
   

 

 

 

                                      

 دنُــــــم انطـــــــالب انًخفــــــىلـــٍُ                                       

    

 " " حاضش يخًُض وسؤَت يسخمبهُــــــت                              

 

 4102 /4102  

 

 جايعت انماهشة                                          

 يشكض انًعهىياث وانخىثُك                                 

 انُشش ئداسة                                          
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٢



 يخابعـــت                                                  

 / عًشو صكشَا انبهخاجــــٍأ                                                

 او ـــــعانش ــــذَــــــًان                                                   

 أشــــــشاف                                                   

 َعًُت انسُذ عطُهانسُذة /                                                

 ئداسة انُشش                                                          

  ئعذاد وجًع انبُاَاث                                                    

 جىسج شحاحه َصشي                                                     

 فشَك انعًم

  حساو انذٍَ حسٍُ  –                  بذ هللا عبذ انسخاس ع ئًَاٌ                             

   َسًه احًذ اسًاعُم  –                       عبذانًجُذخانذ يحًذ                              

 ئدخال وحُسُك انكخشوَـــٍ

 حُاٌ يحًذ سفعج

٣



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤



 

 

 كخىس/ سئُس انجايعتكهًت االسخار انذ                                      
 

 

 فٍ كم عاو حمذو انجايعت ئنٍ وطُها وأيخها صهىساً يٍ شباب هزا انىطٍ حفىلىا فٍ دساساحهى           

 

 وحصهىا عهٍ أعهٍ انذسجاث وأصبحىا يإههٍُ نهًساهًت فٍ حمذو يصشَا انعضَضة .. ورنك وفاء نشسانخها  . 

 

 عًهُت وعهًُت يىفمت بارٌ هللا . كم انخًُُاث نهى بًسخمبم باهش وحُاة        

 

 

  جابش جاد َصاسأ.د/                                                                                                   

                                                                                                               

 سئُس انجايعــــت             

 

 

٥



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٦



 

 يذَش يشكض انًعهىياث وانخىثُككهًت 
 

 

 واًَاَاً يُا بأٌ حمذو بالدَا انحبُبت ،باب انًخفىلٍُ وكم انخمذَش واإلعضاص نهى نشابُائُا كم انفخش بأ

 

 ئسهاياً يُا فٍ حعضَض هزا انخفىقبذوٌ االهخًاو بانًخفىلٍُ يٍ أبُائُا انشباب و أٌ َسخًش الًَكٍ

 

 َمذو هزا انكخاب انزٌ َمذو نُا ًَارج يٍ شبابُا انىاعٍ انزٌ جعم يٍ انخفىق هذفاً نه .

 

 وَذعى هللا أٌ َكشسىا هزا انعهى وهزا انخفىق فٍ سفعت وحمذو وطُهى انغانٍ "يصش" .

 

 

 

 انًذَش انعــــاو                                                                                      

 

 أ / عًشو صكشَا انبهخاجً                       
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٨



 يمـــــذيـــت                                                 

 

 

،  َحذوٌ األيم وانطًىح فٍ نهزا انعاو   هاَسعــذ ئداسة انُشش بًشكض انًعهىياث وانخىثُك أٌ حصذس  دنُه    

أٌ حهحك يصش بشكاب انذول انًخمذيت ،  ونٍ َخى رنك ئال بانعهى واألخز بأدواحه ،  وها َحٍ َصذس دنُم 

انًخفىلٍُ يٍ أبُاء جايعت انماهشة فٍ يخخهف كهُاحها ويعاهذها ، آيهٍُ أٌ َكىٌ هزا انذنُم يحفًضا نغُشهى  

 ا َإدٌ فٍ انُهاَت ئنٍ سفع شأٌ يصشَا انعضَضة.يٍ انطالب عهٍ أٌ َحزوا حزوهى ،  يً

 

 اداسة انُشش                                                                                                              

 

 َعًُت انسُذ عطُه                                                                                                                
 

٩



كهٛح اٜداب

سارِ جًال انذٍٚ عهٙ صذلٙ

انهغت األنًبنُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

أياَٙ أدًذ انسٛذ سانى

انهغت انُبببنُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

سارِ يصطفٙ يذًٕد أدًذ

انهغت اإلَطبنُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٠



كهٛح اٜداب

شًٛاء دسٍ يذًٕد سٛذ

انهغت االَطبنُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

اًٚاٌ دًاد يكرو ذٕفٛك

انهغت انصُنُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١١



كهٛح انذمٕق

فاغًح دسٍ يذًذ دسٍ عهٙ انذٕٛاٌ

قطى انهغت انفرنطُت

رُذ رذاً

األونٍ :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

شٓٛرج ْاَٙ عثاش اتٕ انفرٕح

قطى انهغت انفرنطُت

رُذ رذاً

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

غارق عالء انسٛذ يذًذ انغعثاٌ

قطى انهغت انفرنطُت

رُذ رذاً

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٢



كهٛح انذمٕق

سهًٗ عصاو يذًذ ايٍٛ سهٛى

قطى انهغت انفرنطُت

رُذ

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ْاَٛا تذر انذٍٚ اتٕ انعٌٕٛ ادًذ

قطى انهغت انفرنطُت

رُذ

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ عًر اسًاعٛم عًر

----------

يًتبز يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٣



كهٛح انذمٕق

يذًذ َجٛة عثذ انذًٛذ

----------

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ عصاو عهٗ اتراْٛى

-----------

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

عاير يذًٕد ادًذ عًر

-----------

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٤



كهٛح انذمٕق

ادًذ اتراْٛى عثذ انذًٛذ دسٍ

----------

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انخبيص :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ غارق سعذ ادًذ تُٓسأ٘

قطى انهغت االنزهُسَت

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ سايٗ سًٛر سايٗ انسير

قطى انهغت االنزهُسَت

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٥



كهٛح انذمٕق

يذًذ عثذ انُاصر عثذ انفراح اتٕ شعهح

قطى انهغت االنزهُسَت

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ايٍٛ رًٌٕٚ ايٍٛ ٚعمٕب

قطى انهغت االنزهُسَت

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

شٛرٍٚ عهٙ يذًذ كرثٙ عهٙ

قطى انهغت االنزهُسَت

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٦



كهٛح االلرصاد ٔانعهٕو انساسٛح

عثٛر عثذ انعال زكٗ عهٙ

(عربً)االحصبء 

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

َٕرْاٌ عثذ انذًٛذ سٛذ دسُٗ

(عربً)اقتصبد 

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ْذٖ عاصى يذًذ جًعح

(فرنطٍ)اقتصبد 

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٧



كهٛح االلرصاد ٔانعهٕو انساسٛح

يٓٛراب صثذٗ يذًذ يذًذ

(عربً)عهىو ضُبضُت 

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يرٚى عثذانسالو ادًذ يٕسٗ

(عربً)عهىو ضُبضُت

يًتبزيع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٨



كهٛح انرجارج
 

دسٍٛ عًاد انذٍٚ دسٍٛ

يحبضبت

يًتبز يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ رظا إتراْٛى

إدارة أعًبل عربٍ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًٕد راشذ يذًذ يذًذ انثطم

يحبضبت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

١٩



كهٛح انرجارج
 

جاسًٍ يذسٍ ٚذٛٙ ادًذ

إدارة أعًبل إنزهُسٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يُّ هللا أًٍٚ عثذانْٕاب

رىررُب تًىَم و إضتخًبر

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٠



كهٛح انعهٕو
 

أدًذ عثذانردًٍ عثذانردًٍ أدًذ

فُسَبء ينفرد

يًتبز يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

آّٚ عًاد انذٍٚ عهٙ دًادِ

كًُُبء حُىَت/ يسدود كًُُبء 

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

سارِ دًذ٘ أدًذ يذًذ

كًُُبء حُىَت/ يسدود انتقنُت انحُىَت 

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢١



كهٛح انعهٕو
 

سارِ يذًٕد يذًٕد يذًٕد عثذِ

كًُُبء ينفرد

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

دساو انذٍٚ عهٙ عٕض عهٙ

كًُُبء حُىَت/ يسدود كًُُبء 

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيص :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٢



كهٛح غة انفى ٔاألسُاٌ

ْثح ادًذ انسٛذ عثذ انًطهة اتٕ عطّٛ

بكبنىرَىش طب انفى واالضنبٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ٕٚسرُٛا يٕزٚح شاكر

بكبنىرَىش طب انفى واالضنبٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

َٕرعثذ هللا إتراْٛى دسٍ انفٛهكأ٘

بكبنىرَىش طب انفى واالضنبٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٣



كهٛح غة انفى ٔاألسُاٌ

سارج ادًذ فرذٗ يذًذ

بكبنىرَىش طب انفى واالضنبٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ٚاسر ادًذ انسٛذ عهٙ اتٕ انسعٕد

بكبنىرَىش طب انفى واالضنبٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيص :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٤



 كهٛح انرًرٚط

ْذ٘ يصطفٙ يصطفٙ اتراْٛى

-----------

رُذ رذاً

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

صفاء عثذهللا نطفٙ سعذأٖ

------------

رُذ رذاً

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

أياَٗ صمر أدًذ اتراْٛى

-----------

رُذ رذاً

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٥



 كهٛح انرًرٚط

يذًذ صثذٙ سٛذ يذًٕد

-----------

رُذ رذاً

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

دُٚا عثذانًُعى أيٍٛ يذًذ انشافعٙ

-------

رُذ رذاً

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٦



كهٛح انصٛذنح

كرًّٚ يذًذ عهٕاٌ دٚاب

--------

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

صفّٛ عثذانفراح عثذانردًٍ يذًذ

----------

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

فاغًّ يذًذ شاٚمٙ صٛاو

-----------

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٧



كهٛح انصٛذنح

سٓٛهّ أدًذ عثذانًُعى عثاش

----------

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

َجٕ٘ عثذانْٕاب درٔٚش أيٍٛ

----------

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٨



كهٛح انُٓذسح
 

أدًذ ٚسرٖ يذًذ ادًذ عثذ انذافع

هنذضت انطُراٌ وانفضبء

يًتبز يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يُٛا صانخ خهف رزق هللا

هنذضت انبترول

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

أدًذ يذًذ سٛذ انذكرٔر٘

هنذضت انطُراٌ وانفضبء

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٢٩



كهٛح انُٓذسح
 

يذًذ أدًذ يذًذ سهًٛاٌ

انهنذضت انًذنُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ جًعح يرٕنٗ سكراٌ

هنذضت انبترول

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيص :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٠



كهٛح انسراعح
 

ٔالء عطّٛ ادًذ يذًذ

برنبيذ انتكنىنىرُب انحُىَت

يًتبزيع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

عثذٖ يذًذ دسٍ

(ببنهغت االنزهُسَت)انسراعت انعضىَت 

يًتبزيع يرتبت انشرف

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

االء يذًذ ادًذ دُفٗ

(ببنهغت االنزهُسَت)انسراعت انعضىَت 

يًتبزيع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣١



كهٛح انسراعح
 

خذٚجح ذٕفٛك دسٍٛ تذر

برنبيذ انهنذضت انسراعُت

يًتبزيع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

زُٚة ادًذ يذًٕد سهًٛاٌ

برنبيذ انهنذضت انسراعُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٢



كهٛح انطة انثٛطر٘
 

يذًٕد اكرو عهٗ عهِٕٛ

انعهىو انطبُت انبُطرَت

رُذ رذاً

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

رايٗ عهٗ عثذ انعال دردٚرٖ

انعهىو انطبُت انبُطرَت

رُذ رذاً

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

اٚح يصطفٗ كًال كايم يذًذ

انعهىو انطبُت انبُطرَت

رُذ

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٣



كهٛح انطة انثٛطر٘
 

ادًذ اتراْٛى عثذ انرٕاب يذًذ

انعهىو انطبُت انبُطرَت

رُذ

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يُار ادًذ راغة ادًذ جادهللا

انعهىو انطبُت انبُطرَت

رُذ

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٤



كهٛح دار انعهٕو

شٓٛرج دسٍ عثذ انذفٛع عهٗ عفا هللا

نغت عربُت وآدابهب وعهىو اضاليُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

اسراء يذًذ أتٕ زٚذ انثرأَٗ

نغت عربُت وآدابهب وعهىو إضاليُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

آٚح جثرٚم يذًذ جثرٚم

نغت عربُت وآدابهب وعهىو اضاليُت

ايتُبز يع يرتبه انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٥



كهٛح دار انعهٕو

عثذ انردًٍ شارنٗ شايخ

نغت عربُت وآ دابهب وعهىو إضاليُه

رُذ رذاً يع يرتبت انشرف

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

اسًاء يذًذ عثذ انعاغٗ أدًذ

نغت عربُت وآدابهب وعهىو اضاليُت

رُذ رذا يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٦



كهٛح اإلعالو
 

شٛر٘ عصاو دُا ْٔثح

االراعت وانتهُفسَىٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًذ ٔنٛذ فرخ هللا يصطفٗ تركاخ

قطى صحبفت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يٗ يصطفٗ عثذ انذًٛذ انمهٕٛتٗ

انعالقبث انعبيت واالعالٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٧



كهٛح اإلعالو
 

سارج عثذ انذًٛذ عثذ انًؤيٍ اياو

االراعت وانتهُفسَىٌ

يًتبزيع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ادًذ عًرٔ عثذ انرؤف عثذ انرازق

االراعت وانتهُفسَىٌ

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيص :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

رداب عثذ انًعس عثذ هللا يثرٔن

االعالو ببنهغت االنزهُسَت

يًتبزيع يرتبت انشرف

انخبيطت يكرر :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٨



كهٛح اٜثار
 

 عثذ انردًٍ يذًذ فًٓٙ سٛذ

تريُى االحبر

يًتبز يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ٚاسًٍٛ يذًٕد يصطفٙ عثذ انًجٛذ

احبر يصرَت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ادًذ يذًذ سايخ ادًذ انشثرأ٘

تريُى االحبر

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٣٩



كهٛح اٜثار
 

ٕٚسرُّٛ سًسى يفٛذ يٕسٙ تشاٖ

تريُى االحبر

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ْذٚر يًذٔح ادًذ انذٚة

تريُى اِحبر

يًتبز يع يرتبه انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٠



كهٛح انرخطٛػ انعًراَٙ

يذًذ غرٚة أدًذ فؤاد

انتصًُى انعًرانً

رُذ رذاً

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

دساو انذٍٚ يذًذ تذٚر يذًذ

انتخطُظ انبُئً

رُذ رذاً

انخبنً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

أدًذ عالء يصطفٗ أدًذ

انتصًُى انعًرانً

رُذ رذاً

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤١



كهٛح انرخطٛػ انعًراَٙ

عًرٔ يذًذ أتٕ انٛسٚذ أتٕانًجذ

انتصًُى انعًرانً

رُذ رذاً

انرابع :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

أشرف انسعٛذ يصطفٗ انًالح

انتخطُظ انعًرانً

رُذ رذاً

انخبيص :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٢



كهٛح انذاسثاخ ٔانًعهٕياخ

دساو انذٍٚ عًر يذًٕد انسٛذ

عهىو انحبضب

يًتبز يع يرتبت انشرف

األول :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

خهٕد خانذ عطّٛ يذًٕد

عهىو انحبضب

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يذًٕد يذسٍ عثذ انغفار ادًذ

عهىو انحبضب

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنج :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٣



كهٛح انذاسثاخ ٔانًعهٕياخ

اسًاء ٕٚسف فرذٗ يذًذ َصر انذٍٚ

بحىث انعًهُبث ودعى انقرار

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

يُحهللا ٕٚسف عثذ انعهٛى ٕٚسف َذا

عهىو انحبضب

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٤



كهٛح انررتٛح نهطفٕنح انًثكرج
 

يُٗ كًال عثذ انسًٛع عفٛفٗ

تربُت رَبض االطفبل

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

َذٖ اتراْٛى يذًذ خهٛم

تربُت رَبض االطفبل

يًتبزيع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ُْاء يصطفٗ يذًذ عثذانغُٗ دثارِ

تربُت رَبض االطفبل

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٥



كهٛح انررتٛح نهطفٕنح انًثكرج
 

ْثح سهطاٌ يذًذ انطٕخٗ

تربُت رَبض االطفبل

يًتبزيع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

اسًاء عثذ انًُعى عثذ انمادر

تربُت رَبض اطفبل

يًتبزيع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٦



كهٛح انررتٛح انُٕعٛح

دُٚا أشرف يذًٕد عثذ انذًٛذ

اعالو تربىي

يًتبز يع يرتبت انشرف

األونً :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ذمٗ صالح أدًذ شٕلٗ دسٍُٛ

تربُت فنُه

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنُت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

ذرٚسج ظرٚف فًٓٗ اتراْٛى

تربُت يىضُقُت

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبنخت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٧



كهٛح انررتٛح انُٕعٛح

َذٖ ٔائم ٚذٛٙ يذًذ يُصٕر

تربُت فنُه

يًتبز يع يرتبت انشرف

انرابعت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

تسُد ادًذ يذًذ عثذِ يذًٕد

تربُت فنُه

يًتبز يع يرتبت انشرف

انخبيطت :انررذٛـــة 

:انرمذٚـــــر 

:انرخصص 

٤٨
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 الصفحح الوىضىع الصفحح الوىضىع

 92 كليح الهنذصح 5 كلوح أ.د/ رئيش الجاهعح

 13 كليح الزراعح 7 كلوح هذير هركز الوعلىهاخ والتىثيك

 11 كليح الطة الثيطري 2 الومذهـــح

 15 كليح دار العلىم 31 كليح اآلداب

 17 كليح اإلعالم 39 كليح الحمىق
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٤٩
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٥٠
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