امسبء ٚػٕب ٓ٠ٚحبٛس قٍجخ ادلشدٍخ اٌشاثؼخ ٌٍؼبَ  5102/5102لسُ ػٍُ االجزّبع
د

اسُ اٌكبٌت

ػٕٛاْ اٌجذش

1

أصري ٔبج٘ ٟبدٞ

دٚس اٌزسبِخ يف ثٕبء االسشح ٚاجملزّغ

2

ازتذ جٛاد غبحل

ظب٘شح رطشد االقفبي يف ِذٕ٠خ اٌسّبٚح

3

ازتذ دسٓ زلّذ زتبدٞ

غبالد اٌىٛيف ضٛة ٚػاللزٙب يف أزطبس رؼبق ٟادلٙذئبد ثني االدذاس

4

ازتذ د١ب ٞٚدْٕٛ

ثؼؽ ادلطبوً االجزّبػ١خ ٌسبوٕ ٟاالد١بء اٌؼطٛائ١خ

5

ازتذ غج١خ جٛاد وبظُ

اٌزىٌٕٛٛج١ب ٚاصش٘ب يف رغري ٚظبئف االسشح

6

ازتذ ػجبط ٘الي

دٚس ادلشاح اٌؼبٍِخ يف اختبر اٌمشاساد االسش٠خ

7

ازتذ ػزاة وبظُ

اٌسج ْٛاالغالد١خ ٚدٚس٘ب يف رب٘ ً١اٌسجني

8

اخالظ ِري ٞجخُ١

اٌضٚاط ادلجىش ٚاصشٖ ػٍ ٝاجملزّغ

9

اصي غفبء دسٓ

دٚس اجلبِؼخ يف رؼّ١ك ل ُ١االٔزّبء ٌذ ٜاٌطجبة اجلبِؼٟ

10

اسشاء جٛاد وبظُ

ِطىالد اٌضٚاط ٌذ ٜاٌكبٌجبد اجلبِؼ١بد

11

إسشاء سض١ذ سؼ١ذ

اصش اٌزذٛالد االجزّبػ١خ يف ثٕبء االسشح

12

إسشاء ػجذ ػٍ ٟػجذ احلسني

رىٌٕٛٛج١ب االرػبي ٚػاللزٙب ثرتاجغ ادلسز ٜٛاٌؼٌٍّ ٟذ ٜاٌطجبة

13

اسشاء زلّذ جٛاد

ادلسؤ١ٌٚخ االجزّبػ١خ ٚو١ف١خ رّٕ١زٙب ٌذ ٜاٌطجبة

14

اسشاء ٠ؼمٛة ٛ٠سف

اصش اٌفمش يف ادلسز ٜٛاالجزّبػٌ ٟالسشح

15

امسبء وبظُ دسني

ِطبسوخ ادلشاح يف اٌمشاس اٌس١بسٟ

16

افشاح ػجذ اٌض٘شح ٘بدٞ

ربصري اجتب٘بد اٌزفىري االجزّبػ ٟيف اٌزذػ ً١اٌذساسٌٍ ٟطجبة

17

أفشاح ػٛؼ زلّٛد

اٌجش اٌفؿبئٚ ٟادلشأح يف اجملزّغ اٌؼشالٟ

18

آِبي ػٍ ٞٛ١ضب٘ني

ادلطىالد االجزّبػ١خ ٌالقفبي ر ٞٚاالدز١بجبد اخلبغخ

19

أٛاس ػجذ االِري ػجذ اٌشؾب

ِؼٛلبد ثٕبء اٌطخػ١خ اٌم١بد٠خ ػٕذ ادلشاح

20

اميبْ ػجذ االِري خؿش

اصش ٚسبئً االػالَ يف ٘جشح اٌطجبة

21

إٙ٠بة ٌ ٍٛ١ساؾٟ

ادلطىالد االجزّبػ١خ ٌٍزٍٛس اٌج١ئٟ

22

اٙ٠بة زلّٛد ججبس

اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚدٚس٘ب يف ثٕبء ضخػ١خ ادلشاح اٌؼشال١خ

23

ثبسُ ػجذ اٌىش ُ٠ػجذ

دٚس ادلؤسسخ اٌرتث٠ٛخ يف ثٕبء ِف َٛٙادلٛاقٕخ

24

ثزٛي ٘بدٔ ٞؼّخ

اٌذٚ ٓ٠رأصريٖ ػٍ ٝاٌؼاللبد االسش٠خ

25

دتبسا وش ُ٠ػجبط

االغرتاة االجزّبػ٘ٚ ٟجشح اٌطجبة

26

جبسُ زلّذ دسٓ

ادلسؤ١ٌٚخ االجزّبػ١خ ٌسبئم ٟادلشوجبد ٚاصش٘ب يف احلٛادس ادلشٚس٠خ

27

جؼفش دس ْٛسٍكبْ

ِؼٛلبد االٔذِبط االجزّبػٚ ِٓ ٟجٙخ ٔظش االلٍ١بد اٌذ١ٕ٠خ ٚادلزا٘ت

28

دسٓ رل١ذ وبقغ

دٚس اٌذ ٓ٠يف اٌؿجف االجزّبػٟ

29

دسني ػٍ ٟػجذ اٌض٘شح

دٚس ادلطشف اٌرتث ٞٛيف احلذ ِٓ اٌؼٕف ادلذسسٟ

30

دسني ػٍ ٟوبظُ

ٚسبئً االػالَ ٚاٌزغري االجزّبػٟ

31

دسني زلّذ صغري

دٚس اٌضمبفخ اٌس١بس١خ يف ِٛالف اٌطجبة اجلبِؼ ٟضل ٛاٌؼًّ اٌس١بسٟ

32

دٍ ُ١ػجذ اٌىبظُ جبثش

ِف َٛٙاٌؼطبئش٠خ ٚصمبفخ االدزّبء

33

دٕني ججبس ػٍٟ

اضلشاف اٌطجبة ٚاالسزخذاَ اٌسٟء ٌالٔرتٔذ

34

دٕني دسني ِٙذٞ

إٌطبـ اٌس١بسٌٍّ ٟشأح اٌؼشال١خ

35

دٕني ػبدي ججبس

صمبفخ اٌٛاٌذٚ ٓ٠ػاللزٙب ثطخػ١خ االثٕبء

36

دٛساء جٛاد وبظُ

دٚس اجلبِؼخ يف رّٕ١خ اجملزّغ

37

دٛساء خؿري قبٌت

دٚس اٌم ُ١اٌذ١ٕ٠خ يف ؾجف اٌؼاللبد االسش٠خ

38

دٛساء غرب خٍف

داس ادلسٕني  :دساسخ اجزّبػ١خ

39

دٛساء لبسُ ذتبس

رفىه االسشح ٚاصشٖ ػٍ ٝجٕٛح االدذاس

40

دٛساء ٔبغش دسني

اٌزٍفضٚ ْٛ٠اصشٖ ػٍ ٝسٍٛن االقفبي

41

دٛساء ٔؼّخ قؼّخ

ِطىٍخ رؼبق ٟادلخذساد ٌذ ٜادلشا٘مني

42

د١ذس ازتذ سبجذ

دٚس ادلشاح يف اٌزّٕ١خ اٌجطش٠خ

43

د١ذس ٘برف جبسُ

ِؼٛلبد اداء اٌجبدش االجزّبػ ٟيف ادلؤسسبد اٌرتث٠ٛخ

44

د١ذس ف١ػً سٛادٞ

اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ ادلشرجكخ ثزبخش سٓ اٌضٚاط ػٕذ اٌطجبة اٌؼشالٟ

45

د١ذس صلبح ػجذ اجلًٍ١

اٌجٕبء االجزّبػٚ ٟدٚسٖ يف رّٕ١خ سٚح ادلٛاقٕخ

46

د١ذس ٛ٠سف وكٛف

دٚس االسشح يف ػٍّ١خ اٌؿجف االجزّبػ ٟػٍ ٝاالثٕبء

47

خبٌذ ٔٛس دسني

دٚس اٌجبدش االجزّبػ ٟيف احملبوُ اٌطشػ١خ

48

دػبء دسني ٘بدٞ

رىٌٕٛٛج١ب االرػبي ٚربصري٘ب ػٍ ٝامنبـ االسشح

49

دػبء فؤاد غبدت

ِسزمجً احلشف اٌزمٍ١ذ٠خ يف اٌؼشاق

50

دػبء سد ُ١زلسٓ

ػّبٌخ االقفبي ٚاصش٘ب ػٍ ٝاجملزّغ

51

دالي سصاق ػج١ذ

اٌؼٕف ٚػاللزٗ ثزؿبِٓ االفشاد زلٍ١ب

52

دِٛع وبظُ امسبػً١

اٌجكبٌخ ٚاصش٘ب ػٍ ٝاجلشميخ ادلٕظّخ

53

سجبء ٌك١ف ػجذ

ادلذاسط ادلخزٍكخ ٚرأصري٘ب يف اٌسٍٛن اٌؼٕفٌ ٟذ ٜاالقفبي

54

سضبد سصاق ضكت

دٚس اٌمشٚؼ اٌػغريح يف رّٕ١خ ادلػٕغ

55

سؾب ػجبط ػجذ ػٍٟ

اٌؼٕف ؾذ االقفبي

56

سؾب ػذٔبْ ػّشاْ

اٌؼٕف االسشٚ ٞاصشٖ يف اجلشميخ

57

سغذ ٌ١ش غبحل

رّٕ١خ صمبفخ احلٛاس ٚاٌزسبِخ يف ادلؤسسبد اجلبِؼ١خ

58

سٔذا سبمل ػجذ اٌض٘شح

االسشح اٌؼشال١خ ٚاالصبس ادلرترجخ ػٍ ٝاٌكالق

59

سٚاء دس ْٛػٍٛاْ

جشائُ اٌجغبء ٚػاللزٙب مبسز ٜٛاٌفمش

60

سٚاء سػذ ػجذ احلسني

اضىبي اٌزفبػً االجزّبػ ٟداخً اجملزّغ االفرتاؾٟ

61

س٠بَ زتضح دسني

اجتب٘بد قٍجخ ضل ٛاسزخذاِبد االٔرتٔذ

62

س٠بَ سٍ ُ١قؼّخ

اٌزغري االجزّبػ ٟاحلبغً ٌؼًّ ادلشاح ثؼذ ػبَ 3002

63

سميبْ دبمت ِػخٟ

دٚس اٌزؼٍ ُ١يف اٌزّٕ١خ اٌجطش٠خ حبش سٛسٌٛٛ١جٟ

64

صِشد ػٍ ٟخضػً

اصش اٌزذٛالد االجزّبػ١خ ػٍ ٝادلطبسوخ اٌس١بس١خ ٌٍّشاح

65

صِٓ قبسش دسني

ِالِخ ٚمسبد ضخػ١خ ادلشاح اٌش٠ف١خ

66

ص٘شاء دسني ػجبط

67

ص٘شاء ػٍ ٟوبظُ

اال٠زبَ ٚخذِبد اٌشػب٠خ االجزّبػ١خ ادلمذِخ ذلُ يف دٚس اٌذٌٚخ
اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌزبخش سٓ اٌضٚاط ٌذ ٜاٌفز١بد يف اٌؼشاق

68

ص ٓ٠اٌؼبثذ ٓ٠ػجذ ػٍ ٟسض١ذ

اٌس١بدخ اٌذ١ٕ٠خ ٚاصش٘ب ػٍ ٝادلٛاسد االلزػبد٠خ يف اٌمبسُ

69

صٕ٠ت زت١ذ ػجبط

دٚس اٌجبدش االجزّبػ ٟيف اٌزؼبًِ ِغ ادلطىالد االجزّبػ١خ ٌىجبس اٌسٓ

70

صٕ٠ت صِبْ ػض٠ض

دٚس اٌؿجف االجزّبػ ٟيف ِٛاجٙخ االضلشافبد اٌسٍٛو١خ ٌذ ٜاٌطجبة

71

صٕ٠ت ػٕ ْٛزلّذ

اٌفسبد االداسٚ ٞأؼىبسبرٗ ػٍ ٝاٌٛالغ االجزّبػٟ

72

صٕ٠خ دسٓ ٘بضُ

اٚؾبع ادلٙجش ٓ٠يف اٌذٛ٠أ١خ ِٓ ِٕظٛس اجزّبػٟ

73

صٕ٠خ ٘بد ٞجٛدح

جشائُ االس٘بة ٚأؼىبسبرٙب ػٍ ٝاٌٛالغ االجزّبػ ٟالسش ؾذب٠ب سجب٠ىش

74

سبسح جٛاد وبظُ

اٌظشٚف االجزّبػ١خ ٚاٌس١بس١خ ٚػاللزٙب ثٙجشح اٌىفبءاد

75

سبسح غجبح زتضح

ادلؼٛلبد االجزّبػ١خ دلطبسوخ ادلشاح يف اٌزّٕ١خ االجزّبػ١خ

76

سبسح ػجبط غؿجبْ

االثؼبد االجزّبػ١خ ذلجشح اٌطجبة

77

سبسح وبظُ ضٕطٛي

ادلطشٚػبد اٌػغريح ٌٍطجبة ٚدٚس٘ب يف احلذ ِٓ ِطىٍخ اٌجكبٌخ

78

سجبد ثشصاْ ػجذ

اخلػبئع االجزّبػ١خ ٌٍّذِٕني ػٍ ٝادلخذساد

79

سج ٝغبحل ػب٠ص

اجتب٘بد قٍجخ اجلبِؼخ ضل ٛاٌضٚاط ثبدلشاح اجلبِؼ١خ

80

سذش غبحل قشاد

ِؼٛلبد اٌضٚاط ثني اٌؼشف ٚاٌمبْٔٛ

81

سش ٜلبسُ دسني

اجتب٘بد اٌزٕطئخ يف اجملزّغ اٌؼشالٟ

82

سؼذ د١ذس زلّذ

اٌزذٛالد االجزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٚاصش٘ب يف رغ١ري ادٚاس ادلشأح

83

مسب٘ش ػٍ ٟزلّٛد

ادلشاح ٚاٌؼًّ يف ادلؤسسبد االِٕ١خ

84

س١ف جفبد ػجذ

رفؼ ً١دٚس ادلشاح يف ادلؤسسبد اٌرتث٠ٛخ

85

ضٙالء وبظُ ٔبٟ٘

دٚس االٔزّبء احلضث ٟيف جتٕ١ذ اٌطجبة يف إٌضاػبد ادلسٍذخ

86

ضّ١بء سسٛي وبظُ

اٌؼٛاًِ االجزّبػ١خ ٚدٚس٘ب يف أزطبس ظب٘شح رسٛي وجبس اٌسٓ

87

غبئت وبظُ جبسُ

دٚس ٚسبئً اٌؿجف االجزّبػ ٟيف احلذ ِٓ اجلشميخ

88

ؾّ١بء سد ُ١دج١ت

ادلٛسٚس اٌطؼجٚ ٟاصشٖ يف رطى ً١االص٠بء

89

ؾ ٟػٍ ٟجبسُ

ادلطىالد االجزّبػ١خ اٌز ٟرٛاجٗ قٍجخ ادلشدٍخ االثزذائ١خ

90

ؾ١بء غجبح دخٓ

ِؼٛلبد شلبسسخ ِٕٙخ ادلشضذ اٌرتثِ ٞٛغ ر ٞٚاالدز١بجبد اخلبغخ

91

قبسق زلّذ وشُ٠

اٌؼٕف االسش ٞؾذ ادلشاح

92

ػجبط رت ً١ؾب٠غ

ِسز ٜٛصمبفخ االثبء ٚاصش٘ب يف رٕطئخ االثٕبء

93

ػجذ اهلل ػٍِ ٟكطش

دٚس ادلؤسسخ االػالِ١خ ثٕطش صمبفخ اٌزسبِخ

94

ػزساء دسني وبظُ

اٌزى١ف ادلؼ١طٌٍّ ٟشاح ثؼذ اٌكالق

95

ػزساء وش ُ٠سٍكبْ

ِؼٛلبد ػًّ االخػبئ ٟاالجزّبػ ٟيف ادلذاسط االثزذائ١خ

96

ػزساء رلِٕ ْٛغ١ذس

اٌؼٕف ادلذسسٚ ٟاصشٖ ػٍ ٝضخػ١خ اٌكفً

97

ػض اٌذ ٓ٠وبظُ دسني

ٚالغ اٌطجىبد االجزّبػ١خ يف ادلطبسوخ اٌس١بس١خ ٌٍطجبة اٌؼشالٟ

98

ػالء ػّشاْ ساجٟ

اٌضمبفخ ٚدٚس٘ب يف ثشٚص اٌؼٕف ادلسٍخ يف اٌؼشاق

99

ػٍ ٟرت ً١ساٟ٘

دٚس ادلٕظّبد ٚاجلّؼ١بد االجزّبػ١خ ٌٍذذ ِٓ اٌفمش

100

ػٍ ٟدسٓ ٔبٟ٘

اٌضػبِخ يف اٌؼطبئش اٌؼشال١خ ( يف ِذٕ٠خ اٌسّبٚح )

101

ػٍ ٟساثخ ػجذ

ِظب٘ش اٌسٍٛن االضلشايف ٌالدذاس

102

ػٍ ٟسد٘ ُ١بٟٔ

االدضاة اٌس١بسجخ ٚدٚس٘ب يف اصبسح إٌضاػبد اٌكبئف١خ

103

ػٍ ٟسصاق دسني

دٚس اخلذِخ االجزّبػ١خ يف رّٕ١خ اجملزّغ

104

ػٍ ٟػجذ اٌػبدت ػجذاذلبدٞ

اٌؼٛدلخ ٚأؼىبسبرٙب ػٍ ٝاٌطجبة اجلبِؼٟ

105

ػٍ ٟػجذ اٌؼض٠ض ػجذ احلّضح

ادلٕطكبد ٚادلخذساد ٚاصش٘ب ػٍ ٝاٌالػجني  :دساسخ يف ػٍُ االجزّبع

106

ػٍ ٟػذٔبْ ضبوش

اصش اذلجشح يف اػبلخ اٌزّٕ١خ االجزّبػ١خ

107

ػٍ١بء دسٓ فبسط

ٚسبئً اٌزىٌٕٛٛج١ب احلذ٠ضخ ٚاصش٘ب ػٍ ٝاٌزذػ ً١اٌذساسٟ

108

ػٍ١بء ٔضاس سٛادٞ

االسشح ٚاٌمشاثخ ٚؾغ ادلشأح يف رلزّغ ِزغري

109

ػّبد ٍِٗ ػجبط زتٛد

لؿبء احل, ٟدساسخ أضشٚثٌٛٛج١خ

110

فبقّخ د١ذس ػب٠ذ

اٌطخػ١خ اٌؼشال١خ امنبقٙب ٚمسبرٙب ِٓ ِٕظٛس أضشٚثٌٛٛجٟ

111

فبقّخ ػٍ ٟػبضٛس

االٔزّبءاد اٌزمٍ١ذ٠خ ٚػاللزٙب ثبذل٠ٛخ

112

فبقّخ ِبجذ جبثش

اٌزى١ف االجزّبػٌ ٟذ ٜقٍجخ وٍ١خ االداة

113

فبقّخ حي ٝ١دج١ت

اجتب٘بد إٌبط ضل ٛاٌزفىري اخلشايف يف اجملزّغ احملٍٟ

اٌشا٠بؾٟ

114

فؤاد ٘طبَ غبمن

دٚس اٌزىٌٕٛٛج١ب يف االسشح

115

وشاس جؼفش ٔبظُ

اٌزٛافك اٌضٚاجٚ ٟػاللزٗ ثؼًّ ادلشاح خبسط ادلٕضي

116

وشاس زت١ذ أوزبة

دٚس ادلطشٚػبد اٌػغريح يف رك٠ٛش لذساد اٌطجبة يف اٌؼشاق

117

وشاس سصاق ججبس

اٌٛالء اٌؼطبئشٚ ٞاصشٖ ػٍ ٝادلطبسوخ اٌس١بس١خ يف اجملزّغ اٌؼشالٟ

118

ٌ١ش قبٌت غبحل

ِطبوً اٌكٍجخ اجلبِؼ١ني

119

ٌ١ش ػجبط دسٓ

دٚس اٌطجبة يف اٌزّٕ١خ االلزػبد٠خ ٚاالجزّبػ١خ

120

ٌ ٍٝ١سصاق غبصٞ

اٌٛؾغ االلزػبدٌ ٞالسشح ٚػاللزٙب ثزؼٍ ُ١االثٕبء

121

زلّذ امسبػ ً١ﮔأٟ

٠شاجغ ادلطشف ثطبْ ادلٛؾٛع

122

زلّذ صبِش ػجذ

اٌؼّبٌخ ادلجىشح ٌالقفبي

123

زلّذ جٛدح دسْٛ

دٚس اٌذٌٚخ ٌال٠زبَ

124

زلّذ سٍّبْ خؿري

اٌؼٛاًِ ادلؤصشح يف رأخري سٓ اٌضٚاط  ..دساسخ ِ١ذأ١خ يف اٌذٛ٠أ١خ

125

زلّذ ضخ١ف سؼ١ذ

االثؼبد االجزّبػ١خ ادلؤصشح ػٍ ٝػٍّ١خ ادلطبسوخ اٌس١بس١خ ٌٍطجبة اجلبِؼٟ

126

زلّذ ػض٠ض سٍّبْ

اٌم ُ١اٌذ١ٕ٠خ ٚدٚس٘ب يف ؾجف اٌؼاللبد االجزّبػ١خ

127

زلّذ وش ُ٠ػجذ ػٛدح

دٚس ادلطبسوخ اجملزّؼ١خ يف اٌزّٕ١خ احملٍ١خ دلذٕ٠خ اٌذٛ٠أ١خ

128

سلٍذ ػبِش رل١ذ

ربصري االٔرتٔذ ػٍ ٝاٌزٛجٙبد اٌذ١ٕ٠خ ٌذ ٜاٌطجبة اجلبِؼٟ

129

ِشٚح سبمل ػجذ اٌىبظُ

رسشة اٌكٍجخ يف ادلشدٍخ االثزذائ١خ ٚرأصريٖ ػٍ ٝاٌؼٍّ١خ اٌرتث٠ٛخ

130

ِش ُ٠زتضح جبسُ

االٔذِبط االجزّبػٌ ٟذ ٜادلٙجش ٓ٠لسش٠ب

131

ِػكف ٝجالي وبظُ

ِطىٍخ اٌفمش احلؿش ٞيف اجملزّغ

132

ِػكف ٝزت١ذ سٕ١ذ

ِطىالد اٌجذش االجزّبػٌ ٟذ ٜقٍجخ جبِؼخ اٌمبدس١خ

133

ِػكف ٝخؿري ِسري

اٌؼٛاًِ ادلؤد٠خ ٌٍؼٕف ٌذ ٜقٍجخ ادلشدٍخ اٌضبٔ٠ٛخ

134

ِػكف ٝػٍِ ٟكش

ادلطبوً االجزّبػ١خ ٌٍّؼبلني

135

ِٕبس زتضح وٛاْ

دٚس اٌزغري االجزّبػ ٟيف ثٕبء ضخػ١خ اٌكبٌت اٌؼشالٟ

136

ِٕزظش ٔبغش دسني

اٌؼاللخ ثني اٌفطً اٌذساسٚ ٟاالضلشاف

137

ِٛط ػٍِ ٟشٚاْ

صمبفخ اٌفمش ٚػاللزٙب ثبٌزٕطئخ االجزّبػ١خ

138

ِ١ضُ خٍ ً١اثشاُ٘١

االصبس االجزّبػ١خ السزخذاَ االسٍذخ إٌبس٠خ

139

ٔبغش رتٛٙس وبظُ

اٌزسشة اٌذساسٚ ِٓ ٟجٙخ ٔظش ِؼٍّ ٟادلذاسط االثزذائ١خ

140

ٔبغش ساؾ ٟغبصٞ

دٚس اٌذ ٓ٠يف دطذ اٌؼطبئش حملبسثخ االس٘بة

141

ٔجأ ػال ٞٚػجذ اٌؼجبط

اٌفؿبئ١بد ٚػاللزٙب ثبٌسٍٛن االجشاِ ٟػٕذ إٌسبء

142

صلالء ضش٠ف ٠بسني

143

ٔذ ٜوش ُ٠ػجذ جرب

144

ٔشميبْ فؤاد وبظُ

ادلطىالد االجزّبػ١خ ٌٍكبٌجبد اجلبِؼ١بد ادلزضٚجبد

145

ٔسش ٓ٠غبحل ػجبط

ادلطىالد االجزّبػ١خ ٌٍّشاح اٌؼبٍِخ يف ادلؤسسبد االِٕ١خ

146

ٔٛس أسؼذ أثب رس

دٚس اٌطؼبئش اٌذ١ٕ٠خ يف رّٕ١خ اٌؼًّ اٌزكٛػٌ ٟذ ٜاٌطجبة

147

ٔٛس اذلذ ٜسافذ ػجذ

حتذ٠بد االسشح اٌؼشال١خ ادلؼبغشح ثؼذ ػبَ 3002

148

ٔٛس سائذ زلّذ

ػًّ اٌكبٌت اجلبِؼٚ ٟاصشٖ ادلسز ٜٛاٌؼٍّٟ

149

ٔٛس زلّذ ػجذ ص٠ذ

االثؼبد االجزّبػ١خ ٌٍجشميخ ػٕذ ادلشأح

150

ٔٛسح ٘الي سشدبْ

دمٛق االٔسبْ يف فىش االِبَ ػٍٟ

151

٘بٔ ٟزلسٓ جٛدح

اصش اٌزذؿش يف رشو١ت االسشح

152

٘جخ ازتذ صغري

ِؼٛلبد ثٕبء اذل٠ٛخ اٌٛقٕ١خ يف اجملزّغ اٌؼشالٟ

153

٘جخ سبمل جرب

دٚس االضبػخ يف اصبسح االصِبد االجزّبػ١خ

154

٘جخ ػبدي ػّشاْ

ادلؼٛلبد االجزّبػ١خ اٌز ٟحتٛي دِ ْٚطبسوخ ادلشاح اٌؼشال١خ يف ػٍّ١خ

155

٘ذ ٜػجذ اجلجبس خًٍ١

اٌشػب٠خ االجزّبػ١خ ٌٍىف١فبد

156

٘ذ ٜػٍ ٟزلّذ

اٌػشاع اٌضمبيف ثني االدفبد ٚاالجذاد

157

٘ذ ً٠ػٍ٘ ٟبدٞ

إٌزٚس ٚاٌمشاثني  ,اال١ٌٚبء ٚاٌػبحلني دساسخ يف االٔضشٚثٌٛٛج١ب اٌذ١ٕ٠خ

158

ٕ٘ذ ػجبط ػٍٟ

دٚس اٌكبٌت اجلبِؼ ٟيف اٌؼًّ اٌزكٛػٟ

159

٘١بَ ثشصاْ زتضح

اٌؼٕف االسش ٞؾذ االقفبي ٚربصريٖ ػٍ ٝادلسز ٜٛاٌذساسٟ

اصش اٌزؼٍ ُ١يف رؼض٠ض صمبفخ االٔزّبء

اٌزّٕ١خ

160

ٚسٓ ػبدي رتً١

اٌزٕطئخ االجزّبػ١خ ثني اٌزمٍ١ذ ٚاحلذاصخ

161

ٚفبء ػ١ذاْ ضؼالْ

اٌم ُ١اٌذ١ٕ٠خ ٌذ ٜاٌطجبة اجلبِؼٟ

162

١ٌٚذ وش ُ٠خؿري

دمٛق اٌكفً اٌؼشالِٕ ِٓ ٟظٛس اجزّبػٟ

163

٘ٚبة ػّشاْ ٕ٘ني

اُ٘ اٌؼٛاًِ ادلؤصشح يف اخز١بس ضش٠ه احل١بح

