
الجنساسم الخريجت
انثىاالء دمحم صاٌخ ٠اع١ٓ عٍٛػ1

انثىعال تاعُ ٔاجٟ عّشاْ اٌّشعة2

ذكردمحم د١ذس ف١ٍخ دغٓ ا١ٌعمٛت3ٟ

انثىص٘شاء طا٘ش عٍّاْ عثاط4

ذكرل١صش عالء اٌذ٠ٓ واظُ عثذ اي جشع5ُ

انثىص٠ٕة تاعُ عثاط عٍٟ اٌعثذ6ٌٟ

ذكردمحم ١ِٕش ِذغٓ دّٛد ٘ذ7ٚ

انثىص٠ٕة عثذ اٌىش٠ُ دمحم ِٛعٝ اٌذ8ٍٟ

انثىٔٛس ٠ذ١ٝ دغْٛ دضاَ ا١ٌغاس9ٞ

انثىاسٜٚ عثذ اٌىش٠ُ جٛاد جثاس اٌعشدا10ٞٚ

انثىغ١ذ سائذ وش٠ُ عثذ اٌٛ٘اب اتٛ دو11ٗ

ذكرعٍٟ ِذّٛد ٠اط عثٛد 12

انثىتششٜ ادّذ عٍٛاْ دمحم ذ13ّٟ١ّ

انثىٔٛسا عثذ اٌغالَ عثذ اٌش١ٙذ ع14ٍٟ

ذكرع١ف عثذ اٌشضا عثذ عٍّا15ْ

انثىدا١ٔٗ وش٠ُ عث١ظ ع١ٍٛٞ ٔافع16ٟ

انثىعجٝ صاٌخ ِٙذٞ دغ١ٓ اي عشت17ٛ

انثىعاسٖ طاٌة ِشذضٝ دمحم اٌصاٌذ18ٟ

انثىدعاء عٍٟ دمحم ِٛع19ٝ

ذكرعثذ اٌعض٠ض دمحم واٚٞ جاعُ اي جاع20ُ

انثىعّا جٛاد عثذ اٌىاظُ عٍٟ سد١ال21ٟٔ

ذكرفالح دغٓ عثذ اٌّٙذٞ صاٌخ اٌىطشا22ٟٔ

انثىعٙٛد عط١ٗ ٌّٙٛد جثاس اٌغٛا23ٌُ

انثىا٠اخ جاعُ دغ١ٓ جٛدٖ اي ٔا٠ف24

انثىِشٖٚ عٍٟ عثذ اٌذغ١ٓ ِج١ذ 25

انثىصفا دمحم دغ١ٓ ادّذ اٌذ٠ٛض26ٞ

ذكردغٓ د١ذس عثذ اٌىش٠ُ عثذ عٍٟ اٌخضسج27ٟ

ذكردمحم عّاد ساعُ عثذ اٌٛ٘اب ِذّٛد28

ذكرِصطفٝ عاِش ععذ سصاق طّٙاص29ٞ

انثىعاسج اتشا١ُ٘ عثذ عْٛ عثاط اٌعثاط30

انثىص٘شاء ض١اء صثاح اتشا١ُ٘ دغ31ْٛ

ذكرأتا رس دمحم عثذ اٌشضا واظُ اتٛ طذ32ٓ١

ذكرعشِذ  عثذ عْٛ عثذ اٌذّضج جثاس جالت33ٟ

انثىٔٛس ض١اء ِج١ذ عثاط34

انثىص٠ٕة عثذ اٌج١ًٍ وش٠ُ خٍف اٌذع35ِٟٛ

ذكرِٙذٞ صادة ِذغٓ اتشا١ُ٘ اٌذ١ّش36ٞ

ذكرعٍٟ عثذ اٌذغ١ٓ خض١ش شىش اٌغا37ّٟٔ

انثىص٘شاء ع١ذ دمحم ع38ٍٟ

انثىعّا عاِش فراح عٍٟ اٌصخ39ٟٕ

انثىٚالء ِؤٔظ لاعُ عثذ اٌغادٖ اٌجعفش40
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انثى٠غشٜ اععذ عثذ اال١ِش واظُ شا٘ش41

ذكروشاس ِؤ٠ذ خض١ش عثذ اال١ِش عث42ٛ

انثىسعً دغٓ د١ذس دّضٖ ِعض43ٞ

انثىص٠ٕة فاضً ِاسد الصَ اٌفشطٛع44ٟ

انثىعجٝ عذٔاْ عٍٟ واظُ ِغعٛد45ٞ

ذكرِصطفٝ واظُ عثذ اٌذغ١ٓ عثاط اٌفرال46ٞٚ

انثىاترٙاي عذٔاْ دغ١ٓ ٔاصش اٌش47ٍٟ٠ٛ

ذكردمحم تش٘اْ عٍٟ شٛود اٌث١اذ48ٟ

انثىاتشاس دغ١ٓ د١ذس عثذ اٌىش٠ُ جٛا٘ش49ٞ

انثى١ٔف١ٓ عض٠ض واظُ جٛاد غا50ّٟٔ

ذكردغٓ عٍٟ دمحم عثاط اٌعث١ذ51ٞ

انثىص٘شاء  فؤاد عثذ اٌذغٓ ع52ٍٟ

انثىص٘شاء عثذ اٌشضا ِطٍه ساض53ٟ

انثىغذ٠ش فشاط وش٠ُ عثٛد اٌضٚتع54ٟ

انثىدالي ِثٕٝ ِغٍُ تذس اٌّغٍّا55ٞٚ

انثىِٕٝ سضا ِٕىٛس ِٙذ56ٞ

انثىٔٛسا جّاي ادّذ اتشا١ُ٘ اٌّغاعذ57

انثىاٌذٛساء ص٠ٕة عالء دغ١ٓ خض١ش اٌجٕات58ٟ

انثىص٠ٕة عثذ اٌخضش خ١ّش دمحم اٌعثاد59ٞ

انثىذّاسج عادي دمحم ٘ادٞ ِج١ذ فرخ هللا60

انثىٚد دغ١ٓ عٍٟ س١ِض61

انثىا٠ٗ عّاد دمحم ادّذ جاجا62ْ

انثىدعاء ٠اط خض١ش عٛد63ٖ

انثىد٠اس عادي دغ١ٓ ِذغ64ٓ

انثىأفاي عّاد دّضٖ ِجثً اال١ِش65ٞ

انثىٔٛس اٌٙذٜ ِصطفٝ اٌغ١ذ عٍٟ دمحم66

انثىاعرثشق طا٘ش فش٘ٛد ٔاجٟ اٌع١غ67ٝ

انثىسغذٖ عاِش فاضً جثش اٌذ١ذس68ٞ

انثىض١ّاء عثذ اٌذغ١ٓ ظا٘ش دث١ة69

انثىٔذٜ واظُ ادّذ عثذ اٌشضا اٌىشاف70ٟ

انثىأ٠اخ د١ّذ جاعُ عثٛد71

ذكرادّذ عثذ اٌىش٠ُ ادّذ ٘اشُ اٌشا72ِٟ

انثىِش٠ُ عثذ  اٌّج١ذ عثاط دمحم73

انثىا٠ح عّاد ع١غٝ عثاط اتٛ عى74ٕٗ١

ذكرٌمّاْ تالعُ اتشا١ُ٘ ادّذ75

انثىس٠ُ فاٌخ دغٓ دمحم76

ذكردمحم داِذ عثذ اال١ِش عثاط اٌشّاع77

انثىصاتش٠ٓ ادّذ ِخ١ف دمحم اٌجثٛس78ٞ



انثىدا١ٌا دمحم جٛاد عٍٟ دمحم اٌذ١ّش79ٞ

ذكردغٓ ٚ٘اب دغٓ واظُ اي ع80ٍٛ

ذكرِعرض ِاجذ عثذ اٌذغ١ٓ ِثاسن اٌضوٛوٟ 81

انثىعاسٖ اد٠ة دمحم عٍٟ ِاجذ اي ِاجذ82

انثىٔٛس اٌٙذٜ ٔاصش دغ١ٓ عٍٟ اٌش83ٍٟ٠ٛ

انثىٔٛس عثذ اٌشصاق عثذ اٌشضا عثذ اٌض٘ش84ٖ

انثىِشٖٚ عّاد واظُ عثذ هللا ِعّٛس85ٞ

انثىذّاسٖ عثذ اٌشد١ُ ِذغٓ عثذ اٌّال عثذ86

انثىعزساء دّضٖ دْٕٛ جاعُ اٌّغاعذ87ٞ

انثىعٙٛد ِىٟ دمحم عثاط اٌغا88ّٟٔ

ذكرعثذ هللا عّشاْ جاعُ دمحم ا١ٌغاس89ٞ

انثىدعاء دغ١ٓ عثذ هللا دغ١ٓ اٌجٛ٘ش90

ذكرص٠ٓ اٌعاتذ٠ٓ عثذ هللا ِج١ذ عثذ اٌىش٠ُ اٌجشاد91ٟ

انثىٔٛس صثاح عٍٟ ٠اعش ست١ع92ٗ

انثىدعاء ِذٟ سصاق دمحم اٌثٛ ٌط١ف93

انثى٘ذٜ عّاس عث١ذ واظُ اٌجاعذ94

ذكر٠ذ١ٝ د١ّذ ٠ذ١ٝ ِض٘ش اٌىاظ95ُ

انثىٔٛس عٍٟ دغٓ اعثذ اٌذضاِاخ96

انثىٚسٚد عثذ اٌشصاق د١ّذ عثذ د١ٕٛج97

ذكرعثاط فاضً عثذ اٌخاٌك اتشا١ُ٘ اٌشٙثاص98

ذكر١٘ثُ ِذّٛد ادّذ ص٠ًٕ اٌّٛع99ٞٛ

انثىسشا سشاد عثذ اٌعض٠ض100

ذكراِجذ ض١اء دغٓ عٍٟ اصغش101

انثىجّأح عٍٟ دغ١ٓ عٍٟ االٔثاس102ٞ

ذكرصوٟ خ١ًٍ اتشا١ُ٘ ِٙذٞ اٌضا103ٍِٟ

انثىاالء فاٌخ ِجثذ جٛدٖ اٌط104ً٠ٛ

انثىروش٠اخ عثذ ا١ٌّح عٍٟ دغ105ٓ١

انثىعا١ٌٗ فاضً عثذ دّذ106

انثىصفا ادّذ عثذ اٌذغ١ٓ شٕاٖٚ اٌع١غا107ٞٚ

انثىعال عثذ جاعُ دمحم ٔصشا108ٞٚ

انثى١ِظ فاضً عٍٟ وشاس اٌجٕات109ٟ

انثىس٠اَ خ١ًٍ ادّذ اتشا١ُ٘ داذُ اٌّمذاد110ٞ

انثىفٛاطُ عٍٟ ٌفرح111

ذكرادّذ وش٠ُ عٍٛاْ تخ١د اٌثٛص112ٟٔٚ

انثى١ِا١ِٓ صادة عٍٟ دغ١ٓ 113ٌٟٚ

انثىعث١ش جٛاد دغ١ٓ واظُ ع٠ٕٛاخ114

ذكرع١ف عثذ اٌّٙذٞ ف١صً عثذ اٌشصاق اٌغش٠ة115

ذكرجٛاد دمحم سضا دمحم جعفش عثذ اٌصادة اٌش١خ ساض116ٟ

انثىٔشجظ وش٠ُ شٕا117ْ

انثىعاسٖ عض٠ض عط١ٗ ِٕصٛس118

انثىسعً عثذ اٌىش٠ُ عّشاْ دّذ اٌذ119ّٟ١ٌ


