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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاتأٛب ِّذٚح د١ِاْ ٔٛر14551
تصر٠اخ 

1درارج
ٌُ ٠طٍُ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاتأٛب ِّذٚح ع١اد جاب هللا24552

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاتأٛب ٔادٜ الالد٠ٛش ٠ٛال34553ُ١
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادالَ ز٠ٓ ِذّذ عثذ اٌذافظ44554

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّذ جاتر تخ١د ِذّذ 54555

ٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّذ رِضاْ ض٠ٛفٟ ِرض64556ٟ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّذ عثذ اٌرازق ِذّذ عث١ذ74557

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخادّذ فرذٟ ِذّذ ضاٌُ 84558

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضراء اشرف ِذّذ عثذ اٌعس٠س94559

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضراء ِذّذ دطٓ ادّذ104560

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضراء ِذّذ ض١ذ دط114561ٓ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضراء ِشٙٛر عثذ رتٗ اتٛاٌعال124562

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضالَ عادي ثاتد ضا134563ٌُ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضالَ  ِذّٛد عثذ اٌذ١ّذ دط144564ٓ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضّاء دطٓ ِرضٟ ِذّذ 154565

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضّاء عثذ اٌذى١ُ واًِ ِذّذ164566ٓ٠

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضّاء عثذ اٌذ١ّذ ِعرّذ عثذ اٌذ١ّذ174567

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضّاء ِذرٚش عثذ اٌّج١ذ تىر184568

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاضّاء ِذّذ صالح اٌذ٠ٓ ع194569ٍٟ

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاالء صثرٞ عثذ اٌىر٠ُ دط204570ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاِارٖ ع١ْٛ رِضاْ ِذّٛد 214571

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاِأٟ عثذ اٌردّٓ صاتر عثذ اٌصثٛر224572

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاِأٟ ِذّذ ادّذ عثذ إٌاصر 234573

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخاِر ادُ٘ ٚاعر ِصطفٟ 244574

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِٕٗ ِذّذ فرغٍٟ ادّذ254575
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخ

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِر ٔس٠ٗ ١ٌُٚ جٕذ264576ٞ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِرٖ ادّذ ِذّذ ادّذ 274577

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِرٖ اٌفٛٔص ضالِٗ ضع١ذ284578

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِرٖ جّعٗ ِصطفٟ عثذ هللا 294579
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ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا١ِٓ ١ِخائ١ً ا١ِٓ دث١ة304580

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخأجٟ راجٟ فخرٞ تثا314581ٞٚ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخأجٟ ع١طٟ تٌٛص دٕا324582

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ر٠ٓ ٔاصر تشاٞ عثذ اٌش١ٙذ334583
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٔاجخ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ر٠ٕٟ تٙاء صاتر د٠ّاش344584

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ّاْ ادّذ ِمثٛي عثذٖ ض١ذ 354585

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ّاْ ا٠ّٓ عثذ اٌفراح ِذّذ364586

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ّاْ صالح عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌذافظ374587

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ّاْ عسخ عثذ اٌثارٞ ِذّذ384588

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ّاْ ِرضٟ ادّذ عثذ اٌذ١ّذ394589

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ّٓ عثذ إٌاصر عثاش عثذ اٌذ١ٍُ 404590

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ ز٠ٓ فرذٟ ادّذ414591

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ شذاد ِذّذ ض١ذ424592

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ صاتر ادّذ فراج434593

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ صاٌخ ِذّذ صاٌخ 444594

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ ِذّذ اترا١ُ٘ عثذ اٌج454595ً١ٍ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ ِذّذ داِذ فردا464596ْ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ ِّذٚح ز٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ اٌط١ذ474597

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٗ ٔاجخ دّذٞ در٠ٚش484598

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخا٠ٙاب رجة عثذ اٌصثٛر اضّاع١ً 494599

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجختطٕد فرذٟ ثاتد جرجص504600

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخت١رر ٚج١ٗ ض١ذٗ تطرش514601

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخذغر٠ذ ِذّٛد عثذ اٌٍط١ف ٠ٛضف524602

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخذٙأٟ جّاي عثذ اٌذف١ظ فرغ534603ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخذٙأٟ خ١رٞ دطٓ عثذ اٌرد544604ّٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخج١ٙاْ عثذ اٌج١ذ فرداْ عثذ اٌرد554605ّٓ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدطاَ ِذّذ فٛزٞ صا564606ٞٚ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدٕاْ عٍٟ دط١ٓ عثذ رتٗ 574607

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدٕاْ فرخ هللا ذٛف١ك ِذّذ584608
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخ
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ٌُ ٠طٌٍُُ ٠طٌٍُُ ٠طٌٍُُ ٠طٌٍُُ ٠طٌٍُُ ٠طٌٍُُ ٠طٌٍُُ ٠طٍُدا١ٌا عثذ هللا ِذّذ واًِ صالح594609

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدعاء اتٛاٌعثاش شٛلٝ ادّذ604610

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدعاء جّاي ِذّذ شذاذ614611ٗ
ر٠اض١اخ ٚ 

1جثر 
ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ِمثٛي

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخدعاء دّذاْ ِذّذ عثذ اٌشاف624612ٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخد٠ٕا در٠ٚش ِصطفٟ عاشٛر634613

ج١ذ جذا1ف١ٕح ِٛض١م١حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخد٠ٕا ِذّذ وّاي ِذّذ لٕا644614ٞٚ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخد٠ٕا ٠اضر ٠ٛٔص ١ٔٚص654615

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرأذا عثاش عثذ اٌطالَ ادّذ664616

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرا١ٔا اضّاع١ً ض١ذ ض١ٍُ 674617

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرا١ٔا ٔاصر خ١ّص ادّذ684618

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرداب عّر عّر صاٌخ694619

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخرضٜٛ ضاِٝ ٔعّاْ عثّا704620ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخز٠ٕة جعفر اِثاتٟ اضّاع١ً 714621

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخز٠ٕة عادي فرذٟ ٔجار724622

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخز٠ٕة ِذّذ ٠ٛضف اترا734623ُ١٘

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضارٖ اضاِٗ ِذّٛد ِرزٚق744624

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضأذٞ ٠ٛضف صاتر د٠ّاش754625

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ ضذر ٔع١ُ ٔث١ٗ جاد اٌط١ذ764626

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضّاح ادّذ عثذ اٌعاطٟ عثذ اٌرد774627ُ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضّاح عٍٟ ٔعّاْ عثّاْ 784628

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضّر ض١ذ ادّذ ٌطفٟ 794629

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضٙا عثذ اٌٙادٞ طٗ رفاع804630ٟ

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضٙاَ عثاش عٍٟ عثّا814631ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخضٙاَ ِذّذ صاتر اترا824632ُ١٘

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخشادٞ ١ِش١ً ٌث١ة عثذ اٌّالن834633
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٌُ ٠ط1ٍُدطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخشٕٛدٖ دافظ شذاذٗ شرلا844634ٜٚ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخش١ّاء ض١ذ عثذ هللا ِذّذ854635

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخش١ّاء شعثاْ اترا١ُ٘ لطة864636

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخش١ّاء عّر عثذ اٌذ١ّذ اتٛاٌعال874637

عميد الكلية

عادل رسمي حماد. د.أ

رئيس لجنة الرصد

أيمن قطب متولي. د.أ
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اٌذاٌحاٌذاٌحاٌّادجاٌّادجاٌذاٌحاٌّادج اٌّادجاٌذاٌح

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخصّٛئ١ً ِجذٞ صّٛئ١ً دث١ة884638

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعادي رِضاْ عثذ اٌصثٛر ادّذ894639

دٛيدٛيدٛيدٛيدٛيدٛيدٛيدٛيعثذ اٌردّٓ جّاي دطٓ عّر904640ٚ
ر٠اض١اخ ٚ 

1جثر 
دٛي1ٌغح أج١ٍس٠حدٛي

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعثذ اٌردّٓ عثذ إٌثٟ فارٚق رِضا914641ْ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعسٖ عثذ اٌّاٌه عثذ اٌذ١ٍُ ثاتد924642

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخعّاد عادي جاد اٌىر٠ُ ضع١ذ 934643

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخغادٖ ِصطفٟ ِذّٛد عثذ اٌعس٠س944644

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح دطٓ ِذّذ اتٛ اٌذط954645ٓ

ٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّٗ دط١ٓ ٠ذ١ٝ دط964646ٓ١

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفاطّح ِذّٛد عٍٟ دط974647ٓ١
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخ

ٌُ ٠ط1ٌٍُغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخفردٗ رِضاْ ادّذ اٌط١ذ984648

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخف١ٛال ِج١ذ ض١ّع صاٌخ994649

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخو١رٌص ض١ٍّاْ عثذ اٌمذٚش ضعذ1004650

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ٌّاء عٛض عاطف عثذ اٌعس٠س1014651

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِادٚٔا عاطف ضعذ ذٛف١ك رزق هللا1024652

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِارٞ ٘الي فٛاز ض١ذُ٘ 1034653

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠اْ ور٠ُ شاور دٕا 1044654

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا جّاي ٠عمٛب ضعذ1054655
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا راٚٞ فرج هللا دى1064656ُ١
تصر٠اخ 

1درارج
ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا عثذ اٌّط١خ شٛلٟ رزق هللا 1074657

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِار٠ٕا و١ًّ ٠عمٛب اضذك1084658

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّذ اِجذ ِذّذ ض١ذ1094659

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّذ جّاي ض١ذ عثذ اٌفراح1104660

ِمثٛي1اٌّعٍُ ِٕٙحٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّذ ض١ّر عثذ اٌعس٠س عثذ اٌف١ُٙ 1114661

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّذ فرذٟ عثذ اٌشافٟ ِذّذ1124662

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّذ ِصطفٝ ض١ٍُ فرداْ 1134663

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّذ ِصطفٟ ض١ذ ٠ٛضف 1144664
ت١ٌٛٛج١ا عاِح 

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٌُ ٠ط1ٍُ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِذّٛد ٚجذٜ عثذ اٌذ١ّذ عثذ إٌاصر1154665

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِرفد ٘الي شف١ك جرش1164666
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ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِرٖٚ اترا١ُ٘ طٗ ض١ذ 1174667

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِرٖٚ عثذ اٌغٕٟ خٍف ادّذ1184668

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِرٖٚ عٍٟ شعثاْ ع1194669ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِرٖٚ ِذّذ عثذ إٌثٟ ادّذ 1204670

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِر٠ُ شٕٛدٖ ذادرش ٠ٚصا1214671

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِر٠ُ عٟٛٔ ٔع١ُ ٍِه1224672

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِر٠ُ ِٕذٞ رِسٞ ِفراح 1234673

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِصطفٟ عٍٟ دّاد ضٍطا1244674ْ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِصطفٝ ِذّذ ِصطفٝ ِذّذ1254675

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕار جّاي عثذ إٌّعُ ادّذ 1264676

ٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕار رشاد عثذ اٌثص١ر عثذ اٌثال1274677ٟ
ت١ٌٛٛج١ا عاِح 

ٌُ ٠ط1ٍُ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕار عثذ إٌّصف اترا١ُ٘ عثذ اٌثار1284678ٞ

ٌُ ٠ط1ٍُو١ّ١اء عاِحٔاجخ1دطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٕار عساَ ِذّذ ذٛف١ك1294679

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٝ دط١ٓ عثذ اٌذ١ّذ دط1304680ٓ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخِٙا جّاي ِذّذ ع1314681ٍٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ِٕا ج١ًّ ذادرش عثذ اٌّالن1324682
تصر٠اخ 

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٌُ ٠ط1ٍُدرارج

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔذٜ ا٠ٙاب رِضاْ ادّذ1334683

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔر١ِٓ جّاي زوٟ اتاد٠ر 1344684
ت١ٌٛٛج١ا عاِح 

ٌُ ٠ط1ٍُ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔطر٠ٓ رشاد ضٕٛضٟ دفظ هللا 1354685

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔعّٗ عثذ اٌجاتر عثذ اٌىر٠ُ 1364686

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔٛر٘اْ ض١ّر فٛاد عثذ اٌردّٓ 1374687

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١ٔف١ٓ ِجذٞ دافظ اتر ا١ُ٘ 1384688

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘اجر ض١ذ دطٓ عثذ هللا 1394689

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘اجر ع١ذ ِذّذ ِصطف1404690ٟ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘اٌٗ ِذّذ عثذ اٌعاي ِذّذ1414691

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘أٝ ٔصر عس٠س تطرش1424692

ٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٌُ ٠ط1ٍُدطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘ثٗ دطٓ ِذّذ تىر 1434693

ٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٘ثٗ ِذّذ ِذّٛد ِذّذ1444694

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٕ٘اء رشاد ادّذ ض١ذ1454695

عميد الكلية

عادل رسمي حماد. د.أ

رئيس لجنة الرصد

أيمن قطب متولي. د.أ

01/01/2010من 5صفحة
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اٌذاٌحاٌذاٌحاٌّادجاٌّادجاٌذاٌحاٌّادج اٌّادجاٌذاٌح

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٕ٘اء وّاي اتٛا١ّ١ٌٓ جر٠ص1464696

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٕ٘اء ِذّذ ِذّٛد عثذ اٌذ١ّذ1474697

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٕ٘ذ ادّذ صذ٠ك ِذّذ1484698

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ١٘الٔٗ دشّد ٔاجٟ ِطعذ1494699

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1و١ّ١اء عاِحٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚفاء ضاٌُ ثاتد ضاٌُ 1504700

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚفاء ِذّذ ِذّٛد ِذّذ1514701

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚالء اشرف فٛاز داِذ1524702

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚالء ِذطٓ عثذ اٌىث١ر ِذّذ1534703

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخ1دطثاْ ٔاجخ1ٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٚالء ِذّٛد عثذ اٌٛارز دطاْ 1544704

ٌُ ٠ط1ٍُدطثاْ ٌُ ٠ط1ٍُٕ٘ذضح ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠اض١ّٓ ادّذ جٛدٖ ع1554705ٍٟ

ٔاجخ1ٌغح أج١ٍس٠حٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠اض١ّٓ جاد عثذاٌرد١ُ عثذ اٌظا٘ر1564706

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠اض١ّٓ ض١ذ عثذ اٌعس٠س ِذّٛد1574707

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠ٛضر١ٕا ا٠ّٓ راذة ِطعذ1584708
ج١ٌٛٛج١ا 

1عاِح
ِمثٛي

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠ٛضف عادي ا١ٔص زخار1594709ٞ

ٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخٔاجخ٠ٛضف فٍٟ ٠ٛضف تمطر1604710

عميد الكلية

عادل رسمي حماد. د.أ

رئيس لجنة الرصد

أيمن قطب متولي. د.أ

01/01/2010من 6صفحة
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