
 

 

 

 

 

 

 

 

 تيان تأمساء الطالب الوافدين املقثولني جباهعح املنوفيح

وفقًا ملا ورد تكشوف اإلدارج العاهح  6102/6102للعام اجلاهعي  
 للوافدين توزارج التعلين العايل

  



 

 

 املقثولني تكليح احلقوق جاهعح املنوفيحالوافدين تيان تأمساء الطالب 

 اجلنسيح اسن الطالة م  
 السعودٌة فهد طالب معزى نغٌمش العنزى 1

 السعودٌة ٌوسف طالب معزى نغٌمش العنزى 2

 السعودٌة خالد عسكر خلف العنزى 3

 السعودٌة ناٌف عبدالعزٌز سعد الحربى 4

 قطر راشد محمد راشد العرابٌد الشهوانً 5

 السعودٌة متعب صلٌهم بطٌن الخالدي 6

 السعودٌة ٌونس فواز طراد الظفٌرى 7

 السعودٌة مشاري بن جلوي بن حبٌب القاسمً الظفٌري 8

 السعودٌة السوٌطفاٌز بن محمد بن شافً  9

 السعودٌة ٌوسف فواز طراد الظفٌري 11

 السعودٌة محسن عبدهللا محسن الحربً 11

 السعودٌة محمد بن عبدهللا بن طلق الرخٌمً المطٌري 12

 قطر علً محمد راشد العرابٌد الشهوانً 13

 السعودٌة جاسم محمد شافً السوٌط 14

 قطر هالل سعد هالل حسن المهندي 15

 السعودٌة ناصر قاعد مسلم المطٌرى 16

 السعودٌة محمد عبدهللا محمد الظفٌرى 17

 السعودٌة جوٌعد جبهان علً عاطف القحطانً 18

 السعودٌة عبدهللا صلف عاٌض المطٌري 19

 السعودٌة حربى مبارك ضٌاع الظفٌرى 21

 قطر سالم عبدهللا حمد االدهم المري 21

 السعودٌة سلطان محسن رشٌد الشمري 22

 السودان مشاعر صالح الدٌن عثمان محمد علً بشٌر 23

 السعودٌة عبدالعزٌز محمد سعد الظفٌري 24

 السودان خالد زكرٌا سلٌمان احمد 25

 قطر محمد حسن محمد المالكً 26

 السعودٌة ناٌف بن مرضً بن مناور الظفٌري 27

 قطر طالب دغش برٌك الجربوعً المري 28

 قطر هالل منصور هالل حسن المنهدي 29

 السعودٌة فٌصل سعد محمد القحطانً 31

 السعودٌة عبدهللا منٌف أحمٌد العنزي 31

 السعودٌة سعد سعود سعد المطٌري 32

 سورٌا نشٌده عماد محمد تركمانً 33

 قطر علً هزاع محمد حمد المري 34

 السعودٌة ٌوسف برٌكان علً الحربً 35

 السعودٌة جار هللا بن غثً الرشٌديٌوسف بن  36

 السعودٌة مالك بن حمٌد بن مطر الشمري 37



 

 

  
 
 
 
 
املقثولني الوافدين  تيان تأمساء الطالب 

 تكليح الطة جاهعح املنوفيح

 

 

 اجلنسيح الطالة م  
زٌنو السفاعبدالحمٌد ربٌع  1  سورٌا 

 األردن مصعب عمر خضر بركه 2

 الكوٌت على عادل على بوعباس 3

 الٌمن روٌدا أحمد حٌدره ولٌدي 4

 العراق فٌصل فنر عبد الجبار مهدى 5

 سورٌا طارق محمد رامً شٌخ 6

 سورٌا محمد عامر مسكٌن 7

 سورٌا سنا عبد الرزاق العلوانً 8

 الٌمن آٌة مطهر مصطفى طه المساوي 9

 الٌمن خالد ولٌد ٌاسٌن محمد 11

 سورٌا حنٌن محمد وحود 11

 سورٌا سارة محمد زكرٌا هبرا 12

 الٌمن محمد علً سلٌمان أحمد حٌدره 13

 العراق دانٌه خلود وحٌد الهاللً 14

 العراق حسن عبدالكرٌم محمد حسن ابراهٌم 15

العتٌبىمساعد بن ناصر بن عطٌة بن مساعد الثبٌتى  16  السعودٌة 

 العراق نكتل علً فارس 17

 العراق لٌنا ٌاسٌن خضٌر الجبوري 18

 العراق منذر عقٌل احمد الفتالوي 19

 فلسطٌن مها فهمى محمد الطالع 21

 العراق محمد حسٌن عباس الحٌدر 21

 الٌمن شعٌب حمود محمد الشاحذي 22

 سورٌا اسماعٌل حسن المزٌد العنزى 23

 الٌمن ٌاسر محمد محمد حسن صالح 24

 الٌمن فدوى جمال أنعم أحمد القدسً 25

 الٌمن الزهراء محمد ٌحٌى الشمري 26

 فلسطٌن ابراهٌم خلٌل ابراهٌم طفٌحه 27

 فلسطٌن فارس خالد محمد ابو بكر 28

 فلسطٌن محمد رشدي خمٌس رصرص 29

 فلسطٌن باسم احمد جمال الحافً 31

العمري محمد أنور محسن 31  الٌمن 

 العراق محمد هشام ابراهٌم 32

 العراق محمد صباح كمال رشٌد 33

 فلسطٌن مٌرا سلٌم عادل ابو زنط 34

 العراق محمد زهٌر أحمد أمٌن 35



 

 

 فلسطٌن محمد محمود نمر عودة 36

 فلسطٌن انس رٌاض ندى جنٌنه 37

 اجلنسيح الطالة م
 فلسطٌن ارٌج خلٌل غازي ابو سلٌم 38

 سورٌا دارٌن هٌسم سلٌم أحمد 39

 العراق حسن طه خضٌر 41

 فلسطٌن وعد منار احمد العوٌنً 41

 العراق مصطفى ولٌد امٌن 42

 العراق بروج محمد عبد الرحمن الزبٌدى 43

 الٌمن المعتصم باهلل أحمد سفٌان الشرعبً 44

 فلسطٌن ساره محمد الكحلوت 45

 العراق محمود صالح خضٌر 46

 العراق احمد عزٌز عبد الكرٌم عبدهللا 47

 الٌمن معاذ علً عبده محمد جمعان 48

 السعودٌة زٌنب ادٌب عبدالعظٌم المغاسلة 49

 األردن حسٌن محمد حسن الغنٌمات 51

 األردن حسن محمد حسن الغنٌمات 51

 سورٌا محمود محمد زهٌر جبر 52

 األردن لٌلٌانا علً عبدهللا عوده 53

توفٌق عزات فرٌد ابو حدٌداحسان  54  األردن 

 العراق اشرف ٌونس دهام 55

 فلسطٌن جٌنان رأفت مصطفى شاهٌن 56

 العراق ابراهٌم سلمان جاسم خلف 57

 العراق عامر محمود سلوم 58

 سورٌا هدى محمد شٌخ محمد 59

 العراق محمد قحطان عبد الحسٌنً 61

 العراق بروج محمد عبد الرحمن 61

عارف حسن السكافًأشرف  62  فلسطٌن 

 فلسطٌن شهد مؤٌد )داود متعب ( طحاٌنة 63

 العراق عبد الناصر فائق حسٌن 64

 العراق تاج الدٌن انور محمود حسن 65

 العراق رنٌن اكرم نهاد حسوبً 66

 فلسطٌن صالح الدٌن احمد محمود العاٌدي 67

 العراق ولٌد خالد حمد 68

 العراق ثامر رحٌم نزال 69

 فلسطٌن محمد رٌاض محمود العاٌدي 71

 العراق علً جمٌل علً الصهٌبً 71

 العراق مهند مكً جمٌل العامري 72

 العراق على كرٌم علٌوى 73

 العراق محمد سمٌر عبد 74

 فلسطٌن محمد كنعان كاظم ابو شعبان 75

 سورٌا مهند عبدالكرٌم محمد بستانً 76

 العراق محمد مالك مندٌل 77

 العراق احمد برٌسم حمد 78



 

 

 

  

 العراق عبد الرحمن مقداد عبد الواحد 79

 العراق محمد تلمسان قاسم 81

 العراق محمود فخرى عبد االمٌر صالح 81

 فلسطٌن امٌن طارق محمد الحاج 82



 

 

 تيان تأمساء الطالب الوافدين املقثولني تكليح العلوم الصحيح التطثيقيح

  

 اجلنسيح الطالة م

 سورٌا محمد نزار محمد المنذر نزار الملوحً 1

 فلسطٌن نور علً محمد الدرٌملً 2

 السودان إمتثال فتح الرحمن سلٌمان أحمد 3

 ارٌترٌا اٌمان محمد سراج ادرٌس 4

 السودان روان عماد نمر الدردٌرى 5

6 Lual Santino Mawien جنوب السودان 

 جنوب السودان عوض الفاٌق الم اطواى 7

 غٌر معٌن الجنسٌة احمد سالم عبدهللا خزار عنقود 8

9 Jal Dak Gatwich Yoah جنوب السودان 

11 Lam Puot Gatluak Biel جنوب السودان 

 كٌنىا كٌولوبا نافٌال ناومى 11

 السعودٌة فاطمه ادٌب عبدالعظٌم المغاسلة 12

 العراق مصطفى صالح محسن الجنابى 13

 تشاد عائشة حسن عبد الرحمن سوقً 14

 جٌبوتً عبد هللا عمر سعٌد 15

 سورٌا محمد عبد القادر عبد القادر 16

 غٌر معٌن الجنسٌة ناصر بدر عبدهللا صباح 17

 السعودٌة خالد مفرح غازي العنزي 18

 العراق ابراهٌم رٌاض ابراهٌم على 19

 لٌبٌا اسماعٌل سالم علً سالم 21



 

 

  

 
 املنوفيحتيان تأمساء الطالب الوافدين املقثولني تكليح التجارج جباهعح 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تيان تأمساء الطالب الوافدين املقثولني تكليح التجارج جباهعح املنوفيح

 شعثح انتساب هوجه
 

  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اجلنسيح الطالة م

 الكوٌت عبدهللا سعد صالح حسٌن الهاجرى 1

 السعودٌة ثامر مالك ثامر السعدون 2

 السعودٌة ٌاسر عقاب عبدهللا الحربً 3

 السعودٌة بندر بن حمود بن ماجد المطٌري 4

 السعودٌة ابراهٌم بن حسن بن ٌوسف فالته 5

 اجلنسيح الطالة م

 السعودٌة عمر عبد االله عمر عبدالدايم 1



 

 

 
 
 
 
 
 

 تيان تأمساء الطالب الوافدين املقثولني تكليح اآلداب جباهعح املنوفيح
 

  

 اجلنسيح الطالة م

 سورٌا نور ٌحٌى محمد قرمو 1

 غٌر معٌن الجنسٌة علً عبدهللا محمد الشمري 2

 السعودٌة فهد بن قاعد بن مسلم الصعٌبً المطٌري 3



 

 

 

 
 الطالب الوافدين املقثولني تكليح حقوق انتساب جباهعح املنوفيحتيان تأمساء 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 اجلنسيح الطالة م

 السودان مشاعر صالح الدٌن عثمان محمد علً بشٌر 1

 سورٌا نشٌده عماد محمد تركمانً 2



 

 

 

 تيان تأمساء الطالب الوافدين املقثولني تكليح اهلندسح اإللكرتونيح جباهعح املنوفيح
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 اجلنسيح الطالة م

1 
AHMED ELDAIF MOHAMED GABOR 

 السودان



 

 

 
 

 املقثولني تكليح احلاسثاخ واملعلوهاخ جباهعح املنوفيحتيان تأمساء الطالب الوافدين 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 اجلنسيح الطالة م

 الجزائر عبد اإلله حسٌن حجازي 1

 سورٌا نعٌم عبد الرحمن سعد الدٌن كرنبه 2

 لٌبٌا تامر محمد علً مادي 3


