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9191/9102
اسن االستاذ المشرف
عنوان بحج التخرج
اسماء الطلبة
َٕ .1ر غاَى ػثذ ػٌٕ
َ .2زجض ػثذ انكزٚى ْاد٘
 .3صانح حًٛذ َؼًح
.4ػثاص حظ ٍٛيزسج

دراطح ػٍ تؼط االيزاض انطفٛهٛح انًُمٕنح ف ٙانطٕٛر ف ٙيحافظح
كزتالء انًمذطح

ا.و.د.سُٚة ػثذ يحظٍ

 .1سُٚة ػثذ االيٛز ػثذهللا
 .2يٛظى حظٔ ٍٛداػح
 .3يُتظز َاجح

دراطح االحٛاء انًجٓزٚح انًظثثح نحة انشثاب نؼُٛح يٍ غهثح انًؼٓذ
انتمُ ٙكزتالء

و.د.تهمٛض ػثذ ػهٙ
انطزف

 .1تثارن ػه ٙحظٍٛ
 .2سْزاء جثار كزجٙ
 .3حظٍ كزٚى رشاد
 .4احًذ جٕاد

دراطح ػٕايم انخطٕرج انًظثثح نًزض انظكز٘ انُٕع انثاَ .ٙنذٖ
شزٚحح يؼُٛح يٍ انًزظٗ انًزاجؼ ٍٛنًذُٚح انحظ( ٍٛع) انطثٛح
ف ٙيحافظح كزتالء انًمذطح

و.د.حُاٌ ػثاص يجٛذ

 .1يمتذٖ ػًار يٕطٗ
 .2دمحم تاطى دمحم
 .3ػه ٙاحًذ ػطّٛ
َٕ .4ر حًشج حظٍٛ

دراطح احصائٛح ػٍ جذر٘ انًاء ف ٙيحافظح كزتالء انًمذطح

 .1سْزاء يظار دمحم
 .2سْزاء دمحم ػثذ االيٛز
 .3سُٚة َجًاٌ ػثذ
 .4ياجذ حظ ٍٛػهٕاٌ
 .1حظٍ ػه ٙداخم
 .2دمحم ػثذ ػطٛح يارد
 .3شٓذ خانذ َؼًح
 .4غظك صادق دمحم
 .1اطٛا حافع ػثٛذ
 .2رظا ػه ٙرجة
 .3صاحة جاطى كاظى
 .4خهٕد كايم طهًاٌ
 .1اتزاْٛى فارص ػًزاٌ
 .2سُٚة دمحم كايم حظٍ
 .3سْزاء ْاشى ػثٛض
ػٕدِ
.1ػمٛم فاظم ػهٕ٘ٛ
.2ػه ٙحاتى ػٛذاٌ
.3شٓثاء يحظٍ حظٍٛ
.1ياجذ حظ ٍٛػهٕاٌ حظٍ
.2حظ ٍٛجٕاد كاظى َاصز
.3يزتعٗ خانذ حًٛذ جاطى
.1رشا دمحم يحظٍ صؼٛة
.2سُٚة حٛذر شحٛم
.3طجاد حًٛذ خهف ػهٕ٘ٛ
 .4سٚذ كايم غانة حظٍٛ
.1يحًٕد ػطا هللا
ْ.2شاو رساق حًٛذ
َٕ.3ر يؤٚذ ػثذ انؼثاص

اْى انثكتزٚا انت ٙتصٛة انجٓاس انثٕن ٙنإلَظاٌ

دراطح ػٍ اْى ايزاض انمهة انٕػائٛح ف ٙيظتشفٗ انحظ ٍٛانتؼهًٙٛ

ا.و .سْزِ يك ٙيحًٕد

و.و.ػه ٙػثذ انهطٛف

و .دمحم ػثذ انثالٙ
ػثذانًحظٍ

دراطح ػٕايم ٔاطثاب االصاتح تانمزحح انًؼذٚح

و.و .جؼفز خهف ػهٙ

يؼارف ٔاتجاْاخ رتاخ انثٕٛخ حٕل فٛتايD ٍٛ

و.و.احًذ ػه ٙخصثان

دراطح حٕل رظا انًؤطظاخ انصحٛح ػٍ خزٚج ٙانًؼٓذ انتمُٙ
كزتالء  -لظى تمُٛاخ صحح انًجتًغ

و.دَ .جاج حًشج حظٍ

يؼارف ٔاتجاْاخ غهثح انًؼٓذ انتمُ ٙحٕل اَتمال االيزاض انجهذٚح

و.و .احًذ خعٛز ػثذ
انزظا

تمٛٛى تؼط انًؼانى انًُاػٛح نهًزظٗ انًصات ٍٛتايزاض انغذج
انذرلٛح انذاتٛح

ا.و.د .احًذ ػثاص حظٍ

دراطح حاالخ انٛزلاٌ انٕالد٘ نذٖ االغفال حذٚث ٙانٕالدج /
انذاخه ٍٛف ٙيظتشفٗ اغفال كزتالء
و.د .صادق صاحة ْاد٘

.1دمحم يظهى ػثذ انحًشج
.2نٛهٗ جًٛم جثز خعٛز
ٔ.3طٍ كاظى فإَص فهٛح
َٕ.1ر رػذ حظ ٍٛػثٛذ
.2تتٕل جؼفز ػهَ ٙاْٙ
.3يزٚى ظٛاء ػثاص ُْٛذ٘
َٕ.4ر احًذ َؼًح شاغٙ
.1جاطى دمحم ػثذ االيٛز
.2حظ ٍٛكزٚى ػثاص
خعٛز
.3رظا ػثذ خهٛف دمحم
.1كزار حظ ٍٛػه ٙفزحاٌ
.2دمحم فزاص ػثذ انًحظٍ
.3ػهْ ٙاد٘ ٔحٛذ رطٍ

يؼارف غهثح انًؼٓذ انتمُ ٙكزتالء حٕل اإلصاتح تفٛزٔص انكٕرَٔا

اطثاب انفطاو انًثكز نؼُٛح يٍ انُظاء ف ٙيحافظح كزتالء انًمذطح

و.د.تهمٛض طؼذٌٔ جاطى

و.و.ػهَ ٙؼًح حظٍ

دراطح يذٖ اَتشار انتٓاب انكثذ انفاٚزٔط B , C ٙت ٍٛانشثاب
انًمثه ٍٛػهٗ انشٔاج

ا.و.د .طانى حظ ٍٛحظٍ

يؼارف غهثح انًؼٓذ انتمُ ٙكزتالء حٕل يزض االٚذس

و .يٛثى طانى ػطٛح

