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غغاتشا١ُ٘ ادّذ صاٌخ ؽثً 3أ 1

غغاتشا١ُ٘ دغ١ٓ ِذّٛد أ 24

غغاتشا١ُ٘ عثذ إٌّعُ ِذّذ  أ 37

غغاتشا١ُ٘ عٍٝ دغ١ٓ عثذ اٌشب أ 49

ضعيفضعيفادّذ اؽشف عع١ذ اتشا١ُ٘ أ 524

مقبولضعيف(ٍِف  ) (اسدٔٝ  )ادّذ تغاَ ادّذ االعشج أ 630

ضعيفمقبول (فٍغط١ٕٝ)ادّذ خ١ًٍ عثذ اٌمادس اٌطٙشاٜٚ أ 740

ضعيفِمثٛيادّذ سؽذٜ دغ١ٓ ِشعٝأ 844

ضعيفضعيفادّذ عاِٝ عثذاٌفراح ادّذ اٌغّٕٛدٜأ 948

غضعيفادّذ عع١ذ ٔج١ة عٍٝأ 1053

مقبولمقبولادّذ عالِح دغٓ ِذّذ خ١ّظ  أ 1156

غغ (ا٠ماف ل١ذ  )ادّذ ع١ذ عاطف عثذ اٌّذغٓ تٕٛاْ  أ 1257

ِمثٛيِمثٛيادّذ صالح عاٌُ ِذّذ عاٌُأ 1362

مقبولضعيفادّذ عثذ اٌغٕٝ عثذاٌشدّٓ ِص١ٍذٝأ 1475

غغ(ٍِف  )(تذش٠ٕٝ  )ادّذ ِذّذ اتشا١ُ٘ اٌؾ١ّٝ أ 1588

مقبولمقبولادّذ ِذّذ تىش عثذإٌّعُ عثذ اٌذافعأ 1691

جيدجيد جداادُ٘ ١ٌٚذ دٍّٝ اٌؾارٌٝ أ 17110

غغاسا خ١ًٍ ِذّذ عٍٟ عمذٖأ 18111

مقبولضعيفاعشاء عٍٝ ِذّٛد عٍٝ ِذّذأ 19139

غغ (عٛدا١ٔح  )اعّاء عّاد اٌذ٠ٓ عثذ هللا اٌؾ١خ أ 20170

مقبولضعيفاعالَ عثذ اٌغٕٝ عثذ اٌشدّٓ ِص١ٍذٝأ 21184

غغ (عٛدا١ٔح  )اع١ً ادّذ دغٓ عث١ذ تاتىش أ 22185

ضعيفضعيفاٌذغٓ عشفح اٌغ١ذ ِذّذ اٌف١ِٟٛأ 23191

غغ(ٍِف  ) (١ّٕ٠ح  )اٌعٕٛد عّش ِذفٛظ تاس٠ٚؾذ أ 24193

ضعيفمقبولاِأٟ ِذغٓ اٌغ١ذ اٌؾثاعٝأ 25198

غغأرٛٔٝ ٔادس سؽذٜ عطا أ 26237

مقبولمقبول(عشالٝ  )أظ د١ّذ صاٌخ اٌعث١ذٜ أ 27242

مقبولضعيف (عٛدا١ٔح  )أفاي عصاَ اٌذ٠ٓ دغ١ٓ عاٌُ أ 28243

غغ(ٍِف  ) (و٠ٛر١ح  )أفاي ِثاسن ١ٌُٚ اٌّطشٜ أ 29244

مقبولمقبولا٠ّاْ ِذّٛد عثذٖ إتشا١ُ٘ اٌجٕذٜأ 30292

غمقبول(عشالٝ  )ا٠ّٓ جالي واًِ واًِ أ 31296

ضعيفضعيف  (فٍغط١ٕ١ح  )تشاءٖ عثذ اٌثاعظ ادّذ أ 32338

غغ (ٍِف  ) (عٛسٜ  )تشاق ِذّذ ٚد١ذ عثذ اٌمادس ستاتٝ أ 33339

غغ  (اِش٠ىٝ  )تغاَ اتشا١ُ٘ ِٛعٝ أ 34340

غغ (عٛدا١ٔح  )تغّح اٌش٠خ ِٙذٜ جثش٠ً أ 35343

ج.ضمقبول  (فٍغط١ٕٝ  )تؾاس تغاَ د٠ة تذس أ 36359

غغ (فٍغط١ٕٝ )جّاي ا١ِٓ جّاي ؽٍثٝ أ 37373

غغدغاَ اٌذ٠ٓ ِذّذ ِذّذ عثذاٌغالَ عط١حأ 38401

ضعيفمقبولدغٕاء ِذدد دغٓ ِذّذ ِعاصٚأ 39411

ضعيفغدغ١ٓ ِذّذ دغ١ٓ ادّذ ٠ٛعفأ 40413

ضعيفضعيف (٠ّٕٝ  )دغ١ٓ ِذّذ دغ١ٓ عثذ اٌشب اٌّطشٜ أ 41414

غغ(عٛسٜ  )دّضج عصاَ إٌصاس أ 42418

األســــــمم
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              كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

جلوس
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األســــــمم

 2018/2017نتيجة الفرقة الثالثه وعليهم مواد من الفرقه األولى للعام الجامعى   
2018دور يناير  (ترم اول  )

              كلية الطب 

مركز الكونترول وتصحيح االمتحانات

جلوس

غغ(فٍغط١ٕٝ  )دّضج عماب ِذّذ ع١ذ ادّذ أ 43419

غضعيف (١ٌث١ح  )د١ٕٓ واًِ اتش٠ه ِؤِٓ أ 44422

غغ (فٍغط١ٕٝ  )خاٌذ جّاي عثذ ستٗ عثذ اٌٍط١ف أ 45432

غغ(ٍِف )(فٍغط١ٕٝ  )خاٌذ فرذٝ خاٌذ اتٛ ؽعثاْ أ 46435

غغخ١ًٍ ِذّذ خ١ًٍ اٌذثانأ 47445

غغ(ٍِف )(عٛس٠ح  )سا١ٔٗ جٙاد ٔزا سا٠ٌٛظ أ 48449

غغ (عٛس٠ٗ)ساِا ِذّذ ِذّذ اٌثشاصٜ أ 49480

غغ            ذع١ٍُ دٌٚٝ أ 50482

غغ (فٍغط١ٕٝ  )ساِٝ سائذ ِذّٛد ٠اعش أ 51483

مقبولمقبولسا١ٔا فرذٝ صثذٝ  داسط اٌغّاد٠غٝأ 52487

غغ (فٍغط١ٕٝ  )سائذ فرذٝ فا٠ض عثذ اٌمادس أ 53492

غغس١ُٔ عصاَ ِصطفٝ تغ١ٛٔٝ أ 54514

غغسٚاْ طاسق ِذّذ واًِ أ 55522

غغ (عٛدا١ٔح  )سؤٜ ِصطفٝ عثذ اٌشدّٓ صاٌخ  أ 56533

مقبولمقبولس٠ُ اٌغ١ذ ادّذ عالء اٌذ٠ٓ اٌغ١ذ ِذّذ ِذّذأ 57534

مقبولمقبولس٠ُ دغٓ ادّذ اٌغذد أ 58535

مقبولِمثٛيس٠ُ دغ١ٓ ِذّٛد صثذٝأ 59536

مقبولمقبولعاسج عضخ عثذ اٌّمصٛد إتشا١ُ٘أ 60570

مقبولجيدعاسج عٍٝ ِذّذ عٍٟ اٌعثذأ 61574

مقبولمقبول (ععٛدٜ  )ع١ف اٌذ٠ٓ عثذ االٌٗ ع١ف اٌذ٠ٓ دى١ُ أ 62623

( 2014/2015إ٠ماف ل١ذ  )ؽ١ش٠ٓ ِذّذ فش٠ذ عالَ    أ 63637
مقبولمقبول  (٠ّٕٝ  )صاٌخ ِأع صاٌخ تٓ دٍ٘ٛط أ 64646

غضعيف(٠ّٕٝ  )ص١ٙة عادي ادّذ دّٛد أ 65652

ضعيفضعيف(ٍِف  ) (عشالٝ  )ض١اء ف١ٍخ ؽالي أ 66654

مقبولضعيف  (عشالٝ  )طا٘ش ِغٍُ ِٛعٝ أ 67655

غغ(ٍِف  ) (عٛسٜ  )عثادٖ عٍٝ ِذا٠شٜ أ 68661

غغ(ٍِف )(عٛسٜ)عثذ اٌذف١ع ِا٘شعثذ اٌذف١ع عثذ اٌٌّٛٝأ 69662

مقبولمقبولعثذ اٌشدّٓ عاِخ اٌغ١ذ ٔصش اٌذ٠ٓأ 70671

ِمثٛيمقبول (ٍِف  ) (٠ّٕٝ  )عثذ اٌشدّٓ عثذ هللا ادّذ ِاسػ أ 71676

غغ(2014/2015ا٠ماف ل١ذ)عثذ اٌشدّٓ ِذّذ ادّذ اٌؾافعٝأ 72678

غضعيف (عشالٝ  )عثذ هللا عثذ اٌشدّٓ صادق صادق أ 73691

مقبولمقبولعثذهللا ِذّذ عثذاٌّذغٓ عٍٝ عالِٗأ 74693

مقبولغ (ٍِف  ) (اسدٔٝ  )عثذ هللا ِصذق فشداْ ِصطفٝ إٌادٜأ 75694

غغعثذ هللا ِعرصُ تاهلل ِذّذ عثذ اٌشد١ُ  أ 76695

مقبولغ(عٛسٜ  )عث١ذ ِذّذ عث١ذ عث١ذ أ 77697

غغعٍٟ ادّذ عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌٛ٘اب أ 78709

غغ (عشالٝ  )عالء ف١ٍخ ؽالي أ 79716

غغع١ٍاء جّاي عثذ اٌرٛاب  اٌغ١ذ سِضاْأ 80721

غغعّش ادّذ ِذّٛد ِذّذ عٍٝأ 81725

غغعّش سضا اٌغع١ذ ِذّذ جّعٗ أ 82730

مقبولضعيف (فٍغط١ٕٝ  )عّش ِذّٛد عثذ اٌٍط١ف أدّذ أ 83740
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ِمثٛيمقبولعّشٚ عٛض عثذا١ٌٔٛظ فضً هللاأ 84748

غغ(ٍِف  ) (١ّٕ٠ح  )عٙٛد عثذ اٌشد١ُ عٍٝ أ 85749

غغ (اسدٔٝ  )ع١غٝ ٠عمٛب ع١غٝ اتٛ دٛدٖ أ 86752

غغ(تذشا١ٔح  )فاطّح عثذ هللا ادّذ اتشا١ُ٘ أ 87762

غمقبول(تذشا١ٔح  )فاطّح عثذ عٍٝ عثذ هللا اٌّؤِٓ أ 88763

غغ(ٍِف  )فاطّح وّاي وّاي اٌذ٠ٓ دغٓ اٌغّغاس أ 89765

ضعيفضعيف (ٍِف  ) (عٛس٠ح  )فا٠ضج ادّذ ِذّذ اٌع٠ٛذ أ 90770

ِمثٛيمقبول  (فٍغط١ٕٝ  )فشاط دغٓ سؽاد أ 91775

غغوش٠ُ اٌذغ١ٕٝ ِذّذ عٍٝ تذٜٚأ 92784

مقبولجيد جداوش٠ُ ِذّذ عثذ اٌعض٠ض ِذّٛدأ 93787

غغوّاي دغٕٝ وّاي ِذّذ دغٓأ 94795

ِمثٛيمقبولوٛثش ٔث١ً عٍٝ اٌغ١ذ سجةأ 95797

ضعيفغ(ٍِف)(عٛس٠ح  )١ٌٕذا ِشٚاْ ِذّذ دلٛ أ 96799

ِمثٛيمقبول١ٌّاء جّاي اٌغ١ذ فشداخ دخ١ًأ 97800

ج.ضضعيف (عشالٝ  )١ٌث خ١ًٍ صثاس أ 98804

غغ (عٛس٠ح  )١ٌٓ عذٔاْ عٕراتٍٝ أ 99806

مقبولمقبول  (عٛس٠ح  )١ٌٍٝ ص١ٙة لاعُ عث١ذ٠ٓ أ 100808

غغِاس٠ٕا اعاِح ع١ّش خاطشأ 101817

غغ (عٛدأٝ  )ِاصْ عصاَ اٌذ٠ٓ اٌط١ة أ 102827

مقبولغِا٠ىً ِاجذ ٔاسٚس تغطٗ  أ 103830

غغ (عٛسٜ  )ِذّذ ادّذ ِشٚاْ ِذّٛد اٌىاًِ أ 104842

غغ (ٍِف  )ِذّذ ا٠ّٓ ِذّذ ادّذ لطة أ 105852

غغ (عٛسٜ  )ِذّذ جّاي خ١ّظ اٌّصشٜ أ 106855

غغِذّذ جّاي عثذاٌغراس دجاصٜأ 107858

غغِذّذ دّذٜ طا٘ش عفؼأ 108864

مقبولضعيف(ٍِف  ) (٠ّٕٝ  )ِذّذ سف١ك ادّذ عٍٝ االس٠أٝ أ 109875

مقبولمقبول (ٍِف  ) (عشالٝ  )ِذّذ س٠اض ِذّذ اٌؾجالٜٚ أ 110878

غغ (افش٠م١ا اٌٛعطٝ   )ِذّذ ص٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ دغٓ أ 111880

ضعيفمقبولِذّذ ععذ عثذاٌذ١ٍُ صاٌخأ 112882

ضعيفمقبولِذّذ ع١ٍّاْ دّذٞ ِرٌٟٛأ 113885

غغِذّذ ؽشف ِذّٛد اٌطذاْأ 114889

غغِذّذ صثشٜ عثذ اٌذ١ٍُ عّاسجأ 115893

(ا٠ماف ل١ذ    )ِذّذ عثذ إٌثٟ عٍٟ ِذّٛد صا٘ش    أ 116909
(ٍِف)(عٛسٜ  )ِذّذ عذٔاْ إٌجاس أ 117910
غِمثٛي (عٛسٜ  )ِذّذ فادٜ عذٔاْ عٕراتٍٝ أ 118919

ِمثٛيضعيف(ٍِف)(عٛسٜ  )ِذّذ ِذّذ جّاي ِذّٛدعض٠ضٜ أ 119932

غغِذّذ ِصطفٝ ِذّذ اٌغ١ذ ع١ٍّاْأ 120944

غغ(ٍِف  ) (جضس اٌمّش  )ِذّذ ِٛعٝ عثذٖ أ 121949

غغِذّذ ٠ٛعف ِذّذ اٌؾثاعٝأ 122954

مقبولمقبولِذّذ ٠ٛعف ِذّذ ٠ٛعف صتادٜأ 123955

ضعيفمقبولِذّٛد جّاي ادّذ ِٛعٝ دغٓأ 124958

عميد الكليه 

أحمد عثمان/د.أ 3
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غغِذّٛد عٍٝ دغٓ عٍٝ دغٓ اٌض٠ٕٝأ 125971

مقبولجيدِذّٛد ع١غٝ عط١ٗ عثذ اٌجٛاد ِؤِٓأ 126974

غغِذّٛد ِذّذ ؽذاذٗ خ١ًٍأ 127979

ضعيفِمثٛيِذّٛد ِذّذٜ سضٛاْ عثذاٌعض٠ضأ 128987

غغِشاَ ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ عثذ اٌعض٠ض اتاظح أ 129990

غغ(عٛسٜ  )ِش٘ف ِذّٛد اٌع١غٝ ِذّٛد أ 130995

مقبولغ (عشالٝ  )ِشٚاْ خٍف فشداْ فشداْ أ 131996

غغ(عٛدا١ٔح )ِشٚج ادّذ ِذّذ عثذ هللا أ 132999

غغ  (اسدٔٝ  )ِٕزس اعاِٗ اتشا١ُ٘ دّاد  أ 1331038

ضعيفضعيفِٕٝ عع١ذ ِذّذ ِصطفٟ صاٌخأ 1341051

غغ (اسدٔٝ  )ِٕٙذ صاٌخ عثذ اٌشدّٓ تذ٠ش أ 1351062

غمقبولِٟ اعاِح ِذّذ عثذ ستٗ داٚدأ 1361070

مقبولمقبولِٟ عاِٝ ادّذ ِذّٛد اتٛ طاٌة أ 1371073

ضعيفمقبولٔاد٠ٓ دغٓ صاٌخ ِذّذ صاٌخأ 1381103

غغ(إ٠ماف ل١ذ)ٔاد٠ٓ خاٌذ ِذّذ عثذ اٌذ١ٍُ ِذّذ ساضٝ أ 1391104

غغ(ٍِف  )ٔذٜ اٌغ١ذ عثذ اٌعظ١ُ اٌؾشت١ٕٝ صاٌخ أ 1401119

غمقبولٔش١ِٓ اٌذغ١ٕٝ ِذّذ اٌغع١ذ ع١ٍّاْ عثذهللاأ 1411129

غمقبولٔٛس عادي اتشا١ُ٘ اتشا١ُ٘ اٌغ١ذ ١٘ثٗ ٍِٛنأ 1421145

مقبولغ (عٛس٠ح  )ٔٛس اٌٙذٜ ِذّٛد دغٓ اٌفاضً أ 1431149

غغ (ٍِف  )٘ثحهللا صثشٜ ِذّذ ادّذ ٘جشط أ 1441204

مقبولضعيف (اسد١ٔح  )٘ذٜ عذٔاْ ٠عمٛب اٌّرٌٛٝ أ 1451207

مقبولغ  (عٛدا١ٔح  )٘ذ٠ً عٍٝ صالح اٌذ٠ٓ أ 1461216

ِمثٛيمقبول٠اسا عالء اٌذ٠ٓ ِذّٛد عثذ اٌذ١ٍُ أ 1471244

مقبولمقبول٠اسا ِشعٝ عثذ اٌصّذ عْٛ أ 1481248

غغ٠اعش ِذّذ اؽشف دٍّٝ ِذّٛد تالي أ 1491251

ضعيفضعيف٠اع١ّٓ اتشا١ُ٘ عثذ هللا ِشعٝ اٌخط١ةأ 1501254

غغ (١ٌثٟ  )أٔظ ِٕصٛس ؽعد ض١ف هللا أ 1511287

غغ (١ٌثٟ  )ِٕٙذ طاسق صاٌخ عثذإٌثٝ  أ 1521288

مقبولغ (عشالٟ  )عثذهللا ا٠اد ِذّٛد فالدٝ  أ 1531289

غغ(عشالٝ)ساِٝ وش٠ُ ع٠ٛذ ٔا٠ً أ 1541290

غغ)(١ٌث١ٗ)٘ذ٠ً عادي سجة أ 1551291

ِمثٛيِمثٛي (عٛدأٝ  )ِؤِٓ خاٌذ عٛض ِذّذ أ 1561292

غغ (عٛسٜ  )٠ضْ سضٛاْ عث١ذ أ 1571296

مقبولضعيف (فٍغط١ٕٝ  )ِذّذ ع١ّش ِذّذ أ 1581303

غغ  (عشالٝ  )دغٓ ثاِش لاعُ وش٠ُ أ 1591304

ضعيفمقبول (عٛدأٝ  )عثذ اٌمادس ذاج اٌغش عثذ اٌمادس أ 1601306

مقبولضعيف(ٍِف  ) (١ٌث١ح  )ؽٙذ ِخراس عثذ اٌىش٠ُ أ 1611307

غغ (ٍِف  ) (عٛدأٝ  )تشاء عثذ اٌغراس عطا هللا أ 1621310

ضعيفمقبول (ٍِف  ) (عٛسٜ  )ِذّذ ٔٛس ساِٝ خاٌذ أ 1631311

غغ(ٍِف  ) (عٛدأٝ  )أدّذ ِصطفٝ ِذّذ عٍٝ أ 1641312

مقبولضعيف(ٍِف  ) (عشال١ح  )ِٕاي عالَ سؽ١ذ جاعُ أ 1651316
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جلوس

ِمثٛيمقبول (ٍِف  ) (فٍغط١ٕٝ  )اٌذغ١ٓ عٍٝ دغٓ اتٛ ضادٝ أ 1661320

مقبولمقبول (فٍغط١ٕٝ  )عثادٖ ٘أٝ ٠ٛعف ل١ٕثٟأ 1671322

غغ (عٛسٜ  )ا٠ّٓ ص١ٙة لاعُ عث١ذ٠ٓ أ 1681323

غغ (ٍِف  ) (فٍغط١ٕٝ  )ا٠ّٓ خاٌذ ِذّٛد دّذ أ 1691325

مقبولِمثٛي (ٍِف  ) (عٛسٜ  )عالء اٌذ٠ٓ ج١ًّ ددىٛن أ 1701326

مقبولِمثٛي (ٍِف  ) (عٛسٜ  )عمثٗ عثذ اٌغٕٝ اٌٙا٠ً أ 1711329

غغ  (فٍغط١ٕٝ  )أدّذ عضِٝ ِذّٛد اٌعّص أ 1721330

مقبولج.ض (ٍِف  ) (عشالٝ  )تاف١ً عاِاْ عّش ادّذ أ 1731333

غجيد(عشالٝ)أعٛ ِشداْ ّٚ٘اْ  أ 1741335

غغ(ٍِف)   (عٛسٜ )أعاِٗ ِذّٛد إدس٠ظ أ 1751340

غغ(عٛسٞ  )ِصطفٝ عثذاٌىش٠ُ ِصطفٝ لش٠ؼ أ 1761343

غغ(ٍِف  ) (عٛسٞ  )عثذ ا١ٌّّٙٓ ِذّذ اٌعثذ أ 1771345

غغ (ٍِف ) (عٛس٠ح  )أالء عٍٝ ِذّذ اٌغثأٝ أ 1781348

غغادّذ عثذ اٌجٛاد اٌذ٠ة أ 1791350

غغا٠ّٓ ِغعٛد عثذ هللا ؽع١ةأ 1801359

غِمثٛيخ١ش اٌذ٠ٓ ظافش خ١شٖ خط١ةأ 1811362

غغِذّذ أظ صالح اٌذ٠ٓ خث١ح أ 1821363

غغعثذ اٌشدّٓ ِذّذ ٔصش أ 1831364

غغخاٌذ عذٔاْ اٌجّعحأ 1841365

غغ(ا٠ماف ل١ذ)ِذّذ دىّد ٘ؾاَ اٌذشاِٟ أ 1851366

غغفش٠اي لصٟ اٌعثذهللا لٕثشأ 1861367

غغِذّذ لصٟ اٌعثذهللا لٕثشأ 1871368

جيدجيد جداأدّذ عاِٝ ِذّذ دٕفٝ 188

ضعيفضعيفادّذ ِذّذ دغ١ٕٓ عٍَٝ 189102

ج.ضضعيفأ١ِٕٗ أدّذ ِشع190112َٝ

 ِؤج2015/2014ًا٠ماف ل١ذ ثاٌث ِشج - ادّذ ٘ؾاَ دغاَ اٌذ٠ٓ ٔجُ              أ 1911369
 2015/2014ا٠ماف ل١ذ ثأٝ ِشج - اسٜٚ صوش٠ا ِذّٛد خ١ًٍ                 أ 1921370
 ٌعذَ ادضاس اٌثطالح اٌعغىش٠ح 2014/12/3فٝ 4701ذُ ؽطة ل١ذٖ تشلُ - ادّذ ِّذٚح عثذ اٌغراس دغ١ٕٓ اٌطا٘ش أ 1931371
 ِؤج2015/2014ًا٠ماف ل١ذ ساتع ِشج - ص٠اد ٠اعش ِذّٛد دّاد                    أ 1941372
2015/2014ا٠ماف ل١ذ ثأٝ ِشج - عاسج عالء عثذ اٌفراح عشٚس              أ 1951373
 ِؤج2015/2014ًا٠ماف ل١ذ ساتع ِشج - ع١ّش ِجذٜ ع١ّش اعىٕذس               أ 1961374
2015/2014ا٠ماف ل١ذ ثاٌث ِشج - ع١ٍٙح ٘ؾاَ دّذٜ اٌخط١ة           أ 1971375
96 ِؤجً 2015/2014ا٠ماف ل١ذ ثأٝ ِشج - عّش دّذٜ عثذ اٌشعٛي ِذجٛب      أ 1981376
  ِؤج2015/2014ًا٠ماف ل١ذ ساتع ِشج - عثذ هللا ٘ؾاَ عثذ اٌشدّٓ اٌضعفشأٝ   أ 1991377
2015/2014ا٠ماف ل١ذ ساتع ِشج - عال عٍٝ اٌغ١ذ ادّذ عٍٝ عّش            أ 2001378
2015/1/6 فٝ 76ذُ ؽطة ل١ذٖ ٌعذَ ذذذ٠ذ ِٛلفٗ ِٓ اٌرج١ٕذ تشلُ - عثذ هللا سضا تذ٠ش عثذ اٌذ١ٍُ اٌجٛ٘شٜ   أ 2011379
ِؾطٛب ٌٍرج١ٕذ الٔٗ ٌُ ٠ذضشاٌثطالح اٌعغىش٠ح - طاسق ادّذ دغٓ ادّذ ِذّذ اتشا١ُ٘      أ 2021380
 2015/2014ا٠ماف ل١ذ ثأٝ ِشج - فاطّح اٌض٘شاء ٠ذ١ٝ ادّذ جثش٠ً   أ 2031381
 ِؤج2015/2014ًا٠ماف ل١ذ ثأٝ ِشج - ٠ٛعف ِاجذ عثذ اٌعض٠ض ِذّذ خٍف هللا  أ 2041382
 2015/2014ا٠ماف ل١ذ ثأٝ ِشج - ف١شصٚ اتشا١ُ٘ دغاَ اٌذ٠ٓ             أ 2051383
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