
 

 اجلاِؼي ٌٍؼاَ -  اإلصلٍيسيح اٌٍغح غؼثح ػاَ اٌراتؼح اٌفرلح طالب أمساء
 (ادلرؼثريٓ)جلٕح رػايح  َ 0202 - 0202

 د/ ػثري دياب اجملّٛػح االٚيل ذاتؼح ٌـ

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 أٔرصار دطاَ اٌذيٓ أ محذ ػالَ  12 اترا٘يُ زلّذ زلّذ لطة 2

 أٔرصار رضا ٔظيُ جاد محاد  10 امحذ اترا٘يُ جٛدج غٍىب 0

 إصلٝ أميٓ ػثذاٌطيذ ػسيس  13 أمحذ تاذغ فرذٝ ػٛض اهلل 3

 إصلٝ زلّذ أمساػيً ػثذاٌرازق  11 أمحذ غىرٜ ػثذاحلّيذ أمحذ 1

 ايٗ أمحذ ػيذ امحذ 15 أمحذ فؤاد اترا٘يُ خٍيفٗ اٌػريف 5

 أيح أمحذ زلّذ غفيك ِرٛىل  16 االء ػثذاٌفراح حييٝ زلّذ اٌطيذ 6

 أيح اٌطيذ أترا٘يُ ػطيح اٌمال 17 االء ِصطفٝ زلّذ ادلٙذٜ ِصطفٝ 7

 أيح اٌطيذ ػساٌذيٓ اٌطيذ  18 اضراء امحذ امساػيً ِذتٛىل 8

 أيح إيٙاب زلّذ رفاػٝ زلّٛد  19 اضراء اميٓ اٌطيذ ػفيفٝ يطٓ 9

 أيح رغذٜ زلّذ ػثذاحلّيذ غٙاب  52 اضراء زوريا اٌطيذ امساػيً 22

 أيح أِاَ أِاَ اجلٕايىن 52 اضراء ضاِخ ػثذادلرضٝ ػّارٖ 22

 أيح رضا أتٛاٌؼساٌذيٓ ضٛيٍُ   50 اضراء غذرٗ رلا٘ذ يٛضف 20

 أيح ضامل ِا٘ر ػٍٝ 53 اضراء صالح اٌذيٓ وّاي امحذ يٛضف 23

 ػثذاٌفراحأيح طارق رِضاْ  51 اضراء ػّرٚ ػثذاحلفيظ ػيطٜٛ 21

 أيح ػّاد صالح زلّٛد ضؼٛدٜ 55 اضراء زلّذ يطٓ ػاِر اتٛزيذ 25

 أيح ػيذ رزق ػثذاٌرمحٓ 56 اضراء زلّٛد اترا٘يُ زلّٛد 26

 أيح زلّذ ػٍٝ تيِٛٝ  57 اضراء يٛضف ٔظيُ يٛضف اترا٘يُ 27

 أيح زلّٛد زلّذ زلّٛد اٌىػه 58 اٌس٘راء داٚد اتٛاٌؼال داٚد 28

 أيح صلية زلّذ يٛضف  59 ػثذاٌفراح رجة اٌطيذ ٔاجخ 29

 إمياْ أمحذ ِصطفٝ أمحذ  62 امساء امحذ اٌيثٝ ضيذ امحذ 02



 

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 إمياْ مجاي إترا٘يُ زلّذ أتٛزيذ 62 امساء امحذ ِغاٚرٜ يٛضف 02

 إمياْ محذٜ واًِ تطيٛٔٝ  60 امساء اٌطيذ ػثذاهلل يطٓ غٕيُ 00

 إمياْ ضؼيذ اٌطيذ ػثذاٌٛادذ ػاِر  63 ػثذاجمليذ اٌطيذ امساء ضاِٝ 03

 إمياْ ضيذ أِاَ دطٓ  61 امساء رلذٜ خباطرج ِرضٝ ترواخ 01

 إمياْ ضؼيذ زلّذ إترا٘يُ إترا٘يُ  65 امساء زلّذ امحذ زلّذ اٌطيذ 05

 إمياْ ػساٌرجاي ػثذاٌٍح ػٍٛاْ  66 امساء زلّذ تيِٛٝ زلّذ  06

 إمياْ ػٍٝ ػثذاٌٍح ػثذاٌٍح  67 زلّذامساء زلّذ جالي  07

 إمياْ فرداخ ػطيح ػثذادلرضٝ ٕ٘ذٜ 68 امساء سلرار ػساٌذيٓ ػاِر 08

 أمياْ ِفرح زلّذ إترا٘يُ اٌطيذ  69 أِأٝ رضا زلّذٜ  09

 إمياْ زلرٚش ػالَ ػثذاٌٛ٘اب  72 أِأٝ رِضاْ ػثذاٌفراح ػّرٚ ضرٚر 32

 إيٕاش اٌطيذ دطٓ سلرار  72 إِٔيح أمحذ غٛلٝ ػثذاٌفراح  32

 إيٕاش صالح اٌذيٓ زلّذ ذٛفيك  70 إِٔيح أمساػيً اٌطيذ أمساػيً 30

 إيٕاش ػثذاٌفراح زلّذ ػٍٝ جٕع 73 إِٔيح دطني ٔصر دطني  33

 تذٚر خاٌذ زلّذ ػثذاٌؼسيس  71 أِريج أمحذ ػثذاٌٍح ػثذاحلّيذ  31

 تطّح أمحذ أتٛاٌطؼٛد أمحذ زلّذ  75 أِريج أضاِح ػادي زلّذ ِصطفٝ 35

 تطّح اٌطؼيذ اٌطيذ ضؼيذ محيذج  76 أِريج محذٜ اٌػذاخ اٌطيذ  36

 تطّح ضؼيذ ػثذادلٕؼُ أمحذ يٛضف 77 أِريج ضؼيذ دطٓ اٌطيذ  37

 تطّح تىرٜ ػثذاٌرمحٓ يٛضف  78 أِريج ػّاد اٌذيٓ اٌطيذ ػطا 38

 تطٕد اٌطيذ دافظ ػثاش  79 أِريج ِصطفٝ زلّذ زلّذ ِصطفٝ  39

 تطٕد يطرٜ ػثذاخلاٌك زلّذ  82 أِيٕح دطني ػثذاٌٍطيف اٌطيذ  12

 

 

 

 

 



 

 اجلاِؼي ٌٍؼاَ -  اإلصلٍيسيح اٌٍغح غؼثح ػاَ اٌراتؼح اٌفرلح طالب أمساء
 (ادلرؼثريٓ)جلٕح رػايح  َ 0202 - 0202

 ضارج رضٛاْد/  اجملّٛػح اٌثأيح ذاتؼح ٌـ

 اٌطاٌةاضُ  َ اضُ اٌطاٌة َ
 ضذر ػثذاٌفراح اٌطيذ دٛاظ ِؼٛض 202 تالي خاٌذ زلّذ اٌطيذ  18

 ضٍّٝ أمحذ ضاتك أمحذ  200 ذغريذ زلّذ ػيذ ػٛاد  18

 ضٍّٝ ضؼيذ ّ٘اَ ػٍٝ ّ٘اَ  203 ذيطري اٌطيذ أمساػيً زلّذ  18

 ضٍّٝ صاتر رِضاْ جرب ِصطفٝ  201 جٙاد أغرف فرذٝ اٌطيذ ػثذاجلٍيً  18

 مساح زلّذ ػثذاٌؼظيُ ػثذاٌرمحٓ  205 جٙاد مسري ضيذ اٌفٕجرٜ  18

 مسرػثذادلؼطٝ  زلّذ ػثذادلؼطٝ  206 جٙاد فىرٜ زلّذ ػثذاٌؼسيس  18

 مسر ػيذ أِني زلّذ ػثذاحلّيذ  207 جٙاد زلّذ أِني أمحذ ضامل  18

 ضٙاَ اٌطيذ رضا زلّذ اجلٍٛدٜ  208 دثيثح زلّذ ػثذادلٛجٛد جاداٌٍح   11

 غرتاخ تطيٛٔٝ اٌطيذ رِضاْ زلّذ  209 دطٕاء رلذٜ ِرٛىل ِؼٛض 18

 غريٓ محٛدج محٛدج زلّذ ضؼفاْ  232 دطٓ فرذٝ إترا٘يُ اٌطيذ ػٍٝ 89

 غيّاء أمحذ زلّذ أمحذ فرج  232 دطٕاء رغذٜ زلّذ زلرٚش ػّار 88

 غيّاء زلرٚش زلّذ أمساػيً  230 دطٕاء ػٍٝ صاتر ػٍٝ صاتر  88

 غيّاء ٔاصر تذراْ أمحذ تذراْ  233 محذٜ زلّذ ػاِردٕاْ  88

 صثا زلّذ رضا يٛضف  231 دٕني داِذ ػفيفٝ واًِ  88

 صفا ػادي ِٛضٝ أِاَ ِٛضٝ  235 خاٌذ أمحذػٍٝ غا٘ني  88

 ضذٝ زلّذ زوٝ زلّذ ضؼذ  236 خاٌذ أمحذ مجاي اٌذيٓ احلطيىن  88

 فٛزٜ امحذ طٗ امحذ 237 خاٌذ زلّذ ادلؼرس تاٌٍحػٍٝ غرف 88

 ػاٌيح زلّذ ػثذاٌٍح زلّذ 238 خذجيح اٌطثاػٝ ػثذاٌٛادذ اٌطثاػٝ  81

 ػائػح صالح ػٍٝ حبريٜ  239 خٍٛد دطني غذاخ زلّذ زلّٛد  88

 ػثذاٌرمحٓ ػٛاد زلّذ زلّذ ضؼٛدٜ  212 داٌيا مجاي ػثذاٌؼسيس ػيطٝ  899



 

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 ػسج غريف أمحذ زلّذ ِٛافٝ  212 داٌيا رضا ػثذاٌرازق ػثذاجلٛاد  898

 ػسيسج ضؼيذ ػثذاحلّيذ زلّذ  210 دػاء اٌطيذ ػثذاٌصادق زيذاْ  898

 ػفيفٝ أمحذ ِطؼذ ػفيفٝ  213 دػاء ػالء اٌذيٓ جالي ػثذاٌىريُ  898

 ػفاف أمحذ ػثذاٌثالٝ زلّذ ػثذاٌثالٝ  211 دٔيا ػثذاٌٍح دطاْ ِرٛىل دطني  898

 ػال أترا٘يُ ػثذاٌٛ٘اب اٌطيذ 215 ديٕا ػثذٖ فارٚق ػثذٖ 898

 ػال أمحذ فرذٝ زلّذ أمحذ  216 ديٕا اٌذضٛلٝ إترا٘يُ اٌذضٛلٝ  898

 ػٍياء محيذج أمحذ ضالِح أترا٘يُ  217 رأذا ٔسيح داِذ اٌطيذ يٛضف  898

 فاطّح اٌس٘راء زلّٛد ػثذاحلّيذ  218 رأيا أغرف ػثذادلٕؼُ خطاتٝ  891

 فاطّح دامت زلّذ ضٍيّاْ ػٍٝ 219 رأيا اٌطيذ ػثذاٌظا٘ر أمحذ  898

 فاطّح غذرح ػثذاٌؼسيس ػٍٝ دضٛلٝ  252 رداب ػصاَ صاتر اٌطيذ  889

 فاطّح ػثذاٌٍح ضامل زلّذ ضامل  252 رداب ػٍٝ ػثذاٌفراح ػٍٝ اذلثٛ  888

 فاطّح ػفٛ اٌٍح ػثذاٌؼسيس ضامل  250 رمحح غىرٜ ضٍيّاْ ضٍيّاْ  888

 فاطّح ػٍٝ أمحذ زلّذ ػجٛر  253 رضٛج زغٍٛي اٌطيذ زلّذ  888

 فايسج رضا جالي زلّذ ػيذ 251 رضٛج أمحذ ػثذاٌؼظيُ ػطيح  888

 فذٜٚ زلرٚش يٛضف أمحذ  255 ريٙاَ تٙاء ػثذاٌغىن يٛضف  888

 ورضرني ضاِٝ فرداخ ِٛضٝ  256 ريٙاَ صربٜ زلّذ اٌطؼيذ ػٍٝ 888

 وريُ رلذٜ ػثذاٌؼسيس  257 ريٙاَ ػثذاٌؼاطٝ أمحذ زلّذ ػثذاحلٍيُ 888

 وٛثر أضاِح ػثذاٌؼسيس ػثذاحلّيذ 258 ضارج ػثذإٌاصر زلّٛد ػٍٝ  881

 ٌيٍٝ خاٌذ زلّذ أتٛاٌفرٛح زلّٛد  259 ضارج زلّذ جالي ػثذاٌصّذ أتٛغريثح 888

 ٌؤٌؤج ػثذاخلاٌك ػثذادلؼطٝ  262 ضذر أمحذ صاتر رزق ػٍٝ  889

 

 

 

 

 



 

ٌٍؼاَ اجلاِؼي  -ػاَ غؼثح اٌٍغح اإلصلٍيسيح   اٌراتؼحأمساء طالب اٌفرلح 
 (ادلرؼثريٓ)جلٕح رػايح  َ 0202 - 0202

 أ.د/ فاطّح صادق + أ.د/ ِٕي زػسع اجملّٛػح اٌثاٌثح ذاتؼح ٌـ

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 ٔٛر اذلذٜ شلذٚح اٌػذاخ زلّذ  022 زلّذ اٌطيذ ٌثية زلّذ  262

 ٔٛرا أترا٘يُ ػثذاٌؼاطٝ  020 زلّذ مجاي زلّذ دطٓ إٌادٜ 260

 ٔٛرا فىرٜ ػثذاٌؼٍيُ اجلسار  023 زلّذ ضاِخ فرذٝ زلّذ 263

 ٔٛرا ياضر أمحذ ػطيح ضٍيُ  021 ػثذاٌؼسيس ػثذاٌفراحزلّذ ػصاَ  261

 ٔٛرج أمحذ ػثذاٌىريُ زلّذ تذٜٚ 025 زلّذ ٚجيح زلّذ ػثذاٌرغيذ  265

 ٔٛر٘اْ أيٙاب أدرٜ ػثذاٌفراح  026 زلّٛد جالي أٔٛر زلّٛد اٌٍثاْ  266

 ٔٛر٘اْ زلّذ اٌغّرٜ زلّذ 027 زلّٛد محذٜ ػثذاٌؼظيُ زلّذ  267

 ٔٛر٘اْ ِطؼذ أترا٘يُ اٌطيذ ػثذج 028 زوريا زلّذ ٘يثح اٌفخرأٝزلّٛد  268

 ٔريج أغرف زلّذ رجائٝ زلّٛد  029 زلّٛد زلّذ رزق ػٍٝ رزق  269

 ٔريِني مجاي زلّذ ػٍٝ  022 ِراَ يٛضف رِضاْ يٛضف  272

 ٘اجر اٌطيذ زلّذ ػثذاٌٍح ٘اغُ 022 ِرٚج أمحذ أِني ػثذاٌؼظيُ  272

 ٘اجر دطٓ فّٙٝ زيذاْ  020 ػثذاخلاٌك زلّذ محادِريُ ضؼيذ  270

 ٘اجر زلّذ ػثذاٌغىن ػثذاٌغفار 023 ِريُ مسري ِؼٛض ضرويص 273

 ٘اجر شلذٚح ػثذاٌفراح أمحذ  021 ِريُ ػرتٝ فٛزٜ ػٍٝ دطٓ  271

 ٘اٌح ِطؼذ دٍّٝ داٚد  025 ِصطفٝ مسري غذاخ أِاَ 275

 ٘ايذٜ زلّذ ػثذاحلّيذ ػفيفٝ  026 ِادٚٔا ِالن دٍّٝ ذٛفيك  276

 ٘ثح مجاي ػاتذيٓ ػٍٝ  027 ِٕار أضاِح أمحذ ػثذاحلّيذ إٌجار  277

 ٘ثح دطٓ ِٕذٚر دطٓ  028 ِٕار ػسِٝ ػثذاٌرمحٓ زلّذ 278

 ٘ثح زوريا زلّذ اٌطيذ دجاب  029 ِيادج زلّذ ٘ػاَ ػثذادلٕؼُ 279

282  002  



 

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 ٘ثح ضؼذ ِٛضٝ ٔذا  002 ػٍٝ ػاطف زلّٛدِرئا  282

 ٘ثح ِطؼٛد ضيذ ػيطٝ  000 ِىن زلّٛد زلّذ ػثذاجلٛاد  280

 ٘ذير غرية ٌطفٝ ِٛضٝ أمحذ  003 ِٙا أغرف ػٛض ِٕرصر  283

 ّ٘ص زلّذ ػثذاٌصّذ زلّذ 001 ِٝ رتيغ زلّٛد زلّذ ػيطٝ  281

 ػثذاٌغفار زلّذٚفاء رلذٜ  005 ِريفد محذٜ ػثذاٌؼظيُ ػٍٝ  285

 ٚالء ػس اٌؼرب غؼثاْ ػٛاد  006 ِرئا ِظٙر ػثذادلطيخ ػثذادلالن  286

 يامسني أغرف زلّذ ػثذاٌفراح  007 ٔاديح ضيذ حبريٜ ضاتك  287

 يامسني دطاَ ٔٛر اٌذيٓ يطٓ  008 ٔاديٓ زلّذ أمحذ اٌػرتيىن ػثذاٌغىن 288

 يامسني صاتر ػثذاخلاٌك ادلرضٝ  009 ٔاديح سلرار زلّذ اٌطيذ زلّذ 289

 يامسني صالح اٌطيذ  أتٛاٌؼسَ  032 ٔاديح ٘أٝ ػثذاٌرؤٚف ػثذاٌؼظيُ  292

 يامسني ػثذاذلادٜ زلّذ يطٓ  032 ٔأطٝ ػادي ػثذاٌٍغ ػٛض اهلل  292

 يامسني زلّٛد فٛزٜ اٌطيذ  030 ٔثيٙح فرج إترا٘يُ اٌطيذ  290

 يامسني ِطؼذ دطني فّٙٝ  033 صلالء يٛضف ػثذادلمصٛد يٛضف 293

 يامسني ٘ػاَ صادق ػٍٝ  031 ٔذا زلطٓ دطني ػثذاٌٍح  291

 يٛضف اٌطيذ اٌطيذ محيذ  035 ٔذٜ اٌطيذ ِٛضٝ رجة  295

 ٘اٌح ػاطف ػثذ اٌطالَ راغة 036 ٔذٜ زغٍٛي أتٛاٌفرٛح اٌطيذ  296

  037 ٔرِني ػادي زلّذ دطٓ أتٛاجملذ 297

  038 ٔطريٓ مسيخ ػطيح صثخ  298

  039 ٔطريٓ ػّاد ػثذاٌرؤٚف ِذتٛىل  299

  012 ٔٙاد غريف ِصطفٝ  022

 

 

 


