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x( 1سكشٍ )            ــــــــبديالدظــــــــ اسى انطبنــــــــت رقى انجهٕش 

  ابرام ناجى زاهى جرجس 1
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  احمد منير يوسف فرج حشاد 16
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  اسراء طاهر على المصرى 24
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 ( 1تبثع سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد اسى انطبنــــــــت رقى انجهٕش

  ملىاسراء على احمد محمود دمحم الزن 28

  اسراء ماهر دمحم محمود زينه 29

  اسراء دمحم احمد عبدالشكور 30

  اسراء دمحم عبدالستار عبدالعزيز  31

  اسراء دمحم عبدالعظيم على ايوب 32
  اسراء محمود شكرى محمود 33

  اسراء مصطفى شحات سيد 34
  اسالم عبدالحميد عبدالحميد الميدانى 35

  جى عبداللطيف اسالم عبدالمنعم نا 36

  اسالم عبدالناصر ابراهيم اسماعيل  37
  اسالم دمحم احمد الشامى 38

  اسالم دمحم عطيه دمحم 39
  اسماء رضا عبدالرحمن عبدالممصود 40

  اسماء فوزى دمحم الفمى 41
  اسماء محسن عبدالكريم ابو العلمين 42

  اسماء دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم 43

  مود السيد غنيماسماء مح 44
  اسماء نصر الدين جمعه دمحم على 45

  االء جمال على الهلبى 46
  االء حمدى عواد ابراهيم الزنيتى 47

  االء دمحم السيد النميشى 48

  االء دمحم فرحات متولى 49

  الحسن هشام دمحم اسماعيل 50

  ىاوالمصراحمد محمود السيد دمحم  51

  عزيز على طهالشيماء رأفت عبدال 52

  الشيماء دمحم دمحم السيد خلف 53
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 ( 2سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  امانى احمد عبدالفتاح حسن 1

  عماد دمحم السيد الخولىامل  2

  امل دمحم عبدالفتاح نصر 3

  امنيه ابراهيم دمحم ناصف 4

  يه ثروت بهى الدين عطيهامن 5

  امنيه سمير ابراهيم عبدالمؤمن 6

  امنيه طلعت جوده سيد احمد سيف 7

  امنيه دمحم حسين عبدالعظيم غنيه 8

  اميره فايز عبدالحفيظ حسب هللا ندا 9

  امينه على ابراهيم السيسى 11

  امينه دمحم حامد دمحم بالل 11

  انجى اسامه حامد امام منصور 12

  انجى عادل حلمى عبدالعزيز 13

  انطونى كميل حكيم سعيد 14

  ايبن احمد عبدالرشيد عفيفى 15

  ايمان احمد ابراهيم الدسولى عبدالحميد 16

  ايمان احمد تركى دمحم تركى 17

  ايمان احمد نصر احمد ضوه 18

  ايمان ايهاب عبدالخالك رضوان 19

  ايمان صالح عبدالمغنى دمحم 21

  ايمان عاطف معروف دمحم على 21

  ايمان عفيفى دمحم عفيفى عبدالعال  22

  ايمان علوى عباس السيد البدرى 23

  ايه هللا محمود مصطفى على ابو عرب 24

  ايه هللا هانى حسن احمد 25
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 ( 2بثع سكشٍ  ) ت

 ـــبديالدظــــــــــــــــــــــــ تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  ايه صالح عبدالمادر دمحم على 26

  ايه على سعد دمحم جوده 27

  ايه عماد عبدالرحيم ابراهيم 28

  ايه مجدى ابراهيم طايل 29

  ايه دمحم عطيه دمحم الشرلاوى 31

  ايه يوسف دمحم على شاهين 31

  بسمه دمحم حسين خليل ابوبدوى 32

  بسمه نصر احمد دمحم العربى  33

  بسنت احمد على عبدالعزيز خلف هللا 34

  بسنت السيد عبالعاطى السيد 35

  بسنت خالد فتحى عبدالواحد 36

  بسنت وليد ابراهيم نحله 37

  بهاء حافظ امين حافظ مدكور 38

  تسنيم مجدى الصياد رمضان زين بحيرى 39

  تغريد احمد سرور الشحات عبدالهادى 41

  سماعيل تغريد عبدالرافع على ا 41

  تمى ابراهيم سعيد ابراهيم دمحم  42

  تمى اشرف لاسم عبدهللا زعلول  43

  تمى اشرف مصطفى البدرى 44

  تمى عاطف عبدالمنعم دمحم ىماسم 45

  تمى عبدالعزيز لطب دمحم دراز 46

  تمى دمحم احمد غانم 47

  تمى دمحم مصطفى سالم 48

  جالل احمد جالل ابراهيم  49

  جهاد حسن حسن عبدالفتاح 51

  جهاد مجدى عبدالظاهر احمد 51

  حازم احمد محمود الشرلاوى 52

  حبيبه عالء سالم السيد زيدان 53
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 ( 3سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  حسين عبدالعزيز مملد عبدالعزيز 1

   حسانين خالد سمير شحاته دمحم 2

  خلود خالد صالح زكى 3

  خلود طارق دمحم فرج عماره 4

  خلود نبيل السيد دمحم الريس 5

  داليا سالم محمود سالم حسب هللا 6

  داليا عبدالغفار احمد عبدالغفار نوح 7

  دعاء دمحم السيد السيد الجدى 8

  دنيا ايمن على دمحم احمد 9

  زقدينا ابراهيم مصلحى ابو ر 11

  دينا حامد احمد مصطفى حمزه 11

  دينا طلعت دمحم سالم 12

  دينا ممدوح عبدالمعطى على دياب 13

  ذياد احمد ابراهيم دمحم ابرهيم 14

  رانيا شولى محمود عبدالفتاح 15

  رانيا محمود عبدالحميد عبدالرازق 16

  رحاب رجب عبدالعاطى السيد محمود 17

  رحاب مجدى محمود دمحم 18

  رضوى ربيع عبدالرازق عفيفى 19

  رضوى عماد سيد اسماعيل 21

  ريهام صالح دمحم الحسينى منوفى 21

  زياد محمود عبدالحميد دمحم 22

  زينب السيد عبدالسالم سيف الدين لدر 23

  زينب الهام عبدالمنصف السيد 24

  زينب دمحم عباس عبدالغنى اسماعيل 25

  ابوالمعاطى لنديلساره احمد على  26

  ساره حافظ عبدالسالم عبدالعظيم 27

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      
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 ( 3تبثع سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  ساره رزق ابراهيم حسن  28

  ساره صالح دمحم دمحم ابراهيم 29

  ساره هانى صالح صبحى حسن 31

  فى دمحم احمدسالى جمال عبدالشا 31

  سعاد عادل السيد عبدالوهاب ابوالسعود 32

  سعيد احمد جوادسعيد احمد  33

  سعيد مجدى سعيد على 34

  سلسبيل دمحم محمود حسين الدح 35

  سلمى عادل عبدالظاهر ابوالسعود 36

  سلمى نبيل احمد عبدالخالك 37

  سمر العزب حسن جامغلى 38

  احمد صالحسمر عبدالحكيم دمحم  39

  سميره صبحى احمد الشرشابى 41

  سيف احمد فتحى يوسف 41

  شروق فتح هللا زيدان السيد خميس 42

  شروق دمحم حنفى محمود 43

  شريف محمود السيد محمود شويته 44

  شيماء اسماعيل فتح هللا اسماعيل  45

  شيماء دمحم على سيد على  46

  يم صالح الحسينى مصيلحى ابراه 47

  ضحى عاطف محروس الجمل 48

  ضحى هانى عبدالعزيز دياب النهر 49

  عبدالبالى دمحم عبدالبالى سيد عطيه 51

  عبدالرازق حمدى عبدالرازق احمد  51

  عبدالرحمن منصور احمد المحالوى 52

  عبدالرحمن نبيل السيد احمد 53

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      
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  ( 4سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  عبدهللا السيد السيد الشرلاوى 1

  عبدهللا طاهر ابو زيد عبدالسالم 2

  عبدهللا محمود دمحم محمود 3

  عبدهللا ياسر عبدالسميع نصر 4

  عال رمضان الجوهرى دمحم سيد 5

  عال عزت احمد لناوى ابوسعيد 6

  عالء حسين احمد ابراهيم 7

  علياء حسنى دياب غانم 8

  علياء على هاشم دمحم على 9

  عمار محمود حسن حسن الهندوم 11

  عمر جمال عبدالمنعم على ابراهيم 11

  عمر دمحم عبدالممصود دمحم  12

  عمر هشام حسين سنبل 13

  عمرو خالد عبدالشافى عبدالهادى 14

  عمرو دمحم ابراهيم عبدالحميد 15

  احمد عبدالكريم عبدالفتاحفاطمه  16

  فاطمه صبرى عبدالعزيز الشحات 17

  فاطمه دمحم السيد عرالى السيد 18

  فاطمه دمحم عبدالعزيز دمحم عمل 19

  فاطمه دمحم دمحم جمعه 21

  فاطمه محمود حسن دمحم 21

  فيوال عادل بهيج امين فلتس 22

  كريم ايمن عبدالحميد فوزى دمحم 23

  براهيم عبدالسالم ابراهيمكوثر ا 24

  النا جالل السيد عبدالمجيد 5

  ليليان موريس شمشون سيدهم 26

  ماريانا خير مكرم يوسف 27



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   
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 ( 4تبثع سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  مارينا توفيك عزمى برسوم 28

  مارينا جورج طلعت فؤاد 29

  مارينا مينا جرجس عبدهللا 31

  مايكل وجيه عيسى عطا 31

  دمحم احمد عبدالعزيز دمحم  32

  دمحم اسماعيل حميد دمحم حميد 33

  دمحم ايمن ابو اليزيد مرسى 34

  دمحم ايمن دمحم الطوخى عبدالرحمن 35

  دمحم بدوى محمود يوسف 36

  دمحم جمال عبدهللا السيد 37

  ابراهيم عبدالمطلب دمحم جميل 38

  دمحم سامى شكرى سرحان 39

  دمحم سمير عبدربه عبدالنبى  41

  دمحم شحته الصياد السيد الصياد 41

  دمحم صالح نور الدين دمحم 42

  دمحم عادل عواد دمحم اسماعيل 43

  دمحم عبدالفتاح مصطفى النجار 44

  دمحم عصام دمحم عبدالهادى عمر 45

  حامد السماندمحم على  46

  دمحم على دمحم عبدالوهاب  47

  دمحم مجدى عكاشه عكاشه 48

  دمحم محفوظ حسنين حسنين 49

  دمحم وحيد محمود دمحم على 51

  دمحم يوسف عبدالرحمن دمحم  51

  دمحمى بيومى دمحمى فرج 52

  محمود بسيونى حسن الحبال 53
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  ( 5سكشٍ ) 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  محمود عبدالحك عفيفى عبده 1

  محمود ناصر السعيد صالح 2

  محمود وجيه سالم دمحم 3

  محمود يحيى اسماعيل حسنين 4

  مروه انور فرج حسب النبى 5

  مروه دمحم دمحم الصادق 6

  مريم احمد شولى عبدالمنعم 7

  حمود عبدالحميدمريم احمد م 8

  مريم صبحى عبدالفتاح الغديرى 9

  مريم طارق شولى غريب على 11

  مريم عاطف عدلى لبيب 11

  مريم عاطف يوسف عبدالمالن 12

  مريم فتحى خيرات مرسى بديوى 13

  مريم دمحم دمحم خليل جاب هللا 14

  مريهان شعبان حسانين على  15

  سفمصطفى محمود مختار ابو يو 16

  ممدوح عبدالخالك عبدالمطلب  17

  منال سعيد دمحم فرج ابو العطا 18

  منه هللا ربيع دمحم ابراهيم على 19

  منى دمحم عبدالرسول دمحم 21

  منيه السعيد دمحم الهادى 21

  مى سامى امين دمحم 22

  مى عبدالمجيد مصطفى مصطفى  23

  مى على رزق على دمحم 24

   حسنمى دمحم دمحم 25

  مياده حسين سيد عبدهللا شعبان 26

  مياده ممدوح امبابى مصطفى 27



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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 ( 5تبثع سكشٍ )                                                     

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

  ميار محى عثمان خليل الصواف 28

  فت فاروق كاملميرا را 29

  ميشيل جرجس ناروز سليمان 31

  مينا ابراهيم عيد حنا 31

  نادر دمحم خضر مصطفى 32

  ناديه ياسر السيد دمحم صديك 33

  ندا عادل شولت عبدالسالم زعتر 34

  ندا عبداالخر احمد مرسى سالم 35

  ندى السيد ابو النجا سليمان  36

  رحمن ندى عبدالرحمن منصور عبدال 37

  ندى مجدى احمد ابراهيم المسط 38

  ندى منجى مصطفى يوسف عواض 39

  نرمين طاهر رمضان ابو الروس 41

  نسمه محمود احمد محمود ابو على 41

  نسمين دمحم صالح دمحم 42

  نهى احمد الرفاعى زكى جرامون 43

  نوال خالد على رمضان على 44

  رنورا السيد همام السيد النجا 45

  نورهان عادل كمال غنيمى نصار 46

  نورهان هانى صالح عبدالرحمن  47

  نيره ابراهيم دمحم ابراهيم 48

  نيره احمد سعيد دمحم 49

  نيره خالد حامد رمضان 51

  نيره سامى عبدالعزيز ابو جازيه 51

  نيره دمحم نبيل اسماعيل يونس 52

  هاجر تهامى دمحم تهامى  53

 

 

 

 

                                                        

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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 ( 6سكشٍ )                                                               

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد انذبنخ تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

   هاجر حمدى حنفى عبدالغنى 1

   ش السيد هاجر فتحى السيد دروي 2

   هايدى دمحم احمد عدلى السيد عيد 3

   هايدى وائل عبدالغنى السيد دمحم 4

   هبه احمد السيد ابراهيم لطب  5

   هبه جمال احمد فؤاد 6

   هدى دمحم حسن باجى 7

   هدى دمحم عبدالسالم دمحم حسين 8

   هدير ابراهيم عبدالرازق عبدالرازق 9

   يز سالم غنيمهدير جمال عبدالعز 11

   هدير عبدالرازق دمحم على 11

   هدير عبدالمرضى يوسف طلبه  12

   هناء جمال دمحم عبدالجواد 13

   والء اشرف دمحم حسنين بدوى 14

   يارا دياب عبدالصادق ابراهيم 15

   يارا دمحم صبحى مصطفى ابو  16

   ياسمين احمد رجاء احمد 17

   براهيم بيومى ياسمين عبدالعزيز ا 18

   ياسمين دمحم حسنى حجازي 19

   يوسف ابراهيم دمحم سليمان احمد 21

   يوسف عصام احمد دمحم شنان 21

   يوسف محمود شرف حسن 22

   يعـعجذانسً ٖرـيى ثكـاثراْ 23

   ذ اثراْيى فٓيى انشبفعٗ ـادً 24

   الء صالح يختبر انشيًٗـذ عـادً 25

   سيذ عجذهللا انٕكيم اسًبء عجذهللا 26

   االء دمحم عٕاد سهيًبٌ يصطفٗ 27

   بٌ فتٕح عجذانذًيذ دمحم انشبفعٗــايً 28

   ايــّ اشرف سهيى عجذانجهيم درة 29

 ( 1فبريبكٕنٕجيب )   ّنثتخهف ثبنفرقّ انثب  ر شذبتّ عهٗـبثـّ صــثسً 31

 

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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 ( 6سكشٍ ) تبثع                                                 

 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد انذبنخ تـــــــــــــــــى انطبنـــــاس و

 ثــبق دسُبء يذفٕظ عجذانهطيف اثراْيى 31
 -(2-1جردّ) -(1ثبطُّ ) -(2-1ايراض انطيٕر ٔاالراَت)

 (1ايراض يشتركّ )-(2اسًبك ) -(2-1ٔالدِ)

 (2-1انجرادّ ) (1رج )يٍ انخب راَذِ عًبد نطفٗ ثيٕيٗ 32

 (2يٍ انخبرج ) رضب عجذانغُٗ دمحم اثٕانُجب 33

 -(2-1جردّ) -(1ثبطُّ ) -(1اض انطيٕر ٔاالراَت)اير

  -(1يعذيّ) -(2-1اسًبك ) -(1صذّ) -(1ٔالدِ)

 (2نذٕو ) -(1ايراض يشتركّ)

 (2-1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ انٕالدِ )

 -(2-1صذّ) -(2-1جردّ) -(2-1ايراض انطيٕر ٔاالراَت) (1يٍ انخبرج ) رَب شذبتّ عهٗ عجذانرازق 34

 (2-1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ انٕالدِ )  سًـر يذًٕد انسيذ ادًذ دًبد 35

 (1يٍ انخبرج ) شيًبء عجذانردًٍ دمحم انشُبٖٔ 36
  -(1يعذيّ) -(2-1جردّ) -(1ثبطُّ )

 (2نذٕو ) -(1ايراض يشتركّ)

 (2نخبرج )يٍ ا عبدل رثيع يٕسٗ انذجشٗ  37

 -(2-1اسًبك ) -(2-1صذّ) -(2-1ايراض انطيٕر ٔاالراَت)

 (2طت شرعٗ ) -(1ايراض يشتركّ)

 -(2-1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ ثبثٕنٕجيب خبص)

 (2-1ثبثٕنٕجيب اكهيُيكيّ)

   ذـجذانفتبح يذًـذ عـتبح يذًـجذانفـع 38

 عجير دسٕقٗ دمحم دسٕقٗ 39
يٍ انخبرج يذٖ 

 انذيبِ

  -(2-1ثبطُّ ) -(2-1ٔاالراَت) ايراض انطيٕر

 (1يعذيّ) -(1صذّ) -(2-1جردّ)

   ذ اثٕانفضم سهيًبٌـبو يذًـعص 41

   انجريبٖٔعًــبر يبســر دسٍ دسٍ  41

   عًـرٔ زكريب عجذانفتبح سهيى 42

  (1تخهف ثبنفرقّ انثبَيّ تشريخ )  زيٍ انعبثذيٍ دسيٍ يذًٕد ر ادًذـذيـغ 43

   ادًذ يذًٕد دمحم ذ دسٍ االَٕرــيذً 44

   يذًــذ دسٍ فإاد انسيذ 45

 (2-1انجرادـــــــــّ ) (1يٍ انخبرج ) دمحم خبنذ عجذانًطهت رزق 46

   ذ يختبر عجذانعظيىـبنذ يذًـذ خــيذً 47

 ثـــبق دمحم رجت عجذهللا اثراْيى 48
 (1ايراض يشتركّ) -(2-1ٔالدِ) -(2-1انجرادـــــــــّ )

 (1راثعّ ثبثٕنٕجيب اكهيُيكيّ)تخهف ثبنفرقّ ان

   ذ سبيٗ عجذانرؤف عجذانغفبرــيذً 49

   ذ يصطفٗ عهٗ انعسة يُصٕرــيذً 51

   يذًــــٕد دمحم يذًٕد رجت 51

 (2تخهف ثبنفرقّ انراثعّ انٕالدِ )  ذ ــٗ يذًــذ ركــٗ ادًــيصطف 52

 (2انهــذــــــــٕو ) (2يٍ انخبرج ) يصطفٗ طبرق سيذ يسهى  53

 فٗ جًيع يٕاد انفصم انذراسٗ االٔل ٔانثبَٗ ثــــــــبق َٕرا دمحم سيذ عجذانهطيف 54

   َٓــٗ يذًــذ عطــيّ شــرف 55

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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     فصم دراسٗ أل ٔثبَٗو 2121/2122نهعبو انجبيعٗ  ّخبيسكشف ثأسًبء طالة انفرقخ ان

رقى 

 انجهٕش
 ـــــــــــــــــــــــــــبديالدظ انذبنخ اســـــى انطبنـــــــــــــــــت

   يعـعجذانسً ٖرـيى ثكـاثراْ 1

   ذ اثراْيى فٓيى انشبفعٗ ـادً 2

   الء صالح يختبر انشيًٗـذ عـادً 3

   اسًبء عجذهللا سيذ عجذهللا انٕكيم 4

   االء دمحم عٕاد سهيًبٌ يصطفٗ 5

   بٌ فتٕح عجذانذًيذ دمحم انشبفعٗــايً 6

   هيى عجذانجهيم درةّ اشرف ســاي 7

 ( 1فبريبكٕنٕجيب )   ّنثتخهف ثبنفرقّ انثب  ر شذبتّ عهٗـبثـّ صــثسً 8

 ثــبق دسُبء يذفٕظ عجذانهطيف اثراْيى 9
 -(2-1جردّ) -(1ثبطُّ ) -(2-1ايراض انطيٕر ٔاالراَت)

 (1ايراض يشتركّ )-(2اسًبك ) -(2-1ٔالدِ)

 (2-1انجرادّ ) (1يٍ انخبرج ) راَذِ عًبد نطفٗ ثيٕيٗ 11

 (2يٍ انخبرج ) رضب عجذانغُٗ دمحم اثٕانُجب 11

 -(1ٔالدِ) -(2-1جردّ) -(1ثبطُّ ) -(1اض انطيٕر ٔاالراَت)اير

  -(1يعذيّ) -(2-1اسًبك ) -(1صذّ)

 (2نذٕو ) -(1ايراض يشتركّ)

 (2-1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ انٕالدِ )

 -(2-1صذّ) -(2-1جردّ) -(2-1اض انطيٕر ٔاالراَت)اير (1يٍ انخبرج ) رَب شذبتّ عهٗ عجذانرازق 12

 (2-1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ انٕالدِ )  ر يذًٕد انسيذ ادًذ دًبدـسً 13

 (1يٍ انخبرج ) شيًبء عجذانردًٍ دمحم انشُبٖٔ 14
نذٕو  -(1ايراض يشتركّ) -(1يعذيّ) -(2-1جردّ) -(1ثبطُّ )

(2) 

 (2يٍ انخبرج ) عبدل رثيع يٕسٗ انذجشٗ  15

 -(2-1اسًبك ) -(2-1صذّ) -(2-1ايراض انطيٕر ٔاالراَت)

 (2طت شرعٗ ) -(1ايراض يشتركّ)

 -(2-1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ ثبثٕنٕجيب خبص)

 (2-1ثبثٕنٕجيب اكهيُيكيّ)

   ذـجذانفتبح يذًـذ عـتبح يذًـجذانفـع 16

 عجير دسٕقٗ دمحم دسٕقٗ 17
يٍ انخبرج يذٖ 

 انذيبِ

 -(2-1جردّ) -(2-1ثبطُّ ) -(2-1َت)ايراض انطيٕر ٔاالرا

 (1يعذيّ) -(1صذّ)

   ذ اثٕانفضم سهيًبٌـبو يذًـعص 18

   انجريبٖٔر دسٍ دسٍ ــبر يبســعً 19

   رٔ زكريب عجذانفتبح سهيىـعً 21

  (1تخهف ثبنفرقّ انثبَيّ تشريخ )  زيٍ انعبثذيٍ دسيٍ يذًٕد ر ادًذـذيـغ 21

   ًٕد دمحمذ دسٍ االَٕر ادًذ يذــيذً 22

   ذ دسٍ فإاد انسيذــيذً 23

 (2-1انجرادـــــــــّ ) (1يٍ انخبرج ) دمحم خبنذ عجذانًطهت رزق 24

   ذ يختبر عجذانعظيىـبنذ يذًـذ خــيذً 25

 ثـــبق دمحم رجت عجذهللا اثراْيى 26
 (1ايراض يشتركّ) -(2-1ٔالدِ) -(2-1انجرادـــــــــّ )

 (1تخهف ثبنفرقّ انراثعّ ثبثٕنٕجيب اكهيُيكيّ)

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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     فصم دراسٗ أل ٔثبَٗو 2121/2122كشف ثأسًبء طالة انفرقخ انخبيسّ نهعبو انجبيعٗ 
رقى 

 انجهٕش
 يالدظـــــــــــــــــــــــــــبد انذبنخ اســـــى انطبنـــــــــــــــــت

   ذ سبيٗ عجذانرؤف عجذانغفبرــيذً 27

   ذ يصطفٗ عهٗ انعسة يُصٕرــيذً 28

   يذًــــٕد دمحم يذًٕد رجت 29

 (2تخهف ثبنفرقّ انراثعّ انٕالدِ )  ذ ــٗ يذًــذ ركــٗ ادًــيصطف 31

 (2انهــذــــــــٕو ) (2يٍ انخبرج ) يصطفٗ طبرق سيذ يسهى  31

 االٔل ٔانثبَٗفٗ جًيع يٕاد انفصم انذراسٗ  ثــــــــبق َٕرا دمحم سيذ عجذانهطيف 32

    َٓــٗ يذًــذ عطــيّ شــرف 33

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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 ) انجــرادـــّ (              عجذانذهيى دًبدِ انقصجٗ د/ 1انسيذ أ          

 ة اكبديًيب ٔعهًيبانًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطال

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  ابرام ناجى زاهى جرجس 1

  ابراهيم احمد حافظ حسن 2

  ابراهيم ايمن ابراهيم حامد الشافعى 3

  احمد اشرف حسن الخلوانى 4

  احمد البندارى توفيك البندارى الرفاعى 5

  احمد السيد دمحم فاخر 6

  احمد انس ابراهيم محمود 7

  احمد زكريا ابو المعاطى شاهين 8

  احمد سعد احمد على 9

  احمد عبدالحليم تهامى العرضى 11

  احمد عبدالحميد عبدالحميد حسن 11

  احمد عبدالرحمن دمحم المزمل 12

  احمد ماهر جمال على دمحم 13

  و زهرهاحمد دمحم حسن اب 14

  احمد محمود على محمود 15

  احمد منير يوسف فرج حشاد 16

  احمد ياسر عبدالفتاح ابو سريع 17

  اسامه ايمن احمد وهدان 18

  اسراء احمد سعيد على 19

  اسراء السعيد دمحم زكريا احمد 21

  اسراء حسن ابراهيم كمال بستان 21

  اسراء رضا السيد شحاته عيد 22

  ء رضا جوده دمحم ابراهيماسرا 23

  اسراء سامى جمال حسن 24

  اسراء طاهر على المصرى 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
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 ) انجــرادـــّ (                                           ادًذ دسٍ خهيم/ 1د انسيذ

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  اسراء عبدالحكيم دمحم دمحم الرفاعى 1

  اسراء عبدالمنصف اسماعيل  2

  اسراء عصام الدين عبدالرحيم شحاته 3

  اسراء على احمد محمود دمحم الزنملى 4

  اسراء ماهر دمحم محمود زينه 5

  دمحم احمد عبدالشكور اسراء 6

  اسراء دمحم عبدالستار عبدالعزيز  7

  اسراء دمحم عبدالعظيم على ايوب 8

  اسراء محمود شكرى محمود 9

  اسراء مصطفى شحات سيد 11

  اسالم عبدالحميد عبدالحميد الميدانى 11

  اسالم عبدالمنعم ناجى عبداللطيف  12

  ل اسالم عبدالناصر ابراهيم اسماعي 13

  اسالم دمحم احمد الشامى 14

  اسالم دمحم عطيه دمحم 15

  اسماء رضا عبدالرحمن عبدالممصود 16

  اسماء فوزى دمحم الفمى 17

  اسماء محسن عبدالكريم ابو العلمين 18

  اسماء دمحم عبدالفتاح دمحم دمحم 19

  اسماء محمود السيد غنيم 21

  اسماء نصر الدين جمعه دمحم على 21

  االء جمال على الهلبى 22

  االء حمدى عواد ابراهيم الزنيتى 23

  االء دمحم السيد النميشى 24

  االء دمحم فرحات متولى 25
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 ) انجــرادـــّ (                       دسبو عهٗ يٓذٖ/ ة1طانسيذ 

 يب ٔعهًيبانًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديً

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        انذبنّ انذراسيّ االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

   الحسن هشام دمحم اسماعيل 1

   ىاوالمصراحمد محمود السيد دمحم  2

   الشيماء رأفت عبدالعزيز على طه 3

   الشيماء دمحم دمحم السيد خلف 4

   دالفتاح حسنامانى احمد عب 5

   امل عماد دمحم السيد الخولى 6

   امل دمحم عبدالفتاح نصر 7

   امنيه ابراهيم دمحم ناصف 8

   امنيه ثروت بهى الدين عطيه 9

   امنيه سمير ابراهيم عبدالمؤمن 11

   امنيه طلعت جوده سيد احمد سيف 11

   امنيه دمحم حسين عبدالعظيم غنيه 12

   عبدالحفيظ حسب هللا ندااميره فايز  13

   امينه على ابراهيم السيسى 14

   امينه دمحم حامد دمحم بالل 15

   انجى اسامه حامد امام منصور 16

   انجى عادل حلمى عبدالعزيز 17

   انطونى كميل حكيم سعيد 18

   ايبن احمد عبدالرشيد عفيفى 19

   ايمان احمد ابراهيم الدسولى عبدالحميد 21

   ايمان احمد تركى دمحم تركى 21

   ايمان احمد نصر احمد ضوه 22

   ايمان ايهاب عبدالخالك رضوان 23

   ايمان صالح عبدالمغنى دمحم 24

   ايمان عاطف معروف دمحم على 25
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 ) انطت انشرعٗ (                     اييرِ صجذٗ يتٕنٗ/ ة1طانسيذ 

 انريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيبانًرشذ االكبديًٗ ٔ

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  ايمان عفيفى دمحم عفيفى عبدالعال  1

  ايمان علوى عباس السيد البدرى 2

  ايه هللا محمود مصطفى على ابو عرب 3

  حسن احمدايه هللا هانى  4

  ايه صالح عبدالمادر دمحم على 5

  ايه على سعد دمحم جوده 6

  ايه عماد عبدالرحيم ابراهيم 7

  ايه مجدى ابراهيم طايل 8

  ايه دمحم عطيه دمحم الشرلاوى 9

  ايه يوسف دمحم على شاهين 11

  بسمه دمحم حسين خليل ابوبدوى 11

  بسمه نصر احمد دمحم العربى  12

  سنت احمد على عبدالعزيز خلف هللاب 13

  بسنت السيد عبالعاطى السيد 14

  بسنت خالد فتحى عبدالواحد 15

  بسنت وليد ابراهيم نحله 16

  بهاء حافظ امين حافظ مدكور 17

  تسنيم مجدى الصياد رمضان زين بحيرى 18

  تغريد احمد سرور الشحات عبدالهادى 19

  ماعيل تغريد عبدالرافع على اس 21

  تمى ابراهيم سعيد ابراهيم دمحم  21

  تمى اشرف لاسم عبدهللا زعلول  22

  تمى اشرف مصطفى البدرى 23

  تمى عاطف عبدالمنعم دمحم ىماسم 24

  تمى عبدالعزيز لطب دمحم دراز 25
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 ُيكيّ () انجبثٕنٕجيب االكهي                  فبطًّ عجذانًُعى جبد / 1دانسيذ 

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        انذبنّ انذراسيّ االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

   تمى دمحم احمد غانم 1

   تمى دمحم مصطفى سالم 2

   جالل احمد جالل ابراهيم  3

   هاد حسن حسن عبدالفتاحج 4

   جهاد مجدى عبدالظاهر احمد 5

   حازم احمد محمود الشرلاوى 6

   حبيبه عالء سالم السيد زيدان 7

   حسين عبدالعزيز مملد عبدالعزيز 8

   خالد سمير شحاته دمحم حسانين  9

   خلود خالد صالح زكى 11

   خلود طارق دمحم فرج عماره 11

   السيد دمحم الريسخلود نبيل  12

   داليا سالم محمود سالم حسب هللا 13

   داليا عبدالغفار احمد عبدالغفار نوح 14

   دعاء دمحم السيد السيد الجدى 15

   دنيا ايمن على دمحم احمد 16

   دينا ابراهيم مصلحى ابو رزق 17

   دينا حامد احمد مصطفى حمزه 18

   دينا طلعت دمحم سالم 19

   دينا ممدوح عبدالمعطى على دياب 21

   ذياد احمد ابراهيم دمحم ابرهيم 21

   رانيا شولى محمود عبدالفتاح 22

   رانيا محمود عبدالحميد عبدالرازق 23

   رحاب رجب عبدالعاطى السيد محمود 24

   رحاب مجدى محمود دمحم 25
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 ) انجبثٕنٕجيب االكهيُيكيّ (                                            عجذهللا صبثر/ ة1طانسيذ 

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  رضوى ربيع عبدالرازق عفيفى 1

  اعيلرضوى عماد سيد اسم 2

  ريهام صالح دمحم الحسينى منوفى 3

  زياد محمود عبدالحميد دمحم 4

  زينب السيد عبدالسالم سيف الدين لدر 5

  زينب الهام عبدالمنصف السيد 6

  زينب دمحم عباس عبدالغنى اسماعيل 7

  ساره احمد على ابوالمعاطى لنديل 8

  ساره حافظ عبدالسالم عبدالعظيم 9

  ق ابراهيم حسن ساره رز 11

  ساره صالح دمحم دمحم ابراهيم 11

  ساره هانى صالح صبحى حسن 12

  سالى جمال عبدالشافى دمحم احمد 13

  سعاد عادل السيد عبدالوهاب ابوالسعود 14

  سعيد احمد سعيد احمد جواد 15

  سعيد مجدى سعيد على 16

  سلسبيل دمحم محمود حسين الدح 17

  بدالظاهر ابوالسعودسلمى عادل ع 18

  سلمى نبيل احمد عبدالخالك 19

  سمر العزب حسن جامغلى 21

  سمر عبدالحكيم دمحم احمد صالح 21

  سميره صبحى احمد الشرشابى 22

  سيف احمد فتحى يوسف 23

  شروق فتح هللا زيدان السيد خميس 24

  شروق دمحم حنفى محمود 25
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 ) انجبثٕنٕجيب (                 ْيى عجذانفتبح انًغرثٗاثرا/ ة1طانسيذ 

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  شريف محمود السيد محمود شويته 1

  ح هللا اسماعيل شيماء اسماعيل فت 2

  شيماء دمحم على سيد على  3

  صالح الحسينى مصيلحى ابراهيم  4

  ضحى عاطف محروس الجمل 5

  ضحى هانى عبدالعزيز دياب النهر 6

  طه رجائى طه دمحم طه 7

  عبدالبالى دمحم عبدالبالى سيد عطيه 8

  عبدالرازق حمدى عبدالرازق احمد  9

  مد المحالوىعبدالرحمن منصور اح 11

  عبدالرحمن نبيل السيد احمد 11

  عبدهللا السيد السيد الشرلاوى 12

  عبدهللا طاهر ابو زيد عبدالسالم 13

  عبدهللا محمود دمحم محمود 14

  عبدهللا ياسر عبدالسميع نصر 15

  عبدالمحسن دمحم عصمت عبدالمحسن 16

  عال رمضان الجوهرى دمحم سيد 17

  حمد لناوى ابوسعيدعال عزت ا 18

  عالء حسين احمد ابراهيم 19

  علياء حسنى دياب غانم 21

  علياء على هاشم دمحم على 21

  عمار محمود حسن حسن الهندوم 22

  عمر جمال عبدالمنعم على ابراهيم 23

  عمر دمحم عبدالممصود دمحم  24

  عمر هشام حسين سنبل 25
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 ) انجبثٕنٕجيب (                      عجذانذبفع ادًذ طُطبٖٔ ادًذ/ ة1طانسيذ 

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  عمرو خالد عبدالشافى عبدالهادى 1

  ابراهيم عبدالحميد عمرو دمحم 2

  فاطمه احمد عبدالكريم عبدالفتاح 3

  فاطمه صبرى عبدالعزيز الشحات 4

  فاطمه دمحم السيد عرالى السيد 5

  فاطمه دمحم عبدالعزيز دمحم عمل 6

  فاطمه دمحم دمحم جمعه 7

  فاطمه محمود حسن دمحم 8

  فيوال عادل بهيج امين فلتس 9

  د فوزى دمحمكريم ايمن عبدالحمي 11

  كوثر ابراهيم عبدالسالم ابراهيم 11

  النا جالل السيد عبدالمجيد 12

  ليليان موريس شمشون سيدهم 13

  ماريانا خير مكرم يوسف 14

  مارينا توفيك عزمى برسوم 15

  مارينا جورج طلعت فؤاد 16

  مارينا مينا جرجس عبدهللا 17

  مايكل وجيه عيسى عطا 18

  احمد عبدالعزيز دمحم  دمحم 19

  دمحم اسماعيل حميد دمحم حميد 21

  دمحم ايمن ابو اليزيد مرسى 21

  دمحم ايمن دمحم الطوخى عبدالرحمن 22

  دمحم بدوى محمود يوسف 23

  دمحم جمال عبدهللا السيد 24

  دمحم جميل ابراهيم عبدالمطلب 25
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 ) انجبثٕنٕجيب (                             ايًبٌ دمحم سبيٗ/ ة1طانسيذ 

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  دمحم سامى شكرى سرحان 1

  دمحم سمير عبدربه عبدالنبى  2

  حته الصياد السيد الصياددمحم ش 3

  دمحم صالح نور الدين دمحم 4

  دمحم عادل عواد دمحم اسماعيل 5

  دمحم عبدالفتاح مصطفى النجار 6

  دمحم عصام دمحم عبدالهادى عمر 7

  دمحم على حامد السمان 8

  دمحم على دمحم عبدالوهاب  9

  دمحم مجدى عكاشه عكاشه 11

  يندمحم محفوظ حسنين حسن 11

  دمحم وحيد محمود دمحم على 12

  دمحم يوسف عبدالرحمن دمحم  13

  دمحمى بيومى دمحمى فرج 14

  محمود بسيونى حسن الحبال 15

  محمود عبدالحك عفيفى عبده 16

  محمود ناصر السعيد صالح 17

  محمود وجيه سالم دمحم 18

  محمود يحيى اسماعيل حسنين 19

  النبى مروه انور فرج حسب 21

  مروه دمحم دمحم الصادق 21

  مريم احمد شولى عبدالمنعم 22

  مريم احمد محمود عبدالحميد 23

  مريم صبحى عبدالفتاح الغديرى 24

  مريم طارق شولى غريب على 25
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 ) انجبثٕنٕجيب (                راَيب دمحم عطيّ انجطبٖٔ/ ة1طانسيذ 

 ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيبانًرشذ االكبديًٗ 

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  مريم عاطف عدلى لبيب 1

  مريم عاطف يوسف عبدالمالن 2

  مريم فتحى خيرات مرسى بديوى 3

  مريم دمحم دمحم خليل جاب هللا 4

  هان شعبان حسانين على مري 5

  مصطفى محمود مختار ابو يوسف 6

  ممدوح عبدالخالك عبدالمطلب  7

  منال سعيد دمحم فرج ابو العطا 8

  منه هللا ربيع دمحم ابراهيم على 9

  منى دمحم عبدالرسول دمحم 11

  منيه السعيد دمحم الهادى 11

  مى سامى امين دمحم 12

  مصطفى  مى عبدالمجيد مصطفى 13

  مى على رزق على دمحم 14

  مى دمحم دمحم حسن 15

  مياده حسين سيد عبدهللا شعبان 16

  مياده ممدوح امبابى مصطفى 17

  ميار محى عثمان خليل الصواف 18

  ميرا رافت فاروق كامل 19

  ميشيل جرجس ناروز سليمان 21

  مينا ابراهيم عيد حنا 21

  نادر دمحم خضر مصطفى 22

  ناديه ياسر السيد دمحم صديك 23

  ندا عادل شولت عبدالسالم زعتر 24

  ندا عبداالخر احمد مرسى سالم 25
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 )  طت انذيٕاٌ (                  راَيب يذيٗ انسيذ                / 1دانسيذ 

 هًيبانًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔع

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  ندى السيد ابو النجا سليمان  1

  ندى عبدالرحمن منصور عبدالرحمن  2

  ندى مجدى احمد ابراهيم المسط 3

  ندى منجى مصطفى يوسف عواض 4

  نرمين طاهر رمضان ابو الروس 5

  ود احمد محمود ابو علىنسمه محم 6

  نسمين دمحم صالح دمحم 7

  نهى احمد الرفاعى زكى جرامون 8

  نوال خالد على رمضان على 9

  نورا السيد همام السيد النجار 11

  نورهان عادل كمال غنيمى نصار 11

  نورهان هانى صالح عبدالرحمن  12

  نيره ابراهيم دمحم ابراهيم 13

  د دمحمنيره احمد سعي 14

  نيره خالد حامد رمضان 15

  نيره سامى عبدالعزيز ابو جازيه 16

  نيره دمحم نبيل اسماعيل يونس 17

  هاجر تهامى دمحم تهامى  18

  هاجر حمدى حنفى عبدالغنى 19

  هاجر فتحى السيد درويش السيد  21

  هايدى دمحم احمد عدلى السيد عيد 21

  يد دمحمهايدى وائل عبدالغنى الس 22

  هبه احمد السيد ابراهيم لطب  23

  هبه جمال احمد فؤاد 24

  هدى دمحم حسن باجى 25

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

      

 بــجبيعخ ثُٓ      

 خ يعتًذح يٍ انٓيئخ انقٕييخكهي                                     كهيخ انطت انجيطرٖ   

 نضًبٌ جٕدح انتعهيى ٔاالعتًبد                                  شئٌٕ انتعهيى ٔانطالة 
 

 كشف ثأسًبء طالة انفرقخ انخبيسّ َظبو دذيث 2022/2021
 

 26 

 

 سذر عجذانُجٗ انسيذ                                          )  طت انذيٕاٌ (/ 1دانسيذ 

 يبانًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهً

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        انذبنّ انذراسيّ االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

   هدى دمحم عبدالسالم دمحم حسين 1

   هدير ابراهيم عبدالرازق عبدالرازق 2

   هدير جمال عبدالعزيز سالم غنيم 3

   هدير عبدالرازق دمحم على 4

   سف طلبه هدير عبدالمرضى يو 5

   هناء جمال دمحم عبدالجواد 6

   والء اشرف دمحم حسنين بدوى 7

   يارا دياب عبدالصادق ابراهيم 8

   يارا دمحم صبحى مصطفى ابو  9

   ياسمين احمد رجاء احمد 11

   ياسمين عبدالعزيز ابراهيم بيومى  11

   ياسمين دمحم حسنى حجازي 12

   مان احمديوسف ابراهيم دمحم سلي 13

   يوسف عصام احمد دمحم شنان 14

   يوسف محمود شرف حسن 15

   يعـعجذانسً ٖرـيى ثكـاثراْ 16

   ذ اثراْيى فٓيى انشبفعٗ ـادً 17

   الء صالح يختبر انشيًٗـذ عـادً 18

   اسًبء عجذهللا سيذ عجذهللا انٕكيم 19

   االء دمحم عٕاد سهيًبٌ يصطفٗ 21

   ٕح عجذانذًيذ دمحم انشبفعٗبٌ فتــايً 21

   ايــّ اشرف سهيى عجذانجهيم درة 22

   ر شذبتّ عهٗـبثـّ صــثسً 23

   سًـر يذًٕد انسيذ ادًذ دًبد 24

   ذـجذانفتبح يذًـذ عـتبح يذًـجذانفـع 25
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 ديُب انسيذ دمحم رشبد                       ) انــــٕالدِ (/ ة 1طانسيذ 

 رشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيبانً

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        االســــــــــــــــــــــــــــــى       و

  ذ اثٕانفضم سهيًبٌـبو يذًـعص 1

  انجريبٖٔعًــبر يبســر دسٍ دسٍ  2

  عًـرٔ زكريب عجذانفتبح سهيى 3

  زيٍ انعبثذيٍ دسيٍ يذًٕد دًذر اـذيـغ 4

 (3يٍ انخبرج ) ذ دسٍـّ دسٍ يذًـريـفك 5

  ذ دسٍ االَٕر ادًذ يذًٕد دمحمــيذً 6

  يذًــذ دسٍ فإاد انسيذ 7

  ذ يختبر عجذانعظيىـبنذ يذًـذ خــيذً 8

  ذ سبيٗ عجذانرؤف عجذانغفبرــيذً 9

  ذ يصطفٗ عهٗ انعسة يُصٕرــيذً 11

 (1يٍ انخبرج ) انذيٍ عًر عجذانجبقٗيذًــٕد سعذ  11

  يذًــــٕد دمحم يذًٕد رجت 12

  ذ ــٗ يذًــذ ركــٗ ادًــيصطف 13

  َٓــٗ يذًــذ عطــيّ شــرف 14
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 د/ 1انسيذ أ

 انًرشذ االكبديًٗ ٔانريبدِ انعهًيّ نهطالة ٔدعى انطالة اكبديًيب ٔعهًيب

 يــالدظــــــــــــــــــــبد        انذبنّ انذراسيّ ســــــــــــــــــــــــــــــى اال      و
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