
 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 
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  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    

 

 صلذخ

| 4 

 

 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت اندرخت

هُدسه ان

زراعٍه ان

 وانُظى انحٍىٌت

 َظزٌت آالث                                         

2.  
 يذًذ انذلُٗ انششثُٛٗ انششثُٛٙادًذ 
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1.  
 36 انغٛذ سكبػٗ دغٍادًذ سضب انغٛذ 

6.  
 11 دغٍ دًذ٘ دغٍ يذًذ انصلطٙ

4.  
 15 عًبح يذًذ دبيذ عؼذ ْجشط

1.  
 11 عًٛشِ عؼٛذ صبنخ يذًذ 

3.  
 34 ػًش يذًذ يذًذ كبٚن يذًٕد 

5.  
 34 كشٚى ضٛبء انذٍٚ يذًذ كًبل انًُبيٙ

8.  
 34 عهًٛبٌ كٛشنظ يبجذ يذت َصٛق

9.  
 11 صجبحيذًذ دًذٖ يذًذ شٕهٗ يذًذ 

20.  
 غ يذًٕد ػجذ انغزبس ػجبط يٕعٗ

22.  
 15 يذًٕد يذًذ انغٛذ ػهٙ َصش

 30 َذٖ يصطلٗ يذًذ دبيذ طّ  .21

 30 دجبصَ٘شدٍٚ دبرى يذًذ أثٕ   .26

24.  
 11 ْبد٘ أششف عهًٛبٌ يذًذ انصبنخ 

21.  
 11 ْشبو يذًذ انغٛذ يذًذ ػثًبٌ 

23.  
 34 ٕٚعق عبيٗ ادًذ انشبيٗ

25.  
 34 عبيّٛ يذًذ دغٍ 

االث االحتزاق 

 انداخهً

2.  
 34 ادًذ انغٛذ دبيذ اثشاْٛى يذًذ ػجذ اهلل

1.  
 43 يذًذ انذلُٗ انششثُٛٗ انششثُٛٙادًذ 

6.  
 61 ادًذ جبثش يذًذ انغٛذ ؿُٛى

4.  
 34 ادًذ سضب انغٛذ انغٛذ سكبػٗ دغٍ

1.  
 13 ادًذ عًٛش ْٔجّ يذًذ جًؼّ

3.  
 10 انغٛذ ػهٗ يٕعٗ انضْٛش٘اعشاء انغٛذ 

5.  
 16 اعشاء سٚبض يذًذ ادًذ ػهٗ

8.  
 34 اعشاء صالح َصش ثغَٕٛٗ ػهى

9.  
 34 اعشاء ػالء سيضبٌ انذلُٗ خضٛش

20.  
 34 اششف ٚذٛٗ ػطّٛ جبد جالنّ

22.  
 34 انغٛذ انغٛذ يصطلٗ انًُشبٖٔ

21.  
 34 ٚغشٖ سصم سصم هشيذ ايم

26.  
 36 دغٍ انجُذٖاَظ انوطت انًزٕنٗ ػجذِ 
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 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    

 

 صلذخ

| 4 

 

 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت اندرخت

هُدسه ان

زراعٍه ان

وانُظى 

 انحٍىٌت

االث االحتزاق تابع: 

 انداخهً

24.  
 اّٚ اثشاْٛى سصم اثشاْٛى يطبٔع
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21.  
 16 ثغُذ دغبو شؼجبٌ ادًذ

23.  
 32 دغبو كزذٗ عؼذ يذًذ انغٛغٗ

25.  
 18 دَٛب يغؼذ ػجذ انـلبس ػطِٕ

28.  
 34 دُٚب اثشاْٛى اثشاْٛى اثشاْٛى عٕٚذٖ

 19 سدًّ انغٛذ جًؼّ يذًذ جًؼّ  .29

10.  
 10 سٚٓبو يذًذ أدًذ أدًذ انًهٛجٙ

12.  
 43 عبسِ انغٛذ يُصٕسعاليّ

 12 عبنى يذًذ ػًش عبنى عبنى  .11

 11 يذًذ خهٛم خهٛم يذًذعهٕٖ   .16

 41 أدًذ ػجذ انلزبح يذًذ ػجذ انلزبح   .14

11.  
 10 انًـبٔس٘ ايٍٛ انًـبٔس٘أعبيّ 

13.  
 34 ئعشاء جًبل انذعٕهٙ عاليّ ػطّٛ 

 34 ايٛش سيضبٌ كشج دجضِ  .15

 69 دغٍ دًذ٘ دغٍ يذًذ انصلطٙ  .18

19.  
 34 انذعٕهٙصبنخ يذًذ صالح ادًذ 

60.  
 34 ػجذ انشدًٍ يصطلٗ دبكظ ػجذ انلزبح 

62.  
 15 ػجذ انلزبح عًٛش ػجذ انلزبح ػجذ انذًٛذ 

61.  
 68 كبدّٚ عبيخ يذًذ ػجذ انلزبح يذًذ

66.  
 34 كٕصٖ يذًٕد كٕصٖ االعًش

64.  
 15 كشٚى ضٛبء انذٍٚ يذًذ كًبل انًُبيٙ

61.  
 16 يذًذ ادًذ طّ انششثُٛٗ

63.  
 10 انُٓذ٘يذًذ  كزذٙ ئٚٓبةيذًذ 

 30 يذًذ ششٚق أدًذ سيضبٌ دًضِ   .65

68.  
 31 ػهٕٛح انًزٕنٙػٕض  يزٕنٙيذًذ 

69.  
 63 يصطلٗ يُصٕس ٕٚعق ششفيذًذ 

40.  
 غ يذًٕد ػجذ انغزبس ػجبط يٕعٗ

42.  
 34 يذًٕد يجبْذ يجبْذ شزّٛ

41.  
 32 يذًٕد يذًذ انغٛذ ػهٙ َصش

 10 يٛشَب يجذٖ دبيذ دجٛت خطبة  .46
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت اندرخت

هُدسه ان

زراعٍه ان

 وانُظى انحٍىٌت

االث تابع: 

االحتزاق 

 انداخهً

 يٛشَب يؼزض يذًٕد ػهٗ ػهٙ  .44
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41.  
 62 دجبصَ٘شدٍٚ دبرى يذًذ أثٕ 

43.  
 41 ْذٖ يذًذ يذًذ ػجبط ادًذ

 34 ئثشاْٛى يذًذ أدًذ ػجذ انوبدس طّ   .45

48.  
 34 سهّٛ يصطلٙ انغؼٛذ ػجذ انجٕاد 

49.  
 34 عبسِ أششف ػجذ انؼضٚض اثٕ ػشة 

10.  
 18 عبسِ خهٛلّ ْبشى  دغٍٛ أدًذ

12.  
 14 عبيّٛ يذًذ دغٍ دغٍٛ عؼٛذ 

11.  
 34 عًبء ػجذ انوبدس عؼٛذ عؼٛذ

16.  
 40 عًبح يذًذ دبيذ ْجشط 

14.  
 40 عًٛشِ عؼٛذ صبنخ يذًذ 

11.  
 34 ششٍٚ انًذًذ٘ ػجذ انؼبطٙ شٕيبٌ 

 34 شًٛبء خبنذ انغٛذ شؼجبٌ  .13

15.  
 15 ػجذ اهلل  يذًذ ادًذ أدًذ

18.  
 10 ػجذ انًُؼى ئثشاػٛى يذًذ ػجذ انُٕس 

19.  
 64 يإيٍ ػجذ انؼبطٙ ػجذ انؼبطٙ انؼطبس 

30.  
 10 ْبد٘ أششف عهًٛبٌ يذًذ انصبٔ٘

32.  
 غ ْشبو يذًذ انغٛذ يذًذ ػثًبٌ

تحهٍم 

 االخهاداث

+عشز 

درخاث ندُت 

 يًتحٍٍُ

2.  
 32 ادًذ انغٛذ دبيذ اثشاْٛى يذًذ ػجذ اهلل

1.  
 24 يذًذ انذلُٗ انششثُٛٗ انششثُٛٙادًذ 

6.  
 41 ادًذ يذًذ يذًذ أدًذ انغشٔجٙ

4.  
 20 أعبيّ انًـبٔس٘ ايٍٛ انًـبٔس٘

1.  
 61 اعشاء صالح َصش ثغَٕٛٗ ػهى

 13 انغٛذ انغٛذ يصطلٗ انًُشبٖٔ  .3

 34 دُٚب اثشاْٛى اثشاْٛى اثشاْٛى عٕٚذٖ  .5

8.  
 34 سٚى ػثًبٌ ػجذ انشاصم ػجذ انؼضٚض

9.  
 11 سٚٓبو يذًذ أدًذ أدًذ انًهٛجٙ

20.  
 61 عبنى يذًذ ػًش عبنى عبنى

22.  
 28 ػجذ انشدًٍ يصطلٗ دبكظ ػجذ انلزبح 

21.  
 31 ػًش ػٕدِ انغٛذ انجُٓغٗ ثذٛش٘
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت اندرخت

هُدسه ان

زراعٍه ان

 وانُظى انحٍىٌت

 تابع: 

تحهٍم 

 االخهاداث

+عشز 

 درخاث ندُت

 يًتحٍٍُ

26.  
 كشٚى ضٛبء انذٍٚ يذًذ كًبل انًُبيٙ
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24.  
 61 عهًٛبٌ كٛشنظ يبجذ يذت َصٛق

 44 يذًذ ادًذ انغٛذ يزٕنٗ انشبػش  .21

 34 يذًذ ادًذ طّ انششثُٛٗ  .23

 14 يؼٕض ػجذ انؼضٚض يؼٕض ػجذ انؼضٚض   .25

 61 يٛشَب يجذٖ دبيذ دجٛت خطبة  .28

 34 يٛشَب يؼزض يذًٕد ػهٗ ػهٙ  .29

10.  
 41 (3أعًبء ػجذ اهلل عهًٛبٌ انؼضة )

12.  
 62 انشًٛبء ػبدل دبيذ رٕكٛن 

11.  
 10 أيٛش سيضبٌ كشج دجضِ 

16.  
 14 (3أيٛشِ يذًذ يذًٕد جًبل انذٍٚ )

14.  
 61 دغٍ دًذ٘ دغٍ يذًذ انصلطٙ

11.  
 31 عبسِ أششف ػجذ انؼضٚض اثٕ ػشة

13.  
 18 عبيّٛ يذًذ دغٍ دغٍٛ عؼٛذ

15.  
 34 عهًٙ صالح انًذًذ٘ دًبد 

18.  
 غ عًبء ػجذ انوبدس عؼٛذ عؼٛذ 

19.  
 13 ششٍٚ انًذًذ٘ ػجذ انؼبطٙ 

60.  
 64 شًٛبء خبنذ انغٛذ شؼجبٌ 

62.  
 20 (4ػبصى انغٛذ عؼذ انشبرنٙ )

61.  
 25 ػجذ انًُؼى اثشاْٛى يذًذ ػجذ انُٕس 

66.  
 34 يذًذ اثشاْٛى ػجذ انذًٛذ أدًذ

64.  
 20 يذًذ ػجذ انشاصم أدًذ ػجذ انشاصم 

61.  
 غ يذًذ ػٕض ػجذ انْٕبة كجشّ 

63.  
 23 يصطلٙ يذًذ يذًذ انشٕسثجٙ 

65.  
 24 َبدس ٚذٛٙ َٕٚظ يذًٕد خهٛم

68.  
 41 (3جٌٕ يٕسٚظ يإَظ ػبصس يٛخبئٛم )

69.  
 32 (3طّ اًٍٚ طّ َٕٚظ شذبرّ )

40.  
 46 (3)يذًذ أدًذ ػجذ انؼضٚض دًٕدِ َصش 

42.  
 ؽ (3)يذًذ دبكظ يذًذ دهًٙ دجٛت 
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت اندرخت

هُدسه ان

زراعٍه ان

وانُظى 

 انحٍىٌت

 تابع:

 تحهٍم االخهاداث

+عشز درخاث ندُت 

 يًتحٍٍُ

41.  
 (3)يذًذ ػجذ انًُؼى أدًذ ػجذ انؼبل 
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46.  
 40 (3)يذًذ يصطلٙ ػًش كزخ اهلل 

44.  
 30 (3)يذًٕد خبنذ يذًٕد كزٙ 

41.  
 44 (3)يذًٕد ػشثٙ دغٍ ػجذ اهلل 

43.  
 غ (3ٕٚعق دغٍ ػهٙ دغٍ خضش )

45.  
 15 (3ٕٚعق خبنذ ػجذ انًٕجٕد يذًذ يذًٕد )

48.  
 68 اّٚ ػجبط ػجذ انًُؼى 

49.  
 63 يذًذ أدًذ ػجذ انجهٛم

10.  
 41 أيٛش شبٍْٛ يذًذ انصـٛش 

االقتصاد  ئيباد

 انزراعً

 تعشز درخاثُى  +

 ندُت يًتحٍٍُ

 15 ادًذ صٍٚ ادًذ جؼلش  .2

 غ ادًذ عؼذ يذًذ دبيذ يذًذ انششثُٛٗ  .1

 40 ادًذ عًٛش ْٔجّ يذًذ جًؼّ  .6

 44 أدًذ ػبدل انغٛذ يذًذ ئثشاْٛى  .4

 41 أدًذ ٚبعش دبيذ يٛشِ   .1

 10 أعبيّ انغٛذ يذًذ ػجذ انؼهٛى   .3

 18 جالنّاششف ٚذٛٗ ػطّٛ جبد   .5

 14 اَظ انوطت انًزٕنٗ ػجذِ دغٍ انجُذٖ  .8

9.  
 41 دغبو كزذٗ عؼذ يذًذ انغٛغٗ

20.  
 62 خبنذ ثهٛؾ انًزٕنٗ اثٕ عؼٛذِ

22.  
 11 عبسِ انغٛذ يُصٕسعاليّ

21.  
 40 شبدٖ ششٚق يغؼذ انجهزبجٗ

 41 طّ ػجذ انؼهٛى طّ يذًذ   .26

 10 (4ػبصى انغٛذ عؼذ انشبرنٙ    )  .24

 61 ػجذ انًُؼى اثشاْٛى يذًذ ػجذ انُٕس   .21

23.  
 34 كٕصٖ يذًٕد كٕصٖ االعًش

 10 يؼٕض ػجذ انؼضٚض يؼٕض ػجذ انؼضٚض هبثم  .25

 13 َبدس ٚذٛٙ َٕٚظ يذًٕد خهٛم  .28

 34 ٕٚعق ػبدل دبيذ رٕكٛن   .29

 15 يذًذ أدًذ ػجذ انجهٛم  .10

 12 عبسح خهٛلّ ْبشى دغٍ دغٍٛ  .12

 32 عثًاٌخاند يحًد   .11
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت اندرخت

هُدسه ان

زراعٍه ان

وانُظى 

 انحٍىٌت

انهٍدرونٍكا واَالث 

    انهٍدرونٍكٍا

2.  
 أدًذ ػبدل انغٛذ يذًذ ئثشاْٛى 

 

14 

1.  
 10 ػجذ انلزبح أدًذ ػجذ انلزبح  يذًذ

6.  
 64 انشًٛبء ػبدل دبيذ رٕكٛن 

4.  
 غ (3)خبنذ َجٛم ػجذ انهطٛق يذًذ انلوٙ 

1.  
 26 يذًذ خهٛم خهٛم يذًذعهٕٖ 

3.  
 18 ػجذ اهلل  يذًذ ادًذ أدًذ

5.  
 صفز ػهٙ يذًذ ػهٙ نٛهّ

8.  
 12 ػًش ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى ػجذ اهلل

9.  
 30 (3)يذًٕد أدًذ يذًذ ػجذ انؼضٚض دًٕدِ َصش 

20.  
 19 (3)َجٕ٘ ئثشاْٛى ػجذ انشاصم 

22.  
 14 ْبدٖ أششف عهًٛبٌ 

 اندٌُايٍكا انحزارٌه

 تعشز درخخًس  +

 ندُت يًتحٍٍُ

2.  
 61 خبنذ ثهٛؾ انًزٕنٗ اثٕ عؼٛذِ

 12 يذًذ خهٛم خهٛم يذًذعهٕٖ   .1

6.  
 18 كبدّٚ عبيخ يذًذ ػجذ انلزبح يذًذ

4.  
 10 يذًذ ادًذ طّ انششثُٛٗ

1.  
 63 يذًٕد يصطلٗ يذًذ ادًذ دهٛوّ

3.  
 34 دجبصَ٘شدٍٚ دبرى يذًذ أثٕ 

5.  
 34 يذًٕد يذًذ انغٛذ ػهٙ َصش

8.  
 34 أدًذ ػبدل انغٛذ يذًذ ئثشاْٛى

( 6رٌاضه )

 انًعادالث انتفاضهٍت

 49 ػجذ انلزبح أدًذ ػجذ انلزبح يذًذ  .2

 34 أعبيّ انغٛذ يذًذ ػجذ انؼهٛى  .1

 19 أعبيّ انًـبٔس٘ ايٍٛ انًـبٔس٘  .6

4.  
 34 عؼذ يذًذ انغٛغٙدغبو كزذٗ 

1.  
 16 خبنذ ثهٛؾ انًزٕنٗ اثٕ عؼٛذِ

 غ (3خبنذ َجٛم ػجذ انهطٛق يذًذ انلوٙ )  .3

 34 انذعٕهٙصبنخ يذًذ صالح ادًذ   .5

8.  
 10 ػًش ػجذ انؼضٚض اثشاْٛى ػجذ اهلل

 غ نإ٘ يذًذ يشصٔم يذًذ   .9

 10 يذًذ ػٕض يذًذ ػجذ انْٕبة كجشّ   .20

22.  
 18 ػٕض انًزٕنٗ ػهِٕٛ يذًذ يزٕنٗ



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    

 

 صلذخ
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 اندرخت

 

 انُهائٍت

هُدسه ان

زراعٍه ان

وانُظى 

 انحٍىٌت

( 6رٌاضه )تابع : 

 انًعادالث انتفاضهٍت

 34 يذًذ يصطلٗ يُصٕس ٕٚعق ششف  .21

 34 يؼٕض ػجذ انؼضٚض يؼٕض ػجذ انؼضٚض هبثم  .26

 45 َذٖ يصطلٗ يذًذ دبيذ طّ  .24

 43 انشبيٙادًذ  عبيٕٙٚعق   .21

 34 يذًذ أدًذ انغٛذ انًزٕنٙ انشبػش   .23

يهاراث االتصال 

 وانعزض  انفعال

 46 ادًذ جبثش يذًذ انغٛذ ؿُٛى  .2

 غ خبنذ ثهٛؾ انًزٕنٗ اثٕ عؼٛذِ  .1

 34 يذًذ يصطلٗ يُصٕس ٕٚعق ششف  .6

أساسٍاث 

 ـىــــاالراضـ

 10 ادًذ جبثش يذًذ انغٛذ ؿُٛى  .2

 19 اعالو ػبدل عؼذ يذًذ اثٕ انٕكب   .1

 10 دَٛب يغؼذ ػجذ انـلبس ػطِٕ  .6

 14 سهّٛ يصطلٙ انغؼٛذ ػجذ انجٕاد   .4

 18 انذعٕهٙصبنخ يذًذ صالح ادًذ   .1

 45 ػجذ اهلل  يذًذ ادًذ أدًذ  .3

 16 عؼٛذ ػجذ اهلل انذغبٍَٛ ػجذ اهلل   .5

 41 كبدّٚ عبيخ يذًذ ػجذ انلزبح يذًذ  .8

 35 كٕصٖ يذًٕد كٕصٖ االعًش  .9

 31 عهًٛبٌ كٛشنظ يبجذ يذت َصٛق  .20

 69 نإ٘ يذًذ يشصٔم يذًذ   .22

 10 ادًذ انغٛذ يزٕنٙ انشبػش يذًذ   .21

 10 يذًذ دًذ٘ يذًذ شٕهٗ يذًذ   .26

 34 َذٖ يصطلٗ يذًذ دبيذ طّ  .24

 12 ٕٚعق عبيٗ ادًذ انشبيٗ  .21

 10 طّ ػجذ انؼهٛى طّ يذًذ  .23

 10 أّٚ شبٍْٛ يذًذ انصـٛش   .25

 34 حًد رضا انسٍد انسٍد رفاعى حسٍا  .2 أساسٍاث عهىو األغذٌت

أساسٍاث إَتاج 

 حٍىاًَ ودواخٍ  

 11 جبثش يذًذ انغٛذ ؿُٛى دًذ ا  .2

 34 أدًذ عؼذ يذًذ دبيذ يذًذ انششثُٛٗ   .1

 11 سٚٓبو يذًذ أدًذ انًهٛجٙ   .6

4.  
 15 طّ ػجذ انؼهٛى طّ يذًذ  



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 اندرخت

 

 انُهائٍت

هُدسه ان

زراعٍه ان

وانُظى 

 انحٍىٌت

 تابع : 

أساسٍاث إَتاج 

 حٍىاًَ ودواخٍ  

1.  
 عؼٛذ ػجذ اهلل انذغبٍَٛػجذ اهلل 

18 

3.  
 12 ػهٙ يذًذ ػهٙ نٛهّ

5.  
 34 ( 3كشٚى سضب يصطلٙ يذًذ أثٕ طبدٌٕ )

8.  
 63 يذًذ دًذ٘ يذًذ شٕهٙ يذًذ 

9.  
 14 يذًذ يصطلٙ يُصٕس ٕٚعق ششف 

20.  
 غ يذًٕد ػجذ انغزبس ػجبط يٕعٙ 



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 

 انُهائٍت  اندرخت

 انعاو

 كًٍٍاء عضىٌه

درخاث خًس +

 ندُت يًتحٍٍُ

 ثبعى يذًٕد ػجذ انًهك يذًذ كشدبد  .2

 

44 

 32 انجشثشٖثبْش دغٍ انغؼٛذ   .1

6.  
 غ ضذٗ يذًٕد ادًذ ػطّٛ هًش

 31 يذًذ اثشاْٛى ػجذ انٕاسس ػجذ انٕاسس  .4

 11 يٗ يذًذ ادًذ جبد دجبصٖ  .1

3.  
 34 دبصو انغٛذ ػجذ انذٗ دغٍ اثٕ ثذٔ٘

5.  
 34 ايبل دغبٍَٛ جبد دغبٍَٛ 

8.  
 15 صالح يذًذ انغٛذ يذًذ َصش 

9.  
 10 يذًذ ثشٛش ادًذ  يذًذ انجًم 

20.  
 غ َشيٍٛ ػًبد يخزبس دغبٍَٛ انكُبَٙ 

22.  
 11 ٚبعًٍٛ ػشكبد انغٛذ انجغطٕٚغٙ 

21.  
 40 أالء سشذ٘ يذًذ شذبرّ 

26.  
 45 (3صُٚت شذزّ سثٛغ دغٍ ػًبشّ )

24.  
 10 (3صالح ػجذ انْٕبة صالح يذًذ ئثشاْٛى )

21.  
 18 (3ْبنّ خبنذ ػجٛذ ػجٛذ )

23.  
 11 (3دبكظ دلُٙ )يذًذ صٍٚ انؼبثذٍٚ يذًذ 

25.  
 30 َٕسْبٌ َجٛم ػشكّ

أساسٍاث عهى 

 انىراثت

2.  
 18 ادًذ ػًبد انذٍٚ اثشاْٛى 

1.  
 32 انغٛذ يؼٕض يذًذ يؼٕض

6.  
 34 ايٛشح سجت يذًذ اثٕ صبنخ 

4.  
 11 يذًٕد يذغٍ جبثش كضم 

1.  
 45 ْبنّ يذًذ انجذٖٔ عبنى عبنى

3.  
 غ َٛشيٍٛ أعبيّ صبثش

أساسٍاث 

 االراضـــــــى

2.  
 34 ادًذ اثشاْٛى شهجٙ شهجٙ 

1.  
 34 ادًذ يذًذ يذًذ ادًذ ػهٙ 

6.  
 34 اعشاء يذًذ يذًذ انغٛذ ػٕٚذ 

 34 اعًبء اثشاْٛى يذًذ انغٛذ عًبدّ   .4

 34 اعًبء سيضبٌ ادًذ اثشاْٛى ػجذ اهلل   .1

3.  
 34 ايُّٛ يذًذ يذًٕد ػٛغٗ انًؼهى

5.  
 34 عؼذ جبٔٚش اًٚبٌ َجّٛ عٛذ ادًذ

 34 اّٚ ػبطق ػجذ انشاصم ػشكّ  .8



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 تابع: 

أساسٍاث 

 االراضـــــــى

 انُٓبئٛخ  انذسجخ االسى و

 دغبو ْبَٙ يذًٕد انغٛذ ادًذ   .9

 

34 

 34 دُٚب ادًذ يذًذ ادًذ سضٕاٌ   .20

22.  
 34 سضب يذًذ ادًذ يذًذ دغٍ انشذبد

21.  
 18 عًّٛ ٚبعش يٕعٗ يذًٕد

26.  
 34 شؼجبٌ سيضبٌ شذبرّ يذًذ

 34 ػبثذ ششٚق شؼجبٌ خهٛم   .24

21.  
 34 ػجذ اهلل يذًذ يذًذ ػهٗ

23.  
 34 ػًشٔ صبنخ شذبرّ انًغؼٕدٖ

25.  
 34 كشٚى يصجبح ػٕف انغٛذ ػٕف

28.  
 16  يذًذ ادًذ ػجذ انلزبح ػجذانؼبل

 10 يذًذ ثشٛش ادًذ يذًذ انجًم   .29

 34 يذًذ يصطلٙ اثشاْٛى كٛبض   .10

12.  
 34 يُصٕس انغٛذ يذًذ جبثش كلبكٙ

11.  
 34 َٓٗ انذغُٛٗ يذًذ ػٛغٗ دٚبة

16.  
 15 َٕسا انؼذٖٔ انغٛذ انششثُٛٗ

14.  
 30 ْبجش ٕٚعق دغٍٛ ٕٚعق االعطٗ

11.  
 34 ْذٖ َبصش االيبو االيبو دغٍ صوش

13.  
 34 ٔنٛذ ٔائم انشذبد يذًذ ػٛغٗ

15.  
 36 أدًذ ثذٚش ئثشاْٛى ثذٚش

18.  
 34 دبصو انغٛذ ػجذ انذٙ دغٍ 

19.  
 34 خبنذ ادًذ ػجذ انالِ َجى 

60.  
 34 كشٚى انغٛذ ػثًبٌ انغٛذ 

62.  
 34 يبْش أعبيّ طهؼذ خهٛم 

61.  
 34 يذًٕد دغبو ػجذ انشدًٍ شهجٙ 

 12 يٓب دغٍ انغؼٛذ دغٍ ثبنٙ   .66

64.  
 34 َذا يذًٕد ػجذ سثّ يذًذ 

61.  
 34 َذ٘ ػبطق يذًذ ادًذ ػجذاهلل 

63.  
 16 َذ٘ يذًذ انغؼٛذ يذًذ انغٛذ

65.  
 36 ُْبء شؼجبٌ ػٛذ ثذٚش 

68.  
 14 ٚبعًٍٛ سضب ػطّٛ دغٍ 

69.  
 34 ٕٚعق يذًذ ادًذ عاليّ 

40.  
 13 يؼزض يجذ٘ ػجذ انوبدس دًذاٌ



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت  اندرخت

 انعاو

 تابع: 

أساسٍاث 

 االراضـــــــى

 ٔالء يجذ٘ ػجذ انـلبس يذًذ صبنخ   .42

 

46 

 34 أدًذ ػثًبٌ دغٍ انجغَٕٛٙ  .41

 10 أّٚ أعبيّ ػهٙ ػهٙ ششف انذٍٚ   .46

أسس تغذٌه 

انحٍىاٌ 

واندواخٍ 

 واألسًاك

 34 ادًذ انغٛذ شهجٙ يذًذ انشٕسثجٙ   .2

 42 دبرى ثشٛش اثشاْٛى انجشػٙ   .1

 36 (3ػجذ انؼظٛى يصطلٙ ػجذ انؼظٛى )  .6

 10 ػهٙ ػجذ انذبكظ ػهٙ انجُذاس٘   .4

 10 يذًذ ػجذ انًُطهت يذًذ يصطلٙ   .1

 18 يذًذ ػجذاهلل ساشذ ػجذاهلل ٕٚعق   .3

 10 يذًذ ػًبد يذًذ ػجذ انؼضٚض يذًذ   .5

 12 يذًٕد دغبو ػجذ انذًٍ شهجٙ   .8

 10 يذًٕد يصطلٗ يذًذ ػشكبٌ  .9

 10 يُٙ يذًذ انغؼٛذ دغٍ انشٚظ   .20

أساسٍاث انغذاء 

 وانتغذٌت

 

 غ (3أدًذ َبصش يزٕنٙ صبنخ ػجذ انؼبل )  .2

 45 اعًبء ػجذ انُٕس عهًٛبٌ عهًٛبٌ انؼششٖ  .1

 61 (3انٓبو دغٍ انغٛذ يذًذ انغُجبطٙ )  .6

 42 دُٚب انغٛذ ػجذاهلل ػجذ انًوصٕد   .4

 10 (3عبسِ يذًذ ػجذ انذًٛذ يذًذ دغبٍَٛ )  .1

 43 عٓٛش ػطّٛ ػجذ انشدًٍ ػطّٛ ػجذ   .3

 10 نجُٙ يذًذ ػجذ انًجٛذ انغٛذ يذًذ   .5

 34 (3يشِٔ انغٛذ ػجذ انهطٛق انغٛذ )  .8

 34 يصطلٙ يذًذ يذًذ ػهٙ   .9

أساسٍاث عهىو 

 األغذٌت

 42 ادًذ اثشاْٛى ادًذ انًشعٙ ادًذ ػجذِ  .2

 10 أدًذ ثذٚش ئثشاْٛى ثذٚش  .1

 45 اعًبػٛم انؼششٖادًذ ػصبو   .6

 14 ادًذ ػًبد انذٍٚ اثشاْٛى ادًذ انذٚت   .4

 18 ادًذ َؼًبٌ ادًذ يذًذ انجؼجٛش٘  .1

 41 ئعشاء انغٛذ انغؼٛذ انًـبص٘   .3



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت  اندرخت

 انعاو

 تابع: 

أساسٍاث عهىو 

 األغذٌت

 انشًٛبء يجذٖ اثٕ انلزٕح دًٛذِ انغٛذ  .5

 

 غ

 10 (4انؼشًبٔ٘ جًؼّ اثشاْٛى )   .8

 69 أيٛشِ يذًٕد يذًٕد  .9

 34 عهًٗ ػجبط ػجذِ ػجبط انًالح  .20

 34 ػجذ انشدًٍ سضب يذًذ يزٕنٙ   .22

 10 ػًش انغٛذ  يذًذ كزذٙ  .21

 41 كبطًّ انغٛذ شؼجبٌ انغٛذ   .26

 14 (4سيض٘ يًذٔح يُصٕس )  .24

 43 (4يذًذ ثٓجذ ػجذاهلل خضش )  .21

 10 يذًذ يذًٕد يذًذ يذًٕد ػجذ انْٕبة  .23

 16 يذًذ ٔنٛذ يذًذ طّ يذًٕد   .25

 34 َذٖ عبيٗ ادًذ ساشذ  .28

 45 ْبنّ يذًذ يغؼذ يغؼذ َٕسانذٍٚ  .29

 13 خبنذ ادًذ ػجذ انالِ َجى   .10

 14 يٗ جًؼّ يذًذ ػجذسثّ  .12

أسس كًٍٍاء 

 حٍىٌت

+خًس درخاث 

 ندُت

 69 خطبة اعشاء انغٛذ يذًذ يذًٕد   .2

 غ ئعشاء ػجذ انغالو جبد  .1

 12 ايُّٛ يذًذ يذًٕد ػٛغٗ انًؼهى  .6

 10 اًٚبٌ اششف ػجذ انكشٚى يذًذ  .4

 34 دػبء اثشاْٛى اثشاْٛى اثشاْٛى عؼذ  .1

 غ (3ششٍٚ سجت ػجذ انذًٛذ دًٕدِ يذًذ )  .3

 46 ػجٛش االيبو االيبو يذًذ ػجذ انشاصم  .5

 11 ػجذ انشدٛىنًٛظ انغٛذ يذًذ   .8

 16 َٕسِ يذًذ سضب كزذٗ يوجم  .9

يقديه فً 

انهُدست 

 انزراعٍت

درخاث عشز+

 يًتحٍٍُ ندُت

 34 ادًذ انغٛذ يذًذ انشٕسثجٙ   .2

 34 ادًذ ثبعى يذًٕد ػجذ انشدًٍ ادًذ   .1

 46 اعشاء يذًذ انغٛذ ػٕٚذ   .6

 34 اعًبء يذًذ  اثشاْٛى َٕٚظ  يذًذ   .4

 34 ايٛشِ سجت يذًذ اثٕ صبنخ   .1

 43 اّٚ اعبيّ ػهٙ ػهٙ ششف انذٍٚ   .3

 63 اّٚ ػبطق ػجذ انشاصم ػشكّ  .5



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انًقزر انبزَايح
 و

 االسى
 انُهائٍت  اندرخت

 

 تابع: 

يقديه فً 

انهُدست 

 انزراعٍت

+عشزدرخاث 

 ندُت يًتحٍٍُ

8.  
 صُٚت ظشٚق جًؼّ انششثُٛٙ 

 

31 

9.  
 18 عبسِ جًبدِ عؼذ ػهٙ انششثُٛٙ 

20.  
 32 عًّٛ انغٛذ صبثش ػجذ انذًٛذ 

22.  
 16 عٓٛش ػطّٛ ػجذ انشدًٍ ػطّٛ 

21.  
 34 ششٔم ٔائم انغٛذ  شجم 

26.  
 34 شًٛبء انغٛذ انغٛذ شجُذ

24.  
 34 شًٛبء يذًذ جًؼّ يذًذ 

21.  
 31 ػبثذ ششٚق شؼجبٌ خهٛم 

23.  
 غ كبطًّ شؼجبٌ ادًذ ادًذ ػهٙ 

25.  
 16 كبطًّ انغٛذ شؼجبٌ انغٛذ 

28.  
 34 كشٚى ػضد ػجذ انهطٛق ػجذ انًوصٕد 

29.  
 34 كشٚى يصجبح ػٕف انغٛذ ػٕف 

10.  
 42 يُبس اًٍٚ جًبل ايٍٛ 

 11 يُٙ انغؼٛذ يذًذ يذًذ يشعٙ   .12

11.  
 11 َذ٘ يذًذ انغؼٛذ يذًذ انغٛذ 

16.  
 34 َٕسْبٌ ػضاو اثشاْٛى يًذٔح 

14.  
 18 أدًذ دبيذ دغٍ دبيذ ػجذِ 

11.  
 32 أدًذ ػجذ انهطٛق ػجذ انذًٛذ دًٕدِ 

13.  
 30 ئعشاء انغٛذ انغؼٛذ انًـبص٘ 

15.  
 15 ػهٙ انغٛذ  اّٚ ػجذ انؼضٚض

18.  
 34 أعًبء أدًذ صالح صبنخ 

19.  
 36 كبطًّ دبيذ ػجذ انْٕبة 

60.  
 45 كٕصّٚ ٔائم ثٓجذ 

62.  
 15 يذًذ أدًذ األيبو انـشٚت 

 36 (3يذًذ ػجذ انٕدٔد ػجذِ سصم )  .61

 34 يذًذ َشأد ٖضكشٚب يذًذ   .66

 13 ْبنّ يذًذ انجذٔ٘ عبنى عبنى   .64

61.  
 34 (3ْجّ انغٛذ ػجذ انًُؼى ئثشاْٛى )

63.  
 34 ْذ٘ ئثشاْٛى دغٍٛ أثٕ هٕسِ 

65.  
 36 ٔالء يجذ٘ ػجذ انـلبس صبنخ صبنخ 



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

أساسٍاث   

إَتاج 

 يحاصٍــــم

+عشزدرخاث 

 ندُت يًتحٍٍُ

 أدًذ اثشاْٛى أدًذ انًشعٙ   

 

11 

 21 أدًذ انغٛذ طّ ػجذ انهطٛق   

 13 أدًذ ػصبو أدًذ انؼشش٘   

 34 أعالو كزذٙ انغٛذ ػجذِ دغٍٛ   

 24 أعًبء ػجذ انذكٛى عؼذ يُصٕس  

 28 أششف ػبطق طّ انُجبس   

 21 أيبل دغبٍَٛ جبد دغبٍَٛ   

 31 األء عبنى سيضبٌ انجبص    

 29 أيُّٛ يذًذ يذًٕد ػٛغٙ انًؼهى   

 33 ئًٚبٌ انششثُٛٗ ػجذ انشدٛى دغٍ   

 31 ثبعى يذًٕد ػجذ انًهك يذًذ كشدبد   

 31 ثبْش دغٍ انغؼٛذ انجشثش٘   

 38 عبسح انٓبَئ يذًذ انغٛذ أثٕ انؼٍُٛ   

 23 عًش انغؼٛذ هطت انشجبل يذًذ   

 28 ػهٙ ػجذ انذبكظ ػهٙ انجُذاس٘   

 29 كشٚى ػضد ػجذ انهطٛق ػجذ انًوصٕد  

 24 يذشو يذًذ صبنخ  يذشو يذًذ انشبرنٙ  

 17 يذًذ ئثشاْٛى ػجذ انٕاسس ػجذ انٕاسس  

 11 يذًذ ػًبد يذًذ ػجذ انؼضٚض   

 31 يذًذ َبجٙ انغٛذ يذًذ   

 13 يذًٕد ػجذ انهطٛق يذًذ انصٛبد   

 21 يشٚى طبسم دهًٙ يذًذ انزكٙ   

 38 يصطلٙ ػهٙ كبيم انؼٕضٙ   

 39 يصطلٙ يذًذ ػهٙ ػهٙ يجبْذ   

 34 يُٙ أدًذ انغؼٛذ ادًذ انذًبهٙ   

 32 يٛشَب ػجذِ ػجذ انْٕبة انذغُٛٙ   

 21 َجٛم ػًبد كًبل دجٛت ثـذاد٘  

 28 (3ئعشاء ػالء صبنخ يصطلٙ )  

 21 (3اعالو يذًذ ػطّٛ دغٍ ػجذ انغالو )  

 34 أالء سشذ٘ يذًذ شذبرّ  



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 تابع:

أساسٍاث   

إَتاج 

 يحاصٍــــم

+عشزدرخاث 

 ندُت يًتحٍٍُ

 (3أيبَٙ طهجّ انجبص طهجّ أدًذ )  

 

14 

 31 (3أيبَٙ دغٍ ػهٙ يذًذ )  

 42 أيٛشِ يذًٕد يذًٕد  

 21 اّٚ ػجذ انؼضٚض ػهٙ انغٛذ   

 31 (3دغبو دًذ٘ يذًذ أدًذ ػًبس )  

 ؽ (3خبنذ طبْش ئثشاْٛى انجـذاد٘ شزّٛ )  

 31 (3سجبئٙ يجذ٘ انذعٕهٙ يذًذ انذؿٛذ٘ )  

 11 (3ػجذ انذًٛذ عهًٛبٌ ئثشاْٛى أثٕ هٕسِ )  

 31 (3ػجذ انشدًٍ يصطلٙ ػجذ انٓبد٘ )  

 37 (3يذًذ ػجذ انٕدٔد ػجذِ سصم )  

 31 يذًٕد انغٛذ طّ يذًذ دطت   

 41 يذًٕد ػجذ انصبدم كًٓٙ يذًٕد   

 37 (3ػجذ انًؼطٙ جًؼّ )يٙ كبٚض يذًذ   

 21 َجّٛ يصطلٙ يذًذ أثٕ دؿٛذ   

 33 َذ٘ كزذٙ انًذًذ٘ انجذايٙ   

 47 َشيٍٛ يذًذ يذًذ انغٛذ   

 31 َٕسْبٌ أششف يذًٕد يذًذ انغٛذ   

 17 َٕسْبٌ يذًذ عًٛش ػجذ انؼضٚض   

 21 ْبنّ يذًذ يغؼذ يغؼذ َٕس انذٍٚ   

 31 ْذٚش يذًٕد يذًذ انشذبد يذًذ   

 11 ْشبو صالح انًزٕنٙ انجٕٛيٙ   

 31 ضذٗ يذًٕد أدًذ ػطّٛ   

أساسٍاث 

يٍكزوبٍىنىخٍا 

 عاو

درخاث خًس +

 ندُت يًتحٍٍُ

 31 أدالو ػبطق يذًذ يذًٕد انطُطبٔ٘   

 24 أدًذ انغٛذ  طّ ػجذ انهطٛق   

 31 أدًذ انغٛذ شهجٙ يذًذ انشٕسثجٙ  

 29 أدًذ انغٛذ ػجذ انٓبد٘ ػًشاٌ   

 29 أدًذ ثكش انغٛذ ثكش أدًذ   

 28 أدًذ عبنى ػجذ انشاصم أدًذ عبنى   

 23 أدًذ ػبصى ئعًبػٛم انؼشش٘   

 21 أدًذ ػثًبٌ دغٍ انجغَٕٛٙ   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 تابع:

أساسٍاث 

يٍكزوبٍىنىخٍا 

 عاو

درخاث خًس +

 ندُت يًتحٍٍُ

 أدًذ ػًبد انذٍٚ ئثشاْٛى أدًذ انذٍٚ   

 

12 

 21 أدًذ يذًذ يذًذ أدًذ ػهٙ انلضبنٙ   

 31 أدًذ َؼًبٌ أدًذ يذًذ انجؼجٛش٘   

 34 أعبيّ انغٛذ يذًٕد ػهٙ كضم  

 29 ئعشاء يذًذ يذًذ انغٛذ ػٕٚذ   

 31 ئعشاء يذًٕد رٕكٛن ػجذِ انًٕجٙ   

 23 اعالو كزذٙ انغٛذ ػجذِ دغٍٛ   

 34 انغؼٛذ يذًذ انغؼٛذ ششٚق   

 11 انغٛذ يؼٕض يذًذ يؼٕض   

 ؽ انشًٛبء يجذ٘ أثٕ انلزٕح دًٛذِ   

 21 ايبل  دغبٍَٛ جبد دغبٍَٛ  

 ؽ اّٚ أدًذ ػجذ انًُؼى ػجبط ػبيٕد  

 33 أّٚ انغٛذ ايٍٛ يذًٕد دجش   

 31 خبنذ ٔنٛذ كبسٔم ػشكّ انكٕيٙ   

 13 عبسِ انٓبَئ يذًذ انغٛذ أثٕ انؼٍُٛ   

 21 عًش انغؼٛذ هطت انشجبل يذًذ   

 29 عًّٛ  انغٛذ صبثش ػجذ انذًٛذ صبثش   

 34 عًّٛ ٚبعش يٕعٙ يذًٕد   

 31 ششٔم َبجٙ كًٓٙ عهًٛبٌ يذًٕد   

 2 ضذٙ يذًٕد أدًذ ػطّٛ هًش   

 31 ػجذ انشاصم ػجذ انؼضٚض ػجذ انشاصم   

 31 ػجذ انشدًٍ سضب يذًذ انًزٕنٙ   

 31 ػًش صبنخ شذبرّ انًغؼٕد٘   

 24 ؿبدِ يذًٕد انغٛذ يذًذ يذًٕد   

 34 كبسط يذًذ كإاد ػجذ انذًٛذ انجبص   

 31 كشٚى ػضد ػجذ انهطٛق ػجذ انًوصٕد   

 33 كشٚى يصجبح ػٕف انغٛذ ػٕف   

 24 يذشو يذًذ صبنخ يذشو يذًذ   

 31 يذًذ ئثشاْٛى ػجذ انٕاسس ػجذ انٕاسس   

 21 يذًذ أدًذ ػجذ انلزبح ػجذ انؼبل   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 تابع: 

أساسٍاث 

يٍكزوبٍىنىخٍا 

 عاو

+خًس درخاث 

 ندُت يًتحٍٍُ

 يذًذ انغٛذ يذًذ  جبثش انكلبكٙ   

 

21 

 32 يذًذ ثشٛش أدًذ انجًم   

 47 يذًذ ػجذ اهلل  سشبد ػجذ اهلل  

 21 يذًذ سضب يذًذ انؼشًبٔ٘ خضش   

 33 يذًذ صبثش يذًٕد يذًذ دهًّٛ   

 24 يذًذ يذًٕد يذًذ يذًٕد ػجذ انْٕبة    

 33 يذًذ َبجٙ انغٛذ يذًذ   

 31 يذًذ ٚبعش شٕهٙ إَٔس يذًذ   

 28 يذًٕد دغبو ػجذ انشدًٍ شهجٙ   

 47 يذًٕد سأكذ يذًٕد ػطّٛ   

 38 يذًٕد ػجذ انهطٛق يذًذ انصٛبد   

 28 يذًٕد يجذ٘ يذًذ انـشٚت   

 33 أدًذ ثذٚش ئثشاْٛى ثذٚش   

 14 أدًذ ػجذ انهطٛق ػجذ انذًٛذ دًٕدِ   

 24 ئعشاء ػجذ انغالو جبد   

 17 أالء سشذ٘ يذًذ شذبرّ  

 ؽ أيٛشِ يذًٕد يذًٕد   

 31 (3صُٚت شذزّ سثٛغ دغٍ ػًبشّ )  

 22 ػًش انغٛذ  يذًذ كزذٙ   

 28 يذًٕد يصطلٙ يذًذ ػشكبٌ   

 31 يصطلٙ ػهٙ كبيم انؼٕضٙ   

 12 يصطلٙ يذًذ ػهٙ ػهٙ يجبْذ   

 34 يُٙ انغؼٛذ يذًذ يذًذ يشعٙ   

 34 يٓب ئٚٓبة يذًذ يذًذ ػهٙ  

 37 يٛشَب ػجذِ ػجذ انْٕبة انذغُٛٙ   

 24 َجٛم ػًبد  كًبل دجٛت ثـذاد٘  

 39 َجّٛ يصطلٙ يذًذ أثٕ دؿٛذ   

 22 َذٖ يذًذ انغؼٛذ يذًذ انغٛذ   

 ؽ َشيٍٛ ػًبد يخزبس دغبٍَٛ انكُبَٙ   

 31 َٕسْبٌ أششف يذًٕد يذًذ انغٛذ   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    

 

 صلذخ

| 48 

 انعاو

 تابع:

أساسٍاث 

يٍكزوبٍىنىخٍا 

 عاو

+خًس درخاث 

 ندُت يًتحٍٍُ

 َٕسْبٌ يذًذ عًٛش ػجذ انؼضٚض   

 

11 

 34 َٛشيٍٛ أعبيّ صبثش دغبٍَٛ   

 31 ْبنّ يذًذ يغؼذ يغؼذ َٕس انذٍٚ   

 ؽ ْجّ أششف يٕعٙ ػُزش انًشعٙ   

 ؽ ْذٚش يذًٕد يذًذ انشذبد   

 ؽ ٔالء ػجذ انٓبد٘ أدًذ اعًبػٛم   

 34 ٚبعًٍٛ ػشكبد انغٛذ انجغطٕثٛغٙ  

 33 (3ئعشاء دًٕدِ ئثشاْٛى انغٛذ انهًؼٙ )  

 ؽ (3)أًٍٚ ػهٙ انؼجبد٘ ػهٙ عٛذ أدًذ    

 21 (3ئًٚبٌ انغٛذ صبنخ ػجذِ عبنى )  

 31 اّٚ ػجذ انؼضٚض ػهٙ انغٛذ   

 23 (3دغبو دًذ٘ يذًذ أدًذ ػًبس )  

 13 (3خهق يذًذ ػجذ انشدًٍ ػجذ انشدًٍ )  

 27 (3شٛشٍٚ جًبل يذًذ يُصٕس )  

 32 (3ػًشٔ خبنذ ػجذ انًُطهت ػٕض ٕٚعق )  

 21 يذًذ انغٛذ يذًذ ػهٙ   

 21 (3يذًذ ػجذِ ػٕض ئثشاْٛى )  

 21 (3يذًذ َصذٙ ؿُبو يذًذ )  

 31 (3يذًذ أدًذ كٓٛى شذبرّ )  

 23 (3يذًٕد أدًذ سيضبٌ ػهٙ انًٕاكٙ )  

 31 يذًٕد انغٛذ طّ يذًذ دطت  

 24 (3يؼبر سضب َجٛت يذًذ )  

 23 َٕسْبٌ َجٛم ػشكّ  

 27 يٗ جًؼّ يذًذ  

أساسٍاث 

اإلَتاج انحٍىاًَ  

 واندواخٍ

 31 أدالو ػبطق يذًذ يذًٕد انطُطبٔ٘   

 31 أدًذ انغٛذ  ػجذ انٓبد٘ ػًشاٌ   

 27 أدًذ انغٛذ طّ ػجذ انهطٛق   

 ؽ أدًذ دبيذ دغٍ دبيذ ػجذِ   

 31 أدًذ عبنى ػجذ انشاصم يذًذ عبنى   

 23 ئثشاْٛى يذًذ  دٚبةأدًذ ػطبٚب   

 31 أدًذ َؼًبٌ أدًذ يذًذ انجؼجٛش٘   

 13 أعبيّ انغٛذ يذًٕد ػهٙ كضم   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 تابع:

أساسٍاث 

اإلَتاج 

انحٍىاًَ  

 واندواخٍ

 ئعشاء يذًٕد رٕكٛن ػجذِ انًٕجٙ   

 

31 

 31 أعًبء ػجذ انذكٛى عؼذ يُصٕس   

 34 اّٚ أعبيّ ػهٙ ػهٙ ششف انذٍٚ   

 33 اّٚ انغٛذ ايٍٛ يذًٕد دجش   

 31 (4سيض٘ يًذٔح يُصٕس )  

 31 عهًٙ ػجبط ػجذِ ػجبط انًالح  

 31 عًّٛ انغٛذ صبثش ػجذ انذًٛذ   

 31 ششٔم َبجٙ كًٓٙ عهًٛبٌ  

 31 شؼجبٌ سيضبٌ شذبرّ  يذًذ  

 31 دغٍُٛشٛشٍٚ سضب أدًذ   

 31 ضذٙ يذًٕد أدًذ ػطّٛ هًش   

 31 ػجذ انشاصم ػجذ انؼضٚض ػجذ انشاصم   

 31 ػجذ اهلل يذًذ يذًذ ػهٙ   

 31 ػًشٔ صبنخ شذبرّ يغؼٕد٘  

 32 كشًّٚ يذًذ انغٛذ دهِٕ   

 31 نجُٙ يذًذ ػجذ انًجٛذ انغٛذ   

 29 يذًذ أدًذ ػجذ انلزبح ػجذ انؼبل   

 28 (4يذًذ ثٓجذ ػجذ اهلل خضش  )  

 32 يذًذ سضب يذًذ انؼشًبٔ٘   

 31 يذًذ صبثش يذًٕد يذًذ   

 29 يذًذ ػجذ اهلل ساشذ ػجذ اهلل   

 31 يذًذ يذًٕد يذًذ يذًٕد ػجذ انْٕبة   

 31 يذًذ يصطلٙ ئثشاْٛى كٛبض   

 31 يشٚى طبسم دهًٙ انغٛذ انزكٙ   

 31 يصطلٙ ػهٙ كبيم انؼٕضٙ ػهى انذٍٚ   

 31 يصطلٙ يذًذ  طّ دغٍ   

 21 يُبس اًٍٚ جًبل ايٍٛ انجاليَٕٙ   

 31 يُٙ يذًذ انغؼٛذ دغٍ انشٚظ  

 31 يٓب دغٍ انغؼٛذ دغٍ ثبنٙ   

 21 يٙ يذًذ ادًذ جبد دجبص٘   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 تابع:

أساسٍاث 

اإلَتاج 

انحٍىاًَ  

 واندواخٍ

 يٛشَب ػجذِ ػجذ انْٕبة انذغُٛٙ   

 

31 

 31 َجٛم ػًبد كًبل دجٛت ثـذاد٘   

 24 أدو ػًبد انشبكؼٙ ئثشاْٛى   

 31 روٕ٘ كًٓٙ ثشكبد ؿبَى   

 29 ػًش انغٛذ  يذًذ كزذٙ  

 31 يذًٕد انغٛذ طّ يذًذ دطت   

 31 (3ػجذ انشعٕل ػجذ انذبكظ )يصطلٙ خبنذ   

 31 يؼزض يجذ٘ نوبدس دًذاٌ   

 38 يٓب ئٚٓبة يذًذ يذًذ ػهٙ   

 21 (3َبدّٚ ػجذ انؼضٚض انًزٕنٙ ػهٙ )  

 27 َذ٘ ػبطق يذًذ أدًذ ػجذ اهلل    

 31 َذ٘ كزذٙ انًذًذ٘ انجذايٙ   

 28 ْجّ أششف يٕعٙ ػُزش انًشعٙ  

 31 ٕٚعق يذًذ ادًذ عاليّ   

 31 َٕسْبٌ َجٛم ػشكّ   

 31 َٛشيٍٛ أعبيّ صبثش   

يهاراث 

االتصال 

 وانتٍسٍز

 31 (3أيجذ انغٛذ ػجذ انغًٛغ انغٛذ ْشْش )  

 31 صالح يذًذ انغٛذيذًذ  َصش   

 31 ػًشٔ صبنخ شذبرّ انًغؼٕد٘   

 31 كشٚى يصجبح ػٕف انغٛذ ػٕف   

 31 (3يذًذ انغٛذ ػجذ انًطهت دغت انُجٙ )  

 31 (3يذًذ شلبء يذًذ يصطلٙ يذًذ عبنى )  

 31 (3يذًذ ػجذ انغالو ئعًبػٛم دغٍ )  

 31 (3يذًذ يصطلٙ ئثشاْٛى األعُبٔ٘ )  

 31 يذًذ يصطلٙ اثشاْٛى كٛبض   

 31 (3يذًٕد أدًذ سيضبٌ ػهٙ انًٕاكٙ )  

 31 يُبس اًٍٚ جًبل ايٍٛ انجاليَٕٙ   

 ؽ (3يٙ كبٚض يذًذ ػجذ انًؼطٙ جًؼّ )  

 31 َذ٘ سضب ػجذ انلزبح يذًذ دغٍ   

 31 َٕسْبٌ رٕكٛن يذًذ ػجذ انوبدس   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

يهاراث تابع: 

 االتصال وانتٍسٍز

 (3ْبَٙ انغٛذ يغؼذ انوضاص )  

 

31 

 31 أدًذ ػًبد انذٍٚ ئثشاْٛى   

 31 (3يذًٕد ػب٘ يذًٕد دغٍ )  

يٓبساد انذٛبح 

 ٔثوبكخ انؼًم انذش

 ؽ ادًذ ػًبد انذٍٚ اثشاْٛى ادًذ   

 21 اّٚ اعبيّ ػهٙ ػهٙ ششف انذٍٚ   

 21 ٚبسا دغٍ يذًذ يذًذ ػجذ انٕادذ   

 13 َشيٍٛ ػًبد يخزبس دغبٍَٛ   

 21 (3أدًذ يُصٕس أدًذ عٕٚهى )ػبدل   

 ؽ (3يذًٕد ػهٙ يذًٕد دغٍ ػهٙ )  

 28 (3يٙ كبٚض يذًذ ػجذ انًؼطٙ جًؼّ )  

ػهٕو انخضـــــــش 

 ٔانضُٚخ

 34 اعًبء جًؼّ انشذبد ػجذ انشٔؤف   

 31 ػجذ انشدًٍ سضب يذًذ يزٕنٙ   

 33 يذًذ سضب يذًذ انؼشًبٔ٘ خضش   

 34 يذًذ ٔنٛذ يذًذ طّ يذًٕد   

 21 يذًٕد ساكذ يذًٕد ػطّٛ   

 33 يذًٕد يجذ٘ يذًذ انـشٚت انؼذٔ٘   

 23 َشيٍٛ يذًذ يذًذ  انغٛذ  

 31 َٕسا انؼذٔ٘ انغٛذ انششثُٛٙ   

 24 يؼزض يجذ٘ ػجذ انوبدس دًذاٌ   

 21 ٔالء يجذ٘ ػجذ انـلبس يذًذ صبنخ   انضساػخ انؼضٕٚخ

أعبعٛبد ٔهبٚخ 

 َجبد

 27 ادًذ اثشاْٛى ادًذ انًشعٙ   

أدًذ ثبعى شٕهٙ ػجذ انلزبح ػجذ انشاصم   

(3) 
24 

 34 أدالو ػبطق يذًذ يذًٕد انطُطبٖٔ   

 37 اعشاء يذًٕد رٕكٛن ػجذِ انًٕجٙ   

 11 اعًبء ػجذ انذكٛى عؼذ يُصٕس  

 21 انغٛذ يؼٕض يذًذ يؼٕض  

 22 عهًٙ ػجبط ػجذِ ػجبط انًالح   

 33 يذًٕد ساكذ يذًٕد ػطّٛ   

 17 يذًٕد يجذ٘ يذًذ انـشٚت   

 21 يصطلٙ يذًذ طّ دغٍ   



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل

 أ.د/ َبظى ػجذ انشدًٍ شهجٗ يذًذ ػجذ انًجٛذ سصمأ.د/ خلبجٙ يذًٕد ػجذ انًُؼى.د/ أ    
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 انعاو

 ربثغ:

أعبعٛبد ٔهبٚخ 

 َجبد

 يُٙ ادًذ عؼذ ادًذ انذًبهٙ   

 

31 
 21 يٙ يذًذ ادًذ جبد دجبص٘   
 23 َذ٘ كزذٙ انًذًذ٘ انجذايٙ   
 31 َشيٍٛ ػًبد يخزبس دغبٍَٛ   
 ؽ َٕسْبٌ ػضاو اثشاْٛى يُذِٔ   
 22 ٚبعًٍٛ سضب ػطّٛ دغٍ  
 31 ٕٚعق يذًذ أدًذ عاليّ   
 12 اّٚ انغٛذ  أيٍٛ  يذًٕد دجش  
 38 يٙ جًؼّ يذًذ ػجذ سثّ   

يجبدئ  رصُٛغ 

 يُزجبد األنجبٌ
 31 عًش انغؼٛذ هطت انشجبل يذًذ انًزٕنٙ  

 4 اّٚ ادًذ ػجذ انًُؼى ػجبط   دششاد  اهزصبدّٚ

يوذيّ كٙ ػهى 

 انخهٛخ

 31 اعشاء انغٛذ يذًذ يذًٕد خطبة   
 31 االء عبنى سيضبٌ انجبص   
 31 اّٚ يذًٕد سجت صؿهٙ   
 ؽ يذًٕد ػجذ انصبدم كًٓٙ يذًٕد   
 31 األيبو يذًذ ػجذ انشاصمػجٛش األيبو    

يكبكذخ اٜكبد 

 انضساػٛخ

 31 ئعشاء أدًذ ػجذ انغًٛغ يذًذ   
 31 ئعالو كزذٙ انغٛذ ػجذِ دغٍٛ   
 28 دغبو ْبَٙ يذًٕد انغٛذ ادًذ   
 34 دُبٌ ػذَبٌ دغٍ انجشاٚذٙ   
 31 ػبثذ ششٚق شؼجبٌ خهٛم   
 31 كبطًّ دبيذ ػجذ انْٕبة  
 31 يذًذ يصطلٙ اثشاْٛى كٛبض   
 31 يُٙ ادًذ عؼذ ادًذ انذًبهٙ   
 33 َذ٘ سضب ػجذ انلزبح يذًذ   
 31 ْبنّ يذًذ انجذٔ٘ عبنى   

 ؽ ٔالء يجذ٘ ػجذ انـلبس يذًذ صبنخ   جٕدِ األساضٙ  

 ئَزبج دٔاجٍ ػبو

 29 ادًذ انغٛذ ػجذ انٓبد٘ ػًشاٌ   
 34 يذًٕد يصطلٙ يذًذ ػشكبٌ   
 28 يصطلٙ يذًذ ػهٙ ػهٙ يجبْذ  



 خايعت انًُصىرة

 فً يقزراث انثاَى  كشف درخاث طالب انًستىي 

 1028/1029انفصم اندراسى انصٍفى نهعاو اندايعى  

 
 
 

 41/8/4142( ثزبسٚخ 411كهٛخ يؼزًذح ثوشاس سهى )

  دانزؼهٛى ٔاالػزًبيٍ انٓٛئخ انوٕيٛخ نضًبٌ جٕدح
 

ساجغ  كزجخ أيالِ
 اإليالء

ساجغ 
 انكزبثخ

 ػًٛذ انكهٛخ    ٔانطالة ٔكٛم انكهٛخ نشئٌٕ انزؼهٛى سئٛظ انكُزشٔل
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