
 Kafrelsheik  University                                                                                                      جبهعت كفر الشيخ     

 Faculty of Arts                                                                                                      كليـــت اآلداة                          

 Education Student' s Affairs                                                    الطالة                                          التعلين وشئوى 
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 كليت هتويزة في هجبالث العلوم االًسبًيت علي الوستوى الوحلي واالقليوي –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 هتويز ببلقذرة علي الوٌب –فر الشيخ جبهعت ك–الرسبلت: تسعي كليت االداة 
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 (    1جلنة رقن )      ) انتظام (        اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات   
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  اترا١ُ٘ ثرٚخ اترا١ُ٘ اٌػاػر 1607120180100015  1
 

   اترا١ُ٘ رضا اترا١ُ٘ ض١ذ ازّذ تالطٗ 1607120180100208  2

  اترا١ُ٘ ِسّذ ازّذ ِسّذ اٌّرضٝ 1607120180103161  3
 

   اترا١ُ٘ ِصطفٝ ِسّذ ِصطفٝ خ١ٕذٜ 1607120180100766  4

   اترا١ُ٘ ٔصر ِسّذ اٌدٛ٘رٜ 1607120180103149  5

   اتٛتىر ٠ٛضف ػٍٝ ازّذ لرلر 1607120180103157  6

  ازّذ اٌط١ذ ازّذ ػٍٝ ػثذ اٌٍط١ف 1607120180101767  7
 

   ازّذ اٌط١ذ فرر اهلل ِسّذ ِرضٝ 1607120180103194  8

   ازّذ اٌؼطافٟ فؤاد اٌث١ٍٟ 1607120180100964  9

  ازّذ زّذٞ ػثذ اٌؼس٠س ػٍٝ ػثذ اٌذا٠ُ 1607120180100072  10
 

   ازّذ رأفد لطة ػثذ اٌرزّٓ 1607120180100242  11

  ازّذ رفؼد ِسّذ ػٍٟ 1607120180101196  12
 

رزق اٌط١ذ ِسّذ زٕٛرجازّذ ضاٌُ  1607120180101241  13    

   ازّذ ضؼذ فؤاد ِصطفٝ اٌثاز 1607120180100201  14

   ازّذ ضؼذ ِسّذ ل١ٕطر 1607120180101092  15

   ازّذ ضؼ١ذ ػثذ اٌؼس٠س ضاٌُ تذر 1607120180101435  16

   ازّذ ض١ّر ػثذاٌٙادٜ اٌذضٛلٝ 1607120180103185  17

ذ ا٠ٌٕٛٙٝازّذ ض١ّر ِسّٛد ِسّذ اٌطؼ١ 1607120180103187  18    

   ازّذ صالذ ازّذ ازّذ ٘اغُ 1607120180101540  19

   ازّذ طارق ِطؼٛد ػثذ اٌّد١ذ ض١ف إٌصر 1607120180100293  20

   ازّذ ػادي ػثذاٌدٛاد ِسّذ صمر 1607120180103155  21

   ازّذ ػارف ترواخ ازّذ ض١ذ ازّذ 1607120180101511  22

ٝ طاظازّذ ػاطف ا١ٌٍّدٝ ػٍ 1607120180100357  23    

   ازّذ ػثذ إٌثٝ ِسّٛد ٚ٘ذاْ 1607120180100202  24

   ازّذ ػثذاٌطالَ صادق ػثذاٌؼاي ٌٌٛر 1607120180101333  25

  ازّذ ػثذاٌؼس٠س ازّذ اٌػٙاٜٚ 1607120180103171  26
 

   ازّذ ػرّاْ ِسّٛد ِسّذ ػرّاْ 1607120180101512  27

   ازّذ ػثّاْ فرغٍٝ ػٍٝ غّٕذٜ 1607120180103166  28

   ازّذ فارٚق خّؼٗ خاب اهلل 1607120180100965  29

   ازّذ فا٠س ػٍٝ أزّذ ضالِٗ 1607120180100269  30
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 (   2) انتظام (  جلنة رقن )           اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

ّذ فّٙٝ ض١ذازّذ داٚداز 1607120180103181  31   
 

   ازّذ ِرٌٛٝ ػٍٝ ِسّٛد 1607120180101334  32

  ازّذ ِسّذ اٌّرٌٛٝ اٌؼسب 1607120180103153  33
 

   ازّذ ِسّذ زاِذ ِسّذ االِاَ 1607120180101514  34

   ازّذ ِسّذ زغٍٛي ِسّذ ػط١ٗ 1607120180101792  35

   ازّذ ِسّذ زور٠ا ِسّذ اٌدر٠ذٜ 1607120180101799  36

  ازّذ ِسّذ صالذ ِسّذ ِسّذ 1607120180100507  37
 

   ازّذ ِسّذ ػثذ إٌثٝ ازّذ ػ١طٝ 1607120180101549  38

   ازّذ ِسّذ ػٍٝ ازّذ فرج 1607120180100222  39

  ازّذ ِسّذ ٘الي طٗ زطٓ 1607120180101419  40
 

   ادُ٘ ازّذ ازّذ ضثاق ػ١طٝ 1607120180100759  41

ء اترا١ُ٘ اتٛ إٌرراضراء ػال 1607120180101420  42   
 

   اضالَ ازّذ ػثذ اٌٍط١ف ػّار 1607120180100210  43

   اضالَ زطٓ فرزاخ ت١ٙح ػٍٝ 1607120180103189  44

   اضالَ ػاطف زٍّٝ ازّذ اترا١ُ٘ 1607120180100463  45

   اضالَ ِسّذ ِسّذ ػط١ٗ اتٛ ضّرٖ 1607120180100743  46

اٌرزّٓ ػ١ٍثٗ اضّاء طارق ِسّذ ػثذ 1607120180101554  47    

   اغرف اترا١ُ٘ صالذ ػثذ اٌؼس٠س 1607120180101550  48

   االء ػثذاٌثالٝ ا١ِٓ ػثذاٌثالٝ 1607120180103152  49

   اٌط١ذ ازّذ ِسّذ اٌس١٘رٞ 1607120180101626  50

   اٌط١ذ ػٍٝ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ػٍٝ 1607120180101515  51

خ١ًٍاٌط١ذ ِصطفٝ اٌط١ذ اترا١ُ٘  1607120180101242  52    

   اٌػ١ّاء رت١غ ػثذاهلل ِسّذ خ١ٍفٗ 1607120180103131  53

   اٌػ١ّاء ف١ُٙ ِسّذ ػثذاٌٌّٛٝ غساذٗ 1607120180100636  54

  ا١ِر ِسّذ رزق اٌصثاؽ 1607120180100243  55
 

   ا١ِرٖ اٌط١ذ ػثذاٌغفٛر اٌدا٠ٚع 1607120180103167  56

   أص ازّذ ِرٌٛٝ ِسّٛد اترا١ُ٘ 1607120180100135  57

   أص رِراْ ِسّذ ػثذاٌٛازذ 1607120180103169  58

   ا٠ّاْ اٌط١ذ ِصطفٝ ػثذٖ زلسٚق 1607120180101039  59

   ا٠ّاْ فؤاد اٌط١ذ ِسّذ ػٍٝ اٌثٍراخٝ 1607120180100602  60
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 (   3) انتظام (    جلنة رقن )           اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس بديويالرقن االك 

   ا٠ّاْ ِسّذ ػثذ إٌّصف اٌطؼ١ذ ِسّذ 1607120180101102  61

  ا٠ّٓ اترا١ُ٘ اٌط١ذ ػثذ اٌرز١ُ ػطا اهلل 1607120180101628  62
 

   ا٠ٗ ػثذاهلل زٍّٝ ِسّذ ػ١طٝ 1607120180103141  63

   ا٠ٗ ِسّذ ػثذاٌؼظ١ُ ِٛضٝ ا١ٌّٕر 1607120180103163  64

   ا٠ٙاب ازّذ اضّاػ١ً ازّذ زٌط 1607120180103192  65

  ا٠ٙاب ٔاصف اٌط١ذ ٔاصف اضّاػ١ً 1607120180100969  66
 

   تاضً خّاي اٌط١ذ ػثذاٌٛاٌٟ اٌط١ذ 1607120180100970  67

   تطاَ ِسّذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ غا١٘ٓ 1607120180101067  68

ٌىر٠ُتػار اٌط١ذ ػثذ اٌٛازذ ضؼ١ذ ػثذ ا 1607120180101629  69   
 

   تػ١ر ػثذاٌسى١ُ ػٍٟ اٌط١ذ صمر 1607120180100948  70

  تالي رتاذ زطاْ اٌفار 1607120180100348  71
 

   تالي واًِ اٌّغازٞ ػثذ اٌس١ٍُ ِغازٞ 1607120180101547  72

   خّاي غر٠ف ِسّذ ِسّذ ٘اغُ 1607120180103158  73

   خّاي ٘ادٜ ِسّذ ازّذ ػثذ اهلل 1607120180101516  74

   زازَ خ١ًٍ اٌط١ذ خ١ًٍ لاضُ 1607120180103193  75

   زطاَ زطٛٔٗ ػثذ اٌسك ترواخ 1607120180100180  76

   زطاَ رزق ازّذ اٌػرت١ٕٝ اٌؼػرٜ 1607120180100001  77

   زطٓ ػثذ اٌرزّٓ ازّذ زطٓ 1607120180100270  78

   زّذٜ ازّذ ِسّذ ِسّذ اٌػاِٝ 1607120180101213  79

ٜ خّاي ِسّذ ِسّذ اٌصؼ١ذٜزّذ 1607120180100707  80    

   زّذٜ ػط١ٗ ػثذاٌخاٌك ػر٠رٗ 1607120180101517  81

   خاٌذ اٌط١ذ ػثذاٌؼس٠س زطٓ اٌخ١اط 1607120180101832  82

   خاٌذ رضا ِثارن ػٍٝ خاٌذ 1607120180101551  83

   خاٌذ ِسّذ ضؼ١ذ اٌط١ذ 1607120180100131  84

  خاٌذ ِصطفٝ ِخرار غٙٛاْ 1607120180103147  85
 

   دا١ٌا ِراد ِسّٛد ػثذ اٌط١ذ ٔاصر 1607120180100316  86

   د١ٔا وّاي ِسّذ زثٝ زثٝ 1607120180103168  87

   رؤف ػثذاٌؼاطٝ ضؼذ ػثذاٌؼاطٝ اٌػرلاٜٚ 1607120180101152  88

   راِٝ خاٌذ ػاِر ػثاش 1607120180103199  89

   رتاب ٔاصر فرسٝ زطٓ 1607120180100012  90
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 (     4) انتظام ( جلنة رقن )         اجلغرافية خلرائط ونظن املعلوهاتبرناهج املساحة وا
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

   رخة ِسّذ ِسّذ ػثذاٌرز١ُ ِخٍٛف 1607120180100708  91

  رغذٜ ِسّذ ػثذاٌػىٛر زطٓ اتٛػٍٝ 1607120180101077  92
 

فر٠ح ِسّذ اٌثرترٜرضٛاْ فٛزٜ  1607120180100117  93    

   رل١ح ِسّذ ِسّذ ٔث١ٗ 1607120180100130  94

   ز٠اد خّاي ػثذاهلل ازّذ ضالَ 1607120180101889  95

  ز٠اد ِسّذ ِسّذ أتٛ زالط 1607120180100245  96
 

   ز٠ٕة ِسّذ ػثذاٌٍط١ف اٌثٍراخٝ 1607120180103188  97

   ضاِٟ ا٠ّٓ ػثذ إٌّؼُ خٍٛ 1607120180100118  98

  ضاِٝ تٙاء اٌذ٠ٓ ِصطفٝ غٍثٝ 1607120180101630  99
 

   ضؼذ ِسّٛد ضؼذ ِسّٛد اتٛ ض١ٍّاْ 1607120180101286  100

  ضؼ١ذ ضاٌُ اٌط١ذ اٌثٕذارٞ 1607120180101197  101
 

   ض١ّر ازّذ ض١ذ ازّذ اٌثطط٠ٛطٟ 1607120180100972  102

   ضٙا ػٍٝ ِسّذ اترا١ُ٘ اٌٙارٚٔٝ 1607120180101680  103

   ضٙاَ غؼثاْ ِصطفٝ ػثذاٌّمصٛد صمرٖ 1607120180103151  104

   ض١ٍٙٗ ٘ػاَ ِسّذ اترا١ُ٘ ػّر 1607120180103138  105

   غرف اٌذ٠ٓ صاتر ػٍٝ غرف اٌذ٠ٓ 1607120180101519  106

   غٙاب رضا زط١ٓ زطٓ فا٠ذ 1607120180100736  107

   غ١ّاء ازّذ زاِذ ػثذاٌّد١ذ 1607120180100580  108

ٌط١ذ تذ٠ر ِٕصٛر ٠ٛضفغ١ّاء ا 1607120180101433  109    

   صاتر ِسّذ فؤاد ِسّذ ِٛضٝ 1607120180100699  110

   طارق ازّذ ِسّذ ػط١ٗ رِراْ 1607120180100355  111

   طارق اضّاػ١ً اٌططٛزٝ اضّاػ١ً د١٘ٓ 1607120180101214  112

   ػثذ اٌثاػث ِسّذ ػثذ اٌثاػث ػثذٖ ػط١ٗ 1607120180101070  113

ّٓ ازّذ تط١ٛٔٝ ِطرػثذ اٌرز 1607120180101207  114    

  ػثذ اٌرزّٓ اٌط١ذ ػٕرر اٌط١ذ ػٍٝ غا١٘ٓ 1607120180101372  115
 

   ػثذ اٌرزّٓ اٌط١ذ ِٛافٝ ازّذ اٌّٛافٝ 1607120180101647  116

   ػثذ اٌرزّٓ خّاي ػثذٖ ػٍٟ ِٛضٟ 1607120180101842  117

   ػثذ اٌرزّٓ فرسٝ ِسّٛد اترا١ُ٘ 1607120180101068  118

   ػثذ اٌرزّٓ ف١صً ِسّذ ض١ٍّاْ فارش 1607120180101632  119

   ػثذ اٌرزّٓ ٔصر ض١ذ أزّذ ز١ّذج 1607120180100842  120
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 (    5) انتظام ( جنة رقن )          اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

ر زّادٖ ػثذ اٌمادر ػثذ اٌمادرػثذ اٌماد 1607120180100878  121    

  ػثذ اهلل غساذٗ اٌطؼ١ذ اترا١ُ٘ ِرٌٛٝ 1607120180100360  122
 

   ػثذ ا١ٌٔٛص زطاَ اٌذ٠ٓ ػثذٖ غؼثاْ 1607120180100203  123

   ػثذاٌدٛاد ػاطف ػثذاٌدٛاد ػٍٛأٟ 1607120180100136  124

   ػثذاٌس١ّذ ازّذ ػثذاٌس١ّذ اترا١ُ٘ ضؼ١ذ 1607120180101681  125

  ػثذاٌرزّٓ ازّذ اٌط١ذ ِسّذ ػثذاٌىر٠ُ 1607120180101078  126
 

   ػثذاٌرزّٓ ػٍٝ ِصطفٝ خطر٘ا 1607120180103191  127

   ػثذاٌرزّٓ ِسّذ ػثذاٌرزّٓ دتٛر 1607120180103148  128

  ػثذاٌؼس٠س اترا١ُ٘ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌٙادٜ 1607120180103179  129
 

اٌط١ذ دّ٘ٛش ػثذاٌغٕٝ غؼثاْ ػثذ اٌغٕٝ 1607120180100559  130    

  ػثذاهلل ازّذ ِصطفٝ وّاي ضؼ١ذ 1607120180103173  131
 

   ػثذاهلل ضؼذ ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ِسّذ 1607120180103144  132

   ػثذاهلل ِسّذ فرسٝ ِسّذ ػثذاٌخاٌك 1607120180100560  133

   ػثذاهلل ِسّذ ِسّذ اضّاػ١ً ِسّٛد ِٙراْ 1607120180100561  134

١ٌٚذ ِسّذ ػثذاٌٛازذ اٌذ٠ةػثذاهلل  1607120180103162  135    

   ػثذاٌّسطٓ ِسّذ ػثذاٌّسطٓ أتٛلٛرج 1607120180100844  136

   ػثذإٌّؼُ ازّذ ِسّذ ٌٍ٘ٛٗ 1607120180103172  137

   ػثذاٌٙادٞ ٠س١ٝ ػثذاٌٙادٞ ِسّذ اٌدٕذٞ 1607120180100081  138

   ػالء رت١غ اٌطثاػٝ تذر اٌدٕاٜٚ 1607120180103146  139

   ػالء ػادي ػثذاٌٍط١ف ازّذ ػث١ذ 1607120180101541  140

   ػالء ِسّذ ػثذ اٌطرار ػرخاٜٚ درد٠ر 1607120180100562  141

   ػٍٝ اٌذ٠ٓ اترا١ُ٘ لطة لطة غأُ 1607120180103107  142

   ػٍٝ ضاِٝ ِصطفٝ ػثذ اهلل ضؼذ 1607120180100745  143

   ػٍٝ ػادي ػثذ اٌؼظ١ُ ضؼذ ٔؼّح اهلل 1607120180101783  144

  ػٍٝ ِسّذ ػٍٝ ِرٌٛٝ دِٚٗ 1607120180101079  145
 

   ػّاد اٌذ٠ٓ فرسٝ ِسّذ زّاد 1607120180100248  146

   ػّار اترا١ُ٘ ػثذاٌؼاطٝ ِسّذ ضؼذ 1607120180100134  147

   ػّر زاذُ ػثادٖ اٌط١ذ اٌدٕسٚرٜ 1607120180103183  148

   ػّر صاتر ػثذ اٌد١ذ ِسّٛد اترا١ُ٘ 1607120180101636  149

   ػّر ػادي ٠ٛضف زّاد اٌصفطاٚٞ 1607120180101637  150
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 (   6) انتظام ( جلنة رقن )           اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

   ػّر فؤاد ػثذ اٌطالَ ِسّذ ِِٛاٞ 1607120180100709  151

ب إضّاػ١ً فرجػّر ِسّذ ِسطٛ 1607120180101484  152   
 

   ػّر ِخرار ِخرار طٍثٗ ِسّذ 1607120180101808  153

   ػّر ٔاصر ِسّذ ػثذٖ اٌس٠ادٜ 1607120180100868  154

   ػّر ٘ػاَ ٌطفٟ ػثذاٌطالَ 1607120180100975  155

  ػّرٚ اترا١ُ٘ ِسّذ ازّذ ػٍٝ 1607120180100563  156
 

   ػّرٚ اضاِح ِسّذ ػثذ اٌطالَ اٌظٓ 1607120180101579  157

   ػّرٚ زط١ٓ اضّاػ١ً اتٛز٠ذ 1607120180103592  158

  فاطّح ِسّذ غاور ػثذاٌطالَ اٌمٍفاط 1607120180101400  159
 

   فاطّٗ اٌس٘راء ِسّذ ٠ٛضف ِسّذ غساذٗ 1607120180101562  160

  فاطّٗ تط١ٛٔٝ ِسّٛد اٌىالف 1607120180100823  161
 

ُفاطّٗ خاٌذ ػثاش ازّذ ازّذ اترا١٘ 1607120180101380  162    

   فرر اهلل ِسّذ فرر اهلل ػثذاٌدٛاد ٔافغ 1607120180101769  163

   فرر اهلل ٔث١ً فرر اهلل إٌدِٛٝ 1607120180103156  164

   فخرٞ ِسّذ ػثذ اٌمادر ػثذ اٌطالَ أتٛ ػّر 1607120180100746  165

   فراج ػثذ اٌّد١ذ فرج ضؼ١ذ 1607120180101048  166

ػٍٝ فٛز٠ح ِسّذ ازّذ 1607120180100640  167    

   واًِ اترا١ُ٘ واًِ اترا١ُ٘ اٌطٕطاٜٚ 1607120180103176  168

   ور٠ُ اضاِٗ ػٍٟ ِسّذ اتٛخّاي 1607120180100976  169

   ور٠ُ اغرف اٌط١ذ ِٛضٝ ِسّذ 1607120180101178  170

   ور٠ُ ِسّذ ذٛف١ك زٍّٟ تىر 1607120180100747  171

ِسّذ ػثذاهلل اٌىِِٛٝؤِٓ    1607120180103178  172    

   ِازْ ػاصُ ػثذاٌؼاي اترا١ُ٘ ػدٛر 1607120180103128  173

   ِا٘ر ِسطٓ ضٕذ اٌط١ذ اضّاػ١ً 1607120180103105  174

  ِرٌٟٛ صاتر ِرٌٟٛ ازّذ فا٠ذ 1607120180101640  175
 

   ِدذٜ ِسّذ زط١ٓ اٌطؼذاٜٚ 1607120180101641  176

   ِسطٓ ِثرٚن فٛزٜ ِسطٓ وطاب 1607120180100068  177

   ِسّذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ زاِذ ِسّٛد ٠ٛضف 1607120180100850  178

   ِسّذ اترا١ُ٘ ػٍٝ ِسّذ ضؼ١ذ 1607120180103136  179

   ِسّذ اترا١ُ٘ ِسّذ ٔٛفً 1607120180100979  180
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 (   7) انتظام ( جلنة رقن )           اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  لتوقيعا نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

   ِسّذ اترا١ُ٘ ِصطفٝ اترا١ُ٘ 1607120180100113  181

  ِسّذ اترا١ُ٘ ِصطفٝ اتٛ اٌسطٓ اٌمساز 1607120180100353  182
 

   ِسّذ اترا١ُ٘ ٠ٛضف اتٛا١ٌس٠ذ ػػٛظ 1607120180101081  183

   ِسّذ ازّذ ازّذ ِسّذ ٔصر 1607120180102562  184

را١ُ٘ ػّارِسّذ ازّذ ضؼ١ذ ات 1607120180103150  185    

  ِسّذ ازّذ ػادي زطٓ ِسّذ ذٛف١ك 1607120180100263  186
 

   ِسّذ اغرف زرق زطٓ ضٍطاْ 1607120180100211  187

   ِسّذ اٌذضٛلٝ غساذٗ تط١ٛٔٝ ِٛضٝ 1607120180101813  188

  ِسّذ اٌسٔاذٝ اٌط١ذ ػثذاٌػافٝ 1607120180100998  189
 

اٌّدذِسّذ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ زطٓ اتٛ  1607120180100713  190    

  ِسّذ اٌط١ذ ػٛض اترا١ُ٘ ػط١ٗ 1607120180100115  191
 

   ِسّذ اٌّٙذٞ اٌّٙذٞ ازّذ غازٜ 1607120180100194  192

   ِسّذ ا٠ّٓ ضؼ١ذ ذفاي 1607120180100724  193

   ِسّذ تاضُ رت١غ غرف اٌذ٠ٓ 1607120180103175  194

   ِسّذ خّاي ػثذاٌسى١ُ اترا١ُ٘ اٌذ٠ة 1607120180100982  195

   ِسّذ زطٓ ػثذاهلل ػثذاٌغٕٝ ِسّٛد 1607120180103190  196

   ِسّذ زطٓ ِسّذ زطٓ غث١ع 1607120180101082  197

   ِسّذ زّادج غٛلٝ ػثذٖ اترا١ُ٘ 1607120180100725  198

   ِسّذ زّادٖ ػثذ إٌّؼُ ػثذ اٌرازق 1607120180101814  199

   ِسّذ زّذٜ ِسّذ اضّاػ١ً زٕدً 1607120180103182  200

   ِسّذ زّذٞ ِسّذ ضاٌُ صاٌر 1607120180101429  201

   ِسّذ زّذ٠ٓ اٌط١ذ اتٛ اٌفرٛذ ِصطفٝ 1607120180100116  202

   ِسّذ خاٌذ اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ لطة اٌسفراٜٚ 1607120180100596  203

   ِسّذ رأفد فٛزٞ راضٟ ِٛضٟ 1607120180101708  204

  ِسّذ رت١غ ضؼذ ِسّذ اٌفارٖ 1607120180103174  205
 

   ِسّذ رت١غ ػٍٝ ػ١طٝ االٚرظ 1607120180103130  206

   ِسّذ رضا ِسّذ ػٍٝ اٌخٌٛٝ 1607120180103177  207

   ِسّذ ضاِٝ ػرفح ِصطفٝ 1607120180101924  208

   ِسّذ ضالِٗ ا١ِٓ ػثذ اٌطالَ غراب 1607120180101770  209

   ِسّذ ض١ّر ػثذ اٌؼس٠س اٌثطط٠ٛطٝ غادٜ 1607120180100213  210
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 (   8) انتظام ( جلنة رقن )           اجلغرافية نظن املعلوهاتبرناهج املساحة واخلرائط و
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

   ِسّذ غٛرٖ ضرزاْ ِسّٛد ػثذ اٌطٕذ 1607120180101405  211

  ِسّذ طارق ػثذاٌؼظ١ُ ِسّذ 1607120180103139  212
 

ؼ١طِٜٛسّذ طٗ اٌّرٌٛٝ ازّذ اٌ 1607120180100801  213    

   ِسّذ ػادي ِسّذ اٌط١ذ ػٍٝ 1607120180101619  214

   ِسّذ ػثذ اٌرازق ػثذ اٌمادر ٠ٛضف 1607120180101797  215

  ِسّذ ػثذ اٌّؼثٛد اترا١ُ٘ خ١ًٍ ػثذ إٌّؼُ 1607120180101458  216
 

   ِسّذ ػثذاٌرزّٓ ػثذاٌطالَ ٠ٛضف خاد 1607120180101084  217

ػٍٝ ػثذاهللِسّذ ػثذاهلل  1607120180103165  218    

  ِسّذ ػٍٝ ذاج اٌذ٠ٓ ػٍٝ االزٛي 1607120180100748  219
 

   ِسّذ ػٍٝ ِغازٜ غازٜ ػٍٝ 1607120180100171  220

  ِسّذ ػّر ػثذاهلل ػّر زط١ٓ 1607120180100207  221
 

   ِسّذ فرسٝ اٌطؼ١ذ اتٛ ا١ٌس٠ذ وػه 1607120180100702  222

   ِسّذ فرسٝ ِصثاذ ِسّذ خ١ّص 1607120180101239  223

   ِسّذ وّاي زاِذ تط١ٛٔٝ اٌثر٠ذٜ 1607120180103180  224

   ِسّذ وّاي خ١ًٍ ػثذإٌثٝ اٌغٕاَ 1607120180100069  225

ِسة ػثذإٌّؼُ أزّذِسّذ  1607120180100880  226    

   ِسّذ ِسّذ ػثذاٌؼظ١ُ خ١ًٍ ض١ٍّاْ 1607120180103159  227

   ِسّذ ِسّٛد ػثذاٌٙادٜ اٌىرداٜٚ 1607120180103184  228

   ِسّذ ِسّٛد ِسّذ ت١ِٛٝ خالي 1607120180100078  229

   ِسّذ ِسّٛد ِسّذ خ١ًٍ 1607120180103154  230

   ِسّذ ِٕرصر ػٍٝ ػثذ اٌؼس٠س اٌطما 1607120180101821  231

   ِسّذ ِٕصٛر ض١ذازّذ ِسّذ اٌماضٟ 1607120180100119  232

   ِسّذ ٠اضر ِسّذ زطٓ زطٓ 1607120180101885  233

سّٛد أغرف ػثذا١ٌٔٛص صاٌرِ 1607120180101406  234    

  ِسّٛد ازّذ اٌرفاػٝ اترا١ُ٘ لذرٖ 1607120180101520  235
 

   ِسّٛد ازّذ ِسّٛد ِسّذ ػثذ اٌرزّٓ 1607120180100568  236

   ِسّٛد ازّذ ِٕدٝ اضّاػ١ً 1607120180101710  237

   ِسّٛد خّاي ػٍٝ زطة 1607120180103170  238

ٛاد ِسّذ اٌىردِٜسّٛد زّذٜ ػثذ اٌد 1607120180101823  239    

   ِسّٛد زّسٖ خطاب ػٍٝ اٌذتاتٝ 1607120180100749  240
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 (  9) انتظام ( جلنة رقن )            اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  ِسّٛد ضاِٝ اترا١ُ٘ زط١ٓ خاِغ 1607120180101486  241
 

   ِسّٛد صالذ زّذٜ ٠ٛضف ػاغٛر 1607120180101431  242

  ِسّٛد ػسِٝ ِسّذ ػٍٝ خاد 1607120180101837  243
 

   ِسّٛد ػطا اهلل ػثذإٌثٝ ػطا اهلل 1607120180101621  244

   ِسّٛد غازٜ خفاخٝ ػٍٝ 1607120180100025  245

   ِسّٛد فىرٜ ِازْ ِسّذ ِرٌٛٝ 1607120180101838  246

  ِسّٛد ٌطفٝ ِسّذ ػثذاٌدٛاد اٌطما 1607120180100729  247
 

   ِسّٛد ِثرٚن ضؼذ ِسّٛد ض١ٍّاْ 1607120180101287  248

   ِسّٛد ِسّذ اٌػر٠ف ازّذ ػثذ اهلل 1607120180101581  249

  ِسّٛد ِسّذ ػثذ اٌثالٝ ػثذ اٌرؤف اٌدرْ 1607120180101072  250
 

   ِسّٛد ِسّذ ِسّٛد راغذ 1607120180100291  251

  ِسّٛد ِصطفٝ زوٝ ِسّذ غا١٘ٓ 1607120180101826  252
 

   ِسّٛد ِّذٚذ زّسٖ ِرضٝ ػْٛ 1607120180103129  253

   ِرٖٚ ػٍٝ زطٓ تط١ٛٔٝ ػثذاٌىر٠ُ 1607120180101479  254

   ِرٖٚ ٔاصر ػثذاٌؼس٠س زطٓ اٌذِاطٝ 1607120180101739  255

   ِصطفٝ ازّذ ِسّذ ِصطفٝ اٌؼدّٝ 1607120180103164  256

فٝ اضّاػ١ً ػثذ اٌرزّٓ اضّاػ١ً اتٛ ضؼذِٖصط 1607120180101839  257    

   ِصطفٝ رضا ِصطفٝ ِسّٛد فٛدٖ 1607120180103528  258

   ِصطفٝ غساخ ٠سٝ ػثذ اهلل اتٛ اٌّؼاطٝ 1607120180100218  259

   ِصطفٝ ػثذاٌس١ّذ ٘اغُ ػثذاٌس١ّذ 1607120180100459  260

   ِؼار ١ٌٚذ ػثذ اٌٍط١ف ِسّذ اٌثص 1607120180101288  261

   ِٕٗ اهلل اٌثذراٜٚ ِسّٛد ِسّذ اتٛاٌفرج 1607120180100890  262

   ِٕٝ راِٝ اٌطؼ١ذ رخة اٌؼطمٛي 1607120180100611  263

   ِٙا ض١ّر اٌثط١ٛٔٝ ِرٌٛٝ 1607120180101144  264

   ٔث١ً ػثذاٌٍط١ف ِسّذ ػٍٝ ػط١ٗ 1607120180100750  265

  ٔدٜٛ ِاٌه اٌطؼذاٜٚ اٌطؼذاٜٚ 1607120180100536  266
 

   ٔدٜٛ ِسّذ خّاي اٌثطاط 1607120180101392  267

   ٔذا رِراْ ػالَ اترا١ُ٘ 1607120180100555  268

   ٔر١ِٓ ا٠ّٓ ػٍٝ ػٍٝ اٌدّاي 1607120180101118  269

   ٔر١ِٓ ِسّذ ِسّٛد اٌسطاب 1607120180100859  270
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 (    11) انتظام ( جلنة رقن )          اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  ٔٛر اٌذ٠ٓ صالذ ػثذ اٌفراذ اترا١ُ٘ ِطر 1607120180101054  271
 

   ١ٔرٖ ِسّذ اٌطؼ١ذ ٕ٘ذاٜٚ 1607120180100112  272

  ٘اخر ٠س١ٝ ِسطٛب ِسّذ ٠ٛضف ِٕصٛر 1607120180101218  273
 

ر٘أٝ غؼثاْ ِرٌٛٝ ػثذاٌماد 1607120180103351  274    

   ٘ثٗ ضؼذ زٍّٝ ضؼذ فرج 1607120180101759  275

   ٘ذٜ اضّاػ١ً زطٓ اٌٙالٌٝ ػٍٝ تىر 1607120180100873  276

  ٘ذ٠ر خ١ّص ِسّذ ػ١ذ ضٍِٛٗ 1607120180100632  277
 

   ٘ذ٠ر ضاِٟ اٌط١ذ اٌؼرتٟ ػٍٝ ِسّذ زطٓ 1607120180100014  278

   ٚخ١ٗ ِطر ٠سٟ ِطر تطرش 1607120180103142  279

  ٚداد زور٠ا ٠سٝ زور٠ا اٌّصرٜ 1607120180101212  280
 

   ٚد٠ذٖ ِٕصٛر اٌدؼفرٜ ِسّٛد اٌط١ذ 1607120180101366  281

  ٚضاَ ػادي ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌطالَ تٕذق 1607120180102157  282
 

   ٠اضر ِسّذ ِٕصٛر ِرغذٜ ػٍٝ 1607120180101827  283

   ٠اضر ِسّٛد زاِذ ػٍٝ اٌغٕاَ 1607120180103160  284

   ٠اض١ّٓ خاٌذ ػثذ اهلل ِسّذ إٌػار 1607120180101721  285

   ٠اض١ّٓ ِصطفٝ ٠ٛٔص ازّذ 1607120180101236  286

   ٠سٟ ِسّٛد ازّذ طٗ 1607120180100017  287

   ٠س١ٟ اترا١ُ٘ ٠س١ٟ ذٛف١ك 1607120180100177  288

   ٠ٛضف خالي روٝ لث١صٝ ِسّذ 1607120180103186  289
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 (   11) انتساب (جلنة رقن )           اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  اترا١ُ٘ ػ١طٟ ػثذاٌس١ّذ اضّاػ١ً اٌغثاغٝ 1607120180102632  301
 

ػثذ اٌغٕٟ ازّذ زلسٚق اترا١ُ٘ ِا٘ر 1607120180102747  302    

  ازّذ اترا١ُ٘ ازّذ اترا١ُ٘ رداد 1607120180102966  303
 

   ازّذ اترا١ُ٘ اٌطؼ١ذ إٌدار 1607120180102737  304

   ازّذ اترا١ُ٘ زور٠ا اٌسفراٜٚ 1607120180103110  305

   ازّذ زط١ٓ ِسّذ ازّذ اٌذخاخٕٝ 1607120180101960  306

اترا١ُ٘ ِٛضٝ ازّذ زّذٜ ِسّذ 1607120180102637  307   
 

   ازّذ ػادي اٌط١ذ ِسّذ ضاٌُ 1607120180101900  308

   ازّذ ػاطف اٌط١ذ ػثذرتٗ 1607120180102389  309

  ازّذ ػثذ اٌطالَ اٌطؼ١ذ زطٓ ػثذ اٌمادر 1607120180102572  310
 

   ازّذ ػثذاٌس١ّذ زور٠ا اترا١ُ٘ ػثذاٌخاٌك 1607120180102437  311

ٛ االضؼاد اترا١ُ٘ ٠ٛضفازّذ ػٍٝ ات 1607120180101898  312   
 

   ازّذ وّاي ِسّذ ٠ٛضف لطة 1607120180103006  313

   ازّذ ِسّذ ضالِٗ تط١ٛٔٝ خرر 1607120180102523  314

   ازّذ ِسّذ ػثذ اٌطالَ ِسّذ ػثذٖ 1607120180102395  315

   ازّذ ِسّذ ػثذ اٌّؼثٛد ػّر اٌٛو١ً 1607120180102385  316

ً اٌط١ذ داٚدازّذ ِسّذ واِ 1607120180102730  317    

   ازّذ ِسّذ ِسّذ زّسٖ ِٕٙا 1607120180102958  318

   ازّذ ِذزد صثسٝ زطٓ إٌػرذٝ 1607120180103121  319

   ازّذ ٘أئ ػثذاٌؼ١ٍُ خاتر 1607120180102341  320

   اضراء ِسّذ ِسّٛد رضٛاْ 1607120180102697  321

   اضالَ ػاتذ٠ٓ ػثذاٌط١ّغ غؼثاْ 1607120180103008  322

   اضالَ ػثذ اٌرزّٓ ػثذ اٌرزّٓ ِسّذ ػرالٝ 1607120180101916  323

   اضّاء اٌط١ذ اترا١ُ٘ ِسّذ غأُ 1607120180102522  324

   اضّاء ِسّٛدػثذ اٌثاضط اٌط١ذ اٌط١ذ اٌط١ٍٙٝ 1607120180102834  325

   اورَ ِسّذ غف١ك ِسّذ ِغازٜ اٌث١ٍٝ 1607120180102555  326

١ُ٘ ػثذ اٌفراذ ػطا اهللاأل١ِر ِسّذ إترا 1607120180102433  327   
 

   االء ازّذ ِسّذ ِصطفٝ ز٘رٖ 1607120180103112  328

   اٌس٘راء ػادي ضؼذ ػثذاٌٍط١ف خّؼح 1607120180102778  329

   اٌّؼذاٜٚ أزّذ اٌّؼذاٜٚ ِسّذ ػٍٝ 1607120180103009  330
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 (   12ن )    ) انتساب (    جلنة رق       اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  ا١ِر زّادٖ زوٝ ػثذاٌطالَ 1607120180103135  331
 

  ا١ِرٖ ػٍٝ اضّاػ١ً اٌط١ذ اتٛ٘رخٗ 1607120180103118  332
 

   ا١ِرٖ ٠اضر ِسّذ اٌػرت١ٕٝ ٠ٛضف 1607120180102230  333

ضرٚش خرخصأطْٛ خرخص اضسك ذاٚ 1607120180103111  334   
 

   ا٠ّاْ راضٝ ػثذ إٌّصف اٌسغثٟ 1607120180102444  335

   ا٠ّاْ رضا ػثذاٌسٝ رِراْ ض١ٍّاْ 1607120180101895  336

   ا٠ّٓ ػثذاٌؼس٠س ػثذٖ ػثذاٌؼس٠س 1607120180102688  337

  ا٠ٗ اترا١ُ٘ ضؼذ اتٛغؼ١ػغ ػّارٖ 1607120180101935  338
 

ٝ ضالَا٠ٗ صالذ اٌػاٍِٝ ِرض 1607120180103026  339    

   ا٠ٗ ػثذاٌس١ٍُ ازّذ ػصر 1607120180102700  340

  ت١رر ٔط١ُ ػس٠س ضؼذ ِرلص 1607120180102748  341
 

   خّاي اضّاػ١ً زاِذ اٌط١ذ اضّاػ١ً 1607120180102978  342

  زازَ تذٜٚ اٌط١ذ تذٜٚ 1607120180102963  343
 

   زازَ ِسّذ ِسّذ اترا١ُ٘ اتٛزػاد 1607120180102024  344

   زطاَ ػصاَ ػثذاٌغفار ػثذاٌٙادٜ 1607120180103120  345

   زطاَ ِسّذ ِسّذ اٌط١ذ اتِٕٛذ٠ً 1607120180103132  346

   زطٓ اٌط١ذ ِسّٛد تٕٙطٝ رِراْ 1607120180102579  347

   زطٓ رفؼد زطٓ زّاد 1607120180103019  348

   زطٓ ِؼٛض زطٓ ِسّذ زطٓ 1607120180102551  349

ضؼ١ذ ِٛضٝ لاضُ زٕاْ ػثذ إٌّؼُ 1607120180100415  350    

   خاٌذ ازّذ خّؼٗ خاب اهلل 1607120180103119  351

   خاٌذ اٌط١ذ ػثذاٌس١ّذ زطة 1607120180102580  352

   د١ٔا رضا ػثذاٌس١ٍُ ضؼذ اٌخاِٝ 1607120180102100  353

   رت١غ ػثذاٌخاٌك رت١غ ِمٍذ 1607120180103113  354

اطٝضارٖ ازّذ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ػثذ اٌؼ 1607120180102866  355    

   ِسّذ ضؼذ ِسّذ إٌدار  ضؼذ 1607120180103126  356

  ضؼ١ذ ضالِٗ ِسّذ اٌطؼ١ذ ػثذاٌؼاي ض١ٍّٗ 1607120180102022  357
 

   ضؼ١ذ فرسٝ ضؼ١ذ ػطً 1607120180102381  358

   ضٍّٝ خّاي خاتر ازّذ ِٛضٟ 1607120180102086  359

   ض١ّر ِسّذ ِسّٛد ضالِح ِصثاذ 1607120180101952  360
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 (    13) انتساب( جلنة رقن )          اجلغرافية ملساحة واخلرائط ونظن املعلوهاتبرناهج ا
 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  ض١ٍٙٗ ِسّذ ِسّذ ػثذ اٌىافٝ رِراْ 1607120180102654  361
 

  ضٛضٛ ػّاد ِسّذ زاِذ اٌثرترٜ 1607120180103137  362
 

ق اٌط١ذ اترا١ُ٘ ٕ٘ذٜغرٚ 1607120180102708  363    

  غ١ّاء ِطؼذ اترا١ُ٘ اٌطّازٝ 1607120180102431  364
 

   ػثذ اٌرزّٓ ا٠ّٓ زّذٜ ِسّذ اٌدّاي 1607120180102088  365

   ػثذ اٌٍط١ف طٗ ػثذ اٌٍط١ف اٌثٍراخٟ 1607120180102528  366

   ػثذ اهلل خاٌذ خ١ٍفح د٠ٚذار 1607120180102560  367

ب رخة ػثذ اٌٛ٘اب اتٛ اٌّىارَػثذ اٌٛ٘ا 1607120180102436  368   
 

   ػثذاٌرزّٓ اضاِٗ ف١صً ػثذاٌمادر تر٠ػٗ 1607120180102672  369

   ػثذاٌرزّٓ اٌط١ذ اٌغر٠ة ػثذ اٌس١ّذ ِسّٛد 1607120180102574  370

  ػصاَ ػّاد ازّذ اٌماضٝ 1607120180102408  371
 

   ػال فا٠ذ فرسٝ ػثذاٌدٛاد ػٍٝ 1607120180102284  372

  ػٍُ اٌذ٠ٓ ِدذٜ اتٛ اٌّؼاطٝ ازّذ ػٍُ اٌذ٠ٓ 1607120180102612  373
 

   ػٍٝ ازّذ ػٍٝ تذر ِسّذ 1607120180102404  374

   ػٍٝ اغرف ػٍٝ ازّذ رخة 1607120180102382  375

   ػٍٝ فر٠ذ اٌط١ذ اٌط١ذ رِراْ 1607120180102308  376

   ػّاد اٌطؼ١ذ اتٛا١ٌس٠ذ اترا١ُ٘ خسا 1607120180101918  377

   ػّر ػسخ اترا١ُ٘ اتٛاٌخ١ر 1607120180103124  378

   ػّرٚ زور٠ا تط١ٟٛٔ ػثذاٌؼس٠س 1607120180102980  379

   فٛزٜ فرج اٌط١ذ ِسّذ أزّذ ضرٚر 1607120180102397  380

   ورَ ِّذٚذ فرر اهلل ِسّذ ضؼذ 1607120180102342  381

   ور٠ُ زغٍٛي تغذادٞ أزّذ ِسّٛد 1607120180102582  382

ِسّذ ػثذاٌّسطٓ اتٛٔدٍٗور٠ُ ػادي  1607120180103127  383    

   ور٠ُ ِسّذ زطٓ زاِذ ِسّذ 1607120180103133  384

   وّاي زّذٜ ػٛض إٌّطٝ ػاِر 1607120180102643  385

   ِار٠ٕا ٠ٛضف فؤاد ٔصر اترا١ُ٘ 1607120180102460  386

  ِسّذ اتٛز٠ذ ِسّذ ػثذإٌّؼُ ز٠ذ 1607120180103145  387
 

ازّذ ت١ٍر ِسّذ اٌطؼ١ذ تط١ٟٛٔ 1607120180102738  388    

   ِسّذ اٌط١ذ واًِ ػثذٖ اٌفخرأٝ 1607120180102042  389

   ِسّذ ا٠ٙاب اٌطؼ١ذ ػٍٟ ِٕاع 1607120180102025  390
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 (  14) انتساب(      جلنة رقن )            اجلغرافية برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

  هالحظبث التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  ِسّذ زطٕٝ ِٛضٝ رِراْ 1607120180102105  391
 

  ِسّذ زٍّٝ اترا١ُ٘ ػثاش لٕذ٠ً 1607120180102144  392
 

   ِسّذ رضا ض١ٍّاْ ِسّذ ض١ٍّاْ 1607120180103116  393

  ِسّذ رضا ِسّذ ازّذ تذر 1607120180101926  394
 

   ِسّذ ضؼذ ِسّذ أتٛ إترا١ُ٘ 1607120180102844  395

ذ ض١ٍُ اٌط١ذ غ١ُِٕسّ 1607120180102061  396    

   ِسّذ غؼثاْ ِسّذ تط١ٟٛٔ اٌدٛ٘رٜ 1607120180103061  397

  ِسّذ صادق ػثذاهلل صادق ػثذاٌرزّٓ 1607120180103109  398
 

   ِسّذ ػادي ِصطفٝ اٌّرٌٛٝ ػمً 1607120180102405  399

   ِسّذ ػاطف ِسّذ ٔصراٌذ٠ٓ ِسّذ اٌؼػّاٜٚ 1607120180103117  400

ذ ػثاش ِسّذ زطٓ اٌط١ذِسّ 1607120180102575  401   
 

   ِسّذ ػثذ اٌدٛاد ِطؼٛد ِسّذ اتٛ ضّرٖ 1607120180102153  402

  ِسّذ ػثذاٌس١ّذ ػط١ٗ ِسّذ ػٍٟ ٘اغُ 1607120180101951  403
 

   ِسّذ ػرفاخ ِسّذ ِسّذ ٔصر اٌماضٟ 1607120180102207  404

   ِسّذ ػصاَ اٌطٕطاٚٞ اٌط١ذ 1607120180102611  405

ّذ ػٍٝ ِطؼٛد ِسّٛد اٌذتاذِس 1607120180102140  406    

   ِسّذ ِسّذ ازّذ اٌط١ذ ازّذ ػط١ٗ 1607120180102343  407

   ِسّذ ِسّذ ػثذرتٗ خاب اهلل ٠ٛٔدٝ 1607120180103134  408

   ِسّذ ِسّٛد اترا١ُ٘ ازّذ ػ١ذ 1607120180102062  409

   ِسّذ ١ِٕر اٌػارٌٟ خ١ٍفح 1607120180102529  410

ػٕرر ػٍٝ تِٕٗسّذ ١ٌٚذ  1607120180103114  411    

   ِسّذ ٠ٛضف ٠طٓ اترا١ُ٘ اتٛغادٜ 1607120180102644  412

   ِسّٛد ازّذ ػثذ اٌٍط١ف فرٛذ اٌػٕاٜٚ 1607120180102384  413

   ِسّٛد ازّذ ِسّٛد غؼثاْ 1607120180102840  414

   ِسّٛد اضّاػ١ً ِسّٛد اضّاػ١ً ٘درش 1607120180103143  415

ٌٛفا ِصطفٟ درِٖسّٛد ز١ّذٖ اتٛ ا 1607120180102344  416    

   ِسّٛد ض١ذ ازّذ اٌمصثٝ ازّذ 1607120180102345  417

   ِسّٛد صثرٜ ػثذاٌٍط١ف ِسّذ غٕاَ 1607120180102412  418

   ِسّٛد ِسّذ اتٛػد١ٍٗ ِسّذ اتٛػد١ٍٗ 1607120180103140  419

   ِر٠ُ ِدذٞ ف١ُٙ اضىٕذر 1607120180102117  420
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 (  15) انتساب ( جلنة رقن )            جلغرافيةا برناهج املساحة واخلرائط ونظن املعلوهات
 

 هالحظبث  التوقيع نـــــــــــــاالس الرقن االكبديوي 

  ِصطفٝ اترا١ُ٘ ِصطفٝ ِسّذ غأُ 1607120180102378  421
 

   ِصطفٝ ػثذاٌفراذ ػثذاهلل ػثذٖ ػثذاهلل 1607120180103122  422

ذِصطفٝ ِسّٛد ِصطفٝ ِثارن أزّ 1607120180102569  423   
 

   ِٕار ِسّذ ِسّذ اترا١ُ٘ اٌطىرٜ 1607120180102203  424

   ِٕصٛر ِسّٛد ػثذ اٌّطٍة اٌثرترٜ 1607120180101946  425

   ِٕٗ اهلل ػٍٝ اٌط١ذ ِسّذ ٠ٛضف اٌؼثذ 1607120180102953  426

  ِٙا ٘ػاَ ضؼذ ِسّٛد اتٛ ز٠ذ 1607120180101893  427
 

   ٔادر زاِذ ِسّذ زاِذ اٌّصرٜ 1607120180103108  428

   ٔذا ػاطف اٌط١ذ اٌّٙذٜ 1607120180101896  429

  ٔذا ػس٠س ِسّذ خطاب اٌذ٘ػٛرٜ 1607120180102511  430
 

   ٔذا ٔس٠ٗ ٌطفٝ اٌط١ذ ػٍٝ 1607120180102909  431

  ٔٙاد ز٘راْ ِسّذ تط١ٛٔٝ ز٘راْ 1607120180102011  432
 

   ٔٛراْ رضا ػط١ٗ ز٘راْ 1607120180102693  433

ْ ِسّٛد زٕفٝ اٌط١ذ زط١ٓ اٌد١ًّٔٛر٘ا 1607120180103125  434    

   ٘اخر خّاي ِطؼذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ 1607120180102096  435

   ٘اخر ِسّذ تط١ٛٔٝ ازّذ 1607120180102029  436

   ٘ثٗ ِسّٛد اتٛاٌفرٛذ اترا١ُ٘ 1607120180102001  437

   ٘ذ٠ر ِصطفٝ ِسّٛد ِصطفٝ اٌّالذ 1607120180102046  438

ٛاٌفرٛذ اٌسػ٠ُ١اضر ػٍٝ ات 1607120180101947  439    

   ٠اضر ِسّذ ػثذإٌّؼُ خاداهلل تذٜٚ 1607120180103123  440

   ٠اض١ّٓ اٌطؼ١ذ اٌط١ذ ِسّذ رت١غ 1607120180101897  441

   ٠ٛضف اٌط١ذ اترا١ُ٘ ِدا٘ذ إٌثراٜٚ 1607120180102309  442

   ٠ٛضف ِسّذ ِطؼذ ػثذاٌرزّٓ 1607120180102310  443

اٌفراذ فرج اهلل٠ٛضف ِسّٛد ػثذ 1607120180103115  444    

     

    
 

     

     

 

 


