
ٚػاعج اٌرع١ٍُ اٌعاٌٟ ٚاٌثذث اٌعٍّٟ 

و١ٍح إٌّاعج ٌٍعٍَٛ اٌطث١ح اال١ٍ٘ح

لـُ طة االؿٕاْ

ذمٝ عثاؽ عثض اٌىاظُ صغ١غ28ادّض داػَ تضع دثق1

دـ١ٓ جعفغ ٔاصغ دـ29ٓ١ادّض عضا دمحم عظ٠ة2

دـ١ٓ جّعح ِاٌخ دـ30ْٛادّض عثاؽ عثض اٌذـ١ٓ دغت3ٟ

دـ١ٓ ِاجض سٍف31ادّض عثض هللا جثاع عض4ٛ١

دـ١ٓ دمحم عد١ُ واظ32ُادّض ِاجض غاػٞ دـ5ٓ١

دٕاْ عغ١ض ِأع تلاع33ٖادّض دمحم جاتغ دـ6ٓ

دٛعاء عضٔاْ سض١غ ٠عمٛب34اص٠اْ طاٌة دمحم 7

دٛعاء ٠ٛؿف داِض تٕضع35اؿغاء ععض عثض داذ8ُ

صعاء عثض جاؿُ عطثا36ْاؿغاء ؿ١ٍُ ٠اؿ١ٓ ٌفر9ٗ

طٚ اٌفماع عٍٟ وغ٠ُ كٕضٚر37اؿغاء لاؿُ عثض عثض ع10ٍٟ

عا١ٔا ِٙضٞ س١ّؾ سض١غ38اف١اء لصٟ فاٌخ دـ11ٓ١

عا٠ٚح ادّض طاٌة ِظوٛع 39االء ٔعّح جثاع سٕجغ12

عؿً د١ضع عٛفٟ ادّض40اٌذـ١ٓ عثض اٌىغ٠ُ ِذـٓ عٚضا13ْ

عؿً ساٌض ع١ـٝ دـ١ٓ 41اَ اٌث١ٕٓ عٍٟ دمحم عثض هللا 14

عٔض ؿالَ عثض هللا سٍف42اِجض ادّض ع٠ـاْ ِطٍه15

ع٠اض جثغ صاٌخ جاؿ43ُا٠الف دمحم ٌفرٗ عثض اال١ِغ16

ع٠اَ وغ٠ُ ؿ١ّٙٗ عثض هللا44ا٠ّاْ دمحم دّؼٖ 17

ع٠ُ كثً سٍف 45ا٠ثاع عثض اٌٙاصٞ جاؿُ طعا18ْ

ع٠ٙاَ ؿراع عث١ض ِا٠ٛؽ46اوغاَ عثض اٌذـ١ٓ دمحم عث١ض19

ػ٘غاء دـٓ صاٌخ عثض ع47ٍٟاالء ػ١٘غ صثاح سؼع20ً

ػ٘غاء دـ١ٓ عث١ض ٔاصغ48إِٗ دـ١ٓ ؿعضْٚ دـ21ٓ١

ػ٘غاء صاصق جثاع عثض هللا49تالغ عد١ُ ِؼعً غضثا22ْ

ػ٘غاء صاٌخ سلٓ طٛفا50ْتضٚع ادّض غرغ ِث23ٟٕ

ػ٘غاء عثاؽ دـ١ٓ سٍف51تٕد اٌٙضٜ فالح دـٓ ٘ض٠غ24

ػ٘غاء عثض اٌذـ١ٓ ج١ًٍ سض١غ52ت١ٕٓ س١ًٍ ٔاٟ٘ عاص25ٟ

ػ٘غاء عضٔاْ عِضاْ وع١ض53ذثاعن ادّض ٚد١ض تضع26

ػ٘غاء عم١ً دـٓ عثض اٌغػاق54ذثاعن ٔث١ً عثض اٌىغ٠ُ ِطلغ27

كٙؼصاْ سضغ ٌٙض ٠ٛؿف28ػ٘غاء عٍٟ فاسغ تالؿ1ُ

صاٌخ دمحم صاٌخ عِخ29ػ٘غاء واظُ دغ٠ة سٍف2

صفا لاؿُ دـ١ٓ سٍف30ػ٘غاء دمحم عٍٟ كغ٠ف3

ضذٝ دـٓ واطع وذا31ِٟػ٘غاء ِؼ٘غ دؼاَ اص٠ة4

ضذٝ وغ٠ُ فغج جثغ32ػ٘غٖ ٔٛعٞ عٍٟ ِعرٛق5

ضذٝ دمحم عثض اٌغؿٛي واظ33ُػ٠ٕة عد١ُ وغ٠ُ صاتغ6

ط١ثٗ عٍٟ وغ٠ُ جاؿ34ُػ٠ٕة ع٠اض عثض اٌذـ١ٓ صذ7ٓ١

عثضاٌغدّٓ لاؿُ دمحم ؿع١ض35ػ٠ٕة ع٠ـاْ ِٙضٞ كغاِح8
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عثض هللا جاؿة ِعثض ع١ـ36ٝػ٠ٕة صثغٞ فاٌخ دـ9ٓ١

عثض هللا دمحم تضْ ٔغ١ّق37ػ٠ٕة لصٟ دمحم دـ١ٓ دمحم10

عظعاء عاصي الػَ ؿثر38ٟػ٠ٕة ٔجُ عثض عٍٟ صاغغ11

عغفاخ عثض اٌجثاع39ؿاعٖ تاؿُ دمحم ج12ً١ٍ

عم١ً ادّض اتٛ عٍٟ دـ40ٓؿاعج عضٔاْ عثض اٌىاظُ عث١ض13

عالء لصٟ داِض عثض اٌماصع41ؿاعج عثض اٌغفاع جاؿُ ٘اك14ُ

عٍٟ ذذـ١ٓ عثض اٌٛادض ادّض42ؿاعٖ ١ِثُ واظُ ٠اؿغ15

عٍٟ ؿعض ِذـٓ عٚضا43ْؿجاص ِذّٛص ؿاِٟ صا٠ز16

عٍٟ ع١ـٝ عثض اٌغػاق جغ44ٞؿجٝ عاصي ِغصاْ كا17ٞٚ

عٍٟ غاػٞ ؿُٙ عؿ45ٓؿغٜ عثض اٌجثاع عثض اٌـراع سؼع18ً

عٍٟ ف١اض ؿٍطاْ عثض اٌذـ46ٓ١ؿعاص عثض اٌغد١ُ طاعف صثغ19

عٍٟ دمحم صث١خ ػ٘غا47ٚؿع١ض دمحم دـ١ٓ كغ٠ة20

عٍٟ دمحم عٍٟ جثغ48ؿّا ِٙضٞ اؿّاع١ً اتغا21ُ١٘

غـاْ عطٛاْ جاؿُ دمحم49ؿٙٝ عٍٟ عثضهللا صفاع 22

فاعٚق ا١ِٓ س١ْٛ 50ٌِٝٛكّؾ ساٌض عثض اٌٛادض وث١ا23ْ

فاطّح اٌؼ٘غاء دـٓ دمحم دـ51ٓكّؾ ِذّٛص عؼاٚٞ ِذّٛص24

فاطّح دـ١ٓ سؼعً ِٛػا52ْكٙض ععض ع١ـٝ دمحم25

فاطّٗ ساٌض دـٕاٚٞ دـ53ٟٔٛكٙض ؿراع دٛكٟ ٠ٛ٘غف26

فاطّح صث١خ دمحم جاؿ54ُكٙض دمحم عثضاٌؼ٘غج عكه27

ِإًِ جّعح عثاؽ جثجاب30فاطّح دمحم دّؼٖ ع1ٍٟ

١ِماخ عثض اٌجثاع ٚد١ض دـ31ٓ١فاطّح دـ١ٓ فاضً عثاؽ2

١ِٕح ِغذضٝ ذٛف١ك كاط32ٟوٛثغ س١غ هللا دّٛص ع3ٞٛ١ٍ

ٔثأ عالء عٍٛاْ عثض اٌذـ33ٓ١ٌج١ٓ عٍٟ عد١ُ ف١اض4

ٔثا دمحم ٔؼع دمحم ع34ٍِٟث١ً جثاع جاؿُ عط5ٗ١

ٔضَ داِض ظا٘غ عثاؽ35ِجرثٝ ؿٍّاْ عٛاص ؿٍّا6ْ

ٔغ١ِٓ عفعد كّشٟ جاتغ36دمحم اؿعض ٠ذ١ٝ عا٠ض7

ٔٛع اٌّصطفٝ ؿعض جثاع أدّض37دمحم جثغ عثض عٍٟ طا٘غ8

ٔٛع اٌٙضٜ ادّض جّعٗ جاتغ38دمحم دـ١ٓ وغ٠ُ طعا9ْ

ٔٛع اٌٙضٜ داذُ ٘اكُ جثغ39دمحم ؿاٌُ سفٟ ِذ١ـ10ٓ

ٔٛع اٌٙضٜ صالي عط١ح40دمحم ؿاٌُ عثض اٌـ١ض ف١اض11

ٔٛع اٌٙضٜ طٗ صضاَ عغ٠ث41ٟدمحم ؿاٌُ عٛصج عغ٠غ12

ٔٛع اٌٙضٜ ٘اكُ تص١ص كٕض42ٞدمحم كٛلٟ صس١ً عثض اٌـاصج13

ٔٛع ؿٙغ جاؿُ ع43ٞٛ١ٍدمحم صثاح طاعق االدّض14

ٔٛع ١ٌث عثض اٌٛادض واظ44ُدمحم عثض اٌجثاع فاض15ً

ٔٛع ِؼ٘غ وغ٠ضٞ ػت45ْٛدمحم عالء اٌض٠ٓ عثض اٌؼ٘غ16ٖ

ٔٛع اٌض٠ٓ صاصق واطع عاض46ٟدمحم عٍٟ دّٛص دـ17ٓ

ٔٛعٖ دـ١ٓ تٍعٛط واظ47ُدمحم عٍٟ دمحم دـ١ٓ عٍٛا18ْ

٘اجغ عضٔاْ واطع ِٕش48ٟدمحم لاؿُ عثض عثض ع19ٍٟ

٘اٌٗ ؿعض اٌض٠ٓ عثض اٌذ١ّض دمحم49ِغذضٝ سٍف عٛصج سضا20َ

٘ثٗ وغ٠ُ س١ًٍ اتغا١ُ٘ 50ِغٚج غاٌة سٍف ِاي هللا21

٘ثح واظُ وغ٠ُ ِؼعً 51ِغ٠ُ ععض عط١ح واظ22ُ

٘ضٜ دمحم عثض اٌغضا ٠اؿ52ٓ١ِغ٠ُ عثض اٌغؤٚف دمحم صٛف23ٟ

٘ضٜ ٘اصٞ و١ٍٛ تض53ِْغ٠ُ عٍٟ عاصي ع24ٍٟ

٘ض٠ٗ ِٙضٞ جاؿُ عثض54ِغ٠ُ دمحم دـٓ ؿا25ٟ٘

ٚؿاَ عثاؽ عد١ُ ٌفر55ِٗصطفٝ جاؿة عثٛص ع26ِٟٚ
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٠اؿغ عّاع عثض اٌؼ٘غج عاض56ِٟصطفٝ د١ّض ٔاصغ عىٍح27

ِٕٓ د١ضع دمحم صاٌخ عثض اٌٛادض28

١ِّٙٓ عثاؽ ِٙاٚٞ عثض29

رئاسة قسم طب االسنان 


