
 (1قاعة رقم )

 0202/0201قائمة باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب  للعام الدراسي 
 مكان االمتحان: البناية الجديدة في قسمي االجتماع والجغرافية/ الطابق االرضي

 

 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت

 االء طّ ٌٕضف دًذ 1

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 اضايح اتراٍْى خهٍم فرد 1

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 غسٔج داتى جاضى ٍْالٌ 1

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 ػهً جاضى يذًذ َاصر 1

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 يذًذ دأد ضانى خهف 1

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 ادًذ خهف ػثذأش  0

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 اًٌاٌ فرداٌ ادًذ يذًذ 0

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 فراش يذًذ جاضى ػثاش 0

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 يذًذ صانخ خهف دطٍٍ 0

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 يذًذ ػهً دطٍٍ ػٍذاٌ 2

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 دٍذر ػثذهللا دنٍاٌ يٕٓش 3

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 خانذ دداو ػهً ػثذ 3

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 لاضى يذًذ نفتّ زٌذاٌ 3

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 يذًذ صالح شجاع ررب 3

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 يذًذ يذطٍ شثٍة شى انذٌٍ 3

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 رٌاض ردٍى خهف ػثذ 4

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 ضايٍ جٕاد يطر غشٍى 4

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 لصً جاضر فالح ْساع 4

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 َصٍر ػثذ انذً يذًذ ػثذ انردًٍ 4

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 يُٓذ فاٌس يجٍذ يذًذ 4

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 صمر فرداٌ دًذ خضر 5

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 ػثذ انهطٍف نطٍف ضانى دطٍٍ 5

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 لٍصر ػثذانهطٍف دطٍٍ يذًذ 5

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 ًْاو دازو ػطا دًٍذ 5

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 يٕفك طانة جٕاد ػٍطى 5

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 ػًار ػثاش ػهٍٕي دأد 6

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 ػثذهللا دًٍذ ٌٕضف يذًذ 6

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 يذًذ دًذ ػهٕاٌ داجى 6

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(
 ٔضاو ضؼٕد دطٍٍ دأد 6

 ِ/ادب(ا)انهغح انؼرتٍح/دكتٕر
 ٍْخى ػثاش ػثذ يُصٕر 6

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 
 

 
 

 
 

 ٔضٍ يذًذ دطٍٍ ػهً 7

 ِ/ادب(اانؼرتٍح/دكتٕر)انهغح 
 ٔنٍذ خانذ دطٍٍ ػاصً 7

 )تارٌخ/ياجطتٍر/اضاليً(

 13اللغة العربية/ادب/دكتوراه :          19اسالمي: ماجستير/قسم التاريخ/

 

 

 

 32فٟ اٌماعح:  عذد اٌطٍثح



 ( 0قاعة رقم )

 0202/0201الدراسي قائمة باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام 
   الطابق الثانيمكان االمتحان: البناية الجديدة في قسمي االجتماع والجغرافية/ 

 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت

1 
 اش١ر اؼّذ عث١ذ ظ١ًّ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
1 

 االء اؼّذ عٍٟ لادر

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
1 

 طٗ خٍف ِؽّٛدطارق 

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
1 

 رؼ١ُ تذر ٠اض١ٓ عٍٟ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
1 

 ِرٚج ِؽّذ عثذ اٌٛ٘اب عثذ اٌرزاق

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

2 
 اؼّذ ِؽّذ ظاضُ ِؽّذ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
2 

 اؼّذ ؼطٓ ف١اض عّراْ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
2 

 طارق عط١ح ِؽّذ عثطاْ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
2 

 ز٠ذ عثذهللا اؼّذ ضع١ذ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
2 

 ٔٛر عٕاد فرؼاْ واظُ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

3 
 تىر عثذ اٌرؼ١ُ ترزاْ عثذاٌغفٛر

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
3 

 اؼّذ ؼّذ اضٛد خٍف

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
3 

 عثذ اٌرؼّٓ ؼث١ة ؼطٓ عٍٟ

 اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح()اٌٍغح 
3 

 ضرؼاْ ظا٘ر ِذغع عٍٛظ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
3 

 ٔٛفً عٍٟ ِؽّذ اؼّذ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

4 
 ؼارز ذا٠ٗ زغ١ر ٔٙار

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
4 

 اؼّذ فاٌػ رغ١ذ ؼ١ّذ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
4 

 عثذاٌرؼّٓ عٍٟ ؼطٓ ِؽّذ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
4 

 ضٍٜٛ طالي ِؽّٛد ٚعر

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
4 

 ٘ػاَ اؼّذ ِعثً عثذاٌرزاق

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

5 
 رافذ ؼافع عٍٟ ع١طٝ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
5 

 اض١ً ؼ١ّذ رغ١ذ عساي

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
5 

 عثذهللا عع١ً ذٛف١ك ِصطفٝ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
5 

 ظاضُ غٙاب اؼّذ ضٍّاْ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
5 

 ٕ٘اء اؼطاْ ضعذهللا فرض

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

6 
 رؼاب عثذاٌطالَ ِصطفٝ ؼّادٞ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
6 

 اِعذ ؼ١ّذ وذاظ ِعثً

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
6 

 عثذهللا عّاد طارق رؼ١ُ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
6 

 غ١ّاء عٛاد ِخٍف ع٠ٛذ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
6 

 ٚد٠اْ شاِر ؼٛاش صاٌػ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

7 
 رغا صاتر ؼطٓ طٗ

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
7 

 ا٠اد صاٌػ اترا١ُ٘ ؼّذ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
7 

 ل١ص ؼّٛدٞ اؼّذ و١ٍىً

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
7 

 صثار واًِ عثاش ِؽّذ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
7 

 ظاضُ خ١ٍفٗ ظاضُٚصفٗ 

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

8 
 رٚال تالضُ ِؽّذ ٌط١ف

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
8 

 تاضُ ؼٍٛ ِؽّذ طٗ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
8 

 ِا٘ر عثذاٌرؼّٓ عثذاٌطالَ ؼطة

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
8 

 صفاء ِؽّٛد عثذهللا شٍط

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
8 

 ؼط١ٌٚٓ١ذ ِؽّذ عٍٛاْ 

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(

9 
 ض١ّر عّر ضثٙاْ ٠اش

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
9 

 ؼ١ّذ ضارٞ رِضاْ عثذهللا

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
9 

 ِؽّٛد ٔعُ واظُ ظٛا١ِر

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح(
9 

 ض١اء اترا١ُ٘ ِؽّذ اؼّذ

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
9 

 ٠ٛٔص ِرعٟ ؼطٓ عٍٟ

 اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ٌغح()اٌٍغح 

  

      18: الجغرافية/ماجستيرقسم                                            07:  لغة/ماجستيرقسم اللغة العربية/

 

 

 

 45فٟ اٌماعح:  عذد اٌطٍثح



 ( 3قاعة رقم )

 0202/0201قائمة باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام الدراسي 
 الطابق الثانيمكان االمتحان: البناية الجديدة في قسمي االجتماع والجغرافية/ 

 
 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت

 ادًذ ػثذ يذًٕد يتؼة 1

 (تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج)
 اؼّذ ؼطٓ ؼّذ ؼ١ّذ 1

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ِؽّٛد ِؽعٛبدر٠ذ ؼط١ٓ  1

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 رعذ صاٌػ عثذ ظٍعٛ 1

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ١ٌٍٝ طاٌة خ١رٚ عٍٟ 1

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(

 ادًذ ػثٕد يٓذي دطٍٍ 0

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 اؼّذ ِؽّٛد عثذ اٌٍط١ف فٕخ 2

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 رٚواْ ضعذْٚ ِؽّذ ٌٛاظ 2

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 صادق اؼّذ عٛاد ِؽّذ 2

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ٚض١ُ عٍٟ ؼط١ٓ اؼّذ 2

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(

 اضايّ يجٍذ ػثذ ػٍطى 3

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 اضّاء اترا١ُ٘ عثاش ؼط١ٓ 3

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ضاٌٟ ؼطٓ اٌط١ف خض١ر 3

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 عثذاٌؽى١ُ ِذ٠ٓ عثذ خٍف 3

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ٠اضر عثذاٌٛاؼذ اؼّذ عثذ 3

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(

 اَاٍْذ ٌاضٍٍ ضاٌغ َاٌف 4

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 تطّح اؼّذ خضر ظاضُ 4

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ضعذ دعذٚظ طٗ عس٠س 4

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 ضرؼاْ ضاؼٟعثذاٌرؼّٓ ؼ١ّذ  4

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اترا١ُ٘ ِاٌه ؼطٓ عٍٟ 4

 /ِاظطر١ر(اعالَ)

 آٌاب دمً اضًاػٍم كُٓر 5

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 ؼاِذ عثذاٌٛ٘اب عثذ ظاضُ 5

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 صالغ ؼّذ صائً ظساع 5

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 عثذاٌرؼّٓ عثذاٌٍح  ؼط١ٓ ؼّذ 5

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اؼطاْ واظُ ِؽّذ طا٘ر 5

 /ِاظطر١ر(اعالَ)

 تارق خانذ يذًٍٍذ زٌٔذ 6

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 ؼطٓ خٍف ظاضُ ِؽّذ 6

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 عاِر فارٚق صاٌػ ِطٍٛب 6

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 عس٠س ِثارن خٍف ؼّذ 6

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اؼّذ ضعذ اؼّذ ظثر 6

 /ِاظطر١ر(اعالَ)

 تاد انذٌٍ ادًذ صاتر ػثذانؼسٌس 7

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 ؼط١ٓ ِؽّذ عثاش عىاب 7

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 غطاْ غضثاْ فرؼاْ غائة 7

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 عٍٟ ذروٟ ِع١ذ عٍٟ 7

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اؼّذ صافٟ خ١ًٍ خضر 7

 /ِاظطر١ر(اعالَ)

 خانذ صؼة ضثٓاٌ خهف 8

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 خاٌذ عثذهللا اترا١ُ٘ ِؽّذ 8

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 غفراْ تاضُ عثذ اٌؽط١ٓ ظٛاد 8

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 عٍٟ لاضُ غعثاْ عثٛد 8

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اؼّذ عط١ٗ ِٙذٞ ؼث١ة 8

 /ِاظطر١ر(اعالَ)

 خًائم دطٍٍ جاضى يذًذ 9

 )تارٌخ/ياجطتٍر/دذٌج(
 خ١ّص ظاضُ ِؽّذ غص١س 9

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 فارٚق ؼّٛد اضّاع١ً عٍٟ 9

 )ذار٠خ/ِاظطر١ر/ؼذ٠س(
 عّاد اؼّذ ِؽّذ ؼط١ٓ 9

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اؼّذ فارٚق رْٔٛ ٠ؽ١ٝ 9

 /ِاظطر١ر(اعالَ)

      6قسم االعالم/ماجستير:         18قسم اللغة العربية/ماجستير/ادب/:           01قسم التاريخ/ماجستير/حديث : 

    

 

 

 45فٟ اٌماعح:  عذد اٌطٍثح



 ( 4قاعة رقم )

 0202/0201قائمة باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام الدراسي 
 الطابق الثانيمكان االمتحان: البناية الجديدة في قسمي االجتماع والجغرافية/ 

 
   اسم الطالب ت   اسم الطالب ت   اسم الطالب ت   اسم الطالب ت   اسم الطالب ت

 ادًذ لٍص ػًر شرٌف 1

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ادالو يذطٍ يرػً دطٍ 1

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 ادًذتاضم خهف فارش  1

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 تركً ضانى ػثذهللا خهف 1

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 دارث يسادى يٓذي اتراٍْى 1

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 اضايح يذًذ جٕاد ػثذ انغًُ 0

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ادًذ ػادل دطٍ يذًذ 2

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 تاضى جاضى يذًذ ضٍذاٌ 2

 االػالو/ياجطتٍر()لطى 
 جًؼّ اػشٕي ػٍطى دًذ 2

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 دطاو انذٌٍ يُاف ػثاش ٌاش 2

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 ايجذ ْادي جاضى شًخً 3

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ادًذ ػٍطى َذا خهف 3

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 تاضى يذًذ خضٍر يطر 3

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 دطٍ ػثذهللادطٍ اتراٍْى  3

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 دطٍ يظٓر ػًر دذٌذ 3

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 ايُّ يصطفى ٌاضٍٍ ػثذهللا 4

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ادًذ ٔاحك يٕضى دًاد 4

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 تشٍر دطٍ فرداٌ ػثذ 4

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 رائذ ػاٌذ دطٍ صانخ 4

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 دُاٌ يذًذ انطٍذ ػثذ انًُؼى 4

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 اَص يذًذ رزٔلً خهف 5

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 اطٍاف يذًٕد يٓذي صانخ 5

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 تكر دطاو ػثذانهطٍف ردٍى 5

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 رداب ضالو ٌٕضف يذًٕد 5

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 فرداٌ دٍذر طانة ػثذ انذطٍٍ 5

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 أش ردٍى ػثذ انمٓار َٕفاٌ 6

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 افراح يطر ػثٕد ػصفٕر 6

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 تذطٍٍ ضؼٕد ػثاش كرٌى 6

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 رشا زَسل رػذ دداو 6

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 خهف ادٌة خهف ػهً 6

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 اٌاخ اكرو شٓاب ادًذ 7

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ايٍرج رفاػً ُْأي يذًذ 7

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 تذطٍٍ ػثذ انًجٍذ ٌذٍى ياجذ 7

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 زٌُة يذطٍ يذًٕد ػثذهللا 7

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 دانٍا خهف ػهً دطٍٍ 7

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 اٌُاش كاظى يطهك ػهٕاٌ 8

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 اٌّ ياْر جهٍم دثٕظ 8

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 جٕاد َجى ػثذ هللا جاضى 8

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ضارج صذٌك يذً ػثذانهطٍف 8

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 رشذ غطاٌ ػذَاٌ رٌَٕ 8

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

 اٌّ ػصاو يًذٔح ػهٕاٌ 9

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 تٍذاء ٌاضر جاضى دطٍ 9

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 جٕاد ٌاضٍٍ جٕاد كاظى 9

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(
 ضارِ ػهً دطٍة تٕفٍك 9

 )لطى انترجًح/ياجطتٍر(
 رػذ ػطا يذًذ ادًذ 9

 )لطى االػالو/ياجطتٍر(

      18/ماجستير:  الترجمةقسم                                                 07/ماجستير:  االعالمقسم 

 

 

 

 45فٟ اٌماعح:  عذد اٌطٍثح



 ( 5قاعة رقم )

 0202/0201قائمة باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام الدراسي 
 الثالثالطابق مكان االمتحان: البناية الجديدة في قسمي االجتماع والجغرافية/ 

 
 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت الطالباسم  ت اسم الطالب ت

 رعذ ِؽّٛد عٍٟ ِاضٟ 1

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ض١ف عٍٟ ؼث١ة صاٌػ 1

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ض١ف ظٙاد ِعثً ؼطٓ 1

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عٍٟ غأُ صاٌػ عس٠س 1

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عالء ؼازَ ؼطٓ اترا١ُ٘ 1

 االعالَ/ِاظطر١ر()لطُ 

 رؤٜ شاِر فاضً ؼّذٞ 0

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 غّص ِؤ٠ذ ؼط١ٓ عٍٛاْ 2

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ص١ٙة عٍٟ ِؽّٛد صاٌػ 2

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عّر تٙعد طٗ ٔٛرٞ 2

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عٍٟ اِعذ صاتر اٌط١ف 2

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 صاٌػ عارفر٠ثٛار اٚرؼّٓ ٚضرا  3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 صادق ظعفر عٍٛاْ اؼّذ 3

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عاِر صاٌػ ِؽّذ ظّعح 3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عّر ضعذ عثذ اٌعثار اض١ّر 3

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عٍٟ خاٌذ عثذ خٍف 3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ز٠ٕح عثذاٌرزاق ٔص١ف ظاضُ 4

 االعالَ/ِاظطر١ر()لطُ 
 صثا ذروٟ ِؽّٛد ؼّذ 4

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عاِر ِؽّذ اضّاع١ً ٔص١ف 4

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عّر ٔاصر عثذاٌىر٠ُ ضٍّاْ 4

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عٍٟ خسعً ؼّسج ع١ٍاْ 4

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ضارج ؼط١ٓ عٍٟ ِع١ذ 5

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ظذٚع ٠ٚصض١اء فاضً  5

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عائػٗ رؼ١ُ ِرضٛي ِٛضٝ 5

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 غ١ٕٗ ظاضُ عثذ هللا ِؽّذ 5

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عٍٟ ضعذْٚ دؼاَ ضطاَ 5

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

                       ضارج ٔعُ عثذ هللا خض١ر 6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 صاٌػعط١ح عٍٟ ضع١ذ  6

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عثذ عطاهللا عّر ض١ف 6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 فارٚق ِطٍه صاٌػ عثذهللا 6

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عٍٟ صاٌػ ِٙذٞ ِطر 6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ضارٖ ؼط١ٓ عثذاٌطرار عثذاٌرزاق 7

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عالء ِؽطٓ عٍٟ عثذهللا 7

 اٌررظّح/ِاظطر١ر()لطُ 
 عثذهللا ظاتر ؼطٓ ِؽّذ 7

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ِؽّذ خٍف-صاٌػ-فراش 7

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عٍٟ ِؽّذ ؼّذ عثذ 7

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ضثا عثذاٌصّذ ِؽّذ عثذاٌٍط١ف 8

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عٍٟ غ١خ خٍف غثطح 8

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(

 تأٛعال ت١اخ ؼطٓ  8

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 لذاِح خٍف ؼطٓ ِؽّذ 8

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عّار اترا١ُ٘ اؼّذ ٔاصر 8

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ض١ف اؼّذ عثذهللا ِؽّذ 9

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عٍٟ عثذ اال١ِر ص١ٙٛد ضٍّاْ 9

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عال ٘أٟ ععاض ٔساي 9

 االعالَ/ِاظطر١ر()لطُ 
 ل١صر ع٠ٛذ ضع١ذ عٍٟ 9

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عّر ؼ١ّذ عثٛد ؼّٛد 9

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

      18/ماجستير:  قسم الترجمة                                                07/ماجستير:  قسم االعالم

 

 

 45فٟ اٌماعح:  عذد اٌطٍثح



 ( 6قاعة رقم )

 0202/0201باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام الدراسي قائمة 
 الثالثالطابق مكان االمتحان: البناية الجديدة في قسمي االجتماع والجغرافية/ 

 
 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت

 فرغ طارق ضع١ذ عثذ اٌفراغ 1

 االعالَ/ِاظطر١ر()لطُ 
 ِؽّذ عادي رغ١ذ ِٙذٞ 1

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِؽّذ عصاَ عثذ اٌٙادٞ واظُ 1

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ٔٛر خاٌذ عثذ ؼرتٟ 1

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِطر طارق رظة ؼافع 1

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 فالغ ؼطٓ عٍٟ رظ١ّٗ 0

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ؼط١ِٓؽّذ ٘ذاظ ِؽّذ  2

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِؽّذ عٍٟ ؼطٓ ِؽّذ 2

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ٔٛر عٍٟ ض١ٍّاْ ازر٠عٟ 2

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِٕٙذ شائر ضآِ عثاش 2

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 فؤاد ظثار ع١ٍٛٞ عث١ذ 3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ِراد طٗ اؼّذ ِؽّذ 3

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ١٘صُ فارش عثذِؽّذ  3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ٚضٓ ِىرَ عثذ اٌىر٠ُ عثذ اٌمادر 3

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِٕٙذ ِؽّذ ِصذق ضع١ذ صاٌػ 3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 لاضُ غذاد ؼّذ عث١ص 4

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ِرٚاْ ِظٙر عثاش عثذ 4

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِؽّٛد غاور ِؽّٛد عثذهللا 4

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ئافاْ صثؽٟ ِؽّذ ا١ِٓ 4

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ٔعالء اؼّذ غرتٟ خضر 4

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ِؽّذ ظ١ًٍ ض١ّٓ اضّاع١ً 5

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ِىٟ ؼط١ٓ در٠ٚع ؼٕرٛظ 5

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِؽّٛد غرلٟ عثذ هللا عثذ اٌرؼ١ُ 5

 االعالَ/ِاظطر١ر()لطُ 
 ض١اء دؼاَ واًِ ضاظر 5

 )ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٔص١ف ظاضُ ِؽّذ عالٚٞ 5

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ِؽّذ ظّاي ف١اض ِؽّٛد 6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ِٕرظر ِٕٙذ اترا١ُ٘ ؼّسٖ 6

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 عا٠ذ عط١ٗ غضثاْ-ِؽّٛد 6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ضرار ور٠ُ عّرعثذ اٌعس٠س  6

 ) لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٔٛار ِؽّذ عثذهللا ِؽّذ 6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ِؽّذ ؼط١ٓ عٍٛاْ عط١ٗ 7

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ٔث١ً ِٛفك ٔٛرٞ اؼّذ 7

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِساؼُ خٍف ض١ٍّاْ عٕثر 7

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عثذهللا خاٌذ خٍف در٠ٚع 7

 ظغراف١ح/ِاظطر١ر()لطُ 
 ٔٛر عثذ اٌمادر ِؽّذ ا١ِٓ ٠اض١ٓ 7

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ِؽّذ صاٌػ خٍف ؼّادٞ 8

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ٔط١ثح عّاد ٔاظُ ٌٟٚ 8

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِصطفٝ ضعذْٚ رغ١ذ ِؽارب 8

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عذٞ خٍف خف١ف ض١ٍُ 8

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٘ارْٚ اٌرغ١ذ واًِ رظة ضاؼٟ 8

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ِؽّذ صاٌػ ِٙذٞ در٠ٚع 9

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 ٔٙٝ رٚواْ ظاضُ ِؽّذ 9

 )لطُ اٌررظّح/ِاظطر١ر(
 ِصطفٝ عثذ خٍف ض١ٍّاْ 9

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 عمثٗ اؼّذ عالٚٞ ِصطفٝ 9

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 اٌع١ًٍ عثذ اٌس٘رجٚضاَ عثذ اٌىر٠ُ عثذ  9

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 5قسم الجغرافية/ماجستير:                13قسم الترجمة /ماجستير:                 07قسم االعالم /ماجستير: 

 

 

 45فٟ اٌماعح:  عذد اٌطٍثح



 ( 7قاعة رقم )

 0202/0201الدراسي  قائمة باسماء الطلبة الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام
 التأريخ واللغة العربيةبناية مكان االمتحان: 

 
 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت

 عالء ؼاضر ؼطٓ ِؽّذ 1

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 عّر لاضُ عٍٟ ؼط١ٓ 1

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ِارد٠ٓ ٔمٟ عٍٟ ؼّٗ 1

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ِؽّذ طٗ عّر ِؽّذ 1

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(

 عالء ؼ٠ٛذ دخ١ً طعّٗ 0

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 غطاْ خاٌذ ِؽ١ّ١ذ ز٠ٚذ 2

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ِؽّذ ؼّذ ِٛضٝ ؼط١ٓ 2

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ِرٖٚ تػ١ر ؼ١ّذ خ١ًٍ 2

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(

 ص١ادغسٚاْ ِرْ٘ٛ اؼّذ  3

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 فراش عٍٟ داٚد عرِاْ 3

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ِؽّذ ِؽّٛد ؼّذاْ عٍٟ 3

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ِس٘ر فارٚق ؼط١ٓ اترا١ُ٘ 3

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(

 لر١ثح ٚضاغ ِؽّذ خٍف 4

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ِؽّذ خٍف طر٠ذ فرؼاْ 4

 اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب()اٌٍغح 
 ِرذضٝ ِؽّذ عثذهللا عٍٟ 4

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٘اٚوار ظّعٗ ؼ١ّذ ضع١ذ 4

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(

 لؽطاْ عٍٟ ِؽّذ تر٠ط 5

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ِؽّذ طٍة عثذهللا ؼّذ 5

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ِرٚاْ ر٠اب اؼّذ عثذ هللا 5

 ظغراف١ح/ِاظطر١ر()لطُ 
 ٘ذٜ ؼافع ظ١عٟ ؼ١ّذ 5

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(

 12قسم اللغة العربية/ماجستير/ادب:                                                        12قسم الجغرافية/ماجستير:
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 ( 8قاعة رقم )

 0202/0201الذين يؤدون االمتحان التنافسي كلية االداب للعام الدراسي قائمة باسماء الطلبة 
 التأريخ واللغة العربيةبناية مكان االمتحان: 

 
 

 اسم الطالب ت اسم الطالب ت اسم الطالب ت

 ِرٜٚ ظاضُ عٍٛاْ ؼط١ٓ 1

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٚضاَ اؼّذ ؼط١ٓ ع١ٍٛٞ 1

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 رِضاْ عٍٟ ظاضُٔٛر  1

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(

 ِعٓ ضاِٟ ؼط١ٓ ٕ٘ذٞ 0

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٚضاَ ٘الي عثذهللا ِؽّذ 2

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 اٚش عاِر ٘اغُ ؼط١ٓ  2

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(

 ١ِٕر فٕر عثذ اٌثالٟ ظٛاد 3

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ِؽّٛد ظٛاد اؼّذ خٍف  3

 )اٌٍغح اٌعرت١ح/ِاظطر١ر/ادب(
 ٚضاَ ِؽّذ وع١ذ ؼّٛد 3

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ١ِطر غر٠ف عثذ ع١ذ 4

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ٠اض١ٓ عٍٟ ضٍطاْ ظا٘ر 4  4

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ٔذا عارف فارش اؼّذ 5

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 تالي ؼ١ّذ دغ١ُ عثاش  5  5

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(

 ٔػٛاْ تاضُ ر٠اب اؼّذ 6

 )لطُ ظغراف١ح/ِاظطر١ر(
 ١ٌٚذ عّاد صاٌػ ٔعّٗ  6  6

 )لطُ االعالَ/ِاظطر١ر(
 

 4قسم االعالم/ماجستير:        1: لغةقسم اللغة العربية/ماجستير/        0قسم اللغة العربية/ماجستير/ادب:         8قسم الجغرافية/ماجستير:             
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