
 

 

 بدحـــــــــــــــإف
 

 ح يعهى انهغخ اإلصلهُسَخيبَبر انطالة ثرباندكزىرح/ رئُص يعُ
 

 حتُخ طُجخ .....  و ثعد،،،

  
 
نهعبو  شعجخ انهغخ اإلصلهُسَخ ويلئم ثبنفرلخ األطهجكى نزحدَد انطالة انعشرح األواعهٍ  ثُبء

 متهُدأ نزكرميهى، َفُد ضعبدركى ثأٌ ثُبَهى كبنزبيل: و8109 - 8108اجلبيعٍ 

 انرترُت اجملًىع اضى انطبنت و
 األول810105هبخر عبطف زلًدي إثراهُى 0
 انثب097005ٍَدَُب عبطف زلًد يزىىل 8
 انثبنث090605ثطُذ عُبًَ عجد اهلل طهجخ زلًد 3
 انراثع0914رحبة ضبيً عجد ادلعطً عجد انفزبح 4
 اخلبيص0893إميبٌ عجد احلهُى شفُك عجد اهلل 5
 انطبدش0885االء خبند عجد احلهُى زلًد ثدراٌ 6
 انطبثع087805إميبٌ ضعُد فرج  7
 انثبي0869ٍيرَى طبرق زلًد عجد انغىن 8
 انزبضع0866يهب رفُك ضُد زلًد ضُد أمحد 9
 انعبشر086405َبمسني عجد انكرَى عجد ادلُعى عجد انكرَى 01

 

 ونطعبدركى وافر االحرتاو وانزمدَر،،،،

 

 عًُد انكهُخ ةوكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى و انطال
  

 أ.د/ إميبٌ زلًد عجد احلك أ.د/ رلدٌ انشحبد
 



 

                                                  

 

 بدحـــــــــــــــإف
 

 ح يعهى انهغخ اإلصلهُسَخيبَبر انطالة ثرباندكزىرح/ رئُص يعُ
 

 حتُخ طُجخ .....  و ثعد،،،

  
 
نهعبو  شعجخ انهغخ اإلصلهُسَخ انثبَُخئم ثبنفرلخ طهجكى نزحدَد انطالة انعشرح األواعهٍ  ثُبء

 متهُدأ نزكرميهى، َفُد ضعبدركى ثأٌ ثُبَهى كبنزبيل:  و8109 - 8108اجلبيعٍ 

 انرترُت اجملًىع اضى انطبنت و
 األول084905حطٍ فزحً إثراهُى انطُد عهً 0
 انثب0830ٍَفدوي زلروش َىضف أمحد 8
 انثبنث0817ايُُخ حطني عجد انهطُف انطُد 3
 انراثع0738ثطًخ انطعُد انطُد ضعُد محُدح 4
 اخلبيص073405اذلدي شلدوح انشحبد زلًدَىر  5
 انطبدش0788اضراء شحزخ رلبهد َىضف 6
 انطبثع078405إميبٌ أمحد يصطفً أمحد 7
 انثبي0784ٍيراو َىضف ريضبٌ َىضف 8
 انزبضع078305يً رثُع زلًىد زلًد عُطً 9
 انعبشر0788َبدَخ سلزبر زلًد انطُد زلًد 01

 

 االحرتاو وانزمدَر،،،،ونطعبدركى وافر 

 

 عًُد انكهُخ ةوكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى و انطال
  

 أ.د/ إميبٌ زلًد عجد احلك أ.د/ رلدٌ انشحبد



 

                                                 

 

 بدحـــــــــــــــإف
 

 ح يعهى انهغخ اإلصلهُسَخيبَبر انطالة ثرباندكزىرح/ رئُص يعُ
 

 طُجخ .....  و ثعد،،،حتُخ 

  
 
نهعبو  شعجخ انهغخ اإلصلهُسَخ انثبنثخئم ثبنفرلخ طهجكى نزحدَد انطالة انعشرح األواعهٍ  ثُبء

 متهُدأ نزكرميهى، َفُد ضعبدركى ثأٌ ثُبَهى كبنزبيل:  و8109 - 8108اجلبيعٍ 

 انرترُت اجملًىع اضى انطبنت و
 األول866805هبخر أمحد َصبر أمحد 0
 انثب864105ٍَصبثر َبضني انجكري َبضنيضهًً  8
 انثبنث855705شًُبء عُد عجد انهطُف زلًد 3
 انراثع853005يبرنني اميٍ خرخص عجد ادلهك 4
 اخلبيص853105اضراء خالل زلًد أثى احلًد عهً 5
 انطبدش858905يراو مجبل عجد انرازق عهً 6
 انطبثع858505شًُبء َبضر شعجبٌ انمههً 7
 انثبي850405ٍمسر زلًد يرعً ضهًُبٌ 8
 انزبضع850005رضىي خبند انطُد صبدق 9
 انعبشر851905اَه طبرق زلًد رضب عجد انعسَس 01

 

 ونطعبدركى وافر االحرتاو وانزمدَر،،،،

 

 عًُد انكهُخ ةوكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى و انطال
  

 أ.د/ إميبٌ زلًد عجد احلك أ.د/ رلدٌ انشحبد



 

 

                                                  

 بدحـــــــــــــــإف
 

 ح يعهى انهغخ اإلصلهُسَخيبَبر انطالة ثرباندكزىرح/ رئُص يعُ
 

 حتُخ طُجخ .....  و ثعد،،،

  
 
نهعبو  شعجخ انهغخ اإلصلهُسَخ انراثعخئم ثبنفرلخ طهجكى نزحدَد انطالة انعشرح األواعهٍ  ثُبء

 متهُدأ نزكرميهى، َفُد ضعبدركى ثأٌ ثُبَهى كبنزبيل:  و8109 - 8108اجلبيعٍ 

 انرترُت اجملًىع اضى انطبنت و
 األول8481َبمسني يبهر زلًد عهً خهُم 0
 انثب8388ٍَاذلبو ثدر عجد انفزبح أمحد زلًد 8
 انثبنث8378ثطًخ مجبل عجد احلهُى عجد انمبدر 3
 انراثع8376انطُد حطٍاَه أشرف  4
 اخلبيص8333أمسبء خبند انسعفراًَ زلًد خسثك 5
 انطبدش8888اَه انطُد عجد انرمحٍ عهً عجد اجلىاد 6
 انطبثع8887رمً أمحد صبثر ضهُى ضهًُبٌ 7
 انثبي8883ٍَشىي انطُد عهً غدَري حطُني 8
 انزبضع8881اَه أمحد عجد اجلهُم زلًد 9
 انعبشر8876إثراهُى َىضف إثراهُىيرَى َبصر  01

 

 ونطعبدركى وافر االحرتاو وانزمدَر،،،،
 

 عًُد انكهُخ ةوكُم انكهُخ نشئىٌ انزعهُى و انطال
  

 أ.د/ إميبٌ زلًد عجد احلك أ.د/ رلدٌ انشحبد
 

                                            


