
 (انفرقخ االونً) 8102/ 8102َتيجخ تظهًبد قسى االجتًبع نهؼبو انجبيؼي  

 
 و

 
 اسى انطبنت

 
 رقى انجهىس

 
 حبنخ انقيذ

 
 يبدح انتظهى

 
 َتيجخ انتظهى

 
 
1- 

 
َهً حًذي ػهً ػجذ انًحسٍ 

 زيتىٌ

17217 
 
 
 

 
 اَتسبة

 انُصىص االجتًبػيخ
 

 انتذريت انؼًهً 

 نيس نه انحق
 

انحصىل انطبنت نهب انحق في 

 درجخ 63ػهً 

 
2- 
 

 16676 ايُيخ ػثًبٌ ػجذانكريى انضىيًر
 

اسبنيت انخذيخ  ااَتسبة

 االجتًبػيخ 
 نيس نه انحق

 
3- 
 

  اَتسبة 16603 أحًذ ػجذانًحسٍ ػجذانجيذ انُىاو  
 انتذريت انؼًهً 

 

انطبنت نهب انحق في 

 63انحصىل ػهً 

 درجخ 
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اَتسبة  17147 شبهر يجذي اثراهيى انسيذ
 يىجه

  انتذريت انؼًهً 
انطبنت نهب انحق في انحصىل 

 درجخ 63ػهً 
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ػجذ انرحًٍ يًذوح ػهً 
 انشرقبوي 

 انجغرافيب اَتظبو 16219
 

 انتذريت انؼًهً 
 

 انجيئخ وانًجتًغ
 

 انُصىص االجتًبػيخ 
 

 انفهسفخ

 نيس نه انحق
 

 نيس نه انحق
 

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
6- 
 
 

اَتسبة  16891 يبريُب اشرف ييشيم اَذراوي

 يىجه
 انتذريت انؼًهً 

 
 نيس نهب انحق

 انتذريت انؼًهً  اَتسبة 17032 َؼًخ طهجخ طهجخ يحًذ -7
 

 نيس نه انحق

اَتسبة  16767 دػبء يحًذ ػجذانهطيف َبصف -8

 يىجه
 انتذريت انؼًهً 

 
انطبنت نه انحق في انحصىل ػهً 

 درجه 63

 نيس نه انحق تذريت ػًهي  اَتظبو 16469 يحًذ احًذ انذستبوي ايًبٌ  -9

انطبنجخ نهب انحق في انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً اَتسبة 16736 جُخ انسيذ جبثر ػجذانؼبل 10

 درجخ  63

 63انطبنت يستحق انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16972 يصطفً احًذ انسيذ كًبل 11
 درجخ

 نيس نخ انحق االَتسبة

 63انطبنت يستحق انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً  اَتسبة 17229 احًذ صجري حسٍ شقيذف 12
 درجخ

 63انطبنت يستحق انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16634 اسراء جًبل انصبفً يحًذ  13
 درجخ



 63انحصىل ػهً  انطبنت يستحق انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16912 يحًذ شحتخ انسيذ انًقًر  14
 درجخ

 انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16935 يحًذ يجذي يحًذ ػهً 15
 
 

 انجغرافيب 
 

 انُصىص االجتًبػيخ 

 62انطبنت يستحق انحصىل ػهً 
 درجخ
 

 نيس نخ انحق 
 

 نيس نخ انحق
اَىار حسيٍ طخ  16

 انؼجبسً
 63انطبنت يستحق انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16686

 درجخ

يصطفً صجري قطت  17

 فرج
 َصىص اجتًبػيخ  اَتسبة 16978

 
 اَتسبة

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
يحًذ انسيذ اثراهيى  18

 انفرحبتً 
 نيس نخ انحق انجغرافيب  اَتسبة 16900

اسالو احًذ كبيم  19

 ػبشىر 
 62انطبنت يستحق انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16641

 درجخ

حسٍ اثراهيى خبنذ  20

 يحًذ يكً 
 نيس نخ انحق االَتسبة اَتسبة  16582

يحًذ احًذ اسًبػيم  21
 انؼطب

 انُصىص االجتًبػيخ  اَتظبو 16224
 

 انجغرافيب

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
ايُيخ ػثًبٌ ػجذانكريى  22

 فهًً 
 63انطبنت يستحق انحصىل ػهً  انتذريت انؼًهً  اَتسبة 16676

 درجخ

 انثقبفخ وانًجتًغ اَتسبة 16970 يكرو يريى يالك ػبزر 23
 

 االَتسبة

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
االء ػجذانىهبة  24

 ػجذانكريى
 نيس نخ انحق االَتسبة اَتسبة 16658

 انجغرافيب اَتسبة 16902 يحًذ انسيذ ػجذ انؼبطً  25
 

 االَتسبة
 

 انثقبفخ وانًجتًغ

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
ديُب خبنذ جًؼخ ػهً  26

 خهف
جًيغ يىاد انفصم  اَتظبو 

 انذراسً انثبًَ
 تى انرصذ

ايُيخ يصطفً يحًذ  27

 انؼصبر
 انثقبفخ وانًجتًغ  اَتسبة 16673

 
 اسبنيت انخذيخ 

 
 يذخم ػهى االجتًبع

 
 االَتسبة

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
 

حُبٌ حسٍ ػجذ انحًذ  28
 انجُب

 يذخم ػهى االجتًبع اَتسبة 16751
 

 انُصىص االجتًبػيخ

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
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اثراهيى يًذوح ػجذ 

 انحًيذ احًذ

17086 
 
 

 انُصىص االجتًبػيخ  اَتسبة
 

 انجييخ وانًجتًغ 
 انثقبفخ وانًجتًغ
 انتذريت انؼًهً

 نيس نخ انحق
 

 نيس نخ انحق
 نيس نخ انحق
 نيس نخ انحق

 


