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انذانحانذانحانذانحانذانحانذانحانذانحانذانحانذانح

َاجخ1ف درارج يقثٕلجيذ جذايًرازجيذ+يقثٕلَاجخجيذجيذ جذاقاتراو صالح ٔديع ايي14711ٍ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح يًرازجيذيًرازيقثٕليقثٕلَاجخجيذجيذ جذاقادًذ زيٍ انعاتذيٍ ادًذ دط24712ٍ

جيذ جذاجيذ جذايًرازيقثٕليقثٕلَاجخيقثٕلجيذقادًذ ضيذ يذًذ عثذ انعسيس34713

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح جيذ جذاجيذ جذايًرازجيذ جذاجيذ جذاَاجخجيذجيذقادًذ عصاو انذيٍ عهٗ صاتر44714

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخادًذ يصطفٗ يذًذ عثذ انغُٗ 54715
دقٕق 

1اَطاٌ 
َاجخ

نى يطهى1دطثاٌ نى يطهى1ُْذضح يقثٕلجيذ+يقثٕلنى يطهىجيذنى يطهى+يقثٕلنى يطهىقاضراء يذًٕد رشذٖ عثًا64716ٌ

نى يطهى1دطثاٌ نى يطهى1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاضراء ٔديذ يذًذ ضهيًا74717ٌ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخاَذرٔ ايًٍ اتراْيى ييخائيم 84718
كيًياء 

1عايح
نى يطهى

جيذ جذاجيذ جذايًرازجيذيقثٕلجيذيقثٕليقثٕلقايّ صالح شٕكد دطي94719ٍ
كيًياء 

1عايح
نى يطهى1دطثاٌ نى يطهى1ُْذضح َاجخ

نى يطهى1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجختاضى دطٍ يذًذ يذًذ104720
كيًياء 

1عايح
نى يطهى

جيذجيذ جذاجيذ جذايقثٕل+يقثٕلَاجخيقثٕليقثٕلقتيشٕٖ صفٕخ اييٍ شاكر 114721
كيًياء 

1عايح
َاجخ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجختيشٕٖ صالح ضيف غان124722ٗ
كيًياء 

1عايح
َاجخ

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخجًال دايذ ضيذ اتٕ انذط134723ٍ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخجيٓاٌ ادًذ جعفر يذًذ144724
كيًياء 

1عايح
َاجخ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخزيُة اشرف عثذ انعال يذًٕد154725
كيًياء 

1عايح
َاجخ

جيذجيذيًرازيقثٕلجيذجيذ+يقثٕليقثٕلقضارِ عيطٗ دكيى خيه164726ّ
كيًياء 

1عايح
َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخ

َاجخ1ف درارج جيذجيذجيذ جذا+يقثٕل+يقثٕل+يقثٕلَاجخ+يقثٕلقضانٗ يطعٕد ديياٌ فٓيى174727

َاجخ1ف درارج َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخضًاح يذدد زكا جثر184728ِ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح يقثٕلجيذيًرازَاجخيقثٕلَاجخجيذ+يقثٕلقشادٖ شٕقٗ اخُٕر ذأضرٔش 194729

نى يطهى1دطثاٌ نى يطهى1ُْذضح نى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىقشيًاء تذرٖ ادًذ يذًذ204730

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخطارق شعثاٌ اضًاعيم عثذ انذافظ214731

جيذيقثٕليًراز+يقثٕلجيذ جذايقثٕلجيذيقثٕلقعثًاٌ يذًذ دضٕفٗ يذًذ224732
كيًياء 

1عايح
َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخ

نى يطهى1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخعًر ًْاو عهٗ يذًذ يعثذ 234733
كيًياء 

1عايح
َاجخ

جيذجيذ جذاجيذ جذايقثٕلجيذجيذيقثٕليقثٕلقعًرٔ دطيٍ ثاتد صانخ244734
كيًياء 

1عايح
َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخ

َاجخ1دطثاٌ نى يطهى1ُْذضح جيذجيذجيذ جذا+يقثٕلجيذ+يقثٕلجيذيقثٕلقكيرنص عثذ انٓادٖ عثذ انًطيخ يرزٔق254735
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انذانحانًادج
انفصم انذراضي انثاَي 

انذانحانًادج

ذخهفاخ يٍ انفرقح األٔني

جيذجيذيًرازيقثٕليقثٕلَاجخيقثٕليقثٕلقياريد ايجذ أدنف زكٗ 264736
كيًياء 

1عايح
َاجخ

نى يطهى1ف درارج َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح يقثٕلجيذجيذ+يقثٕل+يقثٕل+يقثٕليقثٕليقثٕلقياريٕ عًاد يُقريٕش يٕضف274737

جيذيقثٕلجيذ جذايقثٕليقثٕلَاجخيقثٕلَاجخقيذًذ جًال ذٓايٗ اتراْيى284738

جيذ جذاجيذ جذايًرازجيذجيذَاجخجيذيقثٕلقيذًذ ْاشى يذًذ رشاد يذًذ294739
كيًياء 

1عايح
َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح َاجخ

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح جيذيقثٕليًراز+يقثٕليقثٕلَاجخيقثٕلنى يطهىقيريى عصاو َاٌ يهك304740

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح جيذ جذاجيذ جذايًرازجيذيقثٕلَاجخجيذيقثٕلقَذٖ كايم ضانًاٌ صانذيٍ 314741

َاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخَاجخياضًيٍ دُفٗ يذًٕد دطٍ 324742
كيًياء 

1عايح
نى يطهى

َاجخ1دطثاٌ َاجخ1ُْذضح يقثٕلجيذجيذ جذايقثٕليقثٕلَاجخ+يقثٕليقثٕل1راتإَب ياجذ ضيذْى اتراْيى   334743

نى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهىنى يطهى1ريريى عاطف صايٕيم تذرا344744ٌ

جيذ جذايقثٕليًرازجيذيقثٕلَاجخيقثٕلجيذ1رَاَطٗ يجذٖ فرذٗ عسيس    354745
كيًياء 

1عايح
َاجخ
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عادل رسمي حماد. د.أ

رئيس لجنة الرصد

أيمن قطب متولي. د.أ
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