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 الوخوقع
 القاعت

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117512 ٠اع١ّٓ أدّذ ع١ٍّاْ اٌخط١ة 1

يت
و
رب

 ح
وم

عل
 

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 79147 ػٕٛد ِذّٛد ػثذاٌّٙذٞ اٌؾخاذشج 2

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116393 ١ِظ ِشٚاْ ػثذاٌؼض٠ض اٌشفاػٟ 3

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117146 غادج فٛالر ؽا٘ش اٌؾاٚٞ 4

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104087 ؽٍِٟٛٔغُ ػا٘ذ ِذّذ  5

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104806 ا١ِشج ِذّذ ػثذاٌشؤٚف إٌغٛس 6

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116634 ِٕٝ ػثذ اهلل اٌغ١ٍّاْ اٌٛس٠ىاخ 7

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ األعٕاْطة  71835 ٌّٝ ِذّٛد / ِذّذ ١ًٍ٘ / اٌؼٕمٟ 8

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115307 عى١ٕح ػثاط ع١ٍّاْ ػثاط ػٍٟ دؽرٟ 9

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116191 ػٍٟ اتشا١ُ٘ ادّذ اٌؾشع 10

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 95291 ذغ١ُٕ ِذّذ اتشا١ُ٘ اٌطٛاٌثح 11

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 105027 ا٠اخ ِشاد 12

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104169 إعشاء عؼذ أدّذ اٌخشاتؾح 13

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 97436 عا١ِح ِذّذ ػٍٟ عؼ١ذ 14

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ األعٕاْطة  90813 ص٠ٓ ػصاَ ِذّذ اٌظا٘ش 15

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116984 ع١ش٠ٓ غاٌة ِذّذ اٌؾا٠ٚؼ 16

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 114344 عجٝ ػثذاٌشد١ُ دغ١ٓ اٌؼال٠ٚٓ 17

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115328 ادّذ ٔض٠ٗ ؽش٠ف اٌؼطؼٛط 18

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104810 ٠ٛعف ظا٘ش ِذّذ اٌطشاٚٔح 19

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110126 وفاح عؼ١ذ ع١ٍّاْ اٌغؼٛد 20

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 118094 سؤٜ ػثّاْ فا٠ض اٌؼٛساْ 21

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 106833 ٔٛس اعاِٗ ػّش ٘الي 22

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119486 ػثذاهلل ِذّذ دغٓ تٕٟ ػ١غٝ 23

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 103746 ٔٛس ا١ِٓ ساذة دسط 24

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115938 سٚاْ ذٛف١ك ِذّٛد اتٛ غضٖ 25

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 118118 عاسج ػصاَ عؼ١ذ اٌرٍٟ 26

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 100173 ٘ثٗ ِذّذ ر٠اب ػثذ اٌشدّٓ اٌخال٠ٍٗ 27

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119317 ١ِظ ػثذاٌشد١ُ ادّذ اٌخش٠غاخ 28

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 100228 ػثذ اهلل اٌؼثذ اهللالسا خ١ٍف  29

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115067 ١٘ا ِذّذ ٠ذ١ٝ ذ١ُ 30

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 95544 سٔذ صمش ِذّذ دشص اهلل 31

 اهخحاى الكفاءة الجاهعيت

 االولى/الجلست  طب االسناى كليت

 91/91/1192السبج 

صباحًا 03:8-08  

4+:+2+0علوم حربويت  
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 القاعت فصل الخخرج  الخخصص الكليت الرقن الجاهعي اسن الطالب #
 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110097 تالي ػثذ اٌىش٠ُ خ١ًٍ اٌمشاسػٗ 32
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 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 100074 ػثذ اٌشدّٓ اٌذلاقاعالَ فٛاص  33

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116444 ػشٚب ػثذاٌىش٠ُ ادّذ اٌذ١اسٞ 34

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116749 سا٠ح عٍطاْ ذٛف١ك /أتٛ ػشاتٟ اٌؼذٚاْ/ 35

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116993 ستاتؼحِجذ ػثذاٌشؤٚف ع١ٍُ  36

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117071 رٚاٌفماس ػثذاٌىش٠ُ ِغ١ش اٌشت١ؼٟ 37

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116544 س٠ُ داٚد /اٌغ١ذ أدّذ/ ػثذاٌج١ًٍ 38

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 100113 ِالن ِذّذ ػثذ اٌشد١ُ اٌخال٠ٍٗ 39

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115537 دغ١ٓ ػادي جاعُ اٌج١ّؼٟ 40

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116542 دغ١ٓ ػثذاٌج١ًٍ ػثذاهلل اٌذٛاج 41

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 104848 ٌّٝ ػصاَ صاٌخ جٍُٙ 42

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 112119 ذّاسا ص١٘ش طا٠غ ع١ٍُ 43

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104670 الٔا خاٌذ اتشا١ُ٘ اٌؼجٍٟٛٔ 44

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 107107 فشح ِذّذ ػٛدج عٍّاْ 45

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117157 اتشا١ُ٘ اٌٙش٠ٕٟدا١ٌا جثش٠ً  46

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110117 ؽشٚق ٔث١ً ػٛض وش٠ؾاْ 47

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110145 ٘ثٗ دغٕٟ ِذّٛد اٌخشاتؾٗ 48

 2015_2 فٟ طة األعٕاْدورٛس  طة األعٕاْ 110107 سغذ ػٍٟ ع١ٍُ ػالٚٔٗ 49

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104562 ٌّٝ تغاَ أ١ِٓ ص٠ٍٛخ 50

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 103622 عٕذط ِذّذ ِج١ذ اٌثمصّٟ 51

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116803 ٚػذ ػٛض ػثذاهلل اٌجثاٌٟ 52

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119032 ِصاسِٖٚذّذ ٔضاس  53

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110152 ١٘ا دغٓ ٘اسْٚ غٛجٗ 54

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 114963 عشٜ دّذاْ ػثذ اٌشدّٓ خش٠غاخ 55

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 116548 فاطّح دغ١ٓ ػٍٟ ؽّظ 56

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 106569 االء ػٍٟ فرذٟ /اٌؾ١خ ادّذ/ 57

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110122 فاطّٗ خ١ًٍ ج١ًّ جٍٕثٛ                    58

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119263 ِٙا خاٌذ خٍف اٌذغثاْ 59

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110297 ِؼرصُ خاٌذ ٠ٛعف اٌٙثا٘ثٗ 60

 اهخحاى الكفاءة الجاهعيت
 االولى/الجلست  طب االسناى كليت

 91/91/1192السبج 
صباحًا 03:8-08  

 هخخبر االنذلس
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 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110385 ترٛي ِذّذ ع١ٍّاْ اٌذغٕاخ 61

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115473 ٠اسا ٔا٠ف داج ِذّذ 62

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116476 دأا ػّش ػثذ اٌؼض٠ض إٌّاص١ش 63

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110247 اِأٟ ػطا اهلل ِذّذ إٌظاِٟ 64

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110169 ا٠ٕاط ػ١ذ خٍف اٌٙٛاسٞ 65

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 104659 ٝ ٘اؽُ أدّذ دثا٠ثحست 66
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 اهخحاى الكفاءة الجاهعيت
 االولى/الجلست  طب االسناى كليت

 91/91/1192السبج 
صباحًا 03:8-08  

 هخخبر الذراساث العليا
 

 

 

 

 القاعت فصل الخخرج  الخخصص الكليت الرقن الجاهعي اسن الطالب #
 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 118630 ػالء ِذّٛد ِذّذ ِطش 67

يا
عل

ث 
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د

 

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110130 ِذّذ تاعً ِذّذ ِذّذ                      68

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110118 ؽٙذ ٠ٛعف عاٌُ اٌذجاص٠ٓ 69

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117824 ؽٙذ ٔاصش ؽٛود سصق اهلل 70

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 97775 د٠ّا طالي داٚد ػفأٗ 71

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116866 أجٟ ػٟٛٔ اعّاػ١ً وٛوؼ 72

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 114909 س٠ّا سائذ اوشَ اٌّذًٌ 73

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ األعٕاْطة  119035 ِذّٛد خاٌذ ِذّذ ِصاٌذٗ 74

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110106 سصاْ ػ١غٝ ػٍٟ ٔاصش                       75

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 114641 ٔٛس ٘أٟ ادّذ اٌغالق 76

 2015_2 طة األعٕاْ دورٛس فٟ طة األعٕاْ 110701 ١ٌٓ ػثذ االٌٗ اٌؼٍٟ اٌصّادٞ 77

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119172 ا٠ثاس ػثذاهلل ِذّذ ٔصاس 78

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117548 ٠ؼمٛب عؼ١ذ داِذ اعّاػ١ً 79

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110257 ذغ١ُٕ ص٠اد ٠ٛعف اٌجٛا١ِظ 80

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110148 اٌىش٠ُ طشاف اٌجاسدٟ٘ذ٠ً ػثذ  81

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116078 ٘ثح فرذٟ ٘اؽُ اٌثٕا 82

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115351 سٚاْ ػثطاْ ؽالػ اٌّجاٌٟ 83

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 106322 ٔىٍظ فشح ِؼٓ فشح ص٠ٛص 84

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110124 فشح خٍذْٚ طا٘ش اٌذاسط 85

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110114 س٠ُ خ١ًٍ ِذّذ طا٘ش/ اٌذّٛسٞ 86

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119130 اع١ً فرذٟ تذ٠غ صاٌخ 87

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110672 صاٌخ عؼ١ذ ػثذ اٌؼض٠ضا٠ٗ  88

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110142 ٔٛس ػثذ اٌّذغٓ دافظ اٌم١غٟ               89

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115783 دأٗ ػّش اعّاػ١ً ٠ٛٔظ 90

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115190 اٌثٙاد٠ٌٟم١ٓ دغ١ٓ اعّاػ١ً  91

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110121 ػٍٟ ١٘ثُ ػٍٟ جٛاد                        92

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116364 اِأٟ ِٛعٝ ِذّٛد االعّش 93

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110104 دػاء ؽا٘ش ِذّٛد ٕ٘أذٖ                   94
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 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110131 ِذّٛد دغ١ٓ ػثذ اٌشدّٓ ػثذ 95

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110110 سٚاْ ادّذ ٔج١ة اٌذطاب 96

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117532 اؽشف عؼ١ذ ػّش فشج 97

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110112 سٚاْ فؤاد ِذّذ اٌضػاذشٖ 98

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110095 تؾاس ِذّذ داٚد ؽذشٚسٜ                    99

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ األعٕاْطة  94829 جّأا ِٕصٛس فٛصٜ اٌضػثٟ 100

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110094 ا٠ّاْ تغاَ عؼ١ذ ػثذ اٌذ١ٍُ               101
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 اهخحاى الكفاءة الجاهعيت

 االولى/الجلست  طب االسناى كليت

 91/91/1192السبج 

صباحًا 03:8-08  

العلويت هجوع القاعاث  
 

 اسن الطالب #
الرقن 

 الجاهعي
 الخخصص الكليت

فصل 

الخخرج 

 الوخوقع
 القاعت

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115902 ١ٌٓ ٠ذ١ٝ ػ١غٝ فشداْ 102

يت
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ث

عا
قا
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ه

 

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117753 خاٌذ ١ٌٚذ خاٌذ ػش٠ُ 103

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116063 ِذّٛد ِٕصٛسٚئاَ دّذٞ  104

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116940 ١ٌٕا جٙاد سف١ك لثٙا 105

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110206 فشح ع١ّش ِشاد تؼثاع 106

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 110113 سٚاْ ٌؤٞ طؼّح اٌىفٛف 107

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110120 ػش٠ٓ اتشا١ُ٘ ِذّٛد اٌؼث١ذاخ              108

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115382 دال اِجذ ػذٔاْ وٕؼاْ 109

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 103621 ػّش ػثذ اٌؼض٠ض ؽّظ اٌذ٠ٓ 110

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115340 صفاء طالي ػثذ اٌذ١ّذ اٌؼذٚاْ 111

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110138 ١ِظ ِذّذ لذسٜ ٔاصش 112

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110089 افٕاْ ػثذ اٌىش٠ُ ِذّذ اتٛ ِضسٚع 113

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119257 ع١ٍُاعّاء ع١ٍُ ِذّٛد   114

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110136 ِغه ِذّٛد ِصطفٝ ٚ٘ذاْ                    115

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110123 فذاء خاٌذ ع١ّخ اٌّغاػ١ذ 116

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ األعٕاْطة  110149 ٘ذ٠ً ِذّذ ٠ٛعف اٌشصاص 117

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115487 عٛصاْ ِذّٛد دغ١ٓ 118

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110119 ػاِش خاٌذ داٚد اتٛ ػ١ذ                   119

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 110098 ت١اْ دغ١ٓ خٍف اٌمط١ؾاخ 120

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110137 ١ِظ خاٌذ ػ١ٍاْ ػثذاهلل 121

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110125 فشح ف١صً ِذّذ إٌجاس 122

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 104947 أالء خثضاْ 123

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117414 س١ٔٓ ػٍٟ ِذّذ اٌم١غٟ 124

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110135 ِض٠ٓ ػثذ اٌّج١ذ ػثذ اٌغ١ّغ اٌط٠ًٛ 125

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110151 ٕ٘ذ ػذٔاْ ػٛدٖ اٌؼثادٞ                   126

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 116935 غادٖ ٔافز ػثذ اٌشدّٓ ػثذ اٌٙادٜ 127

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 100085 تٕاْ غغاْ ج١ًّ اٌضس٠ماخ 128

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 114448 ؽ١ّاء ٔثٙاْ خضش ِٕصٛس 129

 2015_2 األعٕاْدورٛس فٟ طة  طة األعٕاْ 110141 ٔٛس ادغاْ ػثّاْ طٙثٛب 130

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 119132 اع١ً ادّذ ِذّٛد إٌِّٟٛ 131
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 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110147 ٘ثٗ ٚد١ذ ِصطفٝ دّاد 132

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110127 ٌثٕٝ ِذّذ ػّش اٌذ١ٕطٟ 133

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110144 اٌصٛتأٟٔٛس ِذّذ ٠ٛعف  134

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110143 ٔٛس ِذّذ ادّذ ِصطفٝ 135

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110115 ص٠ٕة ِذّذ دّذاْ دغ١ٓ                     136

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117230 اٚ٘اْ اصادٚس٠اْ  /أا١٠ظ االو١اص/ 137

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 117185 دا١ٌا أّاس ػثذ إٌٛس ٠ٚا 138

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110150 ٘ال ٔث١ٗ سفؼد د٠ش٠ٗ                      139

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ األعٕاْطة  116926 ا١ِش أطْٛ ١ِؾ١ً فشٔج١ٗ 140

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 110134 ِشٖٚ ١ِٕش ع١ٍّاْ إٌغٛس 141

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 115919 سٚال صثاح ػٛدٖ اٌؼّاس٠ٓ 142

 2015_2 دورٛس فٟ طة األعٕاْ طة األعٕاْ 114418 د٠ّح ِذّذ عؼ١ذ اتٛتىش 143
 


