
اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط أٍّبن اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل70( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝاٌٙبَ ػجلاٌجبٍؾ اثوا٘يُكوزٛهاٖ

عيل علا88( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالف

عيل78( ا ْ ػ635)رغنيخ االٍّبن

عيل علا83( ا ْ ػ676)أزبط ٚرغنيخ اٌمشويبددمحم ؽّلٜ دمحم اٌشبفؼٝكوزٛهاٖ

عيل علا87( ا ْ ػ655)رطجيمبد اٌؾبٍت االٌٝ فٝ االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى93( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالف

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 1



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط ؽيٛأٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

[غيبة]0شؼجخ( ا ْ ػ368)اٌٍَٛن ٚاٌوفك ثبٌؾيٛاْاؽّل ػيليل ؽوٍٝ ػّوٚرّٙيلٜ ِبعَزيو

[غيبة]0شؼجخ( ا ْ ػ328)فَيٌٛٛعيب االٔزبط اٌؾيٛأٝ

[غيبة]0شؼجخ( ا ْ ػ332)ِٛاك ػٍف ٚرغٙيي٘ب

عيل علا81شؼجخ( ا ْ ػ332)ِٛاك ػٍف ٚرغٙيي٘باؽّل ٔجيً اٌَيل اٌشيـرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِمجٛي64شؼجخ( ا ْ ػ354)رّضيً اٌغناء ٚاٌطبلخ

ِّزبى90( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالف

عيل علا80( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝطجوٜ فوؽبد ػجلاٌفؼيًكوزٛهاٖ

ِّزبى90( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

عيل علا81( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالف

عيل علا85( ا ْ ػ651)اٌزؾَيٓ اٌٛهاصٝ ٌؾيٛأبد اٌّيهػخ

عيل علا87( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالفِؤِٓ عّبي ػجلاٌؼظيُكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى98( ا ْ ػ659)فَيٌٛٛعيب االلٍّخدمحم ِغلٜ ؽَٓ أثٛاٌؼالكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ا ْ ػ672)فَيٌٛٛعيب االهأت

ِّزبى96( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالفٍؼيل دمحم ٔغيت ؽٕفِٝبعَزيو

ِّزبى95( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالفػّوٚ ؽَيٓ ػجلاٌغٍيً ػطيخِبعَزيو

ِّزبى99( ا ْ ػ655)رطجيمبد اٌؾبٍت االٌٝ فٝ االٔزبط اٌؾيٛأٝدمحم ػبكي ىوويب ػجلاٌٛاؽلِبعَزيو

ِّزبى94( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخدمحم ِّلٚػ شمٍٛف ٍؼيلِبعَزيو

ِّزبى95( ا ْ ػ662)رىٌٕٛٛعيب رظٕيغ االػالف٘شبَ فبٌل ػجلهللا دمحمِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 2



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط كٚاعٓ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى85شؼجخ( ا ْ ػ458)أزبط ٌؾُ ٚثيغ اٌلعبطشيويٓ ٍيف اٌليٓ ػجلاٌّطٍترّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل66شؼجخ( ا ْ ػ403)رغنيخ كٚاعٓ

ِّزبى85شؼجخ( ا ْ ػ354)رّضيً اٌغناء ٚاٌطبلخ

ِّزبى92شؼجخ( ا ْ ػ370)اٌغلك اٌظّبء ٚااللٍّخ

عيل علا82 شؼجخE( ا ْ ػ411)رؾَيٓ ؽيٛاْ ٚكٚاعٓ

ِّزبى90شؼجخ( ا ْ ػ305)فَيٌٛٛعٝ كٚاعٓ

ِّزبى94( ا ْ ػ668)ٍٍٛن اٌلٚاعٓأؽّل ِؾّٛك ػجلاٌؼٍيُ اؽّلكوزٛهاٖ

عيل علا87( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالف

عيل علا84( ا ْ ػ651)اٌزؾَيٓ اٌٛهاصٝ ٌؾيٛأبد اٌّيهػخ

ِّزبى90( ا ْ ػ652)رظّيُ رغبهة االٔزبط اٌؾيٛأٝػجلهللا ٍبِٝ اثوا٘يُ ؽَٓكوزٛهاٖ

عيل علا87( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالف

ِّزبى93( ا ْ ػ668)ٍٍٛن اٌلٚاعٓ

ِّزبى95( ا ْ ػ655)رطجيمبد اٌؾبٍت االٌٝ فٝ االٔزبط اٌؾيٛأٝ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

عيل علا81( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالفِؾّٛك عبثو يٍٛف ػجلاٌّغيلكوزٛهاٖ

عيل علا80( ا ْ ػ651)اٌزؾَيٓ اٌٛهاصٝ ٌؾيٛأبد اٌّيهػخ

عيل علا87( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى90( ا ْ ػ671)رؾٍيً ٚرمييُ االػالفِويُ ٍّيو ؽَٓ ػواثٝكوزٛهاٖ

*ِمجٛي69( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاثزٙبي ِظطفٝ اؽّل دمحمِبعَزيو

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِمجٛي62( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاٍالَ يبٍو اٌجَيٛٔٝ دمحمِبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخرّبَ دمحم رّبَ ٍٍيّبِْبعَزيو

عيل علا82( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٍبهح ٘بشُ دمحم اٌطٛيًِبعَزيو

عيل علا84( ا ْ ػ629)اٌزفويـ ٚإٌّٛ اٌغٕيٕٝ

*ِمجٛي69( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٍٛىاْ دمحم اثوا٘يُ اثوا٘يُِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 3



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

إٔزبط كٚاعٓ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى96( ا ْ ػ668)ٍٍٛن اٌلٚاعٓػؾٝ رٛفيك اثوا٘يُ ػجلاٌوؽِّٓبعَزيو

عيل علا88( ا ْ ػ665)رغنيخ اٌلٚاعٓ

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى92( ا ْ ػ667)رغنيخ اِٙبد اٌلٚاعٓدمحم ٍٍيّبْ ٍؼل ٍٍيّبِْبعَزيو

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى90( ا ْ ػ670)أزبط االهأت ٚاٌطيٛه اٌلاعٕخ

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخيبٍّيٕب ِقزبه ػجلاٌؼييي عّؼِٗبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 4



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اعزّبع هيفٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى92( ا ط 621ُ)رمييُ اٌجواِظ االهشبكيخِٝ اؽّل إٌبكٜ وبًِكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ا ط 654ُ)اٌّشىالد االعزّبػيخ اٌويفيخ

ِّزبى91( ا ط 651ُ)ؽوق اٌجؾش اٌىّٝ ٚاٌىيفٍّٝيوح ٚفبء دمحم اؽّلِبعَزيو

ِّزبى97( ا ط 613ُ)إٌظويبد االعزّبػيخ اٌّؼبطوح

*ِمجٛي69( ا ط 611ُ)اؽظبء الثبهاِزٝ ٚرطجيمبرٗ ػٍٝ اٌؾبٍت اآلٌِٝٝ أؽّل ؽَٓ دمحمِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 5



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى100( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜإِيخ طبثو ِؾّٛك اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ا ه ع655)اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ٌالهاػٝ ٚاٌّيبٖ

عيل علا81( ا ه ع653)ويّيبء رغنيخ إٌجبد

عيل علا80( ا ه ع655)اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ٌالهاػٝ ٚاٌّيبٖاِيٕخ ِزٌٛٝ ؽَيٓ ِزٌٛٝكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ا ه ع653)ويّيبء رغنيخ إٌجبد

ِّزبى96( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

ِّزبى92( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخ

عيل علا83( ا ه ع653)ويّيبء رغنيخ إٌجبدعّبي ٍٛيٍُ دمحم ٍٛيٍُكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

عيل علا81( ا ه ع653)ويّيبء رغنيخ إٌجبددمحم ؽَٕٝ ؽَٓ ػجلاٌمبكهكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا ه ع659)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ رٍٛس االهاػٝ ٚاٌّيبٖدمحم دمحم اٌظٛفٝ اِيٓكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ا ه ع653)ويّيبء رغنيخ إٌجبد

ِّزبى96( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜ

عيل علا85( ا ه ع653)ويّيبء رغنيخ إٌجبدٕ٘ل اؽّل ٍيل ػٍٝكوزٛهاٖ

عيل علا80( ا ه ع655)اٌىيّيبء اٌزؾٍيٍيخ ٌالهاػٝ ٚاٌّيبٖ

عيل علا83( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝاثوا٘يُ دمحم ػجلاٌؼييي ِظطفِٝبعَزيو

ِّزبى92( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝاؽّل ىوٝ ػجلاٌواىق اٌغٕبَِبعَزيو

عيل79( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاػٝ

ِّزبى92( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝاٌٙبَ ٍؼل ػجلاٌٙبكٜ ػجلاٌَالَِبعَزيو

ِّزبى97( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاػٝ

ِمجٛي68( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝثىو اؽّل اِيٓ ؽَيِٓبعَزيو

ِّزبى90( ا ه ع659)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ رٍٛس االهاػٝ ٚاٌّيبٖ

ػؼيف49( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝفبٌل ػجلاٌؼييي ٍِِٛٝبعَزيو

عيل علا83( ا ه ع659)اٌزؾىُ اٌجيئٝ فٝ رٍٛس االهاػٝ ٚاٌّيبٖ

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخكاٌيب ػٍٝ ؽَٓ اؽّلِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 6



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا87( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝدمحم ؽَٓ دمحم اثوا٘يُِبعَزيو

عيل79( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاػٝ

ِّزبى99( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخدمحم ػبؽف فزؾٝ اثٛىيلِبعَزيو

ِّزبى96( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝ

ِّزبى94( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلِٜؾّٛك رٙبِٝ ثىو رووِٝبعَزيو

عيل78( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝ

عيل علا80( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػِٝظطفٝ ِؾّٛك اثٛثىو ٍٍيّبِْبعَزيو

ِّزبى98( ا ه ع651)ِٛهفٌٛٛعيب ٚرمَيُ االهاػٝ

ِّزبى100( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخ٘جٗ ػيل دمحم ػجلاٌؾبفعِبعَزيو

ِمجٛي66( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٝ

عيل علا89( ا ه ع652)رىٌٕٛٛعيب اٍزظالػ االهاػٕٝ٘ل دمحم ٔٛهاٌليٓ اؽّلِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 7



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اهشبك ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى93( ا ط 663ُ)االهشبك اٌيهاػٝ اٌّمبهْؽيله ػجبً ػجلهللاكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى97( ا ط 627ُ)االشواف فٝ ِغبي االهشبك اٌيهاػٝ

ِّزبى92( ا ط 622ُ)فٍَفخ اٌزؼٍيُ االهشبكٜ

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِغلٜ شؼجبْ ِؾّٛك دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا ط 622ُ)فٍَفخ اٌزؼٍيُ االهشبكٜ

ِّزبى94( ا ط 664ُ)اٌميبكح اٌويفيخ فٝ ِغبي االهشبك اٌيهاػٝ

ِّزبى93( ا ط 621ُ)رمييُ اٌجواِظ االهشبكيخ

ِّزبى91( ا ط 663ُ)االهشبك اٌيهاػٝ اٌّمبهْ

عيل74( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخعبوٍيٓ ػبكي ػٍٝ اثوا٘يُِبعَزيو

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 8



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

الزظبك ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا84( ا ق د651)الزظبكيبد االٔزبط اٌيهاػٝدمحم ريَيو دمحم لجٙبرّٙيلٜ كوزٛهاٖ

عيل علا86( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخ

عيل علا88( ا ق د655)االكاهح اٌّيهػيخ

عيل علا86( ا ق د653)اٌزغبهح اٌلٌٚيخ ٌٍؾبطالد اٌيهاػيخأٍّبء طالػ ؽَيٓ يٍٛفكوزٛهاٖ

عيل علا88( ا ق د656)االلزظبك اٌّؤٍَٝ

*ِمجٛي69( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛنأٔٛاه ػجلإٌّؼُ أؽّل ِٕظٛهكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛنإيّبْ دمحم فوؽبد ؽَٓكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ص ْ ع653)اٌزغنيخ ٚطؾخ اٌغناء

عيل علا88( ا ق د654)اٌزؾٍيً اٌىّٝ

عيل علا81( ا ق د653)اٌزغبهح اٌلٌٚيخ ٌٍؾبطالد اٌيهاػيخ

عيل علا84( ا ق د656)االلزظبك اٌّؤٍَٝ

عيل علا86( ا ق د655)االكاهح اٌّيهػيخ

*ِمجٛي69( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛناٍبِٗ ػجلاٌوؽيُ ػجلاٌغٛاككوزٛهاٖ

عيل علا81( ا ق د660)رطٛه اٌفىو االلزظبكٜ

[غيبة]0( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى94( ة ف ن651)اػلاك ٚرقييٓ ٚرظليو طّبه اٌفبوٙخغليو ٚؽيل دمحم ػجلاٌظبكقكوزٛهاٖ

عيل علا83( ا ق د658)رؾٍيً األصّبْ اٌيهاػيخ

عيل علا86( ا ق د653)اٌزغبهح اٌلٌٚيخ ٌٍؾبطالد اٌيهاػيخ

ِّزبى92( ا ق د654)اٌزؾٍيً اٌىّٝ

ِّزبى91( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛن

عيل75( ا ق د653)اٌزغبهح اٌلٌٚيخ ٌٍؾبطالد اٌيهاػيخِٕخ هللا ِؾّٛك دمحم ٍؼلكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا ق د654)اٌزؾٍيً اٌىّٝ

ِّزبى98( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛن

ِّزبى90( ا ق د656)االلزظبك اٌّؤٍَٝ

ِّزبى91( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛنِٕٝ عّبي هِؼبْ اؽّلكوزٛهاٖ

عيل علا86( ا ق د656)االلزظبك اٌّؤٍَٝ٘جخ دمحم طالػ ػجلاٌؾّيلكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 9



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

الزظبك ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا83( ا ق د653)اٌزغبهح اٌلٌٚيخ ٌٍؾبطالد اٌيهاػيخ٘جٗ ػٍٝ دمحم اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا ق د659)إٌمٛك ٚاٌجٕٛن

ِّزبى92( ا ق د654)اٌزؾٍيً اٌىّٝ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخيبٍّيٓ ػجلإٌبطو ػجلهللاكوزٛهاٖ

ِمجٛي60( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخأٍّبء ٔظو ػجلاٌَالَ اؽّلِبعَزيو

ػؼيف49( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخآيٗ ثيِٛٝ فٍف ِؾوًِٚبعَزيو

عيل79( ا ق د658)رؾٍيً األصّبْ اٌيهاػيخهػٛاْ دمحم ٍيل ػجلاٌؾّيلِبعَزيو

ِمجٛي60( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل75( َ ػ ص653)ِؾبطيً اٌؾجٛة ٚاٌجمٛي

ِمجٛي63( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٍبهٖ اشوف ٍٍيّبْ ػيَِٝبعَزيو

عيل علا85( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍّيوٖ ػّو ِؾّٛك ػفيفِٝبعَزيو

عيل72( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخػجيو دمحم طفٛد ػجلاٌؾّيلِبعَزيو

عيل علا80( ا ق د655)االكاهح اٌّيهػيخ

عيل علا87( ا ق د651)الزظبكيبد االٔزبط اٌيهاػٝ

ػؼيف علا20( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخفبؽّخ اٌي٘واء ػجلٖ َِؼلِبعَزيو

ِمجٛي50شؼجخ( ا ق د420)ِؾبٍجخ ٚرَٛيك

ِمجٛي68( ا ق د651)الزظبكيبد االٔزبط اٌيهاػٝ

عيل علا83( ا ق د655)االكاهح اٌّيهػيخِوٖٚ ؽَٓ االٔٛه دمحم ٘بشُِبعَزيو

عيل علا88( ا ق د652)اٌزّٕيخ االلزظبكيخ اٌيهاػيخ

ِمجٛي60( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ٘يبَ ػّبك دمحم ػجلاٌٙبكِٜبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 10



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

الزظبك ِٕيٌٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى88 شؼجخE( ص ْ ع344)رغنيخ االَٔبْ ٚاٌزّٕيخ اٌويفيخأِيوح ػجلاٌؼييي ىغٍٛي ػٍٝرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا84 شؼجخE( ص ْ ع344)رغنيخ االَٔبْ ٚاٌزّٕيخ اٌويفيخِٕخ هللا عٙبك دمحم اٌؼيَٜٛرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى92( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخفبؽّخ ى٘وٜ ػٕزو ى٘وِٜبعَزيو

ِّزبى95( ص ْ ع661)اٌَّؼ اٌغنائٝ

ِّزبى93( ص ْ ع620)ِىٛٔبد االغنيخ

عيل75( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِظطفٝ ػجلاٌؾّيل فىوٜ اٌفٌِٛٝبعَزيو

عيل78( ص ْ ع620)ِىٛٔبد االغنيخ

عيل70( ص ْ ع661)اٌَّؼ اٌغنائٝ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 11



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اوبهًٚ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخثبٍُ ػجلإٌبطو ػجبًكوزٛهاٖ

عيل74( ػ ٜ 654ٚ)ِٛهفٌٛٛعيب إٌيّبرٛكاآيخ ؽؼٛهٜ عيٌٚٝ طبٌؼِبعَزيو

عيل علا85( ػ ٜ 660ٚ)ثيٌٛٛعيب اوبهًٚ اٌؾيٛاْػّو َِؼٛك اٌَيل َِؼٛكِبعَزيو

ِّزبى95( ػ ٜ 651ٚ)ِٛهفٌٛٛعيب االوبهًٚ

عيل علا84( ػ ٜ 654ٚ)ِٛهفٌٛٛعيب إٌيّبرٛكا

ِّزبى100( ػ ٜ 612ٚ)االوبهٍٚبد اٌؼبهح ثبٌٕجبد

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 12



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اٌجبْ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى93( ا ي ة651)ِىٛٔبد اٌٍجٓ االىٚريخػوفبد اٍّبػيً دمحم لجٙبكوزٛهاٖ

عيل علا85( ا ي ة657)ويّيبء ٚرىٌٕٛٛعيب اٌطؼُ ٚاٌوائؾخ ٌٍجٓ

ِّزبى95( ا ي ة652)االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ رىٌٕٛٛعيب اٌغجٓ

ِّزبى91( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

عيل علا88( ا ي ة657)ويّيبء ٚرىٌٕٛٛعيب اٌطؼُ ٚاٌوائؾخ ٌٍجِٓظطفٝ اؽّل دمحم اِيٓ ٌطفٝكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا ي ة652)االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ رىٌٕٛٛعيب اٌغجٓ

ِّزبى97( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْٔٛه٘بْ دمحم يٌٛٔ ػجلاٌوؽّٓكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ا ي ة652)االرغب٘بد اٌؾليضخ فٝ رىٌٕٛٛعيب اٌغجٓ

ِّزبى92( ا ي ة657)ويّيبء ٚرىٌٕٛٛعيب اٌطؼُ ٚاٌوائؾخ ٌٍجٓ

عيل علا88( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخإٍالَ دمحم شٛلٝ ٍيلِبعَزيو

ِّزبى95( ا ي ة651)ِىٛٔبد اٌٍجٓ االىٚريخاِيوٖ ِؾّٛك ػجلاٌّغيل اؽّلِبعَزيو

ِّزبى91( ا ي ة651)ِىٛٔبد اٌٍجٓ االىٚريخشيّبء عّبي دمحم ػجلاٌّمظٛكِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 13



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

اِواع ٔجبد اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأؽّل ػجلهللا ِزٌٛٝ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ا َ ه656)رشويؼ ِٚيىوٚرىٕيه ِوػٝآيخ ػٍٝ هِؼبْ ؽَٓ هِؼبْكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا َ ه651)فَيٌٛٛعيب اٌزطفً

ِّزبى94( ة ى 657ْ)روثيخ ٔجبربد اٌييٕخ ٚاٌطجيخ ٚاٌؼطويخ

عيل علا83( ا َ ه613)ِىبفؾخ اٌّجيلاد اٌفطويخإيّبْ ػبِو ػجلاٌؾفيع ػبِوكوزٛهاٖ

عيل علا84( ا َ ه653)ػاللخ اٌطفيً ثبٌؼبئً

عيل علا88( ا َ ه656)رشويؼ ِٚيىوٚرىٕيه ِوػٝأغٝ ِؾّٛك ِب٘و ِؾّٛككوزٛهاٖ

عيل علا85( ا َ ه651)فَيٌٛٛعيب اٌزطفً

ِّزبى98( ا َ ه659)اٌطوق اٌؾليضخ فٝ رشقيض اٌفيوٍٚبد إٌجبريخ

ِّزبى91( ا َ ه656)رشويؼ ِٚيىوٚرىٕيه ِوػٝهعت ٍالِٗ ِؾّٛك ٍالِٗكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا َ ه655)اٌّمبِٚخ اٌؾيٛيخ الِواع إٌجبد

ِّزبى96( ا َ ه658)اٌطوق اٌؾليضخ فٝ رؼويف اٌفطويبد

ِّزبى90( ا َ ه658)اٌطوق اٌؾليضخ فٝ رؼويف اٌفطويبدؽبهق عّؼخ ػجلاٌغيل ػجلٖكوزٛهاٖ

عيل علا86( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

عيل علا89( ا َ ه656)رشويؼ ِٚيىوٚرىٕيه ِوػٝ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخػيل لؤٝ دمحم ؽٕفٝكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٔيفيٓ اثوا٘يُ دمحم ؽؼيّخكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٔيفيٓ فبهٚق ػٍٝ اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا َ ه655)اٌّمبِٚخ اٌؾيٛيخ الِواع إٌجبدأٍّبء ٚؽيل ىوويب دمحمِبعَزيو

عيل علا85( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخهػب ػٍٝ أؽّل ٍِِٛٝبعَزيو

عيل علا87( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٍبهٖ ىوويب دمحم ػجلاٌؾٍيُِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 14



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ؽشواد الزظبكيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽّل هعت دمحم ػجلاٌّغيلكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ػ ُ ه615)(1)فَيٌٛٛعيب اٌؾشوادفبٌل دمحم ػجلإٌجٝ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ػ ُ ه653)روثيخ إٌؾً

ِّزبى98( ػ ُ ه656)اٌؾشواد اٌٍّمؾخشيّبء اؽّل اؽّل ِشؼًكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ػ ُ ه652)ثيئخ اٌؾشواد

ِّزبى98( ػ ُ ه653)روثيخ إٌؾً

ِّزبى98( ػ ُ ه653)روثيخ إٌؾًؽب٘و ِؾّٛك ِظطفٝ اٌلٍٛلٝكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ػ ُ ه652)ثيئخ اٌؾشواد

ِّزبى90( ػ ُ ه653)روثيخ إٌؾًِؾّٛك دمحم ٍؼيل دمحم اثوا٘يُكوزٛهاٖ

عيل علا80( ػ ُ ه652)ثيئخ اٌؾشواد

ِّزبى96( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخأؽّل هثيغ ػجلاٌؼييي ؽَِٓبعَزيو

ِّزبى95( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبد

ِّزبى92( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخ

*ِمجٛي69( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشوادأؽّل ٍؼيل ِؾّٛك دمحمِبعَزيو

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى97( ػ ُ ه656)اٌؾشواد اٌٍّمؾخِٕبه ػٍٝ ٍيل ِٕظٛهِبعَزيو

عيل علا86( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواد

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 15



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ؽيٛاْ ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا82( ػ ٜ 659ٚ)االفبد ٚاٌطفيٍيبد اٌالفمبهيخدمحم ٔظو هعت ػجلاٌّؾَٓكوزٛهاٖ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 16



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فؼو اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى100شؼجخ( ؿ ع ه401)فَيٌٛٛعيب اٌقؼودمحم ٍيل دمحم ٔبعؼرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى86شؼجخ( ؿ ع ه402)أزبط اٌقؼو اٌّؾّيخ

ِّزبى89شؼجخ( ؿ ع ه314)اٌيهاػخ اٌؼؼٛيخ ٌٍّؾبطيً ٚاٌجَبريٓ

ِّزبى89شؼجخ( ؿ ع ه308)أزبط فؼو اٌّٛاٍُ اٌّؼزلٌخ ٚاٌجبهكح

ِّزبى88شؼجخ( ؿ ع ه315)اػلاك ٚرلاٚي اٌؾبطالد اٌيهاػيخ

ِّزبى89شؼجخ( ؿ ع ه309)أزبط فؼو اٌّٛاٍُ اٌلافئخ ٚاٌؾبهح

عيل علا83شؼجخ( ؿ ع ه311)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼويؾيٝ ػبطُ ػجلاٌظّل اٌغٕبَرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى88شؼجخ( ؿ ع ه402)أزبط اٌقؼو اٌّؾّيخ

ِّزبى92شؼجخ( ؿ ع ه406)اػلاك ٚرلاٚي ٚرقييٓ اٌقؼو

ِّزبى94( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبدأٍّبء ٍؼيل ؽبفع دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبدآالْ ػييي عجوائيً ػيييكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخ

[غيبة]0( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخاِبٔٝ فبهٚق هػٛاْ ػجبًكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخايّبْ ػجلاٌؼبؽٝ ثوػٝ ػجلاٌىويُكوزٛهاٖ

عيل78( ؿ ع ه654)ِشبوً أزبط ِؾبطيً اٌقؼو

ِّزبى94( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبد

عيل علا86( ؿ ع ه654)ِشبوً أزبط ِؾبطيً اٌقؼوؽٗ ػلٌٝ اؽّل اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى100( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِؾّٛك ػٍٝ اؽّل ِوػٝكوزٛهاٖ

ِّزبى99( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِؼزي ػجلاٌؾّيل اٌَيل ِؾّٛككوزٛهاٖ

ِّزبى94( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبدِٕبي شؼجبْ عّؼٗ ٍِٛٝكوزٛهاٖ

عيل علا87( ؿ ع ه654)ِشبوً أزبط ِؾبطيً اٌقؼؤٙٝ ػٍٝ ِوٍٝ اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى100( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 17



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فؼو اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

*ِمجٛي69( ؿ ع ه654)ِشبوً أزبط ِؾبطيً اٌقؼو٘جخ ِؾّٛك ؽَٓ ثويمغكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ؿ ع ه655)روثيخ ِؾبطيً اٌقؼو ٌّمبِٚخ االِواع ٚاالفبد

ِّزبى100( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ٘يضُ ٘بشُ دمحم ِظطفٝكوزٛهاٖ

عيل علا88( ا ه ع657)اٌوٜ اٌزَّيلٜأؽّل ٍِٛٝ اثوا٘يُِبعَزيو

عيل75( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼو

ِمجٛي60( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخإٍالَ ػجلاٌٍطيف ػضّبِْبعَزيو

ِّزبى96( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼو

عيل علا80( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقؼواؽّل ػٍٝ دمحم دمحمِبعَزيو

ِّزبى98( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼو

ِمجٛي61( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

*ِمجٛي69( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼوٍبهٖ دمحم ػجلهللا دمحمِبعَزيو

ِمجٛي66( ا ْ ة654)اٌزأصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى100( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼوشؼجبْ ػبشٛه شؼجبْ ِؾّٛكِبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ػؼيف علا12( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِبهريٕب ٔجيً ػييي رىالِبعَزيو

ِّزبى98( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼو

عيل علا84( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخ

[غيبة]0( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقؼودمحم اٌطب٘و ثوِٗ اكَِبعَزيو

[غيبة]0( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

ِّزبى90( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخدمحم ػجلاٌىويُ ػلٌٝ هيبعِبعَزيو

ِّزبى95( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼو

ِّزبى96( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِشيوح اثوا٘يُ فزؾٝ ِغوثِٝبعَزيو

عيل78( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 18



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فؼو اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى100( ؿ ع ه651)رمٕيبد اوضبه رمبٜٚ ِؾبطيً اٌقؼؤٛه٘بْ ؽّلٜ ػجلاٌؾىُِبعَزيو

ِّزبى92( ؿ ع ه652)فَيٌٛٛعيب ِؾبطيً اٌقؼو

عيل74( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 19



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ىيٕخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى94( ة ى 652ْ)فَيٌٛٛعيب ٔجبربد اٌييٕخاؽّل ػجلاٌجليغ اٌَيل ػفيفٝكوزٛهاٖ

عيل علا80( ة ى 655ْ)اوضبه ٔجبربد اٌييٕخهٚؽيخ عبكهللا دمحم اؽّلكوزٛهاٖ

*ِمجٛي69( ة ى 654ْ)أزبط إٌجبربد اٌطجيخ

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍٍّٝ ٍيل اؽّل ػجلاٌفزبػكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخغبكح كيبة اؽّل ٍٍيّبْكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ة ى 657ْ)روثيخ ٔجبربد اٌييٕخ ٚاٌطجيخ ٚاٌؼطويخ

ِّزبى98( ة ى 654ْ)أزبط إٌجبربد اٌطجيخ

ِّزبى97( ة ى 654ْ)أزبط إٌجبربد اٌطجيخوٛصو ِوػٝ ػجلاٌىويُ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخ

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِب٘يزبة ٍيل ػجلاٌٍطيف ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ة ى 655ْ)اوضبه ٔجبربد اٌييٕخ

ِّزبى98( ؿ ػو653)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو فٝ االهاػٝ اٌظؾواٚيخِٝ ِؾّٛك دمحم إثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ة ى 654ْ)أزبط إٌجبربد اٌطجيخ

عيل علا80( ة ى 655ْ)اوضبه ٔجبربد اٌييٕخ

ِّزبى93( ة ى 654ْ)أزبط إٌجبربد اٌطجيخٔٙٝ فبٌل اٍّبػيً اٌشٙبٜٚكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ة ى 657ْ)روثيخ ٔجبربد اٌييٕخ ٚاٌطجيخ ٚاٌؼطويخ

عيل علا85( ة ى 655ْ)اوضبه ٔجبربد اٌييٕخ

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٕ٘ل ِغلٜ دمحم دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ة ى 654ْ)أزبط إٌجبربد اٌطجيخ

*ِمجٛي69( ة ى 652ْ)فَيٌٛٛعيب ٔجبربد اٌييٕخأؽّل ٍؼيل أؽّل ػجلاٌواىقِبعَزيو

عيل علا86( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يواٍواء ػبكي ػيد ػجلهللاِبعَزيو

ِّزبى100( ة ى 652ْ)فَيٌٛٛعيب ٔجبربد اٌييٕخكػبء هػب ِٙلٜ ػجلاٌّطٍتِبعَزيو

ِمجٛي66( ة ى 652ْ)فَيٌٛٛعيب ٔجبربد اٌييٕخهؽبة اثوا٘يُ طجؾٝ فوطِبعَزيو

ِّزبى92( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يوػفبف ػٛع ؽَٓ ػٕبيِٗبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 20



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ىيٕخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل75( ة ى 652ْ)فَيٌٛٛعيب ٔجبربد اٌييٕخدمحم اثوا٘يُ ػجلاٌؾٍيُ دمحمِبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 21



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

طٕبػبد غنائيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى88شؼجخ( ص ْ ع465)رغنيخ اٌفئبد اٌؾَبٍخايّبْ ٔٛػ ػجلاٌفزبػ اؽّل ٚافٝرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى87شؼجخ( ص ْ ع463)رّٕيخ اٌطفً

ِّزبى86شؼجخ( ص ْ ع464)رقطيؾ اٌٛعجبد

ِّزبى87شؼجخ( ص ْ ع463)رّٕيخ اٌطفًفبرٓ فوؽبد ػجلاٌغٛاكرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى92شؼجخ( ص ْ ع465)رغنيخ اٌفئبد اٌؾَبٍخ

ِّزبى94شؼجخ( ص ْ ع462)اٌَّىٓ ٚاكاهح اٌّٛاهك

ِّزبى98شؼجخ( ص ْ ع462)اٌَّىٓ ٚاكاهح اٌّٛاهكِيبكح دمحمٜ اٌَيلرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى87شؼجخ( ص ْ ع463)رّٕيخ اٌطفً

ِّزبى87شؼجخ( ص ْ ع465)رغنيخ اٌفئبد اٌؾَبٍخ

ِّزبى98شؼجخ( ص ْ ع313)رىٌٕٛٛعيب اٌَىو ٚإٌّزغبد اٌقبطخِيَْٛ ػٍٝ عبك اٌؾك ٍؼيلرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل علا80شؼجخ( ص ْ ع410)ويّيبء ٚرىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة

ِّزبى89شؼجخ( ص ْ ع404)رىٌٕٛٛعيب ىيٛد غنائيخ ٚػطويخ ِٚىَجبد

ِّزبى97( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخآيخ يؾيٝ ِظطفٝ ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخإيّبْ دمحم اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ص ْ ع651)اٌشوٚؽ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخايّبْ ِياؽُ هشيل اٌظّيلػٝكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ص ْ ع653)اٌزغنيخ ٚطؾخ اٌغناء

عيل70( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناء

عيل علا80( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَعيالْ طجوٜ دمحم ػالَكوزٛهاٖ

عيل علا80( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناء

ِّزبى94( ص ْ ع653)اٌزغنيخ ٚطؾخ اٌغناءٍٙيو ٔبكٜ ػجلاٌمبكه ػجلاٌؼٍيُكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ص ْ ع651)اٌشوٚؽ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخ

عيل70( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناء

ِّزبى96( ص ْ ع651)اٌشوٚؽ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخشنٜ ػجلهللا دمحم هػبكوزٛهاٖ

عيل علا80( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناء

ِّزبى93( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 22



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

طٕبػبد غنائيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى92( ص ْ ع653)اٌزغنيخ ٚطؾخ اٌغناءػجلهللا ػبؽف اٌظبفٝ ِٕظٛهكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ص ْ ع651)اٌشوٚؽ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخ

ِّزبى92( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

عيل علا82( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناء

*ِمجٛي69( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناءٌّيبء ػجلهللا دمحم فّٙٝكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ص ْ ع651)اٌشوٚؽ اٌظؾيخ ٌّظبٔغ االغنيخِيبكح دمحم ػجلاٌغفبه ِظطفٝكوزٛهاٖ

عيل70( ص ْ ع654)اٌزمٕيخ اٌؾيٛيخ فٝ رظٕيغ اٌغناء

ِّزبى93( ص ْ ع653)اٌزغنيخ ٚطؾخ اٌغناء

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخأٍّبء ِؾَٓ ِؾّٛك ِؾّٛكِبعَزيو

ِمجٛي62( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغإيّبْ ػٕزو دمحمٜ ؽَِٓبعَزيو

ِّزبى96( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاهيظ ٍّيو ِؤيل شميوِبعَزيو

عيل76( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاالء ايّٓ دمحم دمحم ِؾّٛكِبعَزيو

عيل72( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغ

عيل علا85( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙباالء يبٍو وّبي دمحمِبعَزيو

عيل70( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغ

ِّزبى98( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙباًِ اشوف دمحم ىايلِبعَزيو

ِّزبى92( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغ

عيل76( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغعٙبك اٌؾَيٓ عبثو ػجلاٌّمظٛكِبعَزيو

ِّزبى94( ة ف ن654)اٌزغيواد اٌؾيٛيخ فٝ صّبه اٌفبوٙخ

ِّزبى95( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخكاٌيب ػّبك دمحم ػجلاٌؼيييِبعَزيو

ِّزبى96( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى90( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخ

عيل علا80( ص ْ ع620)ِىٛٔبد االغنيخٍؼبك اثوا٘يُ ؽَيٓ هٍِّٝبعَزيو

ِّزبى93( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخػجلهللا دمحم فؤاك ػجلاٌّؼجٛكِبعَزيو

عيل علا88( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 23



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

طٕبػبد غنائيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى94( ص ْ ع658)رلٚيو ِقٍفبد ِظبٔغ االغنيخدمحم اؽّل اٌَؼيلِٜبعَزيو

ِّزبى91( ص ْ ع659)رىٌٕٛٛعيب اٌؾجٛة ِٕٚزغبرٙب

عيل علا88( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغدمحم ِؾّٛك اؽّل ػجلاٌظّلِبعَزيو

ِّزبى90( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى90( ص ْ ع656)رىٌٕٛٛعيب اٌظٕبػبد اٌّيىوٚثيخِٕخ هللا ػجلاٌؾىيُ ؽَٓ ِوٍِٝبعَزيو

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ٘بعو ػجلاٌٙبكٜ ػجلاٌٙبكٜ ؽبِلِبعَزيو

ِّزبى90( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغٕ٘ل ِؾّٛك اثٛىيل ِؾّٛكِبعَزيو

عيل علا80( ص ْ ع652)ِوالجخ اٌغٛكح ٌالغنيخ ٚاٌّظبٔغٌٚيل فزؾٝ فىوٜ ِؾفٛظِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 24



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فبوٙخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأؽّل دمحم ػجلهللا ؽَٓكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخأٍّبء اؽّل ػجلاٌفزبػ ؽَيٓكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخاؽّل ػجلإٌجٝ ػجلاٌغيل طّيلحكوزٛهاٖ

عيل علا88( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

ِّزبى90( ة ف ن651)اػلاك ٚرقييٓ ٚرظليو طّبه اٌفبوٙخٍٕلً دمحم ٍٍيّبْ هثيغكوزٛهاٖ

عيل علا85( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

عيل علا81( ة ف ن657)أزبط اٌّٛاٌؼ

عيل علا88( ة ف ن657)أزبط اٌّٛاٌؼػّوٚ اثوا٘يُ دمحم ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى100( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى94( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

ِّزبى98( ة ف ن651)اػلاك ٚرقييٓ ٚرظليو طّبه اٌفبوٙخٔٛهيخ ٔٛهٜ ِظطفٝ اٌّغوثٝكوزٛهاٖ

عيل علا87( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخ

ِّزبى94( ة ف ن658)رَّيل اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽالَ ػيد دمحم ٍيلِبعَزيو

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽّل اٌَيل ػجلاٌؾبفع فؼيوِبعَزيو

عيل علا87( ة ف ن657)أزبط اٌّٛاٌؼهاعيٗ اؽّل ػجلاٌؼبي دمحمِبعَزيو

ِّزبى98شؼجخ( ة ف ن413)أشبء ٚفلِخ ِياهع اٌفبوٙخ

ِّزبى91( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى91( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ؿ ع ه656)أزبط ِؾبطيً اٌقؼو غيو اٌزمٍيليخٍٍٛاْ ػالء اٌليٓ اٌَؼيل ػٍِٝبعَزيو

ِّزبى91( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخ

ِّزبى98( ة ف ن654)اٌزغيواد اٌؾيٛيخ فٝ صّبه اٌفبوٙخ

ِّزبى96( ة ف ن654)اٌزغيواد اٌؾيٛيخ فٝ صّبه اٌفبوٙخػجلاٌوؽّٓ عّبي دمحم ؽَيتِبعَزيو

ِّزبى91( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 25



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فبوٙخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل71شؼجخ( ة ف ن303)أزبط اٌؼٕتفبؽّخ دمحم ػجلاٌّبٌه ؽَيِٓبعَزيو

عيل76( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخ

عيل علا77شؼجخ( ة ف ن413)أشبء ٚفلِخ ِياهع اٌفبوٙخ

عيل علا80( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِؾوًٚ ِغلٜ ؽَيٓ ػجلهللاِبعَزيو

ِّزبى92( ة ف ن652)االى٘به ٚاالصّبه فٝ اشغبه اٌفبوٙخيبٍيٓ عّؼٗ لٕبٜٚ ػجلاٌغبٌِٝبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 26



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

فَيٌٛٛعيب إٌجبد اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا86( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدثَٕذ ِجبهن دمحم ؽّلٜكوزٛهاٖ

عيل علا86( ا ْ ة654)اٌزأصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى98( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبء

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخكػبء ؽَٓ ػٍٝ ٍٍيّبْكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخهػٜٛ يٍٛف ِؾّٛك ؽٍّٝكوزٛهاٖ

*ِمجٛي69( ا ْ ة655)فَيٌٛٛعيب إٌّٛ اٌقؼوِٜوٚح دمحم ػجلاٌؼبي ػجلاٌوؽّٓكوزٛهاٖ

عيل علا82( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخاٍّبء طالػ اٌَيل اؽّلِبعَزيو

ِّزبى98( ا ْ ة663)فَيٌٛٛعيب إٌٛارظ اٌطجيؼيخ إٌجبريخ

عيل علا84( ا ْ ة663)فَيٌٛٛعيب إٌٛارظ اٌطجيؼيخ إٌجبريخٔٛه٘بْ ػطٛح اؽّل ػطٛحِبعَزيو

عيل علا82( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل علا88( ا ْ ة654)اٌزأصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 27



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ويّيبء ؽيٛيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِمجٛي60( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛأِيّخ ػجلاٌؾفيع ؽَيٓ ؽَٓكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناء

ِّزبى96( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخاٍّبء ِب٘و ِزٌٛٝ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ن َ ػ614)ويّيبء اٌجوٚريٕبد

ِّزبى92( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبد

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخؽجيجخ ػجلاٌؼييي اؽّل ػجلاٌّمظٛككوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخكيٕب ثالي ػجلاٌوؽيُ دمحم وبًِكوزٛهاٖ

عيل علا88( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخكيٕب ػجلاٌٍطيف دمحم ػٛعكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ػ ُ ه623)(1)ويّيبء ِجيلاد

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخهأيب ؽجيت اٌَيل ٍبٌُكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ن َ ػ614)ويّيبء اٌجوٚريٕبدى٘واء ؽّلٜ اثٛ اٌيييل اٌَيلكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

عيل علا89( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٍبهح ِغلٜ دمحم فٍيًكوزٛهاٖ

عيل70( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلٍّْ٘ٛو أؽّل ػجلاٌؼييي اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ن َ ػ661)ويّيبء ؽيٛيخ ٔجبريخػيح ػّبك ِظطفٝ االٔظبهٜكوزٛهاٖ

عيل70( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛػّوٚ دمحم أثٛاٌؾّل أؽّل هشٛاْكوزٛهاٖ

ِّزبى100( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناءفبؽّخ ػجلاٌؼييي ػٍٝ ػجلاٌؼيييكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ن َ ػ661)ويّيبء ؽيٛيخ ٔجبريخ

ِّزبى91( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخ

ِمجٛي60( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛدمحم إثوا٘يُ دمحم ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِوفذ ؽَٓ ؽَٓ شؾبرخكوزٛهاٖ

ِمجٛي62( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلْ٘ٛ

ِمجٛي60( ن َ ػ615)ويّيبء اٌييٛد ٚاٌلِْ٘ٛوٚح دمحم ػجلاٌمٜٛ اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا َ ع604)ثؾش ِوعؼٝ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 28



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ويّيبء ؽيٛيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى94( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناء٘جخ ثلٚع اثوا٘يُ دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ٘جخ ِؾّٛك دمحم ِؾّٛك ػٍٝكوزٛهاٖ

ِمجٛي65( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَٚائً ػيد ربكهً اٍىٕلهكوزٛهاٖ

عيل علا81( ن َ ػ655)ويّيبء اٌّووجبد اٌضبٔٛيخ فٝ إٌجبد

ِّزبى94( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٚالء طالػ اٌليٓ ػجلإٌّظفكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَآالء ِزٌٛٝ فزؾٝ ِزٌِٛٝبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ655)ويّيبء اٌّووجبد اٌضبٔٛيخ فٝ إٌجبد

ِّزبى96( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخآيخ فٙيُ اٌَيل اٌقشِٓبعَزيو

ِّزبى92( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَ

عيل علا86( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

ِّزبى100( ن َ ػ662)اٌزطجيمبد إٌّبػيخ فٝ اٌيهاػخ ٚاٌغناءأيّٓ فبهً هِؼبْ ِؾّٛكِبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

ِمجٛي61( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

عيل76( ن َ ػ655)ويّيبء اٌّووجبد اٌضبٔٛيخ فٝ إٌجبد

عيل72( ن َ ػ655)ويّيبء اٌّووجبد اٌضبٔٛيخ فٝ إٌجبدعٙبك دمحم اٌؼية ؽَيِٓبعَزيو

ِّزبى98( ن َ ػ661)ويّيبء ؽيٛيخ ٔجبريخ

عيل76( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى90( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَكػبء دمحم ػجلاٌغٕٝ  ؽَٕيِٓبعَزيو

ِّزبى91( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَهٔب دمحم ؽّلٜ ثيِِٛٝبعَزيو

ِّزبى92( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخ

عيل علا84( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

عيل علا84( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملٍٍَّٝ اؽّل ػجلاٌَزبه اٌَيلِبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

ِّزبى94( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخ

ِّزبى92( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 29



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ويّيبء ؽيٛيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى90( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخفبؽّخ اٌي٘واء ٍّيو طجؾِٝبعَزيو

عيل علا84( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخِبهيٕب ٔبعٝ ٔغيت اٌشبمٌِٝبعَزيو

عيل76( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَ

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

عيل علا80( ن َ ػ651)ويّيبء ؽيٛيخ ِزملَدمحم ٔغيت ؽَٓ ِؾّٛكِبعَزيو

ِّزبى92( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخِؾّٛك ؽبِل اؽّل لجيظِٝبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِٙغخ ِغلٜ ٍيل غويتِبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخِيؤب عّبي دمحم أؽّلِبعَزيو

ِّزبى91( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

ِّزبى98( ن َ ػ657)اٌَٛائً اٌؾيٛيخ

عيل76( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ٘بُٔ اثوا٘يُ دمحم اٌلغيلِٜبعَزيو

ِّزبى91( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

عيل علا80( ن َ ػ655)ويّيبء اٌّووجبد اٌضبٔٛيخ فٝ إٌجبد

ِّزبى90( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخيَوا عبثو اٌجبى اٌلٍٛلِٝبعَزيو

ِّزبى90( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَ

[غيبة]0( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 30



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِجيلاد اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا87( ػ ُ ه659)(2)ويّيبء ِجيلادػيد هأفذ ػجلاٌؾّيل ػطيخكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ػ ُ ه660)(2)رؾٍيً ِجيلاد ِزملَ

عيل علا87( ػ ُ ه662)اٌّجيلاد اٌفطويخ

*ِمجٛي69( ػ ُ ه651)ثيٌٛٛعيب اٌؾشواددمحم هػب اؽّل اثوا٘يُكوزٛهاٖ

*ِمجٛي69( ػ ُ ه662)اٌّجيلاد اٌفطويخ

ِّزبى90( ػ ُ ه662)اٌّجيلاد اٌفطويخدمحم هػب ػجلاٌؼييي ػشّبٜٚكوزٛهاٖ

ِّزبى99( ػ ُ ه660)(2)رؾٍيً ِجيلاد ِزملَ

عيل علا81( ػ ُ ه659)(2)ويّيبء ِجيلاد

ِّزبى99( ػ ُ ه660)(2)رؾٍيً ِجيلاد ِزملَدمحم ػجلهللا ػجلإٌّؼُ ػجلهللاكوزٛهاٖ

عيل علا85( ػ ُ ه659)(2)ويّيبء ِجيلاد

ِّزبى90( ػ ُ ه662)اٌّجيلاد اٌفطويخ

ِّزبى99( ػ ُ ه624)(1)رؾٍيً ِجيلاد ِزملٍٍَّٝ ٌٚيل اؽّل اثوا٘يُِبعَزيو

عيل77( ػ ُ ه623)(1)ويّيبء ِجيلاد

عيل علا87( ػ ُ ه662)اٌّجيلاد اٌفطويخػجلاٌوؽّٓ ؽبِل ػٍٝ ثىوِبعَزيو

عيل79( ػ ُ ه615)(1)فَيٌٛٛعيب اٌؾشوادػّبه ٚطفٝ عٛاك اٌغجٛهِٜبعَزيو

ِّزبى93( ٘ـ ْ ك652)ٕ٘لٍخ رظٕيغ إٌّزغبد ٚاكاهح اٌّقٍفبد اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ػ ُ ه624)(1)رؾٍيً ِجيلاد ِزملَ

عيل74( ػ ُ ه623)(1)ويّيبء ِجيلاد

عيل علا88( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخدمحم ػجلاٌفؼيً اثوا٘يُِبعَزيو

ِمجٛي60( ػ ُ ه615)(1)فَيٌٛٛعيب اٌؾشواددمحم ِؾّٛك دمحم ػجلاٌوؽِّٓبعَزيو

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِؾّٛك اؽّل ػٍٝ ػجلهللاِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 31



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِؾبطيً اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى95( َ ػ ص653)ِؾبطيً اٌؾجٛة ٚاٌجمٛياٌٙبَ دمحم ؽَٓ دمحمكوزٛهاٖ

عيل علا80( َ ػ ص655)روثيخ اٌّؾبطيً ٌّمبِٚخ االعٙبكاد اٌؾيٛيخ

عيل علا86( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاِبٔٝ ػجلاٌٛ٘بة دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخايّبْ طالػ اٌليٓ ػجلاٌؼيييكوزٛهاٖ

عيل علا86( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدكػبء ػّو ٍيل دمحمكوزٛهاٖ

عيل علا86( َ ػ ص655)روثيخ اٌّؾبطيً ٌّمبِٚخ االعٙبكاد اٌؾيٛيخ

ِّزبى93( َ ػ ص653)ِؾبطيً اٌؾجٛة ٚاٌجمٛي

ِّزبى96( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِويُ طجوٜ اٌّزٌٛٝ اٌّزٌٛٝكوزٛهاٖ

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٔؼّٗ ػجلاٌظبٌؾيٓ طبٌؼكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبء٘لٜ اؽّل ػجلاٌَالَكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِّزبى93( َ ػ ص654)ِؾبطيً اٌؼٍف ٚاٌّواػٝ

عيل علا88( َ ػ ص655)روثيخ اٌّؾبطيً ٌّمبِٚخ االعٙبكاد اٌؾيٛيخٍٚبَ دمحم ػٍٝ هٍالْكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخيبٍّيٓ ٍٍٕٛٝ ػجلاٌؾّيلكوزٛهاٖ

[غيبة]0( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخإشواق ػلٌٝ ػجلاٌّؼطِٝبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخآيخ ٌطفٝ اِيٓ كٍٛلِٝبعَزيو

ِّزبى94( َ ػ ص651)رؾَيٓ اٌّؾبطيً ماريخ االفظبة

ِّزبى86شؼجخ( َ ػ ص324)ؽوق روثيخ ِؾبطيً اٌؾمً

ِّزبى93( ا ْ ة661)فَيٌٛٛعيب رؾٍيً إٌجبدايّبْ ِغلٜ دمحم دمحم ِؾّٛكِبعَزيو

عيل علا84( َ ػ ص652)اٌّؾبطيً اٌظٕبػيخ

عيل علا85( َ ػ ص651)رؾَيٓ اٌّؾبطيً ماريخ االفظبة

عيل71( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخهٚاْ دمحم طالػ ػجلاٌؼيييِبعَزيو

عيل علا81( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 32



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِؾبطيً اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا84( َ ػ ص651)رؾَيٓ اٌّؾبطيً ماريخ االفظبةػبطُ ؽَٓ ػجلاٌشبفٝ ؽَِٓبعَزيو

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٔيوِيٓ اٍبِٗ دمحم اٌلووٚهِٜبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 33



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِيىوٚثيٌٛٛعٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا76شؼجخ( َ ن ه410)رىٌٕٛٛعيب ؽيٛيخ ثيئيخدمحم ػٍٝ اثىو دمحمرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل68شؼجخ( َ ن ه301)ِيىوٚثيٌٛٛعيب ػبَ

ِّزبى100( َ ن ه654)اٌزؾبٌيً اٌّيىوٚثيخإيٕبً ػيل ؽبِل ِؾّٛككوزٛهاٖ

ِّزبى98( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

ِّزبى94( ن َ ػ659)اٌزوويت اٌىيّيبئٝ ٚاٌقٛاص اٌفَيٌٛٛعيخ

ِّزبى92( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالفاثٛثىو اٌظليك اؽّل ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى96( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْ

ِّزبى100( َ ن ه654)اٌزؾبٌيً اٌّيىوٚثيخ

ِّزبى100( ا ْ ة662)ػاللخ إٌجبد ثبٌّبء

ِّزبى94( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يو

ِّزبى95( َ ن ه651)ِيىوٚثيٌٛٛعيب االغنيخ ٚاالٌجبْاؽّل هعت ؽٕبٜٚ فوط اٌغجبٌٝكوزٛهاٖ

عيل علا86( ا ْ ة654)اٌزأصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخاِبٔٝ ػٍيٜٛ ػٍٝ ٍيلكوزٛهاٖ

ِّزبى91( ن َ ػ612)ويّيبء رؾٍيٍيخ ِزملَفبؽّٗ شٌّ ٌطفٝ ػٍٝكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا َ ه655)اٌّمبِٚخ اٌؾيٛيخ الِواع إٌجبد

ِّزبى95( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِمجٛي66( َ ن ه659)إٌّبػخ ٚاٌَيوٌٚٛعِٝٙب طجوٜ ػجلاٌفزبػ ػيَٝكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا ْ ة654)اٌزأصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى90( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدأِبٔٝ ػجلإٌبطو ِلاػ عبك اٌوةِبعَزيو

ِّزبى95( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى100( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى90( َ ن ه612)فَيٌٛٛعيب اٌّيىوٚثبدآيخ ػٍٝ اؽّل اٌٍمبِٔٝبعَزيو

عيل علا84( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

عيل74( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدإيّبْ دمحم ؽَٓ ٘بشُِبعَزيو

عيل علا84( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 34



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِيىوٚثيٌٛٛعٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( َ ن ه659)إٌّبػخ ٚاٌَيوٌٚٛعٝاثزٙبي ؽَٓ دمحم ػٛاكِبعَزيو

عيل علا86( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

ِّزبى90( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى92( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

عيل علا84( ن َ ػ652)اٌزؾٍيً اٌىيّيبئٝ ثبٌطوق اٌطجيؼيخ ِزملَاٍّبء ٍيل ػٍٝ اؽّلِبعَزيو

ِّزبى93( َ ن ه659)إٌّبػخ ٚاٌَيوٌٚٛعٝاووَ ؽغبىٜ ػجلاٌَالَ اؽّلِبعَزيو

عيل علا84( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

عيل علا88( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبدايّبْ يبٍو شؼجبْ دمحمِبعَزيو

عيل علا89( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبدكػبء ػالء اٌليٓ دمحمِبعَزيو

ِّزبى95( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخهشب دمحم ِؾّٛك دمحمِبعَزيو

عيل73( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخهٚفبْ اشوف اؽّل ػفيفِٝبعَزيو

ِّزبى92( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالفىِوكح فبهً طالػِبعَزيو

عيل78( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

عيل70( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٍٍّٝ دمحم ِؾّٛك ٔٛهاٌليِٓبعَزيو

ِّزبى94( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخػجلاٌوؽّٓ ٍيل شبوو اؽّلِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخ

ِمجٛي61( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخغبكح ٔظو اثٛىيل ؽّيحِبعَزيو

ِّزبى94( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبدفبؽّخ شؼجبْ اثٛاٌَؼٛكِبعَزيو

ِّزبى93( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى97( َ ن ه652)ثيئخ اٌّيىوٚثبد

عيل75( َ ن ه612)فَيٌٛٛعيب اٌّيىوٚثبددمحم ِظطفٝ هِؼبْ ؽَِٓبعَزيو

عيل علا80( َ ن ه653)رمَيُ اٌّيىوٚثبد

ِمجٛي60( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِؾّٛك إِجبهن شؼجبْ ِٕظٛهِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 35



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ِيىوٚثيٌٛٛعٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

*ِمجٛي69( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخٔٛه٘بْ ٍؼيل ػجلاٌّغيل اثوا٘يُِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 36



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٔجبد ىهاػٝ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى99( ا ْ ة657)اٌٍّّىخ إٌجبريخفليغخ ٚفيك ىوويب دمحمكوزٛهاٖ

ِّزبى94( ا ْ ة654)اٌزأصيواد اٌفَيٌٛٛعيخ ٌّٕظّبد إٌّٛ إٌجبريخ

ِّزبى100( ا ْ ة653)اٌقظٛثخ ٚاٌزىبصو فٝ إٌجبد

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 37



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٔيّبرٛكا اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى95( ػ ٜ 658ٚ)ٔيّبرٛكا اٌؾشوادفبٌل ػجلإٌّؼُ ؽَيٓ ؽٗكوزٛهاٖ

عيل علا82( ػ ٜ 660ٚ)ثيٌٛٛعيب اوبهًٚ اٌؾيٛاْ

عيل علا82( ػ ٜ 659ٚ)االفبد ٚاٌطفيٍيبد اٌالفمبهيخ

ِّزبى100( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخٔٛه٘بْ ِّلٚػ دمحم ؽَيٓكوزٛهاٖ

عيل علا84( ػ ٜ 657ٚ)رمَيُ إٌيّبرٛكاِٙب ِؾّٛك دمحم ىوِٝبعَزيو

عيل علا84( ػ ٜ 654ٚ)ِٛهفٌٛٛعيب إٌيّبرٛكا

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 38



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٕ٘لٍخ ىهاػيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى99( ٘ـ ْ ك652)ٕ٘لٍخ رظٕيغ إٌّزغبد ٚاكاهح اٌّقٍفبد اٌيهاػيخاًِ اٌجٕلاهٜ ىا٘و ػٛعكوزٛهاٖ

ِّزبى99( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى92( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخكػبء عالي ػجبً طبٌؼكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜكيٕب هفؼذ دمحم عّؼٗكوزٛهاٖ

ِّزبى95( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى92( ٘ـ ْ ك652)ٕ٘لٍخ رظٕيغ إٌّزغبد ٚاكاهح اٌّقٍفبد اٌيهاػيخ

ِّزبى90( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخكيٕب طبثو اثوا٘يُ ثيِٛٝكوزٛهاٖ

عيل علا86( َ ػ ص656)اٌزؾٍيً االؽظبئٝ ٌجيبٔبد اٌزغبهة اٌيهاػيخشيّبء ٍؼل ٍيل اثوا٘يُكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك652)ٕ٘لٍخ رظٕيغ إٌّزغبد ٚاكاهح اٌّقٍفبد اٌيهاػيخ

[غيبة]0( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخفزٛػ هأفذ دمحم أثٛاٌفزٛػ ٘بشُكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜدمحم ؽَٓ ؽّيلٖ ِؾّٛككوزٛهاٖ

ِّزبى96( ٘ـ ْ ك656)ٕ٘لٍخ ثَزبٔيخ

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك652)ٕ٘لٍخ رظٕيغ إٌّزغبد ٚاكاهح اٌّقٍفبد اٌيهاػيخ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوِٜٝ ٍؼيل دمحم ِؾّٛك ِطبٚعكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ٘ـ ْ ك657)اكاهح ٔظُ اٌوٜيؾيٝ ػجلاٌؼبؽٝ دمحم اثوا٘يُ(ِٓ اٌقبهط)كوزٛهاٖ

عيل علا83( ٘ـ ْ ك652)ٕ٘لٍخ رظٕيغ إٌّزغبد ٚاكاهح اٌّقٍفبد اٌيهاػيخ

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخآيخ شوف دمحم اؽّلِبعَزيو

ِّزبى93( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽّل اثٛاٌّغل ػجلاٌمبكه دمحمِبعَزيو

عيل77( ا ْ ػ635)رغنيخ االٍّبنايٗ ٍبٌُ دمحم ٍبٌُِبعَزيو

ِّزبى94( ٘ـ ْ ك652)ِلفً رؾٍيٍٝ ٌّيىٕخ االٔزبط اٌيهاػٝػجلهللا ِّلٚػ دمحمِبعَزيو

ِمجٛي61( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى100( َ ن ه654)اٌزؾبٌيً اٌّيىوٚثيخِؾّٛك ػجلاٌؼييي اؽّل ػجلاٌغٍيًِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 39



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٕ٘لٍخ ىهاػيخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى91( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخِوٜٚ ؽٍّٝ ؽَٓ اٌشبػوِبعَزيو

ِّزبى97( ٘ـ ْ ك652)ِلفً رؾٍيٍٝ ٌّيىٕخ االٔزبط اٌيهاػٝيٍٛف اؽّل يٍٛفِبعَزيو

ِّزبى94( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى90 شؼجخE( ٘ـ َ ك412)ٔظويخ ٚرظّيُ االد ىهاػيخهؽبة ػجلاٌؼبؽٝ دمحم(ِٓ اٌقبهط)ِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 40



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا81( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدػجيو فوط كٍٛلٝ دمحمرّٙيلٜ كوزٛهاٖ

ِّزبى91( ٚ هس651)اٌَيزٌٛٛعيب

[غيبة]0 شؼجخE( ٚ ه س306)االػواف ٚاٌزمبٌيل فٝ رطجيك اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخاؽّل ٍيل دمحمرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِمجٛي55شؼجخ( ٚ ه س101)ٚهاصخ ػبَ

[غيبة]0شؼجخ( ٚ ه س305)E(1)ٚهاصخ عييئيخ

عيل73شؼجخ( ٚ ه س405)(2)ٚهاصخ عييئيخٔٛه٘بْ ٚؽيل ٍؼيل طٛفبْرّٙيلٜ ِبعَزيو

ِّزبى93 شؼجخE( ٚ ه س306)االػواف ٚاٌزمبٌيل فٝ رطجيك اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ

ِمجٛي61شؼجخ( ٚ ه س202)ثيٌٛٛعيب اٌقٍيخ

ػؼيف علا22شؼجخ( ٚ ه س101)ٚهاصخ ػبَيبٍيٓ اٌَيل اؽّلرّٙيلٜ ِبعَزيو

عيل70شؼجخ( ٚ ه س305)E(1)ٚهاصخ عييئيخ

ِمجٛي54 شؼجخE( ٚ ه س307)ِملِخ فٝ اٌزىٌٕٛٛعيب اٌؾيٛيخ

ِّزبى92( ٚ ه س657)ٚهاصخ رطجيميخإٍواء ػجلاٌىويُ ػٍٝ ٍٍطبْكوزٛهاٖ

ِّزبى98( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخ

ِّزبى94( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخآالء دمحم اٌَؼيل إٌّيَٝكوزٛهاٖ

عيل علا89( َ ن ه658)اٌََّٛ اٌّيىوٚثيخ فٝ االغنيخ ٚاالػالف

ِّزبى90( ٚ ه س656)ٚهاصخ ويّيبئيخ ؽيٛيخاٍواء ِظطفٝ اثوا٘يُ اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى96( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخ

ِّزبى94( ٚ ه س657)ٚهاصخ رطجيميخ

عيل علا80( ٚ ه س657)ٚهاصخ رطجيميخاٍّبء اؽّل ِظطفٝ ؽٍيّخكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ٚ ه س656)ٚهاصخ ويّيبئيخ ؽيٛيخ

ِّزبى96( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخ

ِّزبى91( ٚ ه س656)ٚهاصخ ويّيبئيخ ؽيٛيخهيٙبَ عّبي دمحم ػجلاٌّغيلكوزٛهاٖ

ِّزبى97( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخ

عيل علا80( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدٍبهح دمحم ػجلاٌغٕٝ ػجلاٌؼيييكوزٛهاٖ

ِّزبى92( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخ

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 41



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

ِّزبى91( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخٍؼيل اٌؾَيٓ ٍؼيل ِؾّٛككوزٛهاٖ

ِّزبى92( ا ْ ػ670)أزبط االهأت ٚاٌطيٛه اٌلاعٕخ

عيل علا86( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخٌّيٌ دمحم ؽَبَ اٌليٓ ؽَيٓكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ٚ ه س656)ٚهاصخ ويّيبئيخ ؽيٛيخ

[غيبة]0( ا َ ه658)اٌطوق اٌؾليضخ فٝ رؼويف اٌفطويبددمحم ؽبِل اٌَيل ِؾّٛككوزٛهاٖ

عيل78( ٚ ه س659)ٚهاصخ وّيخِوٚح اؽّل ػجلاٌوؽّٓ اؽّلكوزٛهاٖ

ِّزبى90( ٚ ه س656)ٚهاصخ ويّيبئيخ ؽيٛيخ

عيل علا80( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخآٍو ػّبه ػٍٝ ؽَِٓبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخإٍواء عالي ػجلهللا ٍيلِبعَزيو

ِّزبى91( ٚ هس651)اٌَيزٌٛٛعيبإِٔيخ ٍب٘و هِؼبْ أؽّلِبعَزيو

ِّزبى98( ا َ ع603)ثؾش ِٕٚبلشخاؽّل ووَ دمحم ؽَيِٓبعَزيو

ِّزبى90( ٚ هس651)اٌَيزٌٛٛعيبثيشٜٛ ٍبِؼ فٛىِٜبعَزيو

عيل71( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل علا80( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدرَٕيُ يؾيٝ ىوويب ؽَِٓبعَزيو

عيل علا80( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدرَٕيُ يؾيٝ ػجلهللا اؽّلِبعَزيو

عيل علا85( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

ِّزبى94( ٚ هس651)اٌَيزٌٛٛعيب

عيل علا81( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدٍؼل دمحم ٍؼل ػجلاٌٛويًِبعَزيو

ِمجٛي61( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل70( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبدٍٕبء دمحم دمحم اؽّلِبعَزيو

عيل علا80( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخِٕبه ِظطفٝ ػجلاٌؾبفعِبعَزيو

ِّزبى92( ا ْ ة660)فَيٌٛٛعيب اٌزي٘يو٘بعو عّبي ػجلاٌٍطيف دمحمِبعَزيو

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 42



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

عيل علا80( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد٘بٔٝ ٍّيو فٍيً اثوا٘يُِبعَزيو

عيل علا83( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل علا84( ن َ ػ619)ويّيبء األؽّبع إٌٛٚيخ٘لٜ ػٍٝ ِؾّٛك إٌّبكيٍِٝبعَزيو

ِّزبى93( ٚ هس651)اٌَيزٌٛٛعيبٚالء اؽّل ػجلاٌٛ٘بة اٍّبػيًِبعَزيو

عيل علا87( ا َ ع602)رظّيُ ٚرؾٍيً ٔزبئظ اٌزغبهة اٌيهاػيخ

عيل73( ٚ ه س653)إٌٙلٍخ اٌٛهاصيخ ٚرىٌٕٛٛعيب اٌغيٕبد

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 43



اٌزمليواٌلهعخاٍُ اٌّموهاٍُ اٌطبٌتاٌلهعخ اٌؼٍّيخ

ٚهاصخ اٌزقظض

عبِؼخ اٌمب٘وح:وٍيخ اٌيهاػخ

وٕزوٚي اٌلهاٍبد اٌؼٍيب

اٌضبٔٝ: اٌفظً اٌلهاٍٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌغبِؼٝ 

Tuesday, July 27, 2021

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(رئيس انكنترول)راجعه كتبه

عبد هللا عهى غزانه/ ا ددمحم عبد انعزيز دمحم ابراهبم/ ا د

وكيم انكهية نشئون اندراسبت
 انعهيب وانبحوث

أيمه يحيى أميه/ ا د

يعتمد

عمبد انكهية

عمرو احمد مصطفى/ ا د 44


