
 

 

الكلية عميدة   أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم             وكيلة الكلية لشئون الطلبة               
أ.د/حنان عبد الفتاحأ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الهام عبد المنعم                                                                             

نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                      
 أ.د/فاطمة عبد الباقي                                                        

مايو دور الثالثةالدراسي لطالبات الفرقة  والبحثكشف رصد التطبيق النهائي   

م нлмф - нлнлالعام الجامعي   

 

  القسم العلمي:                                              المادة:     

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
ي التطبيق
يالنهائ  

البحث 
 الدراسي

 مالحظات

3001 пϠϽЛЮϜ ϹгϲϜ оϹлв ϹуЃЮϜ ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3002 ϹуЂ пϳϧТ ϣЛгϮ ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3003  еЃϲ буЯϳЮϜ ϹϡК пзЃϲ ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3004 бЂϝЦ ϹуЃЮϜ ϸнгϳв ϝЎϼ ̭ϜϽЂϜ  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3005 пглТ ЙугЃЮϜ ϹϡК СтϽІ ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3006 еуЃϲ ϸнгϳв ϰыЊ ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3007 иыЮϜ ϹϡК йϦϝϳІ пϲϝЎ ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3008 сЛТϝЇЮϜ ϹгϲϜ мϽгК ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3009  Ϲгϳв оϹϯв ̭ϜϽЂϜпзуЃϳЮϜ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3010 пУуУК ϹгϲϜ Ϲгϳв еЃϳв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3011 дϝуПϦ ϹгϲϜ Ϲгϳв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3012 ЭуКϝгЂϜ аϝвϜ Ϲгϳв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3013 ϸнгϳв еЃϲ Ϲгϳв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3014 пУГЋв ϹуЂ Ϲгϳв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3015 егϲϽЮϜ ϹϡК ϽЪϝІ ϸнгϳв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3016 дϝгуЯЂ пЯК ϹуЂ сУГЋв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3017 ϼнЋзв дϜϽгК ϽЋϧзв ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3018 ЕТϝϲ ϸϜϕТ ϹуЮм ̭ϜϽЂϜ ϢϹϯϧЃв لم تسلم البحث راسبه راسبه 
3019  ϹгϲϜ ̭ϝгЂϜдϝгуЯЂ ϱЮϝЊ  ϹϡК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3020 сУзϲ ϸнгϳв Ϲгϳв ϹгϲϜ ̭ϝгЂϜ  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3021 буЯϳЮϜ ϹϡК ϸнгϳв ϽϠϝϮ РϽІϜ ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3022  ϹЮϝ϶ Ͻузв ϹЮϝ϶ ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3023 ϣϮϝУ϶ ϽϧзК ϣϮϝУ϶ ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3024 Ϲгϳв ϟОϜϼ пвϜϼ ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3025 еЃϲ ϰϝϧУЮϜϹϡК ϝтϽЪϾ ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3026 ϸнгϳв йϦϝϳІ Ϲгϳв ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3027 пУГЋв пЯК ϸнгϳв ̭ϝгЂϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3028 ϹгϲϜ ϽуЇϠ пЯК ϹгϲϜ ϥЦϽІϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3029 буЯЛЮϜ ϹϡК ЬϝгЪ аϝЋК дϝзТϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3030 Ϲгϳв пЮнϧв букϜϽϠϜ ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3031 букϜϽϠϜ еувϜ РϽІϜ ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3032 пУГЋв ϸнгϳв еЃϲ ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3033 ϸнгϳв пЦϝϡЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϰыЊ ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3034 ϹуϯЮϜ ϹϡК  ϹϡК ϹуϯЮϜ ϹϡК ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3035 ϹϲϜнЮϜ ϹϡК СЂнт пУЊм Ϲгϳв ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3036 пЛТϝЇЮϜ Ϲгϳв ϹгϲϜ пУГЋв ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3037 ϿтϿЛЮϜϹϡК Ϲгϳв ϰмϹгв ̭ъϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  

3038  еуЃϲ ̭ϝЃзϷЮϜеуЃϲ Ϲгϳв 
 ϬϼϝϷЮϜ ев

аϝК ЬмϜ нр нс рм 

3039 ЀмϽϳв ЬϝЫϦ ЀмϽϳв ̭ϝгуЇЮϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3040 еуЃϲ иϹϡК ϝтϽЪϾ ЬϝвϜ ϻЛϠ ϣϡЂϜϼϼ   но пл со 
3041 дϝϲϽЂ ϹгϲϜ ϹгϲϜ ϹгϲϜ пзПЮϜ ϹϡК ЬϝвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3042 Ϲвϝϲ ϞнЯЃв РϽІϜ пжϝвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3043 пϳϧТ Ϲгϳв СуГЯЮϜϹϡК пжϝвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3044 букϜϽϠϜ Ϲгϳв ϞϝкнЮϜϹϡК пжϝвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3045 еЃϲ дϝϡЛІ еЃϲ ЭвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3046 буЗЛЮϜ ϹϡК  СЯ϶ Ϲгϳв ЭвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3047 пглТ Ϲгϳв РϽІϜ ϣузвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3048 Ϲгϳв ϽгК еуЃϲ йузвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3049  ϹϡК ϸнгϳв пЦнІ ϣузвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3050 етϹЮϜϽЋж Ϲгϳв пϳϧТ ϣузвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3051 ϸнгϳв пϡзЮϜ ϹϡК ϸнгϳв ϣузвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3052  ϹугϳЮϜ ϹϡК ЬϝгЪ ϽЂϝт ϣузвϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3053 бЛзгЮϜ ϹϡК пУЮъϜ РϽІϜ ϢϽувϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3054 Ϲгϳв ϹгϲϜ ϰмϹгв ϢϽувϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3055 пЯК ϹϡК оϽЃт ϢϽувϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3056 еуЃϲ ϾмϿК еЃϲ ϣгувϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3057 еуЃϲ пЦнЂϹЮϜ букϜϽϠϜ оϹϯв пϯжϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3058 рϸϝлЮϜϹϡК бтϽЫЮϜϹϡК Ϲгϳв ϤϝтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3059 бЮϝЂ пжнуЃϠ етϹЮϜ аϝЃϲ дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3060 ϸнгϳв Ϲгϳв ϹуК ϹЮϝ϶ дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3061 рϸϝлЮϜ ϹϡК буЯϳЮϜ ϹϡК ЬϸϝК дϝгтϜ ϻЛϠ ϣϡЂϜϼϼ  нр пл ср 
3062  ϰϝϧУЮϜ ϹϡК ϹугϳЮϜ ϹϡК ϼϸϝЧЮϜ ϹϡК дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3063 пЯК ϹуЛЂ  ϹϡК дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3064 аыЃЮϜϹϡК пЎϽгЮϜϹϡК аыЃЮϜϹϡК дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3065 буЗЛЮϜϹϡК пЯК буЗЛЮϜϹϡК дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3066 ϹгϲϜ еЃϲ Ϲгϳв дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3067 еЃϲ ϹугϳЮϜ ϹϡК ϸнгϳв дϝгтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3068 пЯК ϸнгϳв Ϲгϳв букϜϽϠϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3069 еуЃϲ буϲϽЮϜ ϹϡК еуЃϲ ϹгϲϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3070 ЬϝЛЮϜ ϹϡК пУуУК ФϾϼ ϹгϲϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3071 пϲϝЎ ϹгϲϜ йтϜ ϹгϲϜ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3072 букϜϽϠϜ ϹгϲϜ ϰмϹгв ϹгϲϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3073 ϹгϲϜ ЭуКϝгЂϜ ϹгϲϜ ЭуКϝгЂϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3074  оϾϝϯϲ пЯК РϽІϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3075 рϹзϯЮϜ  ϹϡК буЫϳЮϜ ϹϡК аϝЋК  йтϜ ϣϡЂϜϼ لديها المادهليس  راسبه راسبه  
3076 дϝЏвϼ ϹгϲϜ ϸϜϕТ ϹϯвϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3077 Ϲгϳв Ьык егтϜ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3078 ϟЯЧгЮϜ Ϲгϳв аϾϝϲ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3079 ЭуЯ϶ ϹгϲϜ ϹуЂ еЃϲ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3080  ϹϡК аыЃЮϜ ϹϡК еЃϲ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3081 ϹугϳЮϜ ϹϡК ϹуЛЂ ϹЮϝ϶ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3082 пУГЋв Ϲгϳв ϝЎϼ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3083 Ϲгϳв Ϲгϳв ϝтϽЪϾ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3084 егϲϽЮϜ ϹϡК бЂϝЦ ϹуЛЂ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3085 Ϲгϳв пглТ ϽугЂ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3086  ϹуЂ йтϜϸнгϳв пЯК Ϲгϳв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3087 еЃϲ пЯК йϦϝϳІ йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3088 пАϝЛгЮϜнϠϜ Ϲгϳв йА йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3089 Ϲгϳв ϼнжϜ САϝК йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3090 БЂϝϡЮϜ ϹϡК ϸнгϳв СуГЯЮϜ ϹϡК йтϜ ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3091  Ϲгϳв еуЃϲ аϝЋК йтϜϾϜнТ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3092 ϰϝϧУЮϜ ϹϡК  ϹϡК етϹЮϜ ϸϝгК йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3093  ϹуЃЮϜ букϜϽϠϜ Ϲгϳв йтϜ ϻЛϠ ϣϡЂϜϼϼ  нн пл сн 
3094 букϜϽϠϜ ϹугϳЮϜ ϹϡК ϹгϲϜ Ϲгϳв йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3095   ϹϡКϹуЃЮϜ Ϲгϳв йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3096  йтϜпЯК Ϲгϳв ϹуЃЮϜ Ϲгϳв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3097 Ϲгϳв ϹуЃЮϜ Ϲгϳв йтϜ ϬϼϝϷЮϜ ев нн он рп 
3098 ϱЮϝЊ иϹϡК ЭЎϝТ Ϲгϳв йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3099 ϽкϝЗЮϜ ϹϡК ϹуЂ ϥϲϹв йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3100 пЯК Ϲгϳв ϹуК ϰмϹгв йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3101  Ϲгϳв ϰмϹгв йтϜдϝгуЯЂ еЃϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3102 ϸнгϳв ϹуК ϽЊϝж йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3103 ЭуЏУЮϜ ϹϡК ϸмϸнЮϜ ϹϡК пуϳт йтϜ ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3104  ϹугϳЮϜ ϹϡК  пϳϧТ пуϳт йтϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3105 сϮϼϿϷЮϜ ϿтϿЛЮϜ ϹϡК ϸнгϳв ϹуЂ ЬнϧϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3106 йзуϫϠ пЯК ϹтϾнϠϜ ϰыЊ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3107 букϜϽϠϜ Ϲгϳв ϸнгϳв йϧуϷϠ ϢϹϯϧЃв البحث ملم تسل راسبه راسبه  
3108  пЂϽв ϹгϲϜ егϲϽЮϜ ϹϡК ϼмϹϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3109 еузЛЮϜ нϠϜ пЯК Ϲгϳв ϹгϲϜ ϣЯгЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3110 ϹгϲϜ етϹЮϜ аϝЃϲ йЯгЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3111 пЯК ϹуЂ ϼϸϝЧЮϜ ϹϡК ϣгЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3112 ϵуЇЮϜ букϜϽϠϜ  ϹϡК Эуϡж йгЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3113 ϰнϧУЮϜ нϠϜ ϽЫϠ нϠϜ ϥзЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3114 ϹуЃЮϜ пТϜнв ϹуЃЮϜ ϥзЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3115 ϽгК дϝЏвϼ оϹгϲ ϥзЃϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3116 пУГЋв ϰϝϧУЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϥзЃϠ ϣϡЂϜϼ ϻЛϠϼ  нп пл сп 
3117 ϹуЃЮϜ ϹуК пУГЋв Ϲгϳв ϥзЃϠ ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
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3118 Ϲгϳв ϹгϲϜ ϰϝϧУЮϜ ϹϡК пЂнϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3119 ϹгϲϜ ϹугϳЮϜ ϹϡК ϹϠϝК еуЂнϠ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3120  ϹуЃЮϜ ϸϝгК ϹтϽПϦСЂнт  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  

3121 бжϝО СЂнт рϹгϲ пЧϦ 
 ϬϼϝϷЮϜ ев

аϝК ЬмϜ нп ол рп 

3122 ϹЮϝ϶ пϳЯуЋв ϹЮϝ϶ пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3123 пгузО егϲϽЮϜ ϹϡК ϰыЊ пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3124 сЦϝϡЮϜ ϹϡК рнЧЮϜ ϹϡК ФϼϝА пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3125   ϹϡК Ϲгϳв пЧϦбукϜϽϠϜ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3126 ϸϜнϯЮϜ ϹϡК етϹЮϜ ϰыЊ ϽЊϝж пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3127 ЕТϝϲ  ϹϡК Эуϡж пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3128 ЭуКϝгЂϜ пЯК аϝЇк пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3129 ϿтϿЛЮϜ ϹϡК ϸнгϳв аϝЇк пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3130 ϹгϲϜ пЯК оϽЃт пЧϦ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3131 пЯК ϹϡК ϝтϽЪϾ оϹϯв пϠϝϮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3132  ϹгϲϜ пУГЮ оϹгϲ ϸϝлϮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3133 еуЃϲ егϲϽЮϜϹϡК еуЃϲ пУГЋв ϸϝлϮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3134 ϼнЋзв ϼϸϝЧЮϜϹϡК ϹуЮм дϝлуϮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3135  ϢнГК ϹгϲϜ ϣϡуϡϲаыЂ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3136  еуЃϲ ϹуЃЮϜ Ϲгϳв ϣвϝЂϜ ϣϡуϡϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3137 ϹуЃЮϜ иϸнϮ ϹуЃЮϜ ϣϡуϡϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3138 ϽЏ϶ еувϜ оϹгϲ ϣϡуϡϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3139 ϣуГК дϝϡЛІ СтϽІ йϡуϡϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3140  ЭуЯ϶ ϰϝϧУЮϜϹϡК йϡуϡϲϰϝϧУЮϜϹϡК  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3141 Ϲгϳв пАϝЛЮϜ ϹϡК ϸнгϳв йϡуϡϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3142 бжϝО дϝЏвϼ пуϳт ϣϡуϡϲ  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3143  СЂнт егϲϽЮϜ ϹϡК Эуϡж ̭ϝзЃϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3144 ϸϝІϼ Ϲгϳв йвϝЂϜ иϹгϲ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3145 омϝϧЇЇЮϜ бЛзгЮϜ ϹϡК ̭ыК ϸнЯ϶ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3146 ЌнК Ϲгϳв Ϲгϳв ϹгϲϜ ϹуЂ Ϲгϳв ϸнЯ϶  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3147 ϹуЃЮϜ рϼϜϹзϠ дϝϡЛІ Ϲгϳв ϸнЯ϶  ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
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3148 Ϲгϳв буЗЛЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϸнЯ϶ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3149 ФϾϼ Этϝж Ϲгϳв ϸнЯ϶ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3150 пЯК букϜϽϠϜ сϳϡЊ ϹуЂ ϝуЮϜϸ ϢϹϯϧЃв  ناجحه ناجحه  
3151 еувъϜ Ϲгϳв ϽЊϝзЮϜ ϹϡК ϝуЮϜϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3152  ϸϜϕТ Ϲгϳв пжϝк ϝуЮϜϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3153 СуГЯЮϜ ϹϡК ϹуЛЂ еуЃϲ ̭ϝКϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3154  ϹϡК ϸнгϳв ϹгϲϜ ϝужϸϞнЇК егϲϽЮϜ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3155 Ϲгϳв етϹЮϜ ϼϹϠ РϽІϜ ϝужϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3156 РϽІ ЬϝЛЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϹЮϝ϶ ϝужϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3157 бϯж пЯК ЭвϝЪ Ϲгϳв ϝужϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3158 ϸнгϳв Ϲгϳв ϽЂϝт ϝужϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3159  Ϲгϳв ϤнУЊ ϝжϝтϸдϝгА ϼϝУПЮϜϹϡК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3160 сϮϝϧЯϡЮϜ ϝтϽЪϾ ϹуЮнЮϜ еϠϜ ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3161 аыЃЮϜ ϹϡК еЃϲ ϹгϲϜ ϝзтϸ  ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3162 ϞϿК ϿтϿЛЮϜ ϹϡК сϡзЮϜ ϹϡК ϹгϲϜ ϝзтϸ  ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3163 бЮϝЂ ϼϝϧϷв Ϲгϳв РϽІϜ ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3164 пУГЋв еЃϳв еуЃϲ ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3165 оϽкнϯЮϜ ЬϝгϮ ϹЛЂ ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3166 еуЂϝт пЯК ϽугЂ ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3167  пЦнЂϸ оϾϜϿК ФϼϝА ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3168   ϹϡК Ϲгϳв  ϹϡК ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3169  ϝзтϸϹгϳв ϟуϡϲ ϸϝгК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3170 омϝгЇЛЮϜ дϝгуЯЂ бтϽЪ ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3171  Ϲкϝϯв ϹуЛЂ Ϲкϝϯв ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3172 еЃϲ егϲϽЮϜ ϹϡК ϸнгϳв ϝзтϸ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  

3173 Ϲгϳв ϹгϲϜ ϰыЊ оϽЪϺ 
 ϬϼϝϷЮϜ ев

аϝК ϩЮϝϪ المادهليس لديها  راسبه راسبه  

3174 пЂϽгЮϜ пУГЋв Ϲгϳв ϝжϜϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3175 ϸнгϳв ϱЮϝЊ СЋзгЮϜ ϹϡК ϼнж ϝжϜϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3176 ФϾϜϽЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ЬϸϝК Ϟϝϲϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3177 пЂϽв ϼнЪϹв Ͻкϝв Ϟϝϲϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3178 Ϲгϳв пϳϧТ аϝЋК йгϲϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3179 еЃϲ ХтϝТ оϽϡЊ ϼϝϧϷв йгϲϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3180 пЃуК ХуУІ ϥϲϹв  ϣгϲϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3181 Ϲгϳв ϸнгϳв еЃϲ онЎϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3182 ϼϸϝЧЮϜ ϹϡК ϸнгϳв сУзϲ онЎϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3183 букϜϽϠϜ Ϲгϳв ϝЎϼ онЎϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3184 еЃϲ еуЃϲ ϽугЂ онЎϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3185 Ϲгϳв еЃϲ Ϲгϳв ϹгϲϜ ϢϹОϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3186 ϸнгϲ ϽЫϠϜ Ϲгϳв ϝТϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3187 ϹгϲϜ СуГЯЮϜ ϹϡК ЬϝгϮ ϣуЦϼ  ϣϡЂϜϼ لم تسلم البحث راسبه راسبه 
3188 ХуТнϦ рϹгϲ Ϲгϳв ϞϝлтϜ ϝжϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3189 пЪϾ ϹϡК етϹЮϜ ЬϝгϮ ϝжϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3190 пгуІ пЯК Ϲгϳв пгуІ ϝжϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3191  ϹϡК егϲϽЮϜ ϹϡК  ϹϡК ϝжϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3192 рϸϝлЮϜ ϹϡК еЃϲ рϹϯв дϜмϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3193 СЂнт оϹгϲ ϹгϲϜ Ϲгϳв дϜмϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3194 ϸнгϳв пЪϾ РϽІϜ бтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3195  Ͻу϶ ϹЛЂ ϹЮϝ϶ бтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3196 ϹгϲϜ ϹуЃЮϜ ϹугϳЮϜ ϹϡК ϹуЂ бтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3197 ϹгϲϜ ϹуЃЮϜ пЯК бтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3198 пУГЋв бЮϝЂ Ϲгϳв бтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3199 бтϼ пЯК буЯЂ Ϲгϳв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3200 ϰϝϧУЮϜ ϹϡК ϹуЂ Ϲгϳв бтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3201  ϰϝϧУЮϜ ϹϡК  ϹϡК оϕЮ ϸϝзтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  

3202 пЯК ϿтϿЛЮϜ ϹϡК аϝвϜ аϝлтϼ 
 ϬϼϝϷЮϜ ев

аϝК ϩЮϝϪ нр ол рр 

3203 еужϝЃϲ ϹуЂ омϹϠ аϝлтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3204 буЗЛЮϜ ϹϡК ϹугϳЮϜ ϹϡК еЃϲ аϝлтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3205 Ϲгϳв еЃϳв пУГЋв аϝлтϼ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3206 Ϲгϳв оϽϡЊ ϹуЂ ϟзтϾ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3207 ϹуЛЃЮϜ ϹуЛЃЮϜ ϹгϲϜ иϼϝЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3208 СтϽЇЮϜ ЩЮϝв ЁжϜ иϼϝЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3209  ϢϼϝЂϹгϳв пУГЋв ФϼϝА ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3210 рмϹК Ѕтмϼϸ аыЃЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϢϼϝЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3211 пзуІϼϹϡЮϜ бЛзгЮϜ ϹϡК ϸнгϳв букϜϽϠϜ ϣувϝЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3212 ϸϜϽв еЃϲ ϸнгϳв ϹЛЂ ЬϝгϮ йувϝЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3213 бЮϝЂ блзтϾ пЦнЂϸ ЭуϡЃЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  

3214 сϳϧТ Ϲгϳв ϹгϲϜ пгЯЂ 
 ϬϼϝϷЮϜ ев

аϝК ϩЮϝϪ 
нн ол рн 

3215 ϹгϲϜ пϳϧТ йвϝЂϜ пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3216 егϲϽЮϜϹϡК Ϲгϳв Ϲгϳв СтϽІ пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3217 ϸϝϮ ϹуЃЮϜ оϹгϲ ϸϝгК пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3218 ϹгϲϜ пзЃϲ мϽгК пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3219  Ϲгϳв ϹуЂ ϸϜϕТ оϹϯв пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3220 ЕТϝϲ Ϲгϳв еЃϳв пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3221 ϹгϲϜ Ϲкϝϯв пϳϧТ Ϲгϳв пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3222 ϽЫϠ Ϲгϳв ϸнгϳв пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3223  пУзϲ ϹгϲϜ СЂнт ϸнгϳв пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3224 ϹгϲϜ Ϲгϳв пУГЋв пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3225 ϱЮϝЊ ЬыϮ пуϳт пгЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3226 ϽкϝЗЮϜ ϹϡК ϹуЂ ЭвϝЪ ФϼϝА онЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3227 еЃϲ бЛзгЮϜ ϹϡК пЯК онЯЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3228 дϝгуЯЂ пЯК дϝгуЯЂ ϝгЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3229 Ϲгϳв ϟϮϼ ϹтϽТ ϝгЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3230 йЊϽϷЮϜ ϹгϲϜ йуГК еЃϲ ̭ϝгЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3231 егϲϽЮϜ ϹϡК ϽкϝЗЮϜ ϹϡК сзЃϲ ϽгЂ  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3232 ϰнж пЯК йА ϸнгϳв ϽгЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3233 ϹуЃЮϜ Ϲгϳв оϹгϲ ЀϹзЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3234  дϝЏвϼ ϹуЂ Ϲгϳв ЀϹзЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3235 ϹгϲϜ Ϲгϳв ϰыЊ ϽлЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3236  ϿтϿЛЮϜ ϹϡК бЛзгЮϜ ϹϡК ФϼϝА йЯулЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3237  ϼнЋзв ϹуЃЮϜ Ϲгϳв оϽу϶ еуЯуЂ  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
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3238  ϹϡК ФмϼϝТ ϹЮϝ϶ омϹІϞϝкнЮϜ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3239 пУГЋв ϹтϿуЮϜнϠϜ ϹгϲϜ ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3240 Ϲгϳв ϾϝϡЮϜ ϹуЃЮϜ РϽІϜ ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3241 йЛгϮ пЯОϽТ РϽІϜ ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3242 ϹгϳвϼнжϜ еЃϲ ϞϝлтϜ ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3243  Ϲгϳв ϸнгϳв ϝЎϼ ФмϽІйТϽК   ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3244 ЭуЯ϶  ϹϡК пЪϾ ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3245 ϣгуЇк нϠϜ Ϲгϳв ϹуЂ ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3246 ϹгϲϜ ХуТм ϥЛЯА ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3247 ϞϝкнЮϜ ФϾϜϽЮϜ ϹϡК аϝЋК ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3248  ФмϽІпУГЋв йϦϝϳІ етϹЮϜ̭ыК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3249 Ϲгϳв Ϲгϳв етϹЮϜ ϸϝгК ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3250 ϹуК Ϲгϳв Ϲгϳв ϸϜϕТ ФмϽІ  ϣϡЂϜϼ  ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3251 ЌнК Ϲгϳв ϹгϲϜ ϹуЂ Ϲгϳв ФмϽІ  ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3252 Ϲгϳв иϸнК Ϲгϳв ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3253 Ϲгϳв ϿтϿЛЮϜ ϹϡК ϸнгϳв ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3254  ϼϝϧϷв Ϲгϳв пУГЋв ФмϽІ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3255  йуГК Ϲгϳв ϹЛЃв етϽуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3256  СуЂ Ϲгϳв ϹгϲϜ ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3257 ϽЋж ϹугϳЮϜϹϡК егтϜ ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3258 СуГЯЮϜ ϹϡК бЂϝЧЮϜ нϠϜ ЬϝгϮ ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3259   еЃϲ ϽкϝА ϹЮϝ϶ ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3260 Ϲгϳв буЯϳЮϜϹϡК ϹуϯгЮϜϹϡК ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3261  пУГЋв ФϾϜϽЮϜ ϹϡК Ϲгϳв оϹϯв ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3262  ϹгϲϜ бЛзгЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3263 Ϲгϳв ϹгϲϜ ϰϝϯж ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3264 ЭвϝЪ сЦнІ Ϲуϲм ̭ϝгуІ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3265 дϝгЯЂ ϹуЃЮϜ ϹгϲϜ етϽϠϝЊ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3266 бЛзгЮϜ ϹϡК пϮϽЏ϶ ̭ϝлϠ пϳЎ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3267  пϯϠϽЇЮϜ ЕТϝϲ пЯК ϥУК ϽуϡК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3268  ϸϜϹϳЮϜ Эуϡж ̭ыК иϿК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3269 ϤϝϳІ оϹлв ϬϽТ иϿК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3270  ϹϡК Ϲгϳв еЃϲ РϽІϜ ̭ϝгЋК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3271 ϹуЛЂ Ϲгϳв САϝК ыК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3272  аϝЋК ыКеЃϲ пЯК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3273 ЭуКϝгЂϜ Ϲгϳв етϹЮϜ ̭ыК ̭ϝуЯК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3274 ϹгϲϜ еЃϲ Ϲгϳв ϸнзК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3275 ϸϜϕТ ϹуЂ Ϲгϳв ϹлК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3276 ϣϡЯА Ϲгϳв ЬϸϝК САϜнК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3277 рϾϝϯϲ ϹгϲϜ ϸϝгК ϢϸϝО ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3278 ϹуЃЮϜ Ϲгϳв егтϜ ϽтϹО ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3279 ϸнЋЧгЮϜϹϡК еуЃϲ букϜϽϠϜ ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3280  етϹЮϜ аϝЃϲ Ϲгϳв йвϝЂϜ ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3281 Ϲгϳв Ϲгϳв йвϝЂϜ ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3282  СуГЯЮϜ ϹϡК ϹгϲϜ ̭ϜϽкϿЮϜ ϣгАϝТϹгϳв   ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3283 дϝгуЯЂ Ϲгϳв пжϝк ̭ϜϽкϿЮϜ ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3284 ДнУϳв ϼнжϜ Ϲгϳв егтϜ ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3285 етϹЮϜ ϹЛЂ Ϲгϳв егтϜ ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3286 ϹуЃЮϜ Ϲгϳв еуЃϲ йгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3287  ϬϽТ ϝЎϼ ϣгАϝТϸϜϽв  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3288  ϰϝϧУЮϜ ϹϡК етϹЮϜ ̭ыК ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3289  дϝгуЯЂ ϿтϿЛЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3290 Ϲгϳв пвнуϠ ϰϝϧУЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3291 пЯК ϹуЂ сУГЋв ϣгАϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3292  йгАϝТеЃϲ Ϲгϳв пУГЋв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3293 етϹЮϜ ϰыЊ бϦϝϲ Ϲгϳв иϿтϝТ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3294 Ϲгϳв пϳϧТ ϹгϲϜ ϰϽТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3295 Ϲгϳв оϽЫТ еувϜ пжϝк ϣϲϽТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3296 йϠϼ ϹϡК ϹгϲϜ ϹЛЂ ϹгϲϜ ϢϹтϽТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3297  ϹуЃЮϜ ϹуЛЃЮϜ ϣвϝЂϜ ϢϹтϽТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3298 ϢϹугϲ букϜϽϠϜ пЯК ϢϹтϽТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3299 ϼнзЮϜ ϹϡК ХуТнϦ СЂнт ънуТ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3300 еЃϲ Ϲгϳв ϹЮϝ϶ ϝЧЮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3301 ЭуКϝгЂϜ Ϲгϳв етϹЮϜ ̭ыК ̭ϝугЮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3302  ϹуК еЃϲ оϹϯв ̭ϝугЮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3303 ЬϝЛЮϜ ϹϡК ϹуЂ ϹЮϝ϶ йЯуЮ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3304 ЁЮϽуЪ сгЯϲ ϸϜϽв ϝзтϼϝв  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3305 аϝТ ЁϮϽϮ булТ ϤϝЇж ϝзтϼϝв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3306 ϟГЦ Ϲгϳв ϱвϝЂ пЂϝв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3307 йА ϸнгϳв ЬϸϝК аϜϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3308 ϹугϳЮϜ ϹϡК пзЃϲ ϞϝлтϜ имϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3309 Ϲгϳв ϽкϝЗЮϜ ϹϡК ЬϝгϮ ϢмϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3310 ϹуК Ϲгϳв БЂϝϡЮϜ ϹϡК ϢмϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3311 ϹгϲϜ пЯК ϹгϲϜ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3312  бтϽвпϚϝϮϼ Ϲгϳв ϹгϲϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3313  ϟГЦ еЃϲ егтϜ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3314 ϹгϲϜ ϹуЃЮϜ оϹгϲ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3315 ϬϽТ пЯК ϸϜϕТ ϝЎϼ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3316 сЮнϧв Ϲгϳв дϝЏвϼ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3317 ϹуЂ йЛгϮ ϹуЂ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3318 оϸϝлϠ йвыЂ ϹуЂ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3319 пЯК еЃϲ сϳϡЊ бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3320 ϸнгϳв ϰмϹгв ФϼϝА бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3321 ϹгϲϜ пЯК етϹЮϜ ̭ыК бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3322 ϹгϲϜ омϜϼ Ϲгϳв еЃϳв бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3323 ЌнК етϹЮϜ аϝЃϲ Ϲгϳв бтϽв  ϣϡЂϜϼ ناجحه ناجحه  
3324 рϽкнϯЮϜ пЮнϧгЮϜ пЮнϧгЮϜ ϸнгϳв бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3325 ыЛЮϜ нϠϜ ϹгϲϜ пУГЋв бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3326 ϹуЃЮϜ йА пУГЋв бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3327 еуЃϲ еувϜ ЭϚϜм бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3328 ϟтϽО ϹЛЂ ϽЂϝт бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3329 ЭуЯ϶ Ϲгϳв еуЃϲ пуϳт бтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3330  пгЯϲ ϹгϲϜ Этϝж ϹгϲϜ дϝлтϽв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3331 ϼнУПЮϜ ϹϡК еЃϲ еЃϳв ЩЯв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3332 пЂнв букϜϽϠϜ ϹгϲϜ ϼϝзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3333 Ϲгϳв аыК ϽЫϠ ϼϝзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3334 егϲϽЮϜ ϹϡК букϜϽϠϜ Ϲгϳв ϼϝзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3335 ϽКϝЇЮϜ ϽЋж ϽЋж ϽЋж Ьϝзв  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3336 ϣуГК ЭуКϝгЂϜ ϹгϲϜ  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3337 Ϲгϳв бϯж пϳϧТ ϹгϲϜ  йзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3338 бЛзгЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϽувϜ  йзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3339 ϹуЂ еЃϲ егтϜ  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3340 пЦнІ еЃϲ ϹуЛЂ етϹЮϜ ϰыЊ  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3341  ЭвϝЪ ϰыЊ САϝК  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3342 ЕТϝϲ етϹЮϜ ϿК  ϣзв днвϓв   ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3343 еЃϲ ϹгϲϜ пЯК  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3344 ЬϝЛЮϜ ϹϡК Ϲгϳв рϹϯв  ϣзв  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3345 Ϲгϳв пЯК ЀмϽϳв  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3346 ϿтϿЛЮϜ ϹϡК оϽϡЊ ϹгϲϜ Ϲгϳв  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3347 ЀмϽϳв дϝϡЛІ Ϲгϳв  йзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3348 ЭЫЛЮϜ  ϹϡК Ϲгϳв  ϣзв  ϣϡЂϜϼ ليس لديها الماده راسبه راسبه 
3349 букϜϽϠϜ ϹгϲϜ Ͻузв  ϣзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3350 ϹгϲϜ ЭуКϝгЂϜ СЂнт  йзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3351 оϼнϧзЇЮϜ ФмϼϝТ ФϼϝА йзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3352 Ϲгϳв ϱЮϝЊ Ϲгϳв Ϲвϝϲ пзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3353  ϰϝϧУЮϜ ϹϡК пвϝЂ пзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3354 Ϲгϳв бЛзгЮϜ ϹϡК ЬϸϝК пзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3355 пϡЯІ егϲϽЮϜ ϹϡК ϸнгϳв Ϲгϳв пзв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3356                        пУуУК йЛгϮ ϸнгϳв ϝлв ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3357 ФϝзІнϠ пЯК БЂϝϡЮϜ ϹϡК ϥϯлϠ ϸϝлв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3358 дϝгуЯЂ Ϲгϳв оϹϯв Ϟϝϧлв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3359 Ϲгϳв ϱЮϝЊ Ϲгϳв ϼϝзулв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3360 ϝГК ϼϹϠ ϸнгϳв иϸнв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3361 инГК пЮнϧв ϸϜнК ЬϝгϮ пв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3362 ϹуЂ ϹгϲϜ ϹЮϝ϶ пв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3363 ФϾϜϽЮϜϹϡК ϰϝϧУЮϜϹϡК ϹЮϝ϶ пв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3364 ЭуКϝгЂϜ Ϲгϳв пзЃϲ ФϼϝА пв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3365 ϿтϿЛЮϜ ϹϡК ϹЛЂ буЯЛЮϜ ϹϡК пв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3366 ϹуϯгЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϽЊϝзЮϜ ϹϡК пв ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3367 еуЃϲ иϹϡК ϰыЊ иϸϝув ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3368 ЭуКϝгЂϜ ϼϸϝЧЮϜ ϹϡК ϹгϲϜ ϼϝув ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3369  еувϜ пзПЮϜ ϹϡК ϹугϳЮϜ ϹϡК ϽвϝϦ ϼϝув ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3370  ЬϝгϮ ϝжϽувоϽϠϽϡЮϜ оϽϠϝϯЮϜ ФϾϜϽЮϜϹϡК ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3371  оϸϜϹПϠ ϸнгϳв ϹуЛЂ ϝжϽув ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3372 Ьык Ьык оϹϯв ϝжϽув ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3373 еувϜ ϼнжϜ Ϲгϳв ϝжϽув ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3374 пЂнв ϰϝϧУЮϜ ϹϡК Ϲгϳв иϼϸϝж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3375  етϸϝжпжϜϼϹзЫЂъϜ пЯК букϜϽϠϜ ϢϹϯϧЃв  ناجحه ناجحه  
3376 пУГЋв ϹгϲϜ Ϲгϳв ϸнгϳв етϸϝж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3377 Ϲгϳв ϼϸϝЧЮϜϹϡК ϹгϲϜ ϣтϸϝж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3378 пЂнзЂ еЃϳгЮϜ ϹϡК ЬϸϝК дϝгтϼϝж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3379 Ϲгϳв аϝвϜ Ϲгϳв ̭ыϯж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3380 РϼϝК ϹгϲϜ РϽІϜ ϜϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3381 ϽЋж йА Ϲгϳв ϜϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3382 аыЃЮϜ ϹϡК ϤϝЪϽϠ ϸнгϳв ϜϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3383 пЯК Ϲгϳв пУГЋв ϜϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3384 ϹгϲϜ ϹуЂ ЬϸϝК ̭ϜϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3385  ϞϝГ϶ САϝК йвϝЂϜ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3386  ϸнгϳв пглТ Ϲгϳв ЭуКϝгЂϜ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3387  Ϲгϳв пгЯЂ ϹгϲϜ РϽІϜ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3388 ϸнгϳв ФмϼϝТ егтϜ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3389 ϸϜнϯЮϜϹϡК пЯК ϽуЇϠ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3390 Ϲгϳв етϹЮϜ пϳв ϝтϽЪϾ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  



 

 

الكلية عميدة   أستاذ المقرر           رئيسة القسم              رئيسة وحدة القياس والتقويم             وكيلة الكلية لشئون الطلبة               
أ.د/حنان عبد الفتاحأ.د/وفاء مفرج                        أ.د/الهام عبد المنعم                                                                             

نائبة رئيسة وحدة القياس والتقويم                                                      
 أ.د/فاطمة عبد الباقي                                                        

رقم 
 الجلوس

 الحالة اسم الطالبة
ي التطبيق
يالنهائ  

البحث 
 الدراسي

 مالحظات

3391 ϹгϲϜ ϹуЂ ϹуЛЂ оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3392 Ϲгϳв Ϲгϳв ϽкϝА оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3393 ϹуЃЮϜ ϸнгϳв ЬϸϝК оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3394 ϸнЛЃв сЮϾϝІ ϹуК оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3395 Ьык ФϾϼ Этϝж Ϲгϳв оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3396 Ϲгϳв ϽЋж Ϲгϳв оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3397 ϽЊϝж пЯК бІϝк Ϲгϳв оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3398 ϹЛЂ Ϲгϳв пжϝк оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3399 букϜϽϠϜ ЕуУϳЮϜ ϹϡК аϝЇк оϹж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3400 сϳЮϝЋЮϜ еЃϳгЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ϹуЂ еувϽж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3401 йгЃж рϽукϿЮϜ Ϲгϳв ϽугЂ ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3402  букϜϽϠϜ ϝтϽЪϾ дϜϽлв йгЃж ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3403 ЭуϚϝТмϼ ЭуϚϝвнЊ пгЗж йгЃж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3404 Ϟϝтϸ пЯК Ϲгϳв аϝЇк йгЃж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3405  ϹϡК еЃϲ  ϹϡК ϣгЛж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3406 Йтϸм Ϲгϳв ϹгϲϜ етϹЮϜ ̭ыК Ьϝлж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3407 Ёжнт Ϲгϳв ϰϝϧУЮϜ ϹϡК ϞϝлтϜ плж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3408 пУГЋв Шϼϝϡв еЃϲ плж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3409 ϼнлЇв бтϽЫЮϜ ϹϡК ϬϽТ оϹлЮϜ ϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3410 ϸнЛЂ ϽЊϝж ФϾϜϽЮϜ ϹϡК ϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3411 ϼнІϝК Ϲгϳв ϹуЃЮϜ ϽЂϝт ϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3412 ХЮϝϷЮϜ ϹϡК дϝϡЛІ бЮϝЂ СтϽІ Ϝϼнж ϬϼϝϷЮϜ ев нн ол рн 
3413 Ϲгϳв СуГЯЮϜ ϹϡК ϽЂϝт Ϝϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3414 инуЯК пУГЋв ϬϽТ РϽІϜ дϜϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3415  йуГК нϠϜ Ϲгϳв букϜϽϠϜ бЮϝЂ дϜϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3416 ϸнгϳв бЮϝЂ ϱвϝЂ дϜϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3417 букϜϽϠϜ иϹуϡК букϜϽϠϜ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3418  ϸϜϕТ Ϲгϳв йвϝЂϜ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3419 йУуЯ϶ Ϲгϳв РϽІϜ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3420 ϹгϲϜ сЯК ϹуЃЮϜ ЬыϮ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3421 ϞϝкнЮϜ ϹϡК еЃϲ етϹЮϜ ЬϝгϮ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3422 ЬϝЛЮϜ ϹϡК пуϳт еЃϲ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3423  ϹгϲϜ ϹуЂ ϹЮϝ϶ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3424 дыЂϼ Ͻузв етϹЮϜ ϰыЊ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3425 ϰϝϧУЮϜ ϹϡК ϽгК Ϲгϳв САϝК дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3426 букϜϽϠϜ ϸнгϳв ϽЊϝзЮϜ ϹϡК дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3427 еЃϲ Ϲгϳв ЬϝгЪ дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3428 еувϜ еувϜ Ϲгϳв дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3429  дϝϡЛІ ϰыЊ Ϲгϳв дϝкϼнжеузЃϲ  ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3430 пЮнϧв ϸнгϳв Ϲгϳв дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3431 пУГЋв пУГЋв ϽЊϝж дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3432 ϸнгϳв ϹгϲϜ сжϝк дϝкϼнж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3433 ЭуКϝгЂϜ етϹЮϜ сϳв ϹЮϝ϶ ϢϽуж  ϣϡЂϜϼ لم تسلم البحث راسبه راسبه 
3434 ϹϡК ϢϽуж ϹуЂ ϸнгϳв ϼϸϝЧЮϜ ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3435 ϹуЃЮϜ РϔмϽЮϜ ϹϡК ϹуЂ ϰмϹгв ϢϽуж ϢϹϯϧЃв ناجحه  ناجحه  
3436 ϹтϹІ пϡзЮϜ ϹϡК аϝЇк еувϽуж ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3437  омϝзЦ Ϲгϳв ϹгϲϜ ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3438 ХуУІ ϹгϲϜ йвϝЂϜ ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3439  сУзϲ СЂнт ̭ϝлϠ ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3440  пЯК Ϟнϯϳв пЯК ϹЮϝ϶ ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3441  ϬϽТ дϝЏвϼ ЬϸϝК ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3442 пЂϽв бЛзгЮϜ ϹϡК ϽгК ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3443 еЃϲ Ϲгϳв мϽгК ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3444  ϹϡК ϬϽТ ϽϮϝкбукϜϽϠϜ ЙтϹϡЮϜ ϢϹϯϧЃв  ناجحه ناجحه  
3445 Ϲгϳв ϹгϲϜ Ϲгϳв ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3446 омϝГЃϠ еЃϲ Ϲгϳв ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3447 ϹгϲϜ еуЃϲ Ϲгϳв ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3448 Ϲгϳв ϹуК Ϲгϳв ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3449 бЮϝЂ букϜϽϠϜ ϸнгϳв ϽϮϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3450 ϵуЇЮϜ дϝгуЯЂ Ϲгϳв дϝгуЯЂ оϹтϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3451 пЮϜϿПЮϜ ϹгϲϜ пУГЋв оϹтϝк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3452 еуЃϲ оϸϝУж Ϲгϳв ЬϸϝК  ϣϡк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3453  ϥϯлϠ пуϳт  ϣϡк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3454 оϹзЇϠ пУГЋв ϞϝлтϜ йϡк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3455 ϹгϲϜ еузЃϲ ϹЮϝ϶ ϣϡк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3456 ϽЪϾ дϝгЯЂ ϥЛЯА йϡк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3457  пЯК Ϲгϳв ϬϜϽТ Ϲгϳв йϡк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3458 ϸнгϳв Ϲвϝϲ ϹгϲϜ йтϜϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3459 омϝЦϽЇЮϜ ϸнгϳв букϜϽϠϜ Ϲгϳв оϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3460 Ьϝϲϼ етϹЮϜ Ͻу϶ ϹгϲϜ ϽЂϝт оϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3461 пУГЋв пУГЋв ϹуК букϜϽϠϜ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3462  ЬϝЛЮϜ ϹϡК пглТ букϜϽϠϜ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3463 букϜϽϠϜ ϰϝϧУЮϜϹϡК ϹгϲϜ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3464  оϹзк ϸнгϳв бЛзгЮϜ ϹϡК ϹгϲϜ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3465 ХуУІ ϹгϲϜ йвϝЂϜ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3466 еЃϲ ϰыЊ еЃϲ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3467 ϹуЂ ФмϼϝТ ϹЮϝ϶ ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3468  ϹуЃЮϜ буЯЛЮϜ ϹϡК етϹЮϜ ̭ыК ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3469  Ϲгϳв пУГЋв Ϲгϳв ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3470 ϸнгϳв ФмϼϝТ ϸнгϳв ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3471 ϬϜϼϸ еувϜ Ϲгϳв ϽЋϧзв ϽтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3472 пЃуК еЃϲ ϹгϲϜ ϹЮϝ϶ ЭтϹк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3473 ϼнжъϜ Ϲгϳв ϹуЃЮϜ ϹгϲϜ рϸϝзк ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3474  букϜϽϠϜ буϲϽЮϜ ϹϡК Ϲгϳв ̭ϝТм ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3475  букϜϽϠϜ Ϲгϳв букϜϽϠϜ ̭ъм ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3476 ϸϜϹϳЮϜ ϟϮϼ ϹуЃЮϜ Ϝϼϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3477  бЛзгЮϜ ϹϡК ϹуЃЮϜ йЛгϮ Ϝϼϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3478   Ϲгϳв ϹгϲϜ оϸϝзЮϜ ϰыЊ Ϝϼϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3479 дϝгϫК бЛзгЮϜ ϹϡК аϝЋК Ϝϼϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3480 пвϝлϦ пУГЋв йвϝЂϜ еугЂϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3481 еувϜ Ϲгϳв ϽугЂ еугЂϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
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3482 сϠϝϡвъϜ Ϲгϳв ϹгϲϜ Ϲгϳв еугЂϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3483 Ϲгϳв ФмϼϝТ Ϲгϳв еугЂϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3484  ϸϜϽв Ϲгϳв ϽЂϝт еугЂϝт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3485 ϹгϲϜ ϹуЂ дϝЏвϼ оϹгϲ пзгт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3486 ϹугϳЮϜ ϹϡК ϽЪϝІ ϱвϝЂ пзгт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3487 сЯК Ϲгϳв пЯК Ϲгϳв пзгт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  
3488 сϳЯуЋв Ϲгϳв пϳЯуЋв пзгт ϢϹϯϧЃв ناجحه ناجحه  

 


