٛ 1607120170100282  2927
 

  ا١ِٕٗ اتها١ُ٘ ِؽّك ٤ٍٝ ا٥ٌّكاٜٚ 1607120170100468  2928
 

   ا٠ّاْ ٤ٍٝ ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤ثك اٌّع١ك ١٤ٍٝ 1607120170101820  2929

   تٍّٗ ا١ٌٍك ِؽّك اتها١ُ٘ ِٕٝفٝ 1607120170102130  2930

اء ٤ٕاَ ِؽّك ِؽّٛق ٤ٍٝؼٍٕ 1607120170101641  2931    

   ظٛأٗ ِؽّك ِؽّك اتٛإٌعاٖ ١٘ىً 1607120170102581  2932

   ؼٕاْ ٤ٍٝ ا١ٌٍك فًٙ اهلل 1607120170102590  2933

   نا١ٔا فه٠ك ٤ّه فرػ اهلل ١ِٙا 1607120160100223  2934

   نٚاْ نأفد ؼ١ٍٓ ناغة 1607120170100209  2935

ك ٤ثك نتٗن٠ُ ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك ا١ٌٍ 1607120160100877  2936    

   ٌانٖ ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك اٌؽ١ٍٕٝ ٤ٍٝ ٤ٝا 1607120170100373  2937

   ٌانٖ ٤ٍٝ ١٥ٌك ٤ٍٝ ٕٔان 1607120170100372  2938

   ٌانٖ ِؽّك ٥ٌك ٤ٍٝ اٌؽكاق 1607120170101340  2939

   ٌؽه نظة ٤ثك اهلل ا١ٌٍك ذهاب 1607120170101246  2940
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 ( 96) اًتظام (               جلٌت رقن )    قسن  املكتباث واملؼلوهاث           الئحت جديدة

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٌٍّٝ ـ١ًّ ِؽّك ِؽّٛق ؼث١١ٍح 1607120170101900  2941
 

  ١ِّاء ٤ثك اٌّؽٍٓ ٤ثك اٌؽى١ُ ؼٍٓ اٌٙثاب 1607120170100695  2942
 

   ١ِّاء ٤ٕاَ اٌّا١٤ً ؼ١ٍٕٓ 1607120170101610  2943

   ١ِّاء ِؽّك ٥ٌك اؼّك ـالف 1607120170102082  2944

   ١ِّاء ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ٍُ ٤ٍٟ اتٜٛثً 1607120170102266  2945

   ١ِّاء ِفران ِؽّك اٌّا١٤ً اٌم١ٍٕٝ 1607120170100084  2946

   ٤ثك اهلل ٤ٍٝ ِؽّك ٤مً ٤مً 1607120160100742  2947

   ٤ث١ه ٔثهٜ ٤ثكاٌٍالَ ا١ٌٍك اؼّك 1607120170100456  2948

  ٤ث١ه ِا٘ه ِؽّٛق ـٝاب ٤ّه 1607120170100717  2949
 

  ٤ال ١ٌف اٌك٠ٓ ٤ٍٝ ١ٌف ا٥ٌّٕاٜٚ 1607120170101300  2950
 

   ٤ّاق اٌك٠ٓ ؼٍّٝ ٤ثك اٌّف٣١ ٤ثك اٌكا٠ُ اٌعٕكٜ 1607120170102593  2951

   فاذٓ ٤ثك اٌماقن ظاته ٤ثك اٌماقن اٌّالٌٝ 1607120170102622  2952

ك ِؽّك ففه اٌك٠ٓفاذٓ ّ٘اَ ِؽّ 1607120170101937  2953    

   فاّٜٗ ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك ٤ّه اٌفاِٝ 1607120170101617  2954

  فاّٜٗ ٤ثك اٌف١ًٙ ا١ٌٍك ٤ٍٝ ا١ٌٍك اؼّك 1607120170102595  2955
 

   فا٠ىٖ تهواخ ِؽّك ٤ثك ا٥ٌّٝٝ ـٍف اهلل 1607120170101926  2956

  لكن٠ٗ ن٘ا ٠ٌٛف ِؽّك اتٛاٌّعك 1607120160100473  2957
 

  ِثهٚوٗ ا١ٌٍك ٥ٌك اتها١ُ٘ ٤ثك اهلل 1607120170101353  2958
 

   ِؽّك ا١ٌٍك اتها١ُ٘ ٜٗ اٌّهلاٜٚ 1607120160102985  2959

   ِؽّك نظة ٤ثكإٌثٝ ِٕٕٛن ل١مٝ 1607120170102362  2960

   ِؽّك ٌاِػ ِؽّك نظة 1607120160101131  2961

   ِؽّك ِه٠ف اتها١ُ٘ ِه٠ف 1607120160102986  2962

افٝ نفا٤ٝ ٤اِهِؽّك ٤ثك اٌّ 1607120160102988  2963    

   ِؽّك ِهٌٝ ِؽّك ِهٌٝ نِٙاْ 1607120160100613  2964

   ِؽّٛق اتها١ُ٘ ِؽّك ِهٌٝ ِؽّك 1607120170102599  2965

   ِؽّٛق نظة ِؽّٛق اتها١ُ٘ ١ٍِٕٝ 1607120170100480  2966

  ِؽّٛق ِؽٍٓ ٤ثكإٌثٝ ٤ثكاٌىه٠ُ 1607120160103129  2967
 

ِٝؽّٛق ِؽّك ِؽّٛق ذهو 1607120160100658   2968    

   ِهفد اٌّا١٤ً اٌٜٙٛ اٌّا١٤ً 1607120170102015  2969

   ِهٖٚ ِؽّك ٤ثك اٌغٕٝ اتها١ُ٘ ِا١٘ٓ 1607120170101255  2970
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 ( 97الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )      قسن  املكتباث واملؼلوهاث      

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

   ِٕان ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك لاٌُ 1607120170102600  2971

   ِٝ ؼٍٓ اؼّك ِؽّك إٌعان 1607120160102989  2972

   ِٝ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌؽى١ُ ٤ثكاهلل 1607120170100357  2973

   ١ِاقٖ ٤اقي ِؽّٛق ٜٗ 1607120170100397  2974

   ٔاق٠ٗ ا٠ّٓ ٤ٕره اتها١ُ٘ ِهوٚق 1607120170101419  2975

   ٔعالء ظ٥ّٗ ؼٍٓ اؼّك غ١ُٕ 1607120170100119  2976

   ٔعٜٛ اتها١ُ٘ ؼ١ٍٓ ِهٌٝ ت١ٍٛٔٝ 1607120170100544  2977

   ٔكا ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك اٌؽكاق 1607120170101348  2978

   ٔكا ٤ٕره ٠ٌٛف ٤ثكإٌّك 1607120170101236  2979

   ٔكا فا٠ى ٤ثك اٌٍّٝة ِٕٝفٝ ـ١ًٍ 1607120170100292  2980

اتها١ُ٘ ٥ٌك ؼافٟ فهؼاخ ٔكٜ 1607120170101848  2981    

   ٔكٜ ٤ثكاٌماقن ٤ٍٝ اؼّك ٠ٌٛف 1607120170101929  2982

   ٍّٔٗ ٤ثكٖ ٤ثك ا٥ٌاي ا١ٌٍك ٤ٍٝ وٍاب 1607120170101592  2983

   ٔٛنا ا١٥ٌٍك تك٠ه ٤ٍٝ ٤ٖٛ 1607120160102949  2984

   ٔٛن٘اْ ٤ثكاٌرٛاب اتها١ُ٘ ـٙه 1607120170100371  2985

اؼّك اٌؽ١ٍٍٟ٘اظه اؼّك  1607120170100115  2986    

   ٘اٌٗ اؼّك اؼّك اٌؽ١ٍٍٟ 1607120170100116  2987

   ٘ثٗ ٤ٍٝ ؼ١ٍٓ ِٕكٜ ِٝه 1607120160102956  2988

   ٘كٜ اتها١ُ٘ اؼّك ِاقٜ 1607120170100064  2989

   ّ٘اَ ن٘ا ٤ٍٝ واًِ ٤ٍٝ اٌؽا٠ً 1607120170102601  2990

   ٕ٘ك اؼّك ٤ثكا٣١ٌٍّ ِؽّك اتها١ُ٘ 1607120170100376  2991

   ٠ا١ٌّٓ إٌّكٖٚ تك٠ه ٤ٍٝ 1607120170100065  2992

   ٠ا١ٌّٓ ا٠ّٓ ِؽّك اتها١ُ٘ اٌفٙاٌٝ 1607120170101249  2993

   ٠ٍهٜ ١ٌّه ِٕٝفٝ ٤ٍٝ اٌّهلاٜٚ 1607120160100707  2994

   ٠ّٕٝ ّ٘اَ ٤ثك ا١١٥ٌُ ِٕٝفٝ اٌكٚأٍٝ 1607120170102103  2995

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

ؼٍاَ ِؽّك اتها١ُ٘ اِاَظٙاق  1607120160100643  2996    

   ٥ِال ِا٘ه ا١ٌٍك ا١ٌّأٝ ٌالِٗ 1607120150102505  2997

   ِٝ ؼٍٓ ِؽّك اؼّك نفا٤ٝ 1607120160100101  2998
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 (  97الئحت جديدة ) اًتظام (               جلٌت رقن )       قسن  املكتباث واملؼلوهاث        

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

 فرصت اوىل واخريٍ طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة 

   فاّٜٗ اتها١ُ٘ ِهِكٜ اؼّك ا١ٌٍّعٝ 1607120140100801  2999

   ٌانٖ ِؽّك ٤ثك اٌهؼّٓ ِؽّك اٌفالي 1607120150101413  3000
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 ( 98قسن  املكتباث واملؼلوهاث              الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

تها١ُ٘ اؼّك اتها١ُ٘ اٌٍىهٜا 1607120170102585  3001   
 

   اؼّك ٤ٕاَ ذٛف١ك ا٥ٌّهاٜٚ 1607120170102589  3002

  اؼّك ِعكٜ ِؽّك تكٜٚ 1607120160101605  3003
 

   اؼّك ِؽّك ٤ثك اٌع١ك ِا٠ُٚ 1607120170101781  3004

   اؼّك ِٕٝفٝ ِٕٝفٝ ـ١هاٌك٠ٓ 1607120160103029  3005

ٓاٌالَ ا١٥ٌٍك ٤اتك ٤ثك اٌّؽٍ 1607120170102061  3006    

   اٌالَ ِؽّك ا١ٌٍك ِؽّك اتٛ ِؽاذٗ 1607120160102999  3007

   اٌّاء ِؽّك اؼّك ِؽّك ٔمه 1607120170102603  3008

   اٌّاء ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ٍُ ٤ثك اٌّمٕٛق ٤ثكاٌكا٠ُ 1607120170102056  3009

   اٌّاء ِؽّك ٚفا ِؽّك ظالي 1607120170102076  3010

١٥ٍك اتٛغ١ّٕحاِعاْ ٤ثك ا١ٌٍٝف ِؽّك اٌ 1607120170101923  3011    

   االء ؼّىٖ ِؽّك ت١ٍٛٔٝ 1607120170102084  3012

   االء ٤ثك اٌثك٣٠ ٤ثك إٌثٝ إٌٍّٝ 1607120160101966  3013

   اٌى٘هاء اتها١ُ٘ ٤ثكاٌؽ١ٍُ اتها١ُ٘ ظاق 1607120160102581  3014

   ا١ٌٍك اؼّك ِؽّك ٤ٍٝ ٤ٍٝ ِٕكٚن 1607120160103002  3015

ا٥ٌثًاًِ ٥ٍِك ِؽّك  1607120160103003  3016    

   ا١ِٕٗ ٤اقي ٤ثك اٌغفان ا١ٌٍك ٤ٍٝ 1607120160102583  3017

   ا١ِهٖ اتها١ُ٘ ٤ثك اٌعٛاق ِهاق 1607120170102604  3018

   ا١ِهٖ ا١ٌٍك ِؽّك ا١ٌٍك ؼ١ُّ 1607120170102143  3019

   ا١ِهٖ ١ٝ٤ٗ ووه٠ا ِؽّك ا١ٌٍك 1607120170102605  3020

   ا١ِهٖ ِؽّك اؼّك ٤ٍٝ ا٥ٌثك 1607120170101851  3021

   أعٝ ٌاِٝ فرؽٝ اٌه٠ً 1607120160101801  3022

   أٙان ن٘ا ١٥ٌك اتٛظ٠ٍٛٝ 1607120160101747  3023

   ا٠ّٓ ِؽّك اتها١ُ٘ ـ١ًٍ ـ١ًٍ 1607120170102606  3024

   ا٠ٗ اؼّك اتها١ُ٘ ٤ٍٟ لٕك٠ً 1607120170101909  3025

  ا٠ٗ اؼّك اتٛا٥ٌّاٜٝ ِؽّك اؼّك 1607120170102294  3026
 

٠ٗ اؼّك اٌّا١٤ً ٤ثك اٌٍالَ ٥ٌكا 1607120170101711  3027    

   ا٠ٗ ١٥ٌك ٤ثك اٌؽ١ّك ٔك٠ك اٌٝثاؾ 1607120170101590  3028

   ا٠ٗ ِؽّك ٤ثكاٌؽ١ّك ١ٝ٤ٗ ٥ٍِٛق 1607120160101860  3029

   ا٠ٗ ِؽّك ١٤ك إٌاٜٚ ٤ثكاهلل 1607120170102607  3030



 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                كليـــت اآلداة                                                                                                                

 Education Student' s Affairs                                                                الطالة                              التعلين وشئوى 
 

 م 8102/8102 للعام جامعيالثانية                          طالب الفرقةقائمة بأسمــــاء  

 سبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليويكليت هتويسة في هجبالث العلوم االً –جبهعت كفر الشيخ   –الرؤيت : كليت االداة 
 

فست في سوق العول الي ًشر الثقبفت والوعرفت في هجبالث العلوم االًسبًيت واالجتوبعيت واللغبث في الوجتوع هي خالل اعذاد خريج هتويس ببلقذرة علي الوٌب –جبهعت كفر الشيخ –الرسبلت: تسعي كليت االداة 

 ظف بوب يخذم البيئت الوحليت واالقليويت في اطبر هي القين االرتقبئيتواجراء بحوث علويت تو
 35 /23 /3122 

HEBA 

 

225 

Kafrelsheikh University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

Kafrelsheikhجاهـؼت كـفر الشــــيخ  University

جاهـؼت كـفر الشــــيخ 

 (  99جلٌت رقن )  الئحت جديدة ) اًتساب (                  قسن  املكتباث واملؼلوهاث     

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  تاًٌ ِؽّك اتها١ُ٘ االظاٜٚ 1607120170102608  3031
 

  ؼاذُ ا١ٌٍك ت١ِٛٝ ٤ٍٝ ِٕٕٛن 1607120170102609  3032
 

   ـاٌك اتها١ُ٘ ٤ثكاٌّمٕٛق ٤ثكا٥ٌى٠ى٤ثكاهلل 1607120170102610  3033

ا ٥ِثاْ تكٜٚ ِؽّٛقق٠ٕ 1607120170102611  3034    

   نأا اؼّك اٌّؽاخ اؼّك اٌّا٠ُٚ 1607120170102209  3035

   نا١ٔا نِكٞ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اٌٍالَ 1607120170102152  3036

   نٜ٘ٛ ِا١٘ٓ ٥ٌك ِا١٘ٓ 1607120160103164  3037

  نٚٔاء نِٙاْ ٤ثك ا١ٌٍٝف ؼّك 1607120170101726  3038
 

إٌثا٦ ن٠ٙاَ ِّكٚغ اؼّك اؼّك 1607120160101568  3039    

   و٠ٕة نظة ِٙكٜ نِٙاْ 1607120170101607  3040

   و٠ٕة واًِ ٜٗ ؼ١ٍٓ أؼّك 1607120170102023  3041

  ٌانٖ اٌؽ١ٍٕٝ ِؽّٛق ٤ٍٝ ٌٍٝاْ 1607120170102612  3042
 

   ٌانٖ ١ٌّه اؼّك ِهف 1607120170102614  3043

   ٌانٖ ٤ثك ا٥ٌُّٕ ؼ١ٍٓ ِؽّك ؼ١ٍٓ 1607120170101538  3044

  ٌانٖ ٤ثك اٌٙاقٜ ِؽّك ١٤ٍٝ 1607120170102053  3045
 

   ٌانٖ ِؽّك ِرٌٛٝ اؼّك ِرٌٛٝ 1607120170101770  3046

  ٌٍّٝ ٤ثكٖ اؼّك ِٕٝفٝ إٌٝٝاٜٚ 1607120160101931  3047
 

   ٌّه ٌاِػ ٔثهٞ ٤ثكاٌغفان اؼّك ٌاٌُ 1607120170102093  3048

   ١ٌّٗ ا١٥ٌٍك ِؽّك ٤ّه ف١ٛق 1607120140102949  3049

ا٤ٓ١ٕ٥ٌثك اهلل ٤ثاي اتٛ ٗا١ِِّاء اٌ 1607120170101771  3050    

   ١ِّاء ِعكٜ اٌّؽاخ نِٙاْ ٤ٍٝ 1607120170101765  3051

   ١ِّاء ّ٘اَ ٤ثكاهلل ق٠ٚه 1607120170101911  3052

   ٤ثك ا٥ٌُّٕ ١ٌّه ٤ثك ا٥ٌُّٕ ظالي 1607120160103012  3053

   ٤ثكاٌٛ٘اب ١٥ٌك ِؽّك اٌؽٍّٝ 1607120170102616  3054

١ٛٔٝ ؼٍٓ ؼٍٓ اٌٛنقا٤ٝٔث١ه نت٣١ تٍ 1607120170101735  3055    

   ٤ث١ه ن٘ا ٤ٍٝ نِٙاْ ا١٥ٌّهٜ 1607120170102618  3056

   ٤ث١ه ٤الء ٤ثكنتٗ اٌّغاٚنٜ ٤ثك نتٗ 1607120170101525  3057

   ١ٍ٤اء ؼٍٕٝ ظٛ٘ه ٤ثك اٌماقن 1607120170102079  3058

   ١ٍ٤اء ِؽّٛق فرؽٝ اتٛ ٠ٌٛف 1607120170101846  3059

ٌؽٝ ِؽّك ؼّاق٤ّان اؼّك ٤ثك ا 1607120160101641  3060    
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 ( 111الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )        قسن  املكتباث واملؼلوهاث      

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  غاقٖ ٤ثكاٌعٛاق ٍٜثٗ ن٘ٛاْ 1607120160102724  3061
 

  غاقٖ ١٤ك اؼّك ِؽّك 1607120160102106  3062
 

  فرؽٝ ِؽّك فرؽٝ وغاٖٚ 1607120160103016  3063
 

  ١ٌٍٝ ٤ٍٝ اؼّك ؼعاض 1607120170101748  3064
 

  ِعكٜ اتها١ُ٘ اؼّك ِٕٝفٝ 1607120170102624  3065
 

  ِؽّك ٤ثكا١ٍ٥ٌُ اتٛ ا٥ٌىَ لٝة االظهٚق 1607120150101877  3066
 

  ِؽّك فرؽٝ فرٛغ ا٥ٌٍكاٜٚ اتٛقٌٛلٝ 1607120150101597  3067
 

   ِؽّك ِؽّك ٤ثك اٌّٛظٛق ِؽّك ١٥ُٔ 1607120170101578  3068

  ِؽّك ِٕٝفٝ ا١٥ٌٍك ٤ىاَ 1607120160101894  3069
 

   ِؽّك ِٕٝفٝ ٤ثك اٌٍالَ اتها١ُ٘ ا٥ٌره 1607120160101602  3070

   ِؽّٛق ِؽّك ١٥ٌك ِؽّك ١ٝ٤ٗ قناو 1607120170102632  3071

   ِهٖٚ ا٥ٌّكاٜٚ ا١ٌٍك ٠ٌٛف ِٕٝفٝ 1607120170101885  3072

  ِهٖٚ ٤ثك ا٥ٌى٠ى ا١ٌٍك ا٠ًٌٛٝ 1607120170101859  3073
 

   ِٕٝفٝ لٝة اؼّك ٤ثك اٌّع١ك اتٛا٥ٌى 1607120160103194  3074

   ِٙا ِٕٝفٝ ٤ٖٛ اتٛاٌفرٛغ قان 1607120160101856  3075

  ِٕٝ اتها١ُ٘ ١ٌٍّاْ قاٚق 1607120170102267  3076
 

   ١ِٕهٖ واًِ ا١ٌٍك ٤ثك إٌّك اٌّاٌؽٝ 1607120170102163  3077

  ِٝ ٥ٌك ا١ٌٍك ٤ثكاٌفراغ ٌهؼاْ 1607120170101662  3078
 

   ِٝ ِؽّك اتها١ُ٘ ِؽّك ٥ٌك ٤ثك اٌفراغ 1607120170101636  3079

   ١ِهٔا ِؽّك ٤ىخ اتٛ اٌفرٛغ تكٜٚ 1607120170102048  3080

   ٔاقن ٤ثك اٌفراغ ٤ثك اٌفراغ إٌّاٚ 1607120160101742  3081

   ٔاق٠ٗ ِؽّك ظثه اتٛ ١٤ك 1607120160101536  3082

   ٔعالء ظّاي ٤ثكا١ٌٍٝف ا٥ٌٝان 1607120170101679  3083

   ٔكا ا١ٌٍك فرؽٝ ا١ٌٍك اؼّك 1607120160102579  3084

   ٔكا ؼٍٓ نف٥د ؼٍٓ ٥٠مٛب 1607120170101774  3085

   ٔٙٝ اؼّك فرػ اهلل ِؽّك 1607120160101694  3086

   ٔٛن٘اْ ١ٌّه ا١ٌٍك اتٛ وا٘ه 1607120170101594  3087

ٓ إٌٝأٝٔٛن٘اْ ِؽّك ٤هظاٜٚ ؼٍ 1607120170102311  3088    

   ٔٛن٘اْ ِؽّك ِؽّٛق ِؽّك اٌمفاْ 1607120170102621  3089

   ٘اٌٗ ِؽّٛق تك٠ه ِؽّك اٌٍا٤ٝ 1607120170102623  3090
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 ( 111الئحت جديدة ) اًتساب (               جلٌت رقن )      قسن  املكتباث واملؼلوهاث       

 حظبث هال التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  ٘ا٠كٜ ـاٌك اؼّك فرؽٝ ِٕٝفٝ اٌك٠ة 1607120170102372  3091
 

  ٘كٜ ٤ثك ا٥ٌاٜٝ اٌّٙكٜ اتها١ُ٘ 1607120170101690  3092
 

  ٘ك٠ه اتٛا١ٌى٠ك ا١ٌٍك غ١ُٕ 1607120170102626  3093
 

  ٕ٘ك وغٍٛي ؼٍٓ ٤ثك ا١ٌٍٝف ٤اِه 1607120160101965  3094
 

ٔاته ٚقاق ٔالغ ا١ٌٍك ِؽّك إٌاٜٚ 1607120160102565  3095   
 

  ٌٚاَ اؼّك اٌّؽّكٜ ِٕٝفٝ 1607120170101963  3096
 

  ٌٚاَ ٘الي ٤ثكاٌفراغ ٌِٛٝ 1607120170102250  3097
 

   ٚالء ا١ٌٍك ِؽّك ؼ١ٍٕٓ ا١ٌٍك 1607120160102975  3098

  ٚالء اؼّك ٤ثكاٌٍّٝة فرػ اهلل اٌّهٔٛتٝ 1607120170102059  3099
 

ٌثٕاٚالء ِؽّك ِٕٕٛن ت١ٍٟٛٔ ِٕٕٛن ا 1607120170102285  3100    

   ٠ا١ٌّٓ ؼّىٖ ٤ثك اٌٍّٝة اٌّهٔٛتٝ 1607120160101876  3101

   ٠ا١ٌّٓ نت٣١ فّٟٙ ؼٍٓ فهؼاخ 1607120170101532  3102

   ٠ا١ٌّٓ ٠اٌه اٌّهت١ٕٝ اٌّرٌٛٝ 1607120170102629  3103

   ٠ٍها ا١ٌٍك ٤ثكا٥ٌُّٕ ؼّٛقٖ ٔكا 1607120170102223  3104

 طـــــــالب هستجـــدوى هؤُالث ػلــــيا 

   هند جمال محمد عبد اهلل المنوفى 1607120170102741  3105

 طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة

   ا١ِهٖ ٤ثك اٌفراغ ٔث١ً ٤ثك اٌفراغ 1607120160103027  3106

   ٕ٘ك ١ٌّػ اؼّك ١٥ٌك اٌعٛ٘هٜ 1607120150102200  3107
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 (  112الئحت جديدة ) اًتظام (                 جلٌت رقن )  )ػربى (     قيت    قسن  اللغاث الشر 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اٌهاء لٝة ٤ثك ا١ٍ٥ٌُ ٌٍٝاْ 1607120170102027  3121
 

  اٌّاء ٘اقٜ ِؽّك ٍٜثٗ اؼّك 1607120170101440  3122
 

ظة اٌّا١٤ً ِؽّكاالء ن 1607120170101430  3123    

  ا١ِٕٗ ٠ؽٝ ٤ٍٝ ِؽّٛق ظثه 1607120170102150  3124
 

   ا٠ٗ ووه٠ا ظّاي فا٠ك 1607120170101099  3125

   ا٠ٗ ٤اقي لّهٜ اٌمّهٜ 1607120170101480  3126

   ؼٕاْ ١ٌّه ١٤ٍٝ اقن٠ً ١٤ٍٝ 1607120170100258  3127

   ق٠ٕا ِؽّك ٤ثك اٌؽ١ّك ِؽّك اٌفمٝ 1607120170101481  3128

   ١ٍ٤اء ِؽّك ٤ثك ا٥ٌى٠ى ٤ثك اهلل 1607120170101549  3129

  ِٕٝ ِؽّك اٌّا١٤ً ِؽّك 1607120170102254  3130
 

   ِٕٙك ظّاي ٤ثك اٌّع١ك ظاق اهلل ل٠ٛكن 1607120170102450  3131

   ٘اظه ؼٍٓ ٤ثك اٌٍالَ ١٤ٍٝ 1607120170101253  3132

 فرصت اوىل واخريةهي اخلارج طـــــــالب باقـــوى لالػــــادة
   ٌٍّٝ ١ٌّه ا١ٌٍك ٤ف١فٝ 1607120150100606  3133
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 ( 112قسن  اللغاث الشرقيت   )ػربى(               الئحت جديدة ) اًتساب (      جلٌت رقن ) 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  نٚاْ ن٘ا ا١٥ٌٍك ١ٌك اؼّك اٌّغهتٝ 1607120170101798  3134
 

   و٠ٕة ٤الء اٌك٠ٓ ٤فد اؼّك ٤ٍٝ 1607120170101721  3135
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 ( 113قسن  اللغاث الشرقيت  )اسالهي(            الئحت جديدة ) اًتظام (         جلٌت رقن )  
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  اِأٝ ِثهٚن ِٕٝفٝ ؼٍٓ ِؽّك ؼ١ٍٓ 1607120170101995  3151
 

ا١ٌٍك ٤ثكإٌاٌؽ١ٓ ؼٍٓ و٘هاْ ا١ِهٖ 1607120170102244  3152   
 

   ؼٍٓ اؼّك اؼّك ٤ٝا ٠افه 1607120170100126  3153

  ٌّاء ا١ِٓ فرؽٝ فهض ٤ٍٝ 1607120170100337  3154
 

   ١ٌّهٖ ـاٌك ٤ثك اٌؽ١ّك ٤ثك اٌثالٟ 1607120170100487  3155

   ٥ّٔٗ نِٙاْ ؼٍٓ ٤ٍٟ لّمَٛ 1607120170102238  3156
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 (113قسن  اللغاث الشرقيت  )اسالهي(             الئحت جديدة ) اًتساب (      جلٌت رقن )  

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي  هسلسل

  اًِ ِؽّك ٤ثكاٌماقن ١ٝ٤ٗ ٤ثك اٌماقن 1607120170102367  3157
 

   ؼٕاْ اؼّك ِٕثاغ اتها١ُ٘ اٌّؽاخ 1607120170102145  3158

  ق٠ٕا ظالي فإاق ِؽّك اتٛ لاقَٚ 1607120170101827  3159
 

   ن٠ُ ٥ٌك أٛن ٥ٌك اٌّاتٛنٜ 1607120170102141  3160

   ٌّاغ تكن ا١ٌٍك اؼّك تكن 1607120170101694  3161

   ١ِّاء ٔالغ ِؽّٛق ِٕٝفٝ االِٛغ 1607120170101609  3162

  ِؽّٛق ن٘ا نِاق ِؽّك 1607120160102029  3163
 

   ١ِهٔا ِؽّك ٤ّاق اٌك٠ٓ ٤ثكاٌهؼّٓ ِؽّك اٌف١ٝة 1607120170101724  3164

 طالب باقوى لالػادة فرصت اوىل هي اخلارج 

   ١ِّاء ِؽّٛق اٌّا١٤ً اتٛا٥ٌٝا 1607120140102894  3165

ٕٝ نظة ٤ثكاهلل تكِٜٚ 1607120140102727  3166    

    
 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


