
االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ رم١ٕبد إظاؼح األػّبي: اٌهٙبظح 

اٌزًؽف اٌّسبقجٟ ٚاٌّبٌٟ: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث٠09379814ٝكؽٜ  ػّبؼٖ
اٌزالٌكخ ِؼزّع٠خ 

اٌدُ ٚال٠خ اٌّٙع٠خ 
20939696

أٔث08862969ٝإِٓخ  ثٓ ػبِؽ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 لًبو ثٛػٍٟ 8
20624317

غوؽ08804178ِدعٞ  ثٓ ػّؽ
عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

3064 يفبلف 4
24211070

أٔث١ِٕ08782814ٝؽح  نؼجٟٛٔ
طرٌك انطهطٍُخ 

 صفبلص4.5كهى 
99400298

أٔث09209040ٝأًبف  نٛنبْ
أٚالظ زفٛؾ ق١عٞ 

9180ثٛؾ٠ع 
93292376

أٔث07730560ٝؾ٘ؽح  ٘بٟٔ
ثٕحجهخ انمٍرٔاٌ 

3180
95153006

أٔث٠08843158ٝكؽٜ  اٌىبًِ
لرلٕر طرٌك 

 18لبثص كهى 
24578208

أٔث05471276ٝؼاثؼخ  اٌك٠ٛكٟ
ضٕق167  

 انخضرح ثبة
21282633

أٔث08827308ِٝؽ٠ُ  اٌٛؼغّٟ
طرٌك انعٍٍ كهى 

 يركس ثٍ 5.5
22043096

أٔث08858227ِٝؽ٠ُ  ؾ٠ٓ اٌع٠ٓ
طرٌك رَٕص 

يركس ثٕعصٍذح 
25125911

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ رم١ٕبد إظاؼح األػّبي: اٌهٙبظح 

اإلظاؼح ٚاٌزدبؼح اٌع١ٌٚخ: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث08857118ٝإ٠ٕبـ  ػ١كٝ
أٚالظ ثٛػٍٟ لؽلٕخ 

 يفبلف3070
20641514

أٔث08861197ٝٔكؽ٠ٓ  ثٓ ػ١بظ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 ؾٔمخ اٌطؽٚثخ 3
74444082

غوؽ07085191زبفظ  اٌعػدٟ
َٓج ثُسرد ح2ً  

 يحًذ عهً حًبو
95083898

أٔث08843451ٝزٕبْ  افز١ؽل
ثٛ قؼ١ع اٌم١ٕغؽح 

 3050اًٌط١ؽح 
92024975

أٔث08860300ٝؼ٠ُ  لعٚؼح
طرٌك انًٓذٌخ كهى 

 َٓج انحجً 7.5
74832288

أٔث08821322ٝفبعّخ  غؽاة
صجٍح انصخٍرح 

 صفبلص3050
97673270

أٔث08860068ٝٔٙٝ  اٌمبثكٟ
طرٌك انطهطٍُخ 

 يركس ثٍ 4كهى 
21425963

أٔث09166607ٝز١ّعح  زكٕبٚٞ
َٓج عٍٍ دراْى 

4507- 2087-
22550779

24327617َٓج رٕزر لبثصأٔث05938128ٝٔج١ٍخ  ضضؽٞ

غوؽ08854425زكبْ  اٌمجٟ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 3041 اٌه١س١خ 9
20708532

أٔث09758282ٝأعالي  ِسّٛظ
ٔٙح اٌدؿائؽ ثٕٟ 

8021ضالظ ٔبثً 
22493613

511021260905اٌّٙع٠خ غوؽ08677746اٌهبفغ  ِؼّؽ

أٔث١ِٕ09391857ٝؽح  ِٛقٝ
 5136اٌطّبؼح 

5100اٌّٙع٠خ 
21642770

أٔث08848302ٝأ١ِٕخ  ٔجٙبْ
 6عؽ٠ك لبثف وٍُ 

زٟ إًٌؽ 
25203214

أٔث09382803ٝػبئعح  أٚالظ ػّؽ
اٌّٙع٠خ اٌكٛاقٟ 

5140
24877244

أٔث07151422ٝإِٓخ  اٌؽؾلٟ
ٔٙح ؼاثؼخ37  

 اٌؼع٠ٚخ ثٓ ػؽٚـ
20801513

أٔث06093203ٝٔؼ١ّخ  ق١ٍّٟ
 1ِعؼقخ ثٛن١سخ 

اٌكؼ١عح اٌؽلبة 
27101106

أٔث08787010ٝ٘بخؽ  ي٠ٛعٞ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف4.5وٍُ 
24923897

أٔث08864180ُٝٔٛؼ  اٌزؽخّبْ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ٔٙح اٌه١ص 6
20055100

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ رم١ٕبد إظاؼح األػّبي: اٌهٙبظح 

اٌٍٛخكز١ه ٚإٌمً اٌعٌٟٚ: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث08846235ٝقٍّٝ  اٌؼّٛو

نبؼع اٌسؽ٠خ 

قبل١خ اٌؿ٠ذ 
20137680

أٔث08805606ٝٔبظ٠خ  ثٓ ا٠ًٌٛع

ػمبؼة ػٕع اٌزبخؽ 

ِسّع خ٠ٛؽح 
74643901

أٔث08863100ٝفبعّخ  نبوؽ

عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

 يفبلف2.5
22991929

غوؽ06892011ِسّع ػٍٟ  اٌٙبٟٔ

طٕزح َٓج انطٍت 

 5021انًٍٓري 
96204695

غوؽ09502716ثالي  اٌدٛاظٞ

زٟ اٌؽِبي30  

 عجؽثخ

97631467-

71531659

أٔث08835488ٝٔب٘ع  ضّبقٟ

طرٌك لريذح كهى 

 حً انحرٌخ 9
97755452

أٔث08848511ٝؼغعٖ  لٛثؼٗ

 7طرٌك لبثص كهى 

 طٍُخ 58ص ة 
23326940

أٔث08847201ٝفعٚح  ِمٕٟ

طرٌك انًٓذٌخ كهى 

 ثبة انعٍبدي 5
26655550

غوؽ08758807أ١ٔف  ِؽٚاْ

طرٌك رَٕص كهى 

2- 512 -3002 
22616992

أٔث09214975ٝػب٠عٖ  ١ِكبٚٞ

انرلبة ضٍذي 

9115ثٕزٌذ 
94672321

أٔث08819976ٝزٕبْ  إٌّدخ

عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

 2055 ٔٙح 4
23673838

أٔث08829156ٝؼا١ٔخ  ٔدبذ

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 نبؼع اٌٙبظٞ 9
26497303

أٔث06560137ٝؼف١ؼخ  اٌز١ف

نبؼع اٌهٙعاء 

 يفبلف3000
74406023

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ رم١ٕبد إظاؼح األػّبي: اٌهٙبظح 

اٌزًؽف فٟ اٌّؤقكبد اًٌغؽٜ ٚاٌّزٛقغخ: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث08867277ٝضسٝ  ػجبـ
 8عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

يفبلف - 3042-
25124342

أٔث08825447ٝقٙٝ  ػجع اٌّمًٛظ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 قبل١خ اٌعائؽ 5.5
23243510

غوؽ08840107ٚق١ُ  ثٓ ن١طخ
اٌّعؼقخ اإلثزعائ١خ 

ِسّع ثبٌٟ نبؼع 
23671698

أٔث09085611ٝن١ٙؽح  نؼجبٟٔ
انًكً شعجبًَ 

شبرع انًعٓذ 
96187014

أٔث09094865ٝؼٚػخ  نٛانٟ
زٟ األقبرػح 

 1250قج١غٍخ 
95567736

أٔث08861565ٝضٍٛظ  ظزّبْ
انعطبٌب لرلرَخ 

 صفبلص3035
23413667

أٔث08839337ِٝؽ٠ُ  اٌفمٟ
طرٌك رٍُٕر كهى 

 صفبلص4
21168688

أٔث09224551ٝقٕــــبء  خالٌــٟ
 9170انرلبة 

ضٍذي ثٕزٌذ
21259652

غوؽ08774543ػًبَ  اٌدالٌٟ
انعجبضٍخ لرلُخ 

 صفبلص3070
74402092

غوؽ08808144ف١ًً  االقٛظ
شبرع انجسائر 

يذرضخ يحًذ ثبنً 
23671698

أٔث09144481ٝفعٚح  اٌّجكٛط
اٌّعؼقخ اإلػعاظ٠خ 

اٌغب٠ؼٟ ثٕمؽظاْ 
20863796

أٔث08858356ٝإِٓٗ  ِؼزٛق
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ٔٙح ػّؽ ثٓ 1
21982552

أٔث08862207ٝػج١ؽ  ا١ٌّؿٚؼٞ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 زٟ األ4.5ًِ

ؾ٠ٕت ؼزبة  

ؼزّبٟٔ
أٔث05942302ٝ

عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

5- 3000 -
21050106

أٔث08859772ٝق١ٙؽ  اًٌفبلكٟ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

4- 3000 -
21538501

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ رىٌٕٛٛخ١بد اإلػال١ِخ: اٌهٙبظح 

نجىبد ٚاٌطعِبد اإلػال١ِخ : االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

08862963ض١ًٍ  اٌؼبثع
غوؽ

لؽلٕخ قزبؽ 

 3070اٌىالث١ٓ 
22990555

08835507ِؽٜٚ  ػبنٛؼ
أٔثٝ

عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ثٛؼح ضّبضُ 1.5
96549909

09234468قٕبء  ػىؽِٟ
أٔثٝ

اٌؽضبع اٌؽلبة 

ق١عٞ ثٛؾ٠ع 
22362852

08845551يفبء  اٌجىبؼٞ
أٔثٝ

 3حً انجحري 

 حً 2181َٓج 
74670762

ِسّع ػٍٟ  ثٍسبج 

ٌغ١ف
08845571

غوؽ

 3زٟ اٌجسؽٞ 

 ػعظ 226ٔٙح 
74670843

08860689ثالي  ثٓ ػٍٟ
غوؽ

طرٌك لريذح كهى 

 صفبلص8
99177179

08860065قٕعـ  ثٓ ػّؽ
أٔثٝ

طرٌك ضٍذي 

 حً 6يُصٕر كهى 
26161982

08860601٘بٌخ  ثٓ ػؽة
أٔثٝ

طرٌك لريذح كهى 

 صفبلص 5.5
23162403

06247678ِؽٜٚ  ثٕبثؽا١ُ٘
أٔثٝ

يُطمخ انحرش 

انٕطًُ ثبنًزهٕي 
20481428

08861068ٔج١ٙخ  اثٓ ظاٚظ
أٔثٝ

انًطبررٌخ ججٍُبَخ 

 صفبلص3080
ـــــــــــ

08843587ٔؿاؼ  ثٓ زّٛظٖ
غوؽ

عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 يفبلف 0.5
23825856

07143287ضبٌع  ثٓ زكٓ
غوؽ

زٟ االؾظ٘بؼ 

فٛنبٔخ رٛٔف ثٓ 
22815141

09391043ٔـبظؼ  ثٓ ِكؼٛظ
غوؽ

ٔٙح ثؽج40  

 ضع٠دخ اٌهبثخ
ــــــــــــــ

04917562ِجبؼوخ  ثّٕٛقٝ
أٔثٝ

426196599247ظٚؾ لجٍٟ 

١ٌٚ09501135ع  ثٛضبٌفخ
غوؽ

زٟ إًٌؽ اٌدع٠عح 

نٛاط
ــــــــــــــــــ

09376285إ١ٌبـ  ثٛضؽ٠ى
غوؽ

عؽ٠ك ؼِبظح21  

 لًٛؼ اٌكبف

08831028ٔكؽ٠ٓ  ظِك
أٔثٝ

عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف 7وٍُ 
23809929

08817590ِسّع أ١ِٓ  غ٠ٚت
غوؽ

زٟ اٌسعائك البِخ 

 4اٌٛفبء اٌغبثك 
22740470

ػجع اٌىبفٟ  

إًٌّؽ
08830444

غوؽ

اٌسٟ اٌدع٠ع 

اٌغؽثٟ خج١ٕبٔخ 
96236414

08865856ِبخع  غؽثبي
غوؽ

عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 6وٍُ 
21146265

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



09755635ق١ؽ٠ٓ  غؽثبي
أٔثٝ

عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 2.5

08865619أزّع  غؽاَ
غوؽ

عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ػّبؼح 1
20688142

08858733ِؽٜٚ  اٌغؽ٠جٟ
أٔثٝ

عؽ٠ك ق١عٞ 

ًِٕٛؼ زٟ 
21264561

08844195ًٔبف  ل٠ٛعؼ
أٔثٝ

اًٌط١ؽح يفبلف 

3050
40563673

ِٕػؼ  اٌسبج 

ًِجبذ
08795847

غوؽ

اقزع٠ٛ األ٘ؽاَ 

نبؼع اٌٙبظٞ 
97267544

09236444ٔدٜٛ  زدالٚٞ
أٔثٝ

اٌّعؼقخ االثزعائ١خ 

ثمغؽأخ اٌدٕٛث١خ 
96714565

08863174ِٕٝ  ّ٘بٟٔ
أٔثٝ

عؽ٠ك ق١عٞ 

 7ًِٕٛؼ وٍُ 
ـــــــــــــــ

08862074ِؽ٠ُ  خؽظق
أٔثٝ

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 يفبلف 5.5
23095744

08866988عبؼق  لبقُ
غوؽ

يفبلف ٔٙح قىؽح 

3064
20516125

09237250ؼؤٚف  وؽِٛظٞ
غوؽ

ق١عٞ ثٛؾ٠ع 

اٌؽلبة نبؼع 
92022661

١ِ08862647كبء  ضٕف١ؽ
أٔثٝ

عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 ؾٔمخ ق١عٞ 6وٍُ 
25075443

09391144أزالَ  و١زبؼ
أٔثٝ

ٔٙح أٚالظ زفٛؾ 

 اٌهبظ٠خ 32ػعظ 
73644682

08795666قٙبَ  اٌٍغ١ف
أٔثٝ

 9عؽ٠ك لبثف وٍُ 

زٟ ع١ٕخ إٌّؿي 
74687907

08868270يجبذ  إًٌّؽ
أٔثٝ

ِسّع إًٌّؽ ٚاظ 

اٌؽضبَ ثئؽ ػٍٟ 
21316170

08858126ٕ٘عٖ  اٌّؿٚغٟ
أٔثٝ

 2زٟ اٌفزر 

اٌسٕهخ يفبلف 
22236794

08801952زكبَ اٌع٠ٓ  اٌؽل١ك
غوؽ

 3044ٔمغخ 

يفبلف
22507791

١ٌٚ08867677ع  قؼعاٚٞ
غوؽ

 3زٟ اٌجسؽٞ 

يفبلف
ـــــــــــــ

08826586ٚخعٞ  قبقٟ
غوؽ

عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ؾٔمخ 2.5
22508926

09224388ؾ٠ٕــخ  ي١ـبزـٟ
أٔثٝ

 2زٟ إًٌؽ 

ق١عٞ ثٛؾ٠ع
21298258

09094717ػجع اٌمبظؼ  ق١ٍٟٙ
غوؽ

اٌّكزهفٝ اٌّسٍٟ 

ِبخً ثٍؼجبـ 
94028968

09145455ٔٛاي  اٌزب٠ت
أٔثٝ

ا١ًٌبذ ثٓ لؽظاْ 

4160ِع١ٔٓ 

24481071-

21324042

١ٌٚ08621472ع  اٌزج١ٕٟ
غوؽ

97562393ِع١ٔٓ 4160

ًٔؽ اٌع٠ٓ  

اٌغؽ٠مٟ
08801993

غوؽ

ٔٙح ػٍٟ ثبل69  

 خبٔجخ ػّبؼح
23654084

08840381ِجبؼوخ  اٌؿٚاٞ
أٔثٝ

ٚظؼاْ اٌدٕٛثٟ 

 3040ثئؽ ػٍٟ  
92804346



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ رىٌٕٛٛخ١بد اإلػال١ِخ: اٌهٙبظح 

رغ٠ٛؽ أٔظّخ اٌّؼٍِٛبد: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث08832902ٝيجؽ٠ٓ  اٌؼفبـ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 ِؽوؿ اٌؼب١ٌخ 2.5
23495818

غوؽ١ٌٚ08804508ع  اٌؼ١فخ
اٌؼدبٔمخ3086  

خج١ٕبٔخ يفبلف
96978206

أٔث08861727ٝضٍٛظ  اٌؼٛاظٟٔ
 3010اٌسٕهخ 

يفبلف
23328316

غوؽ08865226ًِغفٝ  اٌؼ١بظٞ
طرٌك لريذح كهى 

 صفبلص 7.5
22956388

أٔث08793736ٝٔكؽ٠ٓ  ثبٌٙٛنبد
 3024اٌّسؽـ 

اٌهؼبي يفبلف
23862404

اٌّؼؿ ٌع٠ٓ اهلل  ثٓ 

زك١ٓ
غوؽ09374501

يٓذٌخ لصٕر 

5180انطبف 
21119681

غوؽ08850858ازّع  ثٓ ٠ٛقف
َٓج جًبل عجذ 

انُبصر انًحرش 
22365059

غوؽ08860338اٌّطزبؼ  ثٛ ػؿ٠ؿ
طرٌك يُسل شبكر 

 صفبلص 4كهى 
24834343

أٔث٠08843397ٝكؽٜ  ثٛػ١ًعح
طرٌك رٍُٕر كهى 

 صفبلص5
23225042

أٔث08862888ٝقٕعٖ  ثٛنؼبٌخ
طرٌك رٍُٕر كهى 

 انشٍحٍخ 7
20765065

أٔث08823570ِٝؽٜٚ  ثٛخٍجبْ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 5.5
92019244

أٔث08864887ٝأ١ِؽح  ثٛؾ٠ع
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 1.5وٍُ 
74247843

أٔث08844451ِٕٝبي  اٌهجٛذ
عؽ٠ك ق١عٞ 

ًِٕٛؼ
74871427

غوؽ08863692ثالي  انج١ً
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 زٟ اٌسؽ٠خ 9
22807383

أٔث08857905ٝأًِ  ن١ص ؼٚزٗ
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

 يفبلف1.5
24618100

غوؽ08838874فؽاـ  نغبؼٖ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

زٟ ١ٌْٛ 1.5
23169069

أٔث08860205ٝق١ّخ  ظؼثبي
زٟ اٌّؼبيؽ ٔٙح 

 ِسؽـ 2ٔؼٍّم 
21008318

أٔث08856709ٝأًِ  غ٠ٚت
ٔٙح خؽظا77ٟٔ  

يفبلف 3052
95255786

غوؽ08823435أزّع  ظؼ٠ؽح
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

3040 يفبلف 4
22320957

أٔث09391749ٝقبؼح  اٌه١ص
ٔٙح اٌه١ص ِسّع 

اٌؿؼاع ٔٙح ػعظ 
23489963

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



أٔث08864647ٝزٕبْ  لعٚؼ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ 

 8ِؽوؿ ػّبؼ وٍُ 
50887778

أٔث06086036ٝخ١ٙبْ  لبظؼٞ
زٟ اٌجكبر١ٓ 

اٌؽلبة ق١عٞ 
93960422

أٔث٠04719060ٝكؽٜ  اٌسّبِٟ
ٔٙح105 2037   

أؼ٠بٔخ
23489589

أٔث08830601ٝث١خ  اٌسٕبنٟ
ثئؽ ػٍٟ ثٓ ض١ٍفخ 

 يفبلف3040
21569615

أٔث08863770ٝ٘بخؽ  ٘عؼ٠م
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

3040 يفبلف 4

22191042-

20388182

غوؽ08856479زّؿح  إٌٙزبرٟ
ٔٙح ضبٌع ث7ٓ  

62ا١ٌٌٛع ػعظ   
20779511

أٔث08856454ٝأٔٛاؼ  اٌدٌٍٟٛ
نبؼع اٌٙبظٞ 

 154نبوؽ ػعظ 
74250295

غوؽ08864227أزّع  اٌدٌٍٟٛ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 يفبلف3.5
22741952

غوؽ08858149ػّؽ  اٌدًّ
 7لؽِعح وٍُ 

3012يفبلف 
25944467

أٔث08862290ٝظؼح  لالي
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 اٌه١س١خ ٔٙح 6.5
26455024

أٔث08832471ٝػج١ؽ  وّْٛ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 1.5وٍُ 
22037903

غوؽ08840765ؼاِٟ  لغبعخ
عؽ٠ك رٕز١ٛؼ وٍُ 

 ٔٙح أثٛ 8.5
21109753

أٔث08851257ٝا٠ّبْ  اٌط١ٍفٟ
ِؽوؿ اٌسؽـ 

اٌٛعٕٟ زٟ 
27822394

أٔث08854593ِٝؽٜٚ  ل١ّسخ
عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 ؾٔمخ 6.5
21596910

أٔث١ٍ١ٌ08821556ٝب  لٛثؼخ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 نبؼع 6.5
27891210

أٔث08817223ٝقٕعؼٖ  وؽ٠هبْ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف 0.5
20807802

أٔث08837744ٝزٕبْ  اٌٍّدّٟ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 قبل١خ اٌؿ٠ذ 7
23068370

غوؽ09231548ػّـؽ  الفـٟ
اٌّؿٚٔخ ق١عٞ 

9150ثٛؾ٠ع 
76668031

أٔث08841642ِٝؽ٠ُ  اًٌّّٛظٞ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 3.5ًِٕٛؼ وٍُ 
27189170

أٔث08829865ٝق١ؽ٠ٓ  اًٌّّٛظٞ
عؽ٠ك اٌمبئع ِسّع 

 يفبلف 4.5وٍُ 
96956450

أٔث08857440ِٝؽ٠ُ  ِزّٕٟٙ
 9عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 109ع١ٕخ 

أٔث08861981ِٝٙٝ  اٌّؿغٕٟ
عؽ٠ك اٌّسبؼؾح 

 ػٕع 0.5وٍُ 
22456985

غوؽ08862126أزّع  اٌؽل١ك
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ اٌؼ١بظٞ 8
24579829

غوؽ08801151أوؽَ  ؼ٠ٚف
نبؼع120  

 اٌسج١ت ثٛؼل١جخ
94227166

أٔث08808549ٝفبرٓ  قسْٕٛ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

5.5 - 3011
25054931

أٔث08866989ِٝؽٚح  عؽنٛٔٗ
عؽ٠ك اٌّغبؼ زٟ 

اٌك١ّبؼ اٌدٕٛثٟ 
74278236

أٔث06560273ٝاٌؿ٠ٕخ  رِٟٛ
اٌجئؽ األزّعؼ 

3212رغب٠ٚٓ 
20428985

غوؽ08373113ٔبظؼ  رؽ٠ىٟ
ػٕع اٌزبخؽ ػّبؼ 

فؽزبد زفؽ اٌغ١ٓ 
21879826



غوؽ08766586ِسّع أ١ِٓ  اٌزؽوٟ
 3عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ

يفبلف- 3002-
24071740

أٔث08865882ِٝؽٜٚ  ؾػالٟٔ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ؾٔمخ اٌدبِغ 8.5
23152653



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ ٕ٘عقخ األقب١ٌت: اٌهٙبظح 

األقب١ٌت اٌغػائ١خ: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث09133285ِٕٝد١خ  ػج١عٞ
عؽ٠ك ثٕٟ ضعال 

 ِع١ٔٓ 1وٍُ 
26471637

أٔث08818959ٝخٙبْ  ثٓ ؼِضبْ
اٌمبيخ ث١ٓ اٌؼ١ٓ 

ِٕٚؿي نبوؽ وٍُ 
23092024

أٔث09381282ِٝؽ٠ُ  ثٓ اًٌبظق
 5112ثِٛؽظاـ 

اٌّٙع٠خ
22882395

أٔث08864931ِٝٙٝ  نؼجبْ
طرٌك انًٓذٌخ كهى 

 صفبلص4
25091615

أٔث08861450ٝٔٙٝ  اٌهؼؽٞ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف8.5
23390145

أٔث08372019ٝاضالو  ظؼثٟ
 2حً ٔرد َعبو 

 رٕزر2240َفطخ 
26875326

أٔث08864701ٝٔٛؼؾ  اٌعؼ٠عٞ
َٓج انٓبدي شبكر 

3060صفبلص 
74693707

أٔث08864875ٕٝ٘بء  اٌسّبِٟ
 6طرٌك انعٍٍ كهى 

3014صفبلص 
21176010

أٔث09951673ٝ٘بٌخ  ٕ٘ه١ؽٞ
لفصخ انًضٍهخ 

2170

25631825-

25888862

أٔث05904006ٝأٌفخ  إثٓ اٌفم١ؽح
نبؼع ِفزبذ 

اٌّهؽٞ اٌفمجبؼح 
24180992

أٔث09384270ٝاثزكبَ  اثٓ اٌؼؽ٠جٟ
 5114ٌٍِٛم 

 اٌّٙع٠خ9و ة 
22022805

أٔث08817035ٝق١ٙؽ  اٌمالي
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

3وٍُ 
20852680

أٔث08861947ٝػبئعح  ضؽاط
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 6.5
20779511

20190948ـــــــــــــأٔث07909770ِٕٝٝ  وٛؼٞ

غوؽ08858641نبوؽ  ٌسٛي
إٌّبيؽ٠خ ثٍزم 

خج١ٕبٔخ يفبلف 
99158744

25794754اٌهؽاؼظح اٌم١ؽٚاْأٔث07716355ٝقٙبَ  ِكؼٛظٞ

أٔث09391835ٝأِبٟٔ  ؼزِٛخ
ٔٙح ١ٌج١ب اٌّٙع٠خ8  

5100
21743710

أٔث09235385ٝزعح  ق١ٍّٟ
 1اٌؽلبة ثٛن١سخ 

ق١عٞ ثٛؾ٠ع
21604722

غوؽ07163020ؼاِٟ  اٌز١كبٚٞ
ظٚاؼ اٌسٛل 

ٔؼكبْ ثٓ ػؽٚـ 
20548140

أٔث09465598ِٝؽ٠ُ  اٌٛؼ٘بٟٔ
زٟ ػ١ٓ ػّبي46  

 لًؽ ثبؼظٚ ثبخخ
95784591

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



غوؽ09225322عبؼق  ٠ٛٔف
اٌّعؼقخ االثزعائ١خ 

لغؽأخ اٌهّب١ٌخ 
92277377



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ ٕ٘عقخ األقب١ٌت: اٌهٙبظح 

األقب١ٌت اٌى١ّ١بئ١خ: االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

غوؽ١ٌٚ06092497ع  ػجع اٌالٚٞ
اٌػ٠ٚجبد اٌدٕٛث١خ 

 أٚالظ 87وٍُ 
94095785

أٔث08861552ٝا٠ٕبـ  ػج١ع
زٟ اٌؿ٠زٛٔخ 

 3 نمخ 8ػّبؼح 
22978617

أٔث08827423ٝٚالء  اٌؼىؽٚد
قبل١خ اٌؿ٠ذ 

 يفبلف3021
20556970

غوؽ08846112ِسّع  ػٍٟ
ضٍذي عهً ثبنعبثذ 

ةءر عهً 
24662061

أٔث08956598ِٝؽٚح  ػ١بظٞ
زٟ  إٌدبذ127  

 ِٕؿي ثٛؼل١جخ
20265062

أٔث06890286ِٝالن  ثمخ
َٓج اثٍ خهذٌٔ 

زأٌخ لُطش 
20053056

أٔث08841096ٝزٕبْ  اٌجمٍٛعٟ
َٓج انطٍت 

انًٍٓري ضبلٍخ 
22895471

أٔث08866784ٝفبعّخ  ثؽن اهلل
 6.5انطهطٍُخ كهى 

صفبلص
26313338

أٔث08861916ٝ٘بخؽ  ثٕؼبِؽ
يُسل جًٍم 

انحًبٌذٌخ ثُسرد
21493387

ٔٛؼ اٌع٠ٓ  ثٓ 

اٌكبقٟ
غوؽ08810058

دٔار انهٕارخ 

 ججٍُبَخ 3077
94375300

غوؽ08761508ٔبظُ  ثٛؾ٠ع
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ثٛؼح ضّبضُ 1.5
97895234

أٔث08860556ٝٚئبَ  نّف اٌع٠ٓ
عؽ٠ك اٌمبئع ِسّع 

 اٌغجٍجٟ 7وٍُ 
21112042

غوؽ05938436ِىؽَ  نبِص
نبؼع14  

6010اٌدّٙٛؼ٠خ   
21994094

أٔث08840003ِٕٝبي  اٌهؽ٠ف
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 قبل١خ اٌعائؽ 7
20746546

أٔث08863050ٝٚفبء  اٌعثبثٟ
ظٚاؼ اٌٍٛارخ 

 خج١ٕبٔخ 3077
24807537

أٔث١ِ08856599ٝكبء  اٌعثبثٟ
ظٚاؼ اٌٍٛارخ 

 خج١ٕبٔخ 3077
74890827

غوؽ08860406ِسّع  فؽزبد
اٌؼغب٠ب لؽلٕخ 

 يفبلف3035
74484898

أٔث08799729ٝرٙبٟٔ  اٌفؽارٟ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 6ًِٕٛؼ وٍُ 
26358085

أٔث08862813ٝؼا١ٔخ  اٌفؽ٠طخ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 زٟ األٔف 8
22385365

أٔث08858878ِٝؽٚح  لؽانٛ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ٔٙح اٌمب٘ؽح 1.5
20542604

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



غوؽ08850324ػجعاٌسك  زبِع
 خبٔفٟ 18نبؼع 

ػّبؼح ثٛ٘الي 
27186697

غوؽ06243609ثٍمبقُ  زّع
اٌغٍر اٌهؽل١خ 

زٛاي اٌٛاظٞ 
93372352

أٔث08790452ٝإِٓخ  اٌسه١هخ
ٔٙح إٌّدٟ ق١ٍُ 

قٛق اٌؼغبؼ٠ٓ 
20338602

أٔث08859102ٝق١ّؽح  ضضؽٞ
ؾٔمخ اٌسّبٌخ ٔٙح 

اثٛ اٌمبقُ اٌهبثٟ 
20713537

أٔث08844128ٝ٘عٜ  ض١ٍف
اٌؼغب٠ب لؽلٕخ 

 يفبلف3035
20756233

غوؽ07162494ِسّع  اٌٍٛارٟ
 ـ 2رٛٔف اٌّؽٚج 

 ـ1074
22217446

غوؽ08861206وؽ٠ُ  اٌّؼبٌح
 3لؽِعح وٍُ 

يفبلف
22236121

أٔث08861281ٝأقّبء  اٌّدعٚة
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

 يفبلف8
74658645

أٔث08867557ِٕٝٝ  اًٌّّٛظٞ
 5لؽِعح وٍُ 

يفبلف
23956878

أٔث08862107ٝؾ٘ٛؼ  اٌّهٟ
اٌهؽوخ اٌزدبؼ٠خ  

 3050اًٌط١ؽح 
20983479

غوؽ08852858زكٓ  ًٔؽ
اًٌط١ؽح اٌدؽٚاٌخ 

 3050يفبلف 
99723076

غوؽ06099888ػٍٟ  ق١ٍّٟ
ٚال٠خ ق١عٞ ثٛؾ٠ع 

ِؼزّع٠خ اٌؽلبة
97526553

أٔث07164452ِٝؽٜٚ  اٌك٠ٛجمٟ
ٔٙح اٌؼؽاق7  

 اٌّؽٚج اٌثبٌث ثٓ
22303564

أٔث08861259ٝأ١ِٕخ  اٌغؽاثٍكٟ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 يفبلف 6.5
23281311

أٔث08842788ٝإِٓخ  اٌزؽ٠ىٟ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف5
26104142

أٔث08863942ٝ٘بٌخ  ٌٚٙب
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 قبل١خ اٌؿ٠ذ 7.5
24307607

أٔث09702727ٝيجؽ٠ٓ  اٌؿلبؼٞ
ٚؼظ ٔؼبَ ٔفغخ 

رٛؾؼ
ـــــــــــــــ
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غوؽ08864876أ٠ّٓ  ػجبـ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 لًبو  4.5وٍُ 
23510516

غوؽ٠08853835ٛقف  ػّجبـ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 ِؽوؿ 3.5وٍُ 
25190648

أٔث08843765ِٕٝبي  ػجع اٌىبفٟ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 9ًِٕٛؼ وٍُ 
25059275

غوؽ08861645ؼِؿٞ  ػجع إٌبظؽ
 7طرٌك لبثص كهى 

3083صفبلص 
97331107

أٔث08864466ٝٔٛؼ٘بْ  اٌؼٛاظٟٔ
اٌؼٛاظٔخ ِٕؿي 

نبوؽ يفبلف
24318291

غوؽ08855910أزّع  اٌؼ١بظٞ
 5طرٌك انعٍٍ كهى 

َٓج جًبل انذٌٍ 
23701441

أٔث08845824ِٝؽ٠ُ  اٌؼ١بظٞ
َٓج رلبدح شبرع 

 أٔد صفبلص5
ــــــــــــــــــ

أٔث05917991ٝقب١ِخ  ثؼجٛ
شط ضالو شبرع 

صبدق نطٕد لبثص
27025291

غوؽ08860093ثبِؽ  اٌجٍٙٛي
ضبلٍخ انسٌذ 

صفبلص
20180718

أزّع ػثّبْ  ثٓ 

ػ١ٍخ
غوؽ09393746

 يبرش 2شبرع 

 ٍْجٌٕ 1934
22188374

غوؽ08816320اثؽا١ُ٘  ثٓ ػبِؽ
 5عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

ٔٙح خّبي اٌع٠ٓ 
22741280

أٔث08836645ٝأًِ  ثٓ ػ١بظ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 3.5
74267568

أٔث06565387ٝفزس١خ  ثٕسبِع
نبؼع عبؼق ثٓ 

ؾ٠بظ زٟ األًِ 
20855962

أٔث08842361ٝقسؽ  ثٓ ِسّٛظ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 8ًِٕٛؼ وٍُ 
23593584

غوؽ08841824يبٌر  ثٓ ًِٕٛؼ
اٌفؽ٠هبد 

 3050اًٌط١ؽح 
20482757

غوؽ08861837أزّع  ثٓ يبٌر
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 اٌه١س١خ نبؼع 6
20386299

غوؽ08842329ٔبظؼ  ثٓ ق١ٍّخ
نبؼع إٌّدٟ ق١ٍُ 

قبل١خ اٌعائؽ 
ـــــــــــــــــ

غوؽ08267598ًِٕف  ثٕؼٍٟ
أٚالظ ِجؽٚن 

ٌٍِٛم اٌّٙع٠خ 
21011448

أٔث08862802ٝٔكؽ٠ٓ  اٌهؼؽٞ
ؾٔمخ ظاٚظ33  

 قبل١خ اٌؿ٠ذ
21736263

غوؽ08799997أٔٛؼ  اٌهفبؼٞ
نؼالة ِٕؿي 

نبوؽ يفبلف 
22832160
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ِسّع اٌٙبظٞ  

اٌهؽاظٞ
غوؽ09081652

ِعؼقخ ػ١ٓ ؾ٠بْ 

 قج١جخ اٌمًؽ٠ٓ 1
20909456

غوؽ08862006أ١ٔف  اٌهٍٟ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 زٟ اٌك١ّبؼ 4
25424293

غوؽ06897364ِؽٚاْ  ضٛ
ق١عٞ ثٕٛؼ 

 5044اٌّى١ٕٓ 
24679990

أٔث07690771ٝػ١هخ  اٌض١فالٚٞ
ٔٙح اٌمعـ ػعظ 

 زفٛؾ43
22011002

غوؽ09377487٘بنُ  اٌىٛوٟ
عؽ٠ك ن١جخ 

اٌّٙع٠خ ِؼًّ 
25453078

غوؽ08855300ِسّع أ١ِٓ  اٌفطفبش
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ِؽوؿ اٌسغبة 7
20195972

غوؽ06204586ِسّع  غؽـ اهلل
عؽ٠ك ق١عٞ 

 5ًِٕٛؼ وٍُ 
23133542

أٔث08862512ٝزٕبْ  اٌسبج لبقُ
عؽ٠ك اٌمبئع ِسّع 

 يفبلف5وٍُ 
22586187

غوؽ06883252أ١ٔف  زؽنبٞ
ٔٙح ق١ع41ٞ  

 ػّؽ ؾػفؽاْ
98565145

أٔث08816967ٝأزًبؼ  اٌسج١ت
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

  قبل١خ اٌعائؽ 5
24971713

غوؽ08859352ز١ٍُ  ٘عؼ٠م
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف 5وٍُ 
74887016

أٔث08863163ٝثكّخ  اٌسى١ؽٞ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 زٟ 6ًِٕٛؼ وٍُ 
25020581

غوؽ08864763اٌّىٟ  اٌدٌٍٟٛ
ِىؽؼ ٔٙح86  

 االِبَ اٌهبفؼٟ
74252513

غوؽ08842313ِسّع  اٌدٌٍٟٛ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 نبؼع أثٛ 10
22142988

أٔث08867026ٝٚيبي  اٌدؽثٟ
ٔٙح نى١ت1  

 أؼقالْ عؽ٠ك
74642064

21467628إٌبيؽ٠خ يفبلفغوؽMR080050أزّع  خّعٚ

غوؽ09392118أ٠ّٓ  اٌىبفٟ
نبؼع زٕجؼً 

ثك١عٞ ػٍٛاْ 
21591595

غوؽ08857567زٍّٟ  اٌؼد١ٍٟ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 يفبلف 10
20605334

غوؽ08855656ِؽقٟ  اٌّؼبٌح
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 فزسٟ اٌٛز١هٟ 7
25242365

ِسّع ػٍٟ  

اٌّؽِٛؼٞ
غوؽ08857399

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ٔٙح اٌز١ٓ 2.5
20639987

غوؽ08859572ِسّع  اًٌّّٛظٞ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 يفبلف3
26344481

ِسّع أ١ِٓ  

اًٌّّٛظٞ
غوؽ08822832

عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف3021 6
24615806

غوؽ١ٌٚ08799198ع  اًٌّّٛظٞ
ٔٙح اٌسج١ت ثبِؽ5  

 قبل١خ اٌعائؽ
21079980

أٔث١ٌ08845782ٍٝٝ  اٌّثٍٛثٟ
اٌفالذ ثئؽ اٌهؼجخ 

 3010اٌسٕهخ 
21572826

أٔث09227697ٝٔٛاي  ِهٟ
 9140اٌّىٕبقٟ 

ق١عٞ ثٛؾ٠ع
27049045

غوؽ08857148ِؼؿ  اٌّع١ٕٟٔ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 يفبلف9
23505152

غوؽ09390297٘بؼْٚ  اٌّبخؽٞ
ٔٙح يعؼ ثؼً 

ق١عٞ ػٍٛاْ 
21436993

غوؽ05917533اٌّىٟ  ِىٟ
ٔٙح اٌكؼبظح13  

6052ٚغؼف   
24510047



غوؽ08842190أ١ِٓ  ١ِالظ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 2.5وٍُ 
21801923

غوؽ08795150ٔج١ً  ا١ٌٕفؽ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ وّْٛ 6
22312322

غوؽ08814972ازّع  اٌؽل١ك
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

3067يفبلف 
ـــــــــــــــــ

أٔث09391675ٝآِبي  ؼِضبْ
أٚالظ ِٛالُ٘ 

اٌهّب١ٌخ اٌكٛاقٟ 
40342235

غوؽ08813185ل١ف  قؼْٕٛ
زٟ إٌٛؼ عؽ٠ك 

لبثف اٌّسؽـ وٍُ 
ــــــــــــــــ

أٔث09092602ٝػٛاعف  اًٌبٌسٟ
قج١جخ ػ١ٓ 

 1271اٌطّب٠ك١خ 
25015399

غوؽ09384675ٌغفٟ  ق١ًٙ
ؾلبق اٌجمبٌغخ 

اٌّٙع٠خ
27747291

غوؽ07701860ربج اٌع٠ٓ  ي١عاٚٞ
اٌفزر ثٛػدٍخ 

3100اٌم١ؽٚاْ 
95254813

غوؽMR080051ثٛٔبْ  ق١عٞ ِسّع
ػّبؼح إٌبيؽ٠خ 

67 نمخ 6اٌغبثك 
25353236

غوؽ08839440٘بظٞ  اٌكّبٚٞ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ق١عٞ ػجبـ 4
24158543

غوؽ09221850ثالي  اٌغب٘ؽٞ
زٟ االقزمالي 

اٌّؿٚٔخ ق١عٞ 
22647771

ثؽاظٌٟ  رهٕمٛ 

ٔؿٚٚ
غوؽ00005667

عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف1.5وٍُ 
23550593

غوؽ05942011يفٛاْ  اٌزِٟٛ
نبؼع ِسّع24  

 ػٍٟ ا٠ٌٍّٛخ لبثف
25116939

أٔث08843111ٝق١ّسٗ  ؾ١ٌٍخ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

3032 يفبلف 2
23132587
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غوؽ08779277ازّع  ػجع اٌّمًٛظ
زٟ اٌسج١ت ٔٙح 

 12 ػعظ 2058
22983585

غوؽ08839307ؼضب  ػج١ع
يج١ر اًٌط١ؽح 

 يفبلف3073
99209806

أزّع  األنٙت 

اٌسالٚٞ
غوؽ08908516

نبؼع اٌغ١ت 

ا١ٌّٙؽٞ لًٛؼ 
ــــــــــــــــ

غوؽ09234593ػالءاٌع٠ٓ  ػ١ٍجٟ
َٓج عًر ثٍ 

انخطبة انًكُبضً 
97758231

أٔث09377453ِٝؽٜٚ  ثعؼاٌع٠ٓ
 خبٔفٟ 18ٔٙح 

5160اٌّٙع٠خ 
21765030

غوؽ08841340ٚائً  اٌجمٍٛعٟ
طرٌك األفراٌ كهى 

 صفبلص5
20320881

أٔث08844550ٝؼا١ٔخ  ثبٌسبج
طرٌك انعٍٍ كهى 

 يركس يعهى 6.5
40119005

غوؽ08822970ؾ٠بظ  ثٕؼ١بظ
طرٌك لبثص كهى 

1.5 CNT 
21356198

غوؽ09166276ػبعف  ثٓ ١ٕ٘خ
َٓج انمبدضٍخ13  

 يُٕثخ انٕضطى
23095833

أٔث00987531ٝفؽظٚـ  ثٕد١ّخ
شبرع انحجٍت 

 1121ثٕرلٍجخ 
72660005

غوؽ06909909عبؼق  ثٓ ٍِٛوخ
ٔٙح أقع اثٓ 

اٌفؽاد ؾا٠ٚخ 
93901688

غوؽ08861348ؾ٠بظ  ثٓ عب٘ؽ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 ٔٙح 2.5وٍُ 
74215353

غوؽ06444786أ١ِؽ  ثٕؿث١ؽ
ٔٙح اٌمب٘ؽح6  

ِٕؿي ر١ُّ ٔبثً
22743155

غوؽ09390283فزسٟ  ثٕٛؼ
ٔٙح ًِٕٛؼ اِج١خ 

5170اٌّٙع٠خ 
73645529

غوؽ08188861أ٠ّٓ  اٌهفبؼٞ
نبؼع اٌسج١ت 

ثٛؼل١جخ ِٕؿي 
22276961

غوؽ08811938ثالي  اٌهبٚٞ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 اٌجؽٔٛـ 3وٍُ 
74125365

غوؽ09383320ِؽاظ  اِجبؼن
ٔٙح لجٛظ٠خ ػعظ 

 5170 اٌهبثخ 07
23512313

غوؽ08861950ازّع  اٌغؽثٟ
عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

 يفبلف 4.5
ـــــــــــــــــ

أٔث08848146ٝ٘جخ  اٌغؽ٠بٟٔ
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

3000 يفبلف 5
22849452

غوؽ08861657ازّع  غ١ٍٍخ
عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

4.5
22668480

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



غوؽ09382962ثع٠غ  اٌسعاظ
زٟ اٌٛ٘بة ٔٙح 

ثٓ ػبنٛؼ ؾٔمخ 
22633137

غوؽ08839379زبفظ  ّ٘بٟٔ
 3زٟ اٌجسؽٞ 

 2185ٔٙح 
21213764

غوؽ08616586أزّع  اٌدجٛ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ 

3004يفبلف 
22259855

أٔث08839203ِٝؽ٠ُ  اٌدؽا٠خ
عؽ٠ك لؽِعح ؾٔمخ 

اٌسه١هخ ٔٙح 
74610607

غوؽ08842192ثالي  اٌدؽثٟ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 4وٍُ 
22669917

غوؽ08805796أزّع  اٌىؽاٞ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

3002 يفبلف 7
22990592

غوؽ08813275ِؽٚاْ  ض١ًٍ
اٌّعؼقخ اإلػعاظ٠خ 

اٌّسؽـ يفبلف 
21072642

غوؽ08807996ثعؼ  اٌىك١جٟ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 ِؽوؿ 6وٍُ 
25726462

غوؽ08857982قف١بْ  اٌٍدّٟ
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 يفبلف1.5
97629111

غوؽ06907352ػّبظ اٌع٠ٓ  اٌؼ٠ٛزٟ
زٟ  اٌؼّؽاْ ػعظ 

 إٌّكز١ؽ 145
24664471

أٔث08844435ٝيجؽ٠ٓ  اٌّؼٍٛي
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

 يفبلف 1.5
ــــــــــــــــ

أٔث08842624ٝأقّبء  اٌّسدٛة
زٟ اٌجسؽٞ ٔٙح 

 ِٕؿي ػعظ 3064
24865977

غوؽ09382836زبِع  ِسّٛظ
ٔٙح ق١ع20ٞ  

 ػٍٟ إٌٛؼٞ
22140369

غوؽ08829748أقبِخ  ِبؾٚؾٞ
زٟ اٌسج١ت ٔٙح 

 22 ػعظ 2083
20928277

ِبٌه  ِسٍخ ٠عػٝ 

ػْٛ اهلل
غوؽ06877902

إٌّكز١ؽ قمبٔى 

 زٟ 2وٍُ 
26274924

غوؽ١ٌٚ08699797ع  إٌؿ٠ُ
ٔٙح ق١عٞ ػٍٟ 

إٌٛؼٞ اٌهبثخ 
25675442

غوؽ08864191ِدعٞ  رؽ٠ىٟ
cité jardin 

imm sonda 
20652560

غوؽ08840445ِسّٛظ  ٠ؼ١م
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ِؽوؿ ثٛػ١ًعح 4
24761609

غوؽ06899003ِٕػؼ  اٌؿٚاغٟ
اٌجمبٌغخ ٔٙح 

عبؼق ثٓ ؾ٠بظ 
97003872



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ  إٌٙعقخ ا١ٌّىب١ٔى١خ: اٌهٙبظح 

اٌجٕبء اٌّؼعٟٔ:  االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

ِسّع  اٌؼمؽثٟ 

إٌبيؽٞ
غوؽ08786357

عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 ؾٔمخ اٌؼؽثٟ 2
22679888

غوؽ08862972ؼِؿٞ  ثٍّجؽٚن
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف 7وٍُ 
22214032

غوؽ08861909زك١ٓ  ثٓ ػّبؼ
عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 لؽلٛؼ 19
20785903

غوؽ08858022فبؼٚق  ثٓ إٌٙعٚؾ
 7عؽ٠ك لبثف وٍُ 

زٟ اٌّؼؿ ػعظ 
92023999

ِسّع ػٍٟ  ثٓ 

ز١ٍّخ
غوؽ08838784

طرٌك يُسل شبكر 

 زَمخ 3كهى 
24422543

غوؽ08836926ِسّع  ثّٕفزبذ
 7طرٌك لبثص كهى 

 3083حً انزٕرخ 
22034595

غوؽ08854108ٔد١ت  ثٓ ِسّع
طرٌك يُسل شبكر 

 يركس 1.5كهى 
25114631

غوؽ08832981ِسّع  ثٓ ق١ٍّخ
طرٌك انًٓذٌخ كهى 

 ضبلٍخ انذائر 5.5
94662517

غوؽ08801524ٔؿاؼ  ثٛن١ٍمخ
ثئر عهً صفبلص 

3040
98731319

غوؽ08795249قف١بْ  ثٛ خٍجبْ
 5عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

3042يفبلف 
24508320

غوؽ08805374ض١ؽ اهلل  ثٛعجخ
ٔٙح اٌغب٘ؽ7  

3000يفؽ   
23171687

ِسّع ػجع اٌكالَ  

نؼجبْ
غوؽ08861332

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ؾٔمخ ثٓ 7
22391248

غوؽ08832430زّعٞ  اٌهؼؽٞ
عؽ٠ك قىؽح 

 يفبلف3071
22892940

غوؽ08821886ػجع اٌجبقظ  نٍغَٛ
اٌؼز١ً اٌسه١هٕخ 

اٌدٕٛث١خ اٌغؽ٠جخ 
20544427

غوؽ08827665اقّبػ١ً  نٍغَٛ
اٌسه١ه١ٕخ 

اٌدٕٛث١خ اٌغؽ٠جخ 
21359037

ـــــــــــــــــــــــــــــــــغوؽ08860145زكبَ  نّف اٌع٠ٓ

ًٔؽ اٌع٠ٓ  

اٌهؽِٟ
غوؽ08834635

 8عؽ٠ك لبثف وٍُ 

ؾٔمخ اٌدبِغ 
40119394

غوؽ08861221أ٠ّٓ  نغٛؼٚ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 اٌفؽاج قبل١خ 5.5
27721693

غوؽ08849429عٗ  نغٛؼٚ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 قبل١خ اٌؿ٠ذ 5
22906136

غوؽ٠08735950بق١ٓ  ظاٚظ
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

 يفبلف 6.5
21596367

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



غوؽ05917906خٙبظ  اٌمبقّٟ
زٟ األًِ اٌؽاثغ 

لبثف
20112165

غوؽ08850276غ١ث  اٌؼم
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ػّبؼح 0.5
22487422

غوؽ08838634ثالي  اٌؿٚل
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ 

يفبلف
21283826

غوؽ05921009اقىٕعؼ  لؽثغ
ٔٙح اٌسج١ت ثبِؽ 

اٌّسؽـ يفبلف 
25552677

ػجع اٌؽزّبْ  

اٌمؽلٛؼٞ
غوؽ08857581

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 قبل١خ اٌعائؽ 10
21361311

غوؽ08830980ِسّع  اٌغؽ٠بٟٔ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

3011 يفبلف 5
21134021

غوؽ08826673ِبٌه  غٕب١ٔٗ
زٟ اٌزضبِٓ 

نبؼع أثٛ ظجٟ 
20968016

غوؽ08783224ِسّع  زع٠عٞ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ ثٛضػ٠ؽ 11
96264379

غوؽ08822876زكبْ  ٘ع٠عؼ
اٌؼغب٠ب لؽلٕخ 

 يفبلف3035
ــــــــــــــــ

غوؽ08836781ِسّع  ٘ع٠عؼ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 7 زٟ 5.5وٍُ 
96550808

غوؽ08859778زكٓ  اٌمالي
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 يفبلف 6.5
20215469

غوؽ08763028ٔبخٟ  اٌمبٔٛو
اٌسه١ه١ٕخ 

اٌدٕٛث١خ عؽ٠ك 
26617382

غوؽ08846646ػجعاٌىؽ٠ُ  اٌطبظَ
خج١ٕبٔخ يفبلف 

3086
40139157

غوؽ08832722ػًبَ  اٌمكٕغ١ٕٟ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 ؾٔمخ اٌدبِغ 4وٍُ 
22182772

غوؽ08861973ؾ٠بظ  األزّعٞ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 2وٍُ 
21246959

غوؽ08825016زّكبْ  اٌٍٛارٟ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 يفبلف 7.5
26122007

غوؽ08783008ِٙعٞ  اٌّبخؽٞ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 زٟ اٌجسؽٞ 4
22154965

غوؽ08807108ثالي  ا١ٌٕفؽ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ  وٍُ 

 يفبلف3
74225277

غوؽ08859801ِدعٞ  ا١ٌٕفؽ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف 5.5وٍُ 
27749517

غوؽ08827232يبثؽ  ا١ٌٕفؽ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 لًبو اٌسفبؼح 4
24907462

غوؽ08762467ِسّع ػٍٟ  إٌط١ٍٟ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 ػّبؼح 7وٍُ 
23191562

غوؽ08793642ِدعٞ  اٌؽل١ك
ٔٙح غ٠بة اٌسهبٔخ 

 3060اٌّسؽـ 
22320016

ػجع اٌؽز١ُ  

ق٠ٛكٟ
غوؽ08632462

زكٟ ػّؽ ِع١ٔٓ 

4131
24655134

غوؽ08851512ػّؽ  ق٠ٛكٟ
اٌؼغب٠ب لؽلٕخ 

 يفبلف3035
74872135

غوؽ08775090ؾ٠بظ  اٌك٠ٛكٟ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 زٟ 6ًِٕٛؼ وٍُ 
21819826

غوؽ08848066ل١ف  اٌغؽاثٍكٟ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف5
24013933

غوؽ08830820اٌسكٕبٚٞ  ؾا٠ع
نبؼع اٌسج١ت 

ثٛؼل١جخ ثئؽ ػٍٟ 
96955510

غوؽ08821892قبِٟ  ؾؼٚق
اٌسه١ه١ٕخ عؽ٠ك 

 66لبثف وٍُ 
25613352



غوؽ08846020ِسّع  ؾوؽٞ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 إلبِخ اٌجكزبْ 2
22626864
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إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

ِسّع ػٍٟ  ػجع 

اٌٙبظٞ
غوؽ08816126

عؽ٠ك اٌّسبؼؾح 

 يفبلف0.5وٍُ 
26250787

غوؽ08841968ػالء اٌع٠ٓ  ػج١ع
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 قبل١خ اٌؿ٠ذ 7
24787690

غوؽ08852608قف١بْ  ػج١عح
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 6وٍُ 
24143411

غوؽ08827723زّؿح  ػبنٛؼ
طرٌك األفراٌ كهى 

 صفبلص 1.5
25832384

غوؽ08853746أ١ِٓ  ػّبؼ
شبرع64  

 اإلضزمالل ضبلٍخ
23740189

أٔث08842099ٝازالَ  اؼ١ِعح
حً انجحري عذد 

 2161 َٓج 3
97307531

غوؽ08864966قبِٟ  ػغ١خ اهلل
 3036انعبيرح 

صفبلص
24080839

غوؽ08862169أزّع  اٌؼ١بظٞ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 يفبلف6
74279866

أٔث08830817ٝػبئعح  اٌؼ١بظٞ
اٌهٛنخ ثٛخؽثٛع 

ِٕؿي نبوؽ 
93524989

أٔث09384244ٝقٕبء  ثىٛل
عؽ٠ك اٌهبعئ 

 5136ثبٌغضبثٕخ 
73669161

ِسّع ػٍٟ  ثٓ 

خع٠ع٠خ
غوؽ08807320

عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف 2.5
23607631

غوؽ08841269ٚائً  ثّٕكؼٛظ
 7عؽ٠ك لبثف وٍُ 

زٟ اٌّؼؿ خٕبْ 
23517599

يبثؽ٠ٓ  ثٓ 

٠ٛقف
أٔث08860616ٝ

عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 اٌؿٔمخ 2.5وٍُ 
25135633

غوؽ08816770زّعٞ  ثٛيؽيبؼ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 زٟ اٌكؽٚؼ 2وٍُ 
74463177

غوؽ08845144أزّع  ثٛقزخ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 1.5وٍُ 
21458848

غوؽ09218554قبِٟ  ثٛؾ٠بْ
زٟ ع١ٕخ عؽ٠ك 

 9لبثف وٍُ 
97639425

غوؽ08841754ؼاِٟ  اٌجؽاظػٟ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

6
ــــــــــــــــ

غوؽ08844394أزّع  نمؽْٚ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 4.5ًِٕٛؼ وٍُ 
74872364

أنؽف  نؽف 

اٌع٠ٓ
غوؽ08832189

عؽ٠ك اٌمبئع ِسّع 

نبؼع اٌغجٍجٟ وٍُ 
21876075

غوؽ08839198ِبٌه  نغٛؼٚ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

3031 يفبلف 4
22988787

 حسب الشهادة واالختصاص2011قائمت اسميت في خريجي سىت 



غوؽ08861898أزّع  نٛؼٜ
ٔٙح ف١ىزٛؼ ١٘مٛ 

 ثبة ثسؽ 1ػعظ 
20033839

أٔث08843515ٝٔعٜ  نغٛؼٚ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ِؽوؿ 5.5
21481748

غوؽ08807176ِسّٛظ  ظِك
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 لًبو ق١عٞ 8
24531340

غوؽ08834745زكبَ  غ٠ٚت
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ػٕع اٌسالق 6
25000640

ِسّع فؽاـ  

اٌهؽ٠ف
غوؽ08788276

 7عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

ؾٔمخ اٌىسٍخ 
74653237

غوؽ08786487ٚخعٞ  اٌؼم
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 زٟ إٌٛؼ 4.5
23540482

غوؽ08778962ِسّع  اٌفزٛٞ
 6قبل١خ اٌع٠ؽ وٍُ 

3011يفبلف 
22918018

غوؽ١٘08814454ثُ  اٌفؽارٟ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

3062 يفبلف 3
22701148

غوؽ08796351ٔؿاؼ  اٌفؽ٠طخ
 5عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

ٔٙح اٌه١ص ِسّع 
22157668

غوؽ08862591ػجع اٌؽؾاق  غؽثبي
 9عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 1167ع١ٕخ 
22984825

غوؽ08771165ِسّع ػٍٟ  لؽاخخ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 4.5ًِٕٛؼ وٍُ 
22981697

غوؽ08841998ٚائً  اٌمؽاعٟ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 و ة 6.5
22966933

أٔث08860031ٝأ١ِؽح  اٌسعاظ
عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

 يفبلف 4.5
25113613

ِسّع أ١ِٓ  اٌسبج 

لبقُ
غوؽ08860893

نبؼع ِسّع 

 48اٌٍس١بٟٔ ػعظ 
98203161

غوؽ09146213ػٍٟ  ٘الن
زكٟ ػّؽ ِع١ٔٓ 

 4131اٌدٕٛث١خ 
94812285

غوؽ08867561زكٓ  اٌسّبِٟ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ثٛؾ٠بْ نبؼع 4
23206007

أٔث٠08839963ٝكؽٜ  زّٛ
عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 يفبلف 6.5
74676246

غوؽ08837707ػبعف  زّٛظح
أٚالظ ػّؽ ثئؽ 

يبٌر اٌسٕهخ 

22567582-

98692695

أٔث08816495ٝن١طخ  اٌسٕب١ٕ٠خ
إٌّبؼ اٌغؽ٠جخ 

3034يفبلف 
26243984

غوؽ08827367زّعٞ  زكٕٟ
خج١ٕبٔخ اٌؼبِؽح 

3087يفبلف 
97002339

غوؽ08835432زبرُ  اثٓ اٌدؽاٞ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 اٌؼٛاثع 13
24430358

غوؽ08805959أ١ِؽ  اقّبػ١ً
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 زٟ 4.5وٍُ 
23165380

أٔث08859407ٝإ٠ّبْ  اٌدؽ٠جٟ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ِؽوؿ لعٚؼ 3
74233088

غوؽ08825278ٌغفٟ  اٌمالي
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ِؽوؿ اٌكجؼٟ 9
74831905

أٔث08864623ٝا٠ّبْ  وّْٛ
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

3062 يفبلف 4
22992131

غوؽ08844160ٌغفٟ  وّْٛ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 زٟ اٌسؽ٠خ 9
21540645

غوؽ08865605ػجع اٌىؽ٠ُ  اٌطجٛؼ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 زٟ اٌؽٚضخ 4
23105785

غوؽ08841626ؼاِٟ  ضّبضُ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

4.5
22741281



غوؽ08826184إ٠ٙبة  ضٕف١ؽ
عؽ٠ك ق١عٞ 

 4.5ًِٕٛؼ وٍُ 
21235121

غوؽ08811092ػّؽ  اٌمجٟ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 يفبلف 4.5
25533734

غوؽ08781535ػجع اٌىؽ٠ُ  ٌهٙت
اٌكٛظاْ اٌغؽ٠جخ 

 يفبلف3034

95670432-

23013192

أٔث08863660ٝفؽذ  األؼلم
عؽ٠ك ق١عٞ 

6.5ًِٕٛؼ وٍُ 
22331462

أٔث08865520ِٝؽ٠ُ  ٌغ١ف
زٟ إًٌؽ ثئؽ 

ػٍٟ يفبلف 
23591603

غوؽ08790486ِدعٞ  اٌٌٍّٟٛ
 4عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

ؾٔمخ اًٌّّٛظٞ 
22610090

ِسّعػٍٟ  

اٌّؽػٛٞ
غوؽ08862895

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 قبل١خ اٌعا٠ؽ 7
24211316

غوؽ08854616ا٠ّٓ  ِؽؾٚق
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 4.5
22937520

غوؽ08863267ِسّٛظ  ا١ٌّٕف
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف  6.5
22930630

غوؽ08855841ػجع اٌسى١ُ  ٔبخٟ
زٟ اٌؿ٠بر١ٓ 

اٌؼبِؽح يفبلف 
21332537

غوؽ08807648أنؽف  اٌؽل١ّك
٘برف ػِّٟٛ 

فٛؾٞ ظؼ٠ؽح 
21433920

غوؽ08838269ثكبَ  اٌكؼعاٚٞ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ  

3012يفبلف 
24967525

أٔث09234655ٝلّؽح  ق١ٍّٟ
اٌؽلبة ق١عٞ 

9170ثٛؾ٠ع 
93874693

غوؽ08864670زكبَ  اٌزٛٔكٟ
يفبلف زٟ 

2األٔف 
23586234

غوؽ08831075فؽاـ  ٚاٌٟ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 7.5وٍُ 
22888552

أٔث08858556ٝيجؽ٠ٓ  ؾا٠ؽٞ
 7عؽ٠ك لبثف وٍُ 

زٟ اٌزٛرخ ػعظ 
21911992

غوؽ08839287ِبٌه  ؾٔبؾْ
عؽ٠ك األفؽاْ وٍُ 

 يفبلف9
21139962

غوؽ08845154ؾ٠بظ  اٌؿٚاؼٞ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ اٌكالِٟ 5
74614718



االظاؼح اٌؼبِخ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ: اٌدبِؼخ 

اٌّؼٙع اٌؼبٌٟ ٌٍعؼاقبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ ثًفبلف: اٌّؤقكخ 

اإلخبؾح اٌزغج١م١خ  فٟ  إٌٙعقخ ا١ٌّىب١ٔى١خ: اٌهٙبظح 

ا١ًٌبٔخ إًٌبػ١خ:  االضزًبو 

االسم  واللقب
رقم بطاقت 

التعريف الىطىيت

الىىع االجتماعي 

(أوثى/ركر )
العىىان الشخصي

عىىان البريذ 

اإللكترووي
رقم الهاتف

التكىيه اإلضافي 

إعالميت، )

إوقليزيت، مىهجيت 

بعث المؤسساث 

...)

أٔث08823853ِٝؽٜٚ  ػجع اٌٙبظٞ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ِؽوؿ وؼ١ٕم 4
96040669

ـــــــــــنٕٕٟ رغب٠ٚٓغوؽ06561652ِسّع  اٌؼٍٛٞ

غوؽ08842828فؽاـ  اٌؼّٛو
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف7.5
22808928

غوؽ08843167ػّؽ  اٌجمٍٛعٟ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

3011 يفبلف 5
21787587

95092385رٌبض ثْٕالل انجىغوؽ09388128ؼ٠بٌ  اٌجؽثٛنٟ

غوؽ08819096ق١ٍُ  ثؽوبهلل
طرٌك ضٍذي 

 4.5يُصٕر كهى 
97898102

غوؽ09373079ػّبظ  ثبٌمؽٚٞ
أٔالد جبثبنّ 

5117يهٕنش 
97710633

غوؽ08804088زّعٞ  ثٓ ػّؽ
طرٌك ضٍذي 

 4.5يُصٕر كهى 
21776792

غوؽ08841235زكبْ  ثٓ ػّؽ
طرٌك لبثص حً 

انحجٍت حً انًُسِ 
23036609

غوؽ08843201أٛؼ  ثٓ ِكؼٛظ
زٟ اٌؿ٘ٛؼ ثئؽ 

ػٍٟ ثٓ ض١ٍفخ 
21688682

غوؽ08657131ِسّع  ثٕؽزِٛخ
ٌٍِٛم اٌّٙع٠خ 

5117

21211349-

21211347

غوؽ08837333أنؽف  ثٓ قبٌُ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 يفبلف 4.5
21220461

غوؽ08812192ِسّع  ثٛ ػٍٟ
عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 ٔمغخ اٌهفبؼ 24
25772159

غوؽ08844977أِبْ اهلل  ثٛظثٛـ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف1.5
98608898

غوؽ٠08842415ك١ٓ  اٌجٛؾ٠عٞ
 7عؽ٠ك لبثف وٍُ 

3083يفبلف 
ـــــــــــــ

أٔث08854923ٝضسٝ  ثؽع
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 2 زٟ االًِ 4
74671157

غوؽ08842358أ١ِؽ  اٌهبثٟ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 3 و ة 5.5وٍُ 
22212671

ِسّع ًِٕٛؼ  

اٌهبثٟ
غوؽ08817879

عؽ٠ك ق١عٞ 

 5ًِٕٛؼ وٍُ 
22859517

أٔث08862680ٝإ٠ّبْ  اٌهؽ٠ف
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 اٌؼبِؽح 30
25687390

غوؽ08837823اقّبػ١ً  نغٛؼٚ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف5.5
22220585
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غوؽ08786391ػجع اهلل  ظِك
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ِؽوؿ قسْٕٛ  7
21525382

ِسّع ثٓ ػؿ٠ؿ  

ظِك
غوؽ08795797

عؽ٠ك ِغبؼ وٍُ 

 يفبلف 3.5
22920509

غوؽ08825948ِسّع  ظؼثبي
عؽ٠ك ر١ٕٛؼ وٍُ 

 يفبلف6.5
21345000

غوؽ08858328ِسّع أ١ِٓ  غ٠بة
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 يفبلف 3.5
21308210

غوؽ١ٌٚ08863006ع  اٌػ٠ت
اٌغغبعكخ اٌسٕهخ 

يفبلف
ـــــــــــــ

غوؽ08837970ِٕزًؽ  اٌػ٠ت
يج١ر اًٌس١ؽح 

 يفبلف 3073
99154074

غوؽ08833569ضبٌع  اٌسبِٟ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ 

ِؽوؿ وؼ١ٕم 
24151221

ِسّٛظ ٔبفغ  

اٌؼ١بظٞ
غوؽ08801682

قبل١خ اٌعا٠ؽ وٍُ 

 ربوك١فْٛ 9.5
23229409

غوؽ08825997زكٓ  اٌجؽاج
 3026زؿق 

يفبلف
20673037

ِسّع ػؽفبد  

اٌٍٛارٟ
غوؽ08849011

زٟ اٌسج١ت ٔٙح 

 47 ػعظ 2074
22106815

غوؽ08843297ِسّع إ١ٌبـ  اٌٍٛؾ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 يفبلف 7.5
74219152

غوؽ08810241ق١ٍُ  ل٠ٛؼخ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 يفبلف6
22146184

غوؽ07700147ِسّٛظ  زبزخ
ال١ٍُ اٌسؽـ 

اٌٛعٕٟ ثجٓ ػؽٚـ
23433873

غوؽ09211653ؼؤٚف  زّعٞ
ِٕؿي ثٛؾ٠بْ 

ق١عٞ ثٛؾ٠ع 
ــــــــــــ

غوؽ08763561قبٌُ  اٌسكٕٟ
خج١ٕبٔخ اٌؼبِؽح 

 عؽ٠ك 3087
74838080

أٔث08788739ٝؼزّٗ  ٠ٛ٘عٞ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 ِؽوؿ ثٓ 5.5وٍُ 
23047026

زكبَ اٌع٠ٓ  

اٌدٌٍٟٛ
غوؽ08842432

ٔٙح اثٛ اٌمبق9ُ  

 اٌهبثٟ قبل١خ
23885855

غوؽ08839081اٌّٙعٞ  اٌمبظؼٞ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

  يفبلف4وٍُ 
55606671

غوؽ08814168ٌكؼع  اٌىؽاٞ
ٔٙح قؼ١ع اثٛ ثىؽ 

زٟ اٌسعائك 
98972606

غوؽ08846043قبِر  اٌؼ١ّؽٞ
أٚالظ ثٛػٍٟ لؽلٕخ 

3070يفبلف 
21469603

غوؽ08828428ٔبظُ  األقّؽ
خج١ٕبٔخ زؿق 

 يفبلف 3026
21875793

غوؽ08814031قبِٟ  الفٟ
 6عؽ٠ك لبثف وٍُ 

زٟ إًٌؽ 
22283578

أ٠ّٓ ثٓ اٌسج١ت  

اٌٍٛارٟ
غوؽ08854628

عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 ؾٔمخ 3وٍُ 
22654719

ِسّع فؽاـ  

اٌّؼٍٛي
غوؽ08840479

عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ثٛؾ٠بْ ػعظ 5.5
ـــــــــــ

غوؽ08856433أزّع  اٌّؼؿْٚ
عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

3054 يفبلف 9
24143172

أٔث08857087ٝاؾظ٘بؼ  اٌّػ٠ٛة
نبؼع اٌسؽ٠خ361  

 قبل١خ اٌؿ٠ذ
25231413

غوؽ08857496ػٍٟ  اٌّؽػٛٞ
عؽ٠ك اٌّغبؼ 

3078يفبلف 
74648669

غوؽ08862991زبرُ  اٌّه١ؽلٟ
اٌغ١ت اٌسٕهخ 

 يفبلف3010
26223180



غوؽ08836646خ١ًّ  اٌّغ١جغ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 5 لبقخ ؼلُ 1.5
22975736

غوؽ08849846أ١ٔف  اٌّؿ٠ٛ
قبل١خ اٌؿ٠ذ 

3031يفبلف 
26094458

ػجع اٌؽزّبْ  

اٌّكعٞ
غوؽ08859802

ٔٙح اٌه١ص اٌٍطّٟ 

 قبل١خ 14ػعظ 
22993528

غوؽ08850708ٚائً  اٌّغ١جغ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ٔٙح نى١ت 1
24612065

أٔث08860819ٝقٍّٝ  إٌط١ٍٟ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

زٟ نبوؽ وٍُ 
22715763

غوؽ08822380ؼ٠بٌ  اٌؽل١ّك
ٔٙح اثٛ اٌمبق81ُ  

 اٌهبثٟ قبل١خ
74861544

غوؽ08839852فؤاظ  ؼخت
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف 4وٍُ 
20844688

أزّع ثٓ ِسّع  

اٌؽل١ك
غوؽ08853144

عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 10.5
74652088

غوؽ08861861ق١ّؽ  ؼ٠مبْ
قبل١خ اٌؿ٠ذ ٚاظ 

اٌمؽاٚح ٔٙح اثٛ 
24963961

غوؽ08831845ؼضٛاْ  ؼِضبْ
عؽ٠ك رٛٔف وٍُ 

 ق١عٞ يبٌر 16
25056581

غوؽ08798108خّبي  قبٌُ
اٌكىب١ٔخ اٌهؼبي 

يفبلف
74690068

ػجع اٌكزبؼ  

اًٌبٌسٟ
غوؽ08825564

عؽ٠ك لبثف وٍُ 

 يفبلف 19
22874081

غوؽ08820652زّعٞ  اًٌبٌسٟ
زٟ اٌك١ّبؼ 

اٌدٕٛثٟ ٔٙح 
25355692

غوؽ08859172اقىٕعؼ  قالَ
 أٚد 5نبؼع 

يفبلف
74216217

غوؽ١ٌٚ08837794ع  يفبلكٟ
عؽ٠ك اٌّغبؼ وٍُ 

 زٟ اٌجسؽٞ 4.5
ــــــــــ

ق١ٍُ ثٓ ض١ّف  

ق٠ٛكٟ
غوؽ08817878

عؽ٠ك ق١عٞ 

 4.5ًِٕٛؼ وٍُ 
20316790

أٔث08862750ٝإِٓٗ  رمزك
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 يفبلف 8.5
23517664

غوؽ08835794ػًبَ  رجؽ
اٌمالٌدخ خج١ٕبٔخ 

يفبلف
21257748

غوؽ08789960ثالي  اٌز١ٍٍٟ
عؽ٠ك قىؽح وٍُ 

3022 يفبلف 2
ـــــــــــ

ِسّع ػٍٟ  

اٌغؽاثٍكٟ
غوؽ08784035

عؽ٠ك اٌّٙع٠خ وٍُ 

 ؾٔمخ وؼ١ٕم 4
ـــــــــــ

غوؽ08861009ثالي  اٌزؽ٠ىٟ
ِؽوؿ اٌكعؼح 

قبل١خ اٌؿ٠ذ 
20176847

غوؽ08820442ِبٌه  اٌزؽوٟ
عؽ٠ك ِٕؿي نبوؽ 

 يفبلف 3.5وٍُ 
23534714

غوؽ08846671أزّع  ا١ٌبٔمٟ
نبؼع اٌٙبظٞ 

نبوؽ قبل١خ اٌؿ٠ذ 
22801875

غوؽ١ٌٚ08860367ع  ا١ٌٛقفٟ
عؽ٠ك اٌؼ١ٓ وٍُ 

 يفبلف 10
22527726

غوؽ08834073ل١ف  اٌؿٚاؼٞ
عؽ٠ك اٌكٍغ١ٕخ 

 يفبلف 7وٍُ 
22759640

غوؽ08845163ػّؽ  اٌؿؼ٠جٟ
عؽ٠ك لؽِعح وٍُ 

 ػٕع خبثؽ ثٓ 4
22599943




