
                                                                

     

اشعبة الدراسات العلي  

2021-2022  

وكــركــة كــامعــج  

هٕوــــٍح انعــــــهــك  

0200-0202    اِ هذساساخ انعهٍا نذساسح انًاجسرٍش ٔانذكرٕسنانمثٕل انُٓائً نهًرمذيٍٍ َرائج   

انًاجسرٍش -انفٍضٌاء عهٕو لسى  

انمثٕل لُاج انًٕلف انُٓائً  خ االسى انثالثً انذساسح االخرصاص 

 2 َٕسِ ٌاسٍٍ عهً سهًاٌ انًاجسرٍش انمٍضٌاء انمُاج انعاو يمثٕل

 0 ٔفاء ادًذ يُصٕس دسٍٍ انًاجسرٍش انمٍضٌاء انمُاج انعاو يمثٕل

 3 ٔعذ سعٍذ سهًٍاٌ سهٍى انًاجسرٍش انمٍضٌاء انمُاج انعاو يمثٕل

 4 ضذى ياجذ غاٌة ٌٕسف انًاجسرٍش انمٍضٌاء انمُاج انعاو يمثٕل

رٔي انشٓذاء -ايرٍاصاخ يمثٕل  5 ششٌفادساٌ صذٌك جالل  انًاجسرٍش انمٍضٌاء 

 6 كشأ َاظى عثاط دمحم  انًاجسرٍش انمٍضٌاء انمُاج انعاو يمثٕل

انذكرٕساِ -لسى عهٕو انكًٍٍاء   

انمثٕل لُاج انًٕلف انُٓائً  خ االسى انثالثً انذساسح االخرصاص 

 2 شُسد اتشاٍْى دمحم عهً  انذكرٕساِ انكًٍٍاء انمُاج انعاو يمثٕل

ذعٌٕض يرضشسٌٍ-ايرٍاصاخ يمثٕل  0 لصً خهف عثذ هللا داٍَش انذكرٕساِ انكًٍٍاء 

 3 فٍاٌ اسًاعٍم دمحم عهً انذكرٕساِ انكًٍٍاء انمُاج انعاو يمثٕل

 4 عهً دمحم عطٍّ دمحم انذكرٕساِ انكًٍٍاء انمُاج انعاو يمثٕل

ًاجسرٍشان -لسى عهٕو انكًٍٍاء   

انمثٕل لُاج انًٕلف انُٓائً  خ االسى انثالثً انذساسح االخرصاص 

 2 يُرٓى يضْش عثاط َصٍف انًاجسرٍش انكًٍٍاء انمُاج انعاو يمثٕل

 0 صٌُة عصًد اسًاعٍم طّ انًاجسرٍش انكًٍٍاء انمُاج انعاو يمثٕل

 3 شاَاص جالل يجٍذ يشداٌ انًاجسرٍش انكًٍٍاء انمُاج انعاو يمثٕل

 4 االٌ عثذهللا خٕسشٍذ انًاجسرٍش انكًٍٍاء ذعٌٕض يرضشسٌٍ-ايرٍاصاخ يمثٕل

 5  نصًذعثذ انعظٍى عثذ اافُاٌ  انًاجسرٍش انكًٍٍاء رٔي انشٓذاء -ايرٍاصاخ يمثٕل

 6 ساسِ دمحم عثذانشدًٍ سعٍذ انًاجسرٍش انكًٍٍاء انُفمح انخاصح يمثٕل

 7 سجى َصٍش دًٍذ سشٍذ انًاجسرٍش انكًٍٍاء انُفمح انخاصح يمثٕل

انذكرٕساِ -لسى عهٕو انذٍاج   

انمثٕل لُاج انًٕلف انُٓائً  خ االسى انثالثً انذساسح االخرصاص 

 2 َجٍة اتشاٍْى دمحم ادًذ انذكرٕساِ عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

 0 سعٍذ دسٍٍ اتشاٍْى دمحم  انذكرٕساِ عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

ذعٌٕض يرضشسٌٍ-ايرٍاصاخ يمثٕل  3 سفعّ عهً دمحم غًُ انذكرٕساِ عهٕو انذٍاج 

 4 اٌُاط ادساٌ سشٍذ ْٔاب انذكرٕساِ عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

 5 اسايّ عًاد اتشاٍْى عثذهللا انذكرٕساِ عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

انًاجسرٍش -لسى عهٕو انذٍاج   

انمثٕل لُاج انًٕلف انُٓائً  خ االسى انثالثً انذساسح االخرصاص 

انعاوانمُاج  يمثٕل  2 صْشاء عهً كًال لًثش انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج 

 0 فالح دسٍ ٌٕسف عهً انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

 3 ْثّ دسٍ ٌاط خهف انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

 4 عثذهللا جٕادصْشاء داذى  انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

 5 فاطًّ ادًذ دمحم يجٍذ انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

 6 دسٍٍ اكثش عثاط جاسى انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انمُاج انعاو يمثٕل

ذعٌٕض يرضشسٌٍ-ايرٍاصاخ يمثٕل  7 تشاء عذَاٌ دسٍ دًٍذ انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج 

 8 ايًٍح عثذ انكشٌى يذً انذٌٍ انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح فٕق انخطح يمثٕل
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 9 االء سافع َاظى لاسى انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

 22 عزساء اسًاعٍم ستٍع ادًذ انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

 22 االء عهً دسٍٍ خٕسشٍذ انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

 20 تخرٍاس شكشي صانخ صٕفً انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انخاصحانُفمح  يمثٕل

 23 لصً سهًٍاٌ يذًٕد عهً انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

 24 عضٌضعثذاناسذانجثاس َضعث انًاجسرٍش عهٕو انذٍاج انُفمح انخاصح يمثٕل

انًاجسرٍش -لسى عهٕو انجٍٕنٕجٍا انرطثٍمٍح   

انمثٕل لُاج انًٕلف انُٓائً  خ االسى انثالثً انذساسح االخرصاص 

ذعٌٕض يرضشسٌٍ-ايرٍاصاخ يمثٕل انجٍٕنٕجٍا  

 انرطثٍمٍح

 انًاجسرٍش
 ْذٌم صالح دسٍ عهً

2 

انجٍٕنٕجٍا  انُفمح انخاصح فٕق انخطح يمثٕل

 انرطثٍمٍح

 انًاجسرٍش
 غساٌ فاضم ذٕفٍك دمحم

0 

انجٍٕنٕجٍا  انُفمح انخاصح يمثٕل

 انرطثٍمٍح

عثذانشدًٍ سٕنٍٍ َٕسانذٌٍ  انًاجسرٍش

 دمحم

3 

انجٍٕنٕجٍا  انُفمح انخاصح يمثٕل

 انرطثٍمٍح

 انًاجسرٍش
 ادًذ دمحم ادًذ يصطفى

4 

انجٍٕنٕجٍا  انُفمح انخاصح يمثٕل

 انرطثٍمٍح

 انًاجسرٍش
 سايً عثذانشدًٍ لادس ادًذ

5 

 انجٍٕنٕجٍا انُفمح انخاصح يمثٕل

 انرطثٍمٍح

 انًاجسرٍش
 اٌح خهذٌٔ دمحم سهًٍاٌ

6 

 يمثٕل
انجٍٕنٕجٍا  انُفمح انخاصح

 انرطثٍمٍح

 انًاجسرٍش
 سٌثٕاس دسٍٍ سسٕل لادس

7 

 يمثٕل
انجٍٕنٕجٍا  انُفمح انخاصح

 انرطثٍمٍح

يٍعاد عالٔي صانخ دسٍٍ انًاجسرٍش

   

8 

 



                                                                

     

 شعبة الدراسات العليا
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وكــركــة كــامعــج  

لىمــــيت العــــــلــك  

0200-0202ًتبئج القبىل الٌهبئي للوتقدهيي للدراسبث العليب لدراست الوبجستير والدكتىراٍ       

الوبجستير -قسن علىم الحيبة   

 ث االسن الثالثي الدراست االختصبص قٌبة القبىل الوىقف الٌهبئي

 تدوير الفئبث  هقبىل

هي تعىيض الوتضرريي الى 

 شهداء

 الوبجستير علىم الحيبة

  جٌيد احود عببس فرحبى

2 
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2021-2022  

وكــركــة كــامعــج  

لومــــٍت العــــــلــك  

0200-0202للوتقذهٍي للذراساث العلٍا لذراست الواجستٍر والذكتوراٍ      االعتراضاث ًتائج   

التقذٌن قٌاة الٌتٍجت  ث االسن الثالثً الذراست االختصاص الترتٍب 

 2  االء فكرث ًوري احوذ الذكتوراٍ علوم الحٍاة 8 العام طابقه

 2 ًور جسام دمحم عباس الواجستٍر علوم الحٍاة 7 الٌفقت الخاصت طابقه

 3 هرهوىهحوود سجى  الواجستٍر علوم الحٍاة 7 العام طابقه
 


