
 انجًهىسَح انجضائشَح انذًَمشاطُح انشعثُح

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجضائش

                                         لغى انجزع انًشرشن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَغــاَُـح

                                               2022/2023:انغُح انذساعُح  03/10/2022: انجضائش فٍ 

 

 

  ــعهى انًكرثاخ                                                                             إنً يصهحح انذساعاخ ــ لغى 

 

 

 

ٌ انمائًح االعًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لغى عهى انًكرثاخ/ف: انًىضىع  
 

  01: القائمة رقم 

 

 انشلى  انهمة واالعى انشلى انهمة واالعى

 01 انعاسف يشَى َاعًٍُ 26 تىلطىػ خذوجح

 02 دوَذٌ إكشاو 27 تىشُُح كىثش

 03 دحُجٍ  جهاٌ 28 تٍ ععُذاٍَ ساَُا

 04 دسعٍ يحًذ فهذ 29 شىح صهشج

 05 رتاح هاجش 30 شهُذٌ إكشاو

 06 عهًٍُ سويٍ 31 تشاهُرٍ يُهُغح

 07 عًشاٍَ فاَضج 32 تهعمثُح عهغثُم

 08 ذاترٍ يحًذ يشذضً 33 تٍ كاَىٌ حىسَح

 09 يحذاب سشُذج 34 تٍ حًادٌ صاتشج

 10 يىحىػ أحالو 35 تٍ يضاسٌ نُذَح إًَاٌ

 11 يمالذٍ يشوي 36 لهح وسدَح

 12 يُصىس تىَاب إًَاٌ 37 كشوػ دَُا صتُذج

 13 عماٌ  اليُح 38 كعىنح صاكٍ

 14 عالو  يحًذ أيٍُ 39 كُىط صثشَُح

 15 عثًاٍَ وسدج 40 لاصذٌ نُُح

 16 تٍ انعُطش نخضش 41 لاعٍ كىثش

 17 تىحانح فشَذ 42 عثًاٍَ وسدج

 18 تٍ حاحح يحًذ 43 عالو يحًذ أيٍُ

 19 تىلاعٍ  إًَاٌ 44 كرى سَاٌ

 20 تهىطٍ فُشوص 45 يُصىس تىَاب اًَاٌ

 21 ترمح خىنح 46 يمالذٍ يشوي

 22 تٍ إَذَش  َىس انهذي 47 يىحىػ أحالو

 23 تشحال دوجاَح 48 يحذاب سشُذج

 24 تٍ انُُح إًَاٌ 49 ذاترٍ يحًذ يشذضً

 25 تاتا عمُهح 50 عًشاٍَ فاَضج
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 انًجًىع
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 انجًهىسَح انجضائشَح انذًَمشاطُح انشعثُح

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجضائش

                                         لغى انجزع انًشرشن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَغــاَُـح

                                               2022/2023:انغُح انذساعُح  03/10/2022: انجضائش فٍ 

 

 

  ــعهى انًكرثاخ                                                                             إنً يصهحح انذساعاخ ــ لغى 

 

 

 

ٌ انمائًح االعًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لغى عهى انًكرثاخ/ف: انًىضىع  
 

02: القائمة رقم   

 

 انشلى  انهمة واالعى انشلى انهمة واالعى

 01 عهًٍُ سويٍ 26 عماد أعًاء

 02 رتاح هاجض 27 عالنى هاجش

 03 دسعٍ يحًذ فهذ 28 حًذ إَُاط

 04 صىشٍ يشوج 29 حجاس عًُش

 05 صغُشٌ يشَى 30 خهىفٍ عهًً

 06 سحال يشوي 31 نُُح خشعٍ

 07 ساتحٍ ياسَح 32 حًُذٌ سضا

 08 ساتُح أَُظ 33 جايٍ َاعًٍُ

 09 سحانٍ هاجش َىس انُمٍُ 34 جىياد يحًذ سَاض

 10 سيضاٍَ شًُاء 35 حذو ونُذ

 11 تىشهُهُد سيُغاء 36 حًىػ  َاعًٍُ

 12 تهخُشٌ يُغاء 37 حشَذٌ شًُاء

 13 تٍ غشتٍ عًاح 38 جانى يشَى

 14 تىصعشوس وعاو 39 تٍ صغُش إششاق

 15 لاعٍ إعالو 40 تٍ عًاسج  يشَى

 16 لشواشى فهح 41 تىعضَض عهجُح يُهُغا

 17 ششكٍ صفُح 42 ذىاذٍ حُاٌ

 18 شُثاٍَ سصاٌ 43 ذجُاَد  أوَُغح

 19 شاتىٍَ عادل 44 آَد يمُذػ سشا

 20 ياجىس حىذح 45 أوكانٍ  حٍُُ

 21 عجُش يُال 46 أسصوص َاعًٍُ

 22 عًىس عاسج 47 إفشٌ عهجُح

 23 عًشاوٌ صكُح 48 أويىشٍ  إعالو

 24 حغٍُ صَُة 49 تىكاتىط  أَىب

 25 حًُغٍ أيال 50 حًُىدج عشٍَ عهاو
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 انًجًىع
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 انجًهىسَح انجضائشَح انذًَمشاطُح انشعثُح

 وصاسج انرعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجضائش

                                         لغى انجزع انًشرشن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَغــاَُـح

                                               2022/2023:انغُح انذساعُح  03/10/2022: انجضائش فٍ 

 

 

  ــعهى انًكرثاخ                                                                             إنً يصهحح انذساعاخ ــ لغى 

 

 

 

ٌ انمائًح االعًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لغى عهى انًكرثاخ/ف: انًىضىع  
 

  03: القائمة رقم 

 

 انشلى  انهمة واالعى انشلى انهمة واالعى

 01 حًُىدج عُشٍَ عهاو 26 َاعف عًش

 02 حغٍُ َاَهح 27 نحًادٌ  تالل

 03 حثاػ َهال 28 نطشػ يُال

 04 إيغعىداٌ َىعف إعالو 29 نىَُظ صهشاء

 05 أيمشاٌ عهاو 30 تهفشَخ حغٍُ

 06 شثىب َاصش 31 تٍ ًَُُح ذىفُك

 07 يًُىٌ عفُاٌ 32 َاتد أيُُح

 08 صسولٍ حهًُح  

 09 عشاتٍ إًَاٌ  

 10 يحًذٌ خُغاء  

 11 تىعهٍ صهشج  

 12 تىدشُشح شًُاء  

 13 لاصد أَُظ  

 14 فكُش ونُذ  

 15 فهفىل  َشًَاٌ  

 16 فاسح نثًُ  

 17 يهُاوٌ حفُظح  

 18 عالل سيُغاء  

 19 ساَغٍ شًُاء  

 20 يىهىٍَ كاذُح  

 21 تىعُح حىسَح َغشٍَ  

 22 هالنٍ كهُُح  

 23 عطاب عًاس  

 24 عرصًاٍَ يشَى  

 25 صَشٍ َىس انهذي  

32 

 

 انًجًىع
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 انجًهىرَح انجشائزَح اندًَمزاطُح انؼعثُح

 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثذث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         لظى انجذع انًؼرزن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَظــاَُـح

                                               2022/2023:انظُح اندراطُح  09/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــعهى انًكرثاخ                                                                             إنً يصهذح اندراطاخ ــ لظى 

 

 

 

ٌ انمائًح االطًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لظى انًكرثاخ/ف: انًىضىع  
 

  04: القائمة رقم 

 

 انزلى  انهمة واالطى انزلى انهمة واالطى

 01 يكٍ هاَُح َاطًٍُ يزوي 26 سهار َىر انهدي

 02 يذشو َىطف 27 أنىص نُُدج

 03 نعشوٍَ ػفُمح 28 تٍ طزاٌ ددج

 04 تىسرلٍ يذًد عثد انًؤيٍ 29 طهًُاٍَ فاَشج

 05 تُزٌ خاند 30 يزطٍ فاذخ

 06 يمزاٍَ تالل 31 َهارٌ َظزٍَ

 07 تزاهًٍُ َظزي 32 فرُذاٍَ وطاو أَُظح

 08 تزَغ تٍ عىدج 33 لزطىتٍ فاَشج

 09 عىَؼاخ يذًد رفُك 34 تىطادح كُشج

 10 ػىارخاند 35 ددًاٍَ جًال اندٍَ

 11 آَد ياذٍ رَاٌ 36 دىػاذٍ نُُدج

 12 نعصزٌ يذًد يثارن 37 تزسواٌ يذًد

 13 تزاتخ عثد انذٍ 38 تٍ طانثٍ ريُظاء

 14 لزلع أيُزج 39 طُفٍ عثد هللا

 15 َاَىع أَىب 40 أدًاٌ ػًُاء

 16 َعًىٌ َاطًٍُ 41 سعُز دىرَح

 17 فُزان رفُك 42 يىنىجٍ نثًُ

 18 دفصٍ َاطًٍُ 43 خزػٍ تُاٍَ إَُاص

 19 تٍ عُض وهُثح عائؼح 44 عشوق َظزٍَ

 20 تانخ نُهُا 45 واكد سهُح

 21 عهُغ عائؼح 46 تٍ صغُز إطًٍ

 22 لاطى ػهُُاس 47 ذُفاوٌ يذًد أيٍُ

 23 والٍُ طفُاٌ 48 سرولٍ إكزاو

 24 نعزاتح َاطًٍُ 49 إغُم طهٍُ

 25 تزاهُى يارَح 50 عثعىب ػزوق
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 وسارج انرعهُى انعانٍ وانثذث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         لظى انجذع انًؼرزن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَظــاَُـح

                                               2022/2023:انظُح اندراطُح  09/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــانًكرثاخ                                                                             إنً يصهذح اندراطاخ ــ لظى 

 

 

 

ٌ انمائًح االطًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لظى انًكرثاخ/ف: انًىضىع  
 

  05: القائمة رقم 

 

 انزلى  انهمة واالطى انزلى انهمة واالطى

 01 كزيُغ انصانخ 26 صذزاوٌ عثد انهطُف

 02 داج عثد انذفُظ ػًُاء 27 صغُز  عثًاٌ

 03 نعُؼٍ يذًد طاهز 28 دًىع نُهُا

 04 طًاعُهٍ طىيُح 29 تعىس أيُُح

 05 ردًاٍَ إكزاو 30 ردًىٍَ يذًد رفُك

 06 دشاس َارًَاٌ 31 رلُك يصطفً

 07 تٍ دثُزع فاطًح انشهزج 32 درارٌ  ػهزساد

 08 دًزوٍَ يذًد رفُك 33 طثع طُزٍَ َجاج

 09 يشَهخ نُُح 34 جزاد طارج

 10 تٍ راتخ يزوي  35 كزواس آَح

 11 عثُدٌ تٍ عىدج أَُض 36 عثدنٍ أًٍَ

 12 تىطثذح َىرهاٌ 37 عفزاوٌ نُُح

 13 تٍ سَُة  َثُهح  

 14 تىكفىطح  عثد انىهاب  

 15 َطى َشَهح  

 16 يدَز هاجز  

 17 تؼار آَح  

 18 كزوو ددج نىَشج  

 19 تٍ ددًاٌ  عفُف أيٍُ  

 20 ذًُمهُد  وطُى  

 21 يكٍ هؼاو  

 22 عًارٌ أطايح  

 23 لهُم هاجز  

 24 غزتٍ يُال  

 25 انعزتٍ يذًد  
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 انًجًىع
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 انجًهىرٌت انجشائزٌت انذًٌقزاطٍت انؼعبٍت

 وسارة انتعهٍى انعانً وانبحث انعهًً
 

                                                                                          -2 - جايعت انجشائز

                                                                                      قظى انجذع انًؼتزك                              /كـهٍت انعهـىو اإلَظــاٍَـت

                                                   2022/2023:انظُت انذراطٍت  12/10/2022: انجشائز فً 

 

 

  ــانًكتباث                                                                             إنى يصهحت انذراطاث ــ قظى 

 

 

 

ي انقائًت االطًٍت نهطهبت انًىجهٍٍ إنى قظى انًكتباث/ف: انًىضىع  
 

  06: القائمة رقم 

 

 انزقى  انهقب واالطى انزقى انهقب واالطى

 01 يٍظىو  طايً 26 بٍ حبٍزع خٍزة

 02 حاج كانً  اطحاق رٌاٌ 27 طىٌظً عبذ انكزٌى

 03 سعٍطزي سٌٍ انذٌٍ 28 عًزاًَ طٍذعهً

 04 بىطاليت إًٌاٌ 29 غزص بزاهى يٍُزة

 05 بٍ نعالو رػا 30 حاجً وصال

 06 َحُاح فارص  31 خهفاٌ طعٍذة

 07 ػكُىٌ حظٍبت 32 ػىال أيٍزة يزٌى

 08 يحًذ يعزٌغ إًٌاٌ 33 طفارًَ إطالو

 09 قذوج إًٌاٌ 34 قزوطم صبزٌُت

 10 عابذ يٍُزة 35 سوبٍز يزٌى

 11 بهعهه  يحًذ أٍَض 36 حجاو هُذ

 12 إكىٌزاٌ إٌذٌز َشٌى 37 قُىَى طارة

 13 ػارف سكزٌاء 38 بهخاو يانٍت إكزاو

 14 أوكٍم نٍظٍا 39 يطعى فزٌال

 15 نىَاطً أيٍزة حظُاء هبت هللا 40 بىعشٌش هاًَ

 16 طهًٍاٌ طزٌٍ 41 بىقىبت يزٌى

 17 بزاهًًٍ إكزاو 42 يخؼىع َظزٌٍ

 18 قزٌذي فزٌال فهت 43 بهعٍذي َعًٍت

 19 قزوو طٍزٌٍ  44 ػًض انذٌٍ نعبادي

 20 يعانً يحًذ 45 انعًزي ٌىَض

 21 طحُىٌ حًٍذاث 46 بٍ طانى أًٌٍ

 22 يشعىق يحفىظ 47 طعذي ريٍظاء

 23 نعبادي راٍَا 48 خٍىاث يُال

 24 يشاري طٍذعهً 49 بذٌذي إطالو ياطٍُظا

 25 بٍ بعشٌش أيٍُت 50 طباقً يٍهٍظت
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 انًجًىع
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 اٌدّهىرَح اٌدشائزَح اٌذَّمزاطُح اٌؼعثُح

 وسارج اٌرعٍُُ اٌعاٌٍ واٌثسث اٌعٍٍّ 

                                                                                          -2 - خاِعح اٌدشائز

                                         لظُ اٌدذع اٌّؼرزن                                                                         /وـٍُح اٌعٍـىَ اإلٔظــأُـح

             2022/2023:اٌظٕح اٌذراطُح

  19/10/2022: اٌدشائز فٍ                                    

 

 

  ــعٍُ اٌّىرثاخ  إًٌ ِصٍسح اٌذراطاخ ــ لظُ                                                                                      

 

 

 

ٌ اٌمائّح االطُّح ٌٍطٍثح اٌّىخهُٓ إًٌ لظُ عٍُ اٌّىرثاخ/ف: اٌّىضىع  
 

  07: القائمة رقم 

 

 اٌزلُ  اٌٍمة واالطُ اٌزلُ اٌٍمة واالطُ

 01 خذَاخ هاخز 26 لثٍ فزاذ أِاي

 02 تظٍٍُ فاطّح 27 ِعطً هللا ِزوج

 03 ِعّىرٌ زّشج 28 تٍعاٌُ ٔظزَٓ

 04 تٓ ساَذٌ ِسّذ تٕاصز 29 دراخٍ عثذ اٌٍطُف

 05 درَعٍ  أَىب 30 تٓ وسٍُح ِسّذ

 06 فزادٌ طُزَٓ ٌطُفح 31 ِزدف هذًَ

 07 تىدَٕار أِاي ٌُٕح 32 تاي فاطّح اٌشهزاء

 08 لذاع ِارَا 33 ِىُذ ِسّذ أطاِح

 09 طازز عثذ اٌزؤوف 34 ػزَف زظٍٕ اٌشهزج

 10 عشَشو ػُّاء 35 رؤك تزاهٍُّ

 11 ػعالي ِهذٌ 36 ٌسٍى الُِح

 12 تٓ َسٍ ِسّذ 37 ٌعزج ِداهذ عُّزوع

 13 زُّذاْ أَّٓ 38 لىُِزٌ خذَدح

 14 تزِاد رُِظاء 39 أووظٍٍُ أزّذ

 15 ِسدىب زظاَ اٌذَٓ 40 ٌعّزٌ ِزَُ

 16 تٓ َازٍ ِزوج 41 الوطُٓ أطاِح

 17 ِسّذ وٌُذ وعّز 42 ٌعٕصز فؤاد

 18 إٌُاص رتازٍ 43 ٌعزتٍ هاخز إَٕاص

 19 أفاخٓ سوزَاء 44 وؼىط ِزَُ

 20 عادي تٓ عٍٍ  45 خّاي تارن َاطُٓ

 21 وٕاْ أَّٓ عثذ اٌغأٍ 46 ٌىصُف هاٌح ٔزخض

 22 فزفاع عثذ اٌزؤوف 47 والوع ِسزس

 23 طّاعُٓ ِاَظح 48 تىخراع هُثُ

 24 طعذ طعىد ٔىر اٌهذي 49 وُسٍٍ ِهذٌ

 25 ٔدار صاٌر 50 دواٌٍ وٕشج
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 اٌّدّىع

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌدّهىرَح اٌدشائزَح اٌذَّمزاطُح اٌؼعثُح

 وسارج اٌرعٍُُ اٌعاٌٍ واٌثسث اٌعٍٍّ 

                                                                                          -2 - خاِعح اٌدشائز

                                         لظُ اٌدذع اٌّؼرزن                                                                         /وـٍُح اٌعٍـىَ اإلٔظــأُـح

             2022/2023:اٌظٕح اٌذراطُح

  19/10/2022: اٌدشائز فٍ                                    

 

 

  ــعٍُ اٌّىرثاخ  إًٌ ِصٍسح اٌذراطاخ ــ لظُ                                                                                      

 

 

 

ٌ اٌمائّح االطُّح ٌٍطٍثح اٌّىخهُٓ إًٌ لظُ عٍُ اٌّىرثاخ/ف: اٌّىضىع  
 

  08: القائمة رقم 

 

 اٌزلُ  اٌٍمة واالطُ اٌزلُ اٌٍمة واالطُ

 01 تٍسذَذ إَٕاص 26 تىعذج ٔصزاٌذَٓ

 02 زذَفح ذىاذٍ 27 تىذُىذح  تالي

 03 وعُىي تالي  28 تٓ عُاد صالذ اٌذَٓ أَىب

 04 درَض عثذ اٌزساق 29 تٓ لطاف عش اٌذَٓ

 05 ٌطزع طارج 30 تماٌُ ِسّذ طُف اٌذَٓ

 06 تٓ ٌفمٍ فاطّح اٌشهزاء 31 تٍعثاص أُِزج

 07 ِىذزفٍ عُّاد 32 تىلٕذورج ِسّذ ِٕصف

 08 لٕفىد أُٔض  33 تىعّزاْ رتُسح

 09 ٌغىاطٍ فاطّح 34 تىػاِح ػُّاء

 10 وظُزج فزَاي 35 تٓ  زىج إوزاَ

 11 ذىافك راوَح 36 تٍٍُح طُف اٌذَٓ

 12 ِؼزفٍ راتر 37 خضزاوٌ  ِالن

 13 ِؼالذ سوزَا 38 عشٌ ِسّذ صالذ اٌذَٓ

 14 طُف اٌذَٓ درَض  39 تىطاٌة عالء

 15 وافٍ ِسّذ اٌهاػٍّ 40 تىعٍٍٍُ طعُذ

 16 خُالٌٍ فاطّح اٌشهزاء 41 صذَمٍ عثذ اٌسك

 17 لاطٍّ ِزَُ ٔظزَٓ 42 تٓ ِاٍِ ِزَُ

 18 ِهذٌ ِزوج ِٕاي 43 صذَمٍ طارق

 19 زارن أِاي 44 دوَثٍ عثذ هللا

 20 ذّار فاطّح اٌشهزاء 45 ذٍّظأٍ طُف اٌذَٓ

 21 زُذر أطُح 46 تىفزِح فزَاي

 22 ِٕٕاع ِٕاي 47 ذىزوػد أزالَ

 23 ٌشرق عثذ اٌىزَُ 48 أوػاْ ِسّذ رضا

 24 تىخارٌ طفُاْ 49 تىطُىف  زّادو

 25 تٓ عٍٍ ٌىَشج 50 تىخُظ ٌُاص

 

50 

 

 اٌّدّىع

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌدّهىرَح اٌدشائزَح اٌذَّمزاطُح اٌؼعثُح

 وسارج اٌرعٍُُ اٌعاٌٍ واٌثسث اٌعٍٍّ 

                                                                                          -2 - خاِعح اٌدشائز

                                         لظُ اٌدذع اٌّؼرزن                                                                         /وـٍُح اٌعٍـىَ اإلٔظــأُـح

             2022/2023:اٌظٕح اٌذراطُح

  19/10/2022: اٌدشائز فٍ                                    

 

 

  ــعٍُ اٌّىرثاخ  إًٌ ِصٍسح اٌذراطاخ ــ لظُ                                                                                      

 

 

 

ٌ اٌمائّح االطُّح ٌٍطٍثح اٌّىخهُٓ إًٌ لظُ عٍُ اٌّىرثاخ/ف: اٌّىضىع  
 

  09: القائمة رقم 

 

 اٌزلُ  اٌٍمة واالطُ اٌزلُ اٌٍمة واالص

 01 تٓ لىلاَ عثذ اٌّدُذ 26 عثذ اٌسك ٔظزَٓ

 02 ألٕىْ إوزاَ 27 عاخذ ٌُذَا

 03 زىذاخ إوزاَ 28 عذج راػح

 04 دِذوَ وٌُذ 29 ِٕاْ عّاد ػّض اٌذَٓ

 05 تىػُٕح طُّح 30 تؼُز عشَة

 06 خالي خُز اٌذَٓ 31 عشرَٓ ِىُٔا

 07 اٌعطىٌ رُِظاء 32 عثذ هللا وهُثح

 08 خٍُذج إوزاَ 33 طفُاْ عٍُُ

 09 لٕذوسٌ  عائؼح 34 عزلىب ٔىر اٌهذي

 10 زذاد تاَح 35 عظاص أُٔض 

 11 خاٌذٌ ِسّذ رَاض 36 عفُز ِسّذ رَاض

 12 ِسّذ طٍُّاْ خاٌذٌ 37 تٓ عُّزوع رأُح

 13 أووًُ ِسّذ 38 تٍماطُ إساٌح ِزَُ

 14 زٕأض هذًَ 39 تزاهٍُّ  ٌطفٍ عثذ اٌّاٌه

 15 زُٕٓ ِٕاي 40 تٍماطُ إوزاَ

 16 طالذ عثذ هللا 41 عاصة أطّاء

 17 فاطٍّ ػُّاء 42 عؼىر دُٔا

 18 ذُغٍُد عادي  43 تزاهُرٍ أَىب

 19 صذَمٍ ِٕاي 44 تىطالْ ٔزَّاْ

 20 لادوع آدَ 45 تزَسٍ ػٕاس

 21 ٌىُٔض إَذَز 46 تىطثاطح رِشٌ

 22 عّارٌ سوزَاء 47 تزخح هؼاَ

 23 وظزٌ ُِٕزج 48 تازح صاٌر

 24 ذُرٍ هٕاء 49 تٓ زظاْ إوزاَ

 25 طثخاوٌ هؼاَ 50 عشوس ِسّذ إطساق

 

50 

 

 اٌّدّىع

 

 

 

 

 

 

 

 



 اٌدّهىرَح اٌدشائزَح اٌذَّمزاطُح اٌؼعثُح

 وسارج اٌرعٍُُ اٌعاٌٍ واٌثسث اٌعٍٍّ 

                                                                                          -2 - خاِعح اٌدشائز

                                         لظُ اٌدذع اٌّؼرزن                                                                         /وـٍُح اٌعٍـىَ اإلٔظــأُـح

             2022/2023:اٌظٕح اٌذراطُح

  19/10/2022: اٌدشائز فٍ                                    

 

 

  ــعٍُ اٌّىرثاخ  إًٌ ِصٍسح اٌذراطاخ ــ لظُ                                                                                      

 

 

 

ٌ اٌمائّح االطُّح ٌٍطٍثح اٌّىخهُٓ إًٌ لظُ عٍُ اٌّىرثاخ/ف: اٌّىضىع  
 

10:القائمة رقم   

 

 اٌزلُ  اٌٍمة واالطُ اٌزلُ اٌٍمة واالص

 01 تىزادٌ طاٍِ أُِز 27 ٔىاع إوزاَ

 02 تٓ تزَّح ٌُٕح 28 سُِزٌٍ ِزَُ

 03 تٓ اعطُح ُِٕزج 29 ػثاب طارق

 04 تاوىر َاطُّٓ  30 طٕداطٍ  أَح

 05 ِزواْ إَّاْ 31 طعُذأٍ ِزَُ

 06 ر تىذ ِزَُ 32 سرداٌٍ إٌهاَ

 07 سرواٌٍ رُِظح 33 وٌذ ػُخ عثذ اٌززّاْ

 08 ؤىغٍ ِسّذ رضا 34 طهاٍَُح إترظاَ

 09 صسح ِزَُ 35 طاطٍ ػهُٕاس

 10 هزاوٌ أِاي 36 ٔثٍٍُ  طاُِح

 11 راتسٍ طعُذ 37 رتُح غُٕح

 12 ِسّذ سداَ 38 سلاْ عثّاْ

 13 سَىع ِزَُ 39 ٔمُة ِسّذ آدَ

 14 ػزلٍ  وٌُذ 40 ٔشار ذُّاء

 15 ِٕذر رفاف 41 ٔاصزٌ رػاد رػا

 16 طٍٍُّ أطاِح 42 ِىٍ طّاذ

 17 طاهزٌ خذَدح 43 ِىٌٍ َىطف

 18 طّار أُِٓ 44 ِخٍىفٍ  تالي

 19 ِىٍ طُزَٓ 45 عثذ اٌالوٌ  ٍُِظح

 20 ٔمالذٍ ِزوج 46 طذاص أطاِح

 21 سَاخ صفاء 47 طُاخٓ أطاِح

 22 ِٕصزٌ خٍىد 48 طعذأٍ طُة

 23 ِظعٍ سوزَاء 49 راسَ  عثذ اٌغٍٕ 

 24 طٕطىذ ػهزساد 50 رَٕىٔح خاٌذَاطز

 25 سعثٍ فذوي  51 سغٍُظ فزَاي

 26 ػزالٍ أِاي 52 سغُّغ ٔظزَٓ ًِٕ

 

52 

 

 اٌّدّىع

 

 
 



 انجًهىرَح انجشائزَح انذًَمزاطُح انطعثُح

 وسارج انتعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         لسى انجذع انًطتزن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَســاَُـح

                                               2022/2023:انسُح انذراسُح  27/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــعهى انًكتثاخ                                                                             إنً يصهحح انذراساخ ــ لسى 

 

 

 

ٌ انمائًح االسًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لسى عهى انًكتثاخ/ف: انًىضىع  
 

  11: القائمة رقم 

 

 انزلى  انهمة واالسى انزلى انهمة واالسى

 01 لهذو عائطح 26 كُحال راَُح

 02 ضزفح سهُى 27 يهٍُ َسزٍَ

 03 حًُسٍ وسُى 28 ياتىص َىر انهذي

 04 فاروق حفصح 29 سَايٍُ أيال

 05 تىاتٍ سًُز 30 يجذوب راَُا

 06 َذرٌ آسُا 31 عشوس سُزٍَ ضفُمح

 07 ياسوٍَ هذَم 32 عثاسٍ أصانح

 08 لىَذرٌ َجاج 33 تٍ يجانذٌ سارج

 09 لذورج وردج 34 تخهٍ يزوج

 10 حًشج رَى 35 تىحجىو ياَسح

 11 حجىج أسايح 36 تىهُُثح يزَى

 12 حًشج إكزاو 37 تىلزَىج ضًُاء

 13 خهُفٍ فزَال 38 تهعاتذ سٍَ انذٍَ

 14 خهفٍ إًَاٌ 39 حًاَسٍ تذر انذٍَ

 15 حساٌ أسايح 40 رلُك يزَى

 16 حارحاد جاسَح 41 أَىب إًَاٌ

 17 سُاغ رضا َىغزطح 42 يشَاٍَ َاسًٍُ

 18 فخار عُسً َىر انذٍَ 43 حايذ عثذ هللا

 19 لزٍَُ َىفم 44 ضُىفٍ نُُح

 20 حانى يحًذ وسُى 45 يجاهزٌ تطزي

 21 حىتاٍَ ضًُاء 46 تٍ عًزَى يزَى

 22 َصاح أيال 47 تىياتٍ يُهُسح اتتساو

 23 أجعىد يُال 48 تعُص يحًذ أيٍُ

 24 حسٍُُ فىسٌ 49 ضُىفٍ نُُح

 25 كىتُزٌ عالء انذٍَ 50 لسىو يزواٌ

 

50 

 

 انًجًىع

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 انجًهىرَح انجشائزَح انذًَمزاطُح انطعثُح

 وسارج انتعهُى انعانٍ وانثحث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         لسى انجذع انًطتزن                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَســاَُـح

                                               2022/2023:انسُح انذراسُح  27/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــعهى انًكتثاخ                                                                             إنً يصهحح انذراساخ ــ لسى 

 

 

 

ٌ انمائًح االسًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً لسى عهى انًكتثاخ/ف: انًىضىع  
 

  12: القائمة رقم 

 

 انزلى  انهمة واالسى انزلى انهمة واالسى

 01 درفىف حُاٌ   

 02 يزسوق أيُزج  

 03 كسزٌ تالل  

 04 حًاَح سارج  

 05 سنًاط يزواٌ  

 06 جثانٍ هطاو  

 07 حايٍ وساو  

 08 جًعٍ حىرَح  

 09 ضُتىخ األيٍُ  

 10 ضزَفٍ راَُا  

 11 ددوش َسزٍَ  

 12 عذسَاسعثذ انزحًاٌ سكزَاء  

 13 ضثهٍ َسزٍَ  

 14 خهفتح عثذ انزساق  

 15 حثطٍ َشَى  

 16 تىحزود ضًُاء  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

16 

 

 انًجًىع
 



 انجًهىرٌح انجشائزٌح انذًٌمزاطٍح انشعثٍح

 وسارج انتعهٍى انعانً وانثذث انعهًً 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         لسى انجذع انًشتزن                                                                         /كـهٍح انعهـىو اإلَســاٍَـح

                                               2022/2023:انسُح انذراسٍح  13/10/2022: انجشائز فً 

 

 

  ــانًكتثاخ                                                                              إنى يصهذح انذراساخ ــ لسى 

 

 

 

ي انمائًح االسًٍح نهطهثح انًىجهٍٍ إنى لسى عهى انًكتثاخ/ف: انًىضىع  
 

  13:القائمة رقم 

 

 انزلى  انهمة واالسى انزلى انهمة واالسى

 01 يعزوف  أًٌٍ 26 عثذ انعشٌش سٌٍ انذٌٍ شزٌف

 02 انعزتاًَ يذًذ انًهذي 27 ردانً َسًٍح

 03 دطاب َزًٌاٌ عائشح 28 صثاطح يذًذ سهٍم

 04 تىسَاد يذًذ األيٍٍ 29 تىيً أٌىب

 05 سعٍذي إهاب عالء انذٌٍ 30 شارفً فاتٍ

 06 ضاٌفً  يذًذ 31 تىكزخ رويٍسح

 07 ردًاًَ أٍَس 32 تٍ عًٍُ يزاد

 08 لارج كزٌى 33 لزلاب وفاء

 09 غاَس كًٍهٍح 34 شٍزاٌ كىثز

 10 تٍ شعثاٌ روَك 35 دىشٍٍ يذًذ

 11 جٍذي سوتٍذج 36 تىشكٍز َهال

 12 كاتز شًٍاء 37 تىغزج عثذ انىهاب

 13 نىصٍف هاجز 38 يهذي يذًذ عثذ انجالل

 14 ساٌة يُصف 39 ردًىًَ نٍُح رتٍعح

 15 نًانً أدسٍ 40 يعتىق دساو انذٌٍ

 16 يُاصزٌح يذًذ أسايح 41 سغشي َشٌى

 17 داوي فزاح 42 عشاس عالء انذٌٍ

 18 غجاتً تالل 43 عذوٌ  رٌاٌ

 19 سٍاسً عثذ انغًُ َشٌه 44 يسافز هٍاو

 20 تهخٍزج يصطفى 45 سعٍذ عثذ انكزٌى

 21 يسعىداٌ فاتخ 46 تىردهح هجٍزج

 22 جعفز دذج شًٍاء 47 عًزوش تالل

 23 عثًاٌ فزٌذج 48 تٍ دمىلح َجٍة

 24 يالح أدًذ  

 25 لُفىد اتتهال  

 

48 

 

 انًجًىع

 

 

 

 

 

 
 


