
(  1 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

ِٕظّبد-ِذخًاثبٔٛة ثبْ ١ِخبئ١ً ٔب19651ْ

اثشا١ُ٘ امحذ زلّذ اٌطٛخ29652ٝ

اثشا١ُ٘ سظب اثشا١ُ٘ ع١ذ امحذ39653

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗاثشا١ُ٘ سفبػٝ زغني سفبػ49654ٝ

اثشا١ُ٘ مسري زلّذ خبد سث١غ59655

اثشا١ُ٘ طبسق ػٍٝ زلّذ69656

ِإً٘ ػبىلاثشا١ُ٘ ػبصُ ػجذ اٌؼض٠ض ؽب٘ني79657

ؽش٠ؼٗاثشا١ُ٘ ػجذ اٌغالَ زلّذ ػجذ اٌغال89658َ

اثشا١ُ٘ ػصبَ ِصطفٝ ػىخ99659

اثشا١ُ٘ فزسٝ ػجذاٌؼض٠ض فشج109660

اثشا١ُ٘ زلّذ ػجذاٌشاصق اٌغ١ذ ع١ٍّب119661ْ

اثشا١ُ٘ ٚ٘ذاْ زلّذ اثشا١ُ٘ اٌصبدق129662

ِٕظّبداثٛ ثىش اعالَ زلّذ غش٠ت ػّشٜ دػجظ139663

امحذ اثشا١ُ٘ امحذ اثشا149664ُ١٘

ِذخً-ؽش٠ؼٗامحذ اثشا١ُ٘ زلّذ ػ159665ٖٛ١ٍ

امحذ اثٛاٌغؼٛد فزسٝ زلّٛد169666

امحذ اعبِٗ ػجذاحل١ّذ امسبػ179667ً١

امحذ امسبػ١ً امحذ ِؾشف189668

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  2 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

امحذ اؽشف زغٓ فش٠ذ19669

امحذ اؽشف ػجذاٌغالَ ػجذاحل١ّذ29670

امحذ اؽشف زلّذ اٌصغري ػجذ احل39671ُ١ٍ

امحذ اؽشف زلّذ ع١ٍّب49672ْ

ِٕظّبدامحذ اٌغ١ذ زلّذ سلزبس59673

امحذ اِبَ امسبػ١ً زلّذ 69674

امحذ ثٙدذ امحذ ػجذاحل١ّذ حبري79675ٜ

امحذ مجبي اٌذ٠ٓ ػجذاٌفزبذ ػجذاٌغىن89676

امحذ مجبي زلّٛد لبع99677ُ

امحذ زبمت زبِذ ػجذ اٌؼض٠ض زغٕني109678

مؤهالت علياامحذ زبمت فزسٝ ػٛض119679

ِذخًامحذ زغبَ اٌذ٠ٓ امحذ زغٓ ؽٍىب129680

امحذ زغٓ امحذ زلّذ اٌغؼذ139681ٝٔ

امحذ زغٓ اٌغ١ذ ػجذاٌشز١ُ 149682

امحذ زغٓ زلّذ ػٍٝ ثص159683ً

امحذ زغىن احلغ١ىن زلّذ ادلبٌى169684ٝ

ِذخًامحذ زٍّٝ اثشا١ُ٘ امحذ179685

امحذ محبدٖ سخت ِذثٛىل ع١ٍّب189686ْ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  3 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

امحذ محذاْ زلّذ ػجذاٌشمح19687ٓ

الزصبد-ِٕظّبدامحذ محذٜ غش٠ت ػ١ذ29688

امحذ محذٜ زلّذ اٌغ١ذ39689

امحذ خبٌذ امحذ اثشا١ُ٘ امحذ49690

امحذ خبٌذ امحذ زلّذ59691

امحذ خبٌذ اٌغ١ذ دس٠ٚؼ69692

مؤهالت علياامحذ خبٌذ مجؼٗ ساؽذ79693

ِٕظّبدامحذ خبٌذ ػجذاٌؼض٠ض اٌغ١ذ ػّش89694

امحذ خبٌذ زلّذ عؼ١ذ اٌزس99695ٜٛ١

ِٕظّبدامحذ خريٜ امحذ ػجذ اهلل109696

امحذ سؽبد ػجذاحل١ٍُ ثىش119697ٜ

امحذ سظب ػجذاحملغٓ خعشٜ زلّذ129698

امحذ سظب زلّٛد فزر اهلل اٌغخب139699ٜٚ

ِٕظّبدامحذ سفؼذ اٌغّبْ زلّذ149700

الزصبد-ؽش٠ؼٗامحذ سفؼذ شلذٚذ عبمل ػ159701ٍٝ

امحذ سِعبْ عبمل زلّذ169702

ِذخً-ؽش٠ؼٗامحذ عبِر زلّذ رٛف١ك179703

( وقف قيد جتنيدى )     ٌغٗ-ٔظُ عبع١ٗامحذ عؼذ امسبػ١ً زلّٛد189704

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  4 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبدامحذ عؼ١ذ اثٛ سث١غ اثٛ اجملذ19705

ِٕظّبد-ي12دٚىل امحذ عؼ١ذ اٌذ٠غبٜٚ زلّٛد مجؼٗ 29706

ِٕظّبد-ِذخًامحذ عؼ١ذ ِصطفٝ زلّذ39707

مؤهل عاىلامحذ عؼ١ذ ٔجٜٛ اثشا49708ُ١٘

امحذ مسري ػجذ اٌفزبذ ػجذ ا١ٌٔٛظ59709

امحذ مسري ػجذادلٕؼُ ػجذاٌشمحٓ ١٘ى69710ً

امحذ مسري زلّذ ِغؼذ79711

امحذ مسري زلّذٜ زلّذ89712ٜ

ِٕظّبد-ِذخًامحذ ؽسبرٗ زلّذ ع١ذ ؽؼجب99713ْ

ؽش٠ؼٗامحذ ؽؼجبْ ع١ذ امحذ109714

مؤهالت علياامحذ ؽ١خ اٌؼشة اٌمطت ٔصش119715

ِإ٘الد ػ١ٍبالزصبدامحذ صجسٝ ِٕصٛس عبمل خ١ٍف129716ٗ

امحذ صالذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ ػ١غ139717ٝ

امحذ صالذ زلّذ ٠ٛعف149718

امحذ طبسق اٌغ١ذ ػجذ اذلبد159719ٜ

امحذ طبسق زلّذ اذلبدٜ زغ169720ٓ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗامحذ طبسق ِشصٚق زغٓ اِبَ ػم179721ً

ِٕظّبدامحذ طبسق ِؼٛض اثشا١ُ٘ ِزٛىل189722

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  5 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

امحذ طب٘ش زلّذ ع١ٍّب19723ْ

امحذ ػبدي خبد زلّذ خبد ػ١غ29724ٝ

امحذ ػبدي خٛدٖ زلّذ39725

امحذ ػبدي ػجذاٌشاصق غبًل49726

امحذ ػبطف امحذ زلّذ دساج59727

امحذ ػبطف ػجذاٌؼبطٝ زلّذ ػجذاٌؼبط69728ٟ

امحذ ػبطف رلب٘ذ ػٍٝ اثٛعبمل79729

امحذ ػبطف زلّذ ػٍٝ زلّذ89730

امحذ ػبِش امحذ ع١ذ99731

ِٕظّبدامحذ ػجذاحل١ّذ اثٛ اٌؼض109732

امحذ ػجذاٌشاصق ػجذ اٌغىن زلّٛد119733

ؽش٠ؼٗامحذ ػجذاٌشز١ُ امحذ زلّذ ػجذاٌشز129734ُ١

امحذ ػجذاٌغالَ امحذ ػجذاٌغال139735َ

امحذ ػجذاٌغالَ زلّذ ػجذاٌغال149736َ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗامحذ ػجذاٌغالَ سلزبس ػجذاٌغال159737َ

ؽش٠ؼٗامحذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌؼض٠ض اٌغ١ذ ػ٠ٛظ169738

امحذ ػجذاٌىش٠ُ غش٠ت امحذ179739

ي10دٚىل -ِٕظّبدامحذ ػجذاٌٛ٘بة زبفظ ػؾّبٜٚ خٍف189740

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  6 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

امحذ ػجذٖ ػٍٝ ؽٍىب19741

امحذ ػصبَ اٌذ٠ٓ زٕفٝ امحذ ١٘ى29742ً

امحذ ػصبَ اٌغ١ذ ِٙذ39743ٞ

امحذ ػصبَ اِني امحذ49744

ِٕظّبد-ِذخًامحذ ػطب زلّذ اثشا59745ُ١٘

امحذ ػالء ػجذاٌغالَ اذل69746ٍٝ١

امحذ ػٍٝ ػجذ اٌغالَ زلّذ 79747

امحذ ػٍٝ زلّٛد ػ89748ٍٝ

امحذ ػّبد اٌذ٠ٓ اٌغ١ذ اثشا99749ُ١٘

ِإً٘ ػبىلامحذ ػّبد صالذ ِصطفٝ احملال109750ٜٚ

ِذخًامحذ فزسٝ ػجذ اٌفزبذ لب٠ذث١ب119751ٜ

امحذ فعً ػالء اٌذ٠ٓ ػٛاد اثشا129752ُ١٘

امحذ فٛصٜ اٌغ١ذ ػجذاهلل ؽسبرٗ غ139753ُ١ٕ

ؽش٠ؼٗامحذ فإاد زغني زغني ٔٛف149754ً

امحذ ف١صً اٌغ١ذ زلّذ ص٠ٓ اٌذ159755ٓ٠

ِٕظّبدامحذ وبًِ ٠ٛعف وبًِ ثش169756ِٗٛ٘

امحذ وشَ زلّذ امسبػ١ً ٠ٛعف179757

ِٕظّبدامحذ وّبي مجؼٗ ػ189758ٍٝ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  7 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ؽش٠ؼٗامحذ زلّذ امحذ امحذ ػجذادلؼط19759ٝ

(ِإً٘ ػبىل)امحذ زلّذ امحذ ع١ٍّبْ اٌٛو29760ً١

امحذ زلّذ امحذ ػجذاٌؼض٠ض39761

ؽش٠ؼٗامحذ زلّذ امحذ ػط١ٗ امحذ49762

امحذ زلّذ امحذ زلّذ االخعش59763

ؽش٠ؼٗامحذ زلّذ زغٓ ػجذاٌغىن69764

امحذ زلّذ زغٕني ؽٍىب79765

ِذخً-ؽش٠ؼٗامحذ زلّذ سث١غ ػجذ ادلطٍت صبحل89766

(ػزس)ِٕظّبدامحذ زلّذ ص٠ُٕٙ ػجذاٌؼض٠ض99767

امحذ زلّذ ع١ٍُ زلغ109768ٓ

امحذ زلّذ صبثش ِؼٛض زلّذ119769

ِذخًامحذ زلّذ صالذ اٌذ٠ٓ امحذ129770

امحذ زلّذ طبسق امحذ فإاد اٌغ١ذ زغ139771ٓ

ِٕظّبدامحذ زلّذ ػجذ احل١ّذ زلّٛد ػ١غ149772ٝ

ؽش٠ؼٗامحذ زلّذ ػجذ اٌشاصق مشظ اٌذ159773ٓ٠

امحذ زلّذ ػجذاٌفزبذ ع١ٍّب169774ْ

امحذ زلّذ ػجذاهلل اثٛ عش٠غ179775

امحذ زلّذ ػجذادلؼني امحذ زلّذ189776

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  8 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ؽش٠ؼٗامحذ زلّذ ػ١ٍبْ ػٍٝ ػ١ٍب19777ْ

امحذ زلّذ فزسٝ امحذ29778

ِٕظّبدامحذ زلّذ زلّذ ػجذاٌغالَ ؽؼال39779ْ

امحذ زلّذ زلّذ ػجذاٌؼ49780ُ١ٍ

ِٕظّبدامحذ زلّذ زلّذ ػجذادلطٍت ػ59781ٍٝ

ِٕظّبدامحذ زلّذ زلّٛد ع١ذ فشج69782

ِإً٘ ػبىلامحذ زلّذ صل١ت ػجذ ادلٛخٛد79783

ِإ٘الد ػ١ٍبامحذ زلّذ صل١ت ػجذاٌؼض٠ض89784

الزصبد-ِذخًامحذ زلّٛد امحذ فإاد99785

امحذ زلّٛد اٌغ١ذ ؽٛل109786ٝ

امحذ زلّٛد ػجذادلٛخٛد ػجذاٌؼظ119787ُ١

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗامحذ زلّٛد ػجذٖ ػجذاحل١ّذ129788

امحذ زلّٛد فشج دثبة 139789

الزصبدامحذ زلٝ زلّذ زلّٛد زدبص149790ٜ

امحذ ِصطفٝ امحذ ػجذاٌٛ٘بة خ159791ً١ٍ

امحذ ِصطفٝ اٌغ١ذ مجبي اٌذ٠ٓ زلّٛد169792

امحذ ِصطفٝ خبٌذ ٠ٛعف179793

امحذ شلذٚذ ػشفٗ امحذ ػجذ اٌٛ٘بة189794

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  9 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

امحذ ٔبصش زلّذعبِٝ زلّذ مشظ اٌذ19795ٓ٠

الزصبدامحذ ٔج١ً اثشا١ُ٘ امحذ29796

ِٕظّبدامحذ ٘بٔٝ ػف١فٝ غ١ّٕٝ ثبؽ39797ٗ

امحذ ٘ؾبَ امحذ ػجذاٌشمحٓ عؼ١ذ49798

ِذخًامحذ ٘ؾبَ امحذ ِشعٝ إٌدبس59799

امحذ ٘الي ػجذاٌؼ١ٍُ اٌغ١ذ زلّذ اٌؾبػش69800

امحذ ٚائً زلّذ وّبي79801

امحذ ٚطىن ع١ٍُ ثغطب89802ٜٚ

امحذ ٠بعش ػجذاٌفزبذ ػجذاهلل99803

الزصبدامحذ ٠بعش زلّذاثشا١ُ٘ ِغ109804ٍُ

ادُ٘ مجبي زلّذ امحذ119805

ادُ٘ زغٓ زغٓ ساؽذ129806

ادُ٘ سظب ؽسبد ػجذاٌؼ139807ُ١ٍ

ادُ٘ عبِر زلّذ زلّذ149808

ادُ٘ ؽٍىب امحذ ػجذاٌؼبي159809

ِذخًادُ٘ ِبخذ زلّذ ِٕصٛس محبد169810ٖ

ِٕظّبدادُ٘ زلّٛد ػجذادلٕؼُ ث179811ِٝٛ١

ادُ٘ ١ٌٚذ ِصطفٝ ػجذاٌشمح189812ٓ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  10 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

اعبِٗ خبٌذ ع١ذ زلّٛد19813

اعشاء امحذ صغٍٛي ػجذاٌغال29814َ

اعشاء امحذ ظ١بء اٌذ٠ٓ ػ39815ٍٟ

اعشاء اٌغ١ذ ػضد زلّذ49816

اعشاء اِبَ زلّذ اٌؼشثٝ اِبَ اثٛاخلري59817

اعشاء رٛف١ك زلّذ ػ69818ٍٝ

الزصبد-ؽش٠ؼٗاعشاء عبمل ػ١ٍٖٛ عبمل79819

اعشاء صبثش اٌغ١ذ صبدق ػ89820ٍٝ

اعشاء ػجذاٌمبدس زلّذ وبًِ امحذ99821

ِٕظّبداعشاء زلّذ امحذ ػجذ اٌغىن109822

اعشاء زلّذ ػجذاٌؼض٠ض زلّذ119823

ج13ازٛاي  اعشاء زلّٛد مجؼٗ ؽجً 129824

اعالَ امحذ عؼذ ػجذاهلل139825

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗاعالَ ادلشعٝ زلّذ ػجذاٌىش149826ُ٠

اعالَ مجبي اثشا١ُ٘ زلّذ159827

ؽش٠ؼٗاعالَ زغني زلّذ ضل١ت زٍّٝ زلّذ169828

اعالَ محبدٖ فعً طب٘ش179829

اعالَ خبٌذ زلّذ ػ189830ٍٟ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  11 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

اعالَ عؼ١ذ اثشا١ُ٘ خٍف19831

ِٕظّبداعالَ مسري ػجذاٌشمحٓ امحذ ػجذاٌؼبي29832

اعالَ ع١ذ ثالي ػجذاٌٛدٚد39833

اعالَ ع١ذ صلذٜ ػجذ اٌغ١ّغ49834

اعالَ ؽش٠ف زلّذ ػجذاحل١ّذ59835

اعالَ ػبدي زغني ػجذ اٌشز69836ُ١

زٛيزــــــــــــــــــــٛياعالَ ػجذاٌصّذ وّبي ػجذاٌصّذ خ79837ً١ٍ

اعالَ فزسٝ زلّذ ػط89838ٗ١

اعالَ زلّذ امحذ زلّذ احلى99839ُ١

اعالَ زلّذ ػجذاجل١ًٍ زلّذ109840

اعالَ زلّذ ػجذاٌشاصق امحذ 119841

اعالَ زلّذ زلّذ عؼ١ذ زدبص129842ٜ

الزصبد-ؽش٠ؼٗاعالَ ٔؾبد اثشا١ُ٘ زلّذ139843

اعالَ ٘بٔٝ فبسٚق رٛف١ك149844

ِٕظّبداعالَ ١ٌٚذ زلّذ اٌغؼ١ذ159845

امسبء اعبِٗ ػجذاٌشمحٓ ِصطف169846ٝ

امسبء مجبي سصق ػ179847ٍٝ

امسبء ع١ٍّبْ ِغ١ط ػ١ٍب189848ْ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  12 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبد-ِذخًامسبء ظ١بء اٌذ٠ٓ ِصطفٝ ػدال19849ْ

امسبء ػجذ اٌؼض٠ض زغٓ ػجذ اهلل29850

امسبء ِصطفٝ امحذ زلّٛد زدبج39851

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗامسبء ِىشَ فبسط اثشا49852ُ١٘

امسبػ١ً امحذ امسبػ١ً امحذ امسبػ59853ً١

الزصبد-ؽش٠ؼٗاؽشف زلّذ زلّٛد ػجذإٌبصش69854

ؽش٠ؼٗاؽشف ِغؼذ ػجذاٌشؽ١ذ امحذ اثشا79855ُ١٘

اص١ً امحذ ػجذ اٌذا89856ُ٠

اٌض٘شاء ػّبد ػجذاٌظب٘ش عؼ١ذ زلّذ 99857

اٌغ١ذ زلّٛد اٌغ١ذ ؽسبد خ١ٍف109858ٗ

الزصبداِبٔٝ اثشا١ُ٘ زلّذ ػجذاٌفزبذ ِصطف119859ٝ

اِبٔٝ زلّذ ػجذاٌغزبس ػٛاض129860

%50ختف١ط ا١ِٕٗ مجبي زلّذ صاي ط139861ٗ

اِري ػف١فٝ ػجذاٌصجٛس ػٛض اهلل149862

اِري ٔبصش صوش٠ب ػثّب159863ْ

الزصبداِريح اميٓ فزسٝ زلّذ169864

اِريٖ ع١ذ اثشا١ُ٘ ػجذاهلل179865

اصلٝ ػبطف ػجذاٌفزبذ اثٛاٌغؼٛد ػّش189866

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  13 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ؽش٠ؼٗأؼبَ زلّٛد اِني زلّذ خ١ٍف19867ٗ

ا٠بد زلّذ زلّذ ػٍٝ ٘الىل29868

ِٕظّبداميبْ امحذ امسبػ١ً امحذ زلّذ39869

ؽش٠ؼٗاميبْ ػجذاحل١ّذ زلّذ ػٍٝ داٚد49870

اميبْ ػجذادلٛىل ػجذاذلبدٜ وبًِ ِصطف59871ٝ

ؽش٠ؼٗاميبْ رلذٜ ػجذاٌٛ٘بة ػجذ اٌؼبط69872ٝ

اميبْ زلّذ زبِذ زلّذ 79873

اميبْ زلّذ ػجذادلٕصف زلّذ ِصطف89874ٝ

اميٓ سخت وبًِ ػ99875ٍٝ

ؽش٠ؼٗاميٓ ػبدي ػجذ اهلل ػجذ اٌؼبي109876

ِإً٘ ػبىلاميٓ ػجذ اٌشز١ُ ِٛعٝ ِٛع119877ٝ

اميٓ ِب٘ش ػجذ ادلؼني أٛس129878

ِٕظّبداميٓ ِغؼذ ػٍٝ ػجذ اجلٛاد139879

الزصبد-ؽش٠ؼٗا٠ٗ امحذ ػجذ اٌؼض٠ض خبثش 149880

ا٠ٗ ػجذ اٌمبدس زلّذ زلّذ159881

ا٠ٗ زلّذ زلّذ زلّٛد169882

ا٠ٗ زلّذ ِشعٝ سفبػ179883ٟ

ا٠ٗ ٠غشٜ زلّذ زلّذ189884

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  14 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ا٠ٙبة ثالي زبِذاٌغ١ذ 19885

الزصبدا٠ٙبة خبٌذ صالذ امحذ29886

الزصبدثبعُ امحذ مسري زلّذ امحذ39887

ثبفٍٝ ٔج١ً زٍّٝ زجؾ49888ٟ

ِذخًثب٘ٝ اؽشف امحذ زلّذ59889

ثشاء سصق خالي اٌذ٠ٓ زلّذ69890

ثغبَ أظ ػجذاٌغزبس زغ79891ٓ

ثغٍّٗ زلّذ اِني صذ٠ك ػجذاٌشاظ89892ٝ

ثغّٗ مجبي سِعبْ ػ99893ٍٟ

ثغّٗ صربٜ أٛس زغٓ زلّذ109894

ثغٕذ اعبِٗ زلّذ ػجذاٌشمح119895ٓ

ثؾبس سِعبْ ػٍٝ امحذ ػ129896ٍٝ

ثٙبء ػط١ٗ ػجذاٌٛ٘بة اٌغ١ذ اٌمصبؿ139897

ِإ٘الد ػ١ٍبثٙدذ ِصطفٝ زبِذ ثٙدذ 149898

ث١ؾٜٛ ٌطفٝ صوٝ خب١ذ159899

رغ١ُٕ سِعبْ ػٍٝ ِٛع169900ٟ

رغ١ُٕ ػبطف ػجذاٌشاصق زلّذ179901ٞ

ِٕظّبدرٙبِٝ طبسق زلّذ رٙبِٝ ػجذ اٌشمح189902ٓ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  15 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ثشٚد ٔصبس ثبؽب ٔصبس ػٍٝ زغ19903ٓ

خبعش زلّذ عؼذ زلّٛد29904

ِٕظّبدخبعش زلّذ ع١ذ زلّذ اٌجذسؽني39905

ِٕظّبدخشخظ زلشٚط ِشصٚق ػطب اهلل49906

مجبي ػبطف مجبي سِعب59907ْ

مجبي زلّذ مجبي اٌذ٠ٓ زلّذ69908

مجبي زلّذ سخت زغ79909ٓ

مج١ً اثشا١ُ٘ ػجذاٌشمحٓ زلّٛد89910

خٙبد مجؼٗ ػجذاٌغفبس ػجذاحل١ّذ زلّٛد99911

خٙبد عالِٗ ػجذاجل١ًٍ اٌغ١ذ ػال109912َ

خٙبد ػٕرت زغني زلّذ119913

الزصبدخٛدٖ عبِٝ خٛدٖ ػجذ اجل129914ً١ٍ

خٛدٖ زلّذ زلّذ زلّذ139915

خ١ذاء زلّٛد ؽٍىب ادلشعٝ ز149916ّٗ١ٍ

زبصَ زٍّٝ ػجذ اٌؼض٠ض زلّذ ٔؼ159917ُ١

زبصَ عؼ١ذ اِبَ اٌغ١ذ امحذ169918

ِٕظّبدزبصَ ؽؼجبْ ع١ذ ػجذاٌؼض٠ض179919

زبصَ زلّٛد اٌغ١ذ ػبِش اٌغ١ذ عال189920ِٗ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  16 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبدزبِذ زلّذ زبِذ زلّذ19921

ِٕظّبدزغبَ اٌذ٠ٓ امحذ اِني امحذ29922

زغبَ اِني ؽؼجبْ اِني39923

زغبَ زغٓ ػجذ اٌؼض٠ض زلّذ49924

زغبَ سخت ِؼٛض ِٛع59925ٝ

ِٕظّبدزغبَ ع١ذ زلّٛد امحذ69926

زغبَ ِصطفٝ زلّذ امحذ احلٍىب79927

زغٓ امحذ ع١ذ امحذ خشا89928ِْٛ

زغٓ امحذ فزسٝ اٌغ١ذ99929

زغٓ اٌغ١ذ زغٓ زلّذ سِعب109930ْ

زغٓ خبٌذ ػجذاٌشاصق زغ119931ٓ

ؽش٠ؼٗزغٓ سخبئٝ زغٓ عؼذ129932

ؽش٠ؼٗزغٓ سخت زغٓ ػجذاذلبدٜ ػّش139933

ؽش٠ؼٗزغٓ ؽؼجبْ ػجذٖ امسبػ149934ً١

ؽش٠ؼٗزغٓ ػّبد ِب٘ش ػجذ احل159935ُ١ٍ

ؽش٠ؼٗزغٓ رلذٜ زلّذ ػٍٝ اثٛ خج169936ً

زغٓ زلّذ زغٓ ث179937ِٝٛ١

زغٓ زلّذ زغٓ فش٠ذ زغ189938ٓ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  17 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبدزغٓ زلّذ زغٓ زلّذ امحذ19939

زغٕبء سصق اِني سصق امسبػ29940ً١

زغني اٌغ١ذ ػٍٝ ػجذاٌؼظ39941ُ١

ِذخًزغني ا٠ٙبة زغني اثٛ اٌؼال49942

زغني خالي زغني امحذ زلّذ ٔصش59943

الزصبدزغني مج١ً زغني ِجبسص اٌغ٠ٛظ69944

ِٕظّبدزغني ػجذادلٕصف زغني زغني79945

زغني ٔبصش اثشا١ُ٘ ػجذاٌغفبس89946

ِٕظّبد-ِذخًزغني ٚخذٜ عالِٗ زغني ػّش99947

ِذخًمحبدٖ عؼذاٜٚ زغبْ ػجذاٌزٛاة زٛاط109948

محذٜ ػجذاٌشمحٓ اثشا١ُ٘ خ١ٍف119949ٗ

محذٜ ػّبد محذٜ سفبػ129950ٝ

ؽش٠ؼٗمحضٖ فب٠ض ػجذ اٌشمحٓ دس٠ٚؼ139951

مح١ذٖ امحذ ػجذادلمصٛد ٘بؽ149952ُ

زٕبْ عؼ١ذ ػجذاحل١ّذ ا٠شا159953ُ١٘

زٕني زغٓ ػجذاٌفزبذ ػ169954ٍٝ

خبٌذ ثٙبء اٌذ٠ٓ سخت صوش٠ب179955

ِٕظّبد-ِذخًخبٌذ زغني زغٓ اثٛػ١ط189956ٗ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  18 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

خبٌذ ػشفٗ ػ١ذ اثٛاٌؼال ثذس19957

خبٌذ ٌج١ت امحذ خبد29958

خبٌذ رلذٜ زلّٛد ع١ذ39959

خبٌذ زلّذ اثشا١ُ٘ اثشا١ُ٘ 49960

خبٌذ زلّذ صالذ زغٓ اثشا59961ُ١٘

خبٌذ زلّذ طؼ١ّٗ خعش69962

خبٌذ زلّذ ػجذاٌشمحٓ اٌغ١ذ79963

خبٌذ زلّذ ِٕصٛس ػّش 89964

خبٌذ زلّذ ٔصش ػجذاحل١ّذ99965

مت حت٠ًٛ اٌطبٌت اىل ؽؼجخ أزظبَ خبٌذ ٘ؾبَ اٌغ١ذ ػجذاٌفزبذ زدبة 109966

خٍٛد امحذ سؽبد ػجذادلٕؼ119967ُ

ِذخًخٍٛد اؽشف ػجذاٌؼض٠ض ػجذادلمصٛد129968

ِٕظّبدخٍٛد اٌغ١ذ زلّذ ػٍٝ ػ139969ٍٝ

خٍٛد زبصَ ػط١ٗ ع١ذ ػط149970ٗ١

خٍٛد محذاْ ػٛاد ػٛدح159971

خٍٛد خبٌذ مسري اٌغ١ذ لٕذ169972ً٠

خٍٛد زلّٛد ػٍٝ زلّٛد179973

خٍٛد ٔبصش ِغبٚسٜ اٌغ١ذ ػٍٝ سِعب189974ْ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  19 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

دا١ٌب زلّذ ػجذاٌفزبذ اٌؾسبد اٌغ١ذ19975

دا١ٌب ٠بعش ِٕصٛس دعٛلٝ اجلضاص29976

دا١ٔبي ثذٜٚ خ١ًٍ ِغؼٛد خ39977ً١ٍ

دػبء مجؼٗ ػجذاخلبٌك خ49978ً١ٍ

دػبء صالذ اٌذ٠ٓ زلّذ ػٍٝ ِصطف59979ٝ

دػبء ػٍٝ ػٍٝ ػجذ اٌؼبي زدبج69980

دػبء ِصطفٝ اثشا١ُ٘ زلّذ79981

د١ٔب ثٙدذ امحذ ػجذاٌشمح89982ٓ

د١ٔب خبٌذ عؼ١ذ سؽبد زلّذ99983

د١ٔب ٘بٔٝ سخت زلّٛد109984

د٠ٕب اؽشف خٛدٖ صو119985ٝ

د٠ٕب زغ١ىن سظب ػ١ذ ػ129986ٍٝ

ِٕظّبد-ِذخًد٠ٕب رلذٜ ثذٜٚ اثشا139987ُ١٘

د٠ٕب زلّٛد امسبػ١ً زلّذ اٌجٕب149988

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗساؽذ سفبػٝ ٠ٛعف زغني159989

سافذ عبمل زلّذ عبمل زغ169990ٓ

ساِٝ امحذ ؽٛلٝ امحذ زلش179991َ

سأب ارلذ منش ػطب اهلل189992

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  20 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

سأب مجبي عالِٗ زغ19993ٓ

سا١ٔب صالذ زلّذ اٌؾسبد زلّذ29994

سا١ٔب زلّذ ػجذاهلل ٚ٘ذا39995ْ

ِإ٘الد ػ١ٍب سث١غ اٌغ١ذ ثذٜٚ اٌؾبفؼ49996ٝ

ِذخًسزبة زغ١ىن ػجذاٌرب زغٓ ِٕغ59997ٝ

ِٕظّبدسزبة ػجذإٌبصش زغني زلّذ اٌصبفٛس69998ٞ

سمحٗ امحذ وّبي ػجذاحلبفظ79999

سمحٗ امحذ زلّذ امحذ ػجذاٌؼبط810000ٝ

سمحٗ اؽشف امحذ ثغطب910001ٜٚ

سمحٗ زلّذ اٌجذسٜ ػجذاحل١ّذ1010002

سمحٗ زلّٛد زلّذ امحذ1110003

ِإ٘الد ػ١ٍبسؽب رٛف١ك ػجذاٌٛ٘بة ؽشف اٌذ1210004ٓ٠

سظٜٛ ا٠ٙبة زغٓ اثشا١ُ٘ اٌٛس1310005

سل١ٗ اثشا١ُ٘ سصق زلّذ سصق1410006

سل١ٗ امحذ ػجبط ػضٚص زلّذ1510007

سِعبْ ع١ذ سِعبْ زلّذ1610008

ِٕظّبدسٚاءاهلل خ١ٍفٗ ػجذاٌغالَ ؽؼجب1710009ْ

سٚاْ اميٓ ػجذاٌغزبس ػجذاٌٛازذ1810010

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  21 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

سٚظٗ ػٕرت زغٓ زلّذ خبة اهلل110011

س٠ٙبَ مسري ػجذاٌٍط١ف ػّبس210012ٖ

ؽش٠ؼٗس٠ٙبَ ػجذإٌبصش ػجذاٌغ١ّغ اٌغ١ذ310013

ؽش٠ؼٗصا٘ش ػضد زغني ػٍٝ صبحل410014

ص٠بد امحذ امحذ زلّذ510015

ص٠بد اميٓ زلّذ ػجذ سث610016ٗ

ص٠بد ر١ّٛس زلّذ فّٙٝ ػبسف710017

ص٠بد مسري زلّذ ػ810018ٍٝ

ص٠بد فش٠ذ فب٠ض ػجذاٌؼض٠ض910019

ص٠بد زلّذ ث١ِٛٝ ػٕبٔٝ ث1010020ِٝٛ١

ص٠ٕٗ اثٛا١ٌض٠ذ زلّٛد ػ1110021ٍٝ

عبسٖ امحذ ػجذاهلل امحذ1210022

عبسٖ سافذ اثشا١ُ٘ ػجذاهلل1310023

عبسٖ ع١ذ اثشا١ُ٘ زلّذ1410024

ِٕظّبد-ِذخًعبسٖ ع١ذ صالذ ػجذاٌؼظ1510025ُ١

عبمل زلّٛد عبمل ػجذ احل١ّذ غ1610026ُ١ٕ

ِٕظّبدعبِر سفؼذ ٠ٛٔظ ع١ٍّب1710027ْ

عبِر زلّٛد زغٓ عالِٗ صبحل1810028

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  22 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

عبِٝ عبِر اٌغ١ذ ع١ٍّبْ زلّذ110029

عبٔذٜ اثشا١ُ٘ زغٓ ػجذاٌؼض٠ض210030

عز١فٓ ٔبدس ػذىل وبًِ اعطفبٔٛط310031

ِذخًعسش سظب فخشٜ زلّذ زغٓ ٔصبس410032

عؼبد اثشا١ُ٘ امحذ اثشا١ُ٘ ع١ذ510033

ِٛ٘الد ػ١ٍب عؼذ صػٍٛي ٘ذا٠ٗ اٌؼضة ع610034ُ١ٍ

عؼذ ٠بعش زلّٛد ػ710035ٍٝ

عؼ١ذ امحذ عؼذ ػجذ احل١ّذ غبًل810036

ِذخًعؼ١ذ ؽسبد عؼ١ذ ؽسبد عبمل910037

عؼ١ذ ػجذاٌؼظ١ُ ِصطفٝ ػجذاٌؼظ١ُ ِصطف1010038ٝ

عؼ١ذ ٘بٔٝ عؼ١ذ زغني زلّٛد1110039

عالِٗ امحذ عالِٗ زلّذ ػجذاحل١ّذ1210040

عالِٗ امحذ عالِٗ ِشع1310041ٝ

ِٕظّبدعٍفبٔب ػط١ٗ ؽبوش اثٛا١ٌّني1410042

عٍّٝ اثٛثىش اٌصذ٠ك وّبي ػٍٝ زغ1510043ٓ

عٍّٝ امحذ خٛدٖ زلّٛد ِىب1610044ٜٚ

ِذخًعٍّٝ اٌغ١ذ امحذ اٌغ١ذ خطبة1710045

عٍّٝ ثذس زلّذ ػطباهلل ػجذاحل١ّذ1810046

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  23 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِذخًعٍّٝ ػجذادلٕؼُ خٛدٖ ػجذادلٕؼُ زلّذ110047

عٍّٝ زلّذ وٛوٛ ػجذاهلل210048

عٍّٝ زلّذ ِصطفٝ امحذ310049

عٍّٝ ٠بعش عؼ١ذ امسبػ١ً امحذ410050

ع١ٍّبْ زغٓ اٌغ١ذ عبمل510051

ؽش٠ؼٗمسبذ ػٍٝ ػجذاٌؾبفٝ ػٍٝ اخلٛاؿ610052

ِذخً-ؽش٠ؼٗمسش سظب روٝ ط710053ٗ

مسري ػجذادلٕؼُ ػجذادلٕؼُ زغني اٌٛو810054ً١

مس١ٗ امحذ زلّذ امحذ910055

ع١ٍٙٗ اعبِٗ زلّذ ٌطفٝ ؽسبرٗ ػبؽٛس1010056

ع١ٍٙٗ ثشٚد سلزبس ع١ذ1110057

ِٕظّبدع١ٍٙٗ ػثّبْ امحذ ػجذاٌغىن1210058

(ِإً٘ ػبىل 72.5اِز١بص عٛصاْ ػجذ اجلبثش ػجذ ادلؼطٝ ع١ٍُ 1310059

ِٕظّبدع١ذ امحذ ع١ذ عبمل امحذ1410060

ع١ذ ػبدي اٌغ١ذ ِٛع1510061ٝ

ع١ذ ػبدي زلّذ ع١ذ1610062

ِٕظّبدع١ذ ػٕرت ػ٠ٛظ زلّذ1710063

ع١ذ زلّذ اٌغ١ذ ػجذاحل١ّذ1810064

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  24 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ع١ذح ػٍٝ اٌغ١ذ ػٍٝ 110065

ع١ف اٌذ٠ٓ ٠بعش امحذ فزس210066ٝ

ع١ف طب٘ش ثٙدذ اثٛا310067ً١ٌٕ

ؽبٕ٘ذٖ خبٌذ ػجذاٌغفبس ع١ذ امحذ410068

ِٕظّبدؽذا ٚائً ػجذاخلبٌك صو510069ٟ

ؽشٚق زلّذ اثشا١ُ٘ امحذ610070

ؽشٚق زلّذ ػجذادلٕؼُ زلّذ710071

ؽش٠ف زغٓ زلّذ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ طٗ ثذس810072

ؽش٠ف غش٠ت زلّٛد ػجذ اهلل اٌٛو910073ً١

ؽش٠ف فزسٝ اٌغ١ذ ػٍٝ ػّش1010074

ِٕظّبدؽش٠ٓ خبٌذ زلّذ امسبػ1110075ً١

مشظ زلّذ اثشا١ُ٘ ػٍٝ ػف١ف1210076ٝ

ؽٙبة زلّذ اٌغ١ذ ػجذٖ إٌس١ف1310077

ؽٙبة ٔٙبد ؽبوش زبِذ ػّش1410078ٚ

ِذخًؽٛلٝ اميٓ ؽٛلٝ خٕذٜ طب١ٔٛط1510079

ؽش٠ؼٗؽري٠ٓ اٌغ١ذ طٗ اٌغ١ذ1610080

ؽ١ّبء اعبِٗ زلّذ ص١ّذ1710081ٖ

ؽ١ّبء ػجذاحلى١ُ زلّذ امسبػ١ً ػضة1810082

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  25 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ؽ١ّبء ػجذاٌمبدس ػجذاحل١ّذ زلّذ فشج110083

ِٕظّبدؽ١ّبء زلّذ زلّذ زبِذ 210084

ِٕظّبدؽ١ّبء زلّٛد اثشا١ُ٘ ػٍٝ زٕف310085ٝ

ؽ١ّبء ِصطفٝ محبعٗ ِصطفٝ ٚاىل410086

صجب صالذ اٌذ٠ٓ ِصطفٝ فش٠ذ زلّٛد اجلضاس510087

ِإ٘الد ػ١ٍبصجسٝ زلشٚط غش٠ت امسبػ١ً 610088

صفبء ٚز١ذ زغٓ زلّذ اثٛػشة710089

صفٛد ؽش٠ف عالِٗ ػغىش810090

ِذخً-ؽش٠ؼٗصالذ اٌذ٠ٓ اثشا١ُ٘ صالذ زبفظ ػٛض910091

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗصالذ اٌذ٠ٓ محبدٖ اثشا١ُ٘ امحذ1010092

صالذ اٌذ٠ٓ ػّبد زلّذ ٠ٛعف1110093

صالذ ػبطف زلّذ صالذ اٌذ٠ٓ ػجذاٌجبس1210094ٜ

ظسٝ خبٌذ ع١ذ امحذ1310095

ِٕظّبدظسٝ ِطري ؽسبدٖ زلّذ1410096

ظ١بء ِذزذ زلّذ ع١ٍّب1510097ْ

طبسق رلذٜ ػجبط ؽش٠ف1610098

طٍؼذ زلّٛد زلّذ زلّٛد اٌؾج١ىن1710099

طٗ اميٓ طٗ زغٓ اخلعشا1810100ٞٚ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  26 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبدطٗ اميٓ ػجذاٌؾىٛس ػجذاهلل110101

ػبِش ػبدي ِزٛىل ػٍٝ 210102

ػبِش زلّذ ػبِش ػبِش310103

ػجذاجل١ًٍ ِشعٝ ػجذاجل١ًٍ ِص١ٍسٝ لبع410104ُ

ػجذاحل١ّذ زلّذٜ ػجذاحل١ّذ ع١ذ لطخ510105

ػجذاحل١ّذ ِصطفٝ ػجذاحل١ّذ ػجذاٌجبسٜ زلّذ610106

ػجذاخلبٌك ػٍٝ ػجذاخلبٌك اثٛاٌغؼٛد اثشا710107ُ١٘

ِٕظّبدػجذاٌشاصق غٕذٚس ػجذاٌشاصق اٌغ١ذ810108

ِٕظّبدػجذاٌشاصق زلّذ ػجذاٌشاصق زلّذ اٌٍجٛد910109ٞ

ػجذاٌشمحٓ امحذ ػجذ اٌؼض٠ض1010110

ػجذاٌشمحٓ امحذ ٌطفٝ زلّذ1110111

ػجذاٌشمحٓ امحذ زلّٛد ػ1210112ٍٝ

ػجذاٌشمحٓ اعبِٗ اثٛ اٌفزٛذ اثشا١ُ٘ ع١ذ امحذ1310113

ػجذاٌشمحٓ اعبِٗ امحذ زلّذ وشداع1410114ٝ

ػجذاٌشمحٓ امسبػ١ً اثشا١ُ٘ ػجذادلٕؼ1510115ُ

ػجذاٌشمحٓ اؽشف ػجذاٌشمحٓ زلّذ ٔصبس1610116

ػجذاٌشمحٓ اٌغ١ذ عؼذ زلّذ1710117

ػجذاٌشمحٓ اٌغ١ذ ػجذاٌشمحٓ صبثش1810118

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  27 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ػجذاٌشمحٓ اميٓ ػجذاٌشمحٓ ػٍٝ صبحل110119

ػجذاٌشمحٓ مجبي ػجذاٌشمحٓ ػجذاٌؾبف210120ٝ

ػجذاٌشمحٓ زبِذ زغٓ ػ310121ٍٝ

الزصبدػجذاٌشمحٓ زغٓ اٌغ١ذ امحذ ػبِش410122

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػجذاٌشمحٓ زغٓ فّٙٝ زلّذ زغني510123

ػجذاٌشمحٓ عبِٝ ػجذاٌغ١ّغ اثشا610124ُ١٘

ػجذاٌشمحٓ عبِٝ ٔؼ١ُ امحذ امحذ710125

ػجذاٌشمحٓ ع١ذ زبِذ زغني ع١ٍّب810126ْ

ػجذاٌشمحٓ ع١ذ ػجذاٌشاصق زلّٛد910127

ػجذاٌشمحٓ ؽف١ك ع١ذ ػطٛح1010128

ػجذاٌشمحٓ صالذ سافغ اثشا١ُ٘ سافغ1110129

ِٕظّبدػجذاٌشمحٓ طبسق صجسٝ ط1210130ٗ

ػجذاٌشمحٓ ػبدي ػجذ اٌشمحٓ زلّذ عٍّب1310131ْ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػجذاٌشمحٓ ػبدي ػجذاٌفزبذ ػجذاٌغىن1410132

ػجذاٌشمحٓ ػجذاجلٛاد امحذ ػجذاجلٛاد1510133

ػجذاٌشمحٓ ػّبد ع١ذ ثبظ1610134ْٛ

ػجذاٌشمحٓ ػٕرت ػجذٖ ػبؽٛس1710135

ػجذاٌشمحٓ زلغٓ صبثش زغ1810136ٓ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  28 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ػجذاٌشمحٓ زلّذ امحذ ػجذاهلل اٌغ١غ110137ٝ

ػجذاٌشمحٓ زلّذ امحذ زلّذ210138

ػجذاٌشمحٓ زلّذ زغٓ ػط١خ310139

ػجذاٌشمحٓ زلّذ ػجذ إٌىب زلّذ410140

ِٕظّبدػجذاٌشمحٓ زلّذ ػجذاحلى١ُ ػجبط510141

ػجذاٌشمحٓ زلّذ فزسٝ زلّذ زلّٛد610142

ػجذاٌشمحٓ زلّذ زلغٓ زلّذ710143

ػجذاٌشمحٓ زلّذ زلّذ ع١ٍُ لٕذ810144ً٠

ػجذاٌشمحٓ زلّذ زلّٛد زلّذ ؽؼشا910145ٜٚ

ػجذاٌشمحٓ زلّٛد اٌغ١ذ زلّذ ثبؽب1010146

ػجذاٌشمحٓ ِصطفٝ اثشا١ُ٘ فزر اهلل1110147

ػجذاٌشمحٓ ِصطفٝ زغني ع١ٍّب1210148ْ

ػجذاٌشمحٓ ِصطفٝ زلّذ امسبػ١ً صٚثغ1310149

ػجذاٌشمحٓ ٔبصش ػٍٝ وّبي زلّذ ؽشف1410150

ػجذاٌشمحٓ ٘ؾبَ ِزٛىل زلّذ1510151

ػجذاٌشمحٓ ١٘ثُ مجبي ع1610152ُ١ٍ

ػجذاٌشمحٓ ١ٌٚذ اٌغ١ذ زغ1710153ٓ

ِٕظّبدػجذاٌشز١ُ امحذ ػجذاٌشز١ُ امحذ زغبٔني1810154

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  29 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ػجذاٌشؤف زلّذ ع١ذ امحذ110155

ِذخًػجذاٌغالَ ٔٛس اٌذ٠ٓ اٌغؼ١ذ ٔٛس اٌذ210156ٓ٠

ؽش٠ؼٗػجذاٌظب٘ش أٛس ػجذاٌظب٘ش ِصطفٝ اثٛٔؼ310157ّٗ

ػجذاٌؼبطٝ ػجذاٌؼظ١ُ ػجذاٌؼبطٝ زلّذ410158

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػجذاٌؼض٠ض اؽشف ػجذاٌؼض٠ض زغ510159ٓ

ِٕظّبد-ِذخًػجذاٌغىن ع١ذ امسبػ١ً ػجذاٌجبسٜ زلّذ610160

ػجذاٌفزبذ طبسق ػجذاٌفزبذ امحذ710161

ػجذاهلل امحذ زلّذ ػجذاهلل810162

ػجذاهلل اؽشف ػجذاهلل ػجذاٌؼ910163ُ١ٍ

ػجذاهلل اؽشف زلّٛد زلّذ1010164

ػجذاهلل اؽشف ِٛعٝ ِٛعٝ دس٠ٚؼ1110165

ػجذاهلل االِري ػجذاهلل ع١ذػجذاذلبد1210166ٜ

ػجذاهلل اٌغ١ذ ػجذاهلل اٌغ١ذ صج١ر1310167

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػجذاهلل اميٓ ػجذاهلل ػ1410168ٍٝ

ػجذاهلل خبثش امحذ زلّذ1510169

ػجذاهلل مجبي ػجذاهلل ػجذاهلل1610170

ػجذاهلل زغىن صلبذ زلّذ عبمل ػّش1710171

ػجذاهلل زغني امحذ زغبْ زغني1810172

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  30 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ػجذاهلل زغني زلّذ ػٍٟ 110173

ػجذاهلل عؼذاٜٚ ػجذاذلبدٜ زلّٛد210174

ؽش٠ؼٗػجذاهلل ػبطف ػجذاٌغ١ّغ ػط310175ٗ١

ػجذاهلل ػصبَ اثشا١ُ٘ زلّذ410176

ِذخًػجذاهلل وبًِ ؽسبرٗ وبًِ زلّذ510177

ػجذاهلل زلّذ عؼذ ػجذاهلل فشذ610178

ػجذاهلل زلّذ ع١ذ خ١ًٍ زلّذ710179

ػجذاهلل زلّذ صالذ زلّٛد خبثش810180

ػجذاهلل زلّذ ػجذاٌؼبطٝ ص٠ذا910181ْ

ِٕظّبدػجذاهلل زلّذ ػجذاٌفزبذ ع١ذ غ1010182ُ١ٕ

ػجذاهلل زلّذ ػجذاهلل زلّذ1110183

ػجذاهلل زلّذ زلّذ امحذ اٌغ١ذ1210184

ػجذاهلل ِصطفٝ ػجذاٌفزبذ ثذس1310185

ػجذاهلل ِؼشٚف ػجذاٌمبدس ٔصش ػٛض اهلل1410186

ػجذاهلل ٔبصش فّٙٝ اٌغ١ذ1510187

ػجذاهلل ٘بٔٝ زٍّٝ زلّذ1610188

ػجذاذلبدٜ عؼ١ذ ػجذاذلبدٜ زلّذ لّش1710189

ػجذاٌٛازذ مجبي ػجذاٌٛازذ اثشا1810190ُ١٘

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  31 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ػجذاٌٛ٘بة اؽشف ػجذاٌٛ٘بة ػ110191ٍٟ

ػجري اٌغ١ذ زلّٛد زلّذ اٌغ١ذ عال210192ِٗ

ػضد ػٍٝ خطبة ػجذاحل١ّذ310193

ػض٠ض صبثش صجسٝ صبثش410194

ِإ٘الد ػ١ٍبػض٠ضٖ اٌغ١ذ زلّٛد ػف١ف510195ٝ

ػصبَ عالِٗ ساؽذ ػجذاجلٛاد610196

ِٕظّبدػال ػٍٝ زغٓ ػجذاٌفزبذ710197

ػالء اميٓ سِعبْ زلّذ810198

ػالء صبدق عبمل صبدق910199

ػٍٛاْ ع١ذ ػٍٛاْ وبًِ ؽؼال1010200ْ

ػٍٝ امحذ ػجذادلطٍت ػجذاٌجبل1110201ٟ

ِٕظّبدػٍٝ امحذ ػٍٝ زلّذ ػ1210202ٍٝ

ِذخًػٍٝ اؽشف ػٍٝ ٘بؽ1310203ُ

ػٍٝ ا٠ٙبة ػٍٝ زلّذ1410204

ِذخًػٍٝ زض٠ٓ ػٍٝ اٌغ١ذ1510205

ِٕظّبدػٍٝ عؼ١ذ ػٍٝ زلّٛد1610206

ػٍٝ ع١ذ ع١ذ زلّذ ػ1710207ٍٝ

ؽش٠ؼٗػٍٝ ػجبط ػٍٝ زغٓ اٌض٘بس1810208

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  32 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػٍٝ ػجذاٌشمحٓ ػ١ٍبْ ؽسبد110209

ػٍٝ ػجذاٌغىن ؽٕذٜ ػجذاٌمبدس210210

ػٍٝ زلّذ ػٍٝ زلّذ ِطبٚع310211

ػٍٝ زلّٛد سخت ػجذاٌشاصق410212

ػّبد ػبدي زٍّٝ زلّٛد510213

ػّبد ػجذاحلى١ُ عبمل صج١ر610214

ِإً٘ ػبىلػّبد ػجذاٌٛ٘بة زلّذ ِٛع710215ٝ

ػّبس صجسٝ سِعبْ عالِخ810216

ػّش خبٌذ زلّذ عؼ١ذ910217

الزصبد-ِٕظّبدػّش سخت زلّذ ع١ذ1010218

ؽش٠ؼٗػّش سِعبْ فزسٝ فشج اثٛعج١غ1110219

ؽش٠ؼٗػّش ؽؼجبْ ٠ٛعف ػٍٝ ؽشف1210220

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػّش ػبدي زلّذ ػجذ اٌشمحٓ 1310221

ػّش ػبدي ِٕصٛس ػجذاحل١ّذ1410222

ِٕظّبدػّش ػصبَ ػجذإٌىب زلّذ1510223

ػّش ػصبَ زلّذ خٍىب ص1610224ٓ٠ٚ

ِٕظّبدػّش ػّبد اٌذ٠ٓ ػ١ذ ػجذاٌفزبذ1710225

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػّش رلذٜ ػجذاٌىبفٝ ػجذاحلى1810226ُ١

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  33 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ػّش رلذٜ فبسٚق زلّذ110227

ؽش٠ؼٗػّش رلذٜ زلّذ اٌجىشٜ ث210228ِٝٛ١

ؽش٠ؼٗػّش زلّذ ع١ذ ػجذاٌٛازذ310229

ػّش زلّذ سلزبس ِصطف410230ٝ

ِذخًػّش زلّٛد زلّذ زٍّٝ زلّٛد510231

ؽش٠ؼٗػّش ِصطفٝ سِعبْ خٛد610232ٖ

ربس٠خ ٔظُػّش ِىشَ ػجذ اٌغالَ وش710233ُ٠

ػّشٚ امحذ زلّذ زلّٛد اثٛ اخلري810234

ػّشٚ اميٓ زلّذ ؽسبر910235ٗ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػّشٚ ثالي ِصطفٝ ػجذاٌؼض٠ض1010236

ػّشٚ طب٘ش ٠ٛعف امحذ1110237

ؽش٠ؼٗػّشٚ زلّٛد امحذ اٌغ١ذ اِني1210238

ِٕظّبدػّشٚ ٚز١ذ زلّذ ػٍٝ 1310239

ػّشٚ ١ٌٚذ ػجذاهلل اٌغ١ذ ع١ذامحذ1410240

ػّشٚ ٠ٛعف عؼذ زغٓ فشج1510241

ػٙٛد ػبِش ػجذادلطٍت امحذ خ١بي1610242

ػٛاد خبٌذ ػٛاد اثٛاخلري1710243

ؽش٠ؼٗػٛاض ؽؼجبْ ػٛاض زلّذ1810244

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  34 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗػ١ذ غش٠ت ػ١ذ زلّٛد110245

غبدٖ سِعبْ فشزبد اثٛؽؼ210246ٍٗ

(ٚلف ل١ذ جت١ٕذٜ)فبدٜ زلّذ اثشا١ُ٘ زلّذ310247

فبطّٗ اثشا١ُ٘ ِٛعٝ اثشا١ُ٘ اٌؼدٛص410248

فبطّٗ امحذ فبسٚق امحذ ػف١فٝ اٌغشاة510249

فبطّٗ زغٓ ػجذاحل١ّذ ػجذاٌفزبذ اٌغ١ذ610250

فبطّٗ عشٚس ػجذاٌشمحٓ ػجذاٌشمح710251ٓ

فبطّٗ صبثش ػجذاٌفزبذ ػجذاٌؼض٠ض غ810252ٗ١ٕ

فبطّٗ طبسق ِغؼٛد ٠ٛٔظ910253

فبطّٗ ػصبَ زلّذ ػجذاٌغالَ ػجذاٌغال1010254َ

فبطّٗ فىشٜ ػجذاٌٛازذ اثشا١ُ٘ اٌؼب٠ذ1110255ٜ

فبطّٗ زلّذ حيٝ ِصطف1210256ٝ

فبطّٗ ِصطفٝ زلّذ ِصطف1310257ٝ

فبطّٗ ٠بعش ِب٘ش ِزٛىل1410258

فزسٝ وبًِ زلّذ فزسٝ زلّٛد اخلٛىل1510259

ِٕظّبد-ِذخًفشذ ػشفٗ ؽسبرٗ ػجذاٌمبدس1610260

فشذ زلّذ اٌؾبرىل اثشا1710261ُ١٘

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗفىشٜ ٚخ١ٗ فىشٜ زغني1810262

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  35 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ؽش٠ؼٗفإاد خبٌذ امحذ زلّذ زج١ت110263

وش٠ُ اؽشف عؼذ اٌذ٠ٓ ػ210264ٍٝ

وش٠ُ اميٓ اٌغ١ذ ز310265ٍّٝ

وش٠ُ اميٓ صبثش اِني410266

وش٠ُ زغٓ زلّذ ِصطفٝ عال510267ِٗ

ؽش٠ؼٗوش٠ُ خبٌذ زغٓ زلّذ ِشصٚق610268

وش٠ُ سفبػٝ زبِذ سفبػٝ خبطش710269

وش٠ُ صالذ ث١ِٛٝ اٌغ١ذ810270

ِٕظّبدوش٠ُ طبسق ػجذاٌؼض٠ض عبمل910271

وش٠ُ ػبسف ػجذاٌؼبي امحذ1010272

وش٠ُ ػّش زلّذ ػّش1110273

وش٠ُ لبعُ زلّذ اٌغ١ذ ػجذاحل1210274ُ١ٍ

الزصبد-ؽش٠ؼٗوش٠ُ رلذٜ ػجذاٌٛازذ ِٕصٛس1310275

وش٠ُ زلشَ فإاد ػجذاٌٛ٘بة1410276

وش٠ُ زلّذ عبمل ػجذادلؼط1510277ٝ

وش٠ُ ٘بٔٝ ػجذاٌٍط١ف زلّذ1610278

وش٠ُ ٘بٔٝ زلّذ ِزٛيل1710279

والسا ٔج١ً وشًِٚ زٕب1810280ٜٚ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  36 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

وّبي امحذ وّبي اثشا١ُ٘ اٌؼغبي110281

وريٌظ ػّبد مسري زى210282ُ١

ٌٜٛ زلّذ خ١ًٍ اثشا١ُ٘ ػغ310283ً

ِبخذ زلّذ ػط١ٗ زلّٛد ػط410284ٗ١

ِبسر١ٕب ػّبد وّبي سصق خشخظ510285

ِبس٠ب ١ِالد ١ِخبئ١ً ٠ؼمٛة610286

الزصبدِبصْ ِصطفٝ زبفظ ع١ذ710287

ِٕظّبد-ؽش٠ؼِٗبصْ ٘بٔٝ زلّذ زغ810288ٓ

ج14ازٛاي    ِب٘ش زلّذ ػجذاٌشمحٓ اٌؼجذ910289

رلذٜ ٚ٘جٗ ػجذ اٌشاصق1010290

زلّذ اثشا١ُ٘ عبمل ػٛدٖ غبًل1110291

زلّذ اثشا١ُ٘ ػدّٝ اثٛػّش1210292

زلّذ اثٛ اجملذ ع١ذ ط1310293ٗ

زلّذ امحذ اٌغ١ذ ِذثٛىل اٌذ٠ت1410294

(االعُ اٌصس١ر)زلّذ امحذ اِبَ اِبَ عبمل1510295

ِٕظّبدزلّذ امحذ ث١ٕبِني زلّذ1610296

زلّذ امحذ ثٙدذ اِني1710297

زلّذ امحذ ع١ذ امحذ اٌؼشث1810298ٝ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  37 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ امحذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاذلبد110299ٜ

زلّذ امحذ ػجذاهلل زغٓ 210300

الزصبدزلّذ امحذ زلّذ اثشا310301ُ١٘

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّذ امحذ زلّذ امحذ إٌسبط410302

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّذ امحذ زلّذ امحذ ػٍٝ إٌدبس510303

زلّذ امحذ زلّذ امحذ زلّذ610304

زلّذ امحذ زلّذ فزسٝ زلّٛد زبفظ710305

زلّذ اعبِٗ امحذ زلّذ ػجٛد810306

زلّذ اعبِٗ زٕفٝ ػجذادلٕؼ910307ُ

زلّذ اعبِٗ ػجذاٌشمحٓ زلّذ ٚ٘ج1010308ٗ

زلّذ امسبػ١ً صالذ اٌذ٠ٓ ػ1110309ٍٝ

زلّذ اؽشف ػجذ احلف١ظ زلّذ1210310

زلّذ اؽشف ػط١ٗ ؽسبد1310311

ِذخًزلّذ اؽشف زلّذ اِني زلّذ لبث1410312ً

زلّذ اؽشف زلّذ ػجذ اٌغالَ اجلٕذ1510313ٜ

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ اؽشف زلّذ ػجذاٌفزبذ1610314

زلّذ اٌغ١ذ صالذ اٌذ٠ٓ ػٍٝ اثشا1710315ُ١٘

ؽش٠ؼٗزلّذ اٌغ١ذ فىشٜ اٌغ١ذ1810316

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  38 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ اميٓ زلّذ ػجذ اٌؼض٠ض ػجذ ادلمصٛد110317

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ اميٓ زلّذ ػجذاجل210318ً١ّ

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ ا٠ٙبة زلّذ زلّذ اٌؾب٠ٚؼ310319

زلّذ ثذس فٛصٜ اِب410320َ

زلّذ ثشوبد زلّذ اٌغ١ذ510321

زلّذ ث١ِٛٝ ػجذ اهلل ػ610322ٍٝ

زلّذ ربِش زلّذ زلّٛد710323

زلّذ مجبي ػجذ ادلٕؼ810324ُ

زلّذ مجبي ػجذإٌبصش ػجذاٌؼض٠ض غ910325ُ١ٕ

زلّذ مجبي زلّذ ػجذاٌغالَ زٍٛح1010326

زلّذ مجبي ِٙىن اثشا1110327ُ١٘

زلّذ زبِذ زلّٛد امحذ سِعب1210328ْ

زلّذ زغبَ ػجذ احل١ٍُ ثشوبد1310329

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ زغٓ زغٓ ػٍٝ زغ1410330ٓ

ؽش٠ؼٗزلّذ زغني سخت زغني1510331

زلّذ محبدٖ صجسٝ ػجذاحل١ّذ عبمل1610332

ِٕظّبدزلّذ محذٜ ع١ذ امحذ1710333

زلّذ محذٜ ػٍٝ امحذ اٌؼدشا1810334ٜٚ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  39 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ خبٌذ اِني اٌطشثبٔٝ 110335

ِٕظّبدزلّذ خبٌذ عبمل ػجذاحل١ّذ اٌؾبفؼ210336ٝ

زلّذ خبٌذ زلّذ عبمل310337

ِٕظّبدزلّذ خبٌذ زلّذ ؽٛلٝ زغني ٠ٛعف410338

ِٕظّبدزلّذ ساظٝ ػجذاٌشز١ُ زلّذ510339

زلّذ ساػٝ زلّذ زلّذ اٌغشٚخ610340ٝ

زلّذ سث١غ عالِٗ اثشا710341ُ١٘

ِٕظّبدزلّذ سخت زلّذ زغٓ صج١ر810342

زلّذ سؽبد ػجذادلغىن امحذ910343

زلّذ سظب اثشا١ُ٘ ع1010344ٍُ٠ٛ

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ سظب ػٛدٖ اثشا1110345ُ١٘

زلّذ سظب زلّذ ػجذاحل1210346ُ١ٍ

زلّذ سظب زلّذ زلّذ صػضع1310347

ي10ازٛاي   -ؽش٠ؼٗزلّذ سظب زلّٛد ػجذادلؼض 1410348

زلّذ سف١ك ػجذادلؼطٝ اِني1510349

ٔظُ ع١بع١ٗ-ِٕظّبدزلّذ ص٠ٓ اٌذ٠ٓ زلّذ ػطب ع١ٍّب1610350ْ

ِٕظّبدزلّذ عؼ١ذ زلّذ امحذ1710351

زلّذ عؼ١ذ زلّذٜ ثذس ؽب٘ني1810352

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  40 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ عالِٗ سلزبس زلّذ اٌؼضا110353ِٝ

زلّذ مسري ػٍٝ اٌغ١ذ210354

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ ع١ذ امحذ زلّذ ػجذاذلبد310355ٜ

زلّذ ع١ذ ساؽذ ػ410356ٍٝ

زلّذ ع١ذ زلّذ ػجذ احل510357ُ١ٍ

زلّذ ؽسبد خ١ًٍ اثشا610358ُ١٘

زلّذ ؽش٠ف اٌغ١ذ زبِذ710359

ِٕظّبد-(ػزس)ؽش٠ؼٗزلّذ ؽش٠ف ػّش فبسط810360

زلّذ ؽش٠ف زلّذ ػجذاٌغ١ّغ ػّش910361ٚ

ِٕظّبدزلّذ ؽؼجبْ ػجذ اٌؼ١ٍُ اِني1010362

زلّذ صبثش ػجذاٌفزبذ امسبػ1110363ً١

ج ج17ازٛاي  زلّذ صجسٝ صوٝ ِص١ٍسٝ ٘ال1210364ٜٚ

ج13ازٛاي     زلّذ صجسٝ ؽىشٜ ػجذاٌمبدس اجلضاس1310365

ِٕظّبدزلّذ صفٛد زلّذ اذلبدٜ ع١ذ امحذ1410366

ِٕظّبدزلّذ صالذ ػجذاحل١ّذ اثشا1510367ُ١٘

زلّذ صالذ زلّذ ػجذاٌفزبذ1610368

ِٕظّبدزلّذ طبسق اثشا١ُ٘ ػذ٠ظ1710369

زلّذ طبسق ػضد ػٍٝ ِزٛيل1810370

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  41 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ؽش٠ؼٗزلّذ طبسق زلّذ ثذٜٚ زغ110371ٓ

ِٕظّبدزلّذ طٗ ٘بسْٚ طٗ اثشا210372ُ١٘

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّذ ػبدي امسبػ١ً ػال310373َ

ِٕظّبدزلّذ ػبدي عؼذ زغٓ اٌجذ410374ٜٚ

زلّذ ػبدي ػط١ٗ ػجذادلٕؼ510375ُ

زلّذ ػجذاالِبَ اثٛاٌؼجبط اثشا610376ُ١٘

ِٕظّبدزلّذ ػجذاحل١ّذ زلّذ ػجذاٌذا٠ُ ػ١غ710377ٝ

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّذ ػجذاخلبٌك ػجذاٌفزبذ اثشا810378ُ١٘

زلّذ ػجذاخلبٌك ػجذاهلل ػجذاخلبٌك910379

زلّذ ػجذاخلبٌك ػٍٝ اثشا1010380ُ١٘

زلّذ ػجذاخلبٌك زلّذ ػجذاٌٍط١ف1110381

زلّذ ػجذاٌشمحٓ ػجذاهلل اٌغ١ذ1210382

زلّذ ػجذاٌغزبس ػجذاهلل ػجذاخلبٌك1310383

ِٕظّبدزلّذ ػجذاٌؾبفٝ طٗ زلّذ1410384

زلّذ ػجذاٌغىن ثالي ػجذاٌغىن1510385

ِذخًزلّذ ػجذاهلل ػجذاٌٛ٘بة ادل١ٍد1610386ٝ

زلّذ ػجذاهلل ٠ٛٔظ زلّذ1710387

زلّذ ػجذإٌىب زلّذ ػجذاٌؼض٠ض1810388

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  42 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ ػجذإٌىب زلّذ ٠ٛعف110389

زلّذ ػذىل ػٛاض زلّٛد210390

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّذ ػشثٝ خٍف زلّٛد310391

زلّذ ػشفٗ ػجذاٌؼض٠ض حبري410392ٜ

ِٕظّبدزلّذ ػشفٗ زلّذ ِٙذ510393ٜ

زلّذ ػضد ػجذاحل١ّذ ػجذاٌٛ٘بة610394

زلّذ ػصبَ اٌذ٠ٓ اٌغ١ذ زلّذ ػجذاٌفزبذ710395

زلّذ ػصبَ فٛصٜ خبٌذ زلّذ خ810396ً١ٍ

زلّذ ػصبَ زلّذ امحذ910397

زلّذ ػالء اٌذ٠ٓ زبِذ زلّذ اثٛغضا1010398ٌٗ

زلّذ ػّبد محذٜ زلّذ1110399

زلّذ ػ١ذ وّبي اٌذ1210400ٓ٠

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّذ فبرر ِصطفٝ اثشا1310401ُ١٘

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّذ فزسٝ زلّذ ػجذ اٌشاصق1410402

زلّذ فّٙٝ زغٓ امحذ1510403

ِٕظّبدزلّذ فٛصٜ اثشا١ُ٘ ٔؼٕبع1610404

ِٕظّبدزلّذ فإاد ػرت٠ظ زلّٛد اثٛص٠ذ1710405

زلّذ وشَ زلّذ ؽؼجب1810406ْ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  43 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ ِبخذ محبد امحذ110407

ي 10ازٛاي   -ِذخًزلّذ ِب٘ش خٛدٖ إٌّش210408

زلّذ ِب٘ش ػجذاحلىُ امحذ ٚ٘ذا310409ْ

زلّذ ِب٘ش ػضٚص ع١ذ410410

ِٕظّبدزلّذ ِزٛىل زبِذ امحذ زلّذ ل١ّس510411ٗ

زلّذ رلذٜ اثٛثىش ػجذاٌشمح610412ٓ

ِٕظّبدزلّذ رلذٜ مح١ذٖ سل١ّش710413

زلّذ رلذٜ ٠ٛعف اٌغ١ذ ػ810414ٍٝ

ِٕظّبدزلّذ زلّذ اثشا١ُ٘ ِبظٝ ادلٕطب910415ٜٚ

الزصبدزلّذ زلّذ ػجذادلٕؼُ زلّذ1010416

زلّذ زلّذ ػؾّبٜٚ ِصطف1110417ٟ

زلّذ زلّذ ػٍٝ عبمل1210418

زلّذ زلّذ زلّذ اٌغ١ذ امحذ1310419

ِٕظّبدزلّذ زلّذ ٔصشاهلل غ١ث1410420

زلّذ زلّٛد زبِذ زلّٛد1510421

زلّذ زلّٛد ع١ذ ِصٍر اٌمصبؿ1610422

زلّذ زلّٛد ػجذ اٌشمحٓ اٌضػىب1710423

زلّذ زلّٛد زلّذ امحذ اِب1810424َ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  44 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ زلّٛد زلّذ زلّٛد110425

زلّذ سلزبس اٌغ١ذ امحذ210426

زلّذ ِذثٛىل زلّذ ِذثٛىل310427

زلّذ ِذزذ اثشا١ُ٘ ث410428ِٝٛ١

زلّذ ِغؼذ ع١ذ صبحل510429

زلّذ ِغؼذ زلّذ زدبة610430

زلّذ ِصطفٝ اثشا١ُ٘ اٌذعٛلٝ 710431

زلّذ ِصطفٝ زٛاػ زلّذ زٛاػ810432

زلّذ ِصطفٝ فشج ِصطفٝ اٌطٕجؾب910433ٜٚ

زلّذ ِصطفٝ زلّٛد ػجذاٌغزبس1010434

زلّذ شلذٚذ زلّذ ِٛع1110435ٝ

-ِٕظّبدزلّذ ٔبصش ؽؼجبْ ؽشف اٌذ1210436ٓ٠

ِذخًزلّذ ٔبصش طٗ زلّذ ػجذادلؼجٛد1310437

زلّذ ٔج١ً اثشا١ُ٘ ٔٛس اٌذ٠ٓ زلّذ دزذٚذ1410438

زلّذ صلبذ زلّٛد زغ1510439ٓ

ِٕظّبدزلّذ ٘بؽُ ػجذ ادلٕؼُ ٘بؽ1610440ُ

زلّذ ٘بٔٝ زلّذ اٌضٔبر1710441ٝ

زلّذ ٘بٔٝ زلّذ عؼ١ذ اِني اٌؼش٠ب1810442ْ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  45 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

زلّذ ٘ؾبَ رٛف١ك ػجذاحل١ّذ110443

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ ٘الي ػّش زلّذ210444

ِٕظّبد-ِذخًزلّذ ٚز١ذ سِعبْ امحذ سِعبْ ثىش310445

زلّذ ١ٌٚذ زلّذ زفىن اجلبثش410446ٜ

زلّذ ١ٌٚذ زلّذ ػجذاحل١ّذ510447

الزصبد-ؽش٠ؼٗزلّذ ٠بعش ؽىٍٝ ؽبفؼ610448ٝ

ِذخًزلّذ ٠بعش ػجذاهلل صو710449ٝ

زلّذ حي١ٝ امحذ ِصطف810450ٝ

زلّذ حي١ٝ زلّذ ِزٛىل مح١ذ910451

ِذخًزلّٛد اثشا١ُ٘ امحذ ؽؼال1010452ْ

زلّٛد امحذ مجؼٗ ٔٛذ1110453

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّٛد امحذ عؼ١ذ ػجذ اٌىش1210454ُ٠

الزصبد-ِٕظّبدزلّٛد امحذ ِزٛىل زلّذ1310455

زلّٛد امحذ زلّذ ؽسبر1410456ٗ

ِٕظّبدزلّٛد امحذ ١ٔبظٝ فشغٍٝ امحذ1510457

زلّٛد امسبػ١ً سل١ّش ػجذاٌؼض٠ض1610458

زلّٛد اؽشف اثشا١ُ٘ زغني1710459

73.5شلزبص زلّٛد اؽشف ػٍٝ زدبصٜ ع1810460ُ١ٍ

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  46 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبدزلّٛد اؽشف زلّذ اٌصبدق110461

زلّٛد اؽشف زلّذ ص٠ٓ اٌؼبثذ210462ٓ٠

زلّٛد اٌغ١ذ اٌغؼ١ذ زبِذ زلّذ310463

زلّٛد اٌغ١ذ سِعبْ ػجذ اٌغفبس410464

زلّٛد اٌغ١ذ ػجذ اٌشمحٓ صبثش إٌدبس510465

زلّٛد رٛف١ك وبًِ رٛف١ك610466

ِذخًزلّٛد محذٜ ػجذاٌؼ١ٍُ ػشف710467ٗ

زلّٛد محذٜ زلّذ زغٓ ِٕصٛس810468

الزصبد-ِٕظّبدزلّٛد خبٌذ زلّذ ػٛد910469ٖ

زلّٛد سظب مجبي ع١ٍّب1010470ْ

ِٕظّبد-ِذخًزلّٛد سِضٜ ؽسزٛ ػجذاٌمبدس1110471

زلّٛد عؼذ زلّذٜ زلّذ1210472

زلّٛد عؼ١ذ اٌغ١ذ اٌغ١ذ ػ1310473ٍٝ

ِٕظّبد-ِذخًزلّٛد ع١ذ ِشعٝ زغٓ ؽبفؼ1410474ٝ

زلّٛد صبثش زلّذ اثشا١ُ٘ ع1510475ُ١ٍ

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّٛد صبحل زلّٛد زلّذ1610476

زلّٛد طبسق اثٛاٌغؼٛد زلّذ ػٍٛد1710477ٖ

زلّٛد طٗ اثشا١ُ٘ اثشا1810478ُ١٘

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  47 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

الزصبد-ِذخًزلّٛد ػبدي زلّذ ع١ذ110479

زلّٛد ػجذاٌشز١ُ ػجذ اٌفزبذ ػف١فٝ عشٚس210480

الزصبد-ؽش٠ؼٗزلّٛد ػجذاٌغىن زلّذ اِني310481

ِٕظّبد-ِذخًزلّٛد ػصبَ عؼذ ػجذاٌشاصق410482

زلّٛد ػط١ٗ ٌطفٝ دس٠ٚؼ اٌغشثب510483ٜٚ

فىن جتبسٜ/ِٛلف جت١ٕذزلّٛد ػّبد زلّذ امسبػ١ً صمش خ610484ً١ٍ

ِذخًزلّٛد ػّبس ِٛعٝ امحذ710485

ِذخًزلّٛد ػّش زلّذ ِصطفٝ ػجذاٌىش810486ُ٠

ِٕظّبد-ِذخًزلّٛد فزسٝ ػجذاٌفزبذ اثشا١ُ٘ اٌؾشث١ىن910487

زلّٛد لبعُ امحذ ػ1010488ٍٝ

الزصبد-ِذخًزلّٛد زلّذ اٌغ١ذ ؽسبد لذذ1110489

زلّٛد زلّذ اٌغ١ذ ػجذاٌغىن اخلٛىل1210490

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّٛد زلّذ ػبدي خٛدٖ زلّذ زجؾ1310491ٟ

ؽش٠ؼٗزلّٛد زلّذ ػجذ اٌفزبذ خبد1410492

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّٛد زلّذ ػجذاٌمبدس زلّذ ػ1510493ٍٝ

ِٕظّبدزلّٛد زلّذ ػٍٝ زلّذ اجلٕذٜ 1610494

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّٛد زلّذ زلّٛد حبري1710495ٜ

ؽش٠ؼٗزلّٛد زلّذ زلّٛد صذ٠ك1810496

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  48 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

( ؽٙبدح ادل١الد ) ؽش٠ؼٗزلّٛد زلّذ زلّٛد زلّذ زغب110497ْ

ي12ازٛاي    زلّٛد زلّذ سلزبس ػجذاٌغالَ 210498

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّٛد سلزبس عؼ١ذ زلّذ اٌؾمش310499ٜ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗزلّٛد ِغؼذ اثشا١ُ٘ امحذ ضل410500ٍٗ

ِذخً-ؽش٠ؼٗزلّٛد ٚز١ذ زلّذ سث١غ ػجذاٌغال510501َ

ؽش٠ؼِٗذحيٗ اٌمصشٜ زلّذ ػ١غ610502ٝ

ِشفذ اِني زغٖٛ اِني ٔٛس اٌذ710503ٓ٠

ِشٚاْ اؽشف ػٍٝ ػ810504ٍٝ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼِٗشٚاْ زلّٛد ػجذاٌىش٠ُ زلّذ وشمي910505ٗ

ؽش٠ؼِٗشٖٚ امسبػ١ً زلّذ امسبػ١ً خؾت1010506

ِش٠ُ ع١ذ وّبي ػجذاٌشاصق1110507

ِش٠ُ طبسق ػجذ ادلٕؼُ ػ1210508ٍٝ

ِش٠ُ ػجذاهلل زلّذ ػجذاهلل اذلٛاس1310509ٞ

ِش٠ُ زلّذ ػجذ اٌشمحٓ ِٕصٛس1410510

ِصطفٝ اثشا١ُ٘ زلّذ ػجذاحل١ّذ1510511

ِصطفٝ اثشا١ُ٘ ِصطفٝ ػجذاهلل1610512

ِذخًِصطفٝ امحذ اثشا١ُ٘ امحذ اٌغٍٙٛة1710513

ِصطفٝ امحذ اثٛ٘بؽُ اٌغ١ذ1810514

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  49 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِصطفٝ امسبػ١ً زلّذ امحذ 110515

الزصبدِصطفٝ اٌغ١ذ امحذ زلّذ صػضع210516

ِصطفٝ مجبي زلّٛد ع١ذ310517

ِصطفٝ سخت ػجذادلٕطٍت ػجذاذلبد410518ٜ

ِٕظّبد-ِذخًِصطفٝ عؼ١ذ ػٍٝ زلّٛد510519

ِٕظّبدِصطفٝ عالِٗ زلّٛد زلّذ610520

ِصطفٝ صبثش اٌغ١ذ امحذ اثٛ اخلري710521

ِصطفٝ طبسق صفٛد عؼذ810522

ِصطفٝ ػبدي ع١ذ امحذ910523

ِصطفٝ ػبدي ػجذادلمصٛد زلّذ امحذ1010524

ِصطفٝ ػجذاحل١ّذ ؽىشٜ اٌغ١ذػ1110525ٍٝ

ِٕظّبد-ِذخًِصطفٝ ػجذاحل١ّذ زلّذ ػجذاحل١ّذ1210526

ِصطفٝ ػجذاٌفزبذ ػجذ اٌؼظ١ُ ػجذ اٌفزبذ1310527

ِصطفٝ ػجذاهلل زلّذ زلّذ ظ١ف اهلل1410528

ِذخًِصطفٝ ػجذإٌبصش ػجذاٌفزبذ ػجذادلزد1510529ٍٟ

ِصطفٝ ػصبَ فب٠ض سخت1610530

ؽش٠ؼِٗصطفٝ ػٍٝ اثشا١ُ٘ ِغبٚسٜ 1710531

ِذخًِصطفٝ ػٍٝ خب١ذ امحذ1810532

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  50 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِذخًِصطفٝ ػٛاد زلّذ ػٛاد خ١ٍف110533ٗ

ِصطفٝ وشَ اٌغ١ذ ِصطف210534ٝ

ِصطفٝ دلٍَٛ ػجذاٌمبدس زلّذ310535

ِٕظّبدِصطفٝ ِب٘ش ِصطفٝ غ١طب410536ٝٔ

ِٕظّبدِصطفٝ رلذٜ ػجذاخلبٌك زلّذ ع١ف510537

ِصطفٝ رلذٜ فزسٝ زلّٛد610538

ِصطفٝ رلذٜ ِٕصٛس زلّذ ػم710539ً

ِصطفٝ زلّذ سظب ٘بؽُ امحذ اِب810540َ

الزصبدِصطفٝ زلّذ ؽٛلٝ اثشا910541ُ١٘

ِصطفٝ زلّذ ػجذاذلبدٜ ؽب٘ني1010542

ِصطفٝ زلّٛد ع١ذ ػجذاٌفزبذ1110543

ِصطفٝ زلّٛد ػجذإٌىب ػجذاٌزٛاة1210544

ِصطفٝ زلّٛد وّبي اثشا1310545ُ١٘

ِصطفٝ ِغؼذ ػجذاٌغزبس ِصطف1410546ٝ

ِصطفٝ ِصجر ؽىشٜ ٔصبس1510547

ِصطفٝ ٔبصش زلّذ زغٓ إٌدبس1610548

الزصبد-ِٕظّبدِصطفٝ ٠بعش اٌغ١ذ ػٍٝ ِزٛىل1710549

ِؼزض ػضد ػجذاحملغٓ لطت1810550

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  51 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِٕظّبدِغبٚسٜ ػط١ٗ عؼ١ذ اثٛص٠ذ110551

ٍِه امحذ سلزبس ػجذاٌفزبذ210552

شلذٚذ ؽش٠ف امحذ زغبٔني زلّذ310553

ِٕبس عؼذ زلّذ عؼذ410554

ِٕظّبدِٕبس ع١ذ امحذ ػجذاحل١ٍُ امحذ ز١ذس510555

ِٕبس ػجذادلٕؼُ زلّذ اذلبدٜ ػجذادلٕؼ610556ُ

ِٕبس ػجذإٌىب ػٛاض عبمل سٚاػ710557

ِذخًِٕبس ػّبد زلّذ زلّذ اٌؾؼشا810558ٜٚ

ِٕبس زلّذ ػٍٝ زغٓ ٘ى910559ٍٗ

ِٕبس زلّٛد زلّذ امحذ1010560

ِٕبس زلّٛد زلّٛد زلّذ ػثّب1110561ْ

ِذخًِٕبس ِؼزض ث١ِٛٝ زلّذ1210562

ِٕخاهلل صالذ اٌغ١ذ ػجذاٌشمح1310563ٓ

ِٕخاهلل طب٘ش ػجذاٌشمحٓ ػٍٝ وب1410564ًِ

ِٕخاهلل ػجبط ع١ذ ػجبط1510565

ِٕخاهلل ِذزذ اٌغ١ذ زلّذ ػجذاهلل1610566

ِذخًِٕٗ اهلل ِب٘ش اٌغ١ذ زبِذ ؽِٛب1710567ْ

ِذخًِٕٗ اهلل زلّذ ػجذ احل١ٍُ ػجذ اٌٍط١ف1810568

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  52 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ِىن زلّذ محذٜ احلغ110569ٟٕ١

ِٙبة زلغٓ سِعبْ ػ210570ٍٝ

ِٕٙذ زلغٓ زغٓ فش٠ذ احلى310571ُ١

١ِٔٛىب ٔصش ِب٘ش خٛسخ410572ٝ

ِإِٓ زبمت امحذ سِعبْ ػجذاٌؼبي510573

ؽش٠ؼِٗإِٓ ٘بؽُ زلّذ ػجذ احل١ّذ610574

ِٝ مجبي عؼذ ػجذ اٌشاصق710575

ِٝ ػّبد اٌغ١ذ زلّذ810576

ؽش٠ؼ١ِٗبدٖ ِذزذ عؼذ زلّٛد910577

١ِبس خبثش زلّذ اٌغ١ذ1010578

١ِبس عؼذ ػٍٝ ٔج١ٗ اثٛ اٌغؼٛد1110579

١ِالد ػبدي وبًِ زٕني1210580

١ِٕب صربٜ ف١ُٙ ا١ٔظ1310581

ٔبدس رلذٜ ٠ظ ث١ِٛٝ سصق1410582

ٔبدس زلّذ امسبػ١ً ِزٛىل اثشا1510583ُ١٘

ٔبد٠ٗ طبسق سصق ِشعٝ سصق1610584

ٔبد٠ٗ فزسٝ زغٓ زلّذ اٌج١طر1710585

ٔبسميبْ زلّذ ػجذاٌؼض٠ض ػجذاٌفزبذ1810586

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  53 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

صلالء زغني ػجذاحل١ّذ زغني110587

(ػزس)ِٕظّبدصلالء ػ١ذ ػ١ذ اثشا210588ُ١٘

صلالء فزسٝ ػبِش ػ310589ٍٝ

ٔذا زلّذ اثٛاٌفزٛذ ػجذاٌٛ٘بة410590

ٔذا زلّذ ػجذاهلل اٌغ١ذ امحذ510591

ِٕظّبدٔذٜ أغبْ عؼ١ذ اٌصب610592ٜٚ

ِٕظّبدٔذٜ ا٠ٙبة ػجذادلإِٓ ث١ِٛٝ ػشفخ710593

ِٕظّبدٔذٜ سظب امحذ ف810594ُ١ٙ

ٔذٜ ػٍٝ ػجذاهلل امحذ910595

73شلزبص ٔذٜ زلّذ ػجذاٌؼ١ٍُ عؼ١ذ1010596

ٔذٜ زلّذ ػجذٖ زلّذ ػٛاد اٌؾسش1110597ٜ

ٔذٜ سلزبس زلّذ ِصٍر1210598

الزصبد-ؽش٠ؼٗٔذٜ ٔج١ً ػجذادلٕؼُ ِٙذ1310599ٜ

ٔذٜ ٔصش عؼ١ذ ػٍٝ اٌذ1410600ٓ٠

ِٕظّبد-ِذخًٔذ٠ُ ربِش روش٠ب ػجذ احل١ّذ ٠ٛعف1510601

ٔشِني زلّذ خٛدٖ اثشا1610602ُ١٘

ٔٛساْ ٔبصش سؽذٜ صو1710603ٝ

ِٕظّبدٔٛس٘بْ امحذ زٍّٝ زلّذ1810604

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  54 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

ٔٛس٘بْ اعبِٗ ػجذادلٕؼُ ػٛاد110605

الزصبد-ِذخًٔٛس٘بْ ٠غشٜ زبِذ زلّذ210606

ٔٛس٘بْ ٠ٛعف فزسٝ زغني310607

٘بخش طبسق ػجذاٌفزبذ ٠ٛٔظ410608

ِٕظّبد٘بخش ٔؾبد زلّذ ػجذاٌغ١ّغ ػجذاجلٛاد510609

٘بٌٗ ِؼزح ػجذاهلل ػب٠ذ ِجبسن610610

٘ؾبَ امحذ اٌصبدق امحذ710611

٘ؾبَ ع١ذ اِجبثٝ ػجذاٌؼض٠ض810612

٘ؾبَ غش٠ت زلّذ غش٠ت910613

ِٕظّبد٘ؾبَ زلّذ صالذ اثٛص٠ذ1010614

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗ٘ؾبَ ٘بٔٝ ػجبط ػجذ سث1110615ٗ

ّ٘غٗ شلذٚذ عالِٗ ػبِش1210616

75شلزبص ١٘بَ سصق زغٓ ػ١ذ ِٛع1310617ٝ

ٚفبء ػجذادلٕؼُ زغٓ ػ1410618ٍٟ

ِٕظّبد-ؽش٠ؼٗٚالء ػجذ ادلٕؼُ ػجذ اٌفزبذ اثشا1510619ُ١٘

ؽش٠ؼ١ٌٚٗذ ؽٍىب ػجذ اهلل ؽٍىب1610620

١ٌٚذ زلّذ امحذ ع١ذ1710621

١ٌٚذ زلّٛد صبثش زلّٛد1810622

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  55 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

١ٌٚذ زلٝ زلّٛد اٌغ١ذ110623

٠بمسني ػجبط دعٛلٝ ػجبط ػغ210624ً

٠بعني صبحل اٌشفبػٝ عؼذ صبحل310625

ِٕظّبدحي١ٝ ػبدي ػجذاهلل ػ410626ٍٝ

ؽش٠ؼٗحي١ٝ ػط١ٗ زلّذ اثٛص٠ٕخ510627

ؽش٠ؼ٠ٗغٓ زلّذ اثشا١ُ٘ زلّذ ٠ٛٔظ610628

ِذخً-ؽش٠ؼ٠ٗٛعف امحذ وبًِ ػجذاذلبدٜ زدش710629

٠ٛعف اِبَ ع١ذ زلّذ810630

ِذخ٠ًٛعف اميٓ ػجذاٌؼض٠ض غش٠ت910631

٠ٛعف مجبي عالِٗ امسبػ1010632ً١

٠ٛعف محبدٖ ؽبوش زلّٛد ع١ٍّب1110633ْ

٠ٛعف خبٌذ مجؼٗ ػجذاٌٛ٘بة ادلغشث1210634ً

٠ٛعف سخت ع١ٍّبْ زلّذ ػشاث1310635ٝ

٠ٛعف سِعبْ زلّٛد سِعب1410636ْ

٠ٛعف ؽش٠ف زلّذ ػجذاخلبٌك1510637

ِٕظّبد٠ٛعف ػجذاحملغٓ ػجذاحل١ٍُ امحذ1610638

٠ٛعف ػّبد ػط١ٗ عؼذ1710639

ِٕظّبد٠ٛعف زلّذ خالي زج١ؾٗ 1810640

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 



(  56 )لجنه

م
مالحظاتمواد التخلفالااااســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم رقن الجلوس

    ئداسح ؽئْٛ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌطالة

2021/2020 لبئّٗ ثأمسبء طالة اٌفشلٗ اٌثب١ٔخ أزغبة ِغزدذ ٌٍؼبَ اجلبِؼٟ

٠ٛعف زلّذ سفؼذ زلّٛد110641

٠ٛعف زلّذ ػجذاٌفزبذ ؽسبر210642ٗ

٠ٛعف زلّذ لٕبٜٚ عبمل امحذ310643

ِذخ٠ًٛعف زلّذ زلّٛد زلّذ زغب410644ْ

٠ٛعف زلّذ ٠ٛعف ػجذاٌؼض٠ض510645

٠ٛعف شلذٚذ اثٛاٌغ١ط ػجذاٌٛ٘بة610646

ي10ازٛاي    ٠ٛعف ٘بٔٝ ِٕري ػجذاٌؼبي طؼ710647ّٗ١

٠ٛعف ٘ؾبَ ػجذاحل١ّذ ٔٛس810648

٠ٛعف ٠بعش ػجذاٌشمحٓ امحذ910649

٠ٛعف ٠غشٜ اثشا١ُ٘ ػجذ اٌشمحٓ اثشا1010650ُ١٘

 مدير عام الكليت  

محمد سيد عبداهلل/أ مدير االدارة ط                    المراجع0ش 


