
 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                   
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :نرذرٚة ٕٚو ا              انسْراء انشًانٛحيذرضح انرذرٚة:    

                    د. ٌاينة يقهد : يشرف انكهٛح               0يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  إترطاو ذٕفٛك أتٕ انذطٍٛ 1

  إضراء داذى إتراْٛى 2

 إضراء يذًذ إَٔر يذًذ 3
 

إضراء يذًذ صثذٙ 4
   

إضؼاد ػًاد يخًٛر 5
  

ء أدًذ ياضٙأضًا 6
  

أضًاء جاتر ػهٙ يذًٕد 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   

 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                        

 
 

 



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                            
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :نرذرٚة ٕٚو ا                   ُٚاٚر    95يذرضح انرذرٚة:  

 أ.د. فهًٍة نثٍة  يشرف انكهٛح  :          9يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    
 يالدظاخ اضى انطانة و

اضًاء جًال تُذٔر يذًذ 1
  

أضًاء جًال ػثذ هللا 2
  

اضًاء جًال يذًذ اضًاػٛم 3
  

أضًاء خٛر٘ راشذ 4
  

أضًاء ػثذ انذًٛذ ضؼٛذ 5
  

أضًاء يذطٍ ضؼذ شهثٙ 6
  

أضًاء َاد٘ فخر٘ زكٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                 

 ذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛحي                                                                            

 
 

                      



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                       
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109   نثاَٙانفصم انذراضٙ ا                          

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                شهثٙ إػذاد٘     يذرضح انرذرٚة:  

 د. زٌنة يذًىد  يشرف انكهٛح  :        3يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

أضًاء َصذٙ يُٛر 1
  

أضًاء ْاَٙ ػهٙ دطٍ 2
  

أٜء دطٍ دطٍٛ دافع 3
  

أٜء يصطفٗ أدًذ 4
  

ْٛى ادًذأيم اترا 5
  

أيم اضًاػٛم يذًذ 6
  

أيم رُْٙ ػهٙ َجٛة 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                           
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                    0انرجرٚثٛح يذرضح انرذرٚة:     

 اتراهٍى عثد انغنًأ.د.  يشرف انكهٛح  :           4يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

أيُّٛ دطٍ ػثًاٌ دطٍ 1
  

صالح زكٙ ػهٙ أيُّٛ 2
  

أيٛرج زٍٚ انؼاتذٍٚ ػثذ انغُٙ 3
  

أيٛرج ػسيٙ ػثذ انؼسٚس 4
  

إٚثار طّ إضًاػٛم يذًذ 5
  

أًٚاٌ أتراْٛى يذًذ 6
  

إًٚاٌ جًال يذًذ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
           

 



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -يؼح انًُٛا جا  

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                 انهغاخ اترذائٙيذرضح انرذرٚة:    

 أ.و.د. ْٕٚذا يصطفٗ  يشرف انكهٛح  :           5يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

إًٚاٌ خهف ػهٙ أتٕتكر 1
  

إًٚاٌ رجة جاتر 2
  

إًٚاٌ رضا يذًذ يذًذ 3
  

إًٚاٌ ريضاٌ ذٕفٛك 4
  

إًٚاٌ زٍٚ يذرٔش 5
  

إًٚاٌ ضٛذ ػثاش 6
  

إًٚاٌ َٕر يذًذ ػثذ انًذطٍ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                          

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                           
                                

                

                       



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :رٚة ٕٚو انرذ                إػذاد٘انهغاخ يذرضح انرذرٚة:   

 تاج اندٌن يذًد د.   يشرف انكهٛح  :            6يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

آٚح جًال َٕر انذٍٚ 1
  

أٚح ػسيٙ ْاشى ػثذ انغُٙ 2
  

  تطًّ دطٍ ػهٙ تكر 3

  جٓاد جًال َاصر انطٛذ 4

  دطُاء يجذٖ ػًر يذًذ 5

دُاٌ أدًذ ػثذ انذطٛة 6
  

دُاٌ ترػٙ ضٛذ ػهٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109اضٙ األٔل   انفصم انذر                          

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                   انفارٔق إػذاد٘  يذرضح انرذرٚة:  

    يشرف انكهٛح  :       7يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:      

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  دُاٌ دطٍ ضانى يذًذ 1

خضرِ خهٛفح أدًذ 2
  

دانٛا جًال فؤاد ػثذ انظاْر 3
  

يصطفٗ ػثذ انًُؼىدانٛا  4
  

دػاء اتراْٛى يرضٙ دايذ 5
  

دػاء ضٛذ يذًٕد 6
  

  دػاء ػطٛح ػثذ انؼظٛى 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                       



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                          
 ؼًهٛح يكرة انررتٛح ان -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                        انذذٚثح تُاخيذرضح انرذرٚة:   

  :يشرف انكهٛح               8يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

دػاء يذًذ ياْر إضًاػٛم 1
  

راضٛح الفٙ ػًر يٕضٗ 2
  

راَٛا إتراْٛى ػثذ انؼاطٙ 3
  

راَٛا يذًذ يذًذ ػهٙ 4
  

رأٚح ػثذ انًٕنٗ أدًذ 5
  

  رحمة عبد النبي عبد اهلل 6

  رداب يجاْذ أدًذ 7

  رشا شؼثاٌ فارٔق 8

  ضُاء رتٛغ ػطّٛ 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 ٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛايذ 
                                                              

           

                                                              

 ًهٛحيذٚر يكرة انررتٛح انؼ                                                                            
                    



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                          
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                صاص  اإلخيذرضح انرذرٚة:   

 د. يذًد عثد انغنً يشرف انكهٛح  :          9يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

رلٛح ػثذ انًؼس ْٔثح 1
  

رٚٓاو أدًذ يذًذ ػثذ انغُٙ 2
  

رٚٓاو ضانى ػثذ انجٕاد 3
  

رٚٓاو يذًذ ػثذ انؼظٛى ػثذ انطالو 4
  

رٚٓاو يذًذ ػهٙ ػثذ انؼسٚس 5
  

زْراء جًؼّ إتراْٛى 6
  

  زْٛرج انًٓذ٘ ػثذ انردًٍ 7

زُٚة خهف شمراَٙ 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                          

                     

 
 



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -انؼاو انٕادذ  دتهٕو            

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة                  انطالو اترذائٙ  يذرضح انرذرٚة:  

   : يشرف انكهٛح       01يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

زُٚة يذجٕب دطٍ يذًذ 1
  

زُٚة يذًذ ػثذ انالِ 2
  

  ضارج ادًذ ضؼٛذ ػثذ هللا 3

ضًاح ػالء انذٍٚ ضهطاٌ 4
  

ضٓٛر صانخ ػثذ انمادر 5
  

شٛرٍٚ يذًذ يخهٕف 6
  

شًٛاء أدًذ ػثذ انردًٍ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                    



 األٔنٗ: نغح ػرتٛح انًجًٕػح                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة               انصانخ                يذرضح انرذرٚة: 

 د. إنهاو عثد انتىاب يشرف انكهٛح  :            00ذرتٛح ػًهٛح رلى:     يجًٕػح

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

شًٛاء جًال اتراْٛى 1
  

شًٛاء دطٍ دطٍٛ دطٍ 2
  

شًٛاء رتٛغ أدًذ 3
  

شًٛاء ريضاٌ يذًٕد ػهٙ 4
  

شًٛاء ػثذ انفراح ػثذ انؼظٛى 5
  

شًٛاء ػًر ػثذ انؼسٚس 6
  

طاشًٛاء يذًذ ػ 7
  

شًٛاء يخرار يذًذ خاطر 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                                

                    



 انًجًٕػح األٔنٗ: نغح ػرتٛح                          
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دذ دتهٕو انؼاو انٕا            

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ    :ٕٚو انرذرٚة               شهثٙ إترذائٙ  يذرضح انرذرٚة:

 د. هشاو يصطفى يشرف انكهٛح  :        09يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:       

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ػثذ انغُٗادًذ ػثذ انؼهٛى يذًذ  1
  

أدًذ ػثذ انغُٙ كايم كٛالَٙ 2
  

أدًذ ػهٙ ادًذ يذًذ 3
  

أدًذ يصطفٗ يذًذ 4
  

أدًذ َجاح يذًذ ضهًٛاٌ 5
  

  أساية انسٍد عثد انرافع 6

انذطٍٛ جًال انذٍٚ ػًراٌ 7
  

  تذر فرذٙ أيٍٛ يذًذ 8

جًال يذًٕد يذًذ يذًٕد 9
  

10   

11   

12   

13   
 

 

 راضاخ انؼهٛايذٚر يكرة انذ 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 



 : نغح ػرتٛح األٔنٗانًجًٕػح                            
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األدذ       :ٕٚو انرذرٚة                      اإلذذاد إػذاد٘يذرضح انرذرٚة:  

 د. أتىتكر عثد انذهٍى يشرف انكهٛح  :             03يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  دطٍ يذًذ ػثذ انردًٍ 1

  دًادِ زٍٚ يذًذ 2

  خانذ أدًذ خهٛم إتراْٛى 3

  رجة يذًذ ريضاٌ 4

  ضانى يذًذ ضانى ضهًٛاٌ 5

  صطفٗ ػثذ انًؼثٕدضراج انذٍٚ ي 6

  شرٚف جًؼح اتراْٛى 7

شؼثاٌ أدًذ ػهٙ 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                 
 



 : نغح ػرتٛحانثاَٛح انًجًٕػح                            
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109صم انذراضٙ األٔل   انف                          

   األرتؼاء    :ٕٚو انرذرٚة           انطالو إػذاد٘ تُاخيذرضح انرذرٚة:  

 أ.د. هاشى فتخ هللا يشرف انكهٛح  :      04يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

صاترٍٚ يذًٕد طراف 1
  

صفاء ثاتد ػثذ انذٙ 2
  

ارشصفاء دطٍ ٚذٛا ف 3
  

  صفاء ضٛذ تذٔ٘ 4

  ضذٗ يؼُٙ ػهٙ رٚاض 5

ػفاف خهف شؼثاٌ 6
  

ػفّ شٕال يذًذ دطاٍَٛ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                          



 : نغح ػرتٛحانثاَٛح انًجًٕػح                            
 رتٛح انؼًهٛح يكرة انر -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األرتؼاء              :ٕٚو انرذرٚة     انثإَٚح انجذٚذج تُاخ يذرضح انرذرٚة:  

 ٌس عثد انذًٍدد. فاأ.    يشرف انكهٛح  :     05يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ػٕاطف ػثذ انذكى فرذٙ ضطٕدٙ 1
  

إتراْٛى صادق جغاد 2
  

فاطًح أدًذ يذًذ ػهٙ 3
  

فاطًّ إضًاػٛم يذًٕد 4
  

فاطًح انجاز٘ فاٚس ػٛاد 5
  

فاطًح ضٛذ ػثذ انردًٍ يذًٕد 6
  

فاطًح صاتر دهًٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 ر يكرة انذراضاخ انؼهٛايذٚ 
                                                              

           

                                                              

 هٛحيذٚر يكرة انررتٛح انؼً                                                                            
 

 



 : نغح ػرتٛحانثاَٛحانًجًٕػح                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة               ترذائٙانفارٔق إيذرضح انرذرٚة: 

  يشرف انكهٛح  :             06يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

فاطًح ػاطف فارٔق 1
  

فاطًح ػثذ انُاصر رتٛغ 2
  

فاطًح يذًذ ْاشى خانذ 3
  

نًٛاء يؤيٍ يذًذيذًذ 4
  

يرفد خهٛفح ػثذ انذكٛى  يذًذ 5
  

ًذ ػثذ انًجٛذيرٔج يذًٕد يذ 6
  

  يُجح  لاضى ػثذِ 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                    



 : نغح ػرتٛحانثاَٛحانًجًٕػح                          
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة            انطالو ثإَ٘ تُاخ    يذرضح انرذرٚة: 

 د. سعىدي عثد انظاهر يشرف انكهٛح  :      07يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

يُٗ يذًٕد إدراٚص 1
  

انذاٚىيٓا صالح ػثذ  2
  

يٙ يًذٔح إتراْٛى 3
  

َادٚح ػثذ انًؼرًذ ػهٕاٌ 4
  

َثٛهح يصطفٗ دًذ 5
  

َجالء جًال ػثذ انردٛى 6
  

َجالء ػطا يذًذ ػثذ انذافع 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                       



 انًجًٕػح انثاَٛح: نغح ػرتٛح                        
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

   رتؼاءاأل  :ٕٚو انرذرٚة شهثٙ إػذاد٘                  يذرضح انرذرٚة:

 أ.و.د. دانٍا عهً ياهر يشرف انكهٛح  :       08   يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  َطرٍٚ جاد انكرٚى 1

  َٕال يذًذ كايم 2

َٕرا ػثذ انذًٛذ دافع 3
  

َٕرِ دطٍ صانخ يٛصر 4
  

ْاجر ادًذ يذًذ 5
  

ْاجر جًال ػثًاٌ يذًذ 6
  

ْاجر طّ ػثذ انْٕاب 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 ح انؼًهٛحيذٚر يكرة انررتٛ                                                                            
 

                     



 انًجًٕػح انثاَٛح: نغح ػرتٛح                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109   انثاَٙ     انفصم انذراضٙ                           

  األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة ُٚاٚر                     95  ح انرذرٚة:يذرض

 أ.د. فهًٍة نثٍة يشرف انكهٛح  :         09يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:      

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ْانح كطاب ػثذ انذًٛذ 1
  

ْانح يذًذ ػثذ انردًٍ 2
  

ْاٚذ٘ يذًذ ْارٌٔ ػثًاٌ 3
  

هللاْذٖ راضٙ شذاخ ػثذ  4
  

ُْاء ػادل ػثذ انكرٚى 5
  

ُْذ إتراْٛى ػثذ انًذطٍ 6
  

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                     



 انًجًٕػح انثاَٛح: نغح ػرتٛح                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -ؼاو انٕادذ دتهٕو ان            

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة                      انذذٚثح تُاخ يذرضح انرذرٚة:

 أ. عثٍر نثٍم   يشرف انكهٛح  :        91يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  نُاصر ذٕفٛكُْذ ػثذ ا 1

ُْذ فضٛهٙ خهٛفح يذًذ 2
  

ُْذ يذًذ فرذٙ دأٔد 3
  

ْٛاو أتٕ انؼال يذًذ 4
  

  ْٛاو أتٕ تكر دافع يذًذ 5

ٔردج إتراْٛى ػثذ انثالٙ ػطمالَٙ 6
  

ٔفاء صالح ػثذ هللا 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                            



 انًجًٕػح انثاَٛح: نغح ػرتٛح                     
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األرتؼاء  :انرذرٚة ٕٚو                         انسْراء انشًانٛحيذرضح انرذرٚة:  

 د. يصطفى خهٍم يشرف انكهٛح  :           90  يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى: 

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ٔفاء ػثذ انؼسٚس اتٕ انغٛظ 1
  

ٔالء إتراْٛى يذًذ 2
  

ٔالء أدًذػثذ انفراح 3
  

  ٔالء دطُٙ يذًٕد أدًذ 4

  ٚارِ إضًاػٛم ريضاٌ 5

  ٚاضًٍٛ يذًٕد ذَٕٙ 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                        



 انًجًٕػح انثاَٛح: نغح ػرتٛح                            
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

   األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة   انشٓٛذ أتٕ دهٛمح    يذرضح انرذرٚة: 

 د. دجاج عثد هللا يشرف انكهٛح  :         99يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  صاتر رجة صاتر 1

طارق ٚذٛٗ أدًذ 2
  

ػثذ هللا ضهًٛاٌ يذًذ 3
  

ذ هللا َٕر يذًذ ادًذػث 4
  

  ػهٙ أدًذ صادق ػثذ انؼسٚس 5

ػًراٌ يذًذ أيٍٛ ذَٕٙ 6
  

ػًرٔ ػثذ انًُؼى ػهٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                 
 

 

 

 

 



 انًجًٕػح انثاَٛح: نغح ػرتٛح                          
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة            االلثاط االػذادٚحيذرضح انرذرٚة: 

 د. جًال خٍريأ.  يشرف انكهٛح  :        93يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

يذًذ خهف أيٍٛ خهف 1
  

يذًذ ريضاٌ يذًذ أدًذ 2
  

يذًذ ػثذ انردًٍ يذًذ 3
  

يذًذ ػثذ انُاصر انرءٔفيذًذ ػثذ  4
  

يذًذ يذًذ دطٍ أدًذ 5
  

يذٛٙ انذٍٚ ٕٚضفيذًذ  6
  

يذًذ َظٛف ػثذ انٓاد٘ ػهٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                          



 : نغح ػرتٛحنثاَٛحانًجًٕػح ا                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 األرتؼاء :ٕٚو انرذرٚة                    انصانخ يذرضح انرذرٚة:  

 أ.د. يذًذ ػثذ انذٙ  يشرف انكهٛح  :         94يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

نؼسٚسيذًذ ٚاضر أدًذ ػثذ ا 1
  

يصطفٗ ػثذ انفراح ػثذ انُؼٛى 2
  

يصطفٗ ػثذ انًُؼى خهف 3
  

يصطفٗ فرج ػثذ انذًٛذ 4
  

  يغرتٙ جاتر ػثذ انردٛى 5

  يؤيٍ ػثذ انًُؼى فرج 6

  َٕر دًٛذ يذًذ 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                     

 



 : نغح ػرتٛحانثاَٛحح انًجًٕػ                        
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  األرتؼاء  :ٕٚو انرذرٚة          طّ دطٍٛ إػذاد٘ يذرضح انرذرٚة:

 أ.د. يذًد عثد انذً  يشرف انكهٛح  :       95هٛح رلى:    يجًٕػح ذرتٛح ػً

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  ْاَٙ َاجٙ ػثٕد 1

  ْشاو يذًذ كايم 2

  ٔائم شًاضٙ زكٙ 3

ٔنٛذ أدًذ يذًذ انًرؼال 4
  

ٔنٛذ شؼثاٌ يذًذ 5
  

ٕٚضف رضا يذًذ 6
  

7   

8 
 

 

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 راضاخ انؼهٛايذٚر يكرة انذ 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                           



 أثار: نثح انثاانًجًٕػح                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص     :ٕٚو انرذرٚة       اترذائٙ     انفارٔقيذرضح انرذرٚة:   

 د.  أيال جاتر يشرف انكهٛح  :          96يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

دػاء ػادل إتراْٛى يذًذ 1
  

ضٓٛهح طّ ػٛطٗ 2
  

ػثٛر َصر جٕٚذ 3
  

كرضرُٛا َاجخ شفٛك 4
  

يٛرثا يٕرٚص خهٛم ضؼٛذ 5
  

خ يذًذ ايثاتَٙارًٚاٌ ضاي 6
  

َٕرا زكرٚا دُا 7
  

َٕرا ػس ػثذ انرٕاب 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                              



 اجرًاع: حنثانثاانًجًٕػح                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -او انٕادذ دتهٕو انؼ            

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص  :ٕٚو انرذرٚة                    اإلَجٛهٛح إترذائٙيذرضح انرذرٚة: 

 أ. أشرف فارش يشرف انكهٛح  :            97يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ًذ ػسيٙ يذًذأّٚ أد 1
  

دُاٌ َطٛى ضالو 2
  

دانٛا يذدد دطٍ يذًذ 3
  

  ضٓٛهّ ػثذ انؼسٚس ضراج 4

ػذٔنح ػهٙ يكرو 5
  

ػهٛاء خهف ػثذ انهطٛف 6
  

فاطًّ يذًذ خهف 7
  

َٕال يذًذ زٍٚ يذًذ ػهٙ 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                                



 ٔخذيح انًجًٕػح انثانثح: اجرًاع                              

 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص  :انرذرٚة ٕٚو               انطالو إترذائٙيذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :            98يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

أدًذ إضًاػٛم يذًٕد 1
  

ػثذ انردًٍ دطٍ أدًذ 2
  

  يُٛا فاٚس ػثذ انًطٛخ 3

  جًال طهؼد َصٛف 4

  خانذ يصطفٗ أدًذ يذًذ 5

  رضا جًال يذًٕد 6

  يذًذ ضايٙ يذًذ ػثذ هللا 7

  يٛالد يجذ٘ ػثذِ غانٙ 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                               

                               

                       



 خذيح إجرًاػٛحانًجًٕػح انثانثح:                         
 ًهٛح يكرة انررتٛح انؼ -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص   :ٕٚو انرذرٚة                  شهثٙ اترذائٙ  يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :               99   يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى: 

 
 دظاخيال اضى انطانة و

أضًاء ضادٙ ػثذ انغُٙ أدًذ 1
  

االء ادًذ يذًذ ضهًٛاٌ 2
  

  أٜء يذًذ ضؼذ صانخ 3

  دُاٌ ادًذ ضٓر٘ يذًٕد 4

  راَٛا يُرصر ػثذ انهطٛف يرضٗ 5

  غادج يذًٕد ػثذ انطًٛغ 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                       



 خذيح إجرًاػٛحانًجًٕػح انثانثح:                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109  نثاَٙانفصم انذراضٙ ا                          

 االثٍُٛ     :ة ٕٚو انرذرٚ                      انرذرٚريذرضح انرذرٚة:   

 أ. سًر نادي  يشرف انكهٛح  :           31يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

كرضرٍٛ لذش تشرٖ 1
  

كٛرٚح ػادل لذٚص 2
  

  يٛر٘ ضايٙ َجٛة 3

ْاجر تذر انذٍٚ إتراْٛى يذًذ 4
  

ُْاء ضًٛر اضطفإَٛش 5
  

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 كرة انررتٛح انؼًهٛحيذٚر ي                                                                            
 

                       

                                



 ذارٚخانًجًٕػح انثانثح:                              
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109صم انذراضٙ األٔل   انف                          

 نخًٛصا  :ٕٚو انرذرٚة    انطالو إػذاد٘ تُاخ         يذرضح انرذرٚة:

 د. هاشى فتخ هللاأ.  يشرف انكهٛح  :            30يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  أضًاء ػاير جاد انرب شؼثاٌ 1

أيُح فرذٙ ػثذ انردًٍ 2
  

إتراْٛى لهُٛٙ فرج هللا إَجٙ 3
  

  خسَح يذًذ ػثذ انغُٙ دطٍ 4

  راَٛا زاٚذ يصطفٗ 5

رشا ػثذ انفراح دهًٙ 6
  

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                             



 ذارٚخ   انًجًٕػح انثانثح:                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -تٛحكهٛح انرر -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انرذرٚة               طّ دطٍٛ إػذاد٘يذرضح انرذرٚة:  

 . أتىتكر عثد انذهٍىد  يشرف انكهٛح  :         39يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

رشا ػثذ انفراح دهًٙ 1
  

ضًر ػًاد فرذٙ ػثذ انجاتر 2
  

ضٓٛر أدًذ ٕٚضف 3
  

شٛرٍٚ ػصاو جًؼّ 4
  

  صفاء يرػٙ إتراْٛى 5

  فٕز٘ فؤاد حيذث 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                  

 

 



 ذارٚخانًجًٕػح انثانثح:                                
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة        اإلخصاص  يذرضح انرذرٚة:  

 وائم عادلد.  يشرف انكهٛح  :           33يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  يرٚى يكرو ػسٚس 1

  َجالء أدًذ يذًذ دطٍ 2

َجالء زاْر يذًذ أدًذ 3
  

َريٍٛ َشاخ صًٕئٛم اضذاق 4
  

َٕضّ ػثذ انْٕاب دطٍ 5
  

  َٛرج ػصاو ػهٙ يذًذ 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

 

                     



 ذارٚخانًجًٕػح انثانثح:                                
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انرذرٚة                        اتُاء انثٕرجيذرضح انرذرٚة: 

  يشرف انكهٛح  :            34يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  أدًذ خهف يذًذ زكٙ 1

  أشرف ػثذ هللا ػثاش 2

  جًؼّ يذًذ َٕٚص 3

  رتٛغ  يذًذ خهف 4

يذًذ ضٛذػثذ انردًٍ  5
  

ػالء تٓجد إضًاػٛم 6
  

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                         

                             



 ذارٚخانًجًٕػح انثانثح:                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 نخًٛصا :ٕٚو انرذرٚة            انثإَٚح انجذٚذج تٍُٛيذرضح انرذرٚة:    

  يشرف انكهٛح  :              35يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  نذًٛذ يذًٕدػًرٔ ػثذ ا 1

  كرٚى ضٛذ يذرٔش 2

يذًذ إتراْٛى يذًذ فًٓٙ 3
  

يذًذ دًذ٘ يذًذ يذًذ انطٛذ 4
  

يذًذ طّ ػثذ انجٛذ 5
  

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                               



 جؼرافٛاانًجًٕػح انثانثح:                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -يؼح انًُٛا جا  

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انرذرٚة               شهثٙ إترذائٙيذرضح انرذرٚة:   

  د. إنهاو يذًد دسن: يشرف انكهٛح         36يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ اضى انطانة و

أضًاء ضٛذ يذًذ ضاليّ 1
  

أضًاء يذًذ ػثذ انرشٛذ 2
  

أياَٙ شؼثاٌ أيٍٛ انطٛذ 3
  

أياَٙ ػصاو إتراْٛى 4
  

أيُّ رتٛغ خهف جثر 5
  

أيُّٛ ٕٚضف ػثذ انذًٛذ 6
  

أيٛرج شًردٌ جاب هللا 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                 
 

                                                                 

                                                                   
                           

 

                      



 جغرافٛا: انثانثحانًجًٕػح                                  
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة            اإلخصاص     يذرضح انرذرٚة:  

 د. يذًد رشدي يشرف انكهٛح  :           37يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

إٚطانٛا جًٛم إضذك 1
  

تطّ يخًٛر كايم 2
  

  اد ٔجذ٘ يذًٕدجٓ 3

  دُاٌ دطٍٛ يذًذ دطٍٛ 4

رجاء ريضاٌ أدًذ يذًذ 5
  

رلّٛ شجاذّ ػطّٛ 6
  

شٛرٍٚ ضؼذ شؼرأ٘ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                        



 جغرافٛاانًجًٕػح انثانثح:                                   
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -انررتٛح كهٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انرذرٚة              تُاخ إػذاد٘انطالو  يذرضح انرذرٚة: 

 ٛح  :يشرف انكه           38 يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

شًٛاء يصطفٗ أدًذ 1
  

شًٛاء يُرصر ػثذ انذًٛذ 2
  

ػثٛر شذاذّ يؼرٔف 3
  

فاطًح ػثذ هللا يذًذ يكرو هللا 4
  

نٛهٙ خهف يذًٕد خهف 5
  

َريٍٛ ريضاٌ يذًذ دطٍٛ 6
  

ْاجر ػالء انذٍٚ رفؼد 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 راضاخ انؼهٛايذٚر يكرة انذ 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                               

                         

                                 



 جغرافٛاانًجًٕػح انثانثح:                            
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  انخًٛص  :ٕٚو انرذرٚة                  ػذاد٘انفارٔق إيذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :              39يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

دطاو دطٍ يذرٔش 1
  

رٔياَٗ كًال كايم يٕضٗ 2
  

  يصطفٗ رجة يذًذ 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                

 



 ضٛادح:  انثانثح انًجًٕػح                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة        اإلَجثهٛح إترذائٙ         يذرضح انرذرٚة:

   يشرف انكهٛح  :             41يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

أدًذ يذًذ رتٛغ 1
  

إُٚاش شاٍْٛ رتٛغ 2
  

تطًح فرذٙ ػثذ انؼسٚس 3
  

ء يذًذ ػثذ انهطٛفدػا 4
  

دُٚا يذدد ٚاضٍٛ 5
  

رشا دًادِ ػهٙ يذًٕد 6
  

رلّٛ ياْر ػهٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                         

             

                          



 ضٛادح:  ثانثح انًجًٕػح ان                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -نًُٛا جايؼح ا  

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة               انطالو إترذائٙيذرضح انرذرٚة: 

  يشرف انكهٛح  :          40يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:      

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ضٕضُا ػثذ انًطٛخ ذٕفٛك 1
  

يادَٔا ػادل دهًٙ أداو 2
  

يارُٚا ٕٚضف ػطا ٚؼمٕب 3
  

يرٚى ثاتد نثٛة إضكُذر 4
  

يٛرَا يثارن فٕز٘ 5
  

َٓال أشرف ضؼذ 6
  

َٓهّ ياجذ شذاذّ 7
  

ٕٚضرُٛا فاٚس ٕٚضف 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 انؼًهٛح يذٚر يكرة انررتٛح                                                                            
 

                      

                           



 انًجًٕػح انراتؼح : نغح اَجهٛسٚح                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109ٔل   انفصم انذراضٙ األ                          

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة               نطالو إترذائٙايذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :        49يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:       

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

  أسًاء دسن يذًد جاد 1

أياَٙ ػسخ ٔاضٛهٙ 2
  

أيٛرج دًذ٘ ػهٙ يذًذ 3
  

أيٛرج أرَطد خهٛم 4
 سياحة 

أّٚ خانذ دجاج 5
  

إٚرُٚٙ يذدد شفٛك 6
  

دطُاء ػاشٕر ادًذ ػثذانكرٚى 7
  

دػاء يخرار رجة ػثذ انغُٙ 8
  

  دُٚا َطٛى َشرٖ أضؼذ 9

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                      

 



 انًجًٕػح انراتؼح : نغح اَجهٛسٚح                 
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -ررتٛحكهٛح ان -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة           أتٕ دهٛمح يذرضح انرذرٚة:   

  يشرف انكهٛح  :               43يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ ضى انطانةا و

رٔاٌ يذًٕد صذٚك يذًٕد 1
  

ضارج يذًذ ادًذ يذًٕد 2
  

ضجٗ ػثذ انذًٛذ جًال 3
  

صاترٍٚ صثذٙ زكٙ يذًٕد 4
  

صاترٍٚ يًذٔح دايذ 5
  

  فاطًح أضايح ػثذِ ضُٕضٙ 6

  فاطًح فرذٙ ػثذ انفراح 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 ايذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛ 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                         

 

                       

                       



 انًجًٕػح انراتؼح : نغح اَجهٛسٚح                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109  انفصم انذراضٙ األٔل                           

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة       انثإَٚح انجذٚذج تُاخيذرضح انرذرٚة: 

 د. يذًد عثد انغنً يشرف انكهٛح  :           44يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

فاطًّ يذًذ لاضى 1
  

يرٔج أشرف دايذ ْاشى 2
  

يرٔج ػهٙ هللا يذًذ 3
  

فٛكَادٚح جًال ذٕ 4
  

َذٖ رضا يذًذ دطٍ 5
  

َطًّ ضٛف ادًذ ػهٗ 6
  

َٓال يذًذ صاتر ػثذ انغُٙ 7
  

ْاجر ػهٙ صفٙ 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                       



 انًجًٕػح انراتؼح : نغح اَجهٛسٚح                        
 ٛح انؼًهٛح يكرة انررت -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 نخًٛصا  :ٕٚو انرذرٚة                         انهغاخ إػذاد٘يذرضح انرذرٚة: 

  يشرف انكهٛح  :             45يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ طانةاضى ان و

ْثّ تٕٛيٙ دطٍ 1
  

ُْذ يذطٍ ػثذ انًرؼال 2
  

ُْذ ْاَٙ ضٛذ شذاذّ 3
  

ٔالء ضؼٕد٘ يذًذ طُطأ٘ 4
  

ٔالء نطفٙ ػثذ هللا 5
  

ٚاضًٍٛ ريضاٌ ػثذ انرٕاب 6
  

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                     

                        



 انًجًٕػح انراتؼح : نغح اَجهٛسٚح                       
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ   :ذرٚة ٕٚو انر             0انرجرٚثٛح يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :           46يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

إتراو صفٕخ شكر٘ 1
  

أدًذ دطٍ أدًذ 2
  

أدًذ فانخ يذًذ 3
  

  راشذ يصطفٗ يذًذ يذًذ 4

ػثذ انردًٍ خانذ يذًذ ظرٚف 5
  

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 ر يكرة انذراضاخ انؼهٛايذٚ 
                                                              

           

                                                              

 هٛحيذٚر يكرة انررتٛح انؼً                                                                            
                             

                        
 



 نغح اَجهٛسٚحانراتؼح : انًجًٕػح                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109األٔل   انفصم انذراضٙ                           

 االثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة              إػذاد٘االلثاط يذرضح انرذرٚة:   

  يشرف انكهٛح  :          47يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ػهٗ اتراْٛى ضؼذ اضًاػٛم 1
  

ػًر ػثذ انجاتر ػثذ انؼظٛى 2
  

يذًذ ػٛذ يذًذ إتراْٛى 3
  

ٍ انؼاتذٍٚ يذًٕديذًٕد زٚ 4
  

يذًٕد َاصر ػثذ انؼسٚس 5
  

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                          



 نغح فرَطٛحانًجًٕػح انراتؼح :                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -انٕادذ  دتهٕو انؼاو            

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ    :ٕٚو انرذرٚة                 انثإَٚح تُاخيذرضح انرذرٚة:    

 أ.د. جًال خٍري يشرف انكهٛح  :           48يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

ًذ فرذٙإضراء أد 1
  

أضًاء دطٍ يًذ جاد 2
  

أضًاء فٕز٘ خٛر أدًذ 3
  

أيُّٛ خهٛم أدًذ ػثًاٌ 4
  

أّٚ يذًذ ػثذ انثاضظ 5
  

إٚرُٚٙ ػادل ًَر 6
  

  راَٛا خهفح يذًذ ػثذ انردًٍ 7

أيٛر ٔنٛى صهٛة 8
  

جٕزٚف ذٕاب تطرش 9
  

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                

 



 نغح فرَطٛحانًجًٕػح انراتؼح :                            
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ  :ذرٚة ٕٚو انر       انفُذلٛح   انثإَٚح يذرضح انرذرٚة:  

 د. تاج اندٌن يذًد يشرف انكهٛح  :        49يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

راَٛا ريضاٌ دطٍ 1
  

زُٚة أتٕ انؼٌٕٛ ػهٙ 2
  

ضارِ يذًذ يذرٔش 3
  

ضًّٛ كًال ػثذ انؼسٚس 4
  

صفٛح َٕر انذٍٚ دطٍٛ 5
  

فادٚح أدًذ ػٛطٗ 6
  

ٛم يذًذفاطًح إضًاػ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                          

                       



 نغح فرَطٛحانًجًٕػح انراتؼح :                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 هٛادراضاخ ػ -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة         انثإَٚح  انهغاخيذرضح انرذرٚة:   

 د. هانً عثد انفتاح  يشرف انكهٛح  :          51يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

كرضرُٛا ػٛذ ػثذ انًطٛخ 1
  

ٍٛ يجذ٘ يٕرٚصكرضر 2
  

يرٚى فرج يطؼٕد 3
  

يُٗ ػصًد ػثذ انراضٙ 4
  

َٕرْاٌ أدًذ ػهٙ يذًذ 5
  

ْاجر جاتر ػثذ انذًٛذ ْاشى 6
  

ُْاء طّ ٕٚضف 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                     



 رٚاضٛاخ      خايطح :انًجًٕػح ان                           
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                            

   االثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة          نفارٔق اترذائٙايذرضح انرذرٚة:   

 د. يصطفى خهٍم يشرف انكهٛح  :     50يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:      

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

إضراء زٍٚ انؼاتذٍٚ دضٕلٙ 1
  

أضًاء إضًاػٛم يذًٕد 2
  

أضًاء دطٍ ػثذ انمادر 3
  

أضًاء ػادل أدًذ 4
  

أضًاء يذًٕد ٕٚضف ضًٓاٌ 5
  

انشًٛاء يذًذ دطٍ 6
  

  أية سيد محمد سطوحي 7

دػاء يذًذ فرذٙ 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                         



 انًجًٕػح انخايطح : رٚاضٛاخ                           
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                            

   االثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة        فارٔق اػذاد٘ انيذرضح انرذرٚة:  

 :شرف انكهٛح  ي         59يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

راَٛا يذًذ ػهٙ ػثذ انرازق 1
  

رتاب يذًذ انؼرتٛح 2
  

رداب ْشاو فرذٗ يذًذ 3
  

رٚى خانذ فكر٘ ػثذ انؼسٚس 4
  

و أدًذ يذًذ خهفرٚٓا 5
  

ضارج طارق يذًذ أدًذ 6
  

ضارج يذًذ ادًذ يذًذ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                       

                  

 



 رٚاضٛاخ:  خايطح انًجًٕػح ان                             
 ًهٛح يكرة انررتٛح انؼ -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ     :ٕٚو انرذرٚة               انذذٚثح تُاخيذرضح انرذرٚة:  

 : يشرف انكهٛح          53يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

شًٛاء جًال فرذٙ دردٚر 1
  

شًٛاء طّ صادق طّ 2
  

ٍٛشًٛاء يذًٕد ػهٙ دط 3
  

ػثٛر دطٍٛ خهف يذًذ 4
  

ػهٛاء دطاٌ زكٙ إضًاػٛم 5
  

نًٛاء دطٍ دهًٙ يذًذ 6
  

يرَا يذدد رزق ػازر 7
  

يرٚى ضؼذ تطرش ضًٓاٌ 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                          

        

              



 رٚاضٛاخ:  خايطح انًجًٕػح ان                     
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                            

  االثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة              شهثٙ إػذاد٘يذرضح انرذرٚة:   

 يشرف انكهٛح         54يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:      

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

يٓا دطاو فرغهٙ يذًٕد 1
  

َطٛثح ػًر ػثذ انذهٛى 2
  

َٕرِ ػثذ انؼظٛى أيٍٛ 3
  

ْاجرإٚٓاب ػثذ انؼظٛى 4
  

ْانح ريضاٌ أدًذ 5
  

ْثّ فارٔق أدًذ 6
  

يذًذ يُازع ْذٖ 7
  

  ٚاضًٍٛ خٛر٘ ػثذ انردًٍ 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                

                             



 رٚاضٛاخ: خايطح انًجًٕػح ان                           

 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -انٕادذ  دتهٕو انؼاو            

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  انخًٛص   :ٕٚو انرذرٚة            االػذادٚحَاصف يذرضح انرذرٚة:  

 د. يذًد عثد انذً  يشرف انكهٛح  :         55يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:      

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

أدًذ ػهٙ دطٍ 1
  

أدْى دطٍ ػهٙ 2
  

تٛرر يخرار شهثٙ 3
  

ػثذ انردًٍ ػصاو فرذٙ 4
  

ػثذ انردًٍ يذًذ ػثذ انذكٛى 5
  

ػثذ انردًٍ يذًذ ػثذ انؼسٚس 6
  

يصطفٗ صالح خهف 7
  

يؼرس تاهلل جًال انذٍٚ 8
  

ٕٚضف خهف دأٔد 9
  

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 

                     



 انًجًٕػح انخايطح : ػهى َفص                             
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

  اإلثٍُٛ   :رٚة ٕٚو انرذ      انثإَٚح انجذٚذج تُاخيذرضح انرذرٚة:  

 د. هناء عثد انذًٍد يشرف انكهٛح  :    56يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 
 يالدظاخ اضى انطانة و

أضًاء ػثذ هللا دًسج رٚاض 1
  

أياَٙ دٛذر يذًذ دٛذر 2
  

أو ْاشى شذاذّ ضؼذ دثٛة 3
  

اًٚاٌ ػثذ انُثٗ ػثذ انْٕاب  ادًذ 4
  

تطًح يخرار يذًذ صأ٘ 5
  

أضايّ إتراْٛى يذًذدُٚا  6
  

رداب رضٗ دًذ٘ ػثذ انصًذ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 
 



 انًجًٕػح انخايطح : ػهى َفص                          
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص  :ٕٚو انرذرٚة           ثإَٚح تُاخ انانطاداخ يذرضح انرذرٚة: 

 أ.د. أدًد يذًد يشرف انكهٛح  :        57يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:       

 يالدظاخ اضى انطانة و

شرٔق ضُذ ػثذ انؼاطٙ 1
  

طٍَجٕٖ إتراْٛى يذًذ د 2
  

َجٕٖ يصطفٗ شارنٙ 3
  

ْذٖ يذًذ كايم 4
  

ٚاضًٍٛ أدًذ ػراتٙ 5
  

  إتراْٛى دطٍٛ يذًذ ضٛف 6

  ذادرش يُٛر ػٛاد 7

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

 
 

                     



 فهطفحانًجًٕػح انخايطح :                              
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -انررتٛحكهٛح  -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 االثٍُٛ   :ٕٚو انرذرٚة           انطاداخ ثإَ٘ تُاخيذرضح انرذرٚة:  

 . خهٍفة دسة اننثًد يشرف انكهٛح  :          58يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ اضى انطانة و

  أضًاء ْاشى ػثذ انفراح 1

أالء دٛذر َجٛة 2
  

اياَٗ كًال َارٔز غطاش 3
  

أّٚ ضًٛر راضٙ 4
  

اّٚ ضٛذ ػثذ انصثٕر ضٛذ 5
  

دػاء شؼثاٌ ػثًاٌ يذًذ 6
  

ضهًٗ ػصاو فؤاد 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 اخ انؼهٛايذٚر يكرة انذراض 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                      

                      

 



 فهطفحانًجًٕػح انخايطح :                                
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة تُاخ             انثإَٚح انرذرٚة: يذرضح 

  يشرف انكهٛح  :     59يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 يالدظاخ اضى انطانة و

ضًاح شرلأ٘ ػثذ انؼهٛى 1
  

أدًذ ٌضُاء رتٛغ زٚا 2
  

شًٛاء ػًار راشذ 3
  

ػثٛر ضؼٛذ يذًذ يرضٙ 4
  

فكٛٓح صالح ػثذ انذًٛذ يذًذ 5
  

يارنٍٛ ػًاد ضًٛر ٚؼمٕب 6
  

يار٘ يٛالد ضانى 7
  

  يارُٚا إتراْٛى رزق 8

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
 

                           

                

 



 فهطفحانًجًٕػح انخايطح :                               
 هٛح يكرة انررتٛح انؼً -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9191/ 9109انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص   :ٕٚو انرذرٚة              ٍٛ انطالو ثإَ٘ تُ يذرضح انرذرٚة:

   يشرف انكهٛح  :         61يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ اضى انطانة و

  دطٍ َٕر انذٍٚ دطٍ 1

  ػًرٔ يذًذ دطٍ 2

  يذًٕد إتراْٛى ٚذٙ يذًٕد 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 
                                                              

           

                                                              

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                            
                        

 



 ػهٕو انًجًٕػح انخايطح :                           
 ٛح يكرة انررتٛح انؼًه -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

   انخًٛص  :ٕٚو انرذرٚة       انذذٚثح تُاخ     يذرضح انرذرٚة:  

 ٌاينة يقهدد.  يشرف انكهٛح  :                  60يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 يالدظاخ ةاضى انطان و

إضراء أدًذ دُفٙ 1
  

أضًاء خًٛص كايم 2
  

انفد ادًذ ػثذ انغُٗ ادرٚص 3
  

إنٓاو شذاخ طهؼد 4
  

إُٚاش يذًذ ػثذ انذًٛذ 5
  

  ريهام أحمد محمد خلف 6

  شًٛاء خهف هللا ػثذ انؼظٛى 7

ػهٛاء ػثذ انردٛى ػثذ انطالو 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 نذراضاخ انؼهٛايذٚر يكرة ا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 

                   ٔكٛم انكهٛح نهذراضاخ انؼهٛا        

 

 

 

 

 

 

 

 



 ػهٕوانًجًٕػح انخايطح :                           
 انررتٛح انؼًهٛح يكرة  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :يذرضح انرذرٚة:  انثإَٚح انجذٚذج تُاخ      ٕٚو انرذرٚة 

  يشرف انكهٛح  :               69يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 يالدظاخ نةاضى انطا و

  فاطًح انسْراء أدًذ 1

يرٔج يذًذ أدًذ يذًٕد 2
  

يرٚى غانٙ تثأ٘ 3
  

يرٚاٌ َاد٘ ركٙ 4
  

يرٚى َٕرإٚب ػٛاد 5
  

َشٕٖ ٕٚضف 6
  

ْثّ فرغهٙ ريضاٌ 7
  

ْٛالَح يٛالد فرَطٛص 8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

                       

                         



 ػهٕو انًجًٕػح انخايطح :                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -تهٕو انؼاو انٕادذ د            

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة    ٍٛ يذرضح انرذرٚة:  انثإَٚح انجذٚذج تُ

  يشرف انكهٛح  :            63يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ اضى انطانة و

  دطاو أدًذ يذًذ 1

  ػهٙ دطٍ يذًذ دطٍٛ 2

  ػًر أًٍٚ صالح 3

  نثٛةيذًذ ػادل ضٛذ  4

  محمد علي علي عبد الجواد 5

  يذًٕد دجاج دضٕلٙ 6

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 ررتٛح انؼًهٛحيذٚر يكرة ان                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

                          



 زراػح انًجًٕػح انخايطح :                                
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107   انفصم انذراضٙ األٔل                          

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة       ثإَٚح      انسراػح انيذرضح انرذرٚة:  

  فاٌس عثد انذًٍدأ.د. يشرف انكهٛح  :        64يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 يالدظاخ اضى انطانة و

أّٚ ضًٛر يذًذ 1
  

زُٚة ٚذٙ ػثذ انؼسٚس يذًذ 2
  

ػًرٔ ضايخ ػثذ انمادر ادًذ 3
  

يذًذ إٚٓاب يذًذ 4
  

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

                     



 فٌُٕ انًجًٕػح انخايطح :                                
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة                 ثح تُاخ   ذذٚيذرضح انرذرٚة:  ان

  عصاو عثد انردًن د. يشرف انكهٛح  :      65يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:     

 يالدظاخ اضى انطانة و

آٚح هللا صثذٙ رشذ٘ 1
  

ضارج يصطفٗ يؼرٔف 2
 

 

يذًذ ػثذ انجاتر يذًذ يذًٕد 3
  

  يُٗ ضايٙ َصار 4

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 انؼهٛا يذٚر يكرة انذراضاخ 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

 



 إػالو انًجًٕػح انخايطح :                                  
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -ادذ دتهٕو انؼاو انٕ            

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة      أتُاء انثٕرج           يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :                  66يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 يالدظاخ اضى انطانة و

اضًاء اتراْٛى يُٓٗ يذًذ 1
  

أضًاء شؼثاٌ يذًذ 2
  

أٜء أتٕ ضًرِ فرذٙ 3
  

أيًّٛ تكر ػثذ انْٕاب 4
  

إَجٛم تمطر ٕٚضف 5
  

إٚرُٚٙ َثٛم دٛذر أتطخرٌٔ 6
  

إًٚاٌ أدًذ ػثادج ضٛذ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

                          

 



 إػالو انًجًٕػح انخايطح :                                 
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

   اإلثٍُٛ  :ٕٚو انرذرٚة               9انرجرٚثٛح يذرضح انرذرٚة:  

 د.  يشرف انكهٛح  :                67يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ اضى انطانة و

إًٚاٌ ضهًٛاٌ أتٕ انذطٍ يذًذ 1
  

إُٚاش إتراْٛى يذًذ 2
  

ش ػثذ هللا خانذ يذًذإُٚا 3
  

ذٓاَٙ فرٚذ ضٛذْى 4
  

دػاء ػرٚاٌ رشٛذ٘ ٚاضٍٛ 5
  

ديٛاٌ ػثذ انًالن رزق 6
  

دُٚا يذًذ دطٍ يذًذ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 ة انررتٛح انؼًهٛحيذٚر يكر                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

                          



 إػالو  انًجًٕػح انخايطح :                         
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107  انفصم انذراضٙ األٔل                           

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة       أكرٕتر             6يذرضح انرذرٚة:  

 يذًد رشديد.  يشرف انكهٛح  :                  68يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 يالدظاخ اضى انطانة و

ضانٙ صفٕخ زكٙ 1
  

ضًٛذح ػاشٕر جاد يذًذ 2
  

النشذاذح ػثذ انًهضٛطم تثأ٘  3
  

ء ػالء أدًذشًٛا 4
  

شًٛاء فارٔق ػثذ انْٕاب 5
  

ػثٛر يٕضٗ دطٍٛ 6
  

فاطًح إضًاػٛم يذًٕد تكر 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

                      

 



 إػالو   انًجًٕػح انخايطح :                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة       انهغاخ إترذائٙ    يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :                  69يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 يالدظاخ اضى انطانة و

  كارًٚاٌ تٓٙ انذٍٚ زكٙ 1

يذاضٍ خهٛفح يذًٕد 2
  

يرٔج يذًذ رتٛغ ْذٚح يذًذ 3
  

يرٔج يُٓٙ ػثذ انؼسٚس 4
  

يرٚى يار٘ شفٛك فالح 5
  

يُح هللا ػهٙ أدًذ 6
  

يُٗ يخرار ادًذ يذًذ 7
  

يذًذ ػراتٙ بيذطٍ يٙ  8
  

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 



 إػالوانًجًٕػح انخايطح :                                
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 ًٛص  انخ  :ٕٚو انرذرٚة       انسْراء انشًانٛح   يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :                71يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:    

 يالدظاخ اضى انطانة و

َذٖ يذطٍ ػثذ انذًٛذ 1
  

َٓٗ أدًذ يذًذ 2
  

َٛرًٚاٌ صانخ ياْر أدًذ 3
  

ٔالء ضادٙ ػثذ انغُٙ يذًذ 4
  

ٔالء ػثذ انمادر ػثذ انذافع 5
  

ُْاء جرجص خهٛم 6
  

ٕٚضرُٛا ػثذِ ػذنٙ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

                        



 إػالو انًجًٕػح انخايطح :                                 
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

   إلثٍُٛا  :ٕٚو انرذرٚة       ٍُٛ يذرضح انرذرٚة:  انثإَٚح انجذٚذج ت

  يشرف انكهٛح  :                  70يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:  

 يالدظاخ اضى انطانة و

  أدًذ فارٔق إضًاػٛم 1

  ػًرٔ جًؼح أدًذ جًؼح 2

  يصطفٗ دًذ٘ ػثذ انغُٙ 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

 



 يكرثاخ انًجًٕػح انخايطح :                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107األٔل   انفصم انذراضٙ                           

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة              9انرجرٚثٛح يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :                 79يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 يالدظاخ اضى انطانة و

اترٓاج ػسيٙ ػثذ انؼسٚس 1
  

أضًاء أٔضايّ كايم 2
  

إًٚاٌ ركٙ يراد ػثذ انْٕاب 3
  

دطٍدػاء ػهٙ  4
  

رٚٓاٌ ػالء فرذٙ يذًذ 5
  

ضًّٛ طهؼد طّ 6
  

ضٓٛر ػهٙ إتراْٛى ػثذ انطٛذ 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

                  

 



 يكرثاخانًجًٕػح انخايطح :                               
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -جايؼح انًُٛا   

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة          ُٚاٚر        95يذرضح انرذرٚة:  

  يشرف انكهٛح  :                   73  يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى: 

 يالدظاخ اضى انطانة و

ضذٗ ػُرر ػهٙ ػهٙ 1
  

فاطًح يذًذ َجٛة يذًذ 2
  

يصطفٗ أدًذ خهٛفح 3
  

يُٗ دطٍٛ زكٙ 4
  

يُٗ يذًذ ػثذ انذًٛذ 5
  

َٓال َاد٘ يذًذ ػثذ انصانذٍٛ 6
  

ُْذ يٓذ٘ ػثذ انجهٛم 7
  

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
         

 

 

 

 

 

 

 

 



 انًجًٕػح انخايطح : ذكُٕنٕجٛا ٔدمٕق                   
 يكرة انررتٛح انؼًهٛح  -كهٛح انررتٛح -ايؼح انًُٛا ج  

 دراضاخ ػهٛا -دتهٕو انؼاو انٕادذ             

 9109/ 9107انفصم انذراضٙ األٔل                             

 انخًٛص    :ٕٚو انرذرٚة                     0انرجرٚثٛح يذرضح انرذرٚة: 

  يشرف انكهٛح  :                   73يجًٕػح ذرتٛح ػًهٛح رلى:   

 يالدظاخ اضى انطانة و

  رداب ريضاٌ ضٛذ ػهٙ 1

  فاطًح انسْراء يصطفٗ 2

  ُْذ يٓذ٘ ػثذ انجهٛم 3

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   
 

 

 يذٚر يكرة انذراضاخ انؼهٛا 

 يذٚر يكرة انررتٛح انؼًهٛح                                                                  

 
 

 

 


