
 الجوهىرَح الجشائزَح الدَوقزاطُح الؼعثُح

 وسارج التعلُن العالٍ والثذث العلوٍ 

                                                                                          -2 - جاهعح الجشائز

                                         قظن الجذع الوؼتزك                                                                         /كـلُح العلـىم اإلًظــاًُـح

                                              2023 /2022ج الظٌح الدراطٍ  02/10/2022: الجشائز فٍ 

 

 

                                                                              إلً هصلذح الدراطاخ ــ قظن التارَخ ــ

 

 

 

ٌ القائوح االطوُح للطلثح الوىجهُي إلً قظن التارَخ/ف: الوىضىع  
 

  01: القائمة رقم 

 

 الزقن  اللقة واالطن الزقن اللقة واالطن

 01 دفُظ أهُزج 26 تذزٌ اتتظام

 02 تٌىًح دظي 27 جلُد إَواى آَح

 03 غلُد فُزوس 28 تىجزادج رهُظاء

 04 تصذزاوٌ آَح 29 خٌفز صثزٌَح

 05 دزَتٍ ػهٌُاس 30 تىلى راًُح

 06 القزػٍ أهٌُح 31 خالصٍ طهام

 07 الجىدٌ رقُح 32 خٌؼىع  فاطٌح

 08 سعثار فىسَح 33 عشوق كٌشج

 09 تي دادح راًُح 34 علُىج لثًٌ

 10 تىلقزوى طارج 35 عداد طعاد

 11 هٌُلح دٌاى 36 عشوس أطواء

 12 هىطاوٌ أدالم 37 عىَغ آطُا

 13 هذزوق عثد الزؤوف 38 

 14 تىقزج رقُقح 39 عالل ًظوح

 15 هٌصىرٌ تالل 40 عاػىر جهاد

 16 هجثز أطواء 41 عشوس هاجز

 17 هقطع طارج 42 عشَشٌ َاطوُي

 18 هٌصىر رضاء 43 عشَزج هالُح

 19 تىتؼُز أهٌُح كٌشج 44 تي عطلح ًظزَي

 20 تىدرطاَح الهُح 45 تي هذود ًهاد هُزج

 21 دزَدٌ هاًُح 46 تي عوز سكزَاء

 22 دلىاًٍ قطز الٌدي 47 طعدَح ردواًٍ

 23 جشَزٌ هزَن 48 َعقىتٍ خٌظاء

 24 جزتال تؼزي 49 قظىم رَوح 

 25 تىدزاهح ًدي 50 طلُوح قىَظن

 

50 

 

 الوجوىع

 

 

1/1 

  

 

 

 
 

 

 



 الجوهىرَح الجشائزَح الدَوقزاطُح الؼعثُح

 وسارج التعلُن العالٍ والثذث العلوٍ 

                                                                                          -2 - جاهعح الجشائز

                                         قظن الجذع الوؼتزك                                                                         /كـلُح العلـىم اإلًظــاًُـح

                                              2023 /2022ج الظٌح الدراطٍ  03/10/2022: الجشائز فٍ 

 

 

                                                                              إلً هصلذح الدراطاخ ــ قظن التارَخ ــ

 

 

 

ٌ القائوح االطوُح للطلثح الوىجهُي إلً قظن التارَخ/ف: الوىضىع  
 

  02: القائمة رقم 

 

 الزقن  اللقة واالطن الزقن اللقة واالطن

 01 قىَدَزٌ رقُح راػدج 26 دهُن ػهزساد

 02 توزًتاخ أهاًٍ 27 دَلوٍ وطام

 03 تُقزَي كزَوح 28 ركاع ًهاد

 04 تلقاَض ولُد 29 رقاد سهزج

 05 كزَن هٌُدج 30 ردوىًٍ ػهٌُاس

 06 فزج طارج 31 راتٍ طلوً

 07 فارح دٌاى 32 روَثخ إَواى

 08 لغزاب ػُواء 33 سهاج هثه

 09 لعىاجٍ هٌال 34 تزقعح هًٌ

 10 لزتاص هذظي  

 11 لىهٍ ًىارج  

 12 إهظعىداى َىطف دَالب  

 13 قدور تي عىهز تزاهُن  

 14 تصُص عائؼح  

 15 تىطاعح كزَوح  

 16 تي العزتٍ فاطوح الشهزاء  

 17 تىطٌح طارج ًهاد  

 18 تىداًٍ أهُزج  

 19 تىػٌاق هٌال  

 20 تىخىَدم تاَح  

 21 ػوالل عائؼح  

 22 ػتىٌ إلهام آَح  

 23 داَد هدَل  

 24 دوار آَح  

 25 دددوح َظزٌ  

34 

 

 

 الوجوىع
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 الجوهىرَح الجشائزَح الذَومزاطُح الشعثُح

 وسارج التعلُن العالٍ والثذث العلوٍ 

                                                                                          -2 - جاهعح الجشائز

                                         لظن الجذع الوشتزن                                                                         /كـلُح العلـىم اإلًظــاًُـح

                                               2022/2023:الظٌح الذراطُح  09/10/2022: الجشائز فٍ 

 

 

  ــرَخاالد                                                                             إلً هصلذح الذراطاخ ــ لظن 

 

 

 

ٌ المائوح االطوُح للطلثح الوىجهُي إلً لظن التارَخ/ف: الوىضىع  
 

  03: القائمة رقم 

 

 الزلن  اللمة واالطن الزلن اللمة واالطن

 01 طىتال هذوذ رؤَاى 26 تي هعىع ًىر الهذي

 02 جُذٌ سوتُذج 27 رهضح ههذٌ أَوي

 03 تىخاوع ًهال 28 عماتٍ لوُاء

 04 تي عٌتز َىًض 29 تظام راًُح

 05 لعوالٍ أَىب  30 جلىد دعاء

 06 طواع فاَذج 31 تي ههذٌ رَاض

 07 تي دوشٌ دظُثح 32 فارطٍ أَىب

 08 تي لىصُف ًجاج 33 تىشطال أَىب

 09 عالف أهال 34 فظُخ ًىر الهذي َاطوُي

 10 العُذٌ فارص 35 دواًح آَح

 11 عوزوع أشىاق 36 العزتٍ خالذ

 12 طوىسج رهُظاء 37 تىفاص ولُذ

 13 شلثاب دىرَح 38 شُخ علٍ أهٌُح

 14 ركال إكزام 39 هٌصف طاَة

 15 رالذ أهٌُح 40 هزَشَك هارَا

 16 دوُذٌ َاطوُي 41 تي هشوس سٌَح

 17 خالٍ أكزم 42 لادرٌ طالل

 18 هاسى أطواء خذَجح 43 شُخاوٌ ًىال

 19 العمىق لُذَح 44 العزتاوٌ فزَال

 20 هٌصىرٌ أدوذ هٌُز 45 لُواى أهُزج

 21 ددواًٍ عائشح 46 تلجىدٌ هصطفً

 22 لىادرٌ عائشح 47 تي طالة هثح

 23 طاهُز شهٌُاس 48 سَتىًٍ هٌال

 24 درَادٌ رهضاى 49 هٌصىر شهلح

 25 تىطزَك دعاء 50 أرداب ًىال

 

50 

 

 الوجوىع

 

 

1/1 

  

 

 

 
 

 

 



 

 وسارج التعلُن العالٍ والثذث العلوٍ 

                                                                                          -2 - جاهعح الجشائز

                                         لظن الجذع الوشتزن                                                                         /كـلُح العلـىم اإلًظــاًُـح

                                               2022/2023:الظٌح الذراطُح  09/10/2022: الجشائز فٍ 

 

 

  ــالتارَخ                                                                             إلً هصلذح الذراطاخ ــ لظن 

 

 

 

ٌ المائوح االطوُح للطلثح الوىجهُي إلً لظن التارَخ/ف: الوىضىع  
 

  04: القائمة رقم 

 

 الزلن  اللمة واالطن الزلن اللمة واالطن

 01 لوذشم طزَي  

 02 عُظاخ هزَن  

 03 هثاركٍ إَواى  

 04 كعىاى خىلح  

 05 شزَف طوُزج  

 06 خذاع طوُزج  

 07 دذادٌ هزَن  

 08 هذفىظٍ جوُلح  

 09 ددواى فاَشج  

 10 جثالٍ آَح  

 11 ولذ خاوج طوُح  

 12 عوزوع وفاء  

 13 هٌصىر طفُاى  

 14 طذراَح تشزي  

 15 خالذ  هزوج  

 16 تزادعٍ هزوج  

 17 عثىر طارج  

 18 تىتالط ًظُثح  

 19 تزدالٍ صفاء  

 20 هفتاح  عثذ الثارٌ هفتاح  

 21 فارس أطواء  

 22 وَتُض دظُثح  

    

    

    

22 

 

 

 الوجوىع

 

 

1/1 

  

 

 

 
 

 

 



 الجوهىرٌت الجشائزٌت الذٌوقزاطٍت الشعبٍت

 وسارة التعلٍن العالً والبحث العلوً 

                                                                                          -2 - جاهعت الجشائز

                                         قسن الجذع الوشتزك                                                                         /كـلٍت العلـىم اإلًســاًٍـت

                                               2022/2023:السٌت الذراسٍت  13/10/2022: الجشائز فً 

 

 

  ــ التارٌخ                                                                              إلى هصلحت الذراساث ــ قسن

 

 

 

ي القائوت االسوٍت للطلبت الوىجهٍي إلى قسن التارٌخ/ف: الوىضىع  
 

  05: القائمة رقم 

 

 الزقن  اللقب واالسن الزقن اللقب واالسن

 01 بىهعشة هحوذ أهٍي  

 02 لوخٌٍق رهٍساء  

 03 بي سالن هزٌن  

 04 ًاٌج بىسٌذ فزٌذة  

 05 بىفذش صبزٌٌت  

 06 حوادي ًسٍوت  

 07 إبزاهٍوً كىثز  

 08 بي قطاف علً  

 09 لعىاجً سلوى  

 10 حوىدي لٌٍت  

 11 سحاري صبزٌٌت  

 12 بىهعشة أسواء  

 13 العٍشاوي كزٌوت  

 14 خىجت ٌاسٌذ   

 15 بي إسعذ سٍلٍا  

 16 بالهشٌل أهال  

 17 شبىط سهزة  

 18 بىكوىش هٌال  

 19 ًىاراث حٌاى شٍواء  

 20 لهاهل هلٍست  

 21 أوشاى سزٌي صابزٌي  

    

    

    

    

 

 

 

 الوجوىع

 

 

1/1 

  
 



 انجًهىرَح انجشائزَح انذًَقزاطُح انؼعثُح

 وسارج انتعهُى انعانٍ وانثذث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         قظى انجذع انًؼتزك                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَظــاَُـح

                                               2022/2023:انظُح انذراطُح  19/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــانتارَخ                                                                              إنً يصهذح انذراطاخ ــ قظى 

 

 

 

ٌ انقائًح االطًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً قظى انتارَخ/ف: انًىضىع  
 

  06: القائمة رقم 

 

 انزقى  انهقة واالطى انزقى انهقة واالطى

 01 تٍ طُثح أطًاء 26 ػىرارج فهح

 02 عذنٍ  عثذ هللا َشَى 27 ػافح َثُهح

 03 غاَى َىال 28 دزفىػٍ يُصف

 04 يعشوس ياسورٌ 29 دًاَذٌ انطُة

 05 إَكاٌ َظزٍَ 30 يختارٌ إًَاٌ

 06 تقذوع صغُز دذَفح 31 كزتىس نُُح

 07 َذُاوٌ يُال 32 كذوٌ عًاد انذٍَ

 08 عىدَح عًاد انذٍَ 33 رواتخ يذًذ يهذٌ

 09 عهُىع نُذَا 34 نىَادٌ يذًذ

 10 تُطار ردًُح 35 جاد يزَى

 11 أكهُم ريُظاء 36 جاَم يختار

 12 عهُهٍ َزًَاٌ 37 دًادوع يًُ

 13 عزوص هثح هللا 38 دظُاوٌ إكزاو

 14 عزتٍ يذًىد 39 تىػكُز َهال

 15 عالنى عثًاٌ 40 تزػٍُ يايح

 16 عًزوع تالل  41 سرتُذح طفُاٌ

 17 أقاوج َاطًٍُ 42 تٍ ػثُزج طالف

 18 عثاتى يذًذ انًختار 43 سعثاط أصُم

 19 عثذداوٌ فضًُتح انشهزج 44 تٍ ػادٌ يذًذ 

 20 تىرياد  طارج رداب 45 ديىع دظٍ

 21 عثذ انالدٍ  َاطًٍُ 46 فزجاٍَ يُُز

 22 عثاطٍ وطاو 47 ػكُىٌ فارص

 23 تٍ أعًز طايٍ 48 سَُاعٍ أيُُح

 24 تًاسوخ إطالو 49 رتادٍ صفُح

 25 صارٌ إكزاو 50 يهذٌ فارص

 

50 

 

 انًجًىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انجًهىرَح انجشائزَح انذًَقزاطُح انؼعثُح

 وسارج انتعهُى انعانٍ وانثذث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         قظى انجذع انًؼتزك                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَظــاَُـح

                                               2022/2023:انظُح انذراطُح  19/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــانتارَخ                                                                              إنً يصهذح انذراطاخ ــ قظى 

 

 

 

ٌ انقائًح االطًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً قظى انتارَخ/ف: انًىضىع  
 

  07: القائمة رقم 

 

 انزقى  انهقة واالطى انزقى انهقة واالطى

 01 درَادٌ طارق 26 صانذٍ طفُاٌ

 02 فالح يذًذ رضا 27 يظافز عثذ هللا

 03 فٍُ طايُح 28 سرقح صثزَُح

 04 تىسَذ يذًذ طاليٍ 29 يذًىدٌ يذًذ طايٍ

 05 تٍ يزادٌ يًٍُ 30 نزارٌ كىثز

 06 نكزوخ َىر انهذي 31 رجاح عفاف

 07 يذًىدٌ عثذ انكزَى 32 فىسارٌ يارَح

 08 يذًىدٌ َذي 33 تىياتٍ يُهُظح اتتظاو

 09 فزكُىٌ َىر انهذي دذج 34 تٍ عًارج صثزَُح

 10 سعُتزٌ فاطًح انشهزاء 35 تالنٍ إَصاف

 11 تاَى صهُة 36 دظُاٌ رَهاو

 12 يقزاٍَ طهاو 37 جثارج يذًذ ػكُة

 13 طىتال إكزاو 38 صاَى طًاح

 14 تزَثغ إًَاٌ 39 تزكاٍَ أيثاركح صثزَُح

 15 تعُغ يذًذ أيٍُ 40 صذوق دظٍُ طهُى

 16 تٍ ػُخ ػهُُاس 41 تاليٍُ يُهظح يُال

 17 تٍ خزف هللا أكزو 42 داسو يذًذ عهٍ

 18 يؼذال أطايح عثذ انجهُم 43 طُذهى سَُة َهاد

 19 نذُاٍَ نُُا أطًاء 44 تهذظٍ َظزٍَ

 20 يختارٌ َىطف عثذ انزدًاٌ 45 خُز انذٍَ وائم

 21 طعُذٌ نُُح ػزَفح 46 تهقاطى أدًذ

 22 ساوٌ إًَاٌ 47 قظىو طهُهح

 23 يُصىرٌ طارج 48 تايزخ طارج

 24 يشَاٌ طارج 49 طذاخ وداد

 25 نعشَشٌ طهًُح 50 قزسَش َذٍ ػكُة رَاٌ

 

50 

 انًجًىع

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 انجًهىرَح انجشائزَح انذًَقزاطُح انؼعثُح

 وسارج انتعهُى انعانٍ وانثذث انعهًٍ 

                                                                                          -2 - جايعح انجشائز

                                         قظى انجذع انًؼتزك                                                                         /كـهُح انعهـىو اإلَظــاَُـح

                                               2022/2023:انظُح انذراطُح  19/10/2022: انجشائز فٍ 

 

 

  ــانتارَخ                                                                              إنً يصهذح انذراطاخ ــ قظى 

 

 

 

ٌ انقائًح االطًُح نهطهثح انًىجهٍُ إنً قظى انتارَخ/ف: انًىضىع  
 

  08: القائمة رقم 

 

 انزقى  انهقة واالطى انزقى انهقة واالطى

 01 طُذاٍَ رَاٌ  

 02 يزادٍ يذًذ انهادٌ  

 03 يؼذال وانُذ  

 04 كاتز ػًُاء  

 05 تىيعزاف صالح انذٍَ  

 06 أكزَذ طًُزج  

 07 خانذٌ يزوي  

 08 تىنقُاطز أًٍَ  

 09 تىسَىَح وائم  

 10 تىردهح هجُزج  

 11 تىراص َىطف  

 12 تىعُؼاوٌ وفاء  

 13 نىصُف هاجز  

 14 يذادٌ صىاب  

 15 طاَض رقُح  

 16 تٍ يجذوب روسج  

 17 قىطًٍُ راَُح  

 18 تهًهذٌ هاجز  

 19 رَقاخ طارج  

 20 ردال يارَح إنهاو  

 21 َذٍ سَذاٌ  

 22 َذُاوٌ نقًاٌ  

    

    

    

 

22 

 

 انًجًىع
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الجوهىرَح الجشائزَح الدَوقزاطُح الشعثُح

 وسارج التعلُن العالٍ والثحث العلوٍ 

                                                                                          -2 - جاهعح الجشائز

                                         قظن الجذع الوشتزك                                                                         /كـلُح العلـىم اإلًظــاًُـح

                                               2022/2023:الظٌح الدراطُح  27/10/2022: الجشائز فٍ 

 

 

  ــ التارَخ                                                                              إلً هصلحح الدراطاخ ــ قظن

 

 

 

ٌ القائوح االطوُح للطلثح الوىجهُي إلً قظن التارَخ/ف: الوىضىع  
 

09: القائمة رقم   

 

 الزقن  اللقة واالطن الزقن اللقة واالطن

 01 طعُدٌ إَواى 26 تي هىطً إكزام

 02 طُثاوٌ جىَدج 27 الوتٌاًٍ شُواء

 03 فارص فاطوح 28 تكُز أهُزج

 04 تىتٌُح دًُا 29 هالل أعوز أهاَض

 05 خزاشٍ اطوهاى 30 هزاكشٍ كىثز

 06 طالم خىلح 31 هزتىع أَىب

 07 راشدَي هثح هللا 32 شاشىا ًىر الهدي

 08 حاهد آَح 33 شُخ خىلح

 09 شعالل ًظزَي 34 شحوح طعُد

 10 تىخاشح إلهام 35 إَكٍ إَواى

 11 قطاف َاطُي 36 طكز فؤاد هحود أهُي

 12 هقُدع فاطوح 37 شهٌُاس خلفاوٌ

 13 تلجىدٌ هصطفً 38 طلوٍ ًظُثح

 14 قادج إٌَاص  

 15 هقدادٌ فزَال  

 16 تىثلجح جوُلح عاَدج  

 17 تىلوعُش أطاهح  

 18 تي حقىقح ًجُة عثد الوىهي   

 19 تزاسج ًىال  

 20 قزَزَفح هارَا  

 21 ختال َىطف  

 22 خلفح هزواى  

 23 خالصٍ هزَن  

 24 تي طعدٌ إطالم  

 25 تي عُظاخ أطواء  

 

38 

 

 الوجوىع

 

 

 

 

 

 
 



 الجوهىرٌت الجشائزٌت الدٌوقزاطٍت الشعبٍت

 وسارة التعلٍن العالً والبحث العلوً 

                                                                                          -2 - جاهعت الجشائز

                                         قظن الجذع الوشتزك                                                                         /كـلٍت العلـىم اإلنظــانٍـت

                                               2022/2023:الظنت الدراطٍت  10/10/2022: الجشائز فً 

 

 

  ــالتارٌخ                                                                             إلى هصلحت الدراطاث ــ قظن 

 

 

 

ي القائوت االطوٍت للطلبت الوىجهٍن إلى قظن التارٌخ/ف: الوىضىع  
 

  10: القائمة رقم 

 

 الزقن  اللقب واالطن الزقن اللقب واالطن

 01 تاقبى لوٍاء  

 02 شاٌب العٍن كنشة  

 03 فزطاص طارة  

 04 نشاد هزٌن أهٍزة  

 05 نظزٌن شبٍلً  

 06 بن حوٍدة هٍبت  

 07 بن عبد هللا فزٌال  

 08 هشغٍش أحود  

 09 أوسنالً رندة  

 10 عاللً طواح  

 11 فاطوً شٍواء  

 12 نصاح أهال  

 13 بىعلٍلً طعٍد  

 14 دوٌظً خدٌجت  

 15 لفزادة عبد الوؤهن  

 16 هنصىري إكزام  

 17 عىطاث فاطوت نهٍل  

 18 بلحاج بلقٍض   
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 الوجوىع

 

 

 

 

 

 
 



 الجوهىرٌح الجشائزٌح الدٌوقزاطٍح الشعثٍح

 وسارج التعلٍن العالً والثحث العلوً 

                                                                                          -2 - جاهعح الجشائز

                                         قسن الجذع الوشتزك                                                                         /كـلٍح العلـىم اإلًســاًٍـح

                                               2022/2023:السٌح الدراسٍح  13/11/2022: الجشائز فً 

 

 

  ــالتارٌخ                                                                             إلى هصلحح الدراساخ ــ قسن 

 

 

 

ي القائوح االسوٍح للطلثح الوىجهٍي إلى قسن التارٌخ/ف: الوىضىع  
 

  11: القائمة رقم 

 

 الزقن  اللقة واالسن الزقن اللقة واالسن

 01 شتىاى هحود  

 02 جزتال أٌىب  

 03 عقزوش كاتٍح  

 04 هٍهىتً عوز عثد الكزٌن  

 05 قدري ههدي  
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