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 لطالب دزج٘ الدبلْم٘ اخلاص٘ ىتٔج٘ املكابالت الػدصٔ٘ 
 2020/2021)الطٔاض٘( 

 ملخْظـــ٘:
 الغاٜبني )غري املكبْلني(ٍرِ اليتٔج٘ ىَأٜ٘ ّالطالب 

 مت اضتبعاد ملفاتَه ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاو 
 احلالـــــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل أمحد اليجاز إبسأٍه ذلند  .1
 مكبـــــــــــــــْل أمحد خالد ضعد عبد الكادز  .2
 مكبـــــــــــــــْل حطاىني أمحد ضٔد ذلند األمري  .3
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد احلنٔد ذلند عطساٌ  .4
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب أمحد عبد الساضٙ ذلند خلٔل  .5

 مكبـــــــــــــــْل أمحد قآتباٚ مسغدٚ ذلند  .6
 مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلند ذلنْد الٔنيٙ  .7
 مكبـــــــــــــــْل أدٍه أمحد حطني عبد الباضط  .8
 مكبـــــــــــــــْل أميً أمحد ذلند صاحل  .9

 مكبـــــــــــــــْل حطً أمحد عبد السحٔه ذلند  .10
 مكبـــــــــــــــْل حطً ذلند عباضٙ حطً  .11
 مكبـــــــــــــــْل ضَٔل٘ حطني ذلند ذلند  .12
 مكبـــــــــــــــْل غٔناٛ طُ ذلجْب حئٙ  .13
 مكبـــــــــــــــْل عباع حطني عباع حطً  .14
 مكبـــــــــــــــْل عصٗ عبد الفتاح أمحد ٍاغه  .15

 مكبـــــــــــــــْل احلنٔد حطً عجناٌعالٛ عبد   .16
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب أمحد فاطن٘ أمحد ذلند الطٔد  .17
 مكبـــــــــــــــْل فاطن٘ عبدِ مصطفٙ أبْ احلطً  .18
 مكبـــــــــــــــْل ذلند حطً أمحد حطً  .19
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب ذلند مسري مسغين بْٔمٙ  .20
 مكبـــــــــــــــْل عبد اجملٔد دضْقٙ عبد العظٔه الصغريذلند   .21
 مكبـــــــــــــــْل إبسأٍه ذلنْد ذلند الصغري  .22
 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد ذلند ضعد صْفٙ  .23
 مكبـــــــــــــــْل مصطفٙ ذلنْد ذلند أبْ الْفا  .24
 مكبـــــــــــــــْل ضسّ ميٙ عبد اهلل عبد الساضٙ  .25

26.  ٘  مكبـــــــــــــــْل ذلند ذلنْد عبد الساشم ىبٔل
 مكبـــــــــــــــْل ٍػاو حطاىني أمحد ذلنْد  .27
 مكبـــــــــــــــْل ّلٔد عبد اهلل عبد الساضٙ  .28
 مكبـــــــــــــــْل ٓاضني ذلنْد عبٔد علٙ  .29
 مكبـــــــــــــــْل ٓظ عْض ذلند عباع  .30
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 دزج٘ الدبلْم٘ اخلاص٘ىتٔج٘ املكابالت الػدصٔ٘ لطالب 
 2020/2021)االقتصاد( 

 ملخْظـــ٘:
 الغاٜبني )غري املكبْلني(ٍرِ اليتٔج٘ ىَأٜ٘ ّالطالب 

 مت اضتبعاد ملفاتَه ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاو 
 احلالـــــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل إحطاٌ عازف فَنٙ مصطفٙ  .1
 مكبـــــــــــــــْل دٍب أحالو عبد الطتاز شنٕ  .2
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب أمحد ضلٔناٌ أمحد حطً  .3
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد احلنٔد الطٔد  .4
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد احلنٔد بسعٙ عنساٌ  .5

 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد احلنٔد ذلند أمحد  .6
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد الصادم طاٍس أمحد  .7
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد اليبٙ ذلند أمحد  .8
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبدِ فْشٚ عبد اهلل  .9

 مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلند طُ ذلند  .10
 مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلنْد امبابٙ ذلند  .11
 مكبـــــــــــــــْل أمحد مصطفٙ أمحد عبد اهلل  .12
 مكبـــــــــــــــْل ضساٛ ذلند حامد  حطًإ  .13
 مكبـــــــــــــــْل أمساٛ أمحد محٔد حطني   .14
 مكبـــــــــــــــْل أمساٛ حطً باغس عبد اهلل   .15

 مكبـــــــــــــــْل أمساٛ مصطفٙ فْشٚ عبٔد  .16
 مكبـــــــــــــــْل إمساعٔل ذلند أبْ احلطً ذلند  .17
 مكبـــــــــــــــْل أغسف ذلند أمحد ذلنْد  .18
 مكبـــــــــــــــْل أغسف ذلند حفيٙ ذلند  .19
 مكبـــــــــــــــْل آالٛ ىصس عباع عابدًٓ  .20
 مكبـــــــــــــــْل آمال أبْ احلجاج عٔطٙ ذلنْد  .21
 مكبـــــــــــــــْل أماىٙ ذلجْب أمحد علٙ  .22
 مكبـــــــــــــــْل أمل أمحد عبد السمحً عبد اهلل  .23
 مكبـــــــــــــــْل أمريٗ خالد شٓداٌ ضلٔه  .24
 مكبـــــــــــــــْل أمريٗ ذلند أمحد بغدادٚ  .25

 مكبـــــــــــــــْل آٓ٘ حطً ذلنْد اليْبٙ  .26
 مكبـــــــــــــــْل آٓ٘ ذلند ضلٔناٌ ذلند  .27
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 احلالـــــــــــ٘ اضه الطالب و
 مكبـــــــــــــــْل ذلند بالل ذلند عبد اخلالل  .28
 مكبـــــــــــــــْل بَاٛ ذلند حطً عبد الٍْاب  .29
 مكبـــــــــــــــْل جاد عبد الهسٓه  جاد الطريٚ  .30
 مكبـــــــــــــــْل جادّ ذلنْد جادّ صاحل  .31
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب مجال عبد احلنٔد أمحد إبسأٍه  .32
 مكبـــــــــــــــْل جَاد ٍاغه زجب أمحد  .33
 مكبـــــــــــــــْل حبٔب٘ الطٔد ذلند ذلند بدّٚ  .34
 مكبـــــــــــــــْل حجاشٖ عبد الفضٔل حجاشٖ مْضٙ  .35

 مكبـــــــــــــــْل حطاو محدٚ عبد اهلادٚ متْىل  .36
 مكبـــــــــــــــْل حطً ذلند ْٓضف عهاغ٘  .37
 مكبـــــــــــــــْل حطني عبد العظٔه عبد الغيٙ ضلٔناٌ  .38
 مكبـــــــــــــــْل حياٌ عبٔد ىْبٙ ذلند  .39
 مكبـــــــــــــــْل خالد ذلند اليْز ذلند   .40
 مكبـــــــــــــــْل دعاٛ أبْ احلجاج تْفٔل أبْ شٓد  .41
 مكبـــــــــــــــْل دٓيا ذلند عبادٚ عبد الكادز  .42
 مكبـــــــــــــــْل زحاب عْىٙ طُ إمساعٔل  .43
 مكبـــــــــــــــْل زغا ذلند عبد زبُ عبد العال  .44
 مكبـــــــــــــــْل زغا حيٕ عبد اجملٔد مغسبٙ  .45

 مكبـــــــــــــــْل زَٓاو غعباٌ حطً عبد اهلل  .46
 مكبـــــــــــــــْل شٓيب عبد اليبٙ ضعد بػازٚ  .47
 مكبـــــــــــــــْل ضامٙ داّّد حطً دٍب  .48
 مكبـــــــــــــــْل ضلنٙ ذلند حطني مدىٙ  .49
50.  ٕ  مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلند  أمحد ضلن
 مكبـــــــــــــــْل مسخ٘ أضام٘ ذلند عبد السؤّف  .51
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب ذلند الطٔد ذلند أمني الطٔد  .52
 مكبـــــــــــــــْل غريًٓ عبد السؤّف حطً إبسأٍه  .53
 مكبـــــــــــــــْل غٔناٛ مجال ذلند مشظ الدًٓ  .54
 مكبـــــــــــــــْل طازم أمحد مجع٘ اباشٓد   .55

 مكبـــــــــــــــْل طازم عبد الساضٕ ذلند إبسأٍه   .56
 مكبـــــــــــــــْل عادل أبْ املهازو خري ٍاغه  .57
 مكبـــــــــــــــْل عادل أمحد الطٔد ْٓضف حطً  .58
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 احلالـــــــــــ٘ اضه الطالب و
 مكبـــــــــــــــْل أبْ الْفا عبد السمحً أمحد مْضٙ  .59
 مكبـــــــــــــــْل السمحً مجال غامن ذلندعبد   .60
 مكبـــــــــــــــْل عال زجب أمحد حطً  .61
 مكبـــــــــــــــْل عالٛ أمحد ىْبٙ أمحد  .62
 مكبـــــــــــــــْل عالٛ حطً محصٗ حطً  .63
 مكبـــــــــــــــْل علٙ ذلنْد ضْٚ أمحد   .64
 مكبـــــــــــــــْل غادٗ ذلنْد فسح ذلند  .65

 مكبـــــــــــــــْل فاطن٘ الصٍساٛ عادل دلاٍد عبد اليعٔه  .66
 مكبـــــــــــــــْل فاطن٘ حامد جاد أمحد  .67
 مكبـــــــــــــــْل فاطن٘ ذلند امللكب عبد احلنٔد  .68
 مكبـــــــــــــــْل محد ذلند ذلند أفاطن٘   .69
 مكبـــــــــــــــْل فدّٚ عبد الياصس إمساعٔل علٙ  .70
 مكبـــــــــــــــْل زّماىٙ فسج متٔاعفسج   .71
 مكبـــــــــــــــْل فٔصل زلٔب زله الدًٓ أمحد  .72
 مكبـــــــــــــــْل ننال الدًٓ مجع٘ عبد الغيٙ دٍب  .73
 مكبـــــــــــــــْل ذلند الػاذىل ضٔد ذلنْد  .74
 مكبـــــــــــــــْل ذلند مجٔل علٙ إبسأٍه  .75

 مكبـــــــــــــــْل ذلند زأفت ذلند أمني  .76
 مكبـــــــــــــــْل ذلند زجب أمحد ضامل  .77
 مكبـــــــــــــــْل ذلند عبد العصٓص ذلنْد عضٔنٙ  .78
 مكبـــــــــــــــْل ذلند عبد اهلادٚ ذلند حطً  .79
 مكبـــــــــــــــْل ذلند عْض اهلل ذلند تْفٔل  .80
 مكبـــــــــــــــْل ذلند فتخٙ ذلند إبسأٍه  .81
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب ذلند ذلند أمحد علٙ  .82
 مكبـــــــــــــــْل ذلندعبد اليعٔه ذلند عبد السمحً  .83
 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد أبْ الفتْح أمحد عبد السمحً  .84
 مكبـــــــــــــــْل ب اهلل ذلند  عجناٌصذلنْد ح  .85

 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد عبد العصٓص أمحد حطً  .86
 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد عبد الفتاح مسضٙ حطني  .87
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 مكبـــــــــــــــْل مصطفٙ دلدٚ عابدًٓ ذلند  .89
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 احلالـــــــــــ٘ اضه الطالب و
 مكبـــــــــــــــْل مصطفٙ ذلنْد بهسٚ إبسأٍه  .90
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب ميال زجب ذلند حطاىني  .91
 مكبـــــــــــــــْل ميال عبد الظاٍس ذلند عٔطٙ  .92
 مكبـــــــــــــــْل مٔيا مٔالد ْٓىاٌ إبسأٍه  .93
 مكبـــــــــــــــْل ىاجح ضامل أمحد جربٓل  .94
 مكبـــــــــــــــْل ىادٓ٘ ذلنْد طُ ذلنْد  .95

 مكبـــــــــــــــْل حطً ىدا ذلنْد عبد احلنٔد غخات٘  .96
 مكبـــــــــــــــْل مجع٘ ذلند ذلنْد ىدٚ  .97
 مكبـــــــــــــــْل ىدٚ ممدّح حطني مْضٙ  .98
 مكبـــــــــــــــْل ىطن٘ صالح زبٔعٙ أبْ شٓد  .99

 مكبـــــــــــــــْل ىعنات ذلطْب ٓطً ذلنْد  .100
 مكبـــــــــــــــْل ىريٗ ضٔد أمحد ذلند  .101
 مكبـــــــــــــــْل احلنٔد ثابت ّىاٌٍاجس عبد   .102
 مكبـــــــــــــــْل ٍب٘ ذلند فْشٚ إبسأٍه   .103
 مكبـــــــــــــــْل ٍدٓس ذلند صاحل عبد اهلل  .104
 )غري مكبْل( غاٜــــــــــــــــب ٍػاو ضٔد عبد السمحً ميصْز  .105
 مكبـــــــــــــــْل ٍياٛ زمضاٌ ذلند ذلند  .106
 مكبـــــــــــــــْل ٍياٛ ذلند علٙ ذلند  .107
 مكبـــــــــــــــْل ّاٜل فْشٖ مشيدٖ ٓطً  .108
 مكبـــــــــــــــْل ينيّداد حطيني ذلند حط  .109
 مكبـــــــــــــــْل ّفاٛ مصطفٙ اليخاع حبس ذلند  .110
 مكبـــــــــــــــْل ّلٔد ذلند علٙ صاحل  .111

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 جامعة أسوان
 معهد البحوث والدراسات األفريقية ودول حوض النيل

  إدارة الدراسات العليا والبحوث
  

 اخلاص٘الدبلْم٘ ىتٔج٘ املكابالت الػدصٔ٘ لطالب دزج٘ 
 2020/2021( لغات أفسٓكٔ٘)

 ملخْظـــ٘:
 الغاٜبني )غري املكبْلني(الطالب ٍرِ اليتٔج٘ ىَأٜ٘ ّ

 ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاومت اضتبعاد ملفاتَه  
 احلالــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل أمساٛ حطني ذلند إبسأٍه  .1
 مكبـــــــــــــــْل آالٛ حئٙ مصطفٙ نامل  .2
 مكبـــــــــــــــْل شٓيب أبْ بهس مصسٚ  .3
 مكبـــــــــــــــْل ضخس عبدِ عبد الكادز أمحد  .4
 مكبـــــــــــــــْل غٔناٛ ذنٙ ضْٚ مهٙ  .5

 مكبـــــــــــــــْل مسّٗ خلٔف٘ أمحد خلٔف٘  .6
 مكبـــــــــــــــْل مٙ عالٛ الدًٓ عبد احلنٔد  .7
 مكبـــــــــــــــْل حطً خلٔف٘ىَل٘ ماٍس   .8
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 الدبلْم٘ اخلاص٘ىتٔج٘ املكابالت الػدصٔ٘ لطالب دزج٘ 
 2020/2021( اجلغسافٔا)

 ملخْظـــ٘:
 الغاٜبني )غري املكبْلني(الطالب ٍرِ اليتٔج٘ ىَأٜ٘ ّ

 ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاومت اضتبعاد ملفاتَه  
 احلالــــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلند علٙ عْض  .1
 مكبـــــــــــــــْل مريٗ حطني فتخٕ صادمأ  .2
 مكبـــــــــــــــْل زضْٚ عناد ميري ٍّب٘  .3
 مكبـــــــــــــــْل ذلند العدىاٌ ذلند إبسأٍه  .4
 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد مجال عبد الكادز آدو  .5

 مكبـــــــــــــــْل ضيازٚ عبد اجللٔلمسّٗ عادل   .6
 مكبـــــــــــــــْل ىطن٘ ضعٔد مصطفٙ حامد  .7
 مكبـــــــــــــــْل ٓامسني بططاّٚ علٙ ذلند  .8
 مكبـــــــــــــــْل ٓطسا خلٔف٘ ْٓضف ذلند  .9
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 الدبلْم٘ اخلاص٘ىتٔج٘ املكابالت الػدصٔ٘ لطالب دزج٘ 
 2020/2021( املْازد الطبٔعٔ٘)

 ملخْظـــ٘:
 الغاٜبني )غري املكبْلني(الطالب ٍرِ اليتٔج٘ ىَأٜ٘ ّ

 ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاومت اضتبعاد ملفاتَه  
 احلالــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل ابتطاو ْٓضف زغٔدٖ ذلنْد  .1
 مكبـــــــــــــــْل أبْ احلطً إبسأٍه قاضه شىاد  .2
 مكبـــــــــــــــْل زجب ذلند مصطفٙأبْ بهس   .3
 مكبـــــــــــــــْل أمحد الينس ذلند ىصس  .4
 مكبـــــــــــــــْل أمحد ضعٔد عبد اإلماو ٍالل  .5

 مكبـــــــــــــــْل أمحد طازم أمحد ذلند  .6
 مكبـــــــــــــــْل أمحد عبد احلافظ ذلند أبْ احلطً  .7
 مكبـــــــــــــــْل َْزٚأمحد ذلند عجناٌ ج  .8
 مكبـــــــــــــــْل أمساٛ عبد اليبٙ ذلند أمحد  .9

 مكبـــــــــــــــْل إمساعٔل أمحد فَنٙ  .10
 مكبـــــــــــــــْل أمل عطا اهلل إمساعٔل ْٓضف  .11
 مكبـــــــــــــــْل بطن٘ ذلنْد ذلند ضيازٚ  .12
 مكبـــــــــــــــْل حطً حافظ حطً قاضه  .13
 مكبـــــــــــــــْل احلطً حطً ذلند حطني أبْ  .14
 مكبـــــــــــــــْل حطني ذلند حطني ذلند  .15

 مكبـــــــــــــــْل محْدٗ صاحل أمحد علٙ  .16
 مكبـــــــــــــــْل خلٔل زمضاٌ خلٔل عسابٙ  .17
 مكبـــــــــــــــْل زحاب رلتاز أمحد خلٔل   .18
 مكبـــــــــــــــْل عبد العلٔه عبد احلهٔه  ِزىد  .19
 مكبـــــــــــــــْل شٍساٛ عباع ْٓضف ذلنْد  .20
 مكبـــــــــــــــْل الصٍساٛ علٙ إبسأٍه علٙ   .21
 مكبـــــــــــــــْل شٓيب ذلند أمحد علٙ  .22
 مكبـــــــــــــــْل ضلْٚ عبد السمحً عبد احلفٔظ  .23
 مكبـــــــــــــــْل عبد احللٔه ضْضً عْاض حبس  .24
 مكبـــــــــــــــْل الػٔناٛ ذلنْد عبد احلنٔد  .25
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 احلالــــــــ٘ اضه الطالب و
 مكبـــــــــــــــْل صفاٛ ذلند مسعٙ مْضٙ  .26
 مكبـــــــــــــــْل عبد الهسٓه مسعٙ ذلند آدو  .27
 مكبـــــــــــــــْل عبد اهلل عنساٌ ضعدٚ أمحد  .28
 مكبـــــــــــــــْل عبد املعص أمري ْٓضف ننال  .29
 غاٜــــــــــــــــب إبسأٍه عبد امليعهعبد امليعه ذلنْد   .30
 مكبـــــــــــــــْل ذلندأبْ بهس عبد الٍْاب عبد املعطٙ   .31
 مكبـــــــــــــــْل علٔاٛ علٙ أبْ اجملد علٙ  .32
 مكبـــــــــــــــْل فاطن٘ الصٍساٛ عآد غانس ذلند الػسٓف  .33
 مكبـــــــــــــــْل فآصٗ أمحد عبد السضٙ  .34
 مكبـــــــــــــــْل أمحد مْضٕ ضٔدذلند   .35

 مكبـــــــــــــــْل ذلند حجاج نامل علٙ  .36
 مكبـــــــــــــــْل ذلند شنٙ ذلنْد أمحد  .37
 مكبـــــــــــــــْل ذلند صالح ذلند أمحد  .38
 مكبـــــــــــــــْل ذلند عاطف أمحد ذلند  .39
 مكبـــــــــــــــْل ذلند عبد العال أمحد فسغلٙ  .40
 مكبـــــــــــــــْل عبد السمحًذلند عبد الفتاح ذلند   .41
 مكبـــــــــــــــْل ذلند متْىل أمني عبد الدآه  .42
 مكبـــــــــــــــْل ذلند ذلنْد ذلند أبْ شٓد  .43
 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد عبد اللطٔف عبد الهسٓه  .44
 مكبـــــــــــــــْل ذلنْد ذلند مساد ذلند  .45

 مكبـــــــــــــــْل بططاّٚ ذلنْد خلٔلمدحي٘   .46
 مكبـــــــــــــــْل ممدّح بصسٚ حطني أمحد  .47
 مكبـــــــــــــــْل مَا حطيٙ ذلنْد أمحد  .48
 مكبـــــــــــــــْل زلْٚ حطني ضالم٘ زبٔع  .49
 مكبـــــــــــــــْل ىْزٍاٌ أبْ الْفا ذلند عبد العصٓص  .50
 مكبـــــــــــــــْل ٍب٘ عٔد جاد خلٔل  .51
 مكبـــــــــــــــْل ٍػاو إبسأٍه حطني ذلند  .52
 غاٜــــــــــــــــب حئٙ عبد الػهْز ذلند السغٔدٚ  .53
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 الدبلْم٘ اخلاص٘ىتٔج٘ املكابالت الػدصٔ٘ لطالب دزج٘ 
 2020/2021( األىجسّبْلْجٔا)

 ملخْظـــ٘:
 املكبْلني(الغاٜبني )غري الطالب ٍرِ اليتٔج٘ ىَأٜ٘ ّ

 ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاومت اضتبعاد ملفاتَه  
 احلالـــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل أمحد أبْ بهس عبد امليعه مهٙ  .1
 مكبـــــــــــــــْل أمحد محدٚ عبد املتجلٙ ملٔجٙ  .2
 غاٜــــــــــــــــب أمحد عبد اآلخس محدٌّ مْضٙ  .3
 مكبـــــــــــــــْل أبْ احلطً ذلندأمحد عبد اهلل   .4
 مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلند جالل  عابدًٓ   .5

 مكبـــــــــــــــْل أمحد ذلند ذلندًٓ عنس  .6
 غاٜــــــــــــــــب آمال زمضا ٌ اليْبٕ اليْبٙ  .7
 مكبـــــــــــــــْل زاىٔا حئٙ عبد اجملٔد مغسبٙ  .8
 مكبـــــــــــــــْل زجب أمحد ذلند حطً  .9

 مكبـــــــــــــــْل مسس زغاد ذلند جٔالىٙ  .10
 مكبـــــــــــــــْل ضَري مْضٕ ذلند عبد السحٔه   .11
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 مت اضتبعاد ملفاتَه ّٓعترب غري مكٔد هلرا العاو 
 احلالــــــــــ٘ اضه الطالب و

 مكبـــــــــــــــْل أبْ احلطً عبدِ عنساٌ ذلند  .1
 مكبـــــــــــــــْل اهللأمحد حاشو عبد الطالو عبد   .2
 مكبـــــــــــــــْل أمحد حطً ذلنْد حطً  .3
 مكبـــــــــــــــْل أمحد زجب علٙ أمحد الصغري  .4
 مكبـــــــــــــــْل أمساٛ أمحد ذلنْد إبسأٍه  .5
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