
ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

يٝهٔ يف عًِ املتبازٜٔ ايرٜٔ اقتؿسٚا ع٢ً تكدِٜ غٛاٖد ايٓجاح يف املبازا٠ ٚمل ٜتُهٓٛا: تٓبٝ٘ 

َٔ اإلدال٤ بايٓطد١ األؾ١ًٝ يًػٗاد٠ اٚ ايدبًّٛ املطًٛب يف اآلجاٍ احملدد٠، ٜعترب زلاحِٗ الغٝا،

ٜٚعٛقٛا مبٔ ٜطتخل ع٢ً ال٥خ١ االْتعاز ٚذيو طبكا يًكٛاْني اجلازٟ بٗا ايعٌُ

 ٜعترب ٖرا اإلعالٕ مبجاب١ اضتدعا٤ الجتٝاش املبازا٠
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الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي لوثاسياخ الرٌظيف

 في دسجح هرصشف هن الذسجح الثانيح ًهرصشف هن الذسجح الثالثح 

توجلس جيح فاس هكناس ً الري سرجشٍ توقش كليح اآلداب ًالعلٌم 

 2017 يٌليٌص 29االنسانيح سايس، فاس تراسيخ السثد 

الشجاء هن السيذاخ ً السادج الوعلنح أسواؤىن في الالئحح أسفلو، الحضٌس 

 علَ الساعح الثاهنح ًالنصف صثاحا، كليح 2017  يٌليٌص29يٌم السثد 

اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس، تفاس، هصحٌتين تثطاقح الرعشيف الٌطنيح 

ً رلك الجرياص االخرثاس الكراتي لوثاسياخ الرٌظيف في الذسجاخ الوزكٌسج 

.(الجذاًل أسفلو)أعاله، ًحسة الرخصصاخ الوطلٌتح 

:تشناهج الوثاسياخ كوا يلي 
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

إعداد ٚتدبري اجملاٍابتطاّ اشَٞ حطين

إعداد ٚتدبري اجملاٍابتٗاج غاٟٚ

إعداد ٚتدبري اجملاٍامحد اقداز

إعداد ٚتدبري اجملاٍامحد اقدِٜ

إعداد ٚتدبري اجملاٍامحد ايعٝطاٟٚ

إعداد ٚتدبري اجملاٍامحد بٛعالّ

إعداد ٚتدبري اجملاٍاضا١َ ْؿفٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍامسا٤ ايٛفدٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍايػاشٟ احداؽ

إعداد ٚتدبري اجملاٍاملؿطف٢ امحاَٛغٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍاملٗدٟ ايتصزٚتٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍبٛمجع١ بْٛكا١ٜ

إعداد ٚتدبري اجملاٍمجاٍ املٓٝعٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍجٛاد محدٜؼ

إعداد ٚتدبري اجملاٍحطٔ احلجاَٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍحطٓا٤ ايعتٝل

إعداد ٚتدبري اجملاٍزقٛإ ايبؿسٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍزقٛإ عًٝات

إعداد ٚتدبري اجملاٍشنسٜا٤ بٖٛطاط

إعداد ٚتدبري اجملاٍشٖري قادّ

إعداد ٚتدبري اجملاٍضعٝد ايبٛط
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

إعداد ٚتدبري اجملاٍضعٝد ايعالّ

إعداد ٚتدبري اجملاٍضفٝإ َٗدٜٟٛ

إعداد ٚتدبري اجملاٍضه١ٓٝ ايهبريٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍضه١ٓٝ زفٛع

إعداد ٚتدبري اجملاٍمس١ٝ دنٛؽ

إعداد ٚتدبري اجملاٍؾٛفٝا االجساٟٚ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد احلل ملاّ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايسحِٝ ادحجٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايسحِٝ ايطسغٝين

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايسشام ؾدٜكٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايؿُد ابٛ األضٛد

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايعايٞ محٝدٚؽ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايهسِٜ ايسفاقٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبد ايهسِٜ ايعبد ايسمحاْٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعبدايؿُد ايعُازٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعص ايدٜٔ بٔ َٛض٢

إعداد ٚتدبري اجملاٍعصٜص ايطٝٛزٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعصٜص نُُٝٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍعًٞ ايبٛحطين

إعداد ٚتدبري اجملاٍعُسٚ حلٓني

إعداد ٚتدبري اجملاٍغٝج١ عدْإ

إعداد ٚتدبري اجملاٍفاط١ُ ايصٖسا٤ ايدمحاْٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

إعداد ٚتدبري اجملاٍفاط١ُ ايصٖسا٤ ايُٝاْٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍفاط١ُ ايصٖسا٤ ٜٛضفٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍفاط١ُ فازع

إعداد ٚتدبري اجملاٍفاط١ُ قدادا

إعداد ٚتدبري اجملاٍنٛثس اشنٛاغ

إعداد ٚتدبري اجملاٍيب٢ٓ اٜت اغهاز

إعداد ٚتدبري اجملاٍي٢ًٝ بٛحٝد

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلطٔ ايعدٜدٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلُد ايعالّ

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلُد ايػفٛيٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلُد املاشٟ

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلُد غعبإ

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلُد َٓاجٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍذلُد َٟٓٝٛ

إعداد ٚتدبري اجملاٍَسٚإ اغْٓٛٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍَسٚإ بًكاضِ

إعداد ٚتدبري اجملاٍَسِٜ بٓػعػٛع

إعداد ٚتدبري اجملاٍَفٝد٠ ضسنٛح

إعداد ٚتدبري اجملاٍَٛض٢ املايهٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍْاد١ٜ بٛطٝيب

إعداد ٚتدبري اجملاٍْاؾري ايعسبٞ

إعداد ٚتدبري اجملاٍْبٌٝ بٔ تريٟ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

إعداد ٚتدبري اجملاٍْصاز ابٔ زٜاح

إعداد ٚتدبري اجملاٍْٛزايدٜٔ اٜت ابساِٖٝ

إعداد ٚتدبري اجملآٍٖد بٛطٝب

إعداد ٚتدبري اجملاٍٜٛضف فػتايٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

06618587677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞابساِٖٝ شَساْٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞا١َُٝ ايدزاع

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞا١َُٝ شَات

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞاَني ًَٝهٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞاْظ ََٛين

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞمحص٠ دٜٚب

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞحٛز١ٜ إَاع

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞخًٌٝ بسبازا

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞد١ْٝٚ ايػعػٛعٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞشنسٜا٤ عباع

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞشٜٓب املهًف

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞش١ٜٓ ب١ْٛٓ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞضامل١ االْؿازٟ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞضعٝد عجٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞض٢ًُ ايٓاؾريٟ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞض٢ًُ بٓطعٝد

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞضًِٝ اهلاْٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞؾٛفٝا بٓجًٕٛ أْديطٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞؾٛفٝا َطتٛز

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞعبري اعُاَٛ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞعُس بٓجًٕٛ اْديطٞ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞغصالٕ ابٔ َٓؿٛز
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

06618587677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞنسمي١ اضساز

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞنٛثس ايدزٜٚؼ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞنٛثس جتازٟ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞملٝا٤ أَٚايو

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞي٢ًٝ بَٛهساط

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞذلطٔ انٓٝٓح

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞذلُد خًفاٟٚ حطين

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٞذلُد ضخات

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيَٞسِٜ بٓعصٚ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيَٞسِٜ عبٛؽ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٖٞاجس اٜبٛدعنت

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٖٞجس يعطريٟ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٖٞػاّ ايعٝاغٞ بٛغعاي١

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٜٞٛضف بٓعبٛ

االقتؿاد ٚايتدبري ايدٚيٜٞٛضف دقاقٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافأَني أبٛ تاج ايدٜٔ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافابتطاّ ايػاشٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافابساِٖٝ زحٛتٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاحطإ بٛطايب

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاحطإ محٛدا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافامحد ايعُساْٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافامحد عبد ايؿادم

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاضا١َ إَُٝٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاضا١َ باملكدّ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاضا١َ قسٜٛح

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافانساّ ايعبٛدٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافانسّ غٛنٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاهلاغِ اَصٌٜ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافايٝصٜد اٜت اٚمحٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاذلُد االْؿازٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاٌَ اجملدٚبٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافا١َٓ ْعُٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافا١َُٝ ايبٛعصاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافا١َُٝ ايػاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافا١َُٝ قامسٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاَني ايطالٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاَني بٛطص
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافا١َٓٝ ٚحٛد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاميإ زاعٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاميإ ٖٛجعا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافاٜٛب تاجسٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافبج١ٓٝ زنسانٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافبدز قٛبع

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافبػا٥س ناٚشٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافبػس٣ غاٜب زاضٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافمج١ًٝ ابٔ املٛدٕ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافمج١ًٝ شٜدإ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافجٝٗإ ايؿبريٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافجٝٗإ عصاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحبٝب١ حلًٛ قؿ٢

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحطٓا٤ احلطاب

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحطٓا٤ شٜإ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحفؿ١ ْبات

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحفٝع١ ايػفٛزٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافمحص٠ ايفتخٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافمحص٠ بًدريٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحٓإ بكاٍ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحٓإ حجٛط

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافخدجي١ شٖري

Page 9 sur 28



االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافخدجي١ عطٛيٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافخٛي١ خايٝد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافخٛي١ خٛجإ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافزبٝع ايبؿسٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافزٜإ بٛعصاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافزِٜ قٓرب

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشنسٜا٤ خريٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشٖٛز ايهتاْٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشٜٓب ايطالى

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشٜٓب ايٜٛداْٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشٜٓب بٓٝظ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشٜٓب غٛنٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافشٜٓب ٚدغريٟ حطين

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضاز٠ ايطٜٛٗس

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضاز٠ ايعطاز

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضاز٠ بٛقاٜدٟ اغصاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضاز٠ َدْٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضعٝد ادزٜطٞ قٝطْٛٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضه١ٓٝ باحجٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضه١ٓٝ بٝٛضأٜ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافضه١ٓٝ ٚشاْٞ تٗاَٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافض٢ًُ قفري
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافض٢ًُ ٚنًٝٞ نازتٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافض١ًُٝ اقؿيب

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافمسري٠ ايسحاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافغسف ايدٜٔ ايٛزٜاغٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافغُٝا٤ احلطْٛٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافغُٝا٤ شناٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافؾس١ٜ قٝف

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافؾفا٤ ايدٚادٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافؾفا٤ ايػسادٟ يػٗب

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافؾفا٤ بْٛكا١ٜ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافؾفا٤ َٛيٛع

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافؾٛف١ٝ طاٖسٟ جٛطٞ ادزٜطٞ حطين

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافطازم ايتصاْٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافطازم جدع

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعا٥ػ١ احلٝدٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعا٥ػ١ ملني

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعبد احلل يكٓفد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعبد ايؿُد ايهسٜين

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعبد ايعايٞ غًٛاح

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعبد ايعايٞ َربٚنٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعبد ايفتاح ايػافعٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعبري جٛاد
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعص ايعسب َسشام

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعصٜص ايهبؼ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعصٜص٠ املًٝخٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعؿاّ ايعصٚشٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعؿاّ ايػصاٍ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعفاف بٓعبٛد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعال٤ ايدٜٔ بٓصانٛز

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعًٞ طسقٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافعُٝاد ايدٜٔ بصٜٔ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففاط١ُ ايصٖسا٤ ايصغازٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففاط١ُ ايصٖسا٤ خال

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففاط١ُ ايصٖسا٤ ََٛٝد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففد٣ٚ اشعصاع

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففد٣ٚ ايتدالٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففد٣ٚ اًٍَٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففساح غهري

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففسدٚع يػسٜطٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاففٝؿٌ حػاد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنًت١َٛ اٜت ب٘

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٓص٠ ايٛشاْٞ َٓري

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٓص٠ بهساٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٓص٠ زمحاْٞ فٝاليٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٓص٠ ضكاط

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٓص٠ هلاليٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٛتس اشزٜد٠

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٛثس اخلايدٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافنٛثس دمحإ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافملٝا٤ اجلٓاتٞ ايطجايٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافملٝا٤ غفٝل

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافملٝا٤ ْاعٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافي٢ًٝ ايٝٛضفٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلطني اهلدادٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد احلازتٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد احلٛشٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد ايػكس٠

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد ايػًٝخٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد ايٛايٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد ايٛضطٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد اَني بٓعسبٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد اٚجاَع

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد فٛشٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد نػاطٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافذلُد دلداٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَساد محاَٛؽ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَساد قُخٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسٚإ ذلُدٜٔ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَس٠ٚ ايػهس

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ ايباضط

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ ايٛشغٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ بٛعٛد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ عاؾُٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ قامسٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ نبدٚزٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ يعْٓٛٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَسِٜ ْاعٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَؿطف٢ بٛدالٍ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَالى فٛشٟ شٜصٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَٓري ب٠ْٛٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَٗدٟ بٓطٛد٠

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاف١َْٛ ٚادٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافَْٛٝا ايٓجني

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْب١ًٝ اقسٜػٌ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافزل٣ٛ ايعُساْٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافزل٣ٛ محٛؽ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْد٣ عامل

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْص١ٖ املطعٛدٟ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 
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فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٛاٍ محدْٚٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٛفٌ ناٌَ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٖاجس بٛغسٚع

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٖجس ايدزقاٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٖد٣ ايٓجازٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٖٓا٤ بٔ ايساقٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٖٓا٤ بٓعالٍ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٖٓد ايعسٚؾٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاف٥ٚاّ بٛجدأٜ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخاف٥ٚاّ بٛعٛد٠

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٚجٝ٘ بٛنسٜٔ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٚدٜع اهلٛازٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٚؾاٍ احلٛقٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٚؾاٍ دَاَٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٜاضني بٛشٜهاز

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحي٢ٝ املسٜصم

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافحي٢ٝ غٓداد

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٜطس٣ بٓخد٠

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٜٛضف اعصٟ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٜٛضف ايدخٝطٞ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافٜٛضف بٛخسٜـ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٜٛظ اغٗبٕٛ
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املًُه١ املػسب١ٝ
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2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٜٛظ ايساٟٚ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٜٛظ ايػسٍَٛ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٜٛظ اهلسْإ

املاي١ٝ ٚاملساقب١ ٚاالفتخافْٜٛظ بٛشزٜد٠
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ
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2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعإميإ ايطاٖسٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعامسا٤ ايهٓدزٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعانساّ أٚالد بًددٜس

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعا١َٓٝ غسمشٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاْظ بٜٛط١

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاميإ انٝٛد

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاميإ ايهسْٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاميإ بٓطاَٛ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاميإ َطعٛدٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاميإ َهٛاز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاٜٗاب قسقاؽ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعاٜٛب ايٝٛضٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعبدزايدٜٔ ْٗساٟٚ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعمجاٍ ايتٛدٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعجٗإ بٛمجعاٟٚ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعجٗإ ْعُٝٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعجٝٗإ زحين

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعخدجي١ خسغٛؽ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعخٛي١ ايصٚبٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعخري٠ َايهٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعدعا٤ بًفكٝ٘

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعزقٛإ ٖٛزٟ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ
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2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعزِٜ حٓٝف١ نسٚج

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعشنسٜا٤ جربْٚٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعشٜٓب شزٌٜٜٛ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضاز٠ بٛطاٖس

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضاز٠ محا١َ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضعاد ايصنساٟٚ حطين

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضعاد ملساْٞ عًٟٛ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضعٝد َسقٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضه١ٓٝ ايعًٟٛ احلسْٚٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضه١ٓٝ بٛنسٕ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعض٣ًٛ عًٝهٛد

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعمس١ٝ ايعتٝل

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعضٞ ذلُد خلًًٝٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعغُٝا٤ شزقاْٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعؾفا٤ اشَسٚ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعؾفا٤ بٛنبري

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعطازم بٛزلِ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععا٥ػ١ ايهاٚ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععايٞ خًٝد

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععبد ايكادز بٓطًُٝإ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععبداحلٓني ايبهازٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععجُإ بٔ اإلَاّ
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االسم العائلي والشخصي
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:يالتؿاٍ 
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 علَ الساعح الراسعح صثاحا

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععدْإ عباد

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععصٜص٠ زاجٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععؿاّ يػُاّ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععُس اخلريٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜععُس زاٜـ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفؤاد خا٥ف اهلل

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفاط١ُ ايصٖسا٤ املعسيف

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفاط١ُ ايصٖسا٤ ؾالح

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفاط١ُ ايصٖسا٤ َفٝد

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفاط١ُ ايٝصزٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفد٣ٚ اخلُطٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفد٣ٚ املٛفل

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعفٗد اغاٚز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعنسِٜ ضسٜطح

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعنسمي١ ايؿباز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعنُاٍ نبٛز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعنٓص٠ ٚشاْٞ تٗاَٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعملٝا٤ ايػبين

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعي٢ًٝ رلًٛف

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعذلُد اَني فسناى

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعذلُد اَني يػكس

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعذلُد بٛبهسٟ
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 علَ الساعح الراسعح صثاحا

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعذلُد شنسٜا٤ ايطُْٛٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعذلُد ضعد فتح اهلل

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَساد قدا

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ ايساجٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ ايعػابٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ املٓاقٌ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ اٚفين

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ بػريٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ محٛؽ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَسِٜ ُْٗٛغ١

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَعاد افكري

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَٓاٍ اٜدٜس

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعَٗدٟ امسٛز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعْب١ًٝ نُاٍ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعْص١ٖ بٛعسبٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعْط١ُٝ غٝدٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعْٛاٍ بٛشٚبع

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٖاجس ضًُٝاْٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٖد٣ ايؿباز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٖد٣ غٝبٛب

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٖػاّ ايداٚدٟ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٖػاّ نُايٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٖٓد تٛغصاٟٚ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٜامس١ٓٝ ايػاَخ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعحي٢ٝ بٛفٛز

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٜطس٣ بعالي١

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٜٛضف يػُاّ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعٜٛضف َهابطٞ

تدبري املؤضطات ٚبًٛز٠ املػازٜعْٜٛظ حط١ْٛ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ أمسا٤ االَني

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ابتطاّ ادزٜٛؽ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ابتطاّ َػهٛز

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ امحد املطاتٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ امسا٤ زغاغٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ اقباٍ بٛزقادٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ انساّ بٓاؾس

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ احلطني املهخٍٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ايعسبٞ ظٝج١

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ اذلُد اٖسازؽ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ اميإ ايصَٝج

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ بٛغس٣ ايتاشٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ تٛفٝل ايفخٍٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ تٛفٝل َٛض٢

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ جٛاد ايدزاش

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ حطٓا٤ عًٟٛ امساعًٝٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ح١ًُٝ احٝاى

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ محص٠ يعسٚضٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ محٝد ايصٖسٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ حٓإ ايطٝيب

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ حٓإ غًُات

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ حٝا٠ بَٛعص٠
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ خايد اٜت ايطايب

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ خدجي١ ايسمحْٛٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ خًٌٝ ايٝصزٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زبٝع ايطاٖسٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زجا٤ ايعابد

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زجا٤ بٓعك١

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زغٝد ايصزْٖٛٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زغٝد بسغٛت

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زغٝد٠ ايٝصزٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ زغٝد٠ دٜدٟ ايؿدٜل

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ شنسٜا٤ ضٌٗٝ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ شٖٛز باملدْٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ شٖري بٛشنسٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ضخس اخلكازٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ضفٝإ اَالٍ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ غُٝا٤ اٖٚٝاغٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عادٍ ايداٚدٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عادٍ ايصنصٚتٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عادٍ املسْٝطٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عايٞ بٛاعًٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد االالٙ فسحات

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد احلُٝد َعسض
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد ايسشام ايػٓكٛز

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد ايطالّ زغاغٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد ايؿُد ايكسَٛدٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد ايفتاح ايهرٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد اهلل االدزٜطٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبد ايٓٛز ايفا٥ص

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبدايسشام نُٝصٚ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عبدايػاْٞ ايتاغٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عص ايدٜٔ زَاؽ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عؿاّ ؾدٚم

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عؿاّ غػٟٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عًٞ انٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عُاد ايربادٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عُس ايبهٛزٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ عُس نٍٓٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ فؤاد املسابط

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ فاط١ُ االشاَٞ ايعديٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ فاط١ُ ايصٖسا٤ ادزٜطٞ عاٜدٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ف١ُٝٗ دلهٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ فٝؿٌ اضسٜع

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ يب٢ٓ بًعتٝل

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ يطٝف١ ايػًح
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ يٛب١ٓ اشٚناغ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلطٔ احلُٛغٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلفٛظ يصعس

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد انسّ بٛدز٠

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد ايبداٟٚ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد ايتػصٚتٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد ايعصٚشٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد اهلسؽ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد ايٛاقٝح

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد اَني اهلٓدٟ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد بٔ فازع

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد دزٜٚؼ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد ضجًُاضٞ ادزٜطٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ذلُد عًٞ ايساقٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ َسِٜ غٝهٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ َسِٜ َسْٚٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ َٓؿف ايربٜهٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ١َْٝٛ عبدايٖٛاب

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ١َٓٝ شَساٟٚ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ْكاٍ بطٝطٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ْع١ُٝ عدالْٞ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٖػاّ اخلٓػٛيٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٖػاّ بٝاض

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٖػاّ ْعٝف

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٖػاّ ْٚصاز

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٚفا٤ حاجٟٝٛ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٚفا٤ عُساؽ

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٜاضري بٛنالط١

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٜاضني احلسام

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٜاضني ايؿٛاى

مجاعات تساب١ٝ: قإْٛ عاّ ٜٛضف زٚحٞ
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ أٌَ ايعًٟٛ االمساعًٝٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ امحد عبابٛ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ امسا٤ شٜٕٓٛ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ انسّ ايبٛطٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ احلطني املهدٚيٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ اهلاّ يهٓاٟٚ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ اَاٍ اخلٓػٛيف

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ اٜٛب ايهالٟ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ بدز املَٛين

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ بٛمجع١ زَاؽ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ حٓإ ضدٚز

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ حٓإ يعًٟٝٛ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ خايد ايصاٖسٟ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ خدٚج ايطعٛدٟ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ زغٝد٠ حبٝيب

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ شنسٜا٤ ضٝدٟ ايبا

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ضا١َٝ باحلاج

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ مسري٠ ايبخاتٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ مسري٠ عُٛز

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عا٥ػ١ ايعُساْٞ ايصزٜفٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عبد احلفٝغ اجعٝدٟ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عبد ايؿُد ع٢ًُ غٓتٛيف
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االسم العائلي والشخصي

َتؿسف َٔ ايدزج١ ايجا١ْٝ

ٚشاز٠ ايداخ١ًٝ

:َبازا٠ ايتٛظٝف يٛيٛج دزج١ 

كليح اآلداب ًالعلٌم االنسانيح سايس

فاع

0661857677: الياذف 

االختصاص

:َكس االَتخإ 

:عٓٛإ َكس االَتخإ 

:يالتؿاٍ 

املًُه١ املػسب١ٝ

دلًظ ج١ٗ فاع َهٓاع

2017 يٌليٌص 29الئحح الوششحين الوقثٌلين الجرياص االخرثاس الكراتي يٌهو السثد 

 علَ الساعح الراسعح صثاحا

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عبد ايػين بًػُٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عبد ايهسِٜ ايطاٜع

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عبداالي٘ َسغٝد

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ عبدايسمحإ ايدزاش

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ فسح َػٟٓٛ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ نٛثس تبات

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ َاجدٚيني اْهس

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ذلُد اقدِٜ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ْب١ًٝ املػازٟ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ْؿري٠ احلْٝٛٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ْٛاٍ ايكًٛبٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ْٛاٍ ايٓؿسٟ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ْٛز٠ ايسابح

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ٖٓد حسام

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ٖٛد٣ اعٝؼ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ٚفا٤ تكٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ٜٛضف تربٜهٞ

َٓاشعات إداز١ٜ: قإْٛ عاّ ْٜٛظ يعسٚضٞ
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