
 

 اجلاِعي ٌٍعاَ -  اإلصلٍيسيح اٌٍغح غعثح عاَ اٌثأيح اٌفرلح طالب أمساء
 )جلٕح رعايح ادلرفىلني( َ 0202 - 0202

 د/ ريهاَ اجلسار اجملّىعح االويل ذاتعح ٌـ

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ
 ايح عثداٌرؤف صثذي غٍثي 41 االء محداْ دطني زلّد 1

 ايح عرتي داِد عثداحلّيد  42 عثداحلّيد ٔصراالء ٔصر اٌديٓ زغٍىي  2

 ايح عصاَ اٌطيد عثداحلّيد اٌطيد اٌصافىري 43 ادالَ عادي عثداحملطٓ ضادلاْ 3

 ايح لٕاوي صاتر اٌػاي 44 امحد اٌطيد امحد زلّد رظىاْ  4

 ايح زلّد رفعد عثداجمليد 45 امحد زلّىد اٌطيد زلّد 5

 ايح زلّد ضعيد اٌطيد رلاهد 46 امحد هػاَ فىزي زلّد عّارج 6

 ايح زلّد عٍي غاور اٌثذراوي 47 اضراء اتىطاٌة زلّد اٌفار 7

 ايح ِٕصىر ضامل ِٕصىر ِرىيل 48 اضراء اٌعسب ِغاوري عطا غامن  8

 ايح هػاَ فهّي زلّد اخلىيل 49 اضراء رِعاْ ضيدامحد 9

 اٌطيداٌدضىلي ضعدايح ياضر فىزي  51 اضراء ظياء امحد عثداٌعسيس عيطىي 11

 ايحعثداجمليد زلّد مسرج 51 اضراء عثداحلّيد زلّىد يىضف صمر 11

 امياْ اتراهيُ عثداحلافط عٍي  زلّد 52 اضراء عثداٌٍطيف عثداٌعسيس عثداٌٍطيف دطٓ 12

 امياْ اٌطىخي امحد زلّد اتى اٌدهة 53 اضراء عيد محىد محاد 13

 امياْ اٌطىخي عثداٌثاضط عىاد 54 اضراء سلرار ضعيد ِصطفي وٍىب  14

 امياْ اميٓ اٌطيد ذوي 55 اضراء ِصطفي عثداٌٍح زلّد 15

 امياْ ضاِي فرذي اٌطيد 56 اضالَ زلّد ِصطفي وّاي 16

 امياْ ضعيد امحد عيد رِأح 57 امساء امحد وفاء عثداحلٍيُ 17

 داغرامياْ عثدادلطٍة اٌطيد خٍيً  58 امساء اضاِح رفعد فهّي غعالْ 18

 امياْ رلدي حيي اتراهيُ غٕيُ 59 امساء اٌطيد عثداٌرمحٓ زلّد اجلداوي 19

 امياْ ٔاصر ِغرتي دطٓ 61 امساء ضعد عثداٌٍح زلّد دطٕني 21



 

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ
 تاضُ زلّد مجاي زلّد 61 امساء ضيد امحد زلّد ضيد امحد ِصطفي 21

 تدر زلّد اٌطيد زلّد عثداٌمادر ِىضي 62 امساء عاِر عثداٌىهاب زلّد دضىلي 22

 تطّح رافد عٍي زلّد 63 امساء عثداٌمادر عثداٌطّيع اٌطثاعي 23

 تطّح عثداٌٍح يص زلّد اِاَ 64 اصاٌح محدي زلّد امساعيً 24

 تطٕد جالي زلّىد عطا عٍي 65 اِأي مجيً اتىاٌفعً اٌثاجىري 25

 امحد ٔصريتطٕد زلّد اٌطيد  66 اًِ رظا عطيح جرب 26

 ذمي محداْ صديك داِد ضامل 67 اًِ زلّد زلّد االعصر 27

 جٕح زلّد امحدعثداٌٍح 68 إِيح زلّد عثداٌٍح زلّد 28

 جهاد داِد ِصطفي ضيد ِصطفي 69 إِيح ٔاجي تدوي عيد 29

 دٕاْ زلّد اٌطىخي عٍي اٌطيد 71 اِريج اٌطيد اتراهيُ عثداٌعاطي 31

 خٍىد ِصطفي جثايل جاد اٌرب 71 اِريج دطٕي دطٓ دطٕي 31

 دعاء اٌطيد دطٓ زلّد 72 اِريج ضاِي زلّد دجازي 32

 دعاء عثدادلرظي زلّد عٍي اٌربديطي  73 اِريج عاتديٓ ضعد عثداٌطّيع 33

 دعاء عيد زلّىد ِٕصىر اتراهيُ  74 اِريج زلّد زغٍىي ِىضي زلّد 34

 عٍي تدر زلّد عٍيدٔيا  75 اِريج سلرار زلّد زلّد زلّد حبريي 35

 دٔيا فىزي فاروق اٌطيد 76 اِريج وٌيد عثداحلّيد صاتر ِرعي 36

 ديٕا ضعد زلّد اجلدي 77 ايح مجاي امحد فؤاد لطة 37

 رداب امحد ِىضي زلّد ضالِح 78 ايح خاٌد زلي اٌديٓ عثداٌٍح امحد 38

 رمحح امحد اٌطيد عٍي 79 ايح صاتر زلّىد زلّد فىدج 39

 رمحح رظا زلّد عثداحلّيد لٕديً 81 ايح عاطف امحد ِغاوري  41

 

 

 

 

 



 

 اجلاِعي ٌٍعاَ -  اإلصلٍيسيح اٌٍغح غعثح عاَ اٌثأيح اٌفرلح طالب أمساء
 )جلٕح رعايح ادلرفىلني( َ 0202 - 0202

 د/ ٔطريٓ اٌطىيدي اجملّىعح اٌثأيح ذاتعح ٌـ

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ
 غيّاء غريف عٍي غريف ضامل 121 رغا محادج عطيح امحد غعثاْ  81

 غيّاء عالء ضعد اٌديٓ اتىتىر 122 رغا رلدي عثداحلٍيُ زلّد 82

 غيّاء زلّىدفهّي زلّد 123 رظىي صالح زلّد زلّد عثداٌٍح 83

 صاتريٓ ضاِخ دطٓ عالَ 124 رظىج دطٕيني زلّد دطٕني 84

 صفا يىضف عثداٌٍح يىضف 125 عّراْرٔا رِعاْ عثداٌطرار زلّىد  85

 صالح زلّىد فرذي زلّد 126 رواْ امحد امحد اٌطيد 86

 عائػح طارق ضيد رلاهد 127 رواْ ضامل عٍي ضامل فرج 87

 عثداٌرمحٓ زلروش اٌطيد دطٓ ٔصر 128 رواْ صالح ضعيد دطيٕي 88

 عثدادلؤِٓعثداٌرمحٓ هأي عثداٌرمحٓ  129 روظح رظا غعثاْ ِغاوري 89

 عثداٌٍح رجة طٍعد  زلّىد 131 زيٕة أىر امحد عثداٌفراح 91

 عثداٌٍح زلّد يطٓ زلّد 131 زيٕة اميٓ امحد عثداجمليد 91

 عثداٌٍطيف زلّد عثداخلاٌك ِٕصىر 132 زيٕة زلّد عثداٌٍح وايل 92

 عثري عثدج عطا ضيد غهاب 133 زيٕة زلّد عثدج زلّىد االصفر 93

 عسج امحد وّاي ِغازي 134 جىدج زلّد اٌػذاخ ضارج اغرف 94

 عال اتراهيُ ضيد امحد اتراهيُ  135 ضارج تىر زلّد عثداٌعٍيُ 95

 عٍي وجيح عثداٌٍح زلّد 136 ضارج تىري زلّد ذىفيك عثداٌعظيُ 96

 عٍياء عادي عثداٌىهاب هاليل 137 ضارج غٕيُ زلّد غٕيُ اٌػرلاوي 97

 غادج اغرف زلّد عّريح 138 زلّدضارج زلّد عثداٌعاطي  98

 غادج ورَ عثداحملطٓ تيىِي غىتح 139 ضارج ٔاصر زلّد اٌعٕأي 99

 فاطّح اٌطيد عسخ دطأني 141 ضارج هػاَ ضعيد رفاعي 111



 

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 فاطّح اٌطىخي  امحد عثداٌمادر 141 ضادلح عصاَ اٌطيد دطٓ ضامل عىاد 111

 فاطّح داِد زلّد عٍي 142 ِصطفي يىضفضجىد ِرواْ  112

 فاطّح خاٌد عثدادلعثىد اِني اجلٕسوري 143 ضٍّي امحد زلّد تىري 113

 فاطّح ضاِي زلّد حيي 144 ضٍّي عرفح ضعد اٌديٓ فرج 114

 فاطّح طح عٍي عٍي زايد 145 مساح عٍي زلّد احلٍى 115

 فاطّح زلفىظ زلّد عثداٌعاي 146 مسر خاٌد ضيد عٍي 116

 فاطّح زلّد ِهدي زلد 147 ضٕدش ضعد اٌديٓ زلّد امحد ِصطفي 117

 فاطّح ِطعد اٌطيد فىزي ِدتىيل 148 ضهيٍح عثداٌٍح  زلّد دطٕني زغٍىي 118

 فداء دطٓ عثداٌطّيع زلّد  149 ضهيٍح عثداٌٍح ضامل ِرضي 119

 وريُ زلّد زلّىد عثداحلّيد غاهني 151 اٌطيد زعثً اٌطيد امحد ضامل 111

 ٌطفي عثداٌفراح ٌطفي اٌصياد 151 غروق اٌطيد يىضف  ِصطفي 111

 دلياء ضاِي امحد ضٍيّاْ اٌطيطي 152 غروق صالح صربي ِصيٍذي دطٓ 112

 ِارذيٕا ِيٕااغيعا دٕا 153 غروق زلّد اتراهيُ زلّد امحد 113

 زلّد دطٕي زلّد زلّد غٕيّي 154 غريٓ رتيع ضٍيّاْ عٍي ضامل 114

 زلّد ضعد زلّد اتراهثيُ اٌػافعي 155 زلّد ِىضي زلّدغريٓ  115

 زلّد طارق اٌطيد عٍي فؤدج 156 غيّاء اتراهيُ اتراهيُ عثداجلىاد 116

 زلّد ورَ داِد امحد 157 اٌػيّاء امحد عثداٌرمحٓ عثداٌفراح ضامل 117

 زلّىد محاي عثدادلٕعُ مخيص 158 غيّاء اغرف عثداٌفراح اتى دية 118

 زلّىد رافد زلّىد عثدادلمصىد 159 اغرف زلّد عفيفي عثداٌعاطي غيّاء 119

 ِروج امحد اتراهيُ عثداٌعاطي 161 غيّاء اٌطيد صالح اٌطيد 121

   زلّد عثد اٌٍطيف ِصطفي زلّدي 161
 

 

 

 



 

ٌٍعاَ اجلاِعي  -أمساء طالب اٌفرلح اٌثأيح عاَ غعثح اٌٍغح اإلصلٍيسيح  
 (ادلرفىلنيجلٕح رعايح ) َ 0202 - 0202

 د/ إمياْ زلّد دطٓ اجملّىعح اٌثاٌثح ذاتعح ٌـ

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 ٔىرا اٌطيد اٌعرتي ذىفيك عثداحلٍيُ 211 ِروج اغرف صاتر زهى 161

 ٔىرا ضاِي عثداٌرديُ خٍيفح 212 ِروج تىر عطيح عثداحلّيد 162

 اٌطيد اٌربترئىرا صثذي  213 ِروج ضاِي عثداٌطّيع اجلىهري عٍي 163

 ٔىرا فىري عثداحلّيد امحد 214 ِروج زلّد ادهُ زلّد اٌطجاعي 164

 ٔىراذلدي عثدادلٕعُ زلّد امحد 215 ِريُ اٌطيد صاحل ضيد 165

 ٔىرهاْ رغيد جاتر عٍي ضامل اٌثدوي 216 ِريُ زهري دطٓ اتراهيُ ذوري 166

 اتراهيُ عٍي احلثيثئىهاْ عثدإٌعيُ  217 ِريُ عٍي زلّىد عٍي عفيفي 167

 ٔريج غفيك اٌطىخي عثداحلّيد عٍي 218 ِريُ زلّد دٍّي اٌطيد ِرىيل 168

 هاجر خاٌد فريد عثداٌعسيس إٌجار 219 ِريُ زلّد عثدادلٕعُ ضعيد ضرور  169

 هاجر زلّد ِرزوق عثداٌرمحٓ 211 ِريُ وديد ِغاوري دضىلي امحد دراج 171

 هاجر ِٕصىر امحد ِٕصىر امحد  211 ِصطفي مجاي رداب دطٓ 171

 هاجرعٍي امساعيً عٍي 212 ِٕار فرذي زلّد يىضف اٌصاوي 172

 هاٌح ضاِي زلّد عىاد ضيد رضالْ 213 ِٕار زلّد عثداٌرمحٓ روِيً 173

 هثح تالي امحد اِني 214 ِٕاي اتىدوح اتىاٌماضُ اتى دوح 174

 زلّد امحدعثاش اجليٕيديهدير  215 ِٕح اٌٍح عثداٌفراح امحد دطٓ زلّد 175

 هياَ تغدادي زلّد تغدادي 216 ِٕح اٌٍح ياضر طح زلّىد  176

 وضاَ مجاي عثداحلّيد زلّىد دطٓ 217 ِٕي اتراهيُ امحد امحد تيىِي 177

 وفاء صلية زلّد زلّد 218 ِٕي هأي رِعاْ اٌعمثاوي 178

 عثداحلّيد اٌطيديارا اٌطيد  219 ِها عثّاْ عثدإٌثي زلّد عثّاْ 179

 يامسني مجاي عثداٌغٕي اٌٍيثي 221 ِىدج زلّد ضعيد ِرىيل درويع 181



 

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 يامسني عثداٌفراح عثداحلّيد عثداٌغفار امحد 221 ِي عاطف زلّد زلّىد 181

 يامسيٕا عصاَ زلّد عثدادلٕعُ 222 ٔثيح خاٌد امساعيً زلّىد ِٕصىر 182

 ميٕح صاتر زلّد تيىِي اٌماٌع 223 شلدوح اٌدِرداظ اٌطيدصلىي  183

 ميٕي زلّد غثً عثدادلٕعُ طح اتىعرب 224 ٔدا اغرف عثداٌفراح عفيفي 184

 غيّاء ضيد ِعروف عثداٌٍطيف اتى ظؤج 225 ٔدا مجاي زلّد زلّد عفيفي عجاج 185

 ضعدِٕح اهلل عثد اٌرؤف عثد اٌثديع  226 ٔدا زلّىد امساعيً زلّد 186

 ياضني اٌطيد عثد اٌفراح عثد اٌٍطيف 227 ٔدا زلّىدفرج زلّد 187

 اضراء ضيد ٔدا ظؤج 228 ٔدي رافد عثدادلٕعُ اتراهيُ صاحل 188

 إِٔيح أغرف أمحد ِرواْ 229 ٔدا عاطف عثداجمليد اٌطيد عثداٌٍطيف 189

 زلّد طه عثد اٌعٍيُ زلّد 231 ٔدي عٍي عٍي عثداٌطّيع 191

 ٍِه عّاد اٌديٓ صربي ِعىض 231 عيد امحد زلّىدٔدي  191

 ٔهي زلّد عثد ادلىجىد ِرىيل 232 ٔدي زلّد عٍي ادلصري 192

 زلّد أغرف زلّد اٌطيد 233 ٔدي زلّىد عثداٌػايف زلّىد عٍي 193

 دٕاْ عّاد عثد اٌعاطي غذاخ اتراهيُ 234 ٔدي وٌيد رغدي دطني خاٌد 194

 غروق ٔاصر أمحد زلّد اتراهيُ 235 عثدادلٕعُ عثدادلمصىدٔرِني عادي زلّد  195

 عثري ِصطفي عثد اهلل عثد احلافع 236 ٔرِني واًِ يىضف غرف اٌديٓ 196

 ِريُ عثد ادلٕعُ واًِ خريي 237 ٔرِني ِالن فؤاد ٔصر 197

 ريُ عثد اهلل فرذي اِني 238 ٔطّح ضالِح عثدادلطٍة  عثداخلاٌك 198

  239 ضٍيّاْ عثداٌٍطيف ضاملٔهٍح أىر  199

  241 ٔهي دطاَ عثداٌرديُ اتراهيُ اٌثىؼ 211

 

 

 



 

 اٌثالني ٌالعادج

 اضُ اٌطاٌة َ اضُ اٌطاٌة َ

 ضارج هريدي أىر هريدي 9 جهاد عثد اٌفراح  عثد ادلعرّد عىض 2
 غيّاء صربي عثد اٌٍطيف اٌطيد 22 دٕاْ عّاد عثد اٌعاطي غذاخ اتراهيُ 0
 عّاد زلّد زلّد ِصطفي 22 أمحد زلّد اتراهيُ غروق ٔاصر 3
 فاطّح زلّد عس اٌعرب 20 عثري ِصطفي عثد اهلل عثد احلافع 4
 ٌؤي ِىرَ اٌطيد خاطر 23 ِريُ عثد ادلٕعُ واًِ خريي 5
 زلّد عادي زلّد عثد اٌرديُ 24 ريُ عثد اهلل فرذي اِني 6
 عّرو هاجر عيد دطٓ عثد احلّيد 25 ديٕا خاٌد عصّد خالف 7
   رٔا اغرف زلّد اٌصغري 8

 


