
(76)لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل
اتراىيى صالح انذيٍ اتراىيى انطيذ حطنني12101
اتراىيى ينصٌر اتراىيى ينصٌر22102
امحذ اتراىيى ايني مخيص32103
امحذ اتراىيى عثذ ادلنعى حمًذ42104
امحذ اتراىيى عثذه انطٌيم52105
امحذ اتٌ انٌفاء عثذ انطالو حمًذ62106
امحذ مجال انطيذ ييذ72107ٍ
امحذ خريٍ حهًَ عثاش عٌض82108
امحذ صثحَ عهَ انطيذ92109
امحذ صربٍ ضعذ عطيو نيهو102110
امحذ حمًذ اذلادٍ حمًذ عثذ اهلل112111
امحذ حمًذ رشاد حمًذ انعنسير122112ٍ
امحذ حمًذ عثذ ادلمصٌد خهيم132113
امحذ حمًذ لرََ يطعذ رًت142114َ
امحذ يصطفَ فؤاد يصطف152115َ
امحذ دمذًح امحذ فاضم162116
امحذ ياضر ضعذ حطنني172117
اضالو جاد انكريى حطاٌ حمًذ182118
امساعيم حمًٌد امساعيم حمًٌد شذيذ192119
اشجاٌ كايم حمًذ اتراىيى202120
اشرف ًئيى زكَ مسعا212121ٌ
االء حطاو انذيٍ حمًٌد امحذ ضهيًا222122ٌ
االء عاطف حمًذ اتراىيى يٌض232123َ
االء َثيم فتحَ انطٌخ242124َ
اياََ عايذ امحذ عمم252125

 ((مستجدين))لجــان دبلوم  التحكيم   

 
 2022/2021للعام الجامعى    

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(77)لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))لجــان دبلوم  التحكيم   

 
 2022/2021للعام الجامعى    

ايم ظريف شعثاٌ عثذ انثار262126ٍ
ايريه حمًذ حطٍ عثذ انطالو272127
اٌَر ضايَ عثذ احلهيى حطنني عثذ اهلل282128
امياٌ امحذ حمًذ حمًذ امحذ292129
ايو اتٌ زيذ حمًٌد حمًذ302130
ايو عٌض فتحَ عثذ احلًيذ312131
ايياب حمًذ عثذ ادلنعى عفيف322132َ
تاضنت ياىر انصالة حنا ضهيًا332133ٌ
تاىَ ضيذ تاىَ حايذ342134
تذرٍ ذمية غربيال حنا352135
تطًو حايذ اتراىيى حمًذ ضعيذ362136
تطًو عست عثذ احلًيذ حطٍ ادلراغ372137َ
تطنت امحذ ضيذ امحذ ضامل382138
تطو انطيذ حمًذ اجلاًيش392139
حاتم سيد خليل سيد المهر402140
محاد عثذ اجمليذ اتراىيى حمًٌد412141
حناٌ حمًذ لاضى عثذ احلًيذ422142
دينا عثذ انعاطَ فضم حمًذ432143
دينا يصطفَ عثذ اذلادٍ عثذ احلًيذ عاير442144
رايَ ضعيذ تٌفيك عثذه امحذ452145
رشا عثذ ادلنعى امحذ عثذ انعال462146
ريياو خانذ حمًذ حمًٌد472147
زينة عيذ امحذ درًيش يصطف482148َ
مساح ًحيذ خمتار عثذ انرمح492149ٍ
مسري يٌضف تادرش حكيى502150

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(78)لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))لجــان دبلوم  التحكيم   

 
 2022/2021للعام الجامعى    

ضيذ حمًٌد ضيذ لنا512151ًٍ
ضيذ َاصر انطيذ يرزًق522152
شريف اشرف حمًذ ضيذ عفيف532153َ
صافيناز ادريص صاحل ضعيذ542154
طارق عثذه حايذ عثذه552155
عثذ انرمحٍ رضا عيطَ ينتصر562156
عثذ انرمحٍ حمًذ عثًاٌ حمًذ572157
عسه محٌد حمًذ حطني582158
عالء ضراج انذيٍ عٌض حمًذ592159
عهَ فيذ ضامل عه602160َ
عهَ حمًذ انطيذ حمًذ انطيذ612161
عهَ حمًذ عهَ عهٌاٌ ضادلا622162ٌ
عهياء عادل عثذ اخلانك امحذ اتراىيى632163
عًرً ضيف انذيٍ فكرٍ ٌَر انذي642164ٍ
فاطًو فكرٍ انطيذ اتراىيى جنذيو652165
فاطًو ًائم انطيذ حمًذ انطيذ662166
فردًش عهَ فريذ عه672167َ
كريى فارش حمًذ امحذ682168
كالرا عادل ايني عطا692169
كًال صالح انذيٍ كًال حمًذ عه702170َ
ياركٌ تٌفيك فخرٍ عٌض712171
يايكم تشره تنذرٍ حثش722172َ
حمًذ اتراىيى حطٍ حمًذ732173
حمًذ امحذ حمًذ عهَ صاحل742174
حمًذ اشرف حمًذ عثذ انٌىاب752175

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(79)لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))لجــان دبلوم  التحكيم   

 
 2022/2021للعام الجامعى    

حمًذ تذر عثذ انعهيى عثذ انعسيس762176
حمًذ مجال حمًذ عثذ انعاط772177َ
حمًذ حطٍ حمًذ حمًذ اتراىيى782178
حمًذ ضهيًاٌ حمًذ ضهيًا792179ٌ
حمًذ شحاتو اتراىيى اتراىيى انشنٌا802180ََ
حمًذ شٌلَ ضيذ اتراىيى اننربا812181ًٍ
حمًذ عادل اٌَر عيط822182َ
حمًذ عثذ احلكيى طهثو ضهيى832183
حمًذ عثذ ادلنعى عثذ انٌاحذ تشري842184
حمًذ حمطٍ حمًٌد امحذ852185
حمًذ حمًٌد ضايَ انطيذ ضهيًا862186ٌ
حمًذ يصطفَ امحذ يصطفَ اتراىيى872187
حمًذ ينصٌر عهَ يٌضف882188
حمًذ يٌضف حمًذ يٌضف892189
حمًٌد اتٌ تكر عثاش لنصٌه902190
حمًٌد انطيذ عثذ انعسيس عثذ احلافظ912191
حمًٌد عادل فتحَ عثذ اجمليذ922192
يرًاٌ امحذ حايذ انثذرٍ حمًذ932193
يصطفَ اتراىيى مجعو عهَ ضامل942194
يصطفَ حمًذ عهَ حمًذ انطيذ952195
يصطفَ حمًذ حمًذ عثذ انعسيس اتٌ ضيف962196
ينال اتراىيى حمًذ حطٍ اتٌ ضعذه972197
ينصٌر انطيذ عثًاٌ ينصٌر982198
ينَ احلطني عثذ انعهيى طو انغثاش992199َ
ينَ عهَ عثذ اهلل عهَ محاده1002200

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا



(80)لجنة 

مالحظاتاالســـــــمرقم الجلوسمسلسل

 ((مستجدين))لجــان دبلوم  التحكيم   

 
 2022/2021للعام الجامعى    

ينريه عهَ حمًذ امحذ امحذ1012201
ييا حمًذ عثذ انعال امحذ عثذ ادلتعال1022202
يياب حمًذ ضهيًاٌ االلرع1032203
يينذ اضايو عثذ اهلل االَصار1042204ٍ
َاديو يطهى عثذ احلهيى يطهى1052205
ذماح عثذ انصًذ حمًذ عطيو1062206
َنَ حمًذ مجال انذيٍ عثذ اهلل حمًذ1072207
ٌَال حمًذ صاحل عثذ انعال1082208
ٌَرىاٌ انطيذ اتراىيى1092209
َرييني يصطفَ عثذ انعظيى حط1102210ٍ
ىذٍ اتراىيى امحذ يصطف1112211َ
ىذير اميٍ حمًذ امحذ ضاليو عذىل1122212
ىشاو عاطف َصر درًيش االكيات1132213َ
ىٌيذا حمًذ عثذه اتٌ طانة1142214
يامسني عادل حمًذ كايم1152215
يامسني حمًذ عثذ احلَ حطني1162216
يطرا نثية يٌضف حمًذ1172217
يطرا حمًذ رشاد حمًذ امحذ1182218

وكيل الكلية للدراسات العليا 

عصام حسنى محمد/د.أ مدير االدارة الدراسات العليا


