
اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

اٌرذاٌيً اٌىيّيائيح اٌذيٛيح اٌشراػيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

ِمثٛي69( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيحآالء اطاِٗ سوزيا اٌظيذِاجظريز ِٕٙٝ

ِمثٛي66( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيح

ِمثٛي65( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝ

ِمثٛي60( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝ

[غياب]0( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيحرشا طالِح ِذّذ طٍثحِاجظريز ِٕٙٝ

[غياب]0( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيح

[غياب]0( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝ

[غياب]0( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝ

جيذ70( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيحشزٚق ادّذ ِذّذ ػثذاٌٛادذِاجظريز ِٕٙٝ

ِمثٛي66( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝ

ِّراس95( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيح

جيذ جذا85( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝ

جيذ78( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيحػثذاٌزدّٓ اشزف ِذّذ خٍيفحِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ75( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيح

جيذ75( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝ

ِمثٛي67( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝ

جيذ77( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝػٛض رشذٜ ػثذاٌفراح شذاذحِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا86( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيح

جيذ جذا87( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيح

جيذ جذا87( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝ

جيذ78( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝياطز دظيٓ ػثذاٌّؼش تذِٜٚاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا84( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيح

ِّراس90( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيح

جيذ جذا88( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝ

جيذ جذا81( خ ن812)اٌرذٍيً اٌىزِٚاذٛجزافٝياطّيٓ ػالء اٌذيٓ طيذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ75( خ ن813)اٌرذٍيً اٌطيفٝ

ِّراس91( خ ن811)اٌىيّياء اٌرذٍيٍيح

ِّراس90( خ ن814)طزق اٌرذٍيً اٌثيٛويّيائيح ٚاٌثيٌٛٛجيح

15 من 1صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

اٌشراػح اٌؼضٛيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا81( س ع522)ادصاء ذطثيمٝتيِٛٝ ٔصز تيِِٛٝاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس91( س ع521)ذىٌٕٛٛجيا اٌّؼٍِٛاخ

جيذ72( س ع522)ادصاء ذطثيمِٝذّذ أدّذ ِذّذ طيذ ػاشٛرِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( س ع521)ذىٌٕٛٛجيا اٌّؼٍِٛاخ

ِّراس91( س ع521)ذىٌٕٛٛجيا اٌّؼٍِٛاخِذّذ ػثذاٌؼٍيُ ػٍٝ فٛدجِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ70( س ع522)ادصاء ذطثيمٝ

15 من 2صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

اٌّىافذح اٌّرىاٍِح ٌالفاخ اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا86( َ 811َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض إٌثاخاتزا٘يُ ِذّذ ػّز ِذّذ ػثذإٌّؼُِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا87( َ 815َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الفاخ اٌفاوٙح اٌذشزيح

جيذ جذا88( َ 812َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح ٌٍٕيّاذٛدا ٚاالوارٚص

جيذ76( َ َ 813)اٌّىافذح اٌىيّيائيح ٌالفاخ

جيذ71( َ َ 813)اٌّىافذح اٌىيّيائيح ٌالفاخاِيز ِذّٛد ِذّذ ػثذهللاِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا81( َ 815َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الفاخ اٌفاوٙح اٌذشزيح

جيذ جذا85( َ 812َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح ٌٍٕيّاذٛدا ٚاالوارٚص

جيذ72( َ 811َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض إٌثاخ

جيذ جذا80( َ َ 813)اٌّىافذح اٌىيّيائيح ٌالفاخػثذإٌّؼُ ػيذ دٕفٝ رِضاِْاجظريز ِٕٙٝ

جيذ76( َ 811َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض إٌثاخ

جيذ76( َ 815َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الفاخ اٌفاوٙح اٌذشزيح

جيذ جذا83( َ 812َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح ٌٍٕيّاذٛدا ٚاالوارٚص

جيذ جذا87( َ 812َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح ٌٍٕيّاذٛدا ٚاالوارٚصػٍٝ صثزٜ سوٝ ِذّذ اٌزِِٚٝاجظريز ِٕٙٝ

جيذ76( َ َ 813)اٌّىافذح اٌىيّيائيح ٌالفاخ

جيذ جذا80( َ 811َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض إٌثاخ

جيذ76( َ 815َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الفاخ اٌفاوٙح اٌذشزيح

جيذ جذا86( َ 811َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض إٌثاخِصطفٝ دجٛ اتزا٘يُ سوِٝاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا81( َ َ 813)اٌّىافذح اٌىيّيائيح ٌالفاخ

جيذ جذا85( َ 815َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الفاخ اٌفاوٙح اٌذشزيح

ِّراس93( َ 812َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح ٌٍٕيّاذٛدا ٚاالوارٚص

15 من 3صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

أراج اٌخضز فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

ِّراس92( ا ر811)اطاطياخ سراػح اٌخضز فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيحجّاي ِذّذ دظٓ ِذّذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس96( ا ر814)االٔراج اٌؼضٜٛ ٌّذاصيً اٌخضز

ِّراس91( ا ر813)أراج اٌخضز اٌشرٛيح فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيح

ِّراس91( ا ر812)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس95( ا ر813)أراج اٌخضز اٌشرٛيح فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيحطٍؼد ٔادٜ ػثذهللا خٍيًِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس97( ا ر812)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس95( ا ر814)االٔراج اٌؼضٜٛ ٌّذاصيً اٌخضز

ِّراس95( ا ر811)اطاطياخ سراػح اٌخضز فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيح

ِّراس93( ا ر811)اطاطياخ سراػح اٌخضز فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيحِذّٛد ِذّذ ِذّذ ػثذاٌىزيُِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( ا ر813)أراج اٌخضز اٌشرٛيح فٝ االراضٝ اٌصذزاٚيح

ِّراس95( ا ر812)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس90( ا ر814)االٔراج اٌؼضٜٛ ٌّذاصيً اٌخضز

15 من 4صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

ذمٕياخ اٌزػايح اٌغذائيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا81( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاءإطزاء دظٓ ِذّذ دظِٓاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا85( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا87( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا80( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخإطالَ ِجذٜ ِذّذ ػٍِٝاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا82( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ جذا86( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا83( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا85( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓآالء داذُ يذيٝ ػثذاٌغفارِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا88( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

ِّراس90( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِمثٛي67( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاءأِأٝ ػثذاٌثذيغ ػثّاِْاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا80( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا80( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ78( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاءادّذ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ دّادجِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ70( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا87( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا89( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاءذمٝ أطؼذ ِصطفٝ ِذّٛدِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس95( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا87( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا84( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا84( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيحرشا رشيذٜ ِذّذ ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا83( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا84( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ72( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ جذا86( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓطارج طيذ ػثذهللاِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا82( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ71( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

ِّراس90( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

15 من 5صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

ذمٕياخ اٌزػايح اٌغذائيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا80( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخِذّذ اطاِح دٍّٝ اٌٛساِْاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس91( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

ِمثٛي68( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ جذا82( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

ِّراس90( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخِذّذ دّذٜ ِذّذ شثأحِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس92( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

ِّراس95( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا85( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ73( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخِذّذ ِصطفٝ فؤاد ِذّذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس95( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ78( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ جذا84( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

ِمثٛي65( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيحِخرار ِذّذ ػٍٝ اتٛطاٌةِاجظريز ِٕٙٝ

ضؼيف جذا20( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

ضؼيف جذا44( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ72( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ70( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخِزٚج طؼيذ ػثذإٌّؼُ اِيِٓاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا80( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

ِّراس91( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ71( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ72( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييِٓصطفٝ ِذّذ اتزا٘يُ جٛدِٖاجظريز ِٕٙٝ

ِمثٛي65( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

ضؼيف55( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

ضؼيف46( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ78( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاءِٕٝ اتزا٘يُ اتٛاٌفرٛح الشيِٓاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس92( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا87( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا80( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

[غياب]0( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ٘أٝ صالح ِخّٛدِاجظريز ِٕٙٝ

[غياب]0( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

[غياب]0( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

[غياب]0( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

15 من 6صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

ذمٕياخ اٌزػايح اٌغذائيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا85( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح٘ثح هللا طارق طؼذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا86( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ76( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا81( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ جذا84( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ٘ثح ِذّذ فزاج ػٛيضِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا84( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

ِّراس91( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

ِّراس91( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ

جيذ جذا80( خ خ815)ذغذيح اٌزياضييٓ٘ذيً ِذّذ اٌضياء ِذّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا87( خ خ813)(1)اٌرغذيح فٝ اٌذاالخ اٌّزضيح

جيذ جذا80( خ خ811)اطاطياخ اٌرغذيح ٚطالِح اٌغذاء

جيذ76( خ خ812)االغذيح اٌخاصح ٚاٌٛظيفيح ٚاٌرشزيؼاخ

15 من 7صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

ذٕظيك دذائك اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

ِّراس90( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػةرضا ػثذاٌذايُ ِذّذ ػثذاٌفراحِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس91( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

جيذ جذا87( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕح

جيذ جذا85( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخ

ِّراس94( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخػثذاٌجٛاد ِذّذ ػثذاٌجٛادِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا87( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕح

ِّراس97( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػة

ِّراس92( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

جيذ جذا86( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخػثذاٌذٍيُ فؤاد ِذّذ اتزا٘يُِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ70( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕح

جيذ جذا82( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػة

جيذ جذا80( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

ِّراس96( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيحػثذاٌؼشيش اتزا٘يُ ػثذاٌؼشيش سغثِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس92( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضز

جيذ71( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضز

جيذ جذا86( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخػثذاٌؼشيش لزٔٝ يٛطف سيذاِْاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

جيذ جذا80( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕح

جيذ جذا84( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػة

ِّراس94( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕحػٍٝ اطّاػيً ػيظٝ ػّزِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػة

ِّراس92( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

ِّراس90( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخ

ِّراس93( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕحِذّذ ِذّٛد ادّذ ػثذاٌثالِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس94( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

ِّراس90( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػة

جيذ جذا83( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخ

جيذ جذا84( خ ح813)ِغطياخ اٌرزتح ٚاٌؼشثيح اٌّش٘زج ٚاٌّرظٍماخِزيُ اٌمض دِٚاديٛص ٚ٘يةِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( خ ح814)ِىافذح افاخ ٔثاذاخ اٌشيٕح

ِّراس93( خ ح812)اٌّظطذاخ اٌخضزاء ٚاٌّالػة

ِّراس90( خ ح811)االشجار ٚاٌشجيزاخ ٚٔخيً اٌشيٕح

15 من 8صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

سراػاخ ِذّيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا80( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضزأٛر صثذٝ ػثذاٌؼشيش ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس92( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس96( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس95( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضز

ِّراس96( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضزايّٓ دظيٓ ػٍٝ اٌظيذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس95( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس95( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

جيذ جذا83( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضز

ِّراس93( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضزطّاح شٛلٝ ػثذاٌؼشيشِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس95( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

جيذ71( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضز

ِّراس90( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس94( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيحػاطف ِخرار ػٍٝ صاتزِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس95( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضز

ِّراس94( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

جيذ73( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضز

ِّراس90( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضزٔصز ادّذ صالح ػثذهللاِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس94( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس91( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

جيذ70( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضز

ِّراس92( س 811َ)خذِح ِذاصيً اٌخضز فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيحٌٚيذ جّاي اٌذيٓ ِذّذ رطالِْاجظريز ِٕٙٝ

جيذ73( س 813َ)اٌّىافذح اٌّرىاٍِح الِزاض ِذاصيً اٌخضز

ِّراس90( س 812َ)ذىٌٕٛٛجيا أراج اٌخضز اٌزئيظيح فٝ اٌشراػاخ اٌّذّيح

ِّراس90( س 815َ)فظيٌٛٛجيا ِذاصيً اٌخضز

15 من 9صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

سراػح ػضٛيح اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا84( س ع814)أراج ِذاصيً اٌخضزاٚاخ اٌؼضٛيحِذّٛد شذاذح دظيِٓاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( س ع813)اٌىّثٛطد ٚاٌرظّيذ اٌذيٜٛ

جيذ76( س ع812)ادارج خصٛتح االراضٝ

جيذ77( س ع811)اطاطياخ اٌشراػح اٌؼضٛيح

ِّراس90( س ع813)اٌىّثٛطد ٚاٌرظّيذ اٌذيٜٛٚطاَ ػثذاٌؼظيُ ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا82( س ع814)أراج ِذاصيً اٌخضزاٚاخ اٌؼضٛيح

جيذ جذا80( س ع812)ادارج خصٛتح االراضٝ

جيذ جذا82( س ع811)اطاطياخ اٌشراػح اٌؼضٛيح

15 من 10صفحة 2020,  فبراير11

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غير مقبول* مقبول 



اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

طالِح اٌغذاء اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا89( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهإطالَ ػطيح طيذ ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا81( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا87( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِّراس91( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس90( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخإطالَ ِذّذ غزية ػٍِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس90( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ79( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا86( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِحاتزا٘يُ ادّذ خٍف هللا ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا83( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ جذا89( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ73( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا82( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِحادّذ جّؼح فؤاد جّؼحِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِمثٛي66( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس91( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ

ِّراس90( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهادّذ دفٕٝ ِذّذ ػثذاٌشافِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس96( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس97( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس99( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِمثٛي67( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝادّذ طاِخ خٍيً ػثذهللاِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا84( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ

جيذ جذا86( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِّراس90( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

جيذ جذا85( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخادّذ ِذّذ يٛطف ػثذاٌذٍيُِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا81( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس91( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ74( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس92( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخايّاْ ػثذاٌزدّٓ ػثذاٌزاسق دٕفِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِمثٛي66( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا80( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

جيذ جذا86( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه
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اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

طالِح اٌغذاء اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا80( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِحتاطُ طؼيذ صادق اتٛ٘يثِٗاجظريز ِٕٙٝ

ِمثٛي64( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا83( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ جذا80( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ

جيذ جذا84( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهداسَ أ٘اب ِذّذ ػٕأِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِمثٛي67( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا82( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس93( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِمثٛي64( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝدظاَ فؤاد اتٛاٌغيظِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا86( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِّراس96( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس91( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا87( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهريٙاَ جّيً فٙيُ دٕاِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا87( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا85( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

جيذ72( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس93( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِحػثذاٌخاٌك ِذّذ ػثذاٌخاٌك ِذّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا85( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس96( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِّراس92( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ جذا87( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِحػثذهللا دظاَ ادّذ دظِٓاجظريز ِٕٙٝ

جيذ70( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا88( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ جذا84( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا87( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخػثذإٌاصز ِذّذ طاٌُِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ70( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

جيذ74( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِمثٛي62( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس92( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِحػّاد فرذٝ ادّذ ِذّذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس91( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِمثٛي68( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا81( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ
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اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

طالِح اٌغذاء اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ76( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهفاطّح دظٓ ِذّذ ِذفٛظِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ75( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ

جيذ جذا84( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِمثٛي61( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ74( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائِٝذّذ جّؼح ػثذاٌمادر دظأيِٓاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِّراس92( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس90( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ

جيذ جذا82( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخِذّذ صالح ِذّذ ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ جذا82( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس91( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِمثٛي61( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ جذا85( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخِذّذ ِذّذ دظٓ اتٛ٘اشُِاجظريز ِٕٙٝ

جيذ78( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِمثٛي60( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

جيذ76( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

جيذ75( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائِٝذّذ ِّذٚح سوزيا ػٍِٝاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس90( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس96( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِّراس94( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِّراس95( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهِذّٛد صثذٝ ػثذاٌظالَ ِذّٛدِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس98( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِّراس96( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس92( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ضؼيف جذا39( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائِٝذّٛد ػٍٝ ِذّذ دظٓ اٌخٌِٛٝاجظريز ِٕٙٝ

جيذ71( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ جذا87( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِمثٛي67( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس91( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙهِصطفٝ جالي اتزا٘يُ ذِٛٔٝاجظريز ِٕٙٝ

جيذ77( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ

ِّراس92( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس93( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ
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اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

طالِح اٌغذاء اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 

جيذ جذا87( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ٘ذٜ اٌزدّٓ ػثذاٌذّيذ ِذّذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس98( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس93( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

ِّراس94( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

جيذ جذا87( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝ٘يثُ ادّذ ػثذإٌثٝ ادّذِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح

ِّراس99( ص ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغذائيح ٚاٌرشزيؼاخ

ِّراس92( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ78( ص ؽ812)اٌرمٕياخ اٌذذيثح فٝ اٌرصٕيغ اٌغذائٝياطز جّاي ػثّاْ ِٕصٛرِاجظريز ِٕٙٝ

ِّراس93( ص ؽ815)االغذيح اٌٛظيفيح ٚاٌّغذياخ

ِّراس95( ص ؽ812)ِمذِح فٝ طالِح اٌغذاء ٚصذح اٌّظرٍٙه

جيذ جذا88( ص ؽ811)ادارج ٚٔظُ اٌجٛدج اٌّرىاٍِح
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اٌرمذيزاٌذرجحاطُ اٌّمزراطُ اٌطاٌةاٌذرجح اٌؼٍّيح

طالِح اٌغذاء اٌرخصص

جاِؼح اٌما٘زج:وٍيح اٌشراػح

وٕرزٚي اٌذراطاخ اٌؼٍيا

االٚي: اٌفصً اٌذراطٝ 

2020-2019: اٌؼاَ اٌجاِؼٝ 
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