
 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الاولى

 0202/0200للعام الجامعى 
كلية التمريض       جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                  يٓا دسٕقٙ صـــانخ د /        

 و اسى انطانة

 1 اترٓال دمحم دمحم سيضاٌ عٛذ ازًذ

 2 اتشاْٛى ازًذ اعًاػٛم عهًٛاٌ خادٔ

 3 اتشاْٛى طهؼد اتشاْٛى َذٚى

 4 اتشاْٛى ػادل يرٕنٗ انغٛذ

 5 اتشاْٛى ػثذانذاٚى زغٍ ػثذانذاٚى

 6 اتشاْٛى لطة اتشاْٛى دمحم لطة

 7 اتشاْٛى دمحم اتشاْٛى ػهٗ

 8 اتشاْٛى دمحم انغٛذ عهٛى انغٛذ

 9 اتشاْٛى دمحم انغٛذ دمحم دػثظ

 10 ازالو دمحم ػثذانكشٚى دمحم

 11 اتشاْٛى ازًذ انفهكٗ دمحم ازًذازًذ 

 12 ازًذ اتشاْٛى يسًٕد سفاػٗ

 13 ازًذ اعًاػٛم دمحم ازًذ زغٍ اعًاػٛم

 14 ازًذ اؽشف دمحم غُٛى

 15 ازًذ انغٛذ ازًذ انؼُاَٗ انغٛذ اتشاْٛى

 16 ازًذ انغٛذ انغٛذ انغٛذ دمحم انصؼٛذٖ

 17 ازًذ انغٛذ زغٍ يسًٕد

 18 ازًذ انذٚةازًذ انغٛذ يسًٕد دمحم 

 19 ازًذ انغٛذ يصطفٗ انغشٚة يصطفٗ

 20 ازًذ اًٍٚ يصطفٗ كايم دمحم

 21 ازًذ ذٓايٙ ػفٛفٙ دمحم ػفٛفٙ

 22 ازًذ ثشٔخ ػهٙ ػثذ انغالو

 23 ازًذ خًال دمحم زغاٍَٛ دمحم

 24 ازًذ خًال دمحم ػطّٛ ازًذ

 25 ازًذ خانذ ػثذ انسهٛى ػثذ انغالو انؾٓاتٗ

 26 يصطفٗ تغذادٖ يصطفٗازًذ خضشٖ 

 27 ازًذ ستٛغ ػثذانًمصٕد ذٓايٗ ػثذانًمصٕد

 28 ازًذ سخة ازًذ عهًٛاٌ

 29 ازًذ سيضاٌ اتشاْٛى ػثذ انشزًٍ دمحم

 30 ازًذ سيضاٌ دمحم ايٍٛ زافع انفٕال
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 انساعح/................ٕٚو/...............                جٛٓاٌ انسٛد دافظ  د /                  

 و اسى انطانة

 1 ازًذ عؼٛذ دمحم يصطفٗ يشؽذ

 2 ازًذ عؼٛذ يشعٗ ػهٗ يشعٗ

 3 ازًذ عًٛش اتشاْٛى ػهٗ تكش

 4 ازًذ صالذ فرسٗ دمحم زغٍ

 5 ازًذ ػادل ؽساذّ فشج

 6 ازًذ ػادل دمحم انسًاس ػثذ انشزًٍ

 7 ازًذ ػثذ انثاعظ اتشاْٛى زغٍ

 8 دمحم ايٍٛازًذ ػثذانغالو 

 9 ازًذ ػثذهللا انغٛذ ػثذ انؼال

 10 ازًذ ػثذانًُؼى دمحم ػثذستّ دمحم

 11 ازًذ ػثذِ ايٍٛ اياو صْشِ

 12 ازًذ ػصاو ػثذانثاس٘ ػثذانًؼطٙ

 13 ازًذ ػصاو دمحم ػهٙ عؼذ

 14 ازًذ ػطا انغٛذ دمحم

 15 ازًذ ػالء انغؼٛذ دمحم ػثذ هللا ؽثٛة

 16 ػهٗازًذ ػهٗ اتٕانًؼاطٗ 

 17 ازًذ ػهٗ دمحم ػؾًأٖ زغٍ

 18 ازًذ ػهٗ يشعٗ ػهٗ يشعٗ

 19 ازًذ ػٕض انصأ٘ ػٕض اعًاػٛم

 20 ازًذ ػٛذ َٕس انذٍٚ اتشاْٛى

 21 ازًذ فشج دمحم نثٛة يسًٕد

 22 ازًذ كًال صاتش ػثذانشزًٍ ػاتذٍٚ

 23 ازًذ يدذٖ يُٛش دمحم ػثذانشزًٍ

 24 دمحمازًذ دمحم اتشاْٛى ػثذانؼال 

 25 ازًذ دمحم اتشاْٛى دمحم

 26 ازًذ دمحم ازًذ زغٍ

 27 ازًذ دمحم ازًذ دمحم اتشاْٛى

 28 ازًذ دمحم انغٛذ اتشاْٛى سيضاٌ

 29 ازًذ دمحم انغٛذ يسًٕد

 30 ازًذ دمحم خًؼّ ػطّٛ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................               َجالء عثد انكرٚى يغازٖ د /     

 و اسى انطانة

 1 ازًذ دمحم خهٛم دمحمخهٛم

 2 ازًذ دمحم صانر دمحم صانر

 3 ازًذ دمحم طّ ػثذهللا

 4 ازًذ دمحم ػثذ انشزًٍ ازًذ يسًٕد

 5 ازًذ دمحم ػثذ هللا ػثذ انؼضٚض ػثٛذ

 6 ازًذ دمحم ػطٛح ازًذ اعًاػٛم

 7 دمحم ػهٗ يصهسٗازًذ 

 8 ازًذ دمحم فضم هللا ازًذ ٔصفٗ

 9 ازًذ دمحم دمحم ػثذ انًُصف

 10 ازًذ دمحم دمحم ػثذِ انغٛذ

 11 ازًذ دمحمٖ دمحم دمحم يشعٗ

 12 ازًذ يسًٕد ايٍٛ ػثذ انشزًٍ عهًٛاٌ

 13 ازًذ يسًٕد زغٍ دمحم يٕعٗ

 14 ازًذ يصطفٗ دعٕلٗ دمحم دعٕلٗ

 15 انٓادٖ ازًذ َاخٗ دمحم ػثذ

 16 ازًذ ْاَٗ دمحم عؼٛذ انغٛذ

 17 ازًذ ْؾاو ازًذ ػثذِ انسٕ

 18 ازًذ ٔائم ازًذ دمحم زغٍ انٕزؼ

 19 ازًذ ٔخّٛ دمحم ػهٗ ػٕٚضّ

 20 ازًذ ٚاعٍٛ يرٕنٗ يُصٕس

 21 ادْى دمحم انؾثشأٖ زغٍ تٓهٕل

 22 اسٖٔ ازًذ اتشاْٛى ػًش اعًاػٛم

 23 ػثذ انٓادٖاسٖٔ اعايّ دمحم ػثذ انٓادٖ 

 24 اسٖٔ زغٍٛ دمحم دمحم انغٛذ اياو

 25 أسٖٔ َادس أزًذ دمحم أزًذ

 26 اعايّ ػثذ انشزًٍ دمحم ازًذ انؼاصٗ

 27 اعايّ فاضم فاضم دمحم انغؼذَٗ

 28 اعايّ دمحم اتشاْٛى دمحم ػثذ انشزًٍ

 29 اعشاء ازًذ دمحمػثذ انًُؼى انغٛذ زطة

 30 انغٛذ يٕعٙاعشاء اعايّ ػثذ انسهٛى 
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................            عاٚدج ادًد دمحم إتراْٛىد /      

 و اسى انطانة

 1 اعشاء اؽشف زغُٗ ػثذ انؼضٚض

 2 اعشاء انغٛذ ػثذ انفراذ يٕعٗ

 3 اعشاء انغٛذ ػطّٛ ػثذانًؼطٗ

 4 اعشاء ثشٔخ ػثذانؼظٛى انغٛذ

 5 دمحم يسًٕد ػايشاعشاء خًال 

 6 اعشاء زغاو دمحم زايذ

 7 اعشاء زغٍ دمحم ازًذ دمحم ػثذانًمصٕد

 8 اعشاء زغُٙ زغٍٛ أتٕ انسغٍ يصطفٙ

 9 اعشاء سضا كايم ػثذانفراذ

 10 اعشاء عايٙ ػهٙ دمحم ػهٙ اعًاػٛم

 11 اعشاء صثشٖ دمحم ػثذ انغالو

 12 اعشاء صالذ ػثذ انغراس َصش

 13 يصطفٗ ازًذاعشاء ػاطف 

 14 اعشاء ػًاد انؾثشأٖ دمحم

 15 اعشاء دمحم ػثذانًُؼى ازًذ ػثذانشزًٍ

 16 اعشاء دمحم ػهٗ دمحم

 17 اعشاء يسًٕد ػثذ انسهٛى ػثذ انشزًٍ

 18 اعشاء َثٛم زغٍ انغٛذ

 19 اعشاء ْؾاو اتشاْٛى ػثذ انؼاطٗ

 20 اعشاء ٔنٛذ ازًذ ػثذانٓادٖ

 21 ػٕض دمحماعشاء ٔنٛذ ػثذهللا 

 22 اعؼاد اتشاْٛى انمًسأٖ دمحم ػايش

 23 اعالو اعايّ ػثذ انشزًٍ ؽاٍْٛ ػثذانهطٛف

 24 اعالو زاصو دمحم زافع ٕٚعف دمحم ػثذ انثالٗ

 25 اعالو ياْش دمحم يصطفٗ دمحم

 26 اعالو دمحم ػثذ انسك انغٛذ

 27 اعالو يصطفٗ زغٍٛ دمحم ػهٗ

 28 اعًاء ازًذ عانى انغٛذ

 29 اعًاء انغٛذ دمحم ػثذانؼال

 30 اعًاء اٚؾاٌ زغُٛٙ اعًاػٛم
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................               أيم دًٛد دًد سانى  د /       

 و اسى انطانة

 1 اعًاء زافع يسًٕد زافع

 2 اعًاء زًذٖ يسًٕد ػثذانشاصق تالعٗ

 3 اعًاء خهٛم دمحم عهٛى

 4 اعًاء عًٛش ػثذ انًدٛذ عهًٛاٌ

 5 اعًاء ػثذانًٕنٗ ٕٚعف زغٍ

 6 اعًاء ػضخ ػثذهللا انغٛذ

 7 اعًاء فرسٗ ػثذ هللا يسًٕد صايم

 8 اعًاػٛم فٕصٖ اعًاػٛم اتشاْٛى

 9 اعٛا خًٛم انغٛذ ػثذ انؼضٚض

 10 اؽشف خانذ عانى دمحم انغٛذ

 11 اؽشف عايٗ عؼذ دمحم انُثشأ٘

 12 ػؾًأ٘ ثاتد ازًذاصانّ 

 13 افُاٌ ػاٚذ دمحم دمحم ػهٗ

 14 آالء ازًذ اتشاْٛى زغٍ َافغ

 15 آالء ازًذ يسًٕد انغٛذ لاعى

 16 آالء اؽشف عؼٛذ ػثذانؼال

 17 آالء انغٛذ زغٍ ػثذانشاصق

 18 آالء انغٛذ ػثذانؼظٛى دمحم ػٛغٗ

 19 آالء ذٕفٛك اتشاْٛى ذٕفٛك زغاٍَٛ

 20 دمحم دمحم زثٛةآالء سضا ازًذ 

 21 آالء سضا دمحم انٓادٖ زغٍ

 22 آالء ػثذ انًدٛذ دمحم فكشٖ

 23 آالء ػثذهللا ػثذانكشٚى ػثذهللا ازًذ

 24 آالء كايم انغٛذ دمحم

 25 آالء دمحم انغٛذ دمحم انًشاكثٗ

 26 آالء دمحم زغُٛٗ انغٛذ دمحم

 27 آالء يصطفٗ دمحم اياو

 28 انًشعٗآالء ٔائم صالذ انغٛذ 

 29 آنضْشاء انغٛذ ػهٙ دمحم يٕعٗ

 30 آنضْشاء سأفد ػهٗ ضٛف ػايش
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................               ياجدج كًال انششتأٖ د /     

 و اسى انطانة

 1 آنضْشاء ػثذِ دمحم اتشاْٛى ػثذ اندٕاد

 2 آنضْشاء كًال ازًذ دمحم ػضب

 3 دمحم انؾافؼٗ ػهٗآنضْشاء 

 4 آنغٛذ خًال انغٛذ ػثذ انؼضٚض ٕٚعف

 5 آنغٛذ صكٗ انغٛذ ػهٗ يداْذ

 6 آنغٛذ عًٛش انغٛذ أزًذ ػثذانسهٛى

 7 آنغٛذ ػاطف دمحم دمحم دمحم اعًاػٛم

 8 آنغٛذ َاصش انغٛذ ػهٗ

 9 آنؾًٛاء يغؼذ اندْٕشٖ اندْٕشٖ َذا

 10 آنؾًٛاء ْاَٗ انغٛذ زغٍ اتشاْٛى

 11 كهثٕو ػثذانغالو اتشاْٛى ػثذانغالو ػثذهللااو 

 12 اياَٗ اتشاْٛى دمحم عٛذازًذ

 13 اياَٗ ػثذ انؼضٚض زفُٗ ػثذ انؼضٚض ػهٗ

 14 اياَٗ ػثذانهطٛف انغٛذ ػثذانهطٛف

 15 اياَٗ ياْش انغٛذ دمحم انثٛاضٗ

 16 اياَٗ دمحم زغُٛٗ ػًش اتشاْٛى

 17 ايدذ اٚٓاب دمحم اعًاػٛم

 18 ازًذ تاص ازًذ ازًذ ؽؼالٌايم 

 19 ايم عؼٛذ زغٍ دمحم ػثذانؼضٚض ػطا هللا

 20 ايم دمحم َصش خًٛظ َصش

 21 ايم ٔائم ػهٗ انغؼٛذ ػهٗ انٕٓاسٖ

 22 ايُّٛ ازًذ خٕدج ػثذ انمادس

 23 ايُّٛ ازًذ دمحم اتشاْٛى

 24 ايُّٛ خًال انغٛذ ػثذ انؼضٚض ٕٚعف

 25 ايُّٛ زافع ركٗ زافع انماضٗ

 26 ايُّٛ ػادل ػهٗ ػثذ انًؼطٗ

 27 ايُّٛ لذسٖ دمحم زايذ دمحم

 28 ايُّٛ يسًٕد اتشاْٛى يسًٕد زغٍ

 29 ايُّٛ يسًٕد َدٛة انغٛذػهٗ

 30 ايٛش دمحم اتشاْٛى ػثذهللا
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                  إًٚاٌ عهٗ يتٕنٙ عثد انغفار د /       

 و اسى انطانة

 1 ايٛشِ اتشاْٛى دمحم اتشاْٛى

 2 ايٛشِ انغٛذ اتشاْٛى انغٛذ دمحم اعًاػٛم

 3 ايٛشِ زغٍ دمحم انغٛذ

 4 ايٛشِ زًذٖ انغٛذ اتشاْٛى زغٍ

 5 ايٛشِ عؼٛذ ازًذ يُصٕس

 6 ايٛشِ عؼٛذ خٕدِ غًُٛٗ

 7 يسًٕد زغٍ اتشاْٛىايٛشِ طاسق 

 8 ايٛشِ ػاطف انغٛذ اعًاػٛم اعًاػٛم

 9 ايٛشِ ياْش ٕٚعف ػهٗ ػضتأٖ

 10 ايٛشِ دمحم ػهٗ دمحم

 11 ايٛشِ دمحم دمحم يصطفٗ ازًذ

 12 ايٛشِ يسًٕد ػثذانفراذ دمحم دمحم ػثذِ

 13 ايٛشِ يذزد عهًٛاٌ ازًذ دمحم

 14 ايٛشِ ْالل عؼذ ْالل

 15 ػثذهللا ػٛغٗايُّٛ أزًذ 

 16 اَغاو ػثذانثذٚغ سيضاٌ ػهٗ ػثذانفراذ

 17 آَاس فرسٗ دمحم غثاؽٗ

 18 اٚاخ عهًٛاٌ اتشاْٛى انذعٕلٗ عهًٛاٌ ػهٗ

 19 اًٚاٌ  عاير  اتٕ يغهى  اتشاْٛى زغٍ

 20 اًٚاٌ ازًذ يسًٕد اتشاْٛى اتٕ صٚذ

 21 اًٚاٌ اٚؾاٌ زغُٛٙ اعًاػٛم

 22 دمحم انغاػٙاًٚاٌ اًٍٚ اتشاْٛى فشج 

 23 اًٚاٌ خًال يصطفٗ زغٍ االتشاؽٗ

 24 اًٚاٌ زًذٖ دمحم أزًذ

 25 اًٚاٌ زًذ٘ ػهٙ ازًذ

 26 اًٚاٌ عهٛى يصطفٗ دمحم عهٛى

 27 اًٚاٌ عًٛش ػثذانهـّ فشج

 28 اًٚاٌ ػثذ انثاعظ يصطفٗ ػثذ انهطٛف يٕعٗ

 29 اًٚاٌ ػثذ انْٕاب انغٛذ ػطّٛ دأد

 30 دمحم انغٛذاًٚاٌ ػثذانؼضٚض 
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                      رداب رجة تٕٛيٙد /         

 و اسى انطانة

 1 اًٚاٌ ػثذهللا خٕدِ انثسشأٖ ػثذهللا

 2 اًٚاٌ ػضخ ػثذ انهطٛف دمحم ازًذ

 3 اًٚاٌ ػطّٛ دمحم ازًذ ػغكٕسِ

 4 اًٚاٌ دمحم سخة دمحم

 5 اًٚاٌ دمحم عهًٛاٌ انغٛذ

 6 اًٚاٌ دمحم ػثذانًُؼى ػهٗ انغٛذ

 7 اًٚاٌ يسًٕد ػهٕاٌ اتشاْٛى ازًذ

 8 اًٚاٌ يسًٕد ػٛذ عانًاٌ

 9 اًٚاٌ َاصش فرسٗ دمحم انثٕٛيٗ

 10 اُٚاط انؾساخ لذسٖ دمحم

 11 اّٚ اتشاْٛى زغٍ اتٕعهًٛاٌ

 12 اّٚ اتٕخشٚش ػثذهللا اتشاْٛى

 13 دمحم االزًذٖ اّٚ ازًذٖ خٕدج

 14 اّٚ اؽشف زغٍ اتشاْٛى عهٛى

 15 اّٚ انسصافٗ ػثذِ عهًٛاٌ انًغشتٙ

 16 اّٚ انغٛذ يكأٖ اتٕػايش

 17 اّٚ زغٍ دمحم دمحم اتشاْٛى

 18 اّٚ زًذُٕٚ انٕصٛف زغٍٛ زغٍٛ

 19 اّٚ سأفد يسًٕد يصطفٗ

 20 اّٚ صاتش دمحم اتشاْٛى خهٛم

 21 ػثذانفراذاّٚ صالذ ػثذاندٕاد 

 22 اّٚ صالذ ػثًاٌ ػثذانًمصٕد دمحم

 23 اّٚ طاسق انغٛذ دمحم انٕٓاس٘

 24 اّٚ طاسق فشج زايذ خُُّٛ

 25 اّٚ ػادل ػثذ انفراذ انغٛذ

 26 اّٚ ػاؽٕس ػثذ انُثٗ دمحم

 27 اّٚ ػثذ انشزٛى دمحم يرٕنٙ ئتشاْٛى

 28 اّٚ ػصاو دمحم سضا ػثذ انخانك اتٕ ؽُة

 29 ػثذ انغراس خهٛم ػهٗاّٚ ػهٗ 

 30 اّٚ يسغٍ ازًذ ػطٛح يرٕنٗ
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كلية التمريض       جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                          زُٚة دمحم ادًد د /       

 و اسى انطانة

 1 اّٚ دمحم عاليّ خًؼّ َصش

 2 اّٚ دمحم ػثذانْٕاب ػثذانغراس ػثذانْٕاب

 3 زغٍٛاّٚ يُٛش دمحم طّ 

 4 اّٚ يإيٍ خٛشٖ دمحم انغشتأٖ

 5 اّٚ ْاَٙ فاسٔق دمحم

 6 اٚٓاب ػثذهللا انغٛذ دمحم انغٛذ اتشاْٛى

 7 تاعى انؾساخ طّ ػضب صٚذاٌ

 8 تاعى ْاَٗ ػهٗ ػثذ انٕازذ اتٕلشع

 9 تغاو ػثذانسفٛع سؽذٖ دمحم ػطّٛ

 10 تغًّ فرسٗ َداذ فًٓٗ ازًذ ٕٚعف

 11 تغًّ كًال فرسٗ اتشاْٛى

 12 تغًّ يذزد دمحم ػهٗ دمحم ؽُأٖ

 13 تغًّ َاصش دمحم ازًذ دمحم انؾساخ

 14 تغُد ئتشاْٛى دمحم أزًذ انغٛذ

 15 تغُد ػثذانغالو فرسٗ عهًٛاٌ

 16 تغُد ػًش ايٍٛ فشج

 17 تغُد دمحم ػثذهللا انغٛذ

 18 تالل ياْش دمحم دمحم يسًٕد

 19 تالل دمحم دمحم ػطّٛ

 20 يشٚذ يهَٕٗ تٛؾٕٖ اتشاْٛى

 21 ذايش دمحم صالذ ػثذهللا ػثذانًطهة

 22 ذايش يسًٕد عانى يُصٕس خهٛم

 23 ذغُٛى زغاو انذٍٚ دمحم ػذٖٔ

 24 ذغُٛى ػثذ انُاصش انغٛذ تسٛشٖ

 25 ذغُٛى ػثذانؼال زغٍ دمحم ػثذانؼال

 26 ذغُٛى فٛصم   دمحم انؾثشأٖ

 27 ذغُٛى دمحم صانر ٕٚعف

 28 ػثذانٕازذ ذغُٛى ْاَٗ ْالل

 29 ذمٗ ػثذانهطٛف عهًٛاٌ زايذ

 30 ثاتد ٚسٗ ثاتد ػثذ انكشٚى

     



 معيار الطلاب والخريحين 
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                سًاح يذًٕد دمحم انسٛد د /        

 و اسى انطانة

 1 خالل دمحم ازًذ يرٕنٗ انغٕاذ

 2 خًال ػثذانغُٗ خًال ػثذانغُٗ

 3 خًٛاَّ فٓٛى اتشاْٛى فًٓٗ

 4 خٓاد اتشاْٛى ازًذ دمحم ػهٗ يُصٕس

 5 خٓاد ازًذ دمحم ازًذ

 6 خٕدِ دمحم خٕدِ دمحم غضال

 7 زاصو خانذ دمحم ازًذ ػهى

 8 زاصو ػثذهللا دمحم دمحم

 9 زافع اتشاْٛى زافع ػثذانسهٛى دمحم

 10 زثٛثّ ْاَٗ دمحم ػثذانسهٛى

 11 لطةزغاو اتشاْٛى اتشاْٛى 

 12 زغاو ازًذ دمحم انثٕٛيٗ زغٍ ػثذهللا

 13 زغاو انذٍٚ اؽشف ػثذانسهٛى اعًاػٛم انٓاٚح

 14 زغٍ ػثذ انهطٛف زغٍ دمحم زغٍ

 15 زغٍ يصطفٗ دمحم انسغُٛٗ اتٕ انؼٍُٛ زغٍ

 16 زغُاء ػالء زغٍ دمحم

 17 زغٍٛ ػًش ازًذ دمحم انغٛذ

 18 زغٍٛ يصطفٗ ػثذ انؼال انغٛذ ازًذ

 19 زغُٛٗ ػثذهللا انغٛذ دمحم زغٍٛ

 20 زهًٗ سيضاٌ زهًٗ ػثذ هللا زهًٗ

 21 زُاٌ زًذٖ انؼدًٗ طّ انذلشٖ

 22 زُاٌ ػثذانؼظٛى اعًاػٛم تغطأٖ

 23 خانذ ازًذ انغٛذ اتشاْٛى ػثذانشعٕل

 24 خانذ ػطّٛ دمحم انغٛذ ػًش

 25 خانذ يدذٖ دمحم ازًذ

 26 انًالذخانذ يسًٕد ػثذهللا ػثذهللا دمحم 

 27 خهٕد انغاداخ فرر هللا يصهسٗ دمحم

 28 خهٕد خانذ دمحم انصادق انغٛذ

 29 خهٕد ػًاد ؽساذّ صانر

 30 خهٛم ػادل خهٛم انغٛذ صانر
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                     سٕزاٌ دمحم انسٛد    د /           

 و اسى انطانة

 1 دانٛا دمحم انؾساخ انغٛذ ػهٙ

 2 دانٛا َصش دمحم ػثذِ ذٕفٛك

 3 دػاء ازًذ انغؼذأٖ دمحم سؽٕاٌ

 4 دػاء سيضاٌ انغٛذ ػثذانْٕاب

 5 دػاء ػاطف فرسٗ اتشاْٛى

 6 دػاء يسًٕد دمحم ػثذ انُثٗ

 7 دػاء ٔزٛذ انغٛذ دمحم ػًش فشج

 8 دَٛا اؽشف ازًذ دمحم ازًذ

 9 دمحم نطفٙ اتٕطّدَٛا زغاو ازًذ 

 10 دَٛا عؼٛذ فٕصٖ ػهٗ دمحم

 11 دَٛا ػثذانشزًٍ  ػثذانهطٛف ػهٗ

 12 دَٛا دمحم انغٛذ ازًذ دمحم َٕفم

 13 دَٛا يًذٔذ ػثذهللا ركٗ

 14 دَٛا ٔنٛذ عاليح دمحم عهٛى

 15 دُٚا ازًذ دمحم دمحم اتشاْٛى

 16 دُٚا ػادل انغٛذ ازًذ يرٕنٗ

 17 دُٚا ػهٗ يسًٕد ػهٗ

 18 دُٚا ػٕض ايٍٛ ػثذهللا طؼًّ

 19 ساَا دمحم يسًٕد انغٛذ سيضاٌ

 20 سخاء سضا ػثذانًؼض ػثذانًُؼى اعًاػٛم

 21 سزًّ انغٛذ ػهٙ دمحم ػهٙ ايثاتٙ

 22 سزًّ ػالء ػثذ انشزًٍ تكشٖ

 23 سزًّ ػهٕٖ ػثذانسًٛذ ازًذ

 24 سزًّ دمحم صثاذ زًٛذ

 25 سزًّ دمحم ػثذ انؼظٛى انغٛذ عهٛى

 26 سزًّ يسًٕد ازًذ ازًذ عاليّ

 27 سزًّ يخراس يٓذٖ دمحم انغٛذ

 28 سزًّ َاصش دمحم اتشاْٛى دمحم عانى

 29 سؽا اتشاْٛى ازًذ دمحم دٔعٕ

 30 سؽا انغٛذ ػهٗ انصادق

     



 معيار الطلاب والخريحين 

 الساعات المكتبية والريادية للفرقة الاولى

 0202/0200للعام الجامعى 
كلية التمريض       جامعة الزقازيق                                                                                                                 

 

                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                 يُٗ عثد هللا دمحم انسٛد د /        

 و اسى انطانة

 1 سؽا ػثذ انشؽٛذ ػض انذٍٚ ػثذ اندٕاد ػهٗ

 2 سضا ٚاعش دمحم ػثذ انَٕٛظ خهٛفّ

 3 سَا ػثذانْٕاب ازًذ ػثذانْٕاب

 4 سَا ػٛذ اعًاػٛم اتٕ انغؼٕد

 5 سَا غاَى دمحم غاَى ركشٖ

 6 سَٛا عؼٛذ عاليّ دمحم ازًذ

 7 سٔاٌ ازًذ ػثذ انفراذ يصطفٗ دٔٚذاس

 8 سٔاٌ ازًذ دمحم عٛذ ازًذ انؼؾًأٖ

 9 سٔاٌ انغؼٛذ ػهٗ ازًذ انغٛذ

 10 سٔاٌ انغٛذ ػهٙ دمحم ػهٙ ايثاتٙ

 11 سٔاٌ ستٛغ ػهٗ ػهٗ ازًذ

 12 سٔاٌ سخة دمحم ازًذ زغٍ ػغكش٘

 13 سٔاٌ صثشٖ سضا اتشاْٛى خهٛم

 14 اعًاػٛمسٔاٌ ْاَٗ فاسٔق دمحم 

 15 سٔضّ سخة ػطٕج اعًاػٛم

 16 سٔفٛذِ يصطفٗ ػثذ انسًٛذ انغٛذ تاص

 17 سؤٖ عاليح ػطٛح دمحم لاتٛم

 18 سٚى ػثذانؼضٚض خٛش٘ ازًذ

 19 سٚى ياْش اتشاْٛى طّ

 20 سٚى دمحم اتشاْٛى ػثاط انغٛذ

 21 سٚى يصطفٗ زغٍٛ عٛذ ػثذهللا

 22 سٚٓاو زُفٗ ازًذ ػثذ انسفٛع

 23 سٚٓاو سضا ػثذانسًٛذ اعًاػٛم

 24 سٚٓاو صثشٖ دمحم َذا

 25 صْشاء صكشٚا ػثذِ ػثذ انؼضٚض يصطفٗ

 26 صْشِ يًذٔذ دمحم َصش دمحم

 27 صٚاد ازًذ انغؼٛذ ازًذ ٚغٍ

 28 صٚاد اٚٓاب صالذ اتشاْٛى اندًم

 29 صٚاد خانذ دمحم دمحم اتشاْٛى

 30 صٚاد دمحم ػثذ انٕاسز اتشاْٛى
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................              فاطًح دمحم عثد انذًٛدد /       

 و اسى انطانة

 1 صٚاد دمحم دمحم خًؼّ يسًٕد انغٛذ

 2 صٚاد ٔائم دمحم ػثذ انسًٛذ ػهٗ

 3 صُٚة سضا ػثذ انًطهة ػثذ انًؼطٙ

 4 صُٚة عؼٛذ ايٍٛ يشعٙ

 5 ػثذانشزًٍصُٚة ػثذانشزًٍ ػثذانكشٚى 

 6 صُٚة ػالء اعًاػٛم دمحم

 7 صُٚة دمحم دمحم دمحم ازًذ

 8 عاسِ اتشاْٛى سصق سصق

 9 عاسِ اؽشف دمحم انغٛذ

 10 عاسِ سضا اتشاْٛى ازًذ يرٕنٗ

 11 عاسِ دمحم ْٔثح اتشاْٛى عاليح

 12 عانى دمحم عانى يُصٕس

 13 عاير عًٛش ازًذ اتشاْٛى

 14 ػهٗ اتشاْٛىعايٗ زًادِ صالذ انغٛذ 

 15 عايّٛ عاير ؽٕلٗ ػهٗ ػثذ اندٕاد

 16 عاَذٖ دمحم ػثذانسًٛذ األنفٗ

 17 عاْش دمحم ػثذانؼضٚض يُٛش

 18 عؼاد خًؼّ ػثذانؼضٚض سيضاٌ دمحم

 19 عؼذ ظشٚف عؼذ إٚب

 20 عؼٛذ ازًذ دمحم دمحم

 21 عؼٛذ دمحم عؼٛذ زغُٛٗ

 22 عؼٛذ َصش ػثذ انشزٛى انغؼٛذ صمش

 23 عؼٛذ ْاَٗ عؼٛذ ػطّٛ

 24 عهًٗ ػثذانًمصٕد دمحم ػثذانًمصٕد

 25 عهًٗ دمحم ػثذ انٕازذ ػثذ انًدٛذ

 26 عهٕاٌ يسًٕد ػثذ انًُؼى انغٛذ دمحم

 27 عهٕٖ ازًذ ازًذ دمحم زغٍ

 28 عهٕٖ دمحم ػثذانًُصف ػٛادِ

 29 عًاذ زغاو ػثذانغالو زغٍ

 30 عًش عايٗ دمحم انغٛذ ػثذانشزًٍ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                    يُٗ دمحم فتذٗ رزقد /            

 و اسى انطانة

 1 عًش دمحم ٕٚعف ازًذ ػثذانؼال

 2 عًٛش يدذٖ عًٛش اَذسأط غثشٚال

 3 عًٛشج ازًذ ػثذ انشزًٍ دمحم

 4 عًّٛ دمحم اعًاػٛم َٕس انذٍٚ اتشاْٛى

 5 ٚاعش ػثذانسًٛذ ازًذعُاء 

 6 عٓٛهّ ػادل دمحم دمحم زغٍ

 7 عٓٛهّ يسغٍ دمحم ػهٗ

 8 عَٕٛا اتشاْٛى انغٛذ يرٕنٗ دمحم

 9 ؽزا دمحم ؽساذّ ػثذانذاٚى ػثذانغالو

 10 ؽزٖ يًذٔذ ػثذ انفراذ ػكاؽح دمحم  تغَٕٛٗ

 11 ؽشٔق زاصو دمحم ازًذ ػثذانُثٗ

 12 ؽشٔق زًادِ دمحم عهًٛاٌ انؾشلأٖ

 13 ؽشٔق ؽساذّ انغٛذ ؽساذّ

 14 ؽشٔق ػاطف دمحم َصش ػهٗ خًؼّ دأؤد

 15 ؽشٔق ػثذانشزًٍ ازًذ اعًاػٛم انؾٛخ

 16 ؽشٔق ػفد يصطفٗ دمحم ػكاؽح

 17 ؽشٔق دمحم ػثذ انثذٚغ اعًاػٛم

 18 ؽشٔق دمحم ػثذ انٕازذ ػثذ انغالو

 19 ؽشٚف ػٕض دمحم انغٛذ

 20 ؽشٚفؽشٚف دمحم ػثذانكشٚى ػهٗ 

 21 ؽفاء ثشٔخ دمحم ازًذ دمحم

 22 ؽٓذ انغٛذ سيضاٌ اعًاػٛم ستٛغ

 23 ؽٓذ اًٍٚ ػادل انغٛذ سضٕاٌ

 24 ؽٓذ عؼذ ازًذ انغٛذ

 25 ؽٓذ دمحم ازًذ ػثذ انسًٛذ انسذٚذ٘

 26 ؽٓذ َاخٗ ازًذ دمحم

 27 ؽًٛاء خانذ دمحم دمحم اتٕ انغٛظ

 28 ؽًٛاء عؼٛذ يسًٕد خايغ سصق هللا

 29 ؽًٛاء ػثذهللا ػثذ انصًذ ازًذ

 30 ؽًٛاء يدذٖ اتشاْٛى ػهٙ ػثذ انًسغٍ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                         أيٛرج صثر٘ دمحم د /     

 و اسى انطانة

 1 صاتش يصثاذ صاتش ػثذانؼضٚض

 2 صثشٖ عًٛش صثشٖ دمحم ػثذ انًدٛذ

 3 يسًٕد دمحم يسًٕد انُداسصفا عًٛش 

 4 صفاء انغٛذ ػثذِ انغٛذ اعًاػٛم

 5 صفاء ػالء ػثذ انُثٗ دمحم

 6 ضسٗ ػهٗ اتشاْٛى دمحم ػهٗ

 7 طاسق ازًذ دمحم ازًذ عشزاٌ

 8 ػادل صثسٗ ػثذانغراس اتشاْٛى كشو

 9 ػاصى ٚاعش ػهٗ دمحم ػثذ انْٕاب

 10 ػثذ انسكٛى ػثذانغُٗ ػثذانسكٛى ػثذانغُٗ

 11 ػثذ انشزًٍ ازًذ دمحم دمحم

 12 ػثذ انشزًٍ انغٛذ ازًذ يصطفٗ ازًذ

 13 ػثذ انشزًٍ اًٍٚ سؽاد ًٚاَٗ

 14 ػثذ انشزًٍ اًٍٚ ػثذانغًٛغ ػثذانشزًٍ

 15 ػثذ انشزًٍ اٚٓاب ػطّٛ يسًٕد

 16 ػثذ انشزًٍ زغٍ ػثذ انشزًٍ ػطِٕ انغٛذ

 17 ػثذ انشزًٍ زغُٛٗ دمحم يرٕنٗ انغٛذ

 18 انشزًٍ زًذٖ انغٛذ ازًذ ػهٗػثذ 

 19 ػثذ انشزًٍ خًٛظ اتشاْٛى دمحم

 20 ػثذ انشزًٍ عالو انغٛذ ازًذ

 21 ػثذ انشزًٍ ياخذ َصش ػطِٕ انؾٛخ

 22 ػثذ انشزًٍ دمحم زغٍ ػهٗ فشج

 23 ػثذ انشزًٍ دمحم دمحم ػثذانًطهة

 24 ػثذ انشزًٍ َثٛم ػثذانشزًٍ يغهى

 25 ػثذ انذاٚى تٕٛيٗ ػثذ انؼضٚض يسًٕد ػثذهللا

 26 ػثذ انؼضٚض ْؾاو ػثذ انؼضٚض زغٍ ػثذ انشاصق

 27 ػثذ انكشٚى سعالٌ ػثظ ػثذانكشٚى اتشاْٛى

 28 ػثذ هللا اؽشف ازًذ طهثح ػهٙ

 29 ػثذ هللا ػالء ػثذِ انغٛذ دعٕلٗ

 30 ػثذ هللا ػهٗ دمحم ػثذ انسًٛذ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                 دمحم دثٛشٙ عثد انذًٛد   د /     

 و اسى انطانة

 1 ػثذ هللا دمحم انسغُٛٗ ازًذ دمحم

 2 ػثذ هللا دمحم فرسٗ دمحم انصادق

 3 ػثذ انْٕاب دمحم انغٛذ ػثذانْٕاب

 4 ػثذانشزًٍ صثشٖ زغٍٛ تكش فشاج

 5 ػثذانشزًٍ دمحم ػثذ انسًٛذ ػثذ انؼال

 6 ػثذانشزًٍ يسًٕد انغٛذ ػثذانشزًٍ ازًذ

 7 ػثذهللا دمحم خهٛم ػثذانفراذ صغهٕل

 8 ػثٛش انغؼٛذ ػثذ انظاْش ػهٗ انؾُأٖ

 9 ػثٛش سضا يسًٕد ػطّٛ ػضب

 10 ػضخ اتشاْٛى دمحم اتشاْٛى

 11 ػضِ ٚسٗ ػًش ػثًاٌ

 12 ػصاو عاير دمحم يٓذٖ انمُأٖ

 13 ػصاو ٔائم زايذ ػصاو انذنٛم

 14 ػطّٛ خًال ػهٗ فشزاخ دمحم

 15 ػفاف دمحم ػثذانسهٛى انخصٕصٗ

 16 ػالء فرسٗ ػالء انذٍٚ فرسٗ ػثذانشزًٍ

 17 ػهٗ اًٍٚ ػهٗ طهثّ

 18 ػهٗ ذٛغٛش ػهٗ ػضب ػغكش

 19 ػهٗ صثسٗ ػهٗ دمحم

 20 ػهٗ ػثذ انشزًٍ ػثذ انًُؼى زغٍ دمحم خثاسج

 21 ػهٗ ػثذهللا دمحم دمحم ػثذ انشزًٍ دٔاتّ

 22 ػهٗ ػثذانًدٛذ ػهٗ عهًٛاٌ انشفاػٗ

 23 ػهٗ ػًاد انذٍٚ ػهٗ ػثذ انهطٛف انٕاػٙ

 24 ػهٗ فإاد ازًذ  ػهٗ اتشاْٛى

 25 ػهٗ دمحم ػهٗ ػثذاندهٛم

 26 ػهٗ دمحم ػهٗ دمحم

 27 ػهٙ ثاتد يُٛش ػهٙ دمحم

 28 ػهٛاء سضا اتشاْٛى زغٍ

 29 ػهٛاء عٛذ ػثذانؼضٚض اتشاْٛى

 30 ػاطف دمحم انٓادٖ ػضب ػطّٛػهٛاء 
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                         ْانّ عثد انصثٕر جادد /    

 و اسى انطانة

 1 ػهٛاء دمحم دمحم غضال

 2 ػًش انفاسٔق  دمحم انغٛذ  ؽساذّ

 3 ػًش تٓاء تالعٗ انغٛذ ػهٗ يُغٗ

 4 ػًش خًال دمحم ساضٗ

 5 ػًش ػثذ انسهٛى ػًش انؼثذ ػًش ػدُّٛ

 6 ػًش ػثذانًدٛذ نطفٗ ػثذانًدٛذ

 7 ػًش يسًٕد تشكاخ ػهٗ ػثذانشعٕل

 8 ػًش يسًٕد ػهٗ تكشٖ ػطّٛ

 9 ػًش ْؾاو نطفٗ دمحم انًكأٖ

 10 ػًش ٔنٛذ زغٍ ػذنٗ

 11 ػًش ٚاعش انغٛذ ازًذ ؽاٍْٛ

 12 ػًش ٚاعش ػثذانشزًٍ ػثذهللا

 13 يُصٕس ػٕض عهًٛاٌ اتٕانؼٍُٛػًشٔ 

 14 ػٓذ يانك ػثذ انؼظٛى دمحم

 15 غادِ ازًذ دمحم زايذ صمش

 16 غادِ زغُٙ خٕدِ ػثذانغالو

 17 غادِ سخة ػهٗ ٕٚعف

 18 غادِ طاسق دمحم عؼٛذ زًٕدِ

 19 غشاو عؼٛذ ؽشف انذٍٚ زغٍ انغٛذ

 20 فاسط ػثذانغراس ػثذانمادس انؾشتُٛٗ ػؾًأٖ

 21 انضْشاء ػطّٛ ػثذ انؼهٛى ػطّٛ اتشاْٛىفاطًّ 

 22 فاطًّ انضْشاء دمحم عٕٚهى زغٍ عهًٛاٌ

 23 فاطًّ انغٛذ يُؾأٖ انغٛذ

 24 فاطًّ صثسٗ دمحم ػثذ انؼظٛى

 25 فاطًّ ػثذ انؼضٚض زغٍ فشج

 26 فاطًّ ػثذ انؼضٚض يسًٕد ػثذ انؼضٚض ػهٗ

 27 فاطًّ دمحم ازًذ سيضاٌ زغٍ صانر

 28 دمحم صذٚك تُذاسٖ فاطًّ َصش

 29 فاٚضِ ازًذ ػثذانًُؼى ازًذ يخراس ػثذانؼضٚض

 30 فرسٗ سيضاٌ فرسٗ انغٛذ ػًش
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                 آٚح عثد انفضٛم سٛد فكر٘ /د     

 و اسى انطانة

 1 فذاء طاْش انشفاػٙ دمحم

 2 اتشاْٛىفٓذ دمحم انغٛذ 

 3 فًٓٗ دمحم دمحم زغُٛٗ

 4 فٕصّٚ ػهِٕٛ دمحم ػثذانسهٛى زغٍ ػاٚؼ

 5 كشٚى اتشاْٛى اتشاْٛى انؾشلأٖ

 6 كشٚى ازًذ زغٍ يسًٕد زغٍ

 7 كشٚى أؽشف دمحم ؽٕلٗ صكٗ دمحم ػثذانشاصق

 8 كشٚى انغٛذ تكش٘ انغٛذ

 9 كشٚى سضا ػثذانسًٛذ ػثذاندهٛم

 10 كشٚى ػادل انغٛذ دمحم

 11 كشٚى ػثذ انسًٛذ انغؼٛذ ػثذ انشاصق خٕدِ

 12 كشٚى ػًاد دمحم انغٛذ دمحم اتشاْٛى

 13 كشٚى دمحم ػهٙ اعًاػٛم

 14 كشٚى يسًٕد انغٛذ اتْٕاؽى

 15 كشٚى يصطفٗ عؼٛذ دمحم اتشاْٛى

 16 كشًّٚ ازًذ انثش٘ ػهٗ دمحم انثشٖ

 17 كشًّٚ دمحم يُصٕس طّ ػهٙ

 18 كٛشنظ ػًاد فٕص٘ عًؼاٌ

 19 نثُٗ سيضاٌ زغٍ  ازًذ

 20 نطٛفّ انغٛذ فشٚذ ؽشٚف ْٔٛة

 21 نًٛاء ازًذ ػثذ انًدٛذ دمحم

 22 نًٛاء ػصاو خًؼح سخة

 23 ياٚغّ دمحم ػثذ هللا غًشٖ دمحم

 24 دمحم اتشاْٛى اعًاػٛم دمحم دمحم ػشالٗ

 25 دمحم اتشاْٛى االزًذٖ عهٛى صلضٔق

 26 دمحم اتشاْٛى ػهٗ دمحم يصطفٗ

 27 دمحم اتشاْٛى دمحم زغٍٛ ػٕدج

 28 دمحم اتشاْٛى يسًٕد ػثذ انمادس

 29 دمحم ازًذ ػثذ انشزًٍ ازًذ ػثذ انشزًٍ

 30 دمحم ازًذ ػثذانًُؼى دمحم َصش
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                   إسراء دمحم عهٙ دُفٙ د /     

 و اسى انطانة

 1 دمحم ازًذ دمحم ازًذ

 2 دمحم ازًذ دمحم انثْٕٗ

 3 دمحم ازًذ دمحم ػثذانسًٛذ تاؽا

 4 دمحم ازًذ يشعٙ ػهٙ

 5 دمحم ازًذ يؼرًذ دمحم انذػثظ

 6 دمحم اعايّ يسًٕد دمحم ػٕض

 7 دمحم انغؼٛذ ػشفاخ دمحم انٕٓاسٖ

 8 دمحم انغٛذ اتشاْٛى ػثذ انسًٛذ

 9 ازًذدمحم انغٛذ انغٛذ ازًذ 

 10 دمحم انغٛذ ػثذانؼضٚض دمحم عانى

 11 دمحم انغٛذ ػثذهللا يشعٗ

 12 دمحم انغٛذ دمحم ؽاٍْٛ

 13 دمحم انغٛذ دمحم ػهٗ

 14 دمحم انغٛذ دمحم ػهٗ عهٛى

 15 دمحم اًٍٚ ازًذ ػثذاندهٛم دمحم

 16 دمحم اٚٓاب ػهٗ ػثذ انؼضٚض

 17 دمحم تذس ػهٗ انغٛذ ػثذ انؼال ؽشف انذٍٚ

 18 دمحم تؾٛش ػضخ ػثذانسًٛذ لاعى

 19 دمحم ثشٔخ يُاع دمحم

 20 دمحم خًؼّ ايٍٛ خًؼّ

 21 دمحم زغٍ يسًٕد دمحم ػثذ انغالو

 22 دمحم زًذٖ دمحم ػثذانُٕس

 23 دمحم زًذٖ دمحم يشعٙ انؼاٚذٖ

 24 دمحم خانذ ازًذ دمحم دمحم

 25 دمحم خانذ ػهٗ تشكاخ ػهٗ

 26 يسًٕددمحم خانذ دمحم ازًذ 

 27 دمحم ساضٗ خاد زغٍ دمحم

 28 دمحم سأفد ػثذانغالو ػهٗ

 29 دمحم سضا ػثذانًدٛذ زغٍٛ غُٛى

 30 دمحم صاْش ػثذ انسًٛذ انغٛذ دمحم يطش
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 انساعح/................ٕٚو/...............                 أسايح صالح يُصٕر عٕض   د /    

 و اسى انطانة

 1 صكشٚا انغٛذ ػثذ انْٕاب غُٛىدمحم 

 2 دمحم عؼذ ػثذهللا اتشاْٛى زغٍٛ

 3 دمحم عؼٛذ انغٛذ صانر خثش

 4 دمحم عؼٛذ عهٛى ػشاتٗ عٛذازًذ

 5 دمحم عٛذ ازًذ اتشاْٛى عٛذ ازًذ

 6 دمحم عٛذ ازًذ عهًٛاٌ عٛذ ازًذ

 7 دمحم ؽفٛغ سؽاد يصطفٗ

 8 دمحم صاتش خًؼّ ػثذ انكشٚى

 9 ػثذ انؼظٛى ػهٗ تكش٘دمحم صثسٗ 

 10 دمحم صالذ دمحم انغٛذ

 11 دمحم طاسق دمحم زهًٗ ػثذهللا ازًذ

 12 دمحم ػثذ انسًٛذ ػهٗ ػثذانسًٛذ خثش

 13 دمحم ػثذ انًدٛذ انغٛذ ػثذ انسًٛذ ػهٗ

 14 دمحم ػثذ انُاصش اتشاْٛى ػهٗ يرٕنٗ

 15 دمحم ػثذ انٕازذ ؽشف ػثذ انٕازذ

 16 دمحم زغٍٛ إٔٚبدمحم ػثذ انٕازذ 

 17 دمحم ػثذانشزًٍ اتشاْٛى اتٕصٚذ

 18 دمحم ػثذانكشٚى ػثذانمادس دمحم

 19 دمحم ػثذانُاصش دمحم ػثذهللا

 20 دمحم ػثذانُثٗ ػثذانؼضٚض ػثذانشزًٍ

 21 دمحم ػثذج زغٍ ازًذ

 22 دمحم ػثذِ سيضاٌ يغهى انؾساخ

 23 دمحم ػثذِ يسشٔط ػطّٛ

 24 ػثذانؾافٗ اتٕانفضم انغٛذدمحم ػثًاٌ 

 25 دمحم ػضاصٖ دمحم انغٛذ

 26 دمحم ػصاو يسًٕد خٕدِ زغٍ

 27 دمحم ػالء ازًذ عهٛى

 28 دمحم ػالء يصطفٗ دمحم

 29 دمحم ػهٗ اتشاْٛى انُدذٖ

 30 دمحم ػهٗ يسًٕد دمحم ػٕف
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 انساعح/................ٕٚو/..............                 عثٛر عادل أدًد اسًاعٛم   د /   

 و اسى انطانة

 1 دمحم ػهٙ دمحم فًٓٗ ػهٗ غُٛى

 2 دمحم ػًاد انذٍٚ صالذ زغٍٛ عٛذ ازًذ

 3 دمحم فٕصٖ ػٛذ ػهٗ انغٛذ عانى

 4 دمحم يرٕنٗ يرٕنٗ تٕٛيٗ ؽؼشأ٘

 5 دمحم دمحم غشٚة زغٍٛ خهف

 6 دمحم يسًٕد اتشاْٛى اتشاْٛى

 7 يسًٕد ازًذ اتٕانًدذ عهٛى دمحم

 8 دمحم يسًٕد انغٛذ انسغُٛٗ طًاٌ

 9 دمحم يسًٕد انغٛذ ػثذِ

 10 دمحم يسًٕد عُذ ػثذانسًٛذ

 11 دمحم يسًٕد ؽساذّ ػٛذاسٔط

 12 دمحم يسًٕد طُطأٖ انغٛذ

 13 دمحم يسًٕد ػثذ انسفٛع دمحم انخضشٖ

 14 دمحم يسًٕد ػثذِ ازًذ

 15 دمحم يسًٕد ػٛذ يسًٕد

 16 دمحم يسًٕد يسًٕد ػهٗ خهٛم

 17 دمحم يُصٕس ػثذانسهٛى يُصٕس

 18 دمحم يُصٕس ػثًاٌ يُصٕس

 19 دمحم َادس دمحم فٕدج

 20 دمحم ْاَٗ سيضاٌ اعًاػٛم ػهٗ

 21 دمحم ْؾاو صاتش َثٓاٌ

 22 دمحم ْالل ػثذانسًٛذ ػثذانغُٗ

 23 دمحم ٚاعش دمحم اتشاْٛى

 24 ػهٗ انؾشلأٖدمحم ٚسٛٗ ػثذ انغالو 

 25 دمحم ٕٚعف دمحم ٕٚعف

 26 يسًٕد اتشاْٛى صثشٖ اتشاْٛى

 27 يسًٕد ازًذ ازًذ انغٛذ انؾافؼٗ

 28 يسًٕد ازًذ ثشٔخ يسًٕد انغٛذ يسًٕد

 29 يسًٕد ازًذ دمحم انغؼٛذ يٓذٖ َدى

 30 يسًٕد انغٛذ ػهٗ انغٛذ انسصشٖ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                 رٚٓاو دمحم أدًد د /       

 و اسى انطانة

 1 يسًٕد انغٛذ دمحم ػثذ انًُؼى

 2 يسًٕد خانذ دمحم ركٗ

 3 يسًٕد سخة يسًٕد اندْٕشٖ

 4 يسًٕد عًٛش دمحم ازًذ ػٛغٗ

 5 يسًٕد صثسٙ ػثذ انفراذ زهثٙ خاب هللا

 6 يسًٕد ػثذ انفراذ انغٛذ ازًذ

 7 يسًٕد ػثذانسًٛذ خهٛم ػغهّ

 8 يسًٕد ػثذانشزًٍ ازًذ ػًش

 9 يسًٕد ػثذِ انغٛذ يسدٕب

 10 يسًٕد ػصاو اتشاْٛى دمحم انٕكٛم

 11 يسًٕد ػصاو خٕدج يشعٗ

 12 يسًٕد ػالء ػهٗ ػهٗ ازًذ

 13 يسًٕد كًال انغٛذ دمحم يسًٕد يشعٗ

 14 يسًٕد ياْش انغٛذ ػثذانكشٚى

 15 دمحم ػهٗيسًٕد دمحم انغٛذ 

 16 يسًٕد دمحم ػادل دمحم انثذسٖ

 17 يسًٕد دمحم ػطٕج اعًاػٛم

 18 يسًٕد دمحم ػهٗ سخة

 19 يسًٕد دمحم كًال اتشاْٛى

 20 يسًٕد َادس يسًٕد ْاؽى ايٍٛ

 21 يسًٕد ٔنٛذ خٛشٖ اتٕيغهى دمحم

 22 يسًٕد ٚغشٖ انغٛذ اتشاْٛى

 23 يشفد صالذ اتٕصٚذ صٚذاٌ

 24 اتشاْٛى ػثذانشزًٍ ػثذانًمصٕديشٔاٌ 

 25 يشِٔ اتشاْٛى دمحم اتشاْٛى انغٛذ

 26 يشِٔ اعًاػٛم دمحم ئتشاْٛى

 27 يشِٔ انغؼٛذ ػثذانمادس ػثذانسًٛذ ػثذاندهٛم

 28 يشِٔ خضشٖ خٕدِ خضشٖ انسذاد

 29 يشِٔ ػثذانًدٛذ ػثذانصادق ػثذانغالو

 30 يشِٔ يدذٖ دمحم عهٛى
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

     

 ..............    انساعح/................ٕٚو/               آٚح دمحم دمحم فتذٙ د /        

 و اسى انطانة

 1 يشِٔ دمحم اعًاػٛم ػثذهللا

 2 يشٚى انغٛذ ػثذ انسًٛذ انغٛذ اندْٕشٖ

 3 يشٚى زافع فإاد ػثذانؼظٛى

 4 يشٚى صاتش ػٕاد ػٛغٗ

 5 يشٚى صثسٗ فشزاخ ػثذهللا

 6 اتشاْٛى دمحمزغٍيشٚى ػثذانؼضٚض 

 7 يشٚى ػًاد عؼذ عهٛى

 8 يشٚى ػًاد ػٛذ َؼًد هللا ٕٚعف

 9 يشٚى فرسٗ ػضٚض سصق ػٕض

 10 يشٚى ياْش اتشاْٛى دمحم انمصٛشٖ

 11 يشٚى يرٕنٗ ػثذانكشٚى ػهٗ ػثذ انسافع

 12 يشٚى يدذٖ ػثذهللا ػثذانسًٛذ

 13 يشٚى دمحم ػثذانؼضٚض ػثاط

 14 يشٚى ٚاعش زغٍ فاضم

 15 يصطفٗ ازًذ خٕدِ انؼٕضٗ ازًذ

 16 يصطفٗ ازًذ ػثذ انثاعظ ػطا صسصاذ

 17 يصطفٗ أزًذ فرسٗ ػثذهللا

 18 يصطفٗ اعايح زغٍ دمحم زغٍ

 19 يصطفٗ خانذ ػثذ انسًٛذ ػثذ اندهٛم

 20 يصطفٗ ػٛغٗ ػطّٛ يصطفٗ ػٛغٗ

 21 يصطفٗ فكشٖ ػثذانفراذ زغٍٛ

 22 ػثذانغفٕسانؼضَٔٗيصطفٗ دمحم ازًذ 

 23 يصطفٗ يسًٕد ازًذ يسًٕد

 24 يؼار انغٛذ ازًذ انغٛذ ػثذ انٓادٖ

 25 يؼار تكشٖ كشو دمحم ػثذانؼضٚض

 26 يؼار طاسق ػثذانؼاطٗ ػثذانسًٛذ

 27 يُاس عؼٛذ زغُٛٗ انغٛذ خهٛم

 28 يُاس ؽؼثاٌ ػثذهللا عانى

 29 يُاس يغؼذ ازًذ ػطّٛ

 30 ػثذانغفاسيُّ ازًذ انغٛذ 
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................            َٕراٌ َثٛم عثد انعسٚس د /      

 و اسى انطانة

 1 يُّ هللا يغٛم زغٍٛ يغٛم

 2 يُّ تؾٛش دمحم فإاد دمحم ػٛغٙ

 3 يُّ ػثذانثاعظ ػثذانْٕاب ػهٗ اتَٕؼًح

 4 يُّ ػثذانسًٛذ ػثذانصًذ انثشيأٖ

 5 دمحم ازًذ ازًذ زداصٖيُّ 

 6 يُٗ ازًذ انغضانٗ دمحم انمضاص

 7 يُٗ خانذ ػثذ انٓادٖ ازًذ

 8 يُٗ عًٛش دمحم ػطّٛ

 9 يُٗ ػثذانثذٚغ دمحم تذٖٔ دمحم

 10 يُٗ كشٚى ازًذ ػهٗ

 11 يُٗ يصطفٗ ركٗ انًشداؽٗ

 12 يٓا زغٍٛ دمحم َدذٖ دمحم

 13 يٓا ػصاو انغٛذ يرٕنٗ يرٕنٗ

 14 ػثذانغالو ػثذانًمصٕد اتٕ َؼًّيٓا دمحم 

 15 يُٓذيّ عانى ػثذ انخانك عانى انمُٕاذٗ

 16 يإيٍ اعالو اتشاْٛى دمحم ػثذ انؼضٚض

 17 يإيٍ ْاَٗ ػٛغٕٖ ػثذانمٕٖ ػثذانًطهة

 18 يٗ انغٛذ دمحم يداْذ

 19 يٗ يدذٖ دمحم ػثذ انؼضٚض

 20 يٙ فاسٔق ػثذ انغًٛغ ازًذ دمحم

 21 انٛضٚذ ازًذيٛادِ ػضخ اتٕ 

 22 يٛاس اتشاْٛى يرٕنٗ ػثذ انشزًٍ اتشاْٛى

 23 يٛاس دمحم زغٍ دمحم ػثذانؼال

 24 يٛشفد انغٛذ غًُٛٗ دمحم

 25 يٛشَا ٔنٛذ سيضاٌ ػثذ انؼضٚض دمحم

 26 يٛغٌٕ اعًاػٛم اتشاْٛى دمحم غًشٖ

 27 يٛالد ٕٚعف ػضٚض ٕٚعف

 28 َادسج ػثذ انثذٚغ انغٛذ يُصٕس

 29 خالل انغؼٛذ ػثذانفراذَاَغٗ 

 30 َثٛهّ عهًٛاٌ ػًاسِ عهًٛاٌ ػًاسِ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................           ايم سًٛر يرسٙ   د /       

 و اسى انطانة

 1 َذا ػهٗ دمحم ازًذ ػثذ انسك

 2 َذا ْاَٗ اتٕ انخٛش اتشاْٛى

 3 َذٖ اتٕانًؼاطٗ زغة هللا اتٕانًؼاطٗ

 4 َذٖ أزًذ ئتشاْٛى دمحم ئتشاْٛى

 5 َذٖ اؽشف ػثذ انشاصق ػثذ انُثٙ

 6 َذٖ انغٛذ طهؼد انغٛذ ػثذ انًمصٕد

 7 َذٖ اًٍٚ دمحم ؽفٛك اتشاْٛى دمحم

 8 َذٖ خًال اتشاْٛى دعٕلٗ ياضٙ

 9 َذٖ زغٍ ػهٙ اتشاْٛى ازًذ

 10 َذٖ خانذ أزًذ دمحم

 11 َذٖ خانذ خًؼّ انغٛذ عٛذازًذ يُاذ

 12 َذٖ عؼٛذ دمحم ػهٗ

 13 َذٖ صاتش انغٛذ انغٛذ انمشَأٖ

 14 َذٖ ػثذ انصادق انغٛذ ػثذ انصادق

 15 َذٖ دمحم اتشاْٛى زايذ

 16 َذٖ دمحم انغٛذ دمحم انغٛذ ػٛذ

 17 َذٖ دمحم ػثذانشؤف ػثذانًُصف زغُٛٗ

 18 َذٖ ْالل دمحم ْالل يسًٕد ؽشف

 19 انمادسَذٖ ٔنٛذ دمحم انرٓايٗ ػثذ 

 20 َشيٍٛ انٓاد٘ سخة االنفٙ يُصٕس

 21 َشيٍٛ َدى زغٍ دمحم

 22 َغًّ ػثذ انشزًٍ اتشاْٛى ػثذ انسًٛذ

 23 َغًّ ػثذانسًٛذ دمحم دمحم

 24 َؼًاٌ اتٕخشٚش غُٛى اتشاْٛى

 25 َفٍٛ صاتش عانى دمحم زغٍ

 26 َٓا يصطفٗ دمحم يصطفٗ

 27 َٓهّ ٚاعش اتشاْٛى انغٛذػهٕٛج

 28 خًال ػٛغٗ ػهٙ َٓٗ

 29 َٕال عًٛش ػثذ انشؤف طُطأٖ يٕعٗ

 30 َٕس اًٍٚ انغٛذ ػطّٛ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                اسراء دسٍ د /            

 و اسى انطانة

 1 َٕس ػٛذ ػثذ انؼضٚض يٓذ٘

 2 َٕس ْاٌ َداذ دمحم اعًاػٛم سيضاٌ

 3 دمحم دمحمَٕسا ػالء 

 4 َٕساٌ ٚسٛٗ اتشاْٛى دمحم تكشٖ

 5 َٕسعٍٛ ػاتذ صثشٖ يسًٕد

 6 َٕسْاٌ اًٍٚ انغٛذ ػثذ انٕازذ

 7 َٕسْاٌ زاذى فرسٗ ػهٗ دمحم

 8 َٕسْاٌ سضا دمحم دمحم عُذ ػثذِ

 9 َٕسْاٌ ؽؼثاٌ انؾشلأٖ فًٓٗ ػٛغٗ

 10 َٕسْاٌ ػٕض انغٛذ دمحم دمحم

 11 َٕسْاٌ فًٓٗ ازًذ ػهٗ ازًذ

 12 َٕسْاٌ دمحم انغٛذ ػثذانكشٚى

 13 َٕسْاٌ دمحم ػهٗ ػثذانسًٛذ دمحم ػهٗ

 14 َٕسْاٌ دمحم ػهٗ دمحم ػثذانٓادٖ

 15 َٕسْاٌ يسًٕد دمحم اتٕانفرٕذ

 16 َٕسْاٌ يصطفٗ دمحم ػهٗ دمحم ػايش

 17 َٕسْاٌ يًذٔذ ػهٗ ػثذهللا يٕعٗ

 18 َٕسْاٌ ٔنٛذ دمحم دمحمٖ عهٛى

 19 دمحم دمحمَٛشِ ازًذ 

 20 َٛشِ صالذ ػًش ػهٗ

 21 َٛشِ يأيٌٕ دمحم يُاع

 22 َٛفٍٛ انغٛذ دمحم ازًذ

 23 ْاخش اتشاْٛى ػثذ انٕاسز اتشاْٛى

 24 ْاخش ازًذ اتشاْٛى ػثذ انثصٛش

 25 ْاخش ازًذ يسًٕد اتٕ انفرٕذ

 26 ْاخش انسغٍٛ صاْش دمحم يٕعٗ

 27 ْاخش انغٛذ ػثذ انٓادٖ ػٕض انؼضب

 28 ْاخش ػادل دمحم ػطا انؾاػش

 29 ْاخش ػثذ انفراذ زغٍ دمحم

 30 ْاخش ػهٗ ػثذِ ػثذ انًطهة صاْش
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 ٕٚو/...............    انساعح/................                    سايّٛ فارٔق  د /        

 و اسى انطانة

 1 ْاخش ػهٗ دمحم ؽارنٗ ْشٚذٖ

 2 ْاخش دمحم فإاد ػهٗ انُداس

 3 ْاخش يسًٕد اعًاػٛم ؽساذّ ازًذ

 4 ْادٖ دمحم خًؼّ ػثذانؼضٚض

 5 ْادٖ ٚاعش ػضٚض دمحم انغٛذ

 6 ْاَى دعٕلٗ ازًذ دعٕلٗ ػثذهللا

 7 ْاَٙ سخة دمحم انغٛذ

 8 ْاٚذٖ ْاَٗ انغٛذ ػهٗ

 9 ْثّ ازًذ ػهٙ ازًذ

 10 ْذٚش خٕدِ صاتش ػثادِ انغًشٖ

 11 ُْا ستٛغ انؾساخ دمحم أزًذ

 12 ُْذ سفؼد زًٛذِ زايذ

 13 ُْذ عؼٛذ انغٛذ ػثذانؼظٛى انغٛذ

 14 ُْذ يدذٖ اتشاْٛى ػهٗ

 15 ُْذ دمحم ازًذ ػثذ انسفٛع

 16 ْٕٚذا زايذ دمحم ػهٙ ػٛغٗ

 17 ْٛاو انغٛذ دمحم انؾساخ انغٛذ

 18 ٔداد عؼذ عؼذ تذٖٔ

 19 ٔسدِ خًال زغٍ انغٛذ

 20 ٔعاو ػايش انمًسأٖ دمحم ػايش

 21 ٔعاو ػالء انؾساخ تكشٖ

 22 ٔعاو ٔائم دمحم ػثذانفراذ

 23 ٔفاء يسغٍ دمحم دمحم ػٕض هللا

 24 ٔالء اؽشف دمحم ػطّٛ لُذٚم

 25 ٔالء خانذ خاب هللا يُصٕس اتشاْٛى

 26 ٔالء فٕصٖ يصطفٗ انغٛذ

 27 ٚاسا دمحم دمحم ؽرّٛ عانى

 28 ٚاسا يسًٕد ػثذ هللا يسًٕد

 29 دمحم زغٍٚاعش ػضخ زغٍ 

 30 ٚاعًٍٛ انغٛذ عٕٚهى ػطّٛ
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                                        سئٛظ يؼٛاس انطالب ٔانخشٚدٍٛ                                                        ػًٛذ انكهٛح                               

 / َادّٚ دمحم طّا.د/ايم دمحم انذخاخُٙ                                                             ا. د     
 

 

      

 ٕٚو/...............    انساعح/................          صثاح  عثدِ عهٙ ْجرش  د / 

 و اسى انطانة

 1 ٚاعًٍٛ ػهٗ ػثذانٓادٖ ازًذ

 2 ٚاعًٍٛ ػٛغٗ سضٕاٌ يؼٕض سضٕاٌ

 3 ٚاعًٍٛ يسًٕد عؼذ ػٛذاسٔط عهًٛاٌ

 4 غشٚة انؾشتُٛٗٚاعًٍٛ يسًٕد 

 5 ٚاعًٍٛ ٚاعش دمحم ؽفٛك صانر

 6 ٚاعٍٛ ػثذ انهطٛف انغٛذ ػهٗ

 7 ٚاعٍٛ دمحم صانر ازًذ ػثذ انؼضٚض

 8 ًُٚٗ ازًذ دمحم انًٓذٖ ازًذ

 9 ٕٚعف اؽشف فإاد زافع ػثذ انشزًٍ

 10 ٕٚعف خانذ زغٍُٛ ازًذ زغاٌ

 11 ٕٚعف ػثذهللا عٛذازًذ انذيشداػ

 12 انغٛذٕٚعف دمحم ازًذ 

 13 ٕٚعف دمحم ازًذ دمحم دمحم ػالو
 

 


