
 

 

 

 و1/6/0201
 

 

 1 رلى      0202/0201 اعالو انررتٕٖ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 
 

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اتراْٛى ادًذ ضعذ انذٍٚ عثذانطالو 1074 1

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اتراْٛى عثذ انذٗ ٔرداَٗ رشٕاٌ 1074 2

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 ادًذ خانذ ادًذ يذًذ انطٛذ 1074 3

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اضراء ضعٛذ يذًذ عثذانذًٛذ اتٕ زٚذ 1071 4

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اضراء عثذانرازق يذًذ عثذانردًٍ 1074 5

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اضراء ٔنٛذ عثذانكرٚى عثذِ انطٛذ 1074 6

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اضًاء ضعٛذ عثذانعظٛى ادًذ 1070 7

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اكراو يذًذ عًر يذًذ انجًم 1074 8

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 االء ضًٛر يصهخ فٓٛى ضاليّ 1074 9

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 االء يجذٖ يذًذ يغأرٖ انذٚة 1047 11

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 ًذاياَٗ يجذٖ تٕٛيٗ يذ 1044 11

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اياَٙ انطٛذ عثذانًُطهة ضٛذ ادًذ 1044 12

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 ايم عصاو عثذانهطٛف خهٛم 1044 13

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 ايُّٛ ضعٛذ عثذانْٕاب خهف 1041 14

 ٛح انفُٛحاذٛهٛح انررت 1 اٚح اتراْٛى ٕٚضف انثاجٕرٖ 1044 15

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اٚح عادل عٛطٗ ْاشى 1044 16

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اٚح يذًذ يعرًذ ادًذ دشٛش 1040 17

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 اٚح يٕضٗ يذًذ عثذانخانك يرضٗ 1044 18

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 أّٚ أدًذ انشذاخ اتٕ انًعاطٗ 1044 19

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 1 يذًذ يذًذ اتٕ زٚذاٚح  1047 21

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 و1/6/0201
 

 0رلى        0202/0201 اعالو انررتٕٖ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح  

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 اًٚاٌ ريضاٌ فرٕح ضهٛى 1044 1

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 ضانى اًٚاٌ ضًٛر ريضاٌ 1044 2

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 اًٚاٌ يذًذ دطاٍَٛ دطاٍَٛ 1044 3

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 تاضى ضًٛر رزق ريسٖ 1041 4

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 تطُد أشرف ذٕفٛك عثذانعال 1044 5

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 تالل َثٛم انطٛذ أدًذ 1044 6

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 ذمٗ ٚاضر اياو يذًذ عالو 1040 7

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 دثٛثح عهٙ عثذانذًٛذ عهٗ اتراْٛى 1044 8

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 دعاء ادًذ يذًذ صانخ 1044 9

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 دَٛا طارق يذًذ عهٗ انطٛذ 1047 11

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 نهٛثٗدَٛا يصطفٗ عٕاد اتراْٛى ا 1044 11

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 دُٚا يذًذ فرذٗ اتراْٛى ضٛذ ادًذ 1044 12

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 دُٚا ْشاو عهٗ دطٍ 1044 13

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 رَا صثذٙ عرفّ عثذانْٕاب 1041 14

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 رَا ٕٚضف يذًٕد دافظ 1044 15

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 رٔاٌ ادًذ يذًٕد انصادق 1044 16

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 رٚى عثذانفراح صفٕخ 1040 17

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 رٚٓاو صثذٗ عرفح عثذانْٕاب 1044 18

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 زُٚة عثذهللا ٕٚضف اياو 1044 19

 اذٛهٛح انررتٛح انفُٛح 0 ضارج كًال اتراْٛى اياو 1017 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و1/6/0201
 

 

 3رلى   0202/0201 اعالو انررتٕٖ نعاو انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح  

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ٔرشح انخسف 3 ضارج يذًذ عثذهللا فراج 1014 1

 ٔرشح انخسف 3 ضهًٗ ٚاضر ضٛذ يذًذ اضًاعٛم 1014 2

 ٔرشح انخسف 3 ضٓا ضعٛذ جًعّ عثذانهطٛف 1014 3

 ٔرشح انخسف 3 ضارِ عًاد يذًذ غُٛى 1011 4

 ٔرشح انخسف 3 ضعذ تاضى يًذٔح عثذانكرٚى 1014 5

 ٔرشح انخسف 3 شرٔق ٚاضر ٕٚضف يذًذ 1014 6

 ٔرشح انخسف 3 شًٛاء ْاَٗ يذًذٖ اتراْٛى انطٛذ 1010 7

 ٔرشح انخسف 3 خهف هللا عثذ انردًٍ َٕر انذٍٚ عثذ انعسٚس 1014 8

 ٔرشح انخسف 3 عسج اشرف دطٍٛ يذًذ 1014 9

 ٔرشح انخسف 3 فاطًح جٕدج ريضاٌ جٕدج 1047 11

 ٔرشح انخسف 3 فاطًّ ضايٗ ادًذ يذًذ اتٕ زٚذ 1044 11

 ٔرشح انخسف 3 فاطًح يجذٖ َٕٚص ْٔٛثٗ 1044 12

 ٔرشح انخسف 3 فرذٛح ضًٛر انطعٛذ يذًذ 1044 13

 ٔرشح انخسف 3 يذًذ اضًاعٛم ٕٚضف يذًذ يصطفٗ 1041 14

 ٔرشح انخسف 3 يذًذ عثذانُثٗ دايذ ضٛذ 1044 15

 ٔرشح انخسف 3 يذًذ ضايٗ ضهًٛاٌ يرضٗ 1044 16

 ٔرشح انخسف 3 يذًذ صثذٗ أدًذ عهٗ 1040 17

 ٔرشح انخسف 3 يرٚى أضايح فرذٙ ٕٚضف 1044 18

 خسفٔرشح ان 3 يصطفٗ زكرٚا صثذٗ ٕٚضف 1044 19

 ٔرشح انخسف 3 يعانٗ يجذٖ دطاٍَٛ يذًٕد 1047 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و1/6/0201
 

 

 

 

 4رلى   0202/0201 اعالو انررتٕٖ نعاو انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم

 ٔرشح انخسف 4 يصطفٗ عثذِ عفٛفٗ شرف 1044 1

 ٔرشح انخسف 4 انى االخرشيصطفٗ كًال عثذانمادر ض 1044 2

 ٔرشح انخسف 4 يُار رضا ريضاٌ يذًذ خًٛص 1044 3

 ٔرشح انخسف 4 يُار ياْر رفعد دطٍ 1041 4

 ٔرشح انخسف 4 يٓا عثذانرضٕل عثذانٕادذ عثذانفراح 1044 5

 ٔرشح انخسف 4 يٛار جًعح يذًٕد انطٛذ 1044 6

 ٔرشح انخسف 4 يٛرَا اضايّ عثذانذًٛذ فكر٘ 1040 7

 ٔرشح انخسف 4 يٗ عثذانُثٗ دافظ عهٗ 1044 8

 ٔرشح انخسف 4 َجٕٖ اتراْٛى يذًذ اتراْٛى يصهذٗ 1044 9

 ٔرشح انخسف 4 َذٖ اشرف دطُٗ عثذانْٕاب 1007 11

 ٔرشح انخسف 4 َذٖ ضًٛر ريضاٌ ْاشى 1004 11

 ٔرشح انخسف 4 َذٖ ٔائم يذًذ عثذانًمصٕد 1004 12

 ٔرشح انخسف 4 ًٓذٖ ادًذ ياضَٗريٍٛ انطٛذ عثذان 1004 13

 ٔرشح انخسف 4 َفٍٛ يذًذ عثذانًُعى عثذانجٕاد ْٛكم 1001 14

 ٔرشح انخسف 4 َٕرا ضعٛذ ادًذ عثذِ 1004 15

 ٔرشح انخسف 4 َٕرْاٌ انطٛذ عطٛح يصطفٗ 1004 16

 ٔرشح انخسف 4 َٕرْاٌ عطّٛ ضٛذ يذًٕد اياو 1000 17

 ٔرشح انخسف 4 ْاجر اشرف انطٛذ دطٍٛ َذا 1004 18

 ٔرشح انخسف 4 ْاجر عثذانرازق يذًذ 1004 19

 ٔرشح انخسف 4 ْاجر يذًذ يذًذ انعًرٖ انطٛذ 1047 21
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 و1/6/0201
 

 

 

 5رلى   0202/0201 اعالو انررتٕٖ نعاو  انثانثحكشف تأضًاء طالب انفرلح 

 

 مكان  اللجنة رقم اللجنة االســـــــــم الجلوس رقم م

 ٔرشح انخسف 5 انطٛذ ْثح ضٛذ يذًذ 1044 1

 ٔرشح انخسف 5 ْذٖ عاطف تٕٛيٗ يذًٕد 1044 2

 ٔرشح انخسف 5 ْذٖ يذًذ ٕٚضف عطّٛ 1044 3

 ٔرشح انخسف 5 ْذٚر عثذهللا ٔاصف يذًذ 1041 4

 ٔرشح انخسف 5 ُْاء يذًذ يذًذ يرضٗ خهٛم 1044 5

 ٔرشح انخسف 5 ٔضاو اتراْٛى يذًذ خهٛفّ 1044 6

 ٔرشح انخسف 5 ٙ عثذانْٕاب دضٕلٙٚارا انذضٕل 1040 7

 ٔرشح انخسف 5 ٚاضًٍٛ صاتر عثذانًرضٗ عثذانشافٗ 1044 8

 ٔرشح انخسف 5 ٚاضًٍٛ يذٗ انذٍٚ فرخ هللا يذًذ 1044 9

 ٔرشح انخسف 5 ٚاضًٍٛ ٕٚضف يذًذ يرٕنٙ 1047 11

 ٔرشح انخسف 5 يصطفٗ رضا جًعّ عهٗ 1044 11

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 


