
 

 

 أ.د./ يفزح طانى  -َظىذحهيم ٔذصًيى  - ذحكىحاطثاخ ٔ ثانثح

 8002يارص  -  ( 30)يٍ  نفصم أعًال اإيرحاٌ درجح 

 يثاشزج انًحاضزجتعذ  فٗ يكرثٗ يظًٕح ألٖ طانة اإلطالع عهٗ ٔرلح إجاترّ
 

 درجح

30 

 

 االطـــى
 درجح 

30 

 

 االطـــى
 درجح 

30 

 

 االطـــى
 اتزاْيى رضا حًٕدِ انشلشٔق 00  ديُا عهٗ يحًذ عثذانعشيش 03  ريحًذ انظعيذ يحًذ عثذانجثا 5

 اتزاْيى كزيى عثذانهطيف عثًاٌ 81  سياد عًاد يحًٕد اإليثاتٗ 03  يحًذ تاطى يحًذ عٕضيٍ  01

 احًذ انظيذ يحًذ انظيذ شهثٗ 85  سيُة احًذ يحًذ يحًذ غانٗ 88  يحًذ جعفز تذيز عيظٗ غشاع

 احًذ خانذ عًز انشثزأٖ عٕض 08  ) شكزا (         طارِ يحًذ عثًاٌ  30  نكافٗيحًذ راغة تذٖٔ عثذا 5

 احًذ عثذانغفار اتزاْيى انمُأٖ 82  طهٕٖ عثذانٓادٖ احًذ  03  يحًذ ضياء يحًذ انشافعٗ 08

 احًذ عثذانفراح حظُٗ سْزاٌ 00  طًاء راغة يخرار  اتٕانُجا 81  يحًذ عزفّ يحًذ اتٕانًجذ 01

 احًذ عالء فرحٗ يحًذ حظُيٍ 2  شادٖ يحًذ طعذ انشيًٗ 00  ًذ فزاج عهٗ عُةيح 03

 احًذ عًاد يحًذ انكثاتجٗ 00  شاْيُاس يحًذ انظعيذ انًشيٍ 05  يحًذ كًال انذيٍ احًذ  اتٕحاج طيذ 00

 احًذ ياْز يحًذ يحًذ األخزص 02  شزيف فايذ عطيّ عطيّ عًاشّ 81  يحًذ نطفٗ يحًذ يٕطف 2

 احًذ يحًذ انظيذ راشذ 81  شيًاء احًذ عثذانعال انشَاذٗ 80  ًذ يجذٖ يحًذ عثذانفراح َجايح 02

 احًذ يحًٕد طّ عثذانًعطٗ 88  عثذانزحًٍ احًذ عثذِ يحًٕد 08  يحًذ يحًذ عهٗ طّ انًطزٖ 80

 )إَذار(      ذّاحًذ يصطفٗ شحا غائة  عثذانزحًٍ حظٍ يحًٕد اإلسياسٖ  81  يحًذ يحًٕد طعذ انشزتيُٗ عهٗ 08

 احًذ يًذٔح صذيك خًيض 80  عثذانزحًٍ يجذٖ عثذانغفار  غائة  يحًذ ْشاو اتٕانفضم انشيخ 05

 احًذ ْاشى يحًذ يُصٕر 01  عثذانفراح يحًٕد انعًزأٖ 8  يحًذ ْشاو احًذ حًذٖ  حظُيٍ 00

 يحًذ انظعيذ جزاداطزاء فزج  85  عثذانًُعى يحًذ انثغذادٖ 00  يحًذ ْشاو يحًذ انًرٕنٗ  00

 انظعيذ عثذانغُٗ انظعيذ شٕياٌ 02  ععصاو يصثاح يحًذ تذر غائة  يحًذ ٔنيذ شٕلٗ شذيذ 5

 انشيًاء عُرز يحًذ انحُأٖ 01  عهٗ أكًم عهٗ جاد سايذ غائة  يحًٕد احًذ حايذ ْالل احًذ 1

 يز يحًذ عهٗ عثذانٕاحذ اي 05  عهٗ يحًذ يحًذ عثذانًجيذ 81  يحًٕد اطالو اتزاْيى عثذانٓادٖ  02

 اييزِ ْشاو احًذ انحظيُٗ 2  عًار احًذ عهٗ اطًاعيم  80  يحًٕد جًال صادق يحًذ 02

 اَض يحًذ انشزتيُٗ انمُأٖ 08  عًار يحًذ يحًذ عثذانحذيذٖ  2  يحًٕد حًذٖ احًذ انظيذ انًالح 83

 ايًاٌ اطًاعيم جًال انذيٍ  80  عًز عثذانْٕاب يحًذ تٓجاخ  00  يحًٕد حًذٖ يحًٕد سيادِ 5

 ايًاٌ عثذهللا يحًذ عثذِ عطيّ 81  عًز يصطفٗ يٕطف فرٕح غُيى 00  يحًٕد خانذ جاتز انغشانٗ 8

 ايًاٌ عثذانًعطٗ عثذانًُعى  02  ) شكزا (     عًز ْشاو اييٍ عثذهللا 30  يحًٕد عثًاٌ يحًٕد عثًاٌ غشاع

 تذٖٔ عادل تذٖٔ يحًٕد 00  اْيى عهٗ انظعيذ غشانّعًزٔ اتز 82  يحًٕد فرحٗ يحًٕد انشٕرتجٗ 1

 تظُد يحًذ اتزاْيى اييٍ انظيذ 01  جًعّ عًزٔ عثذانثاطظ يحًٕد 00  يحًٕد يحة يحًٕد يحًذ عمم 1

 تالل يجذٖ انظيذ انشحاخ 01  عًزٔ يحًذ انظيذ األَٕر عثذهللا غائة  يحًٕد يحًذ طعذانذيٍ يصطفٗ  01

 تالل يحًذ عثذانحًيذ  فارص 2  عًزٔ يحًذ عهٗ تيٕيٗ انجُايُٗ 02  ذ ذٕفيكيزِٔ ذٕفيك يحًذ يحً 83

 تيشٕٖ عاطف طايٗ ييخائيم 83  عًزٔ ْاشى فؤاد اتزاْيى عثادِ 8  ) إَذار (     يصعة ايٓاب انظيذ  غائة

 انجًيم ذظُيى عهٗ انظيذ يحًذ 85  غادِ يصطفٗ احًذ عثذانثاطظ 81  يُحهللا عثذهللا عهٗ عثذِ احًذ 85

 حظاو حايذ انظيذ اتٕعهٗ يحًذ 01  فاطًّ اكزو اتٕانًعاطٗ خاطز 81  يُّ طًيز يحًٕد انٓجزطٗ 01

 حظاو صالح يحًذ اتزاْيى  05  كزيى حًذٖ عثذانهطيف عثذانغُٗ  82  () شكزا يٓاب صفٕخ عثذانهطيف 30

 حُيٍ يحًٕد خيزخ عثذانزحًٍ  01  كزيى يحًذ يجذٖ يصثاح انثُا 81  َادر يجذٖ حظُٗ احًذ يحفٕظ 82

 خانذ حظٍ يحًذ حظٍ 83  ياريٕ تاطى جزجض ٔاصف 02  َاديٍ عالءانذيٍ عثذانًجيذ  عًاشّ 82

 خانذ عثذانًمصٕد عثذانٓادٖ  01  يجذٖ عثذانًُعى طهيًاٌ يحًٕد 01  َٕرا يجذٖ اييٍ عثذانًمصٕد غائة

 دانيا طارق يجاْذ اتزاْيى عمم 81  ذ انظيذ انثغذادٖيحًذ احً غشاع  ياطًيٍ شفيك عثذانعشيش عثذانعشيش 1

 دعاء يحًذ حظيٍ انًزاكثٗ 83  يحًذ اشزف فزج حظيٍ اتزاْيى غشاع  يًُٗ عيذ يحًذ رسق 81

 دَيا يحًذ اييٍ انخٕنٗ 02      

         
 


