
 

 

 ( الريادةالعلويت ) هلفاالرضاداالكاديوً

2014/2015 

1 
 

Group 3-01 
 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 استارهتفرغبقسوالهستىلىجً ساهىالحسيٌىعطيـت/د.ا 01-3 الثالثت

 

 

 توقيعالطالب اسمالطالب الرقماألكاديمى مسلسل

  اترا١ُ٘ ػثعهللا اترا١ُ٘ ض١ًٍ 120001  .1

  اترا١ُ٘ دمحم غر٠ف  اٌسالي 120002  .2

  اترا١ُ٘ ٚز١ع اٌدارزٝ زطة إٌثٝ 120003  .3

  ازّع اتٛاٌّدع ِص١ٍسٝ ػثع رتح 120004  .4

  ازّع ازّع غٍثٟ ازّع اٌصرفٟ 120005  .5

  ازّع ذاِر رغاظ اٌط١ع ػثع اٌؼاي 120006  .6

  ازّع زط١ٓ ضؼع غ١ُٕ 120007  .7

  ازّع زّعٜ ضؼ١ع اٌط١ع طازْٛ 120008  .8

  ازّع ضاٌع ػثع اٌؼس٠س ػثع اٌرزّٓ 120009  .9

  ازّع رخة ػثعٖ ض١ٍّح 120010  .10

  ازّع ضؼ١ع دمحم اٌث١ِٛٝ 120011  .11

  ازّع ض١ّر ػثع اٌط١ّغ اٌفمٟ 120012  .12

  ازّع غٛلٝ ػ١ٍّٝ زث١ة 120013  .13

  ازّع صثسٟ خاتر اٌسر٠فح 120014  .14

  ازّع ػاطف ػثع اٌداتر اٌطٛضٝ 120015  .15
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Group 3-02 
 

 

 الرائذالعلوً كىدالوجوىعت الفرقت

 (الورضذاألكاديوً)

 الىظيفت

 استارهساعذبقسوالكيوياءالحيىيت أيوٌكيالًىعبذالحويذسعذهللا /د 02-3 الثالثة

 

 تىقيعالطالب اسوالطالب الرقواألكاديوً هسلسل

  ازّع ػاطف دمحم اٌغساٜٚ 120016  .16

  ازّع ػثع اٌطاٌك فرج ػثع اٌّمصٛظ 120017  .17

  ازّع ػثع إٌّصف ػثع اٌؼس٠س تعر 120018  .18

  ازّع ػثعاٌسك ػثعاٌؼس٠س غٍثٟ 120019  .19

  ازّع ػثعاٌس١ّع ػثعاٌؼس٠س إٌّر 120020  .20

  ازّع ػسخ ػثعاٌفراذ و١ٍٍٗ 120021  .21

  ازّع ػٍٝ اتٛاٌّىارَ اٌثرترٜ 120022  .22

  ازّع فرسٝ اٌط١ع زغٍٛي 120023  .23

  ازّع ِاخع ػثع اٌفراذ ِسّٛظ ػثع هللا 120024  .24

  ازّع دمحم اٌّٙعٜ ِرٌٛٝ اٌػر١سٝ 120025  .25

  ازّع دمحم زافع ض١ٍُ 120026  .26

  ازّع دمحم زّاظ صاٌر اٌغ١ّٕٝ 120027  .27

  ازّع دمحم غثً اٌط١ع ِٕٙا 120028  .28

  ازّع دمحم ٌطفٝ ػثاش تعر 120029  .29

  ازّع دمحم ِطرار ٠س١ٝ 120030  .30
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Group 3-03 

 

 

 الرائذالعلوً كىدالوجوىعت الفرقت

 (الورضذاألكاديوً(

 الىظيفت

 هذرسبقسوالكيوياءالحيىيت ياسرعبذالستارالغباضً/ د 03-3 الثالثة

 

 تىقيعالطالب اسوالطالب الرقواألكاديوً هسلسل

  ازّع ِسّٛظ ػثعاٌؼ١ٍُ فا٠ع 120031  .31

  ازّع ِطؼع زطٓ تع٠رٖ 120032  .32

  ازّع ِٙعٞ ػثع اٌسف١ع ازّع ضالَ 120033  .33

  ازّع ٔاظٜ غثً ػثع اٌس١ّع اٌفمٝ 120034  .34

  ازّع ٔٛذ دمحم زاِع 120035  .35

  أضاِح ضاٌع دمحمٜ إٌّػاٜٚ 120036  .36

  اضالَ ػاصُ ػثع اٌدٛاظ ػالَ 120050  .37

  اضالَ ػٍٝ ػثع اٌطاٌك غا١٘ٓ 120052  .38

  اضالَ فٛزٞ ازّع اٌّسرٚلٟ 120053  .39

  ا١ٌٌٛع ضاٌع خٛظج لات١ً 120077  .40

  اِدع اترا١ُ٘ دمحم ػط١ٗ ػٛظٖ   .41

  أعرٚ ضؼع اضىٕعر خرخص 120099  .42

  أص ػثع هللا ػثع إٌّؼُ اتٛ غ١سٗ 120100  .43

  أ٠ّٓ خالي ػثع اٌفراذ اٌػٛرتدٝ 120135  .44

  تا٘ر ٠سٝ ٌث١ة اٌماضٝ 120139  .45
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Group 3-04 

 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسبقسوالهستىلىجً ًجىىسعذهحوىدغٌين /د 04-3 الثالثة

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  اضراء ازّع دمحم اٌػر٠ف 120037  .46

  اضراء اٌطؼ١ع ػثعاٌس١ّع ٔٛار  120038  .47

  ئضراء خّؼح ػثع اٌؼس٠س اٌط١ع أزّع 120039  .48

  ئضراء زطٓ ػٍٝ ض١ٍفح 120040  .49

  اضراء رخة ػثعاٌس١ّع ِٛضٝ 120041  .50

  اضراء ضؼ١ع ػثع اٌطرار اترا١ُ٘ اٌدٕعٞ 120042  .51

  اضراء ضالِح ػٍٝ اتٛ اٌطؼٛظ 120043  .52

  اضراء ػاظي اٌط١ع اٌثٍراخٟ 120044  .53

  اضراء ػثع اٌّسطٓ ػثع اٌؼس٠س ػّارج 120045  .54

  اضراء فرزاخ ضؼع أ١ِٓ ض١ٍّاْ 120046  .55

  اضراء دمحم اٌط١ع زا٠ع 120047  .56

  اضراء دمحم ضؼ١ع ػثع اٌٛازع راغع 120048  .57

  اضراء ِصطفٝ ضؼ١ع اٌغرتاٜٚ 120049  .58

  اضّاء ا٠ٙاب ػطىر دمحم ز٠عاْ 120054  .59

  اضّاء ض١ّر تعٜٚ دمحم اتٛ فا٠ع 120056  .60
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Group 3-05 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 استارهتفرغبقسوالهستىلىجً بثيٌتلبيبوحوىد/د.ا 05-3 الثالثة
 

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  اضّاء ػثع اٌثار وّاي اٌؼر٠ثٝ 120057  .61

  اضّاء ػثعاٌّسطٓ ِسّٛظ اٌسا٠ص 120058  .62

  اضّاء ِدعٜ ػثعاٌطرار ا١ٌٍّدٝ 120059  .63

  اضّاء دمحم صع٠ك اٌع٠ة 120060  .64

  اضّاء دمحم فارٚق اتٛ زػ١ع 120061  .65

  أغراق ضاِٝ ئترا١ُ٘ ػ١طٟ 120062  .66

  االء اٌط١ع ازّع اٌصاٜٚ دمحم 120063  .67

  آالء اٌط١ع دمحم ػ١طٝ 120064  .68

  االء ضؼ١ع ت١ِٛٝ اٌثّثاٚٞ 120065  .69

  آالء صثسٝ خٛظج اٌصثاؽ 120066  .70

  االء ػثع اٌغٕٟ دمحم ػثع اٌغٕٟ 120067  .71

  االء ػثع إٌّؼُ دمحم دمحم ػثّاْ 120068  .72

  االء دمحم رِضاْ ِسّٛظ ض١ًٍ 120069  .73

  أالء دمحم صاتر ػٍٝ اٌػاػر 120070  .74

  آالء دمحم دمحم دمحم أتٛ إٌصر 120071  .75
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Group 3-06 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرسبقسوالكيوياءالحيىيت راًيادمحمعزهىوحوذالطارلي/ د 06-3 الثالثة

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  االء ِؼٛض ػثعاٌٙاظٜ ازّع االٚظْ 120072  .76

  اٌػ١ّاء خّاي دمحم ػّارٖ 120074  .77

  اٌػ١ّاء صثسٝ ازّع ِسّٛظ ضؼع 120075  .78

  اٌػ١ّاء ػثع اٌٍط١ف ض١ٍّاْ اٌدرٚأٝ 120076  .79

  اِأٟ اٌعضٛلٟ دمحم ػطٛج 120078  .80

  أِأٟ ػثع اٌّسطٓ دمحم ػثع هللا ضاٌُ اٌٍٍٙٛتٟ 120079  .81

  اِأٝ ػصاَ اٌع٠ٓ اٌط١ع تاظٗ 120080  .82

  أِأٝ ٔاصر غؼثاْ اٌػراتٝ 120081  .83

  اًِ ػاظي ِسّٛظ ضٍطاْ 120083  .84

  أًِ دمحم فرر هللا غؼ١ة 120084  .85

  ا١ِرج اضاِٗ دمحم اٌؼثع 120086  .86

  ا١ِرج اٌط١ع ازّع خاظ 120087  .87

  أ١ِرج ضاٌع ػثعاٌطرار لٕع٠ً 120088  .88

  ا١ِرج ػاطف ػّر دمحم 120089  .89

  أ١ِرج ػالء اٌع٠ٓ ئضّاػ١ً ٠ٛضف 120090  .90
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Group 3-07 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسبقسوالكيوياءالحيىيت ًسريٌجوااللذيٌإهاهالهلباوي/ د 07-3 الثالثة

 
 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ا١ِرج ورَ ػثع اٌفراذ ز٠ٓ اٌع٠ٓ 120091  .91

  ا١ِرج ِسّٛظ زاِع اٌمفً 120092  .92

  أ١ِرج ٠سٝ ػ١ع زّع 120093  .93

  أ١ِرٖ ازّع ػثعاٌؼس٠س اتٛاٌؼال 120094  .94

  ا١ِرٖ اٌط١ع اترا١ُ٘ ػثع اٌّد١ع اٌؼعي 120095  .95

  أ١ِرٖ ورَ ػثع اٌؼس٠س زّع 120096  .96

  ا١ِّح تعٚٞ رغاظ تعٚٞ 120097  .97

  أ١ِٕح ػالء اٌع٠ٓ ػثع اٌرازق ِسّٛظ  120098  .98

  أٔطاَ ضؼ١ع فإاظ زّاَ 120101  .99

  أٔغاَ ض١ٍّاْ ػثع اٌطاٌك ِصطفٝ اٌّؼعٚي 120102  .100

  آ٠اخ غٛلٟ ض١ع أزّع أتٛ ٌ٘ٛح 120103  .101

  ا٠ٕاش اٌط١ع ِسّٛظ لاضُ 120136  .102

  ئ٠ٕاش ٔث١ً صاٌر اٌسٕفٝ 120137  .103

  تاو١ٕاَ زطاَ اٌع٠ٓ ضؼ١ع لطة اٌعور 120138  .104

  تعٚر اترا١ُ٘ ػٍٝ ِطرار دمحم ظر٠ٚع 120140  .105
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Group 3-08 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 استارهكيوياءحيىيت هأثركاهلعبذالسالهالطافعً/ د 08-3 الثالثة

 

 ذٛل١ؼاٌطاٌة اضّاٌطاٌة اٌرلّاألواظ٠ّٝ ِطٍطً

  آ٠ٗ اترا١ُ٘ اٌط١ع فرزاخ 120104  .106

  آ٠ح أٔص ػثع اٌرزّٓ اٌعتٟ 120105  .107

  ا٠ٗ اٌط١ع ػثع هللا طا٠ً 120106  .108

  أ٠ٗ هللا فر٠ع ِصطفٝ اٌس٠اخ 120107  .109

  ا٠ح ضاٌع ازّع ا١ٌّٙٝ 120108  .110

  ا٠ٗ خّاي اترا١ُ٘ ت١ثرش 120109  .111

  ا٠ٗ رضا خاظ دمحم اٌسٕفٟ 120110  .112

  آ٠ٗ رضا دمحم اٌثٍػٝ 120111  .113

  ا٠ٗ طٗ ضث١ً هللا اٌط١ع دمحم ػ١ع 120112  .114

  آ٠ح ػاطف اٌث١ِٛٝ اٌث١ِٛٝ 120113  .115

  آ٠ح دمحم أتٛا١ٌس٠ع إٌم١ة 120114  .116

  آ٠ح ِطرار دمحم ذاج اٌع٠ٓ 120115  .117

  ا٠ٗ ػاطف اٌط١ع لرغُ 120116  .118

  ا٠ٗ ػاطف دمحم فرٛذ خثر 120117  .119

  ا٠ٗ ػثع اٌس١ٍُ دمحم ػثع اٌس١ٍُ ِصطفٝ 120118  .120
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Group 3-09 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 استارهكيوياءحيىيت هٌالعبذالعزيزدمحمسعفاى/ د 09-3 الثالثة

 

 

 تىقيعالطالب اسوالطالب الرقواألكاديوً هسلسل

  ا٠ٗ ػثع اٌس١ّع تٙداخ ػرفاخ 120119  .121

  ا٠ٗ دمحم زطٓ اٌّغرتٝ 120120  .122

  آ٠ٗ ِصطفٝ ضؼع ِصطفٝ ػثّاْ 120121  .123

  ا٠ٗ ٔط١ُ زطٕٟ ٔدُ 120122  .124

  ئ٠ّاْ ئترا١ُ٘ ِطرم١ُ ػّارج 120123  .125

  ا٠ّاْ زطٓ ػثع اٌؼظ١ُ ِٕصٛر 120124  .126

  ا٠ّاْ زّعٜ ِسّٛظ إٌّٛفٝ 120125  .127

  ا٠ّاْ رِسٜ دمحم ازّع ِرػٝ 120126  .128

  ئ٠ّاْ ض١ع أزّع دمحم اٌط٠ًٛ 120127  .129

  ا٠ّاْ طارق ذٛف١ك ِٙراْ 120128  .130

  ئ٠ّاْ ػثع اٌّد١ع تط١د ِسّٛظ 120129  .131

  ئ٠ّاْ ػٍٟ صالذ زدازٞ 120130  .132

  ا٠ّاْ ِدعٜ ٔاصف ػاِر 120131  .133

  ا٠ّاْ دمحم صاتر زطٓ 120132  .134

  ا٠ّاْ دمحم ػثعاٌٙاظٞ طراظ 120133  .135
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Group 3-10 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسكيوياءحيىيت صفاءإبراهيوعبذالفتاحطاليل/ د 10-3 الثالثة

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ا٠ّاْ ٠س١ٝ ػثع اٌس١ّع دمحم ٠ٛضف 120134  .136

  تطّح اٌط١ع ػٍٟ اٌساج ػٍٟ 120141  .137

  تطّح دمحم اتٛ اٌؼثاش ازّع ض١ٍفٗ 120142  .138

  تطّٗ صالذ اٌع٠ٓ ػثع اٌؼس٠س غؼثاْ 120143  .139

  تطّٗ دمحم ضاٌع ظ٠اب 120144  .140

  تطٕد خّاي دمحم ِصطفٝ زػ١ع 120145  .141

  تطٕد ٔػأخ دمحم إٌسرح 120146  .142

  ذط١ُٕ خّاي ػثعٖ ازّع ػٍٝ 120149  .143

  ذط١ُٕ زاِع ِصطفٟ أتٛ اٌؼال 120150  .144

  ذط١ُٕ ضؼ١ع زط١ٓ غر١ح 120151  .145

  ذمٝ ػاظي دمحم ضؼ١ع 120152  .146

  ذمٝ ػثّاْ ػثّاْ اٌمفاؼ 120153  .147

  ذم١ا دمحم تعٚٞ االضرج 120154  .148

  خ١ٙاْ ض١ع ػثعاٌؼس٠س أزّع 120155  .149

  زث١ثح ِدعٞ زط١ٓ ئضّاػ١ً 120158  .150
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Group 3-11 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 استارهكيوياءحيىيت السيذصابرابىالٌىر /م.د.ا 11-3 الثالثة

 

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  تٛال ٔاخٟ واًِ ١ِطائ١ً 120148  .151

  زاذُ دمحم ِطرار ػثعاٌؼس٠س اٌص١اظ 120156  .152

  زازَ ضؼ١ع ػٍٟ ز٠ٓ اٌع٠ٓ 120157  .153

  زطاَ ػاطف دمحم إٌم١ة 120160  .154

  زطاَ ػسخ ػثعاٌطالَ تالط 120161  .155

  زطاَ ٘ػاَ زٍّٝ اٌطثاش ـــــــــ  .156

  زط١ٓ دمحم زط١ٓ دمحم 120164  .157

  ضاٌع ِسّٛظ فٛزٜ أتٛزصٛج ـــــــ  .158

  راِٟ ازّع ٠طرٜ ػثع اٌؼس٠س ترض١ُ 120188  .159

  راِٟ ػثع إٌّؼُ دمحم ػٍٟ اٌؼدٛزج 120189  .160

  رفؼد زطٕٝ دمحم رفؼد 120192  .161

  ضاِر ػٍٝ ِسّٛظ ض٠ٍُٛ 120214  .162

  غاظٞ دمحم ٠طرٞ رخة اٌطٌٟٛ 120230  .163

  غؼثاْ ازّع ِؼٛض ظاٚظ 120235  .164

  طارق صالذ فٛزٞ زط١ٓ ػ١طح 120242  .165
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Group 3-12 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسفسيىلىجً غادةسويرعبذاللهعاهر/ د 12-3 الثالثة

 

 

  

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  زث١ثٗ اغرف ِسّٛظ ازّع 120159  .166

  زطٕاء رت١غ ض١ٍّاْ اٌطٌٛٝ 120163  .167

  ضع٠دح ازّع دمحم ػ١طٝ 120167  .168

  ضٍٛظ صعلٟ ػّر تع٠ر 120168  .169

  ضٍٛظ طارق ِسّٛظ دمحم الغ١ٓ 120169  .170

  ضٍٛظ ػاظي ػثعاٌّمصٛظ اٌصاٜٚ 120170  .171

  ظا١ٌا ضؼ١ع دمحم اٌّصرٜ 120171  .172

  ظػاء زافع اترا١ُ٘ ٠ٛضف 120172  .173

  ظػاء ِا٘ر ػثع اٌرؤف ازّع 120173  .174

  ظػاء ٠س١ٝ دمحم االزٚن 120174  .175

  ظ٠ٕا أزّع دمحم ازّع اٌفٛاي 120175  .176

  ظ٠ٕا اٌطثاػٝ زافع اٌطثاػٝ خسر 120176  .177

  ظ٠ٕا خالي ػثع اٌس١ٍُ غرف 120177  .178

  ظ٠ٕا رافد ػثع اٌظا٘ر اترا١ُ٘ غؼالْ 120178  .179

  ظ٠ٕا رخة ػسب اٌؼثع 120179  .180
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Group 3-13 

 

 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرس فارهاكىلىجً ههادمحمعلىالبطص/ د 13-3 الثالثة

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ظ٠ٕا ضؼ١ع ػثع اٌرزّٓ اٌػٕاٜٚ 120180  .181

  ظ٠ٕا ػثع إٌّؼُ ػثع إٌّؼُ غؼ١ة 120181  .182

  ظ٠ٕا ػثعإٌثٝ غازٜ زث١ة 120182  .183

  ظ٠ٕا فرسٝ ض١ٍّاْ لاضُ 120183  .184

  ظ٠ٕا وّاي ػثعٖ ٠ٛضف تعر 120184  .185

  ظ٠ٕا دمحم اٌط١ع ازّع غرف 120185  .186

  ظ٠ٕا دمحم ِصطفٝ ضالَ 120186  .187

  ظ٠ٕا ِصطفٝ ػٍٝ ئترا١ُ٘ ػٍٝ 120187  .188

  رزّٗ خّاي ػثع اٌرازق رضٛاْ 120190  .189

  رضٜٛ أورَ دمحم ضالف 120191  .190

  رل١ٗ ػاظي ِسّٛظ ػس اٌع٠ٓ صمر 120193  .191

  رل١ٗ ِسّٛظ ػثعاٌؼاطٝ اترا١ُ٘ زّع 120194  .192

  رٔا ِدعٞ ضؼع اٌثٕا 120195  .193

  رٔاء طارق دمحم ٔصار 120196  .194

  رٚضٗ أص دمحم ض١ٍفٗ 120197  .195
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Group 3-14 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسباثىلىجً ًاًيسطىقيطبلهىله/ د 14-3 الثالثة

 

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ر٠ُ خّاي ٌطفٝ اٌدًّ 120198  .196

  ر٠ُ زّعٜ دمحم فٛزٜ اٌدّاي 120199  .197

  ر٠ُ رضا زط١ٓ زالٖٚ 120200  .198

  ر٠ُ ِدعٞ ػثعاٌسى١ُ ِسرٚش ض٠ٍُٛ 120201  .199

  ر٠ٙاَ اترا١ُ٘ ػثع اٌط١ّغ أتٛ غا١٘ٓ 120202  .200

  ز٠ٕة دمحم دمحمٜ دمحم تعٜٚ 120203  .201

  ضارج خّاي ا١ِٓ ػثعٖ ا١ٌٍّدٟ 120205  .202

  ضارج زور٠ا ازّع دمحم ضالَ 120206  .203

  ضارج صثرٞ فإاظ اٌساٌِٟٛ 120207  .204

  ضارج فا٠س ػثع اٌؼس٠س ز١ّعج 120208  .205

  ضارج ِدعٜ دمحم اٌف١ػاٜٚ 120209  .206

  ضارج دمحم زطٓ ضٍطاْ 120210  .207

  ضارٖ ازّع خّؼٗ ِٛافٟ ػط٠ٛٗ 120211  .208

  ضارٖ أضاِٗ ػثع هللا ئترا١ُ٘ 120212  .209

  ضاٌٟ ضاِٟ ػثع اٌطرار اٌغٕعٚر 120213  .210
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Group 3-15 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرسباثىلىجً هروهوحوذدمحمسراجالذيي/ د 15-3 الثالثة

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ضسر اٌٛصاي دمحم اٌط١ع ض١ًٍ 120215  .211

  ضؼاظ ٔداذ ػثع هللا اٌث١اع 120216  .212

  ضٍّٟ ضاِٟ ازّع ػٍٟ غر١ٗ 120217  .213

  ضٍّٝ ضؼع دمحم ػٍٝ صمر 120218  .214

  ضٍّٝ ضؼ١ع اٌط١ع اٌمٍٍٝ 120219  .215

  ضٍّٝ غر٠ف صالذ ػ١ع 120220  .216

  ضٍّٝ ٠طرٜ فٛزٜ إٌؼٕاػٝ 120221  .217

  ضٍٜٛ ازّع ػٍٝ ضالف 120222  .218

  ضّاء صثرٞ دمحم ػٍٟ ض١ٍّاْ 120223  .219

  ضّاذ ٘ػاَ ِطؼٛظ اضّاػ١ً ز٠اْ 120224  .220

  ضّر ػثع اٌد١ع زور٠ا ػث١ع 120225  .221

  ضٕعش صثسٟ أزّع ٘الي 120226  .222

  ضٕعش ِطرار اٌط١ع ٔصار 120227  .223

  ضٙاَ ػثعاٌس١ّع خاتر اٌص١فٝ 120228  .224

  ضٛزاْ ضؼع ػثع اٌٌّٛٝ غساذٗ ػّارج 120229  .225
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Group 3-16 

 

كىد  الفرقت 

 الوجوىعت
 الرائذ العلوً

 )الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسباثىلىجً ًهىوحوذًىرالذيٌأحوذعبذالرحين/ د 16-3 الثالثة

 
 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  غاظ٠ٗ ِثرٚن ػثع اٌد١ًٍ ٔصار 120131  .226

  غرٚق ازّع اٌط١ع ػثع اٌّمصٛظ اٌرر٠ص 120232  .227

  غرٚق ػثع إٌّؼُ ػثع إٌثٝ فرج 120233  .228

  غرٚق ِصطفٝ ػٍٝ ِصطفٝ ػثعاٌؼاطٝ 120234  .229

  غ١ّاء رضا فّٟٙ ػثع اٌس١ّع 120236  .230

  غ١ّاء ضالِٗ ِصطفٝ اٌع٠ة 120237  .231

  غ١ّاء صثسٝ أزّع تع٠ر 120238  .232

  غ١ّاء طٗ ػثع اٌسى١ُ ػّارٖ 120239  .233

  غ١ّاء ػثع إٌثٝ ػثعاٌؼس٠س غؼثاْ 120240  .234

  غ١ّاء ػثع اٌٙاظٜ دمحم اٌطما 120241  .235

  ػث١ر رخة ػٍٝ طٗ 120256  .236

  ػث١ر رِضاْ ِرػٝ اٌؼعٌٝ 120257  .237

  ػث١ر صثسٝ ػٍٝ أزّع ض١ٍّاْ 120258  .238

  ػسج ػثع اٌسى١ُ تعر ِسّٛظ 120259  .239

  ػال غر٠ف ػثعاٌس١ّع ػثعاٌس١ّع ض١ٍُ 120260  .240

 

 

Group 3-17 
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 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرسفارهاكىلىجً هحوىدحاهذالعضيوً /د 17-3 الثالثة

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ػاِر واًِ ػاِر اتٛ طؼ١ّٗ 120243  .241

  ػثع اٌس١ّع دمحم اٌط١ع ِسّٛظ 120244  .242

  ػثعاٌرزّٓ ػصر دمحم ػصر 120245  .243

  ػثع اٌرزّٓ ػ١ع ٠ٛضف رضٛاْ 120246  .244

  ػثع اٌرزّٓ دمحم ػثع اٌماظر اٌد١الٔٝ 120247  .245

  ػثعاٌرزّٓ دمحم دمحم ِرضٝ تاغا 120248  .246

  ػثعاٌرزّٓ ِّعٚذ ازّع ػثعرتٗ 120249  .247

  ػثعاٌفراذ ازّع ػثعاٌفراذ غا١٘ٓ 120250  .248

  ػثعاٌفراذ أٛر ػثعاٌفراذ اٌط١ٛفٝ 120251  .249

  ػثع هللا ػثاش اٌط١ع اٌط١ع االغّٛٔٝ   .250

  ػثع هللا دمحم ػثع اٌطالَ ازّع ضٍف 120253  .251

  ػثع هللا ِس١ٝ ػثع رتح ػْٛ هللا 120254  .252

  ػثعهللا ِصطفٝ ػثعهللا اتٛاٌطؼٛظ 120255  .253

  ػٍٝ ػاطف ػٍٝ زط١ٓ 120262  .254

  ػٍٟ ٔصر ػٍٟ اٌط١ع خ٠ٍٟٛ 120263  .255
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Group 3-18 

 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسباثىلىجً هالتسعيذبسيىًىالربيعً/د 18-3 الثالثة

 

 تىقيعالطالب اسوالطالب الرقواألكاديوً هسلسل

  ػال ػثع إٌاصر دمحم اٌطسالٜٚ 120261  .256

  ػ١ٍاء ِصطفٝ ػٍٜٛ اٌطىرٜ 120264  .257

  ػ١ٍاء ٔاصر ِثرٚن ػالَ 120265  .258

  غاظج ضؼ١ع ِطؼٛظ ٔاخٟ 120275  .259

  غع٠ر ظضٛلٝ اترا١ُ٘ ػٍٝ اٌغر٠ة 120276  .260

  فاطّح اٌس٘راء ِسرٚش دمحم ٌ٘ٛح 120277  .261

  فاطّح اٌس٘راء ٠س١ٝ فرسٝ دمحم لّثر 120279  .262

  فاطّٗ اٌؼرتٝ غف١ك اٌٛاػر 120280  .263

  فاطّح صثرٜ زط١ٓ اٌط١ع خؼفر 120281  .264

  فاطّح ػثع اٌٛازع ػثع اٌفض١ً اٌطٛاق 120282  .265

  فاطّح ػسخ ػثعاٌطرار اٌٍٛلا 120283  .266

  فاطّٗ زوٟ ػثعاٌّردٍٟ ِٛضٝ 120284  .267

  فاطّٗ ِطؼع دمحم تالتً 120285  .268

  فٛز٠ٗ ػاظي ػػّاٚٞ دمحم 120287  .269

  فٛز٠ٗ ِرزٚق دمحم اترا١ُ٘ 120288  .270
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Group 3-19 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرسباثىلىجً دمحمعبذالحويذاالسكٌذراًً/ د 19-3 الثالثة

 

 ذٛل١غ اٌطاٌة اضُ اٌطاٌة اٌرلُ األواظ٠ّٝ ِطٍطً

  ػّار فرسٝ دمحم اٌؼراتٝ 120266  .271

  ػّر رِضاْ ػثاش اٌطٕثػاٜٚ 120267  .272

  ػّر طٗ ػثع اٌفراذ ِصطفٝ 120268  .273

  ػّر دمحم اٌط١ع خالٌٗ 120269  .274

  ػّرٚ ازّع خٛظج دمحم اتٛ ١ٌٍح 120270  .275

  ػّرٚ ازّع غٛلٟ اٌػر٠ف 120271  .276

  ػّرٚ ِدعٜ دمحم ػثع اٌرازق 120272  .277

  ػّرٚ دمحم ػثع اٌؼظ١ُ ضاٌع 120273  .278

  ػّرٚ ٠اضر ضؼ١ع ف١ُٙ ٔصار 120274  .279

  ور٠ُ اٌطؼ١ع رضٛاْ الغ١ٓ 120289  .280

  و١رٌص ٔث١ً ِط١سح ١ِطائ١ً 120290  .281

  ِاخع دمحم ػثعاٌس١ٍُ غٛظف  120292  .282

  ِثرٚن ِسّٛظ ِثرٚن دمحم ضالِٗ 120295  .283

  دمحم ازّع دمحم اتٛض١ف 120296  .284

  دمحم اضاِح دمحم خاِغ 120297  .285

 

 

 



 

 

 ( الريادةالعلويت ) هلفاالرضاداالكاديوً

2014/2015 

20 
 

Group 3-20 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (لورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسباثىلىجً داليارفعتالسيذالطراكً/ د 20-3 الثالثة

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ٌماء ضؼ١ع ػثع اٌغفار غٍثٝ 120291  .286

  ِارٜ خرخص ػثع إٌٛر ض١ف١ٓ 120293  .287

  ِا١٘راب ِرضٝ ػثع اٌس١ّع فرزاخ 120294  .288

  ِراَ ض١ّر دمحم ضالِٗ 120341  .289

  ِر٠ُ ػثع اٌؼس٠س اتٛ اٌفرٛذ ػط١فح 120342  .290

  ِر٠ُ ػثعإٌثٝ ػثع اٌؼس٠س اٌطٕثػاٜٚ 120343  .291

  ِٕار ئترا١ُ٘ ِصطفٝ ِط١ّر 120355  .292

  ِٕار أتٛ اٌؼ١ٕٓ أزّع تٍٛز 120356  .293

  ِٕار ِصطفٝ صاتر زث١ة 120357  .294

  ِٕحهللا خ١ًّ ػٍٝ غٍثٝ 120358  .295

  ِٕحهللا ِّعٚذ اٌط١ع إٌّٛفٝ 120359  .296

  ِٕٗ هللا ِسطٓ أ١ِٓ غ٘ة 120360  .297

  ِٕٝ ازّع دمحم ِرٌٛٝ خؼفر 120361  .298

  ِٕٝ طٍؼد ذٛف١ك ػّارج اٌدًّ 120362  .299

  ِٙا اضّاػ١ً ػط١ح فرغً 120363  .300
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Group 3-21 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(

 الىظيفت

 هذرسفارهاكىلىجً وائل دمحم يىسف/ د 21-3 الثالثة

 
 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  دمحم أغرف ػثع اٌطرار اٌعلٓ 120298  .301

  دمحم اغرف دمحم اتٛ ز٠ع 120299  .302

  دمحم اٌط١ع دمحم ػس اٌع٠ٓ 120300  .303

  دمحم اٌط١ع ِٛضٝ ِٛضٝ 120301  .304

  دمحم خّاي ػٍٟ دمحم 120302  .305

  دمحم خّاي دمحم اٌمظ 120303  .306

  دمحم زدازٜ اٌػساخ ِطٍٛف 120304  .307

  دمحم زطٕٝ زط١ٕٓ ضؼع 120305  .308

  دمحم زّعٜ ضؼ١ع رخة 120306  .309

  دمحم رغاظ دمحم زالت١ح 120307  .310

  دمحم صاتر زطٓ اٌٙٛارٜ   .311

  دمحم صالذ اٌع٠ٓ اترا١ُ٘ ض١ع أزّع اٌسٕفٝ 120310  .312

  دمحم صالذ ػٍٟ ِسّٛظ ا١ٌّٟٙ 120311  .313

  دمحم طارق صالذ اٌع٠ٓ اٌػافؼٝ 120312  .314

  دمحم طٍؼد دمحم اٌرفاػٝ 120313  .315
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 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت اٌفرلح 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرسويكروبيىلىجً أحوذعطيتعطيتعليسالهت /د 22-3 الثالثة

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  دمحم ػثع اٌسى١ُ دمحم إٌّر 120314  .316

  دمحم ػثع اٌماظر ِطرار ازّع غرٍٗ 120315  .317

  دمحم ػثع إٌاصر لطة زطٓ 120316  .318

  دمحم ػصاَ اٌط١ع أزّع ػثع إٌّؼُ ٠اض١ّٓ 120317  .319

  دمحم ػٍٝ غساذح اٌّعتٛذ 120318  .320

  دمحم ػٍٝ دمحم ضٍطاْ 120319  .321

  دمحم ػّاظ اٌع٠ٓ دمحم اتٛ اٌسطٓ 120320  .322

  دمحم ػّاظ ػثع اٌرزّٓ تط١ٟٛٔ 120321  .323

  دمحم ػ١ع ضؼع اٌطٌٛٝ 120322  .324

  دمحم فّٟٙ ػثع اٌفراذ تعٚٞ 120323  .325

  دمحم ِصطفٝ اٌط١ع ض١ع ازّع تعٚٞ   .326

  دمحم ِّعٚذ دمحم اٌط١عفرج 120325  .327

  دمحم ٔاصر اٌط١ع دمحم اٌطثاش 120326  .328

  دمحم ٔث١ً ػط١ٗ اٌسث١ثٝ 120327  .329

  دمحم ٘ػاَ ػثعاٌغٕٝ اتٛاٌسّع 120328  .330
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Group 3-23 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
   الىظيفت

 هذرسطفيلياث اسواعيلوحوىدعلىعبذالهادي 23-3 الثالثة

 

 

 ذٛل١غ اٌطاٌة اضُ اٌطاٌة اٌرلُ األواظ٠ّٝ ِطٍطً

  ِسّٛظ ازّع غثاغٟ رت١غ 120329  .331

  ِسّٛظ ازّع فرسٝ اتٛ ز٠ع 120330  .332

  ِسّٛظ ازّع ِصطفٝ االتاص١رٜ 120331  .333

  ِسّٛظ اغرف ػٕرر فرج 120332  .334

  ِسّٛظ اٌط١ع ِسّٛظ دمحم ػّارٖ 120333  .335

  ِسّٛظ رضا اٌط١ع اٌط١ع طٗ 120334  .336

  ِسّٛظ ضاِٟ ػٍٟ دمحم ضراج 120335  .337

  ِسّٛظ ضاِٝ ِصطفٝ اتٛغساٌٗ 120336  .338

  ِسّٛظ غٍثٟ ػثعاٌّمصٛظ اتٛضضرج 120337  .339

  ِسّٛظ ػثع اٌس١ّع اٌط١ع دمحم ػّر٠ٗ 120338  .340

  ِسّٛظ دمحم ػثعهللا راغع 120339  .341

  ِسّٛظ دمحم ٔد١ة ػثع اٌمٜٛ طا٠ً 120340  .342

  ِصطفٝ اترا١ُ٘ طٗ ضٍّاْ 120345  .343

  ِصطفٝ صفٛخ ػثعاٌغٕٝ غا١٘ٓ 120346  .344

  ِصطفٝ دمحم وّاي أزّع أتٛ اٌؼ١ٕٓ 120347  .345

 



 

 

 ( الريادةالعلويت ) هلفاالرضاداالكاديوً

2014/2015 

24 
 

Group 3-24 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسطفيلياث بهاءالذيٌرهضاًاالسىد/ د 24-3 الثالثة

 
 

 

 تىقيعالطالب اسوالطالب الرقواألكاديوً هسلسل

  ِصطفٝ دمحم ِطؼع ازّع ف١ٍٍٗ 120348  .346

  ِصطفٝ ٔاظر دمحم ػثع اٌرز١ُ اٌؼثاضٟ 120349  .347

  ِصطفٝ ٚخ١ٗ صع٠ك اٌدٕعٜ 120350  .348

  ِصطفٝ ٠سٝ ازّع ض١ٍّاْ اٌى١الٔٝ 120351  .349

  ِؼاغ ضؼ١ع دمحم اٌغراتٍٝ ـــــــــ  .350

  ِؼاغ ِسّٛظ دمحم اٌطثىٝ 120353  .351

  ِؼرس ِسّٛظ ِؼٛض اٌّؼٕاٚٞ 120354  .352

  ١ِطرج دمحم ػثعاٌثاضظ راغع زطٓ 120371  .353

  ٔث١ً ِصطفٝ ِصطفٝ اٌسٍفاٜٚ 120374  .354

  ٠اضر دمحم ػٍٝ غرف 120419  .355

  ٠س١ٝ دمحم غٛلٝ ض١ٍّاْ أتٛ ِٛضٝ 120423  .356

  ٠ٛضف ض١اء اٌع٠ٓ ػثع اٌسى١ُ اٌػافؼٟ 120425  .357

  ٠ٛضف دمحم غٛلٝ ض١ٍّاْ أتٛ ِٛضٝ 120426  .358

  ازّع خّاي ػثع اٌؼس٠س ػثاظٖ اٌمرِٗ   .359

  دمحم غف١ك فرسٝ دمحم   .360
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Group 3-25 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت اٌفرلح 

 (الورضذ األكاديوً)

 الىظيفت

 استارهساعذهيكروبيىلىجً أضّاء غؼثاْ دمحم/ ظ 25-3 الثالثة

 

 

 تىقيعالطالب اسوالطالب الرقواألكاديوً هسلسل

  ِٙا رضا ػثع اٌدٛاظ اٌّصرٜ 120364  .361

  ِٙا صثرٜ اٌط١ع وػه 120365  .362

  ِٙا دمحم ػثع اٌدٛاظ ِرخاْ 120366  .363

  ِٝ طارق ػثع إٌّؼُ اٌػرٔٛتٝ 120367  .364

  ِٝ ػصاَ ػثع اٌّسطٓ اٌع٠ة 120368  .365

  ِٟ دمحم ػثع اٌؼاي زط١ٓ 120369  .366

  ِٝ ِصطفٝ اٌط١ع ز١ّعج 120370  .367

  ٔاظ٠ٓ ض١رٜ دمحم دمحم خاب اٌٍـٗ 120372  .368

  ٔأطٝ ػثعهللا أتٛ رٚاظ اٌفطرأٝ 120373  .369

  ٔعا ٔاصر ػثع اٌثر ػثع اٌثر 120375  .370

  ٔعٜ ِدعٜ ازّع ػثعاٌفراذ 120376  .371

  ٔطر٠ٓ صثرٜ ػثع اٌصّع اتٛ إٌصر 120377  .372

  ٔطّح ػٍٝ ضاٌُ اٌث١ِٛٝ 120378  .373

  ٔطّٗ اترا١ُ٘ ػٍٝ ػثع اٌرزّٓ 120379  .374

  ٔػٛج زور٠ا ئترا١ُ٘ ظ٠ٚعار 120380  .375
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Group 3-26 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 استارهويكروبيىلىجً ضٕاء ض١ّر زّاَ/ ظ 26-3 الثالثة

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ٔٙاي اٌصفطٝ فٛزٜ اٌصفطٝ اٌػ١ص 120381  .376

  ٔٙاي ٠طرٜ اٌط١ع ػثع اٌٛ٘اب 120382  .377

  ٍٔٙح ػس٠س ػثع اٌرازق اٌىِٟٛ 120383  .378

  ٔٛرا رضا دمحم دمحم ضاٌُ 120384  .379

  ٔٛرا ػاطف ػثع اٌٙاظٜ ٠ٛٔص 120385  .380

  ٔٛرا دمحم أزّع ض١ٍّاْ اٌمٍػٝ 120386  .381

  ٔٛرٖ ِّعٚذ ازّع ػٍٝ ضٛاخح 120387  .382

  ٔٛر٘اْ اغرف ِٕصٛر ِػّػح 120388  .383

  ٔٛر٘اْ خٙاظ ازّع ذٛف١ك اتٛ غاظٜ 120389  .384

  ٔٛر٘اْ زطٓ ِطرار األٚرفٍٝ 120390  .385

  ٔٛر٘اْ ػثعٖ ػرفٗ إٌدار 120391  .386

  ٔٛر٘اْ دمحم ازّع ضاٌع ضالِح 120392  .387

  ٔٛر٘اْ ِسّٛظ ضؼ١ع اٌغرّٟ 120393  .388

  ٘اخر زط١ٓ ازّع اٌرفاػٝ 120394  .389

  ٘اخر ضاٌع غىرٜ ػثع اٌماظر 120395  .390
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Group 3-27 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 استارهويكروبيىلىجً غادةدمحمرضادالهٌذاوي/ د 27-3 الثالثة

 

 ذٛل١ؼاٌطاٌة اضّاٌطاٌة اٌرلّاألواظ٠ّٝ ِطٍطً

  ٘اخر دمحم طٍثح دمحم طٍثح 120396  .391

  ٘اخر ِسّٛظ دمحم اٌطما 120397  .392

  ٘اٌٗ ِسّٛظ ػثع اٌّٙعٜ ِسّٛظ 120398  .393

  ٘ثح هللا طارق دمحم تط١ٛٔٝ 120399  .394

  ٘ثح دمحم ػثع اٌٛ٘اب ػث١ع 120400  .395

  ٘ثٗ صفٛخ ٔاخٝ ػثع اٌٙاظٜ اٌمٍػٝ 120401  .396

  ٘ثٗ ِاخع ػثع اٌظا٘ر ِؼاز 120402  .397

  ٘ثٗ ِسّٛظ ػثع اٌّغٕٝ اٌٍسٍر 120403  .398

  ٘عٜ أزّع فٛزٜ ػثع اٌؼظ١ُ رزق 120404  .399

  ٘ع٠ر اترا١ُ٘ ِسّٛظ ٠ٛٔص 120405  .400

  ٘ع٠ر اضاِح ١ِٕر ِسّٛظ اتٛ اٌؼ١ٕٓ 120406  .401

  ٘ع٠ر اٌط١ع اٌؼسب اٌط١ع ػٍفٗ 120407  .402

  ٘ع٠ر دمحم ػالء اٌع٠ٓ أزّع أتٛ خر٠ٚٓ 120408  .403

  ٘ع٠ر دمحم ِطرار ػثعاٌصاظق ضالَ 120409  .404

  ٘ال ػثعاٌّرضٝ ػٍٝ لٕع٠ً 120410  .405
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 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 (الورضذ األكاديوً)
 الىظيفت

 هذرسطفيلياث اًجىفيكتىرًصيفبطاي/ د 28-3 الثالثة

 

 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  ٕ٘اء دمحم ػثع اٌٛارز طٍثٗ اضّاػ١ً 120411  .406

  ٕ٘ع أزّع صثرٜ أزّع اٌؼػّاٜٚ 120412  .407

  ٕ٘ع ػاظي ػثع اٌرز١ُ أتٛ لٛرج 120413  .408

  ٕ٘ع فرسٝ ازّع اتٛ ط١ر 120414  .409

  ٚضاَ ر٠اض دمحم ر٠اض 120415  .410

  ٚضاَ ١ٍِدٝ ػٍٝ ضالِح 120416  .411

  ٚفاء أزّع ز٠ع ٔاخٟ 120417  .412

  ٠ارج أزّع ػثعهللا ا١ٌّٙٝ 120418  .413

  ٠اض١ّٓ اغرف ػثع اٌطرار اٌغثاغٝ 120420  .414

  ٠اض١ّٓ ػاظي ػثع اٌفراذ ػساَ 120421  .415

  ٠اض١ّٓ ػثع إٌاصر ػثعٖ ِػاٌٟ 120422  .416

  ٠ّٕٟ ضاٌع ػثع اٌرزّٓ ػ١طٟ 120424  .417

  ضّر خّاي رغعٜ   .418

  ا١ِرٖ ضؼ١ع ٠ٛضف اٌثس١رٜ   .419

  ا٠ّاْ خّؼٗ اتٛ اٌسع٠ع تعٜٚ   .420
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Group 3-29 

 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 هذرسقلبىاوعيت احوذهختارالقرش/د 29-3 الثالثة

 

 ذٛل١غ اٌطاٌة اضُ اٌطاٌة اٌرلُ األواظ٠ّٝ ِطٍطً

  دمحم ػاظي ػٍٝ ازّع اٌفسً   .421

  دمحم ِصطفٝ دمحم ض١ًٍ 110348  .422

  ِسّٛظ زّعٜ اٌطٕثاٜٚ   .423

  راِٝ دمحم ازّع اٌغٍك   .424

  اضاِٗ ِصطفٝ اٌط١ع ض١ع ازّع 110060  .425

  زطاَ ازّع ػثع اٌسف١ع ازّع ٔعا   .426

  ػثع اٌرزّٓ ػٍٝ رز١ُ اٌغٍثاْ   .427

  ػثع اٌرزّٓ ٠طرٜ ازّع غٍثٝ   .428

  ػٍٝ ٌطفٝ ػٍٝ ػ١ع ػرفٗ   .429

  دمحم خّاي ػرفٗ اٌػ١ص   .430

  دمحم زّعٜ زطٓ دمحم اتٛ ز٠ٕٗ   .431

  دمحم ض١ّر دمحم غٍرٛخ   .432

  دمحم صثسٝ ػثع اٌس١ّع ػثع اٌّؼثٛظ   .433

  دمحم طارق  غؼثاْ ظ٠اب   .434

  دمحم ػثع اٌس١ّع ازّع زط١ٓ   .435
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Group 3-30 

 
 

 الرائذ العلوً كىد الوجوىعت الفرقت 

 )الورضذ األكاديوً(
 الىظيفت

 استار هتفرغ طفيلياث ًطأث السيذ عبذ الوٌعن    / د.ا 30-3 الثالثت

 
 

 تىقيع الطالب اسن الطالب الرقن األكاديوً هسلسل

  دمحم ِدعٜ اترا١ُ٘ اٌػ٠ٛص   .436

  دمحم ٘ػاَ ػثع اٌرازق ػثع اٌّسطٓ   .437

  ازّع رت١غ دمحم زا٠ع   .438

  تالي ػثع اٌسىُ رِضاْ وطاب   .439

  ازّع خّاي اٌمطة ترواخ 110018  .440

  ازّع دمحم ػثع اٌدٛاظ ٠اض١ٓ   .441

  ذمٝ اغرف دمحم فٛزٜ ػٍٝ زّع   .442

  ظػاء ضض١ر زاِع لرطٝ   .443

  ر٠ٙاَ ضاٌع اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ زّع   .444

  ٘ع٠ً ِسّٛظ ػثع اٌرازق تالتً   .445

  ِٕٝ دمحم ػاصُ ػثع اٌسى١ُ ػالَ   .446

  دمحم ِدعٜ اترا١ُ٘ اٌػ٠ٛص   .447

  اضّاء ت١ٙح أٔعٚرٖ   .448

  اٌثراء ت١ٙح أعٚرج   .449

  فعاء ت١ٙح أٔعٚرج   .450

 


