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االضُ

َ

اٌىٛد

١

٦١٥٩٥١٣

آ ٗ٠زط ٓ١عثذاٌسىِ ُ١سّذ

٢

١٥٥٥٥٥٥٦٤

آِ ٗ٠سّذ خاد اٌرب تِٝٛ١

٣

٦٨٨٥٨٨٢

٤

١٥٥٥٢٣٥٩٩

اتأٛب زٕا ٛ٠ضف تىٍٛج

٥

١٥٥٥٢٢٩٢٣

اتحطاَ عٍ ٟعٍ ٟعثذاٌدٛاد

٦

٦١٥٧٤١١

٧

١٥٥٥٢٣٢٦٢

ازّذ شعثاْ ٔاخِ ٟسّذ

٨

٦٨٧٩٨٥٥

ازّذ صاٌر فحس ٟعٍٟ

٩

١٥٥٥٢٤٥٩٨

١٥

٦٨٨٥٤٢١

ازّذ عطا اضّاع ً١عٍٝ

١١

٦٨٨١١٧٧

ازّذ عالء ازّذ ِسّذ

١٢

٦٨٨٥٩١٧

ازّذ عّاد اٌذ ٓ٠صاٌر ِسّذ

١٣

١٥٥٥١٨٤٦٦

١٤

٦٨٨٥٤٢٩

١٥

١٥٥٥٢٥٤٤٨

ازّذ ِسّذ ِا٘ر زسٓ٠

١٦

١٥٥٥٢٣٤٨٨

ازّذ ِسّٛد عثذاٌسّ١ذ ازّذ

١٧

١٥٥٥٢٣٣٧١

اضاِٗ ضع١ذ فؤاد اتراُ٘١

١٨

١٥٥٥٢٥٣٢٥

اضراء اترا٘ ُ١جا٠ة عٍٝ

١٩

١٥٥٥١٧٤٢٥

اضراء ضّ١ر ِٙراْ عثذاٌعس٠س

٢٥

١٥٥٥٢٢٨٤١

اضراء عثذاٌ٘ٛاب ِسّذ عثذاٌ٘ٛاب

٢١

٦٨٨١٧٩٥

٢٢

١٥٥٥٢٢٨٦٤

اضراء ِسّذ عثذاٌدٛاد ِسّذ

٢٣

١٥٥٥٢٣٦٣٥

اضراء ِخٍٛف ِسّذ ازّذ

٢٤

٦٨٧٩٩٥٦

اضالَ ض١ذ ِسرٚش جٛف١ك

٢٥

١٥٥٥٢٢٩٩٧

اضّاء خاٌذ ِسّذ عثاش

٢٦

١٥٥٥٢٤٦١٨

اضّاء رخة ِسّذ زطٓ

٢٧

١٥٥٥٢٤٦٤١

اضّاء رشذ ٞزذاد ِسّذ

٢٨

١٥٥٥١٧٦١٥

اضّاء عثذاٌثاضظ زداز ٞزطٓ

٢٩

١٥٥٥١٧٦٤٣

اضّاع ً١عثذاٌسّ١ذ اضّاعِ ً١سّذ خالي

٣٥

١٥٥٥٢٢٦٥٢

االء اٛ٠ب ازّذ ِسّذ

٣١

١٥٥٥٢٣٣٨٤

االء رفعث ِسّذ أٛر

أزّذ ِسّٛد اتراِ٘ ُ١سّٛد عثذ إٌثٝ

ازّذ تىر ٜعثذ اٌغٕ ٝغ١طأٝ

ازّذ عثذاٌٙاد ٞازّذ ِسّٛد

ازّذ ِسّذ أٛر ِسّذ
ازّذ ِسّذ تذر اٌذ ٓ٠ازّذ عس اٌذ ٓ٠روٝ

اضراء وّاي عٍ ٝلطة

االضُ

َ

اٌىٛد

٣٢

١٥٥٥٢٣٥٨٢

االء رِضاْ زطٓ صغ١ر

٣٣

١٥٥٥٢٣٦٧٢

اٌس٘راء رخة واًِ ِسّذ

٣٤

٦١٥٨٨٦٥

اٌٙاَ خاٌذ جٛف١ك عثذ اٌعاي

٣٥

١٥٥٥١٨٥٨٦

اٌٙاَ ٔداذ عثذاٌسىِ ُ١سّذ

٣٦

١٥٥٥٢٣٢٤٧

اِأِ ٟس ٟاٌذِ ٓ٠صطفِ ٟسّذ

٣٧

١٥٥٥١٧٣١٩

اًِ زطٕ ٟعثّاْ ِسّذ

٣٨

١٥٥٥١٧٥٩٥

اًِ خاٌذ اتٛاٌٍ ً١آِ١

٣٩

١٥٥٥٢٢٤١٤

اًِ ض١ذ ِسِ ٟسّذ

٤٥

١٥٥٥٢٣٧٨٣

اًِ عثذاٌعس٠س رِضاْ عثذاٌعاي

٤١

١٥٥٥٢٢٨٤٥

اًِ عثذاٌعٍ ُ١عٍُ اٌذِ ٓ٠سّذ

٤٢

١٥٥٥١٧٧٩٩

اًِ ٔصسٛ٠ ٟضف زٕا

٤٣

١٥٥٥٢٣٥٢٧

إِٗ عاطف عٍ ٟعثذاٌعس٠س

٤٤

١٥٥٥١٨٤٥٣

إِٗ ِدذِ ٞصطف ٟازّذ

٤٥

١٥٥٥١٨١٥٢

إِٗ ِسّذ ازّذ زطٓ

٤٦

١٥٥٥٢٣٨٥٧

إِ ٗ١خاٌذ ِسّذ جٛف١ك

٤٧

١٥٥٥٢٢٤٤٥

إِ ٗ١خٍف ِطعذ ازّذ

٤٨

١٥٥٥٢٢٥٤١

إِ ٗ١عادي زطٓ ِسّذ

٤٩

١٥٥٥١٨٥٣٩

اِ١رٖ ازّذ ِسّذ اٌثمٛشٟ

٥٥

١٥٥٥١٧٩٥٩

اِ١رٖ اٌضثع ٟاٌط١ذ عثذاٌفحاذ
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االضُ

َ

اٌىٛد

٥١

١٥٥٥٢٢٤٨٢

اِ١رٖ زط ٓ١أٛر رت١ع

٥٢

١٥٥٥٢٥٣٨٩

اِ١رٖ عثذ اٌحٛاب ِسّذ اضّاعً١

٥٣

١٥٥٥٢٣٦٢٣

أحصار خٍف ازّذ اتراُ٘١

٥٤

١٥٥٥١٧٨٧٣

أد ٟاتراٌ٘ ُ١ث١ة اتراُ٘١

٥٥

١٥٥٥٢٢٦٥٣

أدِ ٟا٘ر واًِ ع١اد

٥٦

١٥٥٥١٨٣٥٩

أدِ ٟسطٓ ف ّٟٙتذر

٥٧

١٥٥٥٢٢٩٩١

أدِ ً١دذٛ٠ ٞضف عثذاٌّالن

٥٨

١٥٥٥٢٢٥٩٨

أذرٔٛ٠ ٚاْ رِس ٞترضَٛ

٥٩

١٥٥٥٢٢٧٤٢

أط ْٛشىر ٞفرج ِمار

٦٥

٦١٥٨٩٢٥

أطٛ١ٔٛش ٔثٍِ ً١ه ع١اد

٦١

١٥٥٥٢٣٣٤٢

اٚخ ٟٕ١عادي ِٕ١ر خرخص

٦٢

١٥٥٥١٧٤٨١

ا٠ات ِسّٛد اٌماضِ ٟسّذ

االضُ

َ

اٌىٛد

٦٣

١٥٥٥٢٣٤٤١

ا٠ة فٛز ٜعٍِ ٝسّذ

٦٤

١٥٥٥١٧٧٨٩

ا٠ر ٓ٠اٌِ ً١ث١ة خرخص

٦٥

١٥٥٥٢٣١٧٧

ا٠رٔ ٟٕ٠شات عثذاٌّط١ر عثذ

٦٦

١٥٥٥٢٢٨٥٧

ا٠فٛد٠ا شساجٗ صذل ٟفّٟٙ

٦٧

١٥٥٥١٧٣٣٣

اّ٠اْ ازّذ ِخّ١ر لفطاْ

٦٨

٦٨٧٩٢٣٩

٦٩

١٥٥٥٢٢٩٥٤

اّ٠اْ خاٌذ ِسّذ اتٛض١ف

٧٥

١٥٥٥١٧٤٨٢

اّ٠اْ ضعذ عٍ ٟعثذاٌفحاذ

٧١

١٥٥٥٢٢٩٩٤

اّ٠اْ عثذاٌعاي عثذاٌطالَ خّعٗ

٧٢

١٥٥٥٢٣٢٩١

اّ٠اْ عالء عثذاٌسّ١ذ ِسّذ

٧٣

١٥٥٥١٧٣٨٣

اّ٠اْ ِسّذ ِسّٛد جٛف١ك

٧٤

١٥٥٥٢٣٩١٥

اّ٠اْ ٚز١ذ ِسّذ ِسّذ

٧٥

١٥٥٥١٨١٨٨

ا ٗ٠اترا٘ ُ١وّاي اتراُ٘١

٧٦

١٥٥٥٢٢٩٩٢

ا ٗ٠خع٠ٛر ِسّذ عثذاٌسىُ١

٧٧

١٥٥٥١٧٩١٥

ا ٗ٠خاٌذ ِسّذ ازّذ

٧٨

١٥٥٥١٨٣٢٦

ا ٗ٠ضع١ذ عثذٖ ِسّذ

٧٩

١٥٥٥١٨٣٣٢

ا ٗ٠عٍ ٟشعثاْ عٍٟ

٨٥

١٥٥٥٢٣٨٥٩

ا ٗ٠ع١ذ زو ٟآِ١

٨١

١٥٥٥١٧٤١٦

اِ ٗ٠سّذ اشرف عٍٟ

٨٢

١٥٥٥١٨٢٥٨

اِ ٗ٠سّذ صالذ واًِ

٨٣

١٥٥٥٢٢٦٨٢

اِ ٗ٠سّذ عٍِ ٟسّذ

٨٤

١٥٥٥٢٣٧٥٥

اِ ٗ٠سّٛد زو ٟعثذاٌعظُ١

٨٥

١٥٥٥١٧٦٢٧

اِ ٗ٠سّٛد عثذاٌغٕ ٟعثذهللا

٨٦

١٥٥٥١٧٢٥٥

تطّٗ وّاي واًِ زطٓ

٨٧

٦١٥٩١٢٥

٨٨

١٥٥٥١٧٨٣٨

٨٩

٦١٥٩١٥١

ت١حر عّاد رشذ ٜعثذ اٌّالن

٩٥

٦٨٨١٤٦١

ت١ش ٜٛع١ذ ٠س ٝصارٚفُ١

٩١

١٥٥٥١٧٨٣٧

ت١شِ ٞٛدذٔ ٞاعٌ َٛث١ة

٩٢

١٥٥٥٢٣٧٩٩

ت١ش٘ ٞٛأ ٟاضسك فّٟٙ

٩٣

٦٨٨٥٦٥٩

٩٤

١٥٥٥١٧٥٣٦

جمٔ ٞٛاخ ٟخّاي عثذاٌفحاذ

٩٥

١٥٥٥٢٢٦٥٥

جٛف١ك وّاي ٛ٠ضف زٕا

٩٦

١٥٥٥١٧٨٧٨

خرخص رضا أٛر ٘ٚثٗ

٩٧

١٥٥٥٢٣٩١٦

خّ ٍٗ١زاِذ عثذاٌرز ُ١عثذاٌثالٟ

اّ٠اْ اشرف ِسّذ ض١ف إٌصر

تطّٗ ٠طر ٜعثذ اٌطالَ أت ٛاٌسطٓ١
تطٕث أٛر ِسّذ عٍٟ

ت ّٓ١تذر عس٠س ِٛضٝ

االضُ

َ

اٌىٛد

٩٨

١٥٥٥٢٣٧٣٤

خٙاد ض١ذ رِضاْ ازّذ

٩٩

١٥٥٥١٧١٧٦

زطاَ عادي ِسّذ عثذاٌ٘ٛاب

١٥٥

١٥٥٥٢٣٥٣٣

زّادٖ اشرف ض١ذ زوٟ
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االضُ

َ

اٌىٛد

١٥١

١٥٥٥٢٣١٤٥

زّذِ ٞسّذ جٛف١ك عثذاٌدٛاد

١٥٢

١٥٥٥١٨٢٥٩

خٍٛد ٔصر ِسّذ اتراُ٘١

١٥٣

١٥٥٥٢٣٨٦٢

داٌ١ا ِؤِٓ فحسِ ٟسّٛد

١٥٤

١٥٥٥٢٢٤٥٣

داٌ١ا ِسّذ خٍف عثذاٌداتر

١٥٥

١٥٥٥٢٣٥٥٣

داٌ١ا ِىرَ فؤاد ضٍٛأٟ

١٥٦

١٥٥٥٢٣٤٣٣

داٌ١ا ٔاصر تٕٙطاِ ٞٚصطفٟ

١٥٧

١٥٥٥٢٣٤١٤

دعاء صالذ ِسّذ عثذاٌسّ١ذ

١٥٨

١٥٥٥١٨٣٦٥

دعاء عادي عثذاٌدٍِ ً١سّذ

١٥٩

١٥٥٥٢٥٣٤٤

دِ١أٗ ٔادٔٛ٠ ٜاْ ِرلص

١١٥

١٥٥٥٢٣٦٤٤

دٔ١ا اتٛاٌماضُ ِسّذ عثذاٌحٛاب

١١١

١٥٥٥٢٣٥٥٥

دٕ٠ا اشرف راض ٟزطٓ١

١١٢

٦٨٧٩٧٧٥

رائذ ِسّذ اترا٘ ُ١فرغٍٝ

١١٣

١٥٥٥٢٢٧٥٩

رأذٖ ٚال ُ١فا٠س ِاضٟ

١١٤

١٥٥٥١٧٣٨٥

رأ١ا زٕفِ ٟسّٛد جٛف١ك

١١٥

١٥٥٥٢٣٧٢٣

رأ١ا خاٌذ صفٛت ض١ذ

١١٦

١٥٥٥٢٢٤٣٧

رأ١ا عرفات اتراِ٘ ُ١سّذ

١١٧

٦١٥٩٢٩٥

رأ١ا ِؤآِ ِسّذ ازّذ

١١٨

١٥٥٥٢٥٧٩٥

رأ١ا ٚز١ذ ض١ذ عثذهللا

١١٩

١٥٥٥٢٢٩٥٤

رتاب ِرع ٟازّذ زطٓ

١٢٥

١٥٥٥١٧٤٧٢

رخة عٍ ٟوّاي عثذاٌ٘ٛاب

١٢١

١٥٥٥٢٢٨٩١

رزاب زطٕ ٓ١ازّذ زطٕٓ١

١٢٢

١٥٥٥٢٣٤٦٦

رزاب ِسّٛد طٍثٗ ِصطفٟ

١٢٣

١٥٥٥٢٢٨٥٥

رزّٗ خاٌذ زطٓ عثذاٌ٘ٛاب

١٢٤

١٥٥٥٢٢٨٥٩

رزّٗ ٔصر ع١ذ عثذاٌطّ١ع

١٢٥

٦٨٧٩٥٧٥

١٢٦

١٥٥٥٢٣٥٥١

رغذٖ زّذ ٞازّذ اتراُ٘١

١٢٧

١٥٥٥٢٢٦٨٧

رغذٖ شعثاْ ِسّٛد ِسّذ

١٢٨

١٥٥٥١٨٥٦٢

رل ٗ١أٛر ع١ذ زطٓ

رشا ازّذ ِسّذ وذٚأٝ

َ

اٌىٛد

١٢٩

١٥٥٥٢٥٣٣١

١٣٥

٦٨٨١٣٦٥

١٣١

١٥٥٥١٨١٣٥

ر ُ٠اضاِٗ اتراِ٘ ُ١سّذ

١٣٢

١٥٥٥١٨١٣٣

رِ ُ٠سّذ ازّذ ِدٍٟ

١٣٣

١٥٥٥٢٣٥٢٦

رّٕ٠ذا ٕ٘ ٟف ُ١ٙزٕا

١٣٤

١٥٥٥٢٣١٧٩

رٙ٠اَ ٘شاَ ِسّذ زوٟ

١٣٥

١٥٥٥٢٢٩٧٧

ز٘راء عاِر ِسّذ عثذإٌث ٟزطٓ١

١٣٦

١٥٥٥٢٥٥٥١

ز٠اد ِسّٛد ر٠اض ِصطفٝ

١٣٧

٦٨٨١٨٥١

زٕ٠ة زطٓ زط ٓ١زطٓ

١٣٨

١٥٥٥١٧٣٩٦

زٕ٠ة ٘شاَ ازّذ ِسّذ

١٣٩

١٥٥٥٢٣٥٩٤

ضارٖ اضاِٗ فرج زوٟ

١٤٥

١٥٥٥١٧٤٧٨

ضارٖ خاٌذ اضّاع ً١عثذاٌسٍُ١

١٤١

١٥٥٥١٧٩٩٩

ضارٖ عثذاٌّسطٓ صاٌر عثذاٌرزُ١

١٤٢

١٥٥٥٢٢٥٢٥

ضارٖ عثّاْ عثذاٌمادر عارف

١٤٣

١٥٥٥١٨٦١٩

ضارٖ ِٕحصر زطٓ ِسّذ

١٤٤

١٥٥٥١٧٨٧٦

ضارٖ ٔصر اترا٘ ُ١عثذاٌّط١ر

١٤٥

١٥٥٥٢٢٧٨٩

ضأذرا ضاِر عست عذٌٟ

١٤٦

٦٨٨٥٣٣٤

ضأذ ٜضعذ عسِ ٝخرخص

١٤٧

١٥٥٥٢٢٦٩١

١٤٨

٦٨٨١٤١٤

١٤٩

١٥٥٥٢٣٥٥٧

ضٍّ ٟزط ٓ١عثذهللا زطٓ١

١٥٥

١٥٥٥٢٢٧٩٥

ضٍّ ٟزّذ ٞعثذاٌٙاد ٞشر٠ف

كلية اآلداب

االضُ
رل ٗ١فخرِ ٞطعذ ِصطفٝ
رِضاْ ازّذ عثذاٌطحار عثذاٌظا٘ر

ضث عّاد وّاي ١٘ٚة
ضسر صالذ عٍِٛ ٝضٝ

تقرير عن طالب سنة دراسية
الفرقة ثانية  -اللغة الفرنسية  -فرنسى انتظام
للعام االكاديمي () ٩١٩١ - ٩١٠٢
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َ

اٌىٛد

 ١٥٥٥١٧٦٨٥ ١٥١ضّاذ اشرف ِسّذ عثذاٌىافٟ
 ١٥٥٥١٧٥٣٥ ١٥٢ضّاذ صالذ اٌذ ٓ٠طا٘ر عثذاٌرزّٓ
 ١٥٥٥١٨١٣٥ ١٥٣ضٙاَ عثذهللا ٔاخ ٟعٍٟ
 ١٥٥٥٢٢٨٦٥ ١٥٤ض ٍٗ١ٙفر٠ح عثذاٌٍط١ف ِسّذ
 ١٥٥٥١٧٨٨٧ ١٥٥ض١ف ٓ١اتطخ١ر ْٚخاد اضعذ
 ٦١٥٩٤٩٣ ١٥٦شاِٗ شعثاْ أٛر خض١رٜ
 ١٥٥٥١٧٦٦٦ ١٥٧شإ٘١از ِسّذ فىر ٞعثذاٌعظُ١
 ١٥٥٥١٧٥٤٢ ١٥٨شرٚق طارق جِ ٟٔٛسّذ
 ١٥٥٥١٨٤٤٣ ١٥٩شر ٓ٠عثذاٌغٕ ٟصاٌر ِسّذ

االضُ

َ

اٌىٛد

 ١٥٥٥٢٣٧٤٥ ١٦٥ش١رٌ٘ ٟأ٘ٚ ٟثٗ اضسك
 ١٥٥٥٢٢٦٩٣ ١٦١شّ١اء خّاي ِصطف ٟطٍثٗ
 ١٥٥٥٢٣٨٦٤ ١٦٢شّ١اء فرغٍِ ٟعرٚف ِسّٛد
 ٦٨٨٥٦٢٤ ١٦٣شّ١اء ِسّٛد عٍِ ٝسّٛد
 ١٥٥٥١٨٥٩١ ١٦٤صفاء فارٚق عٍ ٟعثذاٌعس٠س
 ٦٨٨٥٢٩٢ ١٦٥صالذ عاِر ِسّذ عٍٝ
 ١٥٥٥١٨٤٦٨ ١٦٦ضس ٟرت١ع رِضاْ ازّذ
 ١٥٥٥١٧٦٦٥ ١٦٧طارق ِسّذ رزق ِسّذ رشٛاْ
 ١٥٥٥١٧٣٦٥ ١٦٨عائشٗ ِىرَ فخر ٞعثذاٌٛدٚد
 ٦٨٨٥١٨١ ١٦٩عاِر عثذإٌاصر عٍ ٝتِٝٛ١
 ٦٨٨٥٩٥٥ ١٧٥عثذ اٌرزّٓ ِسّذ طٗ عثاش
 ١٥٥٥١٧٢٨٥ ١٧١عثذاٌرزّٓ عثذاٌعاي ِسّذ ض١ذ
 ٦٨٨٥٣٧٨ ١٧٢عثذاٌرزّٓ عٕحر خٍف هللا عثذاٌصثٛر
 ١٥٥٥٢٣٥٢٨ ١٧٣عثذهللا ازّذ تٍعاط ازّذ
 ١٥٥٥٢٣٢٥٥ ١٧٤عثذهللا ٔظاَ ازّذ عثذهللا
 ٦٨٨٥٣٨٥ ١٧٥عث١ر زطٓ اترا٘ ُ١اتٛاٌطعٛد
 ١٥٥٥٢٢٦٩٦ ١٧٦عسٖ رِضاْ خّعٗ زطٓ١
 ١٥٥٥٢٢٦٥١ ١٧٧عفاف ضع١ذ ٔصر زث١ة
 ٦٨٨٥٥٤٧ ١٧٨عٍ ٝعالَ غٕ ّٗ١عٍٟ
 ٦٨٨٥٤٢٣ ١٧٩عٍِ ٝاخذ عثذ اٌسىِ ُ١سّذ
 ١٥٥٥٢٣٦٩٢ ١٨٥عٍِ ٟسّذ عٍ ٟعثذهللا
 ١٥٥٥٢٤٥٥٥ ١٨١عٍ١اء اٙ٠اب صالذ اٌط١ذ
 ١٥٥٥٢٣٢٨٦ ١٨٢عّر ٚرت١عِ ٟسّذ ِسّذ
 ١٥٥٥١٥٥٨٣ ١٨٣عّر ٚض١ذ عّر عثذاٌسىِ ُ١سّذ
 ١٥٥٥١٧٦٦٥ ١٨٤عّر ٚشاد ٞرافث شساجٗ
 ٦١٥٩٦٤٥ ١٨٥عّرِ ٚدذ ٜصاتر ِسّذ
 ٦٨٧٩٩٣١ ١٨٦عّرٔ ٚاد ٜرضِّ ٝسّٛد
 ١٥٥٥١٨٣٦٣ ١٨٧عٛاطف عٍ ٟاتٛاٌسّا٠ذ عثذإٌاصر
 ١٥٥٥٢٢٤٢٥ ١٨٨غادٖ طٗ عثذاٌعظ ُ١عثذاٌعاي
 ١٥٥٥٢٢٨٨٦ ١٨٩غادٖ عّار ِ١طر عثذهللا
 ١٥٥٥٢٣١١١ ١٩٥غذ٠ر زطٓ عثذاٌسف١ظ ٛ٠ضف
 ١٥٥٥١٧٧١٣ ١٩١فاد ٞشاور شف١ك ض١ذُ٘
 ١٥٥٥١٧٧٦٦ ١٩٢فادٔ ٞاد ٞتشارٖ زٕا
 ١٥٥٥١٧٣٩٥ ١٩٣فاطّٗ اضاِٗ خ١ر ٞعثذاٌ٘ٛاب
 ١٥٥٥١٨٤٩٥ ١٩٤فاطّٗ زّاد عاِر ِسّذ

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

 ١٥٥٥١٧٥٧٢ ١٩٥فاطّٗ ِس ٟاٌذ ٓ٠درد٠ر ر٠اض
 ٦٨٨١٥٧٩ ١٩٦فا٠سٖ رأفث ِىرَ اضىٕذر
 ١٥٥٥٢٢٨٧٣ ١٩٧فرزٗ خّاي ضعذاِ ٞٚسّذ
 ١٥٥٥٢٣٨٧٣ ١٩٨ف١ف١اْ أط ْٛرِس٠ ٞعمٛب
 ١٥٥٥٢٢٩٧٣ ١٩٩لّر زداز ٞخٍف اتراُ٘١
 ١٥٥٥١٧٨٢٣ ٢٥٥وارِ ٓ١ٌٚالن اضسك اتراُ٘١

كلية اآلداب
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َ

اٌىٛد

 ١٥٥٥٢٣٥٩٨ ٢٥١ورضح ٓ١ضّعاْ صاتر ضّعاْ
 ١٥٥٥٢٣٢٥٤ ٢٥٢ورضحٔ ٓ١ث ً١صالذ عثذاٌرزُ١
 ١٥٥٥١٧٧٥٦ ٢٥٣ورضحٕ١ا اشرف ٔارٚز صادق
 ١٥٥٥١٧٧٩٦ ٢٥٤ورضحٕ١ا عادي رفعث خٛرخٟ
 ٦١٥٩٦٢٣ ٢٥٥ورَ تاد ٜأدٍ ٝعثذ اٌط١ذ
 ٦١٥٩٦٥٧ ٢٥٦ور ُ٠عثذ اٌرش١ذ ِسّذ ازّذ
 ١٥٥٥١٥٧٤٢ ٢٥٧ور ُ٠فحس ٝاترا٘ ُ١اترا٘ ُ١فرغٍٝ
 ١٥٥٥١٨١٦٥ ٢٥٨ورِ ُ٠سّذ عٍ ٟعٍٟ
 ١٥٥٥٢٣٧٩٥ ٢٥٩ور ّٗ٠عثذاٌفحاذ خٍ ً١زطٓ
 ٦١٥٩٥٥٥ ٢١٥و١رٌص خّاي رو ٝتطرش
 ٦٨٨٥٢٢٦ ٢١١و١رٌص رفعث رزق هللا ضٍّ١اْ
 ١٥٥٥٢٣٢٥٦ ٢١٢و١رٌص ضع١ذ رِسٛ٠ ٞضف
 ١٥٥٥٢٣٦٥٤ ٢١٣و١رٌص عسِ ٟعطا زث١ة
 ١٥٥٥٢٣٦٩٦ ٢١٤و١رٌص ِطعٛد عدا٠ثٛ٠ ٟضف
 ٦١٥٩٥٣٣ ٢١٥و١رٌص ٔاصر عثذاٌط١ذ خًٍ١
 ١٥٥٥١٧٨٤٣ ٢١٦و١رٌص ٘أ ٟضاِ ٟفرزاْ
ٌ ١٥٥٥٢٥٣٢٤ ٢١٧ث١ة ضاٌِ ٝث١ة خٛرخٝ
١ٌ ١٥٥٥٢٣٥٣٣ ٢١٨ذ٠ا زٕا صادق صٍ١ة
١ٌ ١٥٥٥٢٣٧١٤ ٢١٩ذ٠ا ضّ١ر زٕا ِرزٚق
ِ ١٥٥٥١١٥٥٦ ٢٢٥اخذ اشرف ٔاشذ ترضَٛ
ِ ١٥٥٥٢٤٥٢٢ ٢٢١اخذ رزق خاتر خرخص
ِ ١٥٥٥١٧٨٥٤ ٢٢٢ادٔٚا رافث عطا ٌ٠ٛس
ِ ١٥٥٥٢٣٣١٤ ٢٢٣ادٔٚا ٔصس ٟزطة هللا فرج هللا
ِ ١٥٥٥٢٣٧٩٦ ٢٢٤ادٔٚا ّٔر ضّعاْ اتٛآٌ١ّ١
ِ ١٥٥٥١٧٨٢٥ ٢٢٥ادٔٚا ٛ٠ضف وّاي جاٚضرٚش

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

ِ ١٥٥٥٢٤٦٤٥ ٢٢٦ارجٕ١ا ِدذٛ٠ ٞضف عثذاٌٍّه
ِ ١٥٥٥٢٣٨٧٨ ٢٢٧ارٕ١ِ ٚا فا٠س ضعذ
ِ ٦٨٨١٢١١ ٢٢٨ار٠ا ِدذ ٜعف١ف ٝشاور
ِ ١٥٥٥٢٢٥٥٧ ٢٢٩ار٠اْ اٌ١اش ٔطِ ُ١حرٞ
ِ ١٥٥٥٢٤٢٧٢ ٢٣٥ارٕ٠ا ِسرٚش جٛف١ك ٛ٠ضف
ِ ١٥٥٥٢٣٣٧٨ ٢٣١ارٕ٠ا ِٕ١ر ِىرَ فرج
ِ ٦٨٧٩٦٥٥ ٢٣٢ارٕ٠ا ٔث ً١رضّ٠ ٝعمٛب
ِ ١٥٥٥٢٢٦٥٥ ٢٣٣ار ٛ٠اِ١ر جٛف١ك خ١ذ
ِ ١٥٥٥١٧٧٣٤ ٢٣٤ارِ ٛ٠الن فا٠س ِدٍٟ
ِ ١٥٥٥٢٢٤٣٤ ٢٣٥ا٠ىً ِالن زٕ ٓ١تطرش
ِ ٦١٥٩٤٩٧ ٢٣٦سّذ خ١ر ٜزط ٓ١اتراُ٘١
ِ ٦١٥٩٤٨٥ ٢٣٧سّذ شساجٗ خٍف و١الٔٝ
ِ ٦٨٨١١٨١ ٢٣٨سّذ عاطف شمرأ ٝض١ذ
ِ ٦٨٧٩٢١٨ ٢٣٩سّذ ِخٍٛف ِعحٛق ِرضٝ
ِ ١٥٥٥١٧٦٣٧ ٢٤٥سّذ ٚائً ازّذ ازّذ
ِ ١٥٥٥٢٣٤٨٣ ٢٤١سّٛد زطاَ ِسّذ خاتر ِسّذ
ِ ١٥٥٥١٨٣٥٣ ٢٤٢سّٛد زطٓ ِسّٛد اتراُ٘١
ِ ١٥٥٥٢٣٤٢٣ ٢٤٣سّٛد ِسّذ ِسّٛد عثذاٌغٕٟ
ِ ١٥٥٥٢٢٥٣٦ ٢٤٤رثا ع١ذ صٍ١ة ٍِه
ِ ١٥٥٥٢٣١٧٤ ٢٤٥رثا فرج اترا٘ ُ١خاداٌط١ذ
ِ ١٥٥٥١٧٧٣٧ ٢٤٦رٔا ع١اد زثش ٟع١اد
ِ ١٥٥٥٢٣٧٩٧ ٢٤٧رٔا وّاي ٔط ُ١شساجٗ
ِ ٦٨٨٥٩٢٨ ٢٤٨رٚاْ خاتر عطاهلل زطأٓ١
ِ ١٥٥٥١٨٣٤١ ٢٤٩ر ٖٚاٙ٠اب ازّذ ٛ٠ضف
ِ ١٥٥٥٢٣١١٦ ٢٥٥رِ ٖٚسّٛد ِفضً عثذاٌرضٛي

كلية اآلداب
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َ

اٌىٛد

ِ ٦٨٨١٥٥٤ ٢٥١ر ُ٠اترا٘ ُ١عذٌ ٟاتراُ٘١
ِ ١٥٥٥٢٤٦٣٦ ٢٥٢ر ُ٠تطرش اضسك ِحٟ
ِ ١٥٥٥١٨٤٦٩ ٢٥٣ر ُ٠زطٓ زٍِّ ٟسّذ
ِ ٦٨٨٥٩٥٤ ٢٥٤ر ُ٠زطٓ رِ١سِ ٝسّذ
ِ ١٥٥٥٢٢٦٢٥ ٢٥٥ر ُ٠زط ٓ١ر٠اض ِسّذ
ِ ١٥٥٥١٧٦٥١ ٢٥٦ر ُ٠عثذ اٌرزّٓ ِسّذ عثذ اٌرزّٓ

االضُ

َ

اٌىٛد

ِ ١٥٥٥٢٣٦٦٥ ٢٥٧ر ُ٠عست زث١ة ٚاصف
ِ ١٥٥٥٢٥٥٧٦ ٢٥٨رِٛ ُ٠ض ٝاد٠ة واًِ
ِ ١٥٥٥٢٢٩٢٩ ٢٥٩رٔ ُ٠اد٠ ٞعمٛب عثذاٌٍّه
ِ ٦٨٨٥٧٨٢ ٢٦٥رٚ ُ٠د٠ع جاضرٚش و١رٌص
ِ ٦٨٨٥٤٢٨ ٢٦١صطفِ ٝسّذ عثذ هللا ِسّذ
ِ ٦٨٨٥٤٧٥ ٢٦٢عحس ِسّذ طٗ ِسّذ
ِ ٦٨٨١١٢٣ ٢٦٣عحس ِسّٛد ِسّذ ٘ارْٚ
ِٕ ١٥٥٥١٧٤٦٢ ٢٦٤ار ازّذ رِضاْ ِسّٛد
ِٕ ١٥٥٥١٧٧٤٧ ٢٦٥ار ثاتث فائك صّٛئً١
ِٕ ١٥٥٥١٧٩٦٩ ٢٦٦ار ر٠اض ٔثٛت ِٛضٟ
ِٕ ١٥٥٥١٧٣١١ ٢٦٧ار ض١ذ ِسّذ عثذاٌّسطٓ
ِٕ ١٥٥٥١٧٩٣٢ ٢٦٨ار عثذاٌرزِ ُ١سّذ ض١ذ
ِٕ ١٥٥٥٢٢٨١٣ ٢٦٩اي ضٍّ١اْ عس٠س ٠عمٛب
ِٕ ١٥٥٥٢٣٧٥٢ ٢٧٥حصر ّ٘اَ رخا ِسّذ
ِٙ ١٥٥٥١٨٤٨١ ٢٧١ا ِسّذ ج ٟٔٛخٍ١فٗ
ِٙ ١٥٥٥٢٣٧٥٦ ٢٧٢ا ٔاصر عثذاٌرازق عثذاٌٍط١ف
ِٛ ٦٨٨١٩١٢ ٢٧٣ض ٝاشرف ِا٘ر ٚد٠ع
 ِٟ ١٥٥٥٢٢٤٤١ ٢٧٤ازّذ ِا٘ر ِسّذ
 ِٟ ١٥٥٥٢٣٣٢٧ ٢٧٥تذر صفٛت واًِ
١ِ ١٥٥٥٢٣١١٨ ٢٧٦ار عثذإٌّعُ ِسّذ زطٓ١
١ِ ١٥٥٥٢٣٧٤١ ٢٧٧ار ِسّذ صالذ اٌذ ٓ٠د٠اب
١ِ ١٥٥٥٢٣٢٣٣ ٢٧٨ر٘اْ ع١طِ ٟرزق ٔٛ٠اْ
ٕ١ِ ١٥٥٥١٧٦٩٤ ٢٧٩ا اضسك اترا٘ ُ١ضعذ
ٕ١ِ ١٥٥٥١٧٧٥٣ ٢٨٥ا ِالن عازر فٍحص
ٕ١ِ ٦٨٨٥٩٢٩ ٢٨١ا ِٛض ٝصادق غاٌٝ
ٔ ١٥٥٥٢٣٨٧٥ ٢٨٢اد ٗ٠اضساق شساجٗ روٟ
ٔ ١٥٥٥١٧٧٤٥ ٢٨٣اردِّ ٓ٠ذٚذ تشر١ٔٚ ٞص
ٔ ١٥٥٥١٨٥٥٤ ٢٨٤د ٞٛعٍ ٟعثذهللا زّ١ذٖ
ٔ ٦١٥٩١٥٣ ٢٨٥د١ة صالذ ٔد١ة خ١ذ
ٔ ١٥٥٥١٨٢٣٥ ٢٨٦ذا ِدذ ٞازّذ اٌط١ذ
ٔ ١٥٥٥٢٢٥٦٥ ٢٨٧ذ ٞوّاي خّاي ازّذ
ٔ ١٥٥٥١٨٤٣١ ٢٨٨ذِ ٞسّذ ازّذ زطٓ
ٔ ١٥٥٥٢٣٥١٣ ٢٨٩رِ ٓ١رضا ٔص١ف ٛ٠ضف
ٔ ١٥٥٥٢٢٩٩٥ ٢٩٥طّٗ ِسّذ تخ١ث ازّذ
ٔ ٦٨٧٩٦٧١ ٢٩١طِ ُ١الن رشذ ٜخرخص

االضُ

َ

االضُ

اٌىٛد

ٔ ١٥٥٥١٧٧٢٦ ٢٩٢عّٗ ارٔطث خٍ ً١زٕا
ٛٔ ١٥٥٥٢٣٨٥١ ٢٩٣ر ٔادِ ٞسّذ اضّاعً١
ٛٔ ١٥٥٥١٨١٧٦ ٢٩٤را ِسّذ ازّذ عثذاٌرازق
ٛٔ ١٥٥٥٢٣٥٩١ ٢٩٥رش شعثاْ عثذاٌعاط ٟفرزات
ٛٔ ١٥٥٥٢٥٣٧٤ ٢٩٦رٖ عاِر عثذ اٌىر ُ٠عثذ اٌرزّٓ
ٛٔ ١٥٥٥٢٣٨٩٤ ٢٩٧ر٘اْ خّاي ض١ذ ِسّٛد
ٛٔ ١٥٥٥٢٣٨٩٥ ٢٩٨ر٘اْ خّاي فحس ٟازّذ
ٛٔ ١٥٥٥١٧٦٤٧ ٢٩٩ر٘اْ شر٠ع ٟعثذاٌسّ١ذ ض١ذ
١ٔ ١٥٥٥٢٣٣٦٢ ٣٥٥رٖ ِىرَ ِسّذ عطا ٛ٠ضف
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َ

اٌىٛد

١ٔ ١٥٥٥٢٣٨٩٩ ٣٥١فِٛ ٓ١ر٠ص زٍّ ٟجاٚضرٚش
٘ ١٥٥٥٢٣٢٥٨ ٣٥٢اخر عثذاٌدٍ٘ ً١ار ْٚواًِ
٘ ١٥٥٥٢٣٩٤٢ ٣٥٣اخر عط ٗ١اتٛتىر ازّذ
٘ ١٥٥٥٢٤١٥٣ ٣٥٤اخر ِسّذ اتراِ٘ ُ١طٍُ
٘ ١٥٥٥٢٣٧٢٦ ٣٥٥اخر ِسّذ فؤاد ِسّذ
٘ ٦٨٧٩٤٥٤ ٣٥٦أِ ٝدذ ٜزى ُ١خر٠ص
٘ ١٥٥٥٢٢٩٦٧ ٣٥٧ا٠ذِ ٞخحار زط ٓ١عٍٟ
٘ ١٥٥٥٢٣٧١٩ ٣٥٨ا٠ذِّ ٞذٚذ فخرٔ ٞد١ة
٘ ١٥٥٥١٧٧٣٢ ٣٥٩ا٠ذٔ ٞد١ة ٔاخ ٟشساجٗ
٘ ١٥٥٥٢٢٨٦١ ٣١٥ثٗ ع١ذ ٔٛ٠اْ ٛ٠ضف
٘ ١٥٥٥١٨٣٤٨ ٣١١ثٗ ِّذٚذ عثذاٌحٛاب واًِ
٘ ١٥٥٥٢٣٢٥٥ ٣١٢ذ ٞخّاي ِسّذ اٌصغ١ر ازّذ
٘ ١٥٥٥٢٢٩٢٢ ٣١٣ذ ٞعٍ ٟزطٓ عٍٟ
٘ ١٥٥٥٢٢٩٧٤ ٣١٤ذ٠ر ضّ١ر ِسّذ صالذ خًٍ١
٘ ١٥٥٥٢٢٦٤١ ٣١٥شاَ ضٍ ُ١ضع١ذ عثذاٌّد١ذ
١٘ ١٥٥٥٢٢٤٧٢ ٣١٦اَ ِدذٚ ٞاف ٟضع١ذ
١٘ ١٥٥٥١٨١٥٨ ٣١٧ذ ٞاترا٘ ُ١ازّذ ز٠ذاْ
ٚ ١٥٥٥٢٣١٢٣ ٣١٨الء زطٓ ِسّذ خثر
ٚ ١٥٥٥٢٢٧٦٥ ٣١٩الء عٍٛ٠ ٟضف زطٓ
٠ ١٥٥٥٢٢٣٨٥ ٣٢٥ارا ِسّذ ِخحار ِسّذ
٠ ١٥٥٥٢٢٩٢١ ٣٢١اضر ازّذ راضِ ٟسّذ
٠ ١٥٥٥٢٣٧٢١ ٣٢٢اضِّٕ ٓ١حصر ِسّذ ِسّذ

االضُ

َ

اٌىٛد

٠ ٦٨٧٩٨٢٩ ٣٢٣اضّ٠ ٓ١اضر فحسِ ٝسّذ
ٛ٠ ١٥٥٥٢٣٤٣٩ ٣٢٤ضحٕ١ا ضاِ ٟفرذ تٌٛص
ٛ٠ ١٥٥٥١٨٢٢٢ ٣٢٥ضف ازّذ زغٍٛي زطٓ

االضُ

