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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّض ادّض عثض اٌماصر ادّض14951

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّض عثض اٌعاي طعض ادّض24952

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّض فٛسٞ س١ٍف ِذّض 34953

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّض ِذّض عثض اٌعظ١ُ ِذّض44954
جغزاف١ا اٌعاٌُ 

1
راطة

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاصُ٘ ادّض اطّاع١ً ط54955ُ١ٍ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطزاء تضر س١ّض ادّض64956

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطزاء صاتز صثزٖ ادّض74957

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٌُ ٠ظٍُاطزاء ِذّض دظ١ٓ ِذّض84958

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطزاء ِذّض عثض هللا عثض اٌّاٌه94959

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُاطزاء ِذّض عٍٟ ثاتد104960

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطزاء ِذّض ِصطفٟ عثض اٌغفار 114961

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطزاء ِذّٛص ذٟٛٔ ِصطفٟ 124962

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطالَ ادّض ِذّض ادّض134963

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاطّاء س١ّض فزغٍٟ ٘ز٠ضٞ ع١ض144964

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخاطّاع١ً ٠ذ١ا ِذّٛص اطّاع154965ً١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاٌؼ١ّاء عاصي ط١ض ِذّض164966

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاٌؼ١ّاء عٍٝ ِذّض صالح174967

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاٌٙاَ تضٜٚ عٍٝ ِذّض184968
جغزاف١ا اٌعاٌُ 

1
راطة

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخاًِ جاص ِذّض ِذّض194969

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُاًِ عج١ة عش٠ش ٌٛٔض204970ٞ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخإِٗ تظ١ٟٛٔ عطا ادّض 214971

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ أٛر ِذّض دظ224972ٓ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ دظٓ ذٙاِٝ ّ٘ا234973َ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ دّضٞ صض٠ك ع244974ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ عثض اٌعظ١ُ واًِ عثض اٌزد254975ُ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ عثض هللا ر٠اض ِذّض264976

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ ِذّض عثض إٌّعُ ِذّٛص 274977
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ْ
ذا

ِر
ال

ٌ 
ضَ

رم
اٌ
ض 

عٕ
 ٗ

ٌر
دا

اطُ اٌطاٌة

ص
ٛ
جٍ

اٌ
 ُ

رل

عميد الكلية

عادل رسمي حماد. د.أ

رئيس لجنة الرصد

أيمن قطب متولي. د.أ
2020 ثاني 2017إظهار ثانية دراسات الئحة 

7من1صفحة



بسم هللا الرحمن الرحيم

2017كشوف إظهار نتيجة الفرقة الثانية  تعليم أساسي شعبة الدراسات اإلجتماعية الئحة 

2020الفصل الدراسي الثاني 
كلية التربية- جامعة أسيوط 

جغزاف١ا 

اٚراط١ا

جغزاف١ا اٌعاٌُ 

األطالِٟ

ذار٠ز ِصز 

اٌثط١ٍّح ٚ 

اٌزِٚا١ٔح

ذار٠ز آط١ا 

االطالِٟ

اٌض٠ٓ ٚلضا٠ا 

ِعاصزج
ذضر٠ض ِصغز

ط١ىٌٛٛج١ح 

اٌّٛ٘ثح ٚ 

اٌرفٛق

ذىٌٕٛٛج١ا 

(1)اٌرع١ٍُ 

ِٙاراخ 

ر٠اض١ح ٚ 

دزو١ح

اٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌحاٌذاٌح

ً
ظ

ظٍ
ِ

ذشٍفاخ  ِٓ اٌفزلح األٌٟٚ 

اٌذاٌحاٌّاصجاٌذاٌحاٌّاصجاٌذاٌحاٌّاصج
اٌفصً اٌضراطٟ اٌثأٟ
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِزٖ ِذّٛص دظٓ ِذّٛص284978

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخا١ِٕٗ جّاي عثض اٌعاي ١ّٔغ294979

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخأجٟ اػزف صاصق ادّض304980

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخأجٟ دظٕٟ ٌث١ة ط٠ٛذٗ 314981

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُأجٟ ِزسٚق ا١ِز سو324982ٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخا٠ز٠ٓ ٌطفٟ عط١ح فأٛص334983

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ز٠ٕٟ عّاص عجا٠ثٟ عط١ح 344984

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٕاص ِذّض فزاج ِذّض354985

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخا٠ٗ عثض اٌزدّٓ ِذّض ِذّض364986

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ ٚرصأٟ ِذّض ع374987ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجختظّح ٔاصز عثض اٌزدّٓ عثّا384988ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخذ١ظ١ز عثض هللا ِذّض عط١ح 394989

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُج١ّأٗ رِشٞ فا٠ش اتزا١ُ٘ 404990

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخجٙاص ِذّض دظٓ دظ414991ٓ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدظاَ اتزا١ُ٘ ذاِز ٍِه424992

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدظاَ طع١ض دظٓ ِذّض434993

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدٕاْ ِذّض عصّد عٍٝ ط١ض444994

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدٕاْ ِذٟ اٌض٠ٓ واًِ ط١ض454995

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخسٍٛص ٔث١ً صض٠ك ِذّض464996

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخصا١ٌا ط١ض ِذّض ط١ض474997

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخصا١ٌا ِصطفٟ عثض اٌزدّٓ ِذّٛص 484998

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخصا١ٌا ِصطفٟ فزغً عثض اٌّذظ494999ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُصعاء عثض هللا اتزا١ُ٘ ادّض505000

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخص١ِأٗ ِزجاْ ِذزٚؽ جزص 515001
جغزاف١ا اٌعاٌُ 
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخص٠أا عطا هللا فٛسٜ جز٠ض525002

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرا١ٔا سا٘ز ع١ض اتٛ ا535003ٓ١ّ١ٌ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُرا١ٔا عّز ا١ِٓ عٍٟ 545004
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخرا١ٔا ِّضٚح ٠ٛطف عثض اٌذافظ 555005

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرا١ٔا ٔجاح دظٕٝ دى١ُ 565006

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرتاب رِضاْ عثض اٌج575007ً١ٍ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرتاب عالء ادّض فؤاص ِذّٛص585008

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرػا جّاي دظٕٝ عال595009َ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرػا رػاص طعض ِظزا605010ٞٚ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرػا ط١ض ادّض ِذّض ادّض615011

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرػا ػعثاْ عثض اٌع١ٍُ دظ625012ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٌُ ٠ظٍُرضٛٞ ع١ْٛ عثض اٌجٛاص فزج635013

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرل١ٗ ِذّض طٗ اٌؼزت645014ٟٕ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخر٠ّٛٔضا فزج صّٛئ١ً عثض اٌّاٌه655015

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخس٠ٕة ٠ذ١ٟ ِذّض دّٛص665016ٖ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطارٖ دظٕٟ جزص ِزسٚق675017

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطارٖ عٍٟ عّزٚ ط١ض685018

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطارٖ ِذّض عثض اٌف١ُٙ عثض اٌّاٌه695019

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطاِز ٠ٛطف غاٌٟ ٠ٛطف705020

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطذز ع١ظٝ ِٛطٝ ٔارٚس 715021

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطعض٠ٗ ِذّض فا٠ك ِذّض725022

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطٍفأا عصاَ عثض رتٗ تظط735023ٌٟٛ
أصٛي اٌرزت١ح 

1
ٌُ ٠ظٍُ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطٍٜٛ اتزا١ُ٘ عثض اٌغٕٝ ادّض745024

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطّز فرذٟ عظزاْ ِذّض 755025

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخط١ٙز ج١ًّ عثض هللا صاٌخ765026

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطٛطٕٗ ط١ّز وز٠ُ جاص اٌظ١ض775027

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػذا جّاي رػضٜ ِذّض785028

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػزٚق دظ١ٓ ٔث١ً عٍُ اٌض٠ٓ 795029

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػزٚق ِذّض ط١ض ِذّض805030

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػز٠ٓ ػعثاْ ادّض ِذّٛص 815031
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػف١ك ٔاجٝ ػف١ك ا٠ٛب825032
جغزاف١ا 

1طث١ع١ح 
ِمثٛي

ذار٠ز أفز٠م١ا 

1اٌذض٠ث 
ِمثٛي

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػّض ط١ض دظ١ٓ ِصطفٟ 835033

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػ١زٞ ِجضٞ ٔع١ُ رسق هللا 845034

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػ١ز٠ٓ ِذّض عثض اٌزاسق دّضا855035ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػ١ّاء ادّض ادّض ِذّٛص865036

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػ١ّاء عثض اٌعش٠ش ِذّٛص ط١ٍّا875037ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخػ١ّاء ِزسٚق جّعٗ جثز885038

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخصف١ٗ ط١ض ِذّض عثض اٌغفار 895039

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخطارق ادّض ِذّض دظٓ 905040

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعثض اٌزدّٓ فّٟٙ ِذّض طالِح915041

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعثض هللا اػزف عٍٟ عثض هللا 925042

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخعثض هللا ِذّض ادّض ِذّض 935043

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعثضٖ عثض اٌذ١ّض عثضٖ عثض اٌزدّٓ 945044

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعشٖ فزح دث١ؼٟ فزح955045

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعال دظٓ ادّض عثض اٌغ965046ٟٕ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخغاصٖ جّاي عٍٟ س١ٍفح975047

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخغاصٖ عثض اٌذ١ّض جّعٗ ط١ض985048

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح اٌش٘زاء اطاِٗ اتزا١ُ٘ ادّض 995049

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح اٌش٘زاء ِذّض ع١ظٟ عثض اٌٛادض1005050

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح عثض هللا ادّض فزاج1015051

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح عٍٟ ِذّض ع1025052ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح فٛسٞ اٌط١ة ِذّض1035053

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفا٠شٖ عثض اٌذى١ُ ِذّض ع1045054ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخف١فٝ عاصي ط١ض عثض اٌعاي ِذّض1055055

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخو١زٌض ِىزَ ٔث١ح و١زٌض1065056

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠أا اػزف ٔاجٝ تؼا1075057ٜ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا ط١ّز فا٠ش سسار1085058ٞ
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا ػاصٞ ػذاذٗ ١ِشائ1095059ً١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخِار٠ٕا عثض اٌّالن سوٟ ػارٚت1105060ُ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا فٛسٞ عثض اٌّالن عثض إٌٛر1115061

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٛ ٔث١ً فّٟٙ ٌٚعاْ 1125062

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِا٠ىً جّاي ِف١ض عىٛع1135063

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُِذّض رجة ِذّض ر٠ٚغ1145064

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّض صض٠ك صاصق صض٠ك 1155065

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّض عثض اٌزاسق س٠ٓ عثض اٌزاسق1165066

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُِذّض عثض اٌزدّٓ ِذّض صاصق1175067

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُِذّض وّاي دظ١ٓ ِٕصٛر1185068
جغزاف١ا 

1تؼز٠ح 
غائة

جغزاف١ا اٌعاٌُ 

1
راطة

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّٛص سوز٠ا ِذّض ط١ٍّا1195069ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّٛص طعض أدّض عثض اٌزدّٓ 1205070

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّٛص عٍٝ ثاتد ِصطف1215071ٝ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّٛص ِصطفٟ ادّض ِذّٛص ِصطف1225072ٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٌُ ٠ظٍُِزٖٚ ادّض عثضاٌزطٛي عثض اٌجٛاص1235073

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِزٖٚ عثضاٌظالَ ِصطفٝ دظ1245074ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِزٖٚ ِذّض عٍٟ ِذّض1255075

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ ادّض عثض اٌٛصٚص ادّض1265076

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ اػزف فٛسٞ اتزا١ُ٘ 1275077

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ ا١ٍ٠ا ٔصز هللا عثض اٌّالن1285078

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ تاطُ ل١صز ا١ِٓ 1295079

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ صّٛئ١ً ٚج١ٗ عطا هللا 1305080

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ عاصي فا٠ش ١ِشائ١ً 1315081

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِز٠ُ فٛسٜ عج١ة صارٚف1325082ُ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِصطفٟ ادّض ِذّٛص ِظعٛص1335083

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُِصطفٝ صفٛخ عثض اٌصثٛرعثضاٌفض1345084ً١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِصطفٟ ِذّض وّاي ِذّض1355085
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕار لطة ِصطفٟ ادّض1365086

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕار ِذّض ادّض جاص1375087

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕرصز ِذظٓ رؤٚف عط١ح1385088

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ِاصٖ ط١ٍّاْ فزغٍٟ ط١ض1395089

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظ١ٍُِزٔا ا٠ّٓ ٌث١ة دث١ة1405090

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُٔاجخٔاجخ١ِزٔا ٠ٛطف ٔشٕٛر تٌٛض1415091

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ِٕا طاِٟ رجة س1425092ً١ٍ
اٌضٌٚح اٌعزت١ح 

1االطال١ِح 
ٌُ ٠ظٍُ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔجالء عالء اٌض٠ٓ ِذّض ِذّٛص1435093

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔجالء فرذٟ عثض اٌثالٟ دظ1445094ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔضا س١ّض عثض اٌزدّٓ عثض هللا 1455095

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔضا فزغٍٝ ِذّض فزغ1465096ٍٝ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔضا ٔصز اٌض٠ٓ ادّض ٔاصز1475097

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخٔضٜ ِجضٞ ِذّض ِذزٚص1485098

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُٔاجخٌُ ٠ظٍُٔز١ِٓ ٘الي فز٠ض ط١ف1495099

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔظّح ا١ِز تطزص دٕض1505100

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔؼٜٛ دّضٜ عثض اٌع١ٍُ 1515101

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔعّٗ ٔاصٞ ػىزٞ ِرٟ 1525102

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔٛرا ادّض ثاتد عثض اٌىز1535103ُ٠

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔٛر٘اْ ِصطفٟ عثض اٌذ١ّض دظ1545104ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ٔزٖ ِذّض فٛسٞ ِذّض1555105

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ٔزٖ ِٕرصز سٍف ػذاذ1565106ٗ
جغزاف١ا اٌعاٌُ 

1
راطة

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخ٘اٌٗ عثض اٌذى١ُ دظٓ ِذّض 1575107

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘ثٗ ِذّض ِظعض ِذّض عثض إٌاصز دّش1585108ٖ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٌُ ٠ظٍُ٘ضٞ ط١ض فزغً طعضا1595109ٞٚ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚط١ُ تٙجد ٠ظٟ اتزا1605110ُ١٘

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚالء جّاي عثض اٌظا٘ز ِصطفٟ 1615111

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚالء عثض اٌزدّٓ ِذّض ذٛف١ك 1625112
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخراطةٔاجخٚالء ِذّض عثض اٌذ١ّض عٍٝ 1635113

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ٌٚض فزغٍٟ عثض اٌزاسق فزغ1645114ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠ارا ِذٟ اٌض٠ٓ دظٓ ِذّض1655115

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠اط١ّٓ ادّض ِذّٛص ٔعّا1665116ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠ّٕٝ ٚائً ِذّض ِذّٛص1675117

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠ٛطف ِذّض رِضاْ ِذجٛب1685118
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