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 تمطى انفٛسٚاء اخحثارات انعًهٙ

 نطالب انًطحٕ٘ انراتع

 9191-9109 انذراضٙ نهعاو انثاَٙ انفصم

  :9191 أغططص 9ٕٚو األحذ انًٕافك أٔال: 

 00-01يٍ  P100 :9/8/9191(  0فٛسٚاء عاية ) -0
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    انعهٛى عثذ أحًذ ثرٔت ٚاضًٍٛ 120110888 -0

    تذارٖ ضعذ خانذ َٕرْاٌ 120140610 -9

 

 00-01يٍ  P105 :9/8/9191(  9فٛسٚاء عاية ) -9
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    ياْر احًذ انذٍٚ حطاو احًذ 120140618 -0

    حُا فؤاد عُحر طارق 120160284 -9

     احًذ انطٛذ ضعٛذ َاجٗ 120140524 -3

     نثٛة يكٍٛ ْالل يُٛا 120150543 -4

     ْاتٛم يٕرٚص شٓذ٘ يٛرَا 120120673 -5

    دمحم انطٛة احًذ رٚٓاو 120110374 -6

 

 00-01يٍ  P275  :9/8/9191يعًم دُٚايٛكا حرارّٚ ٔتصرٚات فٛسٚائٛة   -3
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    انعال عثذ دمحم عهٗ دمحم 201504280 -0
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 09-00يٍ  P226  :9/8/9191كٓرتاء ٔجٛار يحردد  -4
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    فرغم احًذ عثذانحًٛذ دمحم 201404080 -0

 

 09-00يٍ  P265  :9/8/9191يعًم كٓرتّٛ ٔيغُاطٛطّٛ ٔجٛار يحردد  -5
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    دمحم ثاتث دمحم احًذ 120160039 -0

 

 09-00يٍ  P365  :9/8/9191(  0يعًم انكحرَٔٛات ) -6
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    فرج فاٚس يطعٕد ضًر 120130374 -0

    يطعٕد اضًاعٛم دمحم اّٚ 201601570 -9

    طهة شٕلٗ دمحم يصطفٗ 120160456 -3
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 :9191أغططص  01األثٍُٛ انًٕافك ثاَٛا: ٕٚو 

 00-01يٍ  P225 :01/8/9191  يثادئ انفٛسٚاء انحذٚثة -0
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    حطٍ عهٗ يراد شًٛاء 120140275 -0

     تخٛث عست اشرف يارنٍٛ 120140361 -9

     هللا عثذ اتراْٛى هللا عثذ ٔنٛذ  120140585 -3

    فهحص زكرٚا ضًٛر اًٚاٌ 120150126 -4

    يٛخائٛم لذايٕش يٛخائٛم راَذا 120150220 -5

    لُأ٘ دمحم ضٛذ هللا عثذ 120150314 -6

     يحًٕد عطّٛ دمحم يحًٕد  120150464 -7

     ٚعمٕب حٛثة ٔجّٛ يرٚى  120150492 -8

    زخارٖ رٚاض يٛشٛم يٛرٚث  120150533 -9

 

 09-00يٍ  P225 :01/8/9191  انفٛسٚاء انحذٚثةيثادئ  -9
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     يثرٔن انٓادٖ عثذ خهف اضًاء 120160080 -0

     انرحًٍ عثذ عطّٛ انًُعى عثذ انعُٕد  120160105 -9

     اتراْٛى انغُٗ عثذ احًذ إَار  120160133 -3

     صذٚك دمحم عٕض اًٚاٌ  120160138 -4

     يصطفٗ انحافظ عثذ دمحم جٓاد  120160180 -5

     انخانك عثذ يفحاح فححٗ حطٍ 120160195 -6

     احًذ يحًٕد احًذ دعاء  120160205 -7

     هللا عثذ ضٛذ انُاصر عثذ رشا 120160227 -8

    لرٚالص لذٔش ضًعاٌ شرتم  120160270 -9
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 0-09يٍ  P225 :01/8/9191  انحذٚثةيثادئ انفٛسٚاء  -3
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     فرَطٛص ْرتث اشرف شُٕدِ 120160273 -0

     شحاجّ صذٚك خًٛص شًٛاء  120160277 -9

     عهٗ يحًٕد احًذ دمحم  120160384 -3

     كايم فرٔٚس كايم يرثا  120160432 -4

     ضٛذ دمحم ايجذ يرٚى  120160440 -5

     دمحم ضٛذ ضهًٛاٌ يُار  120160463 -6

     عٛذ احًذ ياْر يُار  120160465 -7

    حًذاٌ انرحٛى عثذ دمحم يٛار  120160476 -8

    ثاتث َظٛر رٔياَٗ ْرلهٗ 120160533 -9

 

 9-0يٍ  P225 :01/8/9191  يثادئ انفٛسٚاء انحذٚثة -4
 

   اضى انحجرتة انطانةاضى  انرلى األكادًٚٙ 

     انرحًٍ عثذ احًذ دمحم ٚاضٍٛ 120160551 -0

     رتّ عثذ إَرٖ عًار اضراء  120160622 -9

     انرحٛى عثذ ضٛذ انعهٛى عثذ انسْراء  120160623 -3

    انًٕجٕد عثذ عُحر يحًٕد  120160634 -4

 

 9-0يٍ  P315 :01/8/9191  يعًم انفٛسٚاء انحذٚثة -5
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    يطعٕد اضًاعٛم دمحم اّٚ 120160157 -0

     عهٗ انرحٛى عثذ دمحم يرِٔ 120160436 -9

     خهف رضًٗ فاٚس يٛرَا 120160482 -3

    يُصٕر انعال عثذ رضا ْثّ 120160526 -4
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 :9191أغططص  00ٕٚو انثالثاء انًٕافك ثانثا: 

 00-01يٍ  P345 :00/8/9191  انفٛسٚاء انُٕٔٚةيعًم  -0
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    فرج فاٚس يطعٕد ضًر 120130374 -0

     انحافظ عثذ انٕدٔد عثذ جالل احًذ  120160019 -9

    دمحم ثاتث دمحم احًذ  120160039 -3

     عطّٛ يحًٕد عادل اضراء  120160066 -4

    احًذ انًمصٕد عثذ يصطفٗ انذٍٚ حطاو  120160193 -5

 09-00يٍ  P345 :00/8/9191  انفٛسٚاء انُٕٔٚةيعًم  -9
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     ضعذ زغهٕل فححٗ عالءانذٍٚ  120160307 -0

    دمحم فرغهٗ انرحٛى عثذ فرغهٗ  120160332 -9

    دمحم يحًٕد يذحث دمحم  120160408 -3

     خهف رضًٗ فاٚس يٛرَا  120160482 -4

    هللا عثذ كايم تذر فاطًّ  120160618 -5

 

 0-09يٍ  G452 :00/8/9191  ٔاالشعاعٛة انحرارٚة انطرق -3
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    عسيٙ دمحم شكر٘ اضالو 120150057 -0

     دمحم حطٍ احًذ دمحم  120150398 -9

     عثذانعال دمحم دمحم ٚطر٘ احًذ  120160053 -3

     انخانك عثذ يفحاح ححٗف حطٍ  120160195 -4

     انعال عثذ زَاجٗ انحكٛى عثذ عًر  120160312 -5

    انرحًٍ عثذ احًذ دمحم ٚاضٍٛ  120160551 -6
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 00-01يٍ  P350 :00/8/9191  جٕايذفٛسٚاء ان ثادئي -4
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     انشًٛٗ احًذ انحًٛذ عثذ يصطفٗ اّٚ 120130208 -0

    دٔش يُٛا ضًعاٌ َثٛم يارُٚا  120130504 -9

    انصًذ عثذ انعظٛى عثذ احًذ  120140032 -3

    فرغم احًذ عثذانحًٛذ دمحم  120140408 -4

    عثذانعال دمحم دمحم ٚطر٘ احًذ  120160053 -5

 

 00-01يٍ  P355 :00/8/9191  (0يعًم فٛسٚاء انجٕايذ ) -5
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

    يطعٕد اضًاعٛم دمحم اّٚ 120160157 -0

    طهة شٕلٗ دمحم يصطفٗ 120160456 -9
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 :9191أغططص  09األرتعاء انًٕافك  ثانثا: ٕٚو

 00-01يٍ  P455 :09/8/9191  اشثاِ انًٕصالتيعًم فٛسٚاء  -0
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     انصثٕر عثذ انرحٛى عثذ ضٛذ دمحم 120150417 -0

    انحافظ عثذ انٕدٔد عثذ جالل احًذ  120160019 -9

    ضهًٛاٌ خهف انرازق عثذ احًذ  120160031 -3

    دمحم ثاتث دمحم احًذ  120160039 -4

    يطعٕد اضًاعٛم دمحم اّٚ  120160157 -5

    اتطخرٌٔ تذٚع َشأت جٕٖ  120160190 -6

 

 09-00يٍ  P455 :09/8/9191  يعًم فٛسٚاء اشثاِ انًٕصالت -9
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     احًذ انًمصٕد عثذ يصطفٗ انذٍٚ حطاو  120160193 -0

     عطّٛ احًذ انرازق عثذ حطاو 120160194 -9

    عًراٌ عثًاٌ يصطفٗ انرحًٍ عثذ  120160296 -3

    تذراٌ ضعٛذ يصطفٗ هللا عثذ  120160297 -4

     ضعذ زغهٕل فححٗ عالءانذٍٚ  120160307 -5

    دمحم فرغهٗ انرحٛى عثذ فرغهٗ  120160332 -6

 

 0-09يٍ  P455 :09/8/9191  يعًم فٛسٚاء اشثاِ انًٕصالت -3
 

   اضى انحجرتة اضى انطانة انرلى األكادًٚٙ 

     دمحم يحًٕد انفحاح عثذ دمحم 120160399 -0

     دمحم يحًٕد يذحث دمحم  120160408 -9

    عهٗ انعال عثذ احًذ حًذٖ يحًٕد  120160424 -3

     عهٗ انرحٛى عثذ دمحم يرِٔ 16 120160436 -4

     خهف رضًٗ فاٚس يٛرَا  120160482 -5

    يُصٕر دمحم انعال عثذ عادل أحًذ 120160607 -6

    احًذ احًذ عثاش احًذ  120160641 -7

 


