
 :             كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                     يادة االيتحاٌ

 اقتصاد االعًال     / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3-9)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   59 ػ١ثاْ ػٍٟ ِذّذ ػٍٟ اٌخف١ف 110411001 1

   61 ٔٙٝ ِذّذ ػثذاٌشب عشٚسٞ 110411002 2

   63 ػائذٖ ٔاصش ػٍٟ ِذّذ عؼ١ذ 110411003 3

   65 س١ٔٓ ػٍٟ ِذّٛد صاٌخ 110411006 4

   67 دغٓ ادّذ دغ١ٓ عاٌُ 110411008 5

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

   

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

ـ 1

2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 



 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                    يادة االيتحاٌ

 اقتصاد االعًال   / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي 

(B3-17  رقى انقاعت(

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 د١ٔا صالح ادّذ ػٍٟ 110411009 1

   3 ساِٟ ف١ُٙ ادّذ صاٌخ 110411010 2

   5 ٔٛس أٔٛس ػٍٟ دغ١ٓ اٌمش٠ٓ  110411011 3

   7 تذٚس ِطٙش عاٌُ تاد١ّذ 110411012 4

   9 ذثغُ ادّذ ِذّذ عاٌُ 110411013 5

   11 فشدٚط ػّش ِذّذ ثاتد اٌؼٌٛمٟ  110411014 6

   13 ػشفاخ ؽائف ػثذاٌشب ػثذاٌذ١ّذ 110411015 7

   15 فاسط ٠ذ١ٟ ِطٙش اٌمطاِٟ 110411016 8

   17 ٘ؾاَ جّاي ػث١ذ ػٍٟ تادؾٛاْ 110411017 9

   19 فاسٚق ػٍٟ ادّذ ػثذاٌمادس  110411018 10

   21 ِذّذ ٔصش صاٌخ ػٍٟ اٌّمفؼٟ 110411019 11

   23 ٠ض٠ذ ِذعاس ػٛض صاٌخ 110411020 12

   25 صاتش٠ٓ ِذّذ دغٓ ػث١ذ  110411021 13

   27 ػٍٟ ػٍٟ اعؼذ ِثٕٝ 110411023 14

   29 اِأٟ دغٓ ِذّذ عؼ١ذ ِغشج 110411024 15

   31 ِٕٝ ِذّذ عاٌُ ٔاصش ػثذاهلل 110411026 16

   33 ا١ِّٗ ػٛض ٔاصش ادّذ 110411027 17

   35 ١ِٕٗ جّاي عاٌُ دّٛدٖ 110411030 18

   37 ا٠اخ خاٌذ ِمثً ٔاجٟ اٌخاِشٞ 110411031 19

   39 ِش٠ُ ِذّذ تٓ ِذّذ ٔاؽش 110411033 20

   41 فاذٓ ٘ؾاَ ادّذ ػثذاٌؼض٠ض 110411035 21

   43 ا٠ّٓ ِذّذ لاعُ ِذغٓ 110411037 22

   45 ِذّذ ٔج١ة ػثذاٌؼض٠ض ِمثً 110411039 23

   47 ا١ِّٗ ِذّذ ٔاصش ِذّذ ِشصٚلٟ 110411040 24

   49 ِٕاي صاٌخ عاٌُ ٔاصش 110411042 25

   51 ِشاد صاٌخ عاٌُ اٌؾذادٞ  110411043 26

   53 فعً ِذّذ دغٓ صاٌخ 110411044 27

   55 ٠اعش ثاتد لاعُ صاٌخ 110411045 28

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

   

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

ـ 1

2 -

3 -



 

 

 

 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد االعًال  / انثانث   :إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-17  رقى انقاعت(

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   57 ػاصُ ادّذ لاعُ ِشؽذ 110411048 29

   59  اِأٟ جاتشػٍٟ ٔؼّاْ 110411049 30

   61  ادّذ ػثذاهلل ػٍٟ ِاٌه  110411050 31

   63  اٌخعش ِذّذ ٔاصش ػثذاهلل ػثادٞ 110411051 32

   65 صفاء ٔاصش ِذّذ عؼ١ذ  110411053 33

   67 ٘اٌٗ خاٌذ دغ١ٓ ِذّذ 110411056 34

   69 ِذّذ ٠ذٟ ادّذ اٌذشتٟ  110411057 35

   71 ؽزٜ ادّذ ٠الٛخ ِثاسن 110411061 36

   73 ع١ّٗ ِذّذ صاٌخ ػٍٟ  110411062 37

   75 دىّد ِذّذ عاٌُ ادّذ 110411063 38

   77 ذٙأٟ ٘ائً عؼ١ذ ػثذٖ ِذّذ  110411065 39

   79 ا٠اخ تذس ِذّذ ِٕذٚق  110411066 40

   81 ٔصش خاٌذ صاٌخ عؼ١ذ  110411067 41

   83 ع١ّذٗ ِذّذ ػٍٟ ِذّذ  110411070 42

   85 جّاي ػثذإٌاصش ػٍٟ ػثذاهلل  110411071 43

   87 سدّٗ خاٌذ صاٌخ ِذّذ اٌصش٠ّٟ 110411072 44

   89 اوشَ ٔث١ً  ادّذ دّادٞ 110411073 45

   91 صفاء دغ١ٓ ػّش اٌث١رٟ 110411074 46

   93 ٘ؾاَ ٔث١ً ِذّذ ػٛض  110411075 47

   95 فاطّٗ ػٍٟ غاٌة ادّذ  110411078 48

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

 

ـ 1

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 



 :           كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                     يادة االيتحاٌ

 اقتصاد االعًال    / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-10  رقى انقاعت(

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1  سأ٠ّٓ أٔٛس ادَ ػثذا ٌماد 110411079 1

   3 سٔا ػثذاٌغالَ عاٌُ ػثذاهلل  110411081 2

   5 ادًذ َجٍب فضم ادًذ  110411082 3

   7 نقاء ادًذ عهً يذًذ خاٌ  110411083 4

   9 دغاَ ػثذاٌذى١ُ ِذغٓ ِذّذ  110411084 5

   11 طاسق ِذّذ صاٌخ ٘ادٞ  110411085 6

   13 ذّٕٝ جّاي ِذّذ دف١ظ  110411086 7

   15 عاسٖ جّاي ادّذِذّذ ٔاصش   110411088 8

   17 ف١صً دغ١ٓ ِذّذ ِٕصٛس تاجاتش  110411089 9

   19 ػّاس جّاي ِذّذ اٌغ١ذ ػٍٛٞ  110411090 10

   21 صثشٞ ػثذا هلل ػثذاٌشدّٓ أٌغٕذٞ 110411091 11

   23  ٖػٙذ ؽىشٞ ادّذ عؼ١ذ ػٛض 110411093 12

   25 جّاي ِٕصٛس ػٍٟ اٌذ١ذسٞ  110411094 13

   27 د١ذسٖ ػٍٟ د١ذسٖ صاٌخ   110411095 14

   29 سجاء ػثّاْ لائذ ِغؼٛد 110411097 15

   31 سجاء ػثذاهلل ِذّذ ادّذ 110411098 16

   33 ِؼرض ادّذ عؼ١ذ ػٍٟ اٌّذعاس  110411102 17

 ٔقف قيد ػٍٟ دّٛد ػٍٟ ثاتد  110411103 18
   35 ِاصْ فعً ػٍٟ دس٠ة 110411104 19

   37 عفزاء َاصزعهي يحًد  110411107 20

   39 يعيٍ جًيم سانى احًد 110411108 21

   41 حُاٌ ٔنيد عثدِ سعيد  110411109 22

   43 نًياء احًد حسٍ احًدانًيسزي 110411110 23

   45 َٕرا احًد سانى يحسٍ 110411111 24

   47 َدٖ عثدانحًيد سانى صقزاٌ 110411112 25

   49 فاتٍ فٓد جًاعي اتزاْيى 110411068 26

   51 عالء جًيم عثًاٌ سانى 110411069 27

   53 س٘اَ غاصٞ صاٌخ 110411113 28

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3      - 



 :كهيت االقتصاد                                                                                     تاريخ االيتحاٌ            

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد أعًال  / انثانث   :إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-6)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   53 ادّذ ادّذ ػثذاٌغفٛس اتشا١ُ٘ 110411113 1

   55 ساِٟ ِذّذ ِذغٓ عاٌُ اٌذذاد 110411114 2

   57 ػأل ػٛض أدّذ 10041185 3

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

 

ـ 1

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :         كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                  يادة االيتحاٌ

 اقتصاد عهىو يانيت ويصرفيه     / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(D3-6)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع َهايت  انتىقيع خالل االيتحاٌ انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

   1 عاِٟ ِذّذ ػٍٟ صاٌخ 110421001 1

   3 أصاي ػثذ اٌّج١ذ ٔؼّاْ ِمثً ػٍٟ 110421002 2

   5 دالي ػثذاٌؼض٠ض ػثذٖ ادّذ 110421003 3

   7 أٔغاَ ١٘ٚة ِذّذ ػثاط 110421004 4

   9 ١ِٕٗ ٘ضاع ػٍٟ ػثذٖ ػٍٟ 110421005 5

   11 ِذّذ ػثذاٌؼض٠ض ػٍٟ ادّذ 110421006 6

   13 ٔؼّٗ دغ١ٓ ادّذِذّذ 110421007 7

   15 ١ِٕٗ ػثذاهلل ٔاصش ِمثً 110421008 8

   17 ٔذٜ ٔصشِذّذػّشعاٌُ 110421009 9

   19 ِٙا ِذغٓ دغٓ صاٌخ 110421010 10

   21 ِذّذػٍٟ ادّذ جاتش 110421011 11

   23 ِذّذ ػثذاهلل ػٍٟ ِذّذ 110421012 12

   25 ؽّظ ِذّذ صاٌخ ِذّذ ػٍٟ  110421013 13

   27 أ١ِٕٗ عؼ١ذِذّذ لذطاْ 110421014 14

   29 اعاِٗ ػثذاٌذث١ة لائذ ساجخ 100421015 15

   31 أظ ػٍٟ فشداْ ادّذ ِذّذ 110421016 16

   33 ع١ّذٗ صاٌخ ِذغٓ اٌذذ٠ثٟ 110421017 17

   35 سٔا ٠ذٟ ِذّذ ػث١ذ اٌعاٌؼٟ 110421018 18

   37 ٘أٟ ِذّذ لادسٞ ذشوٟ 110421019 19

   39 ذٙأٟ فعً ػٍٟ فعً 110421020 20

   41 عا١ِٗ فعً ػٍٟ فعً 110421021 21

   43 سداب ِمثً ػثذٖ ػٍٟ ِمثً 110421022 22

   45 وٛثش وّاي ِذّذ اال٘ذي 110421024 23

   47 ػّاس ٔاصش ادّذ تغ١ُ 110421025 24

   49 ٔغش٠ٓ ػذٔاْ ِذّذ فذػك 110421026 25

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4 -

 

 



 

 

 :            كهيت االقتصاد                                                                                   تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد عهىو يانيت ويصرفيه    / انثانث : إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(D3-6)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   51 ػثذاٌجثاس ادّذ ِذّذ لاعُ 110421027 26

   53 سٔا ٌطفٟ ؽشف اٌذ٠ٓ ٘اؽُ 110421028 27

   55 س٠ٙاْ صاٌخ ِذّذ اٌغٛد 110421029 28

   57 ِشاَ خاٌذ ادّذ ِمثً 110421030 29

   59 ادّذ ػثّاْ ِذّذ دػاٌٗ 110421031 30

   61 سؽا جالي ِصطفٝ ِذّذ 110421033 31

   63 ِذّٛد ػٍٟ ادّذ عاٌُ اٌما٘ذٞ 110421034 32

   65 فطِٛٗ ػٛض ٔاصش عاٌُ 110421037 33

   67 ِشٚاْ ِذّذ ػثذاٌثالٟ دّٛد 110421038 34

   69 سٔا فٙذ ِذّذ ػٍٟ 110421039 35

   71 سا١ٔا سافد صاٌخ دٌٚح 110421040 36

   73 اعشاس ِذّذ ػٛض عاٌُ 110421041 37

   75 ٘ثٗ خ١ًٍ ِصطفٝ ِذّذ 110421042 38

   77 ١ٔف١ٓ صاٌخ ادّذ ػّش 110421043 39

   79 ادّذ عاٌُ ادّذ ػٍٟ 110421044 40

   81 ١ِٕٗ ؽى١ة ِذّذ خثاؽٟ 110421045 41

   83 ِش٠ُ دغ١ٓ ػثذاهلل دغ١ٓ 110421046 42

   85 ػث١شِذّذ عؼ١ذ ػثذٖ 110421047 43

   87 سٔذا غأُ ِصطفٝ غأُ 110421048 44

   89 سٔذا اتشا١ُ٘ ِذّذ اتشا١ُ٘ 110421049 45

   91 ػشفاخ ادّذ فاسع ؽّغاْ 110421050 46

   93 دٕاْ ادّذ ِذّذ ِذغٓ 110421051 47

   95 غادٖ ادّذ ِذّذ ػٛض اٌماظٟ 110421052 48

   97 دّضٖ جؼفشػّش ِذّذ اٌّذعاس 110421053 49

   99 طٍذٗ ف١صً ػٍٟ ِذّذ 110421054 50

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4 -

 



 

 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد عهىو يانيت ويصرفيه   / انثانث : إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(D3-8)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 فاطّٗ ػثذاهلل لاعُ عالَ 110421055 1

   3 ٔٛسػثذٖ ادّذػثذٖ 110421056 2

   5 ا١ِٓ ػصاَ ا١ِٓ ٔؼّاْ  110421059 3

   7 ِؼار فؤاد ِذّذ فاسع 110421058 4

   9 ػٙذ ا١ِٓ ِذّٛد ػثذٖ اٌخاِشٞ 110421060 5

   11 اٌٙاَ ػثذاٌشل١ة ثاتد صاٌخ 110421061 6

   13 ٚالء ج١ًّ اتشا١ُ٘ ادّذ 110421062 7

   15 ِذّذ دغ١ٓ ػثذٖ اٌغ١ذِذّذ 110421063 8

   17 سًر سايً سعٍذ سانى 110421064 9

   19 سًراشرف فضم عهً 110421065 10

   21 ١ِٕٗ عٕذ عاٌُ ادّذ 110421066 11

   23 عٍّٝ ادّذ ِذّذ ػثذاهلل 110421067 12

   25 عاِٟ تا١ًٌٍ ٔاصش ِذّذ 110421069 13

   27 ع١ّشٖ ع١ّش ادّذ ِذّذ 110421070 14

   29 فاسٚق ػٍٟ ادّذ جاتش 110421071 15

   31 روشٜ ػٍٟ ػثذاهلل ٔاصش 110421072 16

   33 سكٍُّ أقبال جعفر 110421074 17

   35 ل١ثاس ِصطفٝ ساجخ ِذّذ 110421075 18

   37 تغّٗ داذُ ِشؽذ ادّذاٌّج١ذٞ 110421077 19

   39 ع١ّذٗ ِذّٛد ػٍٟ ٔاصش 110421080 20

   41 عّاح ػثذاهلل ِذّذ ػٛض 110421081 21

   43 ادّذػثذاهلل ػٍٟ ػثذاهلل 110421082 22

   45 أرصاس ٠ذ١ٟ ػٛض ػثذاهلل 110421084 23

   47 ادالَ فعً ادّذ ػٛض 110421085 24

   49 ِشفد صاٌخ ِذّذ ثاتد 110421086 25

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4 -

 

 



 

 

 
 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد عهىو يانيت ويصرفيه   / انثانث  :إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(D3-8)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   51 ا٠اد ِذّٛد فاسع ادّذ 110421087 26

   53 ج١ٍّٗ جاِغ ِذّذ ج١ٌٛذ 110421088 27

   55 ِٕاي ػثذاٌّج١ذ ٘ضاع ػٍٟ عؼ١ذ 110421089 28

   57 س٠ُ فاسط ػّش ػثذاهلل 110421090 29

   59 ِصؼة ٔث١ً ػ١غٝ إعّاػ١ً 110421091 30

   61 تغّٗ ػّش دغٓ تٓ ع٠ٛذاْ 110421092 31

   63 ادّذػّش ػٛض اٌذِذِٟ 110421094 32

   65 ِذّذ ػثذاٌىش٠ُ ػثذإٌثٟ  110421096 33

   67 ِاصْ دغ١ٓ ِذّذ دغ١ٓ 110421097 34

   69 ٔٛسا ػٍٟ ِذّذ ػٛض 110421098 35

   71 ػثذاهلل دػّاْ ػٍٟ ِثاسن 110421100 36

   73 عذَاٌ عادل ايٍٍ عبذاهلل 110421101 37

   75 يٍُّ طارق يذًٕد صادق 110421102 38

   77 اسرءفجر ادًذيصطفى 110421103 39

   79 رٌى سايً عهً زٌادِ انشذادي 110421104 40

   81 نًٍاء يجٍب يذًذ عبذانعهٍى 110421105 41

   83 عبٍرعبذانعسٌس يذًذ ادًذ عهً 110421106 42

   85 ادًذ ثابت عبذاهلل عبذِ 110421108 43

   87 عبذانكرٌى اسذاق يذًذ ادو 110421110 44

   89 يٍثاق عبذانسالو عبذانًٕنى 110421111 45

   91 ٔدٌاٌ عهً عبذاهلل بابعٍر 110421112 46

   93 يُى عًر دسٍ بٍ سٌٕذاٌ 110421113 47

   95 يذًذ سانى يذًذ سهًٍاٌ 110421114 48

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 

2 

3 

4 

 

 
 



 

 

 
 :كهيت االقتصاد                                                                                     تاريخ االيتحاٌ             

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد عهىو يانيت ويصرفيه     / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3-9)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 بذر سانى عبذانقٕي زٌٍ بٍ عطٍّ 110421115 1

2 110421116 3   

3 110421117 5   

   7 سذر عبذانسالو عبذانًهك  110421119 4

   9 جًٍم عبذانسالو دساو عبذانفتاح  110421121 5

   11 سُذ يذًذ عبٍذ يثُى  110421122 6

   13 َٕر يذًذ دسٍ يٕسى  110421124 7

   15 سارة صانخ يذسٍ عهً انًسعٕدي 110421125 8

   17 نٍهى سعٍذ عبذي ادًذ 110421001/و 9

   19 ادًذ يذًذ ادًذ يذًذ انكسادي 110421002/و 10

   21 يازٌ عبذانفتاح عائش ادًذ 110421003/و 11

   23 بركاٌ َاجً ادًذ َاجً 110421004/و 12

   25 يذسٍ يذًٕد يذًذ سالو 110421005/و 13

   27 يرٔاٌ جًٍم يذًذ يذسٍ 110421007/و 14

   29 ٔعٕد ٔنٍذادًذ َاجً 110421008/و 15

   31 َٓال يذًذ ادًذ عهٕي 110421010/و 16

   33 َاديّ عهي جاراهلل سكزاٌ 11041002/و 17

   35 ًْاو عائد يحًد حيدر 110421003/و 18

   37 سايي َجية عثدانزحيى غالو  110421005/و 19

   39 تغزيد سعيد سانى عٕض 220401095/ و 20

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

 

ـ 1

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 



 

 

          

 :كهيت االقتصاد                                                                                     تاريخ االيتحاٌ             

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

االقتصاد وانتًُيه  / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3-14)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع َهايت  انتىقيع خالل االيتحاٌ انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

   59 ِش٠ُ دغ١ٓ ػثذاهلل ػٛض  110441001 1

   61 ِؼار عٕذ ِذّٛد ٔاصش  110441002 2

   63 ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ عف١اْ  110441003 3

   65 دافظ ػضخ ػثذٖ اتشا١ُ٘  110441005 4

   67 ِذّذ اوشَ عاٌُ ِذّذ  110441008 5

   69 ِجذ ِذّذ ػٍٟ صاٌخ 110441010 6

   71 ِؼار خاٌذ دغ١ٓ ادّذ   110441011 7

   73 ِصطفٝ ػّش صاٌخ االعذ 110441012 8

   75 ٘اؽُ ِذّذ ٘اؽُ ِذّذ ؽش٠ف 110441013 9

   77 ِذّذ ٠ذ١ٟ ػثذاٌشدّٓ ادّذ تاتمٟ  110441014 10

   79 ِذّذ ٚد١ذ ع١ٍّاْ صاٌخ 110441017 11

   81 ٚ٘اد ػثذ اٌذى١ُ  جؼفش فعً 110441019 12

   83 ػٍٟ صاٌخ ِذّذ اٌؾذ١شٞ  110441021 13

   85 ػالء عؼ١ذ عاٌُ لاعُ 110441022 14

   87 خذ٠جٗ دف١ظ اٌغ١ذ ادّذ 110441023 15

   89 ِذّذ دغ١ٓ دضاَ ؽشف                                                    110441025 16

   91 تذ١ش عؼ١ذ ٘اؽُ عاٌُ 110441027 17

   93 د٠ٕا ػٍٟ ػثذاهلل لاعُ  110441028 18

   95 ٔٛس ػٍٛٞ اتٛتىش ػٍٟ  110441029 19

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

ـ 1

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 

 

   



 :كهيت االقتصاد                                                                                     تاريخ االيتحاٌ          

 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 االقتصاد وانتًُيه / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3- 8)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 ِذّذ عؼ١ذ ٠غٍُ عؼ١ذ                                                                                                          110441031 1

   3 اػرضاص ٚد١ذ داِذ دغٓ  110441033 2

   5 اعٛاْ ػٍٟ ِذّذ صاٌخ 110441036 3

   7 ذاِش ػٍٟ  ػثّاْ لذطاْ  110441037 4

   9 ٔغّٗ ادغاْ ػٍٟ ت١ش ِذّذ 110441038 5

   11 صاتش ص٠ٓ ِذّذػثاد 110441039 6

   13 ِذّذ عاٌُ ػثذاهلل عاٌُ 110441040 7

   15 ِٕٝ ػاسف ِذّٛد ادّذ 110441041 8

   17 ٌٛي ػٍٟ ِذّذ صاٌخ 110441042 9

   19 طٗ ٔث١ً دغ١ٓ ػم١ً  110441046 10

   21 ػثذاهلل ادّذ فعً عٕاْ 110441047 11

   23 ٚالء ػثذاٌشدّٓ ػٍٟ ِمثً 110441048 12

   25 صمش د١ذس ػٍٟ ِذّذ 110441050 13

   27 ادس٠ظ ػٍٟ ػثذاٌٛاعغ ػثذاهلل 110441052 14

   29 ػالء عٍطاْ ِذّذ عؼ١ذ 110441054 15

   31 ادًذ عبذانردٍى عبذِ يكرد انعسعسي 110441055 16

   33 ٘أٟ جّاي  ػث١ذ ػٍٟ تادؾٛاْ 110441056 17

   35 ػٛض عاٌُ ػٛض عاٌُ تٓ ١٘اصع 110441059 18

   37 صذاَ ا١ٌٙثّٟ عؼ١ذ ػثذاهلل  110441060 19

   39 ػاصُ ػصاَ ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاهلل 110441061 20

   41 عذش ٔاصش ؽائف ِغؼٛد لذطاْ  110441063 21

   43 افشاح ِذغٓ ٔاصش ػٍٟ  110441064 22

   45 لثٛي ػثذاٌمادس ِذّذ عالَ 110441065 23

   47 ِذّذ عؼ١ذ ِذّذ ١ِٙٛب 100441051 24

   49 ا٠ّاْ ِذّذ ِضادُ ادّذ  110441068 25

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

 

ـ 1

2 -

3 -

4 -

 
 :كهيت االقتصاد                                                                                     تاريخ االيتحاٌ            



 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 اقتصاد سياحه وفُدقه/ انثانث:إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3- 13  رقى انقاعت(

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 ٘ذٜ ؽٛلٟ ٔاجٟ ادّذ ع١ف 110451001 1

   3 الذاس ػثذاٌمادس ِذّذ جاِغ 110451002 2

   5 اوشَ ػثذإٌثٟ ِذّذ ادّذ 110451004 3

   7 ٠ٛٔظ ِذّذ ػثذاهلل ِغؼذ  110451005 4

   9 ػّاد ٔذ٠ُ ادّذ ٔٛس 110451007 6

   11 ِذّذ اٌخعش ِذغٓ ػٍٟ اٌؾشفٟ  110451008 7

   13 عّش ع١ّش ػثذاهلل ادّذ 110451009 8

   15 ِٕزس فشداْ دغٓ ِذشَ  110451010 9

   17 ٚدذٖ ِذّذ ػثذاٌذ١ّذ دغ١ٓ  110451014 10

   19 ػثذاٌذ١ٍُ ساجخ ٘ادٞ 110451015 11

   21 ِأِْٛ ٔاصش ِذّذ ػثذاهلل 110451016 12

   23 ٘أٟ ا٠ٙاب ِصطفٝ ػثذاٌّج١ذ 110451017 13

   25 اتشا١ُ٘ فؤاد اتشا١ُ٘ ػثذٖ  110451018 14

   27 خاٌذ ِذّذ ػٍٟ دغٓ اٌغماف  110451020 15

   29 ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ػثذٖ  110451021 16

   31 ِذّذ ػثذاهلل ِذّذ ػثذاٌٍّه  110451025 17

   33 عّش فش٠ذ ِٕصش ادّذ 110451026 18

   35 اػرّاد ِذّذ ػثذٖ عاٌُ  110451027 19

   37 ١ٌٚذ ػثذاهلل ػٛض ػثذاهلل 110451028 20

   39 اٌطاف دغ١ٓ ػثذاهلل اٌذذاد  110451029 21

   41 ػٍٟ سِعاْ عاٌُ د١ّذ تٓ ػث١ذْٚ 110451031 22

   43 اعّاػ١ً اعّاػ١ً دغٓ دغٓ 110451032 23

   45 ِذّذ ٔاصش صاٌخ ػثذاٌشب 110451033 24

   47 ِٛفك ِخراساتشا١ُ٘ ػثذٖ 110451035 25

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

 :أسًاء انًراقبيٍ

 

ـ 1

2 -

3 -

4 -

 

 

 
 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ



 :             جايعت عدٌ                      يادة االيتحاٌ

 اقتصاد سياحه وفُدقه/  انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-15  رقى انقاعت(

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 اظٛاء ػٍٟ ِذّذ د١ذسٖ 110451036 1

   3 صفاء ِذّذ ػثذاهلل اٌشخُ 110451039 2

   5 ؽاوش ؽٛلٟ لائذ ٔاصش ِذّذ 110451040 3

   7 ػثذاهلل صاٌخ ػٍٟ ادّذ ٠ٚظ 110451044 4

   9 ػالء ع١ف ِذّذ ػٍٟ 110451047 5

   11 أص٘اس ػٍٟ ٔاصش ِذّذ 110451049 6

   13 صالح ِذّذ صاٌخ أدّذ 110451051 7

   15 صادق ْاشى يذًذ يذضار بٍ انشٍخ 110451052 8

   17 ػضج ٚد١ذ داِذ دغ١ٓ 110451053 9

   19 ِا٘ش ػثذإٌٛس ِذّذ ػٍٟ 110451054 10

   21 ِاصْ أدّذ عاٌُ ػٛض 110451055 11

   23 ساِٟ ِذّذ ِذغٓ عاٌُ اٌذذاد 110451056 12

   25 إِٓٗ أدّذ دّٛد اٌثؾ١شٞ 110451058 13

   27 ٘ؾاَ صاٌخ ِذّذ ػّش 110451059 14

   29 أٔغاَ غاصٞ عؼ١ذ ػثذاهلل 110451060 15

   31 ١٘ثُ ػثذاٌثاعط ِذّذ اعّاػ١ً 110451062 16

   33 صف١ٗ صالح دغ١ٓ عؼ١ذ 110451066 17

   35 ادّذ ػٍٟ داِذ 110451068 18

   37 ٚجذٞ دغ١ٓ ػٍٟ إٌٙذٞ   110451069 19

   39 ػالء ػاسف ادّذ ِذّذ 110451019 20

 

 (     1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

 (         1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:             كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ



 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 / انثانث  :إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-6)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 خاٌذ ١ٌٚذ ِذّذ ػٍٟ ػالْ  110431001 1

   3 ص٠ٓ اٌؼثذ ػٍٟ ٔاصش  110431002 2

   5 ازْار عهً بٍ عهً يذًذ صالح   110431003 3

   7 يراو صانخ ادًذ عبذاهلل انخضري  110431004 4

   9 ساِض ١٘ٚة ػثذاٌّج١ذ ثاتد 110431005 5

   11 ػثذاهلل ِذّذ ػثذاهلل ٔاصش 110431006 6

   13 اِجذ ػادي عؼ١ذ ػثذٖ 110431007 7

   15 ظ١ٕٓ ِشاد ػثذاهلل صاٌخ 110431008 8

   17 ػصّد ػادي ادّذ ػثذاهلل 110431010 9

   19 عّش سِغ١ظ ادّذ ػٍٟ  110431011 10

   21 ِذّذ ٔادس عؼ١ذ صاٌخ 110431012 11

   23 ِذّذ جّاي ػثذاهلل ثاتد 110431016 12

   25 ػثذاٌمٛٞ فعً ِذّذ ػٍٟ 110431017 13

   27 عذشػثذٖ ػٍٟ ِأغ 110431018 14

   29 ٠ّٕٝ خاٌذ ج١ٕذ ػٍٟ 110431019 15

   31 ػالء ِذغٓ ػٍٟ غاٌة 110431020 16

   33 ادّذ ػثذاٌذى١ُ ادّذ ػٍٟ 110431021 17

   35 ع١ّٗ صاٌخ عؼ١ذ ٠ذ١ٟ  110431022 18

   37 ػّاس ػذٔاْ ِذّذ ادّذ  110431024 19

   39 دغ١ٓ عاٌُ ػٛض ػثذاهلل 110431025 20

   41 فاطّح ػّش إتشا١ُ٘ تٛتغ١ط 110431027 21

   43 ٍِىٗ ٔث١ً ػثّاْ ػٍٟ 110431028 22

   45 ٘ؾاَ ػثذٖ عؼ١ذ ِصٍخ 110431029 23

   47 أ١ِشٖ ػٍٟ عؼ١ذ ػثذاهلل 110431031 24

   49 ِذّذ عاٌُ ػثذاهلل 110431032 25

 

      (1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

          (1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 

2 

3 

4 

 

 

 
 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ



 :             جايعت عدٌ                            يادة االيتحاٌ

 / انثانث : إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-13  رقى انقاعت(

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 اسٜٚ ادّذ عاٌُ ِذّذ 110431033 1

   3 خٍٛد ِذّذ عؼ١ذ فاظً 110431034 2

   5 ١ِشفد ا١ِٓ ِذّذ ػثذاهلل 110431035 3

   7 ػاصُ ٔاصش ِذّذ ادّذ 110431036 4

   9 دغ١ٓ ػٍٟ دس٠ٚؼ ػٛض 110431037 5

   11 صاٌخ ؽا٠ف دغ١ٓ صاٌخ 110431038 6

   13 ِشٚاْ ادّذ عؼ١ذ تاؽا 110431039 7

   15 عاِخ اعّاػ١ً ػٍٟ اعّاػ١ً 110431040 8

   17 سٔا ػثذٖ ِذّذ لائذ 110431041 9

   19 ِاس٠ٕا سؽاد ِذّذ ادّذ 110431043 10

   21 فاطّٗ فرذٟ دغٓ جؼفش 110431044 11

   23 ا١ِشٖ ػثاط ِذّذ عؼ١ذ 110431046 12

   25 ا٠ّاْ ٘ٛد دغ١ٓ د١ذسٖ  110431049 13

   27 سذر يذًذ يقبم سعٍذ سٕقً  110431050 14

   29 ِذّذ طشتٛػ ػثذٖ لاعُ 110431051 15

   31 ػث١ش ف١صً ػٍٟ ػثذاهلل 110431052 16

   33 خاٌذ ِذّذ ػٍٟ ٔاجٟ 110431053 17

   35 ِذّذ جثشاْ عاٌُ اٌٙظاَ 110431054 18

   37 ساِٟ ػذٔاْ ِذّذ دغ١ٓ 110431055 19

   39 ترتٍم عبذِ ادًذ يذًذ انشٍباًَ  110431056 20

   41  ٌط١فٗ ِصثخ وشاِٗ اٌؼج١ٍٟ 110431057 21

   43 جالي ِذّذ عاٌُ داجة  110431059 22

   45 عٛعٓ ػثّاْ ػٍٟ دغٓ 110431060 23

   47 ِاس٠ٕا تاجّاي دغٓ ػثذاهلل  110431061 24

   49 ٍِىٟ دغ١ٓ ػٍٟ تٓ ػٍٟ  110431062 25

   51 ؽش٠فٗ صاٌخ ػثذاهلل ػثذستٗ  110431063 26

   53 س٘اَ غاصٞ صاٌخ  110431064 27

   55 ا١ِّٗ ِذّذ ػائط ادّذ  110431065 28

 

      (1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

          (1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ



 :             جايعت عدٌ                      يادة االيتحاٌ

  / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3-14)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   1 ِذّذ ػٍٟ ِذغٓ صاٌخ 110431066 1

   3 اياَي يحًد عائض احًد 110431067 2

   5  ٔنيد يحًد حسٍ عهي 110431068 3

   7 عثدانًجيد عثداهلل يحًد صانح 110431070 4

   9 سًز ٔحيد عثدانغُي جعفز  110431071 5

   11 يحًٕد عثدانكزيى انحاج َاجي 110431073 6

   13 ارزاق يحًد سعيد عبدانرحًٍ 110431075 7

   15 عهي صانح عثداهلل يحًد  110431076 8

   17 ادية احًد يحًد عثاد 110431078 9

   19 عًز عارف يحًد فارع 110431080 10

   21 راَيا خانديحًد َعًاٌ 110431081 11

   23 عًار يحًد يحيي عثداهلل 110431082 12

   25 حايد احًد راشد عٕض 110431083 13

   27  أياٌِأيًٍ ْاشى عثد رب 110431085 14

   29 أساٌ عدَاٌ يحسٍ عهي  110431086 15

   31 اسًاء عهي شًت عهي  110431087 16

   33 عهي سانى حسٍ تاعثاد  110431090 17

   35 تٓاَي خاند صانح فضم  110431091 18

   37 عثيز عًز عثدِ حسيٍ  110431092 19

   39 حُاٌ ٔجدي حسٍ عهي  110431093 20

   41 احًد ٔنيد يحًد َعًاٌ 110431095 21

   43 نقاء يحًد عثدانكزيى عهي 110431096 22

   45 صايد يحًد يقثم  110431097 23

   47 سعيد يحًد سعيد ْاشى 110431099 24

   49 ْشاو جًال سعيد صانح  110431101 25

 

      (1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

          (1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ



 :             جايعت عدٌ                      يادة االيتحاٌ

  / انثانث: إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(C3-14)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   51 عزيي عادل صانح حسيٍ 110431102 26

   53 ابراهيى يحًد َاصر يحًد انكازيي 110431103 27

   55 يحًد تشيز عثدانٕاحد   110431104 28

   57 يُذر عهي عثداهلل تٍ عثداهلل 110431105 29

 

      (1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

          (1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 :            كهيت االقتصاد                                                                              تاريخ االيتحاٌ

 :             جايعت عدٌ                     يادة االيتحاٌ

 / انثانث : إدارة انقبىل وانتسجيم                                                      انًستىي

(B3-6)رقى انقاعت 

 و2014/و2013استًارة انتحضير انيىيي اليتحاٌ انفصم اندراسي انثاَي اندور األول يٍ انعاو انجايعي 

 

انتىقيع خالل  انًستىي اسى انطانب انرباعي رقى انقيد انرقى

 االيتحاٌ

انتىقيع َهايت 

 االيتحاٌ

   51 احًد عًز عهي انزتيزي 100431022 1

 

 

      (1)عدد اندفاتر انًستهًت  

  

          (1)عدد انحاضريٍ ناليتحاٌ

 

: أسًاء انًراقبيٍ

1 -

2 -

3 -

4- 


