
اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط أٍّبن اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ا ْ ػ674)ثيئخ االٍّبناٌٙبَ ػجلاٌجبٍظ اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ا ْ ػ673)ؽضبٔخ ٚهػبيخ االٍّبن

ِّزبى90( ا َ ه655)اٌّمبِٚخ اٌؾيٛيخ الِواع إٌجبد ٚؽّبيخ اٌجيئخ

عيل علا83( ا ْ ػ651)اٌزؾَيٓ اٌٛهاصٝ ٌؾيٛأبد اٌّيهػخعبك ؽَٓ عبك ؽَيٓكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا ْ ػ678)ثيئخ اٌجؾيواد اٌّظويخ

ِّزبى90( ا ْ ػ674)ثيئخ االٍّبن

ِّزبى91( ا ْ ػ674)ثيئخ االٍّبندمحم ؽّلٜ دمحم اٌشبفؼٝكوزٛهاٖ

ِّزبى99( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 1



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط ؽيٛأٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخطجوٜ فوؽبد ػجلاٌفضيًكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا ْ ػ658)أشبء ٚرمييُ ِشبهيغ االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى94( ا ْ ػ653)ٔظُ االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى92( ا ْ ػ653)ٔظُ االٔزبط اٌؾيٛأٝفزؾٝ ٍّيو فزؾٝ ػجلاٌّغيلكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا ْ ػ658)أشبء ٚرمييُ ِشبهيغ االٔزبط اٌؾيٛأٝ

عيل علا84( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالفاؽّل دمحم ػجلاٌفزبػ اثٛاٌؼالِبعَزيو

عيل73( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل74( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاؽّل ٔجيً اٌَيل اٌشيـِبعَزيو

عيل65شؼجخ( ا ْ ػ301)رغنيخ ؽيٛاْ

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخهاِٝ ٍّيو ػجلاٌؾّيل دمحمِبعَزيو

عيل علا82( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخػّوٚ ؽَيٓ ػجلاٌغٍيً ػطيخِبعَزيو

ِّزبى94( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالفلبٍُ ػالء دمحم اٌؼبهفِبعَزيو

ِمجٛي65( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى99( ا ْ ػ615)فَيٌٛٛعيب اٌؾيٛاِْؾّٛك ػبكي ػجلاٌفزبػِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 2



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط كٚاعٓ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِمجٛي63شؼجخ( ا ْ ػ370)اٌغلك اٌظّبء ٚااللٍّخاؽّل طالػ ٍبٌُ ؽَيٓرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِمجٛي51شؼجخ( ا ْ ػ411)رؾَيٓ ؽيٛاْ ٚكٚاعٓ

ِمجٛي54شؼجخ( ا ْ ػ354)رّضيً اٌغناء ٚاٌطبلخ

ِّزبى97( ا ْ ػ666)اٌغلك اٌظّبء فٝ اٌلٚاعٓآيبد هِضبْ ِؾّٛك اٌييٕيٕٝكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا ْ ػ651)اٌزؾَيٓ اٌٛهاصٝ ٌؾيٛأبد اٌّيهػخ

ِّزبى93( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى91( ا ْ ػ666)اٌغلك اٌظّبء فٝ اٌلٚاعٓػّوٚ ػبكي شؾبرخ ٘اليكوزٛهاٖ

عيل70( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى92( ا ْ ػ667)رغنيخ اِٙبد اٌلٚاعٓ

عيل علا88( ا ْ ػ651)اٌزؾَيٓ اٌٛهاصٝ ٌؾيٛأبد اٌّيهػخدمحم ٔغيت اٌٙالٌٝ فويل عٛ٘وكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ا ْ ػ632)إٌّبػخ فٝ اٌؾيٛاْ ٚاٌلٚاعٓ

عيل74( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى90( ا ْ ػ666)اٌغلك اٌظّبء فٝ اٌلٚاعِٓؾّٛك عبثو يٍٛف ػجلاٌّغيلكوزٛهاٖ

عيل علا81( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى97( ا ْ ػ663)ٍِٛصبد االػالف

ِمجٛي60( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٓاثٛثىو دمحم ػجلاٌٙبكٜ دمحمِبعَزيو

ِمجٛي65( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى92( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٓاؽّل فوط هللا فبٜٚ ػالَِبعَزيو

ِّزبى95( ا ْ ػ667)رغنيخ اِٙبد اٌلٚاعٓاؽّل ِؾّٛك ػجلاٌؼٍيُ اؽّلِبعَزيو

ِّزبى94( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخشيويٓ ٍيف اٌليٓ ػجلاٌّطٍتِبعَزيو

ِمجٛي67( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٓ

عيل علا88( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

عيل73( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٓػّوٚ آِبي دمحم ػٍِٝبعَزيو

ِّزبى90( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالف

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 3



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط كٚاعٓ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى95( ا ْ ػ667)رغنيخ اِٙبد اٌلٚاعٓدمحم ِغب٘ل ػٍٝ ػجلاٌؼيييِبعَزيو

عيل علا81( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالف

عيل70( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٓ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 4



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اعزّبع هيفٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى88شؼجخ( ا ط 461ُ)رقطيظ ٚرمييُ اٌجواِظ االهشبكيخٔٙيً وّبي اٌليٓ ؽّلاْ ؽّبكحرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا82شؼجخ( ا ط 208ُ)اٍبٍيبد رّٕيخ اٌّغزّؼبد اٌويفيخ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأًِ وبًِ طليك ػجلاٌٍطيفكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا ط 656ُ)رمييُ ِشوٚػبد اٌزّٕيخ اٌويفيخِٝ اؽّل إٌبكٜ وبًِكوزٛهاٖ

عيل علا87( ا ط 653ُ)ػٍُ إٌفٌ االعزّبػٍّٝيوح ٚفبء دمحم اؽّلِبعَزيو

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخيبٍّيٓ ؽَيٓ أؽّل ػيلِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 5



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اهاضٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى98( ا ه ع654)االكاهح اٌجيئيخ ٌقظٛثخ االهاضٝإِيخ طبثو ِؾّٛك اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا ه ع658)افزجبهاد اٌزوثخ ٚرؾٍيً إٌجبد

عيل70( ا ه ع658)افزجبهاد اٌزوثخ ٚرؾٍيً إٌجبداِيٕخ ِزٌٛٝ ؽَيٓ ِزٌٛٝكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا ه ع654)االكاهح اٌجيئيخ ٌقظٛثخ االهاضٝ

عيل76( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبٖ

ِّزبى100( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜثزٛي ػبكي ػجلاٌؼييي ػجلاٌّغيلكوزٛهاٖ

عيل علا86( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبٖ

ِّزبى100( ا ه ع654)االكاهح اٌجيئيخ ٌقظٛثخ االهاضٝ

ِمجٛي63( ا ه ع658)افزجبهاد اٌزوثخ ٚرؾٍيً إٌجبددمحم دمحم اٌظٛفٝ اِيٓكوزٛهاٖ

عيل70( ا ه ع658)افزجبهاد اٌزوثخ ٚرؾٍيً إٌجبدٕ٘ل اؽّل ٍيل ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا ه ع654)االكاهح اٌجيئيخ ٌقظٛثخ االهاضٝ

عيل72( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبٖ

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخآيخ ػٍٝ ِظطفٝ اٌغّبيِبعَزيو

عيل70( ا ه ع658)افزجبهاد اٌزوثخ ٚرؾٍيً إٌجبداٌٙبَ ٍؼل ػجلاٌٙبكٜ ػجلاٌَالَِبعَزيو

عيل74( َ ػ ص654)ِؾبطيً اٌؼٍف ٚاٌّواػٝ

عيل75( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبٖ

ِّزبى97( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜفبٌل ػجلاٌؼييي ٍِِٛٝبعَزيو

ِّزبى92( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاضٝػجيو دمحم فٛىٜ ػجلاٌوؽِّٓبعَزيو

ِّزبى92( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخفبطّٗ اٌي٘واء اثوا٘يُ ػجلاٌّؾَِٓبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ػبطف فزؾٝ اثٛىيلِبعَزيو

عيل73( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبِٖؾّٛك رٙبِٝ ثىو رووِٝبعَزيو

عيل علا82( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاضِٝظطفٝ اثوا٘يُ اثوا٘يُ لوحِبعَزيو

عيل علا85( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 6



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اهاضٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبِٖظطفٝ ِؾّٛك اثٛثىو ٍٍيّبِْبعَزيو

عيل علا88( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاضٝيبٍو اؽّل اٌَيل دمحمِبعَزيو

عيل علا89( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 7



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اهشبك ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ا ط 658ُ)االؽظبء اٌزؼٍيٌّٝيش ػجل اٌمبكه وبظُِبعَزيو

ِّزبى91( ا ط 619ُ)رقطيظ اٌجواِظ االهشبكيخ

ِّزبى94( ا ط 660ُ)ٔظويبد االرظبي االهشبكٜ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 8



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

الزظبك ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى91( ا ط 661ُ)ػٍّيخ اٌزغيو اٌزىٌٕٛٛعٝ فٝ ِغبي اٌيهاػخاٍالَ دمحم وبًِ اؽّلرّٙيلٜ كوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا ط 652ُ)ٔظويبد اٌزغيو االعزّبػٝ

ِّزبى94( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخ

ِّزبى95( ا ط 657ُ)رقطيظ ِشوٚػبد اٌزّٕيخ اٌويفيخأٍّبء طالػ ؽَيٓ يٍٛفكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا ط 655ُ)االٍزيطبْ فٝ اٌّغزّؼبد اٌويفيخ اٌَّزؾلصخ

ِّزبى92( ا ط 619ُ)رقطيظ اٌجواِظ االهشبكيخػٍيبء ػجلهللا ؽَيٓ ػجلاٌجبلٝكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ا ق د655)االكاهح اٌّيهػيخ

عيل علا80( ا ط 657ُ)رقطيظ ِشوٚػبد اٌزّٕيخ اٌويفيخدمحم ريَيو دمحم لجٙبكوزٛهاٖ

ِّزبى99( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ؽَيٓ اؽّل ؽَيٓكوزٛهاٖ

عيل71( ا ه ع656)اكاهح االهاضٝ ٚاٌّيبِٖٕخ هللا ِؾّٛك دمحم ٍؼلكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا ق د660)رطٛه اٌفىو االلزظبكٜ٘جٗ ػٍٝ دمحم اثوا٘يُكوزٛهاٖ

عيل علا85( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأٍّبء ٔظو ػجلاٌَالَ اؽّلِبعَزيو

ِّزبى90( ا ط 660ُ)ٔظويبد االرظبي االهشبكٜ

ِّزبى92( ا ق د660)رطٛه اٌفىو االلزظبكٜاٍّبء ؽَيٓ ِؾّٛك اثوا٘يُِبعَزيو

ِّزبى90( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخ

عيل74( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخػجيو دمحم طفٛد ػجلاٌؾّيلِبعَزيو

*ِمجٛي69( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخفبطّخ اٌي٘واء ػجلٖ َِؼلِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 9



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

الزظبك ِٕيٌٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل69شؼجخ( ص ْ ع344)رغنيخ االَٔبْ ٚاٌزّٕيخ اٌويفيخِيبكح دمحمٜ اٌَيل شب٘يٓرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى98( ص ْ ع661)اٌَّؼ اٌغنائٝاِيوح ػجلاٌؼييي ىغٍٛي ػٍِٝبعَزيو

ِّزبى94( ص ْ ع662)االٍوح اٌويفيخ ٚاٌَّزٍٙه

ِّزبى94( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخ

عيل72( ص ْ ع661)اٌَّؼ اٌغنائٝايّبْ ٔٛػ ػجلاٌفزبػ اؽّل ٚافِٝبعَزيو

عيل علا89( ص ْ ع662)االٍوح اٌويفيخ ٚاٌَّزٍٙه

ِّزبى94( ص ْ ع662)االٍوح اٌويفيخ ٚاٌَّزٍٙهفبطّخ ى٘وٜ ػٕزو ى٘وِٜبعَزيو

ِّزبى90( ص ْ ع662)االٍوح اٌويفيخ ٚاٌَّزٍٙهِظطفٝ ػجلاٌؾّيل فىوٜ اٌفٌِٛٝبعَزيو

ِّزبى94( ص ْ ع661)اٌَّؼ اٌغنائِٕٝخ هللا عٙبك دمحم اٌؼيَِٜٛبعَزيو

ِّزبى93( ص ْ ع662)االٍوح اٌويفيخ ٚاٌَّزٍٙه

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 10



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اوبهًٚ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِبهيٙبَ ػبكي هىق ٍبٚيوًكوزٛهاٖ

عيل علا85( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواداٍّبء اشوف اثوا٘يُ اؽّلِبعَزيو

ِّزبى93( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاِيٕخ ػجلاٌفزبػ دمحم اٌجشالِٜٚبعَزيو

ِّزبى90( ػ ٜ 652ٚ)طوق ثؾش إٌيّبرٛكا

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 11



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

االكاهح اٌَّزلاِخ ٌألهاضٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخهغلٖ ػبكي غبٌت اٌؼجلِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 12



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اٌجبْ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ا ي ة655)اٌىيّيبء اٌطجيؼيخ ٌٍجٓ ِٕٚزغبرٗػوفبد اٍّبػيً دمحم لجٙبكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا ي ة654)اٌّىٛٔبد اٌظغوٜ فٝ اٌٍجٓ

ِّزبى97( ا ي ة656)االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ رىٌٕٛٛعيب إٌٛارظ اٌلٕ٘يخِظطفٝ اؽّل دمحم اِيٓ ٌطفٝكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا ي ة654)اٌّىٛٔبد اٌظغوٜ فٝ اٌٍجٓ

ِّزبى90( ا ي ة654)اٌّىٛٔبد اٌظغوٜ فٝ اٌٍجٓٔغٜٛ ِؾّٛك أؽّل ػجلاٌؾّيلكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا ي ة655)اٌىيّيبء اٌطجيؼيخ ٌٍجٓ ِٕٚزغبرٗ

عيل علا87( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

ِّزبى93( ا ي ة651)ِىٛٔبد اٌٍجٓ االىٚريخاؽّل فٛىٜ ػجلاٌَزبه دمحمِبعَزيو

ِّزبى96( ا ي ة653)اٌشئْٛ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االٌجبْ ِٕٚزغبرٙب

عيل علا81( ا ي ة653)اٌشئْٛ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االٌجبْ ِٕٚزغبرٙباِيوٖ ِؾّٛك ػجلاٌّغيل اؽّلِبعَزيو

عيل علا82( ا ي ة653)اٌشئْٛ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االٌجبْ ِٕٚزغبرٙبهليخ ِؾّٛك فبيي دمحمِبعَزيو

عيل علا84( ا ي ة651)ِىٛٔبد اٌٍجٓ االىٚريخ

ِّزبى95( ا ي ة656)االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ رىٌٕٛٛعيب إٌٛارظ اٌلٕ٘يخ

ِّزبى90( ا ي ة655)اٌىيّيبء اٌطجيؼيخ ٌٍجٓ ِٕٚزغبرٗطفبء ِؾَٓ اثٛاٌّغل اؽّلِبعَزيو

ِّزبى92( ا ي ة653)اٌشئْٛ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االٌجبْ ِٕٚزغبرٙب

عيل علا83( ا ي ة651)ِىٛٔبد اٌٍجٓ االىٚريخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 13



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اِواع ٔجبد اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى92شؼجخ( ا َ ه306)اِواع ٔجبد فطويخشوٚق ػظبَ ػجلاٌٛ٘بة دمحمرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى96شؼجخ( ا َ ه353)رشقيض اِواع إٌجبد

ِّزبى97شؼجخ( ا َ ه404)اِواع ٔجبد ثىزيويخ ٚفيوٍٚيخ

ِّزبى90( ا ْ ة658)ىهاػخ االَٔغخ ٚاالػضبء إٌجبريخآيخ ػٍٝ هِضبْ ؽَٓ هِضبْكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا َ ه653)ػاللخ اٌطفيً ثبٌؼبئًهعت ٍالِٗ ِؾّٛك ٍالِٗكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا َ ه651)فَيٌٛٛعيب اٌزطفً

ِّزبى92( ا َ ه653)ػاللخ اٌطفيً ثبٌؼبئًطبهق عّؼخ ػجلاٌغيل ػجلٖكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا َ ه651)فَيٌٛٛعيب اٌزطفً

ِّزبى90( ا َ ه654)ِمبِٚخ إٌجبد ٌَّججبد االِواعأٍّبء ٚؽيل ىوويب دمحمِبعَزيو

عيل علا85( ا َ ه652)اٌفيوٍٚبد ٚاٌّيىٛثالىِب اٌّّوضخ ٌٍٕجبد

عيل79( ا َ ه654)ِمبِٚخ إٌجبد ٌَّججبد االِواعاِيوح غبُٔ فٍف دمحمِبعَزيو

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل علا86( ا َ ه654)ِمبِٚخ إٌجبد ٌَّججبد االِواعايّبْ عّبي ػجلاٌغِٕٝبعَزيو

ِّزبى90( ا َ ه652)اٌفيوٍٚبد ٚاٌّيىٛثالىِب اٌّّوضخ ٌٍٕجبد

ِّزبى93( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخؽَيٓ دمحم ؽَيٓ يٍٛفِبعَزيو

ِّزبى90( ا َ ه654)ِمبِٚخ إٌجبد ٌَّججبد االِواع

ِّزبى95( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍبهٖ ىوويب دمحم ػجلاٌؾٍيُِبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخشيّبء ػجلاٌؾّيل ػٛاك ػٍِٝبعَزيو

عيل علا82( ا َ ه654)ِمبِٚخ إٌجبد ٌَّججبد االِواعٕ٘بء عّبي ِؾفٛظِبعَزيو

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 14



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ؽشواد الزظبكيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى90( ػ ُ ه653)روثيخ إٌؾًشؾبد ػجلهللا فزؾٝ ػجلهللاكوزٛهاٖ

عيل علا80( ػ ُ ه658)فيوٌٚٛعيب اٌؾشواد

عيل علا89( ػ ُ ه615)(1)فَيٌٛٛعيب اٌؾشوادفبطّٗ اٌي٘واء اؽّل طبثوكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ػ ُ ه656)اٌؾشواد اٌٍّمؾخ

ِّزبى97( ػ ُ ه653)روثيخ إٌؾً

عيل علا84( ػ ُ ه658)فيوٌٚٛعيب اٌؾشوادِؾّٛك دمحم ٍؼيل دمحم اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ػ ُ ه657)روثيخ كيلاْ اٌؾويو

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأؽّل هثيغ ػجلاٌؼييي ؽَِٓبعَزيو

عيل علا84( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙباثزَبَ فوػ ؽَٓ ثلهاِْبعَزيو

ِّزبى92( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواد

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاٌي٘واء عّبي لؤٝ عٛكحِبعَزيو

ِّزبى93( ػ ُ ه656)اٌؾشواد اٌٍّمؾخكػبء اؽّل ٍب٘و ػٍِٝبعَزيو

عيل علا81( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواد

عيل علا87( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍبهح ػٍٝ ػجلهللا ؽبِلِبعَزيو

*ِمجٛي69( ػ ُ ه612)ِٛهفٌٛٛعيب اٌؾشوادِٕبه ػٍٝ ٍيل ِٕظٛهِبعَزيو

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخيؾيٝ طٗ اٌَيل اٌمبضِٝبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 15



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ؽيٛاْ ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا86( ػ ٜ 655ٚ)ؽيٛأبد اٌزوثخ اٌيهاػيخدمحم ٔظو هعت ػجلاٌّؾَٓكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ػ ٜ 655ٚ)ؽيٛأبد اٌزوثخ اٌيهاػيخاٍّبء ِؾَٓ دمحم ػياٌليِٓبعَزيو

ِّزبى99( ػ ٜ 652ٚ)طوق ثؾش إٌيّبرٛكا

ِّزبى96( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى95( ػ ٜ 652ٚ)طوق ثؾش إٌيّبرٛكاغبكح اشوف ػجلاٌغٍيً ػٍيٛحِٓ اٌقبهط

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 16



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فضو اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى87شؼجخ( ؿ ع ه406)اػلا ٚرلاٚي ٚرقييٓ اٌقضؤلٜ ػٍٝ ؽبفع ىوٝرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى88شؼجخ( ؿ ع ه309)أزبط فضو اٌّٛاٍُ اٌلافئخ ٚاٌؾبهح

ِّزبى90شؼجخ( ؿ ع ه402)أزبط اٌقضو اٌّؾّيخ

*ِمجٛي69( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخاِبٔٝ فبهٚق هضٛاْ ػجبًكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜايّبْ ػجلاٌَالَ عبة هللاكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى95( ؿ ع ه653)أزبط ِؾبطيً اٌقضو فٝ االهاضٝ اٌظؾواٚيخ

ِّزبى90( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدايّبْ ػجلاٌؼبطٝ ثوػٝ ػجلاٌىويُكوزٛهاٖ

ِّزبى99( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

ِّزبى90( َ ػ ص657)اٌطوق غيو اٌزمٍيليخ ٌزؾَيٓ اٌّؾبطيًؽَٓ ػٍٝ ػجلهللا دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى94( َ ػ ص657)اٌطوق غيو اٌزمٍيليخ ٌزؾَيٓ اٌّؾبطيًطٗ ػلٌٝ اؽّل اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

ِّزبى98( ا ْ ة663)فَيٌٛٛعيب إٌٛارظ اٌطجيؼيخ إٌجبريخٔٙٝ ػٍٝ ِوٍٝ اثوا٘يُكوزٛهاٖ

عيل75( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدأؽّل ٍِٛٝ اثوا٘يُِبعَزيو

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

عيل74( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقضو

ِمجٛي60( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقضو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبداؽّل ػٍٝ دمحم دمحمِبعَزيو

ِّزبى98( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜاٌي٘واء ِؾَٓ ػجلاٌٛ٘بةِبعَزيو

عيل علا88( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقضو

ِّزبى95( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى98( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقضوأٛه طجؾٝ ػجلاٌؼييي اؽّلِبعَزيو

ِّزبى98( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

ِّزبى91( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 17



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فضو اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى99( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقضوطٍؼذ ٔبكٜ ػجلهللا فٍيًِبعَزيو

ِّزبى98( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

ِّزبى93( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى95( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخػبطف ِقزبه ػٍٝ طبثوِبعَزيو

عيل70( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقضو

ِّزبى95( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقضو

عيل70( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدِبهريٕب ٔجيً ػييي رىالِبعَزيو

ِمجٛي67( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقضو

ِّزبى92( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقضودمحم اٌطب٘و ثوِٗ اكَِبعَزيو

ِمجٛي61( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

*ِمجٛي69( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقضو

ِّزبى95( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقضودمحم ٍيل دمحم ٔبعؼِبعَزيو

ِّزبى92( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقضو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى97( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

ِّزبى100( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبددمحم ػجلاٌىويُ ػلٌٝ هيبعِبعَزيو

ِّزبى100( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقضو

عيل72( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخٔٛه٘بْ ؽّلٜ ػجلاٌؾىُِبعَزيو

ِّزبى92( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يوٕ٘ل ِؾّٛك ػجلاٌؼظيُ ٍؼيلِبعَزيو

عيل علا80( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخيؾيٝ ػبطُ ػجلاٌظّل اٌغٕبَِبعَزيو

ِمجٛي65( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقضو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 18



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ىيٕخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى95( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخفبٌل طجؾٝ اٌَيل اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى99( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

عيل علا85( ة ى 658ْ)(2)أزبط ٔجبربد ىيٕخ ِزملَ

ِّزبى99( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَٔؼّخ دمحم ػجلاٌغٕٝ اٌؼجلكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخ

ِّزبى90( ة ى 658ْ)(2)أزبط ٔجبربد ىيٕخ ِزملَٔٙٝ فبٌل اٍّبػيً اٌشٙبٜٚكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبء

ِّزبى93( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخ

ِّزبى94( ؿ ع ه653)أزبط ِؾبطيً اٌقضو فٝ االهاضٝ اٌظؾواٚيخٔيفيٓ دمحم ِؾّٛك ثَيٛٔٝكوزٛهاٖ

عيل علا80( ة ى 658ْ)(2)أزبط ٔجبربد ىيٕخ ِزملَ

ِّزبى98( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخ

ِّزبى92( ؿ ع ه653)أزبط ِؾبطيً اٌقضو فٝ االهاضٝ اٌظؾواٚيخ٘جٗ اثوا٘يُ دمحم ػجلاٌؾبفعكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخ

عيل علا82( ة ى 658ْ)(2)أزبط ٔجبربد ىيٕخ ِزملَ

ِّزبى91( ؿ ع ه653)أزبط ِؾبطيً اٌقضو فٝ االهاضٝ اٌظؾواٚيخ٘جٗ ِىوَ ٍلهانكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخ

ِّزبى90( ة ى 658ْ)(2)أزبط ٔجبربد ىيٕخ ِزملَ

ِّزبى98( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخٕ٘بء شويف اٌَيل اؽّلكوزٛهاٖ

عيل74( ة ى 658ْ)(2)أزبط ٔجبربد ىيٕخ ِزملَ

عيل علا82( ا ْ ة658)ىهاػخ االَٔغخ ٚاالػضبء إٌجبريخ

ِّزبى98( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخاٍواء ػبكي ػيد ػجلهللاِبعَزيو

ِّزبى95( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَ

ِّزبى92( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخكػبء هضب ِٙلٜ ػجلاٌّطٍتِبعَزيو

ِّزبى90( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَهضب ػجلاٌلايُ دمحم ػجلاٌفزبػِبعَزيو

ِّزبى94( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخٍٙيٍٗ دمحم ػجلاٌٛ٘بةِبعَزيو

ِّزبى95( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 19



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ىيٕخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى96( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَػبكي ػجلاٌؾٍيُ ِؾّٛك اؽّلِبعَزيو

ِّزبى94( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَػجلاٌغٛاك فٍف هللا ػجلاٌغٛاكِبعَزيو

ِّزبى92( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَػفبف ػٛع ؽَٓ ػٕبيِٗبعَزيو

ِّزبى90( ة ى 653ْ)رشغيو إٌّبطك اٌغبفخ

ِّزبى95( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَػٍٝ اٍّبػيً ػيَٝ ػّوِبعَزيو

ِّزبى95( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبءِؾّٛك ٍّيو دمحم ؽَيِٓبعَزيو

ِمجٛي62( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

عيل78( ة ى 651ْ)رَٕيك ؽلائك ِزملَ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 20



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

طٕبػبد غنائيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل70شؼجخ( ص ْ ع345)رىٌٕٛٛعيب ؽفع االغنيخأزظبه دمحم شؼجبْ ػجلاٌؾّيلرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا75شؼجخ( ص ْ ع404)رىٌٕٛٛعيب اٌييٛد اٌغنائيخ ٚاٌؼطويخ ٚاٌّىَجبد

ضؼيف علا22شؼجخ( ص ْ ع410)ويّيبء ٚرىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة

ِمجٛي50شؼجخ( ص ْ ع344)رغنيخ االَٔبْ ٚاٌزّٕيخ اٌويفيخفبرٓ فوؽبد ػجلاٌغٛاكرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا80شؼجخ( ص ْ ع345)رىٌٕٛٛعيب ؽفع االغنيخوٛصو ػّو ػضّبْ دمحمرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا80شؼجخ( ص ْ ع414)طٕبػبد ِيىوٚثيخ

ِّزبى85شؼجخ( ص ْ ع405)رىٌٕٛٛعيب ِٕزغبد ؽيٛأيخ

عيل72شؼجخ( ص ْ ع410)ويّيبء ٚرىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛةٔيوح ِؾّٛك ىوٝ ؽجيترّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا84شؼجخ( ص ْ ع345)رىٌٕٛٛعيب ؽفع االغنيخ

عيل علا81شؼجخ( ص ْ ع313)رىٌٕٛٛعيب اٌَىو ٚإٌّزغبد اٌقبطخ

عيل علا81( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙبايّبْ ِياؽُ هشيل اٌظّيلٜكوزٛهاٖ

عيل75( ص ْ ع615)رىٌٕٛٛعيب اٌزجويل ٚاٌزغّيل

عيل علا80( ص ْ ع655)رىٌٕٛٛعيب اٌزغفيف

ِّزبى93( ص ْ ع651)اٌشوٚط اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخؽبىَ ٍيل عٍشبٔٝ ػجلاٌغٛاككوزٛهاٖ

عيل72( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙبٍٙيو ٔبكٜ ػجلاٌمبكه ػجلاٌؼٍيُكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخشنٜ ػجلهللا دمحم هضبكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ص ْ ع651)اٌشوٚط اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخشواى ِظطفٝ وّبي اٌَيلكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ص ْ ع651)اٌشوٚط اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخػالء ؽَيٓ ِؾّٛك اٌٙٛاهٜكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٌّيبء ػجلهللا دمحم فّٙٝكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخدمحم طالػ دمحم ػجلاٌؼبيكوزٛهاٖ

عيل علا88( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ػجل اٌؾّيل ػٛع غبٌٝكوزٛهاٖ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 21



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

طٕبػبد غنائيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا85( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغآيبد اثوا٘يُ ػجلاٌؼييي اثوا٘يُِبعَزيو

ِّزبى93( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخ

عيل75( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاؽّل ػظبَ اٌليٓ ِظطفِٝبعَزيو

عيل علا85( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاهيظ ٍّيو ِؤيل شميوِبعَزيو

عيل علا81( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغاٍالَ ػبِو طٍجٗ اٌٙٛاهِٜبعَزيو

عيل علا87( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخ

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاالء يبٍو وّبي دمحمِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاًِ اشوف دمحم ىايلِبعَزيو

عيل71( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخإِيخ اؽّل ػٍٝ فٍيًِبعَزيو

عيل علا86( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخايٙبة ػبكي ؽَٓ اٌشٕبِٜٚبعَزيو

عيل علا82( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغ

ضؼيف علا7( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخعٙبك اٌؾَيٓ عبثو ػجلاٌّمظٛكِبعَزيو

ِّزبى93( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغكاٌيب ػّبك دمحم ػجلاٌؼيييِبعَزيو

عيل علا85( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخهأيب دمحم اِيٓ اٌَيلِبعَزيو

عيل علا80( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخ

عيل علا84( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخٍبهح ِؾّٛك اٌقضو عبكِبعَزيو

ِّزبى97( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخ

ضؼيف علا22( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙبٍؼلٜ ٍّيو ٍٍيّبْ شٍٛفِبعَزيو

ضؼيف48( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل علا80( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغ

عيل علا87( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخػجلهللا دمحم فؤاك ػجلاٌّؼجٛكِبعَزيو

ِّزبى92( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغػجلهللا يبٍو ٍيل اؽّلِبعَزيو

عيل علا86( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 22



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

طٕبػبد غنائيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغفبطّخ اٌي٘واء هفؼذ دمحمِبعَزيو

ِّزبى91( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخ

ِّزبى93( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغدمحم اؽّل اٌَؼيلِٜبعَزيو

عيل72( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌظّلِبعَزيو

عيل علا82( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِٕخ هللا ػجلاٌؾىيُ ؽَٓ ِوٍِٝبعَزيو

عيل علا82( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغٔٛه٘بْ فبٌل دمحم ِؾّٛكِبعَزيو

عيل علا86( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخ

ِّزبى95( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٌٚيل فزؾٝ فىوٜ ِؾفٛظِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 23



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فبوٙخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا81شؼجخ( ة ف ن310)أزبط اٌفبوٙخ ِزَبلطخ االٚهاقػّو ػجلاٌىويُ ػَيورّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى86شؼجخ( ة ف ن415)ِؼبِالد ِب لجً ِٚب ثؼل اٌؾظبك ٌضّبه اٌفبوٙخ

عيل علا80شؼجخ( ة ف ن311)أزبط اٌفبوٙخ َِزليّخ اٌقضوح

ِّزبى97( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبءؽَبَ دمحم ِؼٛع ػجلهثٗكوزٛهاٖ

عيل79( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى92( ة ف ن655)ِشبوً أزبط اٌفبوٙخ االٍزٛائيخٍٕلً دمحم ٍٍيّبْ هثيغكوزٛهاٖ

عيل علا86( ة ف ن656)اٌوٜ ٚاٌؼاللبد اٌّبئيخ الشغبه اٌفبوٙخ

عيل78( ة ف ن653)االِواع اٌفَيٌٛٛعيخ الشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى90( ة ف ن651)اػلاك ٚرقييٓ ٚرظليو صّبه اٌفبوٙخدمحم اثوا٘يُ دمحم اٌجٕبكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى94( ة ف ن655)ِشبوً أزبط اٌفبوٙخ االٍزٛائيخ

ِّزبى98( ة ف ن651)اػلاك ٚرقييٓ ٚرظليو صّبه اٌفبوٙخٔغٜٛ ؽّلٜ فٙيُ فضوكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى94( ة ف ن655)ِشبوً أزبط اٌفبوٙخ االٍزٛائيخ

ِّزبى95( ة ف ن656)اٌوٜ ٚاٌؼاللبد اٌّبئيخ الشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخَّٔٗ دمحم ػٍُ اٌليٓكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ة ف ن653)االِواع اٌفَيٌٛٛعيخ الشغبه اٌفبوٙخٔٛهيخ ٔٛهٜ ِظطفٝ اٌّغوثٝكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ة ف ن655)ِشبوً أزبط اٌفبوٙخ االٍزٛائيخ

عيل علا87( ة ف ن653)االِواع اٌفَيٌٛٛعيخ الشغبه اٌفبوٙخٌٚيل ٘شبَ ضيبء اٌليٓ اٌؼياٜٚكوزٛهاٖ

عيل علا89( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى95( ة ف ن655)ِشبوً أزبط اٌفبوٙخ االٍزٛائيخ

ِّزبى92( ة ف ن654)اٌزغيواد اٌؾيٛيخ فٝ صّبه اٌفبوٙخِؾّٛك وّبي ِغب٘ل(ِٓ اٌقبهط)كوزٛهاٖ

ِّزبى90( ة ف ن654)اٌزغيواد اٌؾيٛيخ فٝ صّبه اٌفبوٙخايخ دمحم ػجلاٌؼييي دمحمِبعَزيو

ِّزبى97( ة ف ن656)اٌوٜ ٚاٌؼاللبد اٌّبئيخ الشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى95( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى92( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 24



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فبوٙخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى97( ة ف ن655)ِشبوً أزبط اٌفبوٙخ االٍزٛائيخػجلاٌوؽّٓ عّبي دمحم ؽَيتِبعَزيو

ِّزبى94( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى95( ة ف ن656)اٌوٜ ٚاٌؼاللبد اٌّبئيخ الشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى93( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخيبٍيٓ عّؼٗ لٕبٜٚ ػجلاٌغبٌِٝبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 25



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فَيٌٛٛعيب إٌجبد اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ا ْ ة658)ىهاػخ االَٔغخ ٚاالػضبء إٌجبريخثَٕذ ِجبهن دمحم ؽّلٜكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ا ْ ة651)رظٕيف إٌجبربد اٌي٘ويخ

ِّزبى99( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاٍّبء طالػ اٌَيل اؽّلِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 26



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ويّيبء ؽيٛيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا75شؼجخ( ن َ ػ413)ويّيبء اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخايخ ٔظو ؽَٓ عّؼخرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا81شؼجخ( ن َ ػ301)أييّبد ٚرّضيً غنائٝ

ِّزبى85شؼجخ( ن َ ػ315)ويّيبء ثوٚريٕبد ٚاؽّبع ٔٛٚيخ

ِّزبى85شؼجخ( ن َ ػ315)ويّيبء ثوٚريٕبد ٚاؽّبع ٔٛٚيخػيح ٔٛه فويي ػجلاٌجبلٝرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا82شؼجخ( ن َ ػ413)ويّيبء اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ

عيل علا82شؼجخ( ن َ ػ301)أييّبد ٚرّضيً غنائٝ

عيل علا80شؼجخ( ن َ ػ301)أييّبد ٚرّضيً غنائٝدمحم ؽَيٓ دمحم ِظطفٝرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل73شؼجخ( ن َ ػ413)ويّيبء اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ

عيل علا80شؼجخ( ن َ ػ315)ويّيبء ثوٚريٕبد ٚاؽّبع ٔٛٚيخ

ِمجٛي68( ن َ ػ655)ويّيبء اٌّووجبد اٌضبٔٛيخ فٝ إٌجبدأِيّخ ػجلاٌؾفيع ؽَيٓ ؽَٓكوزٛهاٖ

ضؼيف51( ن َ ػ614)ويّيبء اٌجوٚريٕبد

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاٍّبء ِب٘و ِزٌٛٝ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا ْ ة651)رظٕيف إٌجبربد اٌي٘ويخؽَٕبء ِؾّٛك ِؾّٛك اؽّلكوزٛهاٖ

عيل70( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛكيٕب ػجلاٌٍطيف دمحم ػٛعكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍؾو اِبَ دمحم اِبَكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخشيّبء ػجلهللا ٍبٌُ فٍيفخكوزٛهاٖ

عيل70( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛ

عيل76( ن َ ػ614)ويّيبء اٌجوٚريٕبدِوٚح إيٙبة دمحم ىوٝ اٌىبشفكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِوٚح دمحم ِؾّٛك ػٍٝ ٍٍّبْكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلِْ٘ٛظطفٝ اؽّل ػجلاٌّغيل ػجلاٌٍطيفكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخ

ِّزبى98( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخ

ِّزبى93( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخٚائً ػيد ربكهً اٍىٕلهكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا ْ ة651)رظٕيف إٌجبربد اٌي٘ويخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 27



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ويّيبء ؽيٛيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى95( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخٚالء ػطيخ اؽّل دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛ

عيل76( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَاالء اؽّل ِؾّٛك ػٍِٝبعَزيو

عيل70( ن َ ػ652)رؾٍيً ويّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

عيل79( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَايبد ؽَٓ ػجلاٌَزبه ؽَِٓبعَزيو

عيل علا81( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناء

عيل علا80( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَثَّٗ ػبهف هٚثٝ ػبهفِبعَزيو

ِّزبى98( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخ

عيل79( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناءهٚاْ ِؾّٛك ِٙلٜ فٍيًِبعَزيو

ِمجٛي66( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

عيل73( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَ

ِّزبى98( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٍٍّٝ اؽّل ػجلاٌَزبه اٌَيلِبعَزيو

عيل76( ن َ ػ652)رؾٍيً ويّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَػجلاٌوؽّٓ دمحم دمحم ٌطفِٝبعَزيو

عيل76( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

عيل72( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَػٛع هشلٜ ػجلاٌفزبػ شؾبرِٗبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخ

ِّزبى93( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخفبطّخ اٌي٘واء ٍّيو طجؾِٝبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

ِّزبى99( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَفبطّٗ اؽّل ثٙغذِبعَزيو

ِّزبى94( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

ِّزبى95( ن َ ػ652)رؾٍيً ويّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

ِمجٛي61( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَِبهيٕب ٔبعٝ ٔغيت اٌشبمٌِٝبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 28



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ويّيبء ؽيٛيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل76( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناءدمحم ٍالَ دمحم ػٍِٝبعَزيو

ِمجٛي65( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

عيل71( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناءِيؤب عّبي دمحم أؽّلِبعَزيو

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٔٛها هثيغ عٛكح أثٛاٌمبٍُِبعَزيو

ِّزبى99( ن َ ػ611)ويّيبء ػضٛيخ ِزملَيَوا عبثو اٌجبى اٌلٍٛلِٝبعَزيو

ِّزبى98( ن َ ػ652)رؾٍيً ويّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 29



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِجيلاد اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواددمحم هضب ػجلاٌؼييي ػشّبٜٚكوزٛهاٖ

عيل71( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواددمحم ػجلهللا ػجلإٌّؼُ ػجلهللاكوزٛهاٖ

ضؼيف51( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخأٛه ؽغبىٜ دمحم فٛىِٜبعَزيو

ِّزبى93( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخايٗ ِؾَٓ دمحم ػياٌليِٓبعَزيو

ِمجٛي67( ػ ُ ه615)(1)فَيٌٛٛعيب اٌؾشواددمحم اؽّل وّبي اِبَِبعَزيو

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ػجلهللا ؽَيٓ ِؾيِٝبعَزيو

ِمجٛي60( ن َ ػ661)اٌىيّيبء اٌؾيٛيخ إٌجبريخدمحم ِؾّٛك دمحم ػجلاٌوؽِّٓبعَزيو

عيل75( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 30



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِؾبطيً اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽّل ِزٌٛٝ اؽّل ِزٌٛٝكوزٛهاٖ

ِّزبى96( َ ػ ص654)ِؾبطيً اٌؼٍف ٚاٌّواػٝاٌٙبَ دمحم ؽَٓ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى100( َ ػ ص657)اٌطوق غيو اٌزمٍيليخ ٌزؾَيٓ اٌّؾبطيً

ِّزبى90( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخكػبء ػّو ٍيل دمحمكوزٛهاٖ

عيل علا87( َ ػ ص654)ِؾبطيً اٌؼٍف ٚاٌّواػٝ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِؤِٓ طالػ اٌليٓ ىوٝكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِٝ ِغبىٜ أثٛ اٌفزٛػ إٍّبػيًكوزٛهاٖ

ِّزبى95( َ ػ ص657)اٌطوق غيو اٌزمٍيليخ ٌزؾَيٓ اٌّؾبطيًٍٚبَ دمحم ػٍٝ هٍالْكوزٛهاٖ

ِّزبى91( َ ػ ص652)اٌّؾبطيً اٌظٕبػيخآيخ ٌطفٝ اِيٓ كٍٛلِٝبعَزيو

ِّزبى93( َ ػ ص660)رىٌٕٛٛعيب االٌيبفاؽّل هِضبْ ِؾٝ اٌليٓ دمحمِبعَزيو

عيل77( َ ػ ص652)اٌّؾبطيً اٌظٕبػيخ

ِّزبى91( َ ػ ص657)اٌطوق غيو اٌزمٍيليخ ٌزؾَيٓ اٌّؾبطيًايّبْ ِغلٜ دمحم دمحم ِؾّٛكِبعَزيو

ِمجٛي61( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدشيّبء ػبكي دمحم ػطبِبعَزيو

ِّزبى90( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبء

ِّزبى90( ا ْ ة651)رظٕيف إٌجبربد اٌي٘ويخػبطُ ؽَٓ ػجلاٌشبفٝ ؽَِٓبعَزيو

ِمجٛي60( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل علا80( َ ػ ص652)اٌّؾبطيً اٌظٕبػيخ

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِبن ػجلْٚ لؤك لؤكِبعَزيو

عيل74( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِيبه اٍّبػيً ػٍٝ اٍّبػيًِبعَزيو

عيل74( َ ػ ص652)اٌّؾبطيً اٌظٕبػيخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 31



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِيىوٚثيٌٛٛعٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل75( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبديبٍّيٓ ػّبكاٌليٓ أثٛشؾبرخرّٙيلٜ كوزٛهاٖ

عيل علا86( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

ِمجٛي61شؼجخ( َ ن ه310)اٌّيىوٚثيٌٛٛعيب اٌؼٍّيخ اٌزطجيميخدمحم ػٍٝ اثىو دمحمرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِمجٛي57شؼجخ( َ ن ه402)ثيئخ وبئٕبد كليمخ٘بعو ٍيل دمحم ػجلهللارّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا82شؼجخ( َ ن ه355)رؾبٌيً ِيىوٚثيٌٛٛعيخ

عيل72شؼجخ( َ ن ه301)ِيىوٚثيٌٛٛعيب ػبَ

عيل علا78شؼجخ( َ ن ه410)رىٌٕٛٛعيب ؽيٛيخ ثيئيخ

ِّزبى91( َ ن ه656)اٌفيوٍٚبد اٌجىزيويخإيٕبً ػيل ؽبِل ِؾّٛككوزٛهاٖ

ِّزبى93( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخ

ِّزبى97( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

عيل علا85( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخاثٛثىو اٌظليك اؽّل ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى94( َ ن ه656)اٌفيوٍٚبد اٌجىزيويخ

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽّل هعت ؽٕبٜٚ فوط اٌغجبٌٝكوزٛهاٖ

عيل علا82( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخاِبٔٝ ػٍيٜٛ ػٍٝ ٍيلكوزٛهاٖ

عيل74( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

عيل علا82( َ ن ه657)اٌّؼبٌغخ اٌجيٌٛٛعيخ

عيل علا86( َ ن ه656)اٌفيوٍٚبد اٌجىزيويخ

عيل علا80( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخهؽّخ ِؾّٛك دمحم أثٛىيلكوزٛهاٖ

ِّزبى95( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

عيل علا83( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْشيّبء ػبكي ػجلاٌوؽّٓ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى90( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخ

ِّزبى92( َ ن ه657)اٌّؼبٌغخ اٌجيٌٛٛعيخ

ِّزبى90( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخػّوٚ ِظطفٝ أؽّل ِظطفٝكوزٛهاٖ

ِّزبى90( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

ِّزبى94( َ ن ه656)اٌفيوٍٚبد اٌجىزيويخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 32



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِيىوٚثيٌٛٛعٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى97( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْفبطّٗ شٌّ ٌطفٝ ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى95( َ ن ه655)اٌزقّواد اٌّيىوٚثيخ

عيل70( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبِْٙب طجوٜ ػجلاٌفزبػ ػيَٝكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخإٍواء دمحم ٍؼلاٌليٓ ػجلاٌفزبػِبعَزيو

عيل علا81( َ ن ه657)اٌّؼبٌغخ اٌجيٌٛٛعيخأِبٔٝ ػجلإٌبطو ِلاػ عبك اٌوةِبعَزيو

ِّزبى90( ػ ٜ 653ٚ)االِواع إٌيّبرٛكيخإيّبْ دمحم ؽَٓ ٘بشُِبعَزيو

ِمجٛي61( َ ن ه657)اٌّؼبٌغخ اٌجيٌٛٛعيخ

ِّزبى88شؼجخ( َ ن ه304)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االهاضٝاؽّل فبٌل اٌَيل ػجلاٌٌِّٛٝبعَزيو

ِّزبى99شؼجخ( َ ن ه410)رىٌٕٛٛعيب ؽيٛيخ ثيئيخ

عيل علا83( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبداِيوٖ ؽَٓ ِظطفِٝبعَزيو

عيل علا80( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى94( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدايّبْ يبٍو شؼجبْ دمحمِبعَزيو

ِّزبى97( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى96( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدهضٜٛ ؽَبْ ؽَِٓبعَزيو

ِّزبى95( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى93( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل78( َ ن ه657)اٌّؼبٌغخ اٌجيٌٛٛعيخىِوكح فبهً طالػِبعَزيو

عيل76( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

عيل علا87( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدٍٍَجيً ػالء اٌليٓ اؽّلِبعَزيو

عيل علا86( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

عيل علا83شؼجخ( َ ن ه310)اٌّيىوٚثيٌٛٛعيب اٌؼٍّيخ اٌزطجيميخ

ِّزبى97( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبدشوٚق ػجلاٌمبكه دمحمِبعَزيو

ِّزبى94( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى100( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

عيل علا83( َ ن ه657)اٌّؼبٌغخ اٌجيٌٛٛعيخفبطّخ شؼجبْ اثٛاٌَؼٛكِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 33



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِيىوٚثيٌٛٛعٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ِظطفٝ هِضبْ ؽَِٓبعَزيو

عيل علا85( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدِويُ ػبطف ِظٙوِبعَزيو

ِّزبى94( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى91( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبدِٕبه شؼجبْ ػجلاٌغٛاك ػجلاٌٍطيفِبعَزيو

عيل71( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى94( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدٔلٜ اؽّل ِٕيو ِؾّٛكِبعَزيو

ِّزبى100( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى94( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ضؼيف57( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدٔٛها ؽّلٜ ىوِٝبعَزيو

عيل علا80( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى90( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد٘ليو اؽّل ٘بشُ ػٍِٝبعَزيو

ِّزبى95( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 34



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٔجبد ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا86( ا ْ ة652)اٌجيئخ إٌجبريخفليغخ ٚفيك ىوويب دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ا ْ ة654)اٌزبصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ٘لٜ دمحم ػجلاٌٛ٘بة ثلٜٚكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا ْ ة651)رظٕيف إٌجبربد اٌي٘ويخ

عيل علا85( ا ْ ة652)اٌجيئخ إٌجبريخ

عيل علا81( ا ْ ة658)ىهاػخ االَٔغخ ٚاالػضبء إٌجبريخٕ٘ل اٌظبٜٚ اٌظبٜٚ اؽّلكوزٛهاٖ

عيل74( ا ْ ة652)اٌجيئخ إٌجبريخ

عيل علا85( ا ْ ة651)رظٕيف إٌجبربد اٌي٘ويخ

ِّزبى97( ا ْ ة656)إٌجبد االلزظبكٜاًِ ػجلإٌجٝ يٌٛٔ دمحمِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى96( ا ْ ة656)إٌجبد االلزظبكٍٜؼل اٌليٓ عجو هللا دمحمِبعَزيو

عيل علا80( ا ْ ة658)ىهاػخ االَٔغخ ٚاالػضبء إٌجبريخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 35



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٔيّبرٛكا اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى97( ػ ٜ 655ٚ)ؽيٛأبد اٌزوثخ اٌيهاػيخػٍيبء ػجلاٌجبلٝ ػٍٝ اٌليٓ اؽّلِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 36



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٕ٘لٍخ ىهاػيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأؽّل ػجلاٌؼبطٝ ػجلاٌٙبكٜكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخآيخ ؽَيٓ ػجلاٌٍطيف اٍّبػيًكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ٘ـ ْ ك653)اٌضـ ٚاٌّضقبد

ِّزبى100( ٘ـ ْ ك653)اٌضـ ٚاٌّضقبداًِ اٌجٕلاهٜ ىا٘و ػٛعكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ٘ـ ْ ك655)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ إٌّشئبد اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ؿ ع ه653)أزبط ِؾبطيً اٌقضو فٝ االهاضٝ اٌظؾواٚيخ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخهؽبة ٍبِٝ دمحم شليلكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜ

ِّزبى95( ٘ـ ْ ك655)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ إٌّشئبد اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك617)اٌّيىٕخ اٌيهاػيخ اٌلافٍيخشيّبء ٍؼل ٍيل اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ٘ـ ْ ك653)اٌضـ ٚاٌّضقبد

ِّزبى93( ٘ـ ْ ك655)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ إٌّشئبد اٌيهاػيخ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك653)اٌضـ ٚاٌّضقبدػيح اؽّل دمحم دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى94( َ ػ ص660)رىٌٕٛٛعيب االٌيبفدمحم ؽَٓ ؽّيلٖ ِؾّٛككوزٛهاٖ

ِّزبى95( ٘ـ ْ ك655)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ إٌّشئبد اٌيهاػيخ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك653)اٌضـ ٚاٌّضقبد

عيل علا87( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم هعت ٍؼلاٌليٓكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخِويُ اٌَيل دمحم فويلكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ٘ـ ْ ك653)اٌضـ ٚاٌّضقبد

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِٝ ٍؼيل دمحم ِؾّٛك ِطبٚعكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ٘ـ ْ ك617)اٌّيىٕخ اٌيهاػيخ اٌلافٍيخِيبكٖ اثوا٘يُ ػجلاٌواىقكوزٛهاٖ

عيل علا81( ٘ـ ْ ك655)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ إٌّشئبد اٌيهاػيخ٘جخ دمحم فويل دمحم اٌٛاٌٝكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى95( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 37



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٕ٘لٍخ ىهاػيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا87( ٘ـ ْ ك655)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ إٌّشئبد اٌيهاػيخٕ٘ل ِؾّٛك ؽٍّٝكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى97( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜ

ِّزبى93( َ ػ ص660)رىٌٕٛٛعيب االٌيبف

ِّزبى94.6( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخآيخ عّبي اٌليٓ ػجلاٌفزبػ ؽَِٓبعَزيو

ِّزبى90( ٘ـ ْ ك651)ِلفً رؾٍيٍٝ ٌّيىٕخ االٔزبط اٌيهاػٝاٍالَ فٛىٜ ٍيل ػجلاٌمبكهِبعَزيو

عيل علا85( ٘ـ ْ ك654)اعٙيح ليبً ٚرؾىُ

ِّزبى94.5( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاِيوح ٍيف إٌظو ِظطفِٝبعَزيو

ِّزبى93( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخايٗ ٍبٌُ دمحم ٍبٌُِبعَزيو

ِّزبى90( ٘ـ ْ ك654)اعٙيح ليبً ٚرؾىُرمٝ ِظطفٝ ثؾو ِظطفِٝبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل70( ٘ـ ْ ك651)ِلفً رؾٍيٍٝ ٌّيىٕخ االٔزبط اٌيهاػٝ

ضؼيف52( ٘ـ ْ ك654)اعٙيح ليبً ٚرؾىُهليخ ٘بهْٚ اٌطب٘و دمحمِبعَزيو

ِمجٛي60( ٘ـ ْ ك651)ِلفً رؾٍيٍٝ ٌّيىٕخ االٔزبط اٌيهاػٝ

ِمجٛي60( ٘ـ ْ ك654)اعٙيح ليبً ٚرؾىُػجلهللا ِّلٚػ دمحمِبعَزيو

ِّزبى92( ا ط 660ُ)ٔظويبد االرظبي االهشبكٜ

عيل علا84( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِؾّٛك ػجلاٌؼييي اؽّل ػجلاٌغٍيًِبعَزيو

عيل علا82( ٘ـ ْ ك654)اعٙيح ليبً ٚرؾىُٔشٜٛ ػجلاٌىويُ ٍؼيل ؽَِٓبعَزيو

عيل علا80( ٘ـ ْ ك651)ِلفً رؾٍيٍٝ ٌّيىٕخ االٔزبط اٌيهاػٝ

ِّزبى90( ٘ـ ْ ك654)اعٙيح ليبً ٚرؾىُيٍٛف اؽّل يٍٛفِبعَزيو

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

عيل73شؼجخ( ٘ـ ْ ك115)(2)هٍُ ٕ٘لٍٝهيٙبَ ػٍٜٛ دمحم دمحم(ِٓ اٌقبهط)ِبعَزيو

عيل علا75شؼجخ( ٘ـ ْ ك104)اٍبٍيبد اٌليٕبِيىب اٌؾواهيخ

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 38



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِمجٛي52شؼجخ( ٚ ه س307)ِملِخ فٝ اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخاؽّل ٍيل دمحمرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِمجٛي51شؼجخ( ٚ ه س306)االػواف ٚاٌزمبٌيل فٝ رطجيك اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ

ضؼيف علا8شؼجخ( ٚ ه س405)(2)ٚهاصخ عييئيخ

ِّزبى86شؼجخ( ٚ ه س101)ٚهاصخ ػبِخيبٍيٓ ِظطفٝ دمحم ِؾّٛكرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا76شؼجخ( ٚ ه س307)ِملِخ فٝ اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ

عيل70شؼجخ( ٚ ه س305)(1)ٚهاصخ عييئيخ

ِّزبى96( ٚ ه س658)ٚهاصخ فَيٌٛٛعيخاٍواء ِظطفٝ اثوا٘يُ اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاٍّبء اؽّل ِظطفٝ ؽٍيّخكوزٛهاٖ

عيل علا81( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٍٓبهح دمحم ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼيييكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍبٌٝ ػبكي ػٍٝ َِؼل هثيغكوزٛهاٖ

عيل علا85( ا ْ ة658)ىهاػخ االَٔغخ ٚاالػضبء إٌجبريخػجيو فوط كٍٛلٝ دمحمكوزٛهاٖ

عيل علا83( ٚ ه س657)ٚهاصخ رطجيميخ

ِّزبى98( ا ْ ة654)اٌزبصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى90( ا َ ه658)اٌطوق اٌؾليضخ فٝ رؼويف اٌفطويبددمحم ؽبِل اٌَيل ِؾّٛككوزٛهاٖ

عيل علا80( ٚ ه س657)ٚهاصخ رطجيميخٔٛها ٍؼٛكٜ ؽَٓ ٍؼٛككوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا ْ ة654)اٌزبصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى90( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيب

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأؽّل ػٍٝ ِلثٌٛٝ أؽّلِبعَزيو

عيل علا83( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخإِٔيخ ٍب٘و هِضبْ أؽّلِبعَزيو

ِمجٛي60( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد

عيل70( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيبايخ ِوىٚق اؽّل ػجلاٌؾّيل دمحمِبعَزيو

ِّزبى94( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيبايّبْ ِؾّٛك دمحم دمحمِبعَزيو

عيل علا85( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 39



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى100( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخثيشٜٛ ٍبِؼ فٛىِٜبعَزيو

عيل علا80( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد

ِّزبى95( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى97( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخرَٕيُ يؾيٝ ىوويب ؽَِٓبعَزيو

ِمجٛي66( ٚ ه س658)ٚهاصخ فَيٌٛٛعيخكٔيب اٌشٕبٜٚ ثَيِٛٔٝبعَزيو

عيل72( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيبهألا اثوا٘يُ ػجلاٌٍطيفِبعَزيو

عيل75( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل70( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد

عيل71( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدىيٕت ٔبطو فؤاك اثوا٘يُِبعَزيو

عيل70( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيب

ِّزبى97( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يوػبٌيخ ػظبَ اؽّل ؽبفعِبعَزيو

ِّزبى90( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيب

ِّزبى90( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالففبطّخ ؽَيٓ ػجلاٌٛ٘بةِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخفبطّٗ ثلٜٚ أثٛاٌٛفب عبك اٌوةِبعَزيو

ِّزبى91( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى91( ا ْ ة654)اٌزبصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى93( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يوووَ هللا دمحم ٍبِو طبثِٛٔٝبعَزيو

عيل علا80( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيب

ِمجٛي66( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد

عيل77( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبددمحم اؽّل اثٛاٌفزٛػ ػٍِٝبعَزيو

عيل72( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيب

ِّزبى98( ا ْ ػ615)فَيٌٛٛعيب اٌؾيٛإِْبه ِظطفٝ ػجلاٌؾبفعِبعَزيو

ِّزبى97( ٚ ه س658)ٚهاصخ فَيٌٛٛعيخٔليٓ ِغلٜ ػجلإٌجٝ اِيِٓبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 40



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِمجٛي60( ٚ ه س651)اٌَيزٌٛٛعيبٔٛه اٌٙلٜ اٌَيل فبهٚقِبعَزيو

عيل71( ا َ ه652)اٌفيوٍٚبد ٚاٌّيىٛثالىِب اٌّّوضخ ٌٍٕجبد

ِمجٛي66( ٚ ه س657)ٚهاصخ رطجيميخ

ِّزبى100( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ٘بٔٝ ٍّيو فٍيً اثوا٘يُِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ٘لٜ ؽَٓ دمحم ٍيلِبعَزيو

ِّزبى94( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناءٚالء اؽّل ػجلاٌٛ٘بة اٍّبػيًِبعَزيو

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 41



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2022-2021: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

Saturday, July 23, 2022

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

رئيس انكنترول

عبد هللا عهى غزانه/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

سبمح عبد انفتبح دمحم/ ا د 42


