
 و1/6/0201
 

 

 1رلى        0202/0201نعاو   ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اترطاو سانض أدًض يذًض 1004 1

 سالمبنى الجديد الدور الخام 4 أتٕانفرٕح عاطؿ أتٕانفرٕح عفٛفٗ 1004 2

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادالو راتخ عثضانًُعى يذًٕص 1004 3

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض اتراْٛى دطٍ اتراْٛى انطٛض 1001 4

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض اتراْٛى ضهًٛاٌ داـع 1004 5

 الخامس المبنى الجديد الدور 4 ادًض اتراْٛى ـرج عثضانفراح غعد 1004 6

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض اتراْٛى يذًض ـهٛفٛم طاٚم 1004 7

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض جًال يذًض يٕضٗ انطٛض جراب 1004 8

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 أدًض عثاش أدًض عثاش   1004 9

 دور الخامسالمبنى الجديد ال 4 ادًض ـارش ـإاص يذًٕص غذاذّ 1040 11

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض كًال سانض عثضانعال 1044 11

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض يذًض ادًض اتٕ ٔانٗ غرٚؿ 1044 12

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض يذًض انطعٛض لاضى غعٛة 1044 13

 ور الخامسالمبنى الجديد الد 4 ادًض يذًض يذًض عثض رتّ 1041 14

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض يذًض يذًٕص يذًض عًارِ 1044 15

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض يذًٕص َاجٗ يذًض اتٕ انشٛر 1044 16

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض عًاص دطٍ عثض انًُعى 1044 17

 الجديد الدور الخامس المبنى 4 ادًض يطعض عثضانعسٚس يذًض غذاذح  1044 18

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض يصطفٗ يذًٕص انذطُٛٗ ادًض 1044 19

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ادًض َاصر ـرذٗ يذًض ٕٚضؿ 1040 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 0رلى      0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة ضـــــــــىاال الجلوس رقم م

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء اتراْٛى انطٛض اتراْٛى يطر 1044 1

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء اتٕ يطهى اتٕ انشٛر ادًض دجازٖ 1044 2

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء ادًض عٛض يذًض 1044 3

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 دًضٖ عارؾ غرٚؿاضراء اًٍٚ  1041 4

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء اٚٓاب عثاش يذًٕص 1044 5

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء جًال عثضانذًٛض يذًض غاٍْٛ 1044 6

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء دطُٛٗ يرٕنٗ يرضٗ 1044 7

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ٍ انجساراضراء ريضاٌ أيٛ 1044 8

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء ضعٛض صرٔٚع يصٛهذٗ 1044 9

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء ضٛض ادًض عثضانًمصٕص رزق 1040 11

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء عاطؿ يذًض ضٛض 1044 11

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ضهًاٌاضراء عثضهللا اتراْٛى  1044 12

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء عٛض انطٛض يرٕنٗ 1044 13

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء يجضٖ انطٛض يذًض يرضٗ 1041 14

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء يذًض دايض عثض انفراح 1044 15

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 يصطفٗ اضراء يذًض يصطفٗ يذًض  1044 16

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء يذًٕص ادًض يذًض 1044 17

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء َاجٗ عثضانفراح انطٛض طّ 1044 18

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 اضراء َاصر عثضانًًٍٓٛ دطٍ 1044 19

 المبنى الجديد الدور الخامس 4 ٛفٗ عثضانماصراضالو يجض٘ انطٛض عف 1010 21
 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 3رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح          
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 (1ع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الراب 3 اضالو يذًض ادًض يذًض عهٗ يرعٗ 1014 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اضًاء دطٍٛ يطعٕص عثضهللا انضضٕلٗ 1014 2

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اضًاء سٛر٘ ادًض يصطفٗ 1014 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اضًاء عاصل جًعّ اتراْٛى 1011 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 ء عثضانُثٗ عٕٚص عهٗ عثضانًمصٕصاضًا 1014 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اضًاء عًر ادًض عًر ادًض 1014 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اضًاء يذًض غٕلٙ يذًض ٕٚضؿ زاٚض 1014 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 عضش اغرلد اياو ادًض اياو 1014 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اغٕاق يذًض دطاٌ يذًض 1014 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 االء انطٛض يذًض عثضهللا تذٛرٖ 1040 11

 (1مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الرابع  3 االء عهٗ انطٛض تكر 1044 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 انػًٛاء ادًض انطٛض دطٍ  1044 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 انًذًض طارق انطعٛض ذٕـٛك ضانى 1044 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اياو دًضٖ اياو عثضانردًٍ 1041 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اَٗ اًٍٚ عهٗ يذًض عهٗاي 1044 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 اياَٗ عًاص دُفٗ يذًض 1044 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 ايُٛح ضعٛض عثضانًذفٕظ يصطفٙ 1044 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 طثارايُّٛ ريضاٌ اتراْٛى عثضانصاصق ان 1044 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 ايٛرج ادًض عثضانًُعى عفٛفٙ 1044 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 3 ايٛرج انطٛض ؼُٛى ادًض 1040 21

    

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 (( 4))    رلى   0202/0201رعهٛى  نعاو ذكُٕنٕجٛا ان انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 ايٛرج صالح انجاترٖ ضعٛض 1044 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 ايٛرِ انطٛض ٚاضٍٛ عاير اتٕزٚض 1044 2

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 رِ صثذٗ يذًض صرٔٚعايٛ 1044 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 ايٛرِ عثض انُثٗ يرضٗ عثضانعاطٗ تّٛ 1041 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اَجٗ عثضانردًٍ عثضانذهٛى تٕٛيٗ  1044 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 عطاهللا اٚح ادًض اتراْٛى عهٗ 1044 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح ادًض دطٍ عهٗ عًر 1044 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح ادًض عثضانرغٛض زٚضاٌ 1044 8

 (1الرابع مدرج رقم ) المبنى الجديد الدور 4 اٚح ادًض ـارٔق يذًض عهٗ ٕٚضؿ  1044 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح ادًض يذًض َصر يذًض 1040 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح انطٛض عثضهللا يذرٔش 1044 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح انطٛض عثضانًُعى عهٗ دًاصِ 1044 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح جًال اتٕزٚض انطٛض 1044 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح جًال عفٛفٗ ٕٚضؿ عفٛفٗ 1041 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح جًعّ اتراْٛى يذًض يذًض 1044 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 ُرصراٚح سٛر٘ يُرصر اتراْٛى ي 1044 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح زُٚٓى عثضهللا سهٛم 1044 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح ضًٛر عثضانعهٛى عهٗ يذًض 1044 18

 (1ابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الر 4 أٚح ضٕٚهى دًضٖ ضٕٚهى  1044 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 4 اٚح صاتر اتراْٛى عثضانفراح 1040 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 (( 5))    رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 رقم م

 الجلوس
 مكان  اللجنة رقم اللجنة االضـــــــــى

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 ثذٙ عثضانْٕاب عثضانعظٛى عثضانْٕاباٚح ص 1044 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح طارق عثضانٓاصٖ اتراْٛى 1044 2

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح عثضانعسٚس ضاليح عٕض 1044 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح يذًض انطٛض سضر 1041 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح يذًض اياو يذًض عثضانْٕاب 1044 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح يذًض عاير يذًض عاير انصٛاص 1044 6

 (1رابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور ال 5 اٚح يذًض عثضانمٕٖ غذاذّ 1044 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح يذًض عهٗ يذًض عطكر 1044 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح يذًض ـٓٛى ٕٚضؿ  1044 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اٚح َٛثم عثضانكاـٗ يذًض دطٍُٛ 1040 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 ٕضؿ عثضانعهٛى تٕٛيٗ زاٚضاٚح ٚ 1044 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اًٚاٌ اتراْٛى عثضانُثٗ ادًض اصالٌ 1044 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اًٚاٌ إَر يطعٕص ضعض يُصٕر 1044 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 دًض عثضانردًٍاًٚاٌ جًال يذًض ا 1041 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اًٚاٌ دطٍٛ عثض انرؤؾ عثض انًمصٕص 1044 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5  اًٚاٌ سانض يُصٕر يذًٕص  1044 16

 (1مبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم )ال 5 اًٚاٌ رتٛع ـرٚض عثضانًمصٕص 1044 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اًٚاٌ رـعد عثضانٓاصٖ عالو عالو 1044 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 5 اًٚاٌ عاصل عثضانٓاص٘ ادًض 1044 19

 (1لرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور ا 5 اًٚاٌ عثضانذكٛى يذًض انطٛض 1400 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 (( 6)) رلى   رلى     0202/0201كػؿ تأضًاء طالب انفرلح انثانثح ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو 

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اًٚاٌ عثضِ ـرذٗ يذًٕص 1404 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 إاص يذًض ؼًُٛٗاًٚاٌ ـ 1404 2

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اًٚاٌ يذرٔش ؼُٛى ادًض يذًض 1404 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 اُٚاش اضعض يذًض يصطفٗ انًهٛجٗ 1401 4

 (1جديد الدور الرابع مدرج رقم )المبنى ال 6 أٚاخ انطٛض دًسِ عفٛفٗ  1404 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 تاضُد رضا عثضانًُعى عثضانًمصٕص  1404 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6   تطًح تذٛرٖ طهثح تذٛرٖ اتٕانشٛر   1404 7

 (1ر الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد الدو 6 تطًح عثضانعسٚس ادًض عثضانعسٚس 1404 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 تطًح يذًض يذًٕص يذًض صٚاب 1404 9

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 تطًّ انؽٛضاَٗ أتٕ انماضى يذًض 1440 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 تٛػٕٖ صثذٗ ـًٓٗ يطعض 1444 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ذؽرٚض ـٛصم عثضانثارٖ دطٍٛ دطاٌ 1444 12

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ذمٗ عٕض عثضانعسٚس ضعض عٕض 1444 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ذٛطٛر يذًض يذًض أدًض 1441 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 ضجاكهٍٛ يٛالص ـًٓٗ يطع 1444 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جًال ضًٛر عثضانعسٚس يذًض  1444 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جًالخ يصطفٗ يذًض يصطفٗ 1444 17

 (1رقم )المبنى الجديد الدور الرابع مدرج  6 جًهٛح دطٍ ـرج دطٍ 1444 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جٓاص جًال اتراْٛى اتٕ انًُضٔر 1444 19

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 6 جٓاص ياْر عضنٗ يصطفٗ 1440 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 (( 7)) رلى   0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 جٛٓاٌ ـرٕح صاتر يذًض 1444 1

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 جٛٓاٌ َصر ـرذٗ عثضانًجٛض   1444 2

 (1بع مدرج رقم )المبنى الجديد الدور الرا 7 دُاٌ أدًض أدًض غذاذّ   1444 3

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دطاو يطعض عثضانرءٔؾ يذًض 1441 4

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دًضٖ ادًض انطٛض تٕٛيٗ 1444 5

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 دُاٌ صالح يذًض اتراْٛى زلسٔق 1444 6

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 هٛػ يذًضٖ سالؾسهٕص ت 1444 7

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سانض صثذٗ اتراْٛى دطٍ دًاص  1444 8

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سهٕص سانض عثضانًُعى غعٛة 1444 9

 (1دور الرابع مدرج رقم )المبنى الجديد ال 7 سهٕص عهٗ يصطفٗ ضعض 1440 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 سهٕص يذًض كايم يذًض اتٕ انشٛر 1444 11

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صانٛا زؼهٕل عثضانًمصٕص تطَٕٛٗ 1444 12

 (1قم )المبنى الجديد الدور الرابع مدرج ر 7 صانٛا يجضٖ عثضانطًٛع َاغٗ 1444 13

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صانٛا ٕٚضؿ يذًض ضعٛض ٕٚضؿ ادًض 1441 14

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صعاء غعثاٌ ـارٔق يذًض صانخ 1444 15

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صعاء عثضانرازق عثضانذهٛى دطٍ 1444 16

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صعاء يذًض انطٛض انجس 1444 17

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صعاء ٚذٗ عثضانطالو يرزٔق 1444 18

 (1المبنى الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) 7 صَٛا عثضهللا يذًٕص يذًض 1444 19

 (1الجديد الدور الرابع مدرج رقم ) المبنى 7 صُٚا ادًض انػذاخ انجُاَٗ 1410 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 (( 8)) رلى       0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 صُٚا يذًٕص عثض انعسٚس ادًض 1414 1

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راتعّ يذًٕص يصطفٗ انجُضٖ 1414 2

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راـع يذًض اتراْٛى راـع 1414 3

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راَضا ياْر يذًض ادًضاتراْٛى سطاب 1411 4

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راَٛا جًال يذًض ضهًٛاٌ  1414 5

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راَٛا ضعٛض انطٛض عُاَٙ 1414 6

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راَٛا ـرذٗ انضضٕلٗ لُضٚم 1414 7

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 راَٛا ـرٚض غٕلٗ تُضارٖ انطٛض 1414 8

 الرابع غرفة امام المدرج الدور 8 راَٛا يذًض عثضانطرار دطٍ  1414 9

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رجة عاصل رجة غعثاٌ انضٚرٖ 1440 11

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رداب ضهًٛاٌ يذًض اتراْٛى ضانى 1444 11

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رداب يذًض ـٕزٖ دطٍ  1444 12

 الدور الرابعغرفة امام المدرج  8 ردًح راـد ـإاص غُضٖ  1444 13

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 ردًح يذًض لطة صضٕلٗ َٕـم 1441 14

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 ردًح يصطفٗ غعثاٌ طٕضٌٕ 1444 15

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 ردًّ اتراْٛى يذًضٖ اتراْٛى 1444 16

 امام المدرج الدور الرابع غرفة 8 رضًٛح عثضهللا عساز٘ عثضانٕادض 1444 17

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رضا صثرٖ عثضانؽُٗ ريضاٌ 1444 18

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رضا يذًض يذًض عًر 1444 19

 غرفة امام المدرج الدور الرابع 8 رؼضج رتٛع يذًض جاص 1440 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 
 

 

 (( 9)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح    
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رلٛح صثذٗ يذًض انطٛض 1444 1

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رلٛح َصر َثٛم َصر انطٛض انجسار 1444 2

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رَا ادًض عثضانعال ادًض 1444 3

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٔاٌ عثضانطالو جٕصج يرضٙ 1441 4

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٔاٌ ٚاضر عهٗ يذًض عثضانجٕاص 1444 5

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٚى سانض يذًض اياو دطٍ 1444 6

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٚى يذًض اتراْٛى انطٛض اتراْٛى 1444 7

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٚى يذًض عهٗ ريسٖ 1444 8

 (2رج رقم )المبنى الجديد الدور الثالث مد 9 رٚٓاو اتراْٛى يذًض لاضى  1444 9

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٚٓاو انطٛض دطٍٛ عهٗ راغض 1440 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٚٓاو سٛرٖ يعٕض يذًض 1444 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 رٚٓاو عثضانعظٛى أدًض ٕٚضؿ 1444 12

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 ضانى يذًض عثضانردًٍ رٚٓاو يذًض 1444 13

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 زُٚة َٕر انضٍٚ عثضانعظٛى عهٗ  1441 14

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 ضارج انطٛض صثذٗ انطٛض ٕٚضؿ 1444 15

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 طعٕصضارج جًال تكر عثضانكرٚى ي 1444 16

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 ضًر ضهًٛاٌ عثضانذفٛع 1444 17

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 ضارج يجضٖ يذًض يذًٕص ْٕازل 1444 18

 (2ور الثالث مدرج رقم )المبنى الجديد الد 9 ضارج يذًض يٓض٘ يذًٕص انػٛز عًر 1444 19

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 9 ضارج ْاغى ادًض دطٍٛ انعاٚك 1440 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 (( 12)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ارِ رجة رزق طهثّض 1444 1

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضارِ رضا عثضانًعطٗ عثضانذاـع 1444 2

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضارِ ْػاو اضًاعٛم عهفّ 1444 3

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضارِ ٔجضٖ دًضٖ عثضانعظٛى جعثٕب 1441 4

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضعاص ـرذٙ ضعض اتراْٛى انطٛض 1444 5

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضهًٗ اغرؾ صثذٗ ذٕـٛك 1444 6

 (2قم )المبنى الجديد الدور الثالث مدرج ر 11 ضهًٗ عاصل يهٛجٗ دطٍٛ 1444 7

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضهًٗ يذًٕص اتراْٛى ادًض 1444 8

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضهًٛاٌ عثضانػاـٗ ادًض ضهًٛاٌ 1444 9

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضًا يذًض دطٍٛ غرا 1440 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ذًض ضانىضًاح عثضهللا ي  1444 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضًاح عهٗ يذًض انطٛض  1444 12

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضًر ضًٛر ضعٛض ادًض 1444 13

 (2رج رقم )المبنى الجديد الدور الثالث مد 11 ضٓا يذًض انطٛض عهٗ 1441 14

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضٓاو اتراْٛى انػذاخ اتراْٛى 1444 15

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضٓٛهح يصطفٗ عثضانذًٛض يذًٕص ـرج 1444 16

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضٓٛهح َاصر يذًٕص يذًٕص صثرِ 1444 17

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضٓٛهّ ْٛثى دايض انػاطنٗ 1444 18

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غرٔق عرتٗ ٕٚضؿ عهٗ عثضِ 1444 19

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غرٔق يذًض عثضانردًٍ عهٗ 1400 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 
 

  (( 11)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحنفرلح كػؿ تأضًاء طالب ا
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غرٔق عطٛح عهٗ ْالل 1404 1

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غرٔق جًال انطٛض عفٛفٗ  1404 2

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غًٛاء اتراْٛى ـرٕح انُٕر دطٍ 1404 3

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غًٛاء ادًض لطة يذًض غرا 1401 4

 (2الثالث مدرج رقم ) المبنى الجديد الدور 11 غًٛاء عاطؿ اتراْٛى عهٗ اتراْٛى 1404 5

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غًٛاء ـرٔح عثضانردًٍ يذًض ـرٔح 1404 6

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غًٛاء يطعض ضٕٚهى يصهذٗ 1404 7

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غًٛاء يًضٔح ادًض انطٛض انمطأٖ 1404 8

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غًٛاء يًضٔح عثضانذًٛض عثاصِ 1404 9

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 غٓض غعثاٌ عثضانعسٚس انطٛض 1440 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 صفاء دهًٗ يرٕنٗ انعرالٗ انمصعٗ 1444 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 رتٛع اتراْٛى انضضٕلٗ عهٗ  صفاء 1444 12

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 صفاء يجضٖ اتراْٛى أضعض عثضانًهك 1444 13

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ضذٗ يًضٔح عثضانثر دايض 1441 14

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 ٗطارق ٚذٛٗ انطٛض عه 1444 15

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 عاصل يذًض يذًض ادًض عثضانطالو 1444 16

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 عاطؿ جًال عثض انرؤؾ دطٍ 1444 17

 (2لدور الثالث مدرج رقم )المبنى الجديد ا 11 عاير عثضانذكٛى عاير انطٛض 1444 18

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 عثضانردًٍ يذًض عثضانثصٛر عثضانثصٛر 1444 19

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 11 عثضهللا ادًض يذًض عثضهللا يرضٗ 1440 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

   ((10)) رلى     0202/0201نعاو  ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 

 رقم م
 الجلوس

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عثضهللا تٓجد عثضانردًٍ يذًٕص 1444 1

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عثضهللا يجضٖ ـرذٗ طّ دطٍ 1444 2

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12  يذطٍ عثضانطًٛع انطٛض ضرّعثضهللا 1444 3

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عثضانًُعى يذًض عثضانًُعى انػذاخ  1441 4

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عثٛر ضعٛض عًر يرٕنٗ 1444 5

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ضعسٚسج اتراْٛى يصطفٙ يذً 1444 6

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عسٚسج يذًض ضهًٛاٌ اتٕ انعسو  1444 7

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عال عثضانذًٛض يذًٕص يذًض عثضهللا 1444 8

 (2الجديد الدور الثالث مدرج رقم )المبنى  12 عهٗ ضعٛض دطٍ انطٛض عثضانكرٚى 1444 9

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عثضانردًٍ يذًٕص ريضاٌ صأٔص 1440 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 عهٛاء يذًض زكرٚا عهًٛٗ ادًض 1444 11

 (2مدرج رقم ) المبنى الجديد الدور الثالث 12 عثضانذهٛى يذًض انطٛض ضٕج 1444 12

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ؼاصج انطٛض يصطفٗ يذًضٖ 1444 13

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ؼاصج اياو عهٗ اياو 1441 14

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ؼاصج يذًض يرٕنٗ يرٕنٗ غضٚض ساطر 1444 15

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ج يذًٕص اتراْٛى يذًض ادًضؼاص 1444 16

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ـاطًح ادًض اتراْٛى ادًض 1444 17

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ـاطًح ادًض يذًض ٕٚضؿ 1444 18

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ـاطًح اضًاعٛم اضًاعٛم عهٗ 1444 19

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 12 ـاطًح انطٛض يذًض عثضانٕادض 1410 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 (( 13)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 ن  اللجنةمكا رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح جًال عثضانشانك انطٛض ادًض 1414 1

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح جًال عثضانشانك اياو 1414 2

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح دطٍ يذًض عثضانردًٍ دطاٍَٛ 1414 3

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح دًضٖ انطٛض عثضانردٛى 1411 4

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح دًضٖ ٕٚضؿ ضهًٛاٌ 1414 5

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح صرٔٚع سهٛم ادًض سهٛم 1414 6

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 انؽُاو ـاطًح ضعٛض ـإاص يذًض  1414 7

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح عاغٕر دطٍ 1414 8

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح عثضانجاتر ريضاٌ ؼُٛى 1414 9

 (2لثالث مدرج رقم )المبنى الجديد الدور ا 13 ـاطًح عثضانُاصر يٕضٗ تٕٛيٙ 1440 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح يذًض انطٛض ٕٚضؿ انُجار 1444 11

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح يذًض عهٙ يذًض 1444 12

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح يٓضٖ ادًض عهٗ 1444 13

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ًح ْاَٗ َٕٚص يذًض انثذٛرٖـاط 1441 14

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـاطًح يذًض أدًض يذًض  1444 15

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـٕزٚح تركاخ ـرذٗ تركاخ   1444 16

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 ـرٚض يذًض ـرٚض يذًض يذًٕص 1444 17

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 كرًٚاٌ اًٍٚ دهًٗ عٕاص انػاـعٗ 1444 18

 (2المبنى الجديد الدور الثالث مدرج رقم ) 13 نثُٗ عثضانعسٚس عًر يذًض  1444 19

 (2الدور الثالث مدرج رقم ) المبنى الجديد 13 نًٛاء ادًض يذًض زٚضاٌ اتراْٛى 1440 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 ( 14) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 نإٖ اغرؾ ادًض ـإاص يذًض 1444 1

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 ضانرؤؾ عثضِنٛهٗ طاْر عث 1444 2

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يازٌ عاطؿ يذًٕص يذًض يذًٕص  1444 3

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض ادًض غٕلٗ يذًض انطٛض 1441 4

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض ادًض ـرج َصر ادًض 1444 5

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 ض اضايح انطٛض انماضٗيذً 1444 6

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض اغرؾ عثضانذًٛض ضطٕدٗ 1444 7

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض كًال  عثضانعهٛى يعٕض يذًض 1444 8

 الثالث غرفة امام المدرج الدور 14 يذًض ضعٛض ادًض عثضانفراح ضهٛى 1444 9

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض صالح يذًض ـرج 1440 11

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض عاصل يذًض غرؾ 1444 11

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض عكاغح يذًض عكاغح 1444 12

 الثالثر غرفة امام المدرج الدو 14 يذًض ؼرٚة يذًض اضًاعٛم صرٔٚع 1444 13

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض ـرذٗ يذفٕظ ادًض عاير 1441 14

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 ثُٗيذًض يصطفٗ دازو انه 1444 15

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض يصطفٗ عسخ ـًٓٗ 1444 16

 الثالثرج الدور غرفة امام المد 14 يذًض يصطفٗ ـٕزٖ عثضانًُعى 1444 17

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض يًضٔح يذًض دًٛض انػًٛٗ 1444 18

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًض ٚاضر يذًض جٕصِ عهٙ 1444 19

 الثالثغرفة امام المدرج الدور  14 يذًٕص اتراْٛى يذًٕص اتراْٛى 1440 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 (( 15)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحح كػؿ تأضًاء طالب انفرل
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يذًٕص يذًض ـراج  عثض انفراح 1444 1

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٔج ضايٗ أيٍٛ ٕٚضؿ  1444 2

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يصطفٗ عاصل عثضانٓاصٖ يذًض   1444 3

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يذًٕص ادًض عثضانؽفار يذًض عجاج 1441 4

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يذًٕص عثض انثاضظ عثض انًُجٗ عثض انعال 1444 5

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يذًٕص اغرؾ عٛض عفٛفٗ عهٗ 1444 6

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يذًٕص رزق عثضانًمصٕص يذًض اتراْٛى 1444 7

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يذًٕص عثضانُثٗ يذًض تضر 1444 8

 يدالثانى المبنى الجدالدور بغرفة  15 يذًٕص يذًض انًرٕنٗ غعثاٌ انًرٕنٗ 1444 9

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرـد ياجض غهثٗ يذًض 1440 11

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرـد يذًٕص اضًاعٛم ادًض 1444 11

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٔج أيٛر عثضانفراح عٕض 1444 12

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٔج عثضانُاصر يرٕكم دطٍٛ انُٕرٖ 1444 13

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرِٔ دطاو انضٍٚ عثضانهطٛؿ يذًض  1441 14

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٚى اتراْٛى يذًض انطٛض عهٙ 1444 15

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٚى ضعٛض يذًض عهٗ عًارج 1444 16

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٚى يجض٘ يذًٕص ادًض ضهًٛاٌ 1444 17

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٚى يذًض جٕصِ عثضانردًٍ 1444 18

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  15 يرٚى ٚاضر لًر ضعض يؽازٖ انصثاغ 1444 19

 الثانى المبنى الجديد الدوربغرفة  15 يصطفٗ اًٍٚ يصطفٗ يذًض 1400 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 (( 16)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يصطفٗ عهٗ دطٍ دطٍ ضٛؿ انضٍٚ 1404 1

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 ار اتراْٛى يذًض انضيراصظيُٗ يشر 1404 2

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يصطفٗ يذًض عًر انطٛض 1404 3

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يصطفٗ ٚاضٍٛ عثضانعسٚس ٚاضٍٛ ذفادّ 1401 4

 المبنى الجديد الثانىالدور بغرفة  16 يذًٕص ضًٛر انطٛض انطٛض 1404 5

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يذًٕص انطٛض عثضانجهٛم انطٛض 1404 6

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُار جًال يذًٕص انصاصق االعرج 1404 7

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُار صالح ضانى عثضانفراح 1404 8

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 و صانخيُار يصطفٗ صانخ عال 1404 9

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُار َاصؿ يذًض يٓضٖ 1440 11

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُار ْػاو عثض انُثٗ اياو 1444 11

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُارعارؾ دطاٍَٛ أدًض 1444 12

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 ال ريضاٌ عثضانصاصق عثضانًمصٕص يُ 1444 13

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُح هللا ايجض عثضهللا عهٗ 1441 14

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُح هللا عاصل عثضانٓاصٖ اتراْٛى ٚذٗ 1444 15

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 ذًضيُّ هللا غرٚؿ االَصارٖ ضٛض ي 1444 16

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُٗ عثضانْٕاب يذًض يذًض 1444 17

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يُٗ يطعض انطٛض ـٕزٖ يضتٕنٗ 1444 18

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يٓا جًٛم عهٗ يذًض 1444 19

 الثانى المبنى الجديدالدور بغرفة  16 يصطفٗ يذًض انجُاُٚٗ يٓا 1440 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 و1/6/0201
 

 

 (( 17)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح  
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 الثانى المبنى الجديد طرقة بالدور 17 يَٕٛكا ياْر ضهًٛاٌ عثضانطٛض 1444 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٗ اتراْٛى انطعٛض ضهًٛاٌ 1444 2

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٗ يٕضٗ كًال عًر 1444 3

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٙ جًال كًال يجاْض عهٗ ضُض 1441 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 ى انًهٛجٗيٛاصج اتراْٛى يذًض اتراْٛ 1444 5

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يرٔج ـرذٗ يصطفٗ يصطفٗ 1444 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٛاصج عٛطٗ يذًٕص عثضانرٕاب 1444 7

 ديدطرقة بالدور الثانى المبنى الج 17 يٛاصج يذًض عثضانردًٍ عثضانًمصٕص  1444 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٛاصج يذًٕص يذًٕص عثضانًٕجٕص 1444 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٛار عاطؿ يذًض عثضانثارٖ يذًض 1440 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 يٛرَا يصطفٗ يذًض عثضانطالو االزْرٖ 1444 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 ض اتٕانًجضَاصٚح يذًٕص داي 1444 12

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 َاصر يذًض عهِٕٛ ٕٚضؿ عثضانردٛى 1444 13

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 َاَطٗ ْاَٗ صثرٖ جٕصج ٔاصؿ 1441 14

 الثانى المبنى الجديد طرقة بالدور 17 َجاِ اتراْٛى عثض انًجٛض اتراْٛى كرأّٚ 1444 15

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 َجاِ عالء صالح انضٍٚ ادًض 1444 16

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 َٕرا يُٛر ذٕـٛك يذًض 1444 17

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 َضٖ جًال يُصٕر تكر    1444 18

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 ىَضٖ جًال عفٛفٗ اتراْٛ 1444 19

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 17 َضٖ دطٍٛ دطٍٛ عثضهللا دطٍٛ 1410 21

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 
 (( 18)) رلى     0202/0201كػؿ تأضًاء طالب انفرلح انثانثح ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  

 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َضٖ زكرٚا انطٛض غذاذّ 1414 1

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َضٖ عٕاص عٕاص دطاٍَٛ زٚاٌ 1414 2

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َضٖ غرٚؿ ْاغى يذًضعهٙ 1414 3

 المبنى الجديدطرقة بالدور الثانى  18 َضٖ يذًض عثضانرٕاب كايم 1411 4

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َضٖ يذًض يصطفٗ اضًاعٛم يطهى 1414 5

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َضٖ ْػاو ـرذٗ عثضانذاـع 1414 6

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َض٘ يذًض انطٛض ادًض 1414 7

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َريٍٛ انطٛض ـارٔق يذًض يضكٕر 1414 8

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َعًٛح ادًض انثضٖٔ ريضاٌ عهٗ  1414 9

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َعًٛح صثر٘ ادًض يعٕض راغض 1440 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َؽى عاطؿ دايض تضٖٔ يذًض 1444 11

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٓا ياْر عثضانثاضظ ٕٚضؿ 1444 12

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٓال يذطٍ دطٍٛ ضعٛض انػرلأٖ 1444 13

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٕرا ريضاٌ عثضانعهٛى يذًض 1441 14

 لثانى المبنى الجديدطرقة بالدور ا 18 َٕرا يذًض َٕر انضٍٚ يذًض 1444 15

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٕرا يذًٕص طكٗ عهٗ اتراْٛى 1444 16

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٕرا يرزٔق يذًض انطٛض 1444 17

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٕرهللا عَٕٗ نثٛة يذًض عهٗ 1444 18

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 عض انطٛضَٕراٌ غُض٘ عطا ض 1444 19

 طرقة بالدور الثانى المبنى الجديد 18 َٕرْاٌ جًال يذًض يذًض دطٍ انمصاؼ 1440 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 

 (( 19)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 

 مكان  اللجنة جنةرقم  الل االضـــــــــى الجلوس رقم م

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 َٕرْاٌ عثضانذًٛض عثضانعسٚس أتٕانعسو 1444 1

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 َٕرْاٌ عثضانؽُٗ يذًض يشرار اتٕتكر 1444 2

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 َٛفٍٛ ـرذٗ ادًض يذًض صٔصار 1444 3

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 تٕٛيٗ عثضانعسٚس عثضانطالوْاجر  1441 4

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْاجر ضًٛر ادًض اتٕانعال 1444 5

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْاجر صالح عٕٚص ادًض عثضهللا 1444 6

 الجديدغرفة بالدور االول المبنى  19 ْاجر عثض انشانك ـرذٗ 1444 7

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْاجر يذًض يذًض يصطفٗ  1444 8

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْاجر ٚاضر غعثاٌ عثضانعسٚس يذًٕص 1444 9

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْانح طهعد ضٛض انجًم 1440 11

 الدور االول المبنى الجديدغرفة ب 19 ْاَٗ عًرٔ عهٗ اتراْٛى عًرٔ 1444 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْثح اتٕ زٚض انصٛاص عثضانْٕاب 1444 12

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْثح عطٛح ادًض عهٗ 1444 13

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْثح يذًض رضا يذًض انطٕسٗ غرٚؿ 1441 14

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ض انعسٚس انطٛضْضٖ ريضاٌ عث 1444 15

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْضٚر ضًٛر عثضهللا انطٛض 1444 16

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْضٚر صالح دطُٗ انػذاخ 1444 17

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ْضٚر عٛض انطٛض دطٍ 1444 18

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ُْاء يذرٔش عثضانطالو اتراْٛى دًاص 1444 19

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 19 ُْاء يذًض عثضانًجٛض عهٗ 1440 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و1/6/0201
 

 

 (( 02)) رلى     0202/0201ذكُٕنٕجٛا انرعهٛى  نعاو  انثانثحكػؿ تأضًاء طالب انفرلح 
 رقم م

 الجلوس
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة ـىاالضــــــــ

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ُْض يذًض اتراْٛى يذًض 1444 1

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ْٕٚضِ يجضٖ انطٛض اتراْٛى 1444 2

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ْٛاو عهٗ صثرٖ عطّٛ عهٗ ضانى 1444 3

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 عثضانًجٛضٔرصج عًاص يذًضٖ  1441 4

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٔـاء ضٛض يذرٔش يذًض انثٛهٗ 1444 5

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٔالء عثضانفراح يذًض ضٛض عاير 1444 6

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٔالء يصطفٗ ادًض عثضانماصر 1444 7

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚارا ضعٛض انطٛض يذًض عثضانشانك 1444 8

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ اضايح عثضانؽفار يذًٕص عثضانثالٗ 1444 9

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ اغرؾ عثضانجٕاص سضر 1440 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 انطًخٚاضًٍٛ انطًخ عثضهللا  1444 11

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ ضاليّ ضٛض يذًض انعراٚع 1444 12

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ ضٛض يذًض ضٛض يذًض عاير 1444 13

 لمبنى الجديدغرفة بالدور االول ا 21 ٚاضًٍٛ عفٛفٗ انطٛض عثضانثالٗ انكٕيٗ 1441 14

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ عهٗ يذًض انعرتٗ عثض انًًٍٓٛ 1444 15

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ يذًض ادًض ايٍٛ ادًض 1444 16

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚاضًٍٛ يُٛر يراص انطٛض 1444 17

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٛى يصطفٗٚاضًٍٛ ٔائم اتراْ 1444 18

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 ٚطرا جًال انضٍٚ يذًض غرٚؿ 1444 19

 غرفة بالدور االول المبنى الجديد 21 يٗ دًاصِ ـاٚك عهِٕٛ 1100 21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 و1/6/0201
 

 

 (21) ٛا انرعهٛى غعثح ذكُٕنٕجانفرلح انثانثح  نالعاصجانثالٌٕ طالب انكػؿ تأضًاء 
 مكان  اللجنة رقم  اللجنة االضـــــــــى الجلوس رقم م

 
 اضراء عٛض رـاعٗ يذًض 1104 1

 بالدور االول المبنى الجديد طرقة 21

 بالدور االول المبنى الجديد طرقة 21 أيٛرج عثضانرازق اتراْٛى عهٗ  1104 2

 ول المبنى الجديدبالدور اال طرقة 21 ضعض ضعٛض ذٕـٛك اضًاعٛم 1104 3

 بالدور االول المبنى الجديد طرقة 21 عثضانردًٍ َجاح ؼرٚة يذًٕص  1101 4

 


