كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ األولي (  ) 1هعول الهيذروليكب
م
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

االســــــــــــــــــــــــــن

األيبم( االثٌيي -االثٌيي)
7112/6/11

7112/2/3

اتراْٛى ادًذ ضٛاء اتراْٛى عثذ انفراح انعرالٙ
اتراْٛى يذًذ يذًٕد يذًٕد خهف
اثار اضايّ انطٛذ شرا
ادًذ ادًذ عٕض انطعٛذ ريضاٌ
ادًذ انطٛذ يذًٕد يطعذ دطٍٛ
ادًذ جًال دطٍ انًرض ٙعهَٕٚ ٙص
ادًذ جًال فرداخ يذًٕد االصٛهٗ
ادًذ دطاو صالح عثذ انمادر
ادًذ ضايٗ إَر انطٛذ خاطر
ادًذ عًاد انذ ٍٚيذًذ دط ٍٛرضٕاٌ
ادًذ فٕز٘ عثًاٌ عثذ انذًٛذ
ادًذ يجذ٘ انطٛذ دًٕدج دجاز٘
ادًذ يذًذ انعسازٖ يذًذ عهٗ انُجار
ادًذ يذًذ دافع عثذ انذًٛذ
ادًذ يذًذ طهثّ انًرٕنٗ
ادًذ يذًذ يذًذ انغرٚة يذًذ
ادًذ يذًٕد عثذ انرازق انطٛذ عثذِ
ادًذ َاجذ انطٛذ انذضٕلٙ
ادًذ ٚطرٖ يذًذ عثذ انرازق
اضايّ عٛذ يذًذ ضهًٛاٌ ٔفا
اضالو عثذ انردًٍ يذًذ ادًذ
اشرلد اتراْٛى يذًذ اتراْٛى دطٍُٛ
دطٍ دطاو دطٍ ادًذ انرٕنٙ
خانذ عثذ انًجٛذ عثذ انًجٛذ عطّٛ
دَٛا خانذ يأيٌٕ تذٚر ضاليّ

إدارح شئىى الجزًبهج
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الوذيز التٌفيذي للجزًبهج
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كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ األولي (  ) 1هعول الهيذروليكب
م
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53
54
55

االســــــــــــــــــــــــــن

األيبم( االثٌيي -االثٌيي)
7112/6/11

7112/2/3

انطعٛذ اتراْٛى ضهًٛاٌ ضٛهًاٌ
انطعٛذ ا ًٍٚعهٗ انطعٛذ عثذ انعظٛى
انطٛذ اضًاعٛم انطٛذ انماضًٗ اضًاعٛم
انشًٛاء يذًذ كايم يذًذ ضانى
عثذ انردًٍ عه ٙعثذ انذٛص
عثذ هللا صالح انذ ٍٚااليٛر
يذًذ اتراْٛى يذًذ ضٛذ ادًذ
يذًذ انطٛذ عثذ هللا زاٚذ
يذًذ ا ًٍٚعثذ انٓاد٘
يذًذ عثذ انذًٛذ جًال
يذًذ يجذ٘ يُصٕر يُصٕر
يذًذ يذًٕد عثذ انذًٛذ
يرٚى طهعد اتراْٛى عثذهللا اتٕ انُعاش
يصطف ٙيذًذ يصطف ٙانشٛشُٙٛ
يعار عثذ انذهٛى رشاد يرٕنٙ
َٕال ادًذ ريضاٌ شهث ٙعٛاد
ايال يذًذ اتراْٛى عثذ انٓادٖ
ايٛرِ يذًذ يرٕنٗ عثذ انًطهة
آٚاب يذًذ يذًذ يذًذ عهٙ
تطًّ تطاو فرذٗ عثذ انًمصٕد يذًذ
دطاو ادًذ عهٗ دًٕدِ
دطاو انرفاع ٙيصطف ٙعمذِ
خانذ جًال يذًذ دطٍ ضكراَّ
خانذ رزق دافع يذًذ
خانذ عثذ انفراح عثذ انهطٛف ادًذ
خانذ كرو عه ٙعٕض عًر
عه ٙاشرف عه ٙاضًاعٛم
عًر عًاد زُٓٚى انذضٕل ٙعثذ انعظٛى
عًرٔ ادًذ يذًٕد عس انذ ٍٚانجْٕرٖ
فرذٗ يذًذ ٕٚضف جًعح انرشٛذٖ

إدارح شئىى الجزًبهج
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الوذيز التٌفيذي للجزًبهج

E-mail:bce@mans.edu.eg

كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الثبًيخ (  ) 7هعول الهيذروليكب
م
1
2
3
4
5
6
7

االســــــــــــــــــــــــــن

األيبم( الثالثبء -الثالثبء)
7112/6/71

7112/2/4

خانذ يذًذ يذًٕد َصر انذ ٍٚعثذ هللا
خانذ يذًذ َجٛة اتراْٛى عًر
خهٕد اشرف اتراْٛى اتراْٛى انخضر٘
رضا عثذ انالِ انطٛذ ضانى
شرٚف رضا ضاداخ يذًذ انًرٕنٗ
طارق يذًذ يذًذ يذًذ انًرض ٙصانخ
عادل ريضاٌ عه ٙدطٍ

 8عثذ انخانك يذًذ عثذ انخانك عهٙ
 9عثذ انردًٍ اتراْٛى تذٚر اتراْٛى عمم
 11عثذ انردًٍ ادًذ عثذ انذًٛذ انعطٛهٗ
 11عثذ انردًٍ َٕٚص يذ ٍٚانطٛذ َٕٚص
 12عثذ انمادر يذًذ عثذ انمادر يذًذ اتراْٛى
 13عثذ هللا فرذٗ اي ٍٛعثذ انذًٛذ انعًٛرٖ
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

عثذ انًُعى جْٕر عثذ انًُعى يذًذ انجُذٖ
عثذ انًُعى يخهص ادًذ ادًذ َٕفم
كرٚى ٔدٛذ اتراْٛى اي ٍٛضانى
يجاْذ ادًذ يجاْذ يذًٕد
يذًذ اتراْٛى عه ٙصاتر غُٛى
يذًذ ادًذ عثذ انعسٚس ادًذ انشاعر
يذًذ ادًذ عثذ انٓادٖ شرٚف
يذًذ ادًذ عه ٙدط ٍٛانسٚاخ
يذًذ ادًذ نطفٗ عثذ انطالو
يذًذ جالل يذًٕد شعثاٌ اتراْٛى
يذًذ رضا انطٛذ دط ٍٛاتراْٛى انُجار
يذًذ رضا عثذ انذًٛذ صثرٖ

إدارح شئىى الجزًبهج
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الوذيز التٌفيذي للجزًبهج

E-mail:bce@mans.edu.eg

كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الثبًيخ (  ) 7هعول الهيذروليكب
م

االســــــــــــــــــــــــــن

26

يذًذ ضعٛذ يُذِٔ يذًذ دطٍ رجة
يذًذ عاطف يُصٕر يذًذ دالٔج
يذًذ عثذ انردٛى انذضٕل ٙانذضٕل ٙعثذ رتّ
يذًذ ياجذ انًرغُ ٙيٕضٙ
يذًذ يذًذ فرذ ٙعه ٙشٓثٕب
يذًذ ْشاو انطٛذ عهٗ انفرداذٗ
يذًٕد اتراْٛى اتراْٛى انعٛطٕٖ

33

يذًٕد انطٛذ يذًٕد يذًذ ضٛذ ادًذ
يذًٕد شعثاٌ عثذ انطًٛع انطٛذ ضعذ هللا
يذًٕد صالح دطٍ يذًذ ضهًٛاٌ دٔٚذار

36

يصطفٗ رزق رزق عهٗ خضر

37

يصطفٗ يًذٔح ضانى عساو

38

يصطف ٙيذًذ ذٕفٛك يذًذ انطٛذ

39

َٕر انذ ٍٚجًعّ عثذ انطرار ضهًٛاٌ
اتراْٛى رضا اتراْٛى عثذ انفراح
اتراْٛى يرٕن ٙاتراْٛى اتراْٛى عسٚسج
اتراْٛى يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ
ادًذ اضرٖ عثذ انفراح انًغازٖ
ادًذ اشرف اتراْٛى انعٛطٕٖ فٕدِ
ادًذ اشرف عثذ انذفٛع عثذ انفراح
ادًذ اي ٍٛانشثرأٖ يذًذ عط ّٛيشًش
ادًذ جًال يذًذ دطٍ اتٕ انُجا
ادًذ دًذٖ اتراْٛى يذفٕظ
ادًذ رجة انطٛذ انشٛخ
ادًذ ضًٛر عثذ انًٕجٕد يذًذ عٛذ
ادًذ شٕلٗ َث ّٛيذًذ عهٗ
ادًذ صالح عثذ انغفار عهٗ
ادًذ طارق انطعٛذ عثذ هللا

27
28
29
31
31
32
34
35

41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53

إدارح شئىى الجزًبهج

كليخ الهٌذسخ – هجٌي الجزاهج الٌىعيخ – ثزًبهج هٌذسخ الجٌبء والتشييذ

األيبم( الثالثبء -الثالثبء)
7112/6/71

7112/2/4

الوذيز التٌفيذي للجزًبهج

E-mail:bce@mans.edu.eg

كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الثبلثخ (  ) 3هعول الهيذروليكب
م
1
2
3
4
5

االســــــــــــــــــــــــــن
ادًذ عادل انًغأرٖ عثذ انٓادٖ الشٍٛ
ادًذ عادل عثًاٌ يذًذ َصر
ادًذ عالء دطٍ انسْار
ادًذ عهٗ ادًذ يذًذ انعطاش
ادًذ عًاد انذ ٍٚادًذ انثٛهٙ

6

ادًذ فرذ ٙانطٛذ انطٛذ شرف انذٍٚ

7

ادًذ يذًذ اتٕ انفرٕح انطُثاطٗ

8

ادًذ يذًذ انطعٛذ يذًذ ْالل

9

ادًذ يذًذ انًرٕنٗ يصطفٗ

11

ادًذ يذًذ دطٍ يذًذ عثذ انردًٍ
يصطفَ ٙجاح عثذ انْٕاب اضًاعٛم
اضالو صالح انثٕٛي ٙعٕض
دطٍ فإاد يذًذ دطٍ انذذٚذ٘
ٚاضً ٍٛدًذ٘ يرٕن ٙيذًذ
ادًذ يذًذ رضا انشرت ُٗٛادًذ انعرضٗ
ادًذ يذًذ عثذ انًجٛذ اتٕ انغٛظ
ادًذ يذًذ عهٗ شعثاٌ انعشرٖ انمطرٖ
ادًذ يذًذ يذًذ اتراْٛى
ادًذ يذًذ يذًٕد انشرت ُٗٛضانى
ادًذ يذًذ يذًٕد رفٛك نثٛة ْالل
ادًذ يذًذ ٔفمٗ انطٛذ انطثع
ادًذ يذًٕد انغرٚة انشافعٙ
ادًذ َثٛم انذط ُٙٛيذًذ انذطُٗٛ
ادًذ ٔالء عثذ انًُعى عثذ انعسٚس دهًّٛ
اضراء عثذ انعسٚس عثذ انًغُٗ انشرتُٗٛ

11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

األيبم( االرثعبء -االرثعبء)
7112-2-5
7112-6-71

إدارح شئىى الجزًبهج
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الوذيز التٌفيذي للجزًبهج

E-mail:bce@mans.edu.eg

كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الثبلثخ (  ) 3هعول الهيذروليكب
األيبم( االرثعبء -االرثعبء)
االســــــــــــــــــــــــــن
7112-2-5
7112-6-71

م
26

اضالو ا ًٍٚعثذ انردًٍ انعسب
اضالو عسخ انغرٚة عثذ انًإيٍ يصطفٙ
االء يذًذ عثذ انًٕجٕد انثطَٕٙٛ
االء يذًذ يذًٕد انطٛذ
انطٛذ دايذ انطٛذ اتراْٛى

31

ايجذ يذًذ اشرف عثذ انردًٍ يذًذ ادرٚص

32

ايٛرج يصطفٗ عس انذ ٍٚيصطفٗ

33

اَص ادًذ ادًذ طّ

34

اًٚاٌ ضًٛر يذًذ اتراْٛى انشافعٗ

35

ا ّٚيصطفٗ ادًذ َصٛر
تاَط ّٛيذًذ اي ٍٛيصطفٗ انهثٕدٖ
تٛٛر ْاَٗ َثٛم فٓٛى
جاضر دط ٍٛعثذ انًذطٍ يذًذ انطٛذ
دازو عثذ انخانك دًذٖ عثذ انذًٛذ انطثع
دطاو انذ ٍٚيذًذ عهٗ يذًذ دٔٚذار ذمٗ انذٍٚ
دط ٍٛيذًٕد دط ٍٛيذًذ عهٗ انثٛهٗ
خانذ ادًذ اتراْٛى عثذ انعال
خانذ ثرٔخ ذٕفٛك فًٓٗ يذًٕد
دَٛا ادًذ يصطفٗ يصطفٗ اضًاعٛم
دُٚا ادًذ ضعذ اتٕ انمًصاٌ فرج
دُٚا ادًذ يصطفٗ يصطفٗ اضًاعٛم
رٔاٌ جًال يذًٕد عثذ انطالو
زاٚذ يذًذ يذًذ دًذ ادًذ
زْٛر َصر يذًذ َصر انثراشٗ
ضراج انذ ٍٚعاطف ضراج شاْ ٍٛانذٚثأٖ
ضعٛذ يًذٔح ضعٛذ يذًذ دطٍٛ
يذًذ يصطفٗ عثذ انخانك يصطفٗ
َٕرْاٌ اشرف يذًذ جًال انشثرأٖ

27
28
29
31

36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
47
48
49
51
51
52
53

إدارح شئىى الجزًبهج

كليخ الهٌذسخ – هجٌي الجزاهج الٌىعيخ – ثزًبهج هٌذسخ الجٌبء والتشييذ

الوذيز التٌفيذي للجزًبهج

E-mail:bce@mans.edu.eg

و

كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الزاثعخ (  ) 4هعول الهيذروليكب
األيبم ( الخويس  -الخويس)
االضــــــــــــــــــــــــــى
7112/2/6
7112/6/77

2

ضهطثٛم يذطٍ يذًٕد يذًذ ترٔو
ضً ّٛيذًذ عثذ انردًٍ يذًٕد اتراْٛى

3

شاْر يذًذ ريضاٌ عثذ انعسٚس

4

شرٚف اتراْٛى اتٕ انهٛم يٕضٙ

5

شرٚف عادل ادًذ عثذ انًذطٍ زٚذ

6

شرٚف يذًذ عثذ انٓادٖ ادًذ عهٗ انشٛخ
شٛر ٍٚآٚاب يذًذ يذًذ انجًم
عثذ انذٗ انطٛذ عثذ انذٗ يذًذ

9

عثذ انردًٍ انطعٛذ انًرض ٙانطعٛذ انطٛذ عجٕر

1

7
8

 11عثذ انردًٍ اٚ ًٍٚذ ٙٛيذًذ اضًاعٛم
 11عثذ انردًٍ دايذ ادًذ عالو
 12عثذ انردًٍ يذًذ صانخ صانخ انشرتُٙٛ
 13عثذ انردًٍ يذًذ فٕزٖ انجسار
 14عثذ انردًٍ يصطفٗ يذًذ ضعٛذ
 15عثذ هللا صفٕخ يطعذ يذًذ عثذ انطالو
 16عثذ هللا عثذ انٓادٖ دايذ عثذ انٓادٖ
 17عثذ هللا يذطٍ عثذ انردًٍ انطعٛذ انذذاد
 18عمثّ تذٚع دطٍ انرتٛع
 19عالء انطٛذ انطٛذ عٛطٗ
 21عالء عًرٔ ٚذ ٙٛيذًذ رزق
 21عهٗ ريضاٌ عهٗ زاٚذ
 22عهٗ يذًذ يذًذ عثذ هللا يذًذ غاَى
 23عه ٙانًهٛج ٙعه ٙانًهٛجٙ
24

عه ٙضاي ٙدطٍ ذٕفٛك دطٍ

25

عًر اشرف ادًذ انطعٛذ َصار

إدارح شئىى الجزًبهج
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الوذيز التٌفيذي للجزًبهج

E-mail:bce@mans.edu.eg

كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الزاثعخ (  ) 4هعول الهيذروليكب
و

االضــــــــــــــــــــــــــى

26

عًر اشرف انطٛذ انطعذَٗ
عًر آٚاب عًر اي ٍٛانًغرتٗ

28

عًر طارق يذًذ ادًذ شعالٌ

29

عًر يجذٖ يذًذ عثذ انًطهة انعٕٛطٗ

31

عًر يجذ٘ عثذ انهطٛف عًر يٕضٙ

31

عًر يذًذ عثذ انردًٍ انصذٚك
عًر يخرار يخرار انعط ٖٕٛشعٛر
عًر يصطفٗ تذٖٔ يذًذ انشعرأٖ

34

فاطًّ انسْراء يذًذ دطٍ عثًاٌ انجُذٖ

35

فاٚس صالح َعًاٌ َعًاٌ دًٕدِ

36

كايم فادٖ فارٔق عثذ انًطٛخ ٔٚصا دٔش

37

كرٚى ا ًٍٚرفعد انًٓذٖ

38

كرٚى صالح انطٛذ انًطهًاَٙ

39

كرٚى عالء يذًذ ضاليّ زغهٕل

41

يإيٍ يذًذ انطعٛذ يذًذ لٛثع

41

يذًذ انًرٕن ٙيذًذ ادًذ عهٗ

42

يذًذ ادًذ شاكر شاٍْٛ

43

يذًذ ادًذ عثذ انذٗ عثًاٌ

44

يذًذ ادًذ عثذ انرازق ادًذ

45

يذًذ ادًذ عطا هللا عهٗ يذًذ جثر

46

يذًذ ادًذ يذًذ ادًذ عرفاخ

47

يذًذ اضايّ صثٛخ ْالل جرتشّ

48

يذًذ اضًاعٛم عثذ انعسٚسانثذرأٖ انرفاعٗ

49

يذًذ انطٛذ يذًذ زغار٘

51

يذًذ انشرت ُٗٛيذًذ انشرت ُٗٛضعفاٌ

51

يذًذ انًرٕنٗ ريضاٌ انًرٕنٗ عطا

27

32
33
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كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الخبهسخ (  ) 5هعول الهيذروليكب
م

االســــــــــــــــــــــــــن

1

يذًذ تكر عطٛح ادًذ

2

يذًذ دازو اتراْٛى اتراْٛى طًاٌ
يذًذ خهف يذفٕظ عهٗ انذرٖٔ
يذًذ رجة انمُأٖ عثذ انٓادٖ
يذًذ رضا عثذ هللا دطٍ ايثاتٙ
يذًذ ريضاٌ عثذ انذًٛذ انًرٕنٗ
يذًذ ضٛاء انذ ٍٚانًذًذٖ يذًذ تٛثرش
يذًذ طارق يذًذ انغسانٗ ضراج
يذًذ طهعد اتراْٛى عثذ هللا اتٕ انُعاش
يذًذ عادل اتراْٛى ادًذ انطعٛذ انذُأ٘
يذًذ عثذ انرؤف دُفٗ عثذ انرؤف
عه ٙيذًذ عه ٙشعثاٌ
كرٚى كايم يذًذ عه ٙضعذ
يصطفٗ جاد هللا يذًذ اتراْٛى يذًذ جاد هللا
يصطف ٙانطعٛذ دط ٍٛعثذ انًجٛذ
يعرس صادق عهٕٖ صادق
يٛرَا يذًذ ٕٚضف لُذٚم
َذا عثًاٌ جْٕر دايذ دالِٔ
َٕرْاٌ ادًذ جًال انذ ٍٚدثٛة عٕف

3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25

األيبم ( االحذ  -االحذ )
7112-2-7
7112-6-11

ْاَٗ انطٛذ دًذ ضهًٛاٌ ضانى
ْثّ فكرٖ انًُذِٔ يذًذ انردم
ْشاو يذًذ ضهًٛاٌ يذًٕد شرٚف
ُْا يُصٕر عط ّٛعثذ انذًٛذ يُصٕر
يذًذ عثذ انعسٚس عهٗ عثذ انعسٚس عراتٗ
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كشف ثأسوبء طالة الوستىي (  ) 100التذريت الصيفي
الوجوىعخ الخبهسخ (  ) 5هعول الهيذروليكب
م

االســــــــــــــــــــــــــن

26

ٔنٛذ إَر يذًذ شعثاٌ

27

ٕٚضف ادًذ يذًذ صثرٖ ادًذ
ٕٚضف عثذ انٓادٖ عثذ انهطٛف نطفٗ انمههٗ
يوسف عماد محمد ابو القاسم يوسف
يذًذ عالء انذ ٍٚعثذ انًُعى يذًذ دطٍ
يذًذ عهٗ عثذ انفراح عثذ انذهٛى
يذًذ عًاد فًٓٗ اضًاعٛم
يذًذ فرٕدّ اتراْٛى عهٗ
يذًذ يذًذ عثذ انذًٛذ يذًذ انطٕخٗ
يذًذ يصطفٗ ادًذ ضهًٛاٌ فرغم
يذًذ يصطفٗ كايم انثٛهٗ
يذًذ يًذٔح يذًذ عًراٌ
يذًذ ْشاو انطٛذ اي ٍٛدطَّٕ
يذًذ ٚاضر عثذ انعال عثذ انعسٚس عثذ انعال
يذًذ ٚاضر يذًذ دطٍ انًٓذ٘
يذًذ ٚاضر يصطفٗ يذًذ دٕطر
يذًٕد ا ًٍٚيذًذ يذًٕد
يذًٕد جًال عهٗ عثذ انجٕاد
يذًٕد دهً ٙانطٛذ عافٛح
يذًٕد شٕلٗ اتٕ االَٕار َٕر
يذًٕد عثذ انعسٚس يذًذ عثذ انعسٚس شذاذّ
يذًٕد عَٕٗ يذًٕد صانخ دطٍ
يذًٕد كرٚى عثذ انعسٚس ْالل
يذًٕد يذًذ ضايخ انًكأٖ انطٛذ انًكأٖ
يرٚى ٕٚضف انثٕٛيٗ ٕٚضف ضهًٛاٌ
يصطفٗ ادًذ شكرٖ يذًذ انذضٕلٗ
يصطفٗ اشرف يصطفٗ اتراْٛى يٛرِ
يصطفٗ ذًٕٛر انطعٛذ يذًذ خهٛم
يذفٕظ ضعذ يذفٕظ انعشًأٖ

28
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34
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36
37
38
39
41
41
42
43
44
45
46
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51
51
52
53
54
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