
اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

Food Processing Techn. اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذFood business, marketing and policy(104 FPT)78ادّذ دمحم دمحم اٌضسيمِٝبجغزيش ِٕٙٝ

Lean production system(103 FPT)64ِمجٛي

Recent technology in food processing(101 FPT)72جيذ

Total quality manafement(102 FPT)76جيذ

ِّزبصRecent technology in food processing(101 FPT)92عٙيٍخ أدّذ ِظطفٝ ػجذاٌؼبؽِٝبجغزيش ِٕٙٝ

Total quality manafement(102 FPT)80جيذ جذا

Lean production system(103 FPT)91ِّزبص

Food business, marketing and policy(104 FPT)84جيذ جذا

جيذ جذاFood business, marketing and policy(104 FPT)80دمحم دّذٜ دّٛدح ػٍِٝبجغزيش ِٕٙٝ

Recent technology in food processing(101 FPT)88جيذ جذا

Total quality manafement(102 FPT)83جيذ جذا

Lean production system(103 FPT)89جيذ جذا

ِّزبصRecent technology in food processing(101 FPT)94ِذّٛد دبِذ ػجذاٌؼضيض طفٛدِبجغزيش ِٕٙٝ

Food business, marketing and policy(104 FPT)80جيذ جذا

Lean production system(103 FPT)86جيذ جذا

Total quality manafement(102 FPT)81جيذ جذا

ِّزبصLean production system(103 FPT)91يبعش دمحم ػٕزش ػجذاٌؼبيِبجغزيش ِٕٙٝ

Recent technology in food processing(101 FPT)96ِّزبص

Total quality manafement(102 FPT)86جيذ جذا

Food business, marketing and policy(104 FPT)81جيذ جذا

Sunday, April 11, 2021 30 من 1صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

Sustainable Agr. Intensif. اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

[غيبة]Sustainable soil management(1300 SAI)0ادّذ جّبي وّبي دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

Introduction to sustainable crop production(SAI 1200)0[غيبة]

Socio-economic dimensions of sustainable agriculture(SAI 1100)0[غيبة]

Introduction to sustainable animal production(SAI 1400)0[غيبة]

جيذ جذاIntroduction to sustainable crop production(SAI 1200)88اِيشح ِذّٛد ػطيخ ِذّٛدِبجغزيش ِٕٙٝ

Sustainable soil management(1300 SAI)83جيذ جذا

Socio-economic dimensions of sustainable agriculture(SAI 1100)83جيذ جذا

Introduction to sustainable animal production(SAI 1400)97ِّزبص

ِّزبصSocio-economic dimensions of sustainable agriculture(SAI 1100)93دمحم أدّذ فؤاد عٍيّبِْبجغزيش ِٕٙٝ

Introduction to sustainable crop production(SAI 1200)98ِّزبص

Introduction to sustainable animal production(SAI 1400)98ِّزبص

Sustainable soil management(1300 SAI)90ِّزبص

ِّزبصSustainable soil management(1300 SAI)92ِٕٝ دمحم ٔجيً لشؽبَِبجغزيش ِٕٙٝ

Socio-economic dimensions of sustainable agriculture(SAI 1100)96ِّزبص

Introduction to sustainable animal production(SAI 1400)98ِّزبص

Introduction to sustainable crop production(SAI 1200)100ِّزبص

[غيبة]Introduction to sustainable crop production(SAI 1200)0ٔجيً ثشػٝ ػجذاٌىشيُ اٌذيتِبجغزيش ِٕٙٝ

Introduction to sustainable animal production(SAI 1400)0[غيبة]

Socio-economic dimensions of sustainable agriculture(SAI 1100)0[غيبة]

Sustainable soil management(1300 SAI)0[غيبة]

Sunday, April 11, 2021 30 من 2صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

إٔزبج اٌذٚاجٓ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص90( ا د811)أزبج اٌٍذُ ٚاٌجيغادّذ فشج هللا فبدٜ ػالَِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص91( ا د813)رغزيخ اٌذٚاجٓ

ِّزبص97( ا د814)سػبيخ لطؼبْ اِٙبد ٚجذٚد اٌذٚاجٓ اٌزجبسٜ

ِّزبص90( ا د812)فغيٌٛٛجيب اٌذٚاجٓ

جيذ جذا84( ا د814)سػبيخ لطؼبْ اِٙبد ٚجذٚد اٌذٚاجٓ اٌزجبسٜاعالَ ػجذاٌؼضيض ػجذاٌجيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ74( ا د813)رغزيخ اٌذٚاجٓ

جيذ جذا81( ا د812)فغيٌٛٛجيب اٌذٚاجٓ

جيذ جذا81( ا د811)أزبج اٌٍذُ ٚاٌجيغ

جيذ جذا87( ا د812)فغيٌٛٛجيب اٌذٚاجٓػّشٚ أِبي دمحم ػٍِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص94( ا د814)سػبيخ لطؼبْ اِٙبد ٚجذٚد اٌذٚاجٓ اٌزجبسٜ

جيذ جذا88( ا د811)أزبج اٌٍذُ ٚاٌجيغ

جيذ جذا89( ا د813)رغزيخ اٌذٚاجٓ

ِّزبص94( ا د814)سػبيخ لطؼبْ اِٙبد ٚجذٚد اٌذٚاجٓ اٌزجبسٜدمحم فزخ هللا دمحم صايذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( ا د812)فغيٌٛٛجيب اٌذٚاجٓ

ِّزبص92( ا د811)أزبج اٌٍذُ ٚاٌجيغ

جيذ جذا86( ا د813)رغزيخ اٌذٚاجٓ

Sunday, April 11, 2021 30 من 3صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا86( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخادّذ دغبَ اٌذيٓ شٍجِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا82( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا81( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا82( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءادّذ دمحم ػضد ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا82( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدادّذ دمحم دمحم اٌذٍِٛبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا84( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا89( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓاعالَ ػبِش ؽٍجخِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص91( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص92( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا84( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءاعالَ ػّبد فبسٚق اٌظٕبفيشِٜبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ70( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ76( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓاششف ػبدي دمحم ػجذاٌّجيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخاًِ ٌطفٝ ػجذاٌذّيذ اثشا٘يُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا87( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

Sunday, April 11, 2021 30 من 4صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص93( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءإِيخ اعّبػيً جّؼِٗبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا85( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا84( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخاِيشح عٍيّبْ ػٍٝ يٛعفِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا85( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا81( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدايخ طالح دغيٓ عٍيّبِْبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا80( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ70( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا84( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓايّبْ ادّذ ػجذإٌّؼُ اٌغىشِٜبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا84( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخايّبْ رٛفيك ػجذاٌؼضيضِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا84( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا83( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءايّبْ جّبي ِذشٚطِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا82( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا83( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخايّبْ ػجذاٌشدّٓ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص95( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

Sunday, April 11, 2021 30 من 5صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءايّبْ دمحم دمحم عيذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص91( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءايٙبة ػبدي دغٓ اٌشٕبِٜٚبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص91( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص91( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءثغّخ دّذٜ دغٓ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا82( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا83( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءرغٕيُ ؽبسق عؼذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا88( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخجّيٍخ دمحم خبٌذ يبعيِٓبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص91( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ73( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا84( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓدبصَ سشبد ػٍٝ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا83( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ79( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا80( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبددٕبْ ِذّٛد ػجذاٌمبدسِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا82( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا89( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

Sunday, April 11, 2021 30 من 6صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص92( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدديٕب اثٛاٌغؼٛد ػجذِٖبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص94( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخسائذ دمحم اثشا٘يُ دعٛلِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا83( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا81( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخسأيب دغيٓ دمحم دغِٓبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا82( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓسأيب ِّذٚح ػجذاٌؼٍيُِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص91( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا89( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص91( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخسشب ػٍٝ ػجذاٌفزبحِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص97( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا84( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓسشب فّٙٝ ػجذاٌٙبدٜ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ72( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص93( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءسػٛح فزذٝ ِذّٛد دسٚيشِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80(د د)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

جيذ جذا81( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

Sunday, April 11, 2021 30 من 7صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓصيٕت عّيش عيذ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80(د د)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

جيذ جذا85( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءعبسح شبفؼٝ اثشا٘يُ ػٍِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص94( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخعٍٜٛ دمحم ادّذ اٌغيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ73( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا84( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخعّش ػظبَ ػالَِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص94( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا81( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓعّش يذيٝ دمحم سشذِٜبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص92( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓشيّبء ادّذ اثشا٘يُ ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص97( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدشيّبء ادّذ اثشا٘يُ اٌّظشِٜبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا86( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

Sunday, April 11, 2021 30 من 8صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا83( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخشيّبء دمحم ػجٛد رٛفيكِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ78( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا83( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ77( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءػجذإٌّؼُ دمحم ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا85( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدػّبد دّذٜ دمحم ِذشٚطِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا88( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا84( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءفبؽّخ ػشفخ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا82( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص92( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓفيضاْ عٕبْ ػجذهللا ثٓ ٔؼُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص92( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص94( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا86( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءوشيّخ دمحم سِؼبْ طبدقِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا84( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا80( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءِبيغخ شذبرخ خٍيً ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

Sunday, April 11, 2021 30 من 9صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ78( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخدمحم اعّبػيً دمحم أثٛفبرِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ72( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ74( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ78( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا81( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخدمحم عؼذ ػٍِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ71( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ70( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخدمحم ػجذاٌؼبي جبد دعٛلِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِمجٛي69( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا82( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ75(د د)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

جيذ جذا80( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبددمحم ػيذ ػجذاٌشاصق دمحميِٓبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا84( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا87( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا89( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءدمحم ٌجيت شذبرٗ ٘يىًِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص94( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا89( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءِذّٛد ِجذٜ دمحم ػجذاٌّؼجٛدِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا82( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا84( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييِٓذّٛد دمحم ادّذ ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ74( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

[غيبة]0( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءِخزبس دمحم ػٍٝ اثٛؽبٌتِبجغزيش ِٕٙٝ

[غيبة]0( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

Sunday, April 11, 2021 30 من 10صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِمجٛي67( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءِظطفٝ دمحم اثشا٘يُ جٛدِٖبجغزيش ِٕٙٝ

*ِمجٛي69( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخِٝ دمحم اٌجغيِٛٔٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص93( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدٍٔٙخ ِذّٛد ِذّٛد ػثّبِْبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا84( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص95( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا83( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخٔٛسا ػجذاٌىشيُ اثشا٘يُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ77( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ75( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا85( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءٔٛس٘بْ ػجذاٌذٍيُ ػٍِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص91( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا86( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا86( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءٔٛس٘بْ ػجذإٌجٝ ػيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ76( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا80( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا85( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا82( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاءٔيفيٓ دمحم رٛوً دّبِِٗبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا83( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا80( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ٘جٗ ادّذ دمحم اٌؼشثِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص93( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا87( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

Sunday, April 11, 2021 30 من 11صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص94( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ٘جٗ خبٌذ ادّذ عيذ ِٛعِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص92( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا88( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ٘جٗ ِذّٛد جّبي ػجذاٌغِٕٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا80( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص91( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا89( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد٘ذٜ ِخزبس اثشا٘يُ االٌفِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا81( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا83( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص91( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ٘شبَ دمحم اٌطيت دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا82( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبدٕ٘ذ عؼذ اثشا٘يُ اٌذعٛلِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ74( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا82( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا88( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓٚعبَ وبًِ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص91( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا82( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخيبعش ػششٜ دغيٓ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا81( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا86( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

Sunday, April 11, 2021 30 من 12صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌزخظظيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ72( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓيبعّيٓ دغبَ اٌذيٓ ِشػِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ78( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا89( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا88( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبديبعّيٓ عؼيذ عؼيذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

جيذ جذا89( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

ِّزبص90( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا83( د د812)االغزيخ اٌخبطخ ٚاٌٛظيفيخ ٚاٌزششيؼبديذيٝ عّيش ِذّٛدِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د د811)اعبعيبد اٌزغزيخ ٚعالِخ اٌغزاء

جيذ جذا86( د د815)رغزيخ اٌشيبػييٓ

جيذ جذا86( د د813)(1)اٌزغزيخ فٝ اٌذبالد اٌّشػيخ

Sunday, April 11, 2021 30 من 13صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌظذيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص93( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخاعشاء ؽٗ دمحم خٍيًِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص90( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

جيذ جذا87( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

جيذ جذا85( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْاالء أششف ؽٗ دّضحِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

جيذ76( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص92( د ص814)ِؼبداد االوغذح اٌغزائيخ ٚاالِشاع اٌّضِٕخ

ِّزبص92( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْداٌيب ػجذاٌجبعؾ أدّذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص96( د ص814)ِؼبداد االوغذح اٌغزائيخ ٚاالِشاع اٌّضِٕخ

ِّزبص97( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص90( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

ِّزبص90( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغصيٕت جّبي لبعُ اثشا٘يُِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخ

جيذ جذا85( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

ِّزبص92( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص90( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغشبدٜ ؽبسق دمحم ثيِِٛٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

ِّزبص93( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخ

جيذ جذا85( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

جيذ جذا87( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْػجذهللا ػجذٖ أدّذ ص٘شحِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( د ص814)ِؼبداد االوغذح اٌغزائيخ ٚاالِشاع اٌّضِٕخ

جيذ جذا82( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

جيذ جذا84( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص92( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخِبسيبْ ِب٘ش ثذيغِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

ِّزبص90( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخ

ِّزبص91( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

Sunday, April 11, 2021 30 من 14صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌزغزيخ اٌظذيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِمجٛي65( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخدمحم أدّذ دسٚيش اٌغشثبِٜٚبجغزيش ِٕٙٝ

ِمجٛي66( د ص814)ِؼبداد االوغذح اٌغزائيخ ٚاالِشاع اٌّضِٕخ

ِمجٛي67( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

جيذ77( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

ِّزبص92( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخِشٚح اٌغؼيذ اثشا٘يُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص90( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

ِّزبص90( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

ِّزبص91( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغٔذٜ ٔجيً إعّبػيً دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

ِّزبص92( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

ِّزبص92( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخ

جيذ جذا88( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبٍْٔٙخ دمحم اٌغيذ دسٚيشِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ

جيذ جذا82( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخ

ِّزبص90( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

جيذ جذا82( د ص812)رمييُ اٌذبٌخ اٌزغزٚيخ٘بُٔ ٚ٘ذاْ دمحم عيذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص93( د ص815)اداسح خذِبد اٌغزاء ٚاٌزغزيخ

ِّزبص90( د ص811)اٌزغزيخ ٚطذخ االٔغبْ

جيذ جذا86( د ص813)رغزيخ اٌّجزّغ

Sunday, April 11, 2021 30 من 15صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ ٌالفبد اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

[غيبة]0( َ 813َ)اٌّىبفذخ اٌىيّيبئيخ ٌالفبددغٓ ػٍٝ دغٓ دغيِٓبجغزيش ِٕٙٝ

[غيبة]0( َ 812َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ ٌٍٕيّبرٛدا ٚاالوبسٚط

[غيبة]0( َ 811َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع إٌجبد

[غيبة]0( َ 815َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الفبد اٌفبوٙخ اٌذششيخ

ِّزبص92( َ 811َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع إٌجبدػيذ دمحم ػٍٝ أثٛػجِٖٛبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص100( َ 813َ)اٌّىبفذخ اٌىيّيبئيخ ٌالفبد

ِّزبص98( َ 815َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الفبد اٌفبوٙخ اٌذششيخ

ِّزبص90( َ 812َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ ٌٍٕيّبرٛدا ٚاالوبسٚط

ِّزبص93( َ 815َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الفبد اٌفبوٙخ اٌذششيخ٘بٌٗ طالح اعّبػيً ٘اليِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( َ 812َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ ٌٍٕيّبرٛدا ٚاالوبسٚط

ِّزبص98( َ 813َ)اٌّىبفذخ اٌىيّيبئيخ ٌالفبد

ِّزبص94( َ 811َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع إٌجبد

Sunday, April 11, 2021 30 من 16صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

أزبج اٌخؼش فٝ االساػٝ اٌظذشاٚيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص93( ا ر814)االٔزبج اٌؼؼٜٛ ٌّذبطيً اٌخؼشادّذ دمحم األٔٛس ػثّبِْبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص96( ا ر812)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِّزبص96( ا ر813)أزبج اٌخؼش اٌشزٛيخ فٝ االساع اٌظذشاٚيخ

ِّزبص95( ا ر811)اعبعيبد صساػخ اٌخؼش فٝ االساػٝ اٌظذشاٚيخ

ِّزبص98( ا ر811)اعبعيبد صساػخ اٌخؼش فٝ االساػٝ اٌظذشاٚيخادّذ دمحم ػٍٝ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص97( ا ر813)أزبج اٌخؼش اٌشزٛيخ فٝ االساع اٌظذشاٚيخ

ِّزبص96( ا ر812)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِّزبص96( ا ر814)االٔزبج اٌؼؼٜٛ ٌّذبطيً اٌخؼش

ِّزبص93( ا ر814)االٔزبج اٌؼؼٜٛ ٌّذبطيً اٌخؼشػّشٚ عيذ دغٓ اٌظغيشِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( ا ر811)اعبعيبد صساػخ اٌخؼش فٝ االساػٝ اٌظذشاٚيخ

ِّزبص90( ا ر813)أزبج اٌخؼش اٌشزٛيخ فٝ االساع اٌظذشاٚيخ

جيذ جذا84( ا ر812)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِّزبص98( ا ر812)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخدمحم دغٓ اٌظبدق دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص97( ا ر811)اعبعيبد صساػخ اٌخؼش فٝ االساػٝ اٌظذشاٚيخ

ِّزبص96( ا ر814)االٔزبج اٌؼؼٜٛ ٌّذبطيً اٌخؼش

ِّزبص99( ا ر813)أزبج اٌخؼش اٌشزٛيخ فٝ االساع اٌظذشاٚيخ

Sunday, April 11, 2021 30 من 17صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

أزبج اٌّذبطيً رذذ اٌظشٚف اٌمبعيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا80( َ ق812)رشثيخ اٌّذبطيً ٌٍظشٚف اٌمبعيخايّبْ ِجذٜ ػثّبْ ػجذهللاِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( َ ق813)أزبج ِذبطيً اٌؼٍف ٚاالٌيبف

ِّزبص95( َ ق814)اٌزىثيف اٌّذظٌٛٝ

ِّزبص92( َ ق811)أزبج ِذبطيً اٌضيذ ٚاٌغىش

جيذ جذا81( َ ق812)رشثيخ اٌّذبطيً ٌٍظشٚف اٌمبعيخدغٓ صيٓ اٌؼبثذيٓ دغٕيِٓبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( َ ق813)أزبج ِذبطيً اٌؼٍف ٚاالٌيبف

ِّزبص98( َ ق811)أزبج ِذبطيً اٌضيذ ٚاٌغىش

ِّزبص93( َ ق814)اٌزىثيف اٌّذظٌٛٝ

جيذ جذا88( َ ق813)أزبج ِذبطيً اٌؼٍف ٚاالٌيبفدغٓ دمحم دغيٓ عٍيُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( َ ق812)رشثيخ اٌّذبطيً ٌٍظشٚف اٌمبعيخ

ِّزبص92( َ ق811)أزبج ِذبطيً اٌضيذ ٚاٌغىش

ِّزبص94( َ ق814)اٌزىثيف اٌّذظٌٛٝ

جيذ جذا86( َ ق813)أزبج ِذبطيً اٌؼٍف ٚاالٌيبفعيذ ادّذ دمحم عبٌُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( َ ق814)اٌزىثيف اٌّذظٌٛٝ

جيذ جذا82( َ ق812)رشثيخ اٌّذبطيً ٌٍظشٚف اٌمبعيخ

ِّزبص92( َ ق811)أزبج ِذبطيً اٌضيذ ٚاٌغىش

ِّزبص91( َ ق811)أزبج ِذبطيً اٌضيذ ٚاٌغىششيّبء ػبدي دمحم ػطبِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( َ ق814)اٌزىثيف اٌّذظٌٛٝ

جيذ جذا84( َ ق812)رشثيخ اٌّذبطيً ٌٍظشٚف اٌمبعيخ

ِّزبص90(َ ق)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

ِّزبص100( َ ق813)أزبج ِذبطيً اٌؼٍف ٚاالٌيبف

جيذ78( َ ق814)اٌزىثيف اٌّذظٌٛٝدمحم عبٌُ اثٛعشيغ ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص96( َ ق813)أزبج ِذبطيً اٌؼٍف ٚاالٌيبف

جيذ جذا82( َ ق812)رشثيخ اٌّذبطيً ٌٍظشٚف اٌمبعيخ

ِّزبص90( َ ق811)أزبج ِذبطيً اٌضيذ ٚاٌغىش

جيذ جذا85(َ ق)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

Sunday, April 11, 2021 30 من 18صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

رذبٌيً ويّيبئيخ صساػيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِمجٛي62( د ن813)اٌزذٍيً اٌطيفٝجبد هللا عيذ جبد هللا ػجذاٌٍطيفِبجغزيش ِٕٙٝ

ػؼيف جذا40( د ن811)اٌىيّيبء اٌزذٍيٍيخ

ِمجٛي65( د ن814)ؽشق اٌزذٍيً اٌجيٛويّيبئيخ ٚاٌجيٌٛٛجيخ

ػؼيف48( د ن812)اٌزذٍيً اٌىشِٚبرٛجشافٝ

جيذ70( د ن811)اٌىيّيبء اٌزذٍيٍيخدٕبْ طجذٝ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د ن814)ؽشق اٌزذٍيً اٌجيٛويّيبئيخ ٚاٌجيٌٛٛجيخ

جيذ72( د ن812)اٌزذٍيً اٌىشِٚبرٛجشافٝ

جيذ جذا81( د ن813)اٌزذٍيً اٌطيفٝ

جيذ جذا80( د ن813)اٌزذٍيً اٌطيفٝسٔذا دغٓ ِظطفٝ اٌغيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ72( د ن814)ؽشق اٌزذٍيً اٌجيٛويّيبئيخ ٚاٌجيٌٛٛجيخ

جيذ76( د ن812)اٌزذٍيً اٌىشِٚبرٛجشافٝ

ِمجٛي62( د ن811)اٌىيّيبء اٌزذٍيٍيخ

جيذ جذا86( د ن811)اٌىيّيبء اٌزذٍيٍيخِظطفٝ دمحم عؼذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( د ن814)ؽشق اٌزذٍيً اٌجيٛويّيبئيخ ٚاٌجيٌٛٛجيخ

جيذ جذا80( د ن813)اٌزذٍيً اٌطيفٝ

جيذ جذا80( د ن812)اٌزذٍيً اٌىشِٚبرٛجشافٝ

جيذ جذا80( د ن814)ؽشق اٌزذٍيً اٌجيٛويّيبئيخ ٚاٌجيٌٛٛجيخٚالء دمحم ِظطفٝ سػٛاِْبجغزيش ِٕٙٝ

ِمجٛي66( د ن813)اٌزذٍيً اٌطيفٝ

ػؼيف58( د ن811)اٌىيّيبء اٌزذٍيٍيخ

جيذ76( د ن812)اٌزذٍيً اٌىشِٚبرٛجشافٝ

Sunday, April 11, 2021 30 من 19صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

رذبٌيً ِيىشٚثيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا80( د 813َ)إٌّبػخدمحم ػالءاٌذيٓ عؼيذ ِطبٚعِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( د 812َ)اعبعيبد اٌجيٌٛٛجيب اٌجضيئيخ اٌّيىشٚثيخ

جيذ جذا84( د 815َ)اٌزىٌٕٛٛجيب اٌذيٛيخ ٌٍّيىشٚثبد

ِّزبص96( د 811َ)اعبعيبد اٌّيىشٚثيٌٛٛجيب

ِمجٛي66( د 811َ)اعبعيبد اٌّيىشٚثيٌٛٛجيبِذّٛد دمحم سِؼبْ أثٛعشيغِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( د 812َ)اعبعيبد اٌجيٌٛٛجيب اٌجضيئيخ اٌّيىشٚثيخ

ِمجٛي69( د 815َ)اٌزىٌٕٛٛجيب اٌذيٛيخ ٌٍّيىشٚثبد

ػؼيف54( د 813َ)إٌّبػخ

جيذ جذا83( د 813َ)إٌّبػخ٘بٌخ ػجذاٌؼضيض دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د 815َ)اٌزىٌٕٛٛجيب اٌذيٛيخ ٌٍّيىشٚثبد

جيذ جذا86( د 812َ)اعبعيبد اٌجيٌٛٛجيب اٌجضيئيخ اٌّيىشٚثيخ

ِّزبص92( د 811َ)اعبعيبد اٌّيىشٚثيٌٛٛجيب

جيذ77( د 813َ)إٌّبػخ٘جٗ ِذّٛد اٌغؼيذ غشيتِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ77( د 815َ)اٌزىٌٕٛٛجيب اٌذيٛيخ ٌٍّيىشٚثبد

ِّزبص92( د 811َ)اعبعيبد اٌّيىشٚثيٌٛٛجيب

جيذ جذا88( د 812َ)اعبعيبد اٌجيٌٛٛجيب اٌجضيئيخ اٌّيىشٚثيخ

Sunday, April 11, 2021 30 من 20صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

رىٌٕٛٛجيب إٌذبٌخ اٌذذيثخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

ِّزبص91( ٚ س814)أزبج اٌغزاء اٌٍّىٝ ٚعُ إٌذًجّبي دمحم أثٛاٌّؼبؽِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا84( ٚ س812)أزبج ػغً إٌذً

ِّزبص91( ٚ س813)االداسح اٌّٛعّيخ ٌٍّٕبدً

ِّزبص92( ٚ س811)ؽبئفخ ٔذً اٌؼغً

ِّزبص96( ٚ س813)االداسح اٌّٛعّيخ ٌٍّٕبدًدغبَ دمحم سػٛاْ اثشا٘يُِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( ٚ س812)أزبج ػغً إٌذً

ِّزبص96( ٚ س814)أزبج اٌغزاء اٌٍّىٝ ٚعُ إٌذً

ِّزبص90( ٚ س811)ؽبئفخ ٔذً اٌؼغً

ِّزبص90( ٚ س811)ؽبئفخ ٔذً اٌؼغًػّش فٛصٜ فّٙٝ اثشا٘يُِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص93( ٚ س812)أزبج ػغً إٌذً

جيذ جذا82( ٚ س814)أزبج اٌغزاء اٌٍّىٝ ٚعُ إٌذً

ِّزبص95( ٚ س813)االداسح اٌّٛعّيخ ٌٍّٕبدً

جيذ جذا86( ٚ س811)ؽبئفخ ٔذً اٌؼغًفزذٝ فزذٝ اٌغيذ ثذيشِٜبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص98( ٚ س812)أزبج ػغً إٌذً

جيذ جذا85( ٚ س814)أزبج اٌغزاء اٌٍّىٝ ٚعُ إٌذً

ِّزبص96( ٚ س813)االداسح اٌّٛعّيخ ٌٍّٕبدً

ِّزبص96( ٚ س813)االداسح اٌّٛعّيخ ٌٍّٕبدًِشصٚق ػجذاٌذّيذ ادّذ ِذّٛدِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا89( ٚ س811)ؽبئفخ ٔذً اٌؼغً

جيذ جذا88( ٚ س814)أزبج اٌغزاء اٌٍّىٝ ٚعُ إٌذً

ِّزبص94( ٚ س812)أزبج ػغً إٌذً

Sunday, April 11, 2021 30 من 21صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

رٕغيك دذائك اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا80( د ح813)ِغطيبد اٌزشثخ ٚاٌؼشجيخ اٌّض٘شح ٚاٌّزغٍمبداثبٔٛة عّيش جشجظِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د ح811)االشجبس ٚاٌشجيشاد ٚٔخيً اٌضيٕخ

جيذ جذا85( د ح812)اٌّغطذبد اٌخؼشاء ٚاٌّالػت

ِّزبص92( د ح811)االشجبس ٚاٌشجيشاد ٚٔخيً اٌضيٕخػبدي ػجذاٌذٍيُ ِذّٛد ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( د ح812)اٌّغطذبد اٌخؼشاء ٚاٌّالػت

جيذ جذا85( د ح814)طيبٔخ اٌذذائك ِٚؼذارٙب

جيذ73( د ح813)ِغطيبد اٌزشثخ ٚاٌؼشجيخ اٌّض٘شح ٚاٌّزغٍمبد

ِّزبص91( د ح811)االشجبس ٚاٌشجيشاد ٚٔخيً اٌضيٕخػجذاٌشدّٓ اعّبػيً دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( د ح812)اٌّغطذبد اٌخؼشاء ٚاٌّالػت

ِمجٛي68( د ح813)ِغطيبد اٌزشثخ ٚاٌؼشجيخ اٌّض٘شح ٚاٌّزغٍمبد

ػؼيف جذا18( د ح813)ِغطيبد اٌزشثخ ٚاٌؼشجيخ اٌّض٘شح ٚاٌّزغٍمبدػيذ دغيٓ ػطيخِبجغزيش ِٕٙٝ

ػؼيف جذا36( د ح812)اٌّغطذبد اٌخؼشاء ٚاٌّالػت

جيذ79( د ح811)االشجبس ٚاٌشجيشاد ٚٔخيً اٌضيٕخ

جيذ جذا85( د ح811)االشجبس ٚاٌشجيشاد ٚٔخيً اٌضيٕخٔبطش ادّذ ثغيِٛٔٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ75( د ح812)اٌّغطذبد اٌخؼشاء ٚاٌّالػت

ِمجٛي65( د ح813)ِغطيبد اٌزشثخ ٚاٌؼشجيخ اٌّض٘شح ٚاٌّزغٍمبد

جيذ جذا88( د ح811)االشجبس ٚاٌشجيشاد ٚٔخيً اٌضيٕخ٘شبَ طبثش دمحم اعّبػيًِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ71( د ح813)ِغطيبد اٌزشثخ ٚاٌؼشجيخ اٌّض٘شح ٚاٌّزغٍمبد

جيذ جذا84( د ح812)اٌّغطذبد اٌخؼشاء ٚاٌّالػت

جيذ جذا88( د ح814)طيبٔخ اٌذذائك ِٚؼذارٙب

Sunday, April 11, 2021 30 من 22صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

صساػبد ِذّيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا82( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼشادّذ دّبد دمحم ِٛعِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ جذا81( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِمجٛي61( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

ِّزبص98( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼشاعالَ ِظطفٝ دمحم دٕفِٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص94( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِّزبص96( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ72( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

[غيبة]0( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخاٌغيذ ادّذ اٌغيذ خٍيفخِبجغزيش ِٕٙٝ

[غيبة]0( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

[غيبة]0( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

[غيبة]0( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼش

جيذ جذا84( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخاٌغيذ اٌشبرٌٝ ِشعٝ اٌغيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا87( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼش

ِّزبص90( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِمجٛي63( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

[غيبة]0( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخايّٓ اٌغيذ اعّبػيً اٌغيذِبجغزيش ِٕٙٝ

[غيبة]0( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼش

[غيبة]0( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

[غيبة]0( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ70( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼششيشيٓ عشاج اٌذيٓ ػجذِٖبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼش

ِّزبص90( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ جذا86( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ جذا88( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼشؽبسق دمحم سيبعِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا84( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ جذا82( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِمجٛي60( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

Sunday, April 11, 2021 30 من 23صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

صساػبد ِذّيخ اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا84( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼشِذيذخ عؼيذ ػجذٖ اٌفذبَِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِمجٛي65( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش

ِّزبص90( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

جيذ72( ص 813َ)اٌّىبفذخ اٌّزىبٍِخ الِشاع ِذبطيً اٌخؼش٘يثُ دمحم دمحم ادّذ اثٛؽبٌتِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص96( ص 811َ)خذِخ ِذبطيً اٌخؼش فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

ِّزبص98( ص 815َ)فغيٌٛٛجيب ِذبطيً اٌخؼش

ِّزبص96( ص 812َ)رىٌٕٛٛجيب أزبج اٌخؼش اٌشئيغيخ فٝ اٌضساػبد اٌّذّيخ

Sunday, April 11, 2021 30 من 24صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

عالِخ اٌغزاء ٚرٛويذ اٌجٛدح اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ76( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبداثشا٘يُ يٛٔظ سفبػِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا85( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا84( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا80( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا89( ط ؽ815)االغزيخ اٌٛظيفيخ ٚاٌّغزيبدادّذ دٍّٝ ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا84( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا88( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا84( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا80( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبدادّذ خبٌذ ثغيِٛٔٝبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

ِّزبص90( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا84( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ79( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهادّذ ػجذاٌغزبس دمحم فشاجِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا82( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِمجٛي67( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ75( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ73( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝادّذ ِذّٛد دٍّٝ ػجذاٌؼٍيُِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِمجٛي65( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ77( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ79( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝاًِ دمحم ػجذهللاِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا80( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا83( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ76( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝايخ اٌزٛٔغٝ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا89( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِّزبص93( ط ؽ815)االغزيخ اٌٛظيفيخ ٚاٌّغزيبد

جيذ جذا86( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

Sunday, April 11, 2021 30 من 25صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

عالِخ اٌغزاء ٚرٛويذ اٌجٛدح اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا89( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخثشيب دغٓ ػٍٝ ِذّٛدِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ79( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ79( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ79( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا85( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخدبصَ ػٍٝ ادّذ عٍيّبِْبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ77( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا84( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا83( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخدغبَ دمحم ػجذهللا خؼشاِٜٚبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا87( ط ؽ815)االغزيخ اٌٛظيفيخ ٚاٌّغزيبد

جيذ جذا87( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

ِّزبص91( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخخبٌذ عّيش اثشا٘يُ اٌغّشِٜبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ79( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا87( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ79( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبدخٍٛد جّبي ػجذإٌؼيُ دّٛدحِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا81( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا80( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ79( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبدسأيب دمحم ػطيخِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ78( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

ِّزبص91( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا87( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِّزبص90( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخعبسٖ دغيٓ دغٓ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ71( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا82( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

Sunday, April 11, 2021 30 من 26صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

عالِخ اٌغزاء ٚرٛويذ اٌجٛدح اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا88( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخعّيذخ دغبَ اٌذيٓ ادّذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ78( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا87( ط ؽ815)االغزيخ اٌٛظيفيخ ٚاٌّغزيبد

جيذ جذا82( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

ِّزبص90( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهؽٗ دمحم ؽٗ ػجذاٌٛٔيظِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا84( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص91( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا89( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ78( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝػجذاٌغزبس دمحم ػض اٌذيِٓبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا87( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِمجٛي69( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص92( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهػجذهللا جّبي ٌطفٝ اٌمبػِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا88( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا81( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا84( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ78( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝػّش فبسٚق دمحميٓ اٌغيذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ76( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا80( ط ؽ815)االغزيخ اٌٛظيفيخ ٚاٌّغزيبد

جيذ جذا84( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِّزبص92( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخلظٝ دمحم اثشا٘يُ ػضدِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ76( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

ِّزبص92.5(ط ؽ)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

جيذ جذا80( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخدمحم اوشَ دمحم اِيِٓبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص92( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

ِّزبص90( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ70( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

Sunday, April 11, 2021 30 من 27صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

عالِخ اٌغزاء ٚرٛويذ اٌجٛدح اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا82( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهدمحم خبٌذ ػجذاٌّزؼبيِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ70( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا88( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا85( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهدمحم ػجذاٌذّيذ ػجذإٌبطشِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ78( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ76( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ70( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ76( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبددمحم فزذٝ شؼجبِْبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِمجٛي67( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

ِمجٛي69( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

ِّزبص92.5(ط ؽ)( َ د800)ِششٚع اٌزخشجدمحم ِذّٛد ججش اثٛاٌذ٘تِبجغزيش ِٕٙٝ

ِّزبص90( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ74( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا85( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا89( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهِذّٛد اٌٍيثٝ اٌغيذ اٌٍيثِٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ73( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا85( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا85( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا81( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػِٝذّٛد ؽبسق ِذّٛد اثٛعشيغِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا86( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا87( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

ِّزبص92( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

*ِمجٛي69( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػِٝذّٛد ػٍٝ دمحم دغٓ اٌخٌِٛٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا82( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػِٝذّٛد دمحم عؼيذ ػجذاٌذىيُِبجغزيش ِٕٙٝ

ِمجٛي65( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص90( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا80( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

Sunday, April 11, 2021 30 من 28صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

عالِخ اٌغزاء ٚرٛويذ اٌجٛدح اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

جيذ جذا81( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػِٝظطفٝ ثبثذ دمحم ثبثذِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

ِّزبص91( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

ِّزبص92.5(ط ؽ)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

جيذ جذا85( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا81( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙهِٙبة سػب ػجذاٌغيذ اٌظبِٜٚبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا83( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ79( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

ِّزبص92.5(ط ؽ)( َ د800)ِششٚع اٌزخشج

جيذ76( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا87( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٌٝٚيذ سػٛاْ ػجذاٌؼبؽٝ ػجذاٌغِٕٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا81( ط ؽ815)االغزيخ اٌٛظيفيخ ٚاٌّغزيبد

جيذ جذا81( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا85( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

ِمجٛي69( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبديبعّيٓ اثشا٘يُ ػجذإٌجٝ دمحمِبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ جذا80( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

جيذ جذا82( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا84( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخ

جيذ جذا83( ط ؽ811)اداسح ٚٔظُ اٌجٛدح اٌّزىبٍِخيٛعف سِؼبْ ادّذ ِزٌِٛٝبجغزيش ِٕٙٝ

جيذ76( ط ؽ814)اٌمٛأيٓ اٌغزائيخ ٚاٌزششيؼبد

جيذ جذا83( ط ؽ813)اٌزمٕيبد اٌذذيثخ فٝ اٌزظٕيغ اٌضساػٝ

جيذ جذا88( ط ؽ812)ِمذِخ فٝ عالِخ اٌغزاء ٚطذخ اٌّغزٍٙه

Sunday, April 11, 2021 30 من 29صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د



اٌزمذيشاٌذسجخاعُ اٌّمشساعُ اٌطبٌتاٌذسجخ اٌؼٍّيخ

عالِخ اٌغزاء ٚرٛويذ اٌجٛدح اٌزخظض

جبِؼخ اٌمب٘شح:وٍيخ اٌضساػخ

وٕزشٚي اٌذساعبد اٌؼٍيب

االٚي: اٌفظً اٌذساعٝ 

2021-2020: اٌؼبَ اٌجبِؼٝ 

Sunday, April 11, 2021 30 من 30صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 

(سئيظ اٌىٕزشٚي)ساجؼٗ وزجٗ

ػجذ هللا ػٍٝ غضاٌٗ/ ا ددمحم ػجذ اٌؼضيض دمحم اثشا٘جُ/ ا د ٚويً اٌىٍيخ ٌشئْٛ اٌذساعبد اٌؼٍيب ٚاٌجذٛس

أيّٓ يذيٝ أِيٓ/ ا د


