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 التخرج
 2112 َفقح خاصح جايعح تٕنٛركُك فٙ تخارسد ُْذسح كًٛٛأٚح دكرٕراِ احساٌ عثذانْٕاب عهٙ انذْص  .1

2.  
عثذ انكرٚى حسٍٛ حًٕد 

 انجثٕر٘
 طة دكرٕراِ

جايعح كارٔل دافٛال نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2112 َفقح خاصح

 2111 َفقح خاصح جايعح انغرب فٙ ذًٛٛطٕارا عهى انهغح دكرٕراِ حًٕد ياْر حازو  .3

 طة دكرٕراِ انرتٛعٙ حسٍٛ عهٙ غصٌٕ  .4
جايعح كارٔل دافٛال نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2112 اجازج دراسٛح

 دكرٕراِ َجاح َعٛى يطهك  .5
ادارج انًحاصٛم 

 انحقهٛح

جايعح انعهٕو انسراعٛح ٔانطة انثٛطر٘ فٙ 

 تخارسد
 2113 قح خاصحَف

 2112 زيانح دراسٛح اكادًٚٛح انذراساخ االقرصادٚح فٙ تخارسد يحاسثح دكرٕراِ ْاذف عثذانحسٍٛ يجٛذ  .6

 2112 زيانح دراسٛح جايعح تخارسد انعهٕو انسٛاسٛح دكرٕراِ حسٍٛ يطرد طرٕٚ  .7

 ُْذسح يعًارٚح دكرٕراِ عثاش عثذانكاظى طاْر  .8
ٔذخطٛط  جايعح ٌٕٚ يُٛكٕ نهُٓذسح انًعًارٚح

 انًذٌ فٙ تخارسد
 2112 َفقح خاصح

 ُْذسح يعًارٚح دكرٕراِ يحًذ يُٓم عثذ انغُٙ  .9
جايعح ٌٕٚ يُٛكٕ نهُٓذسح انًعًارٚح ٔذخطٛط 

 انًذٌ فٙ تخارسد
 2111 اجازج دراسٛح

 2111 َفقح خاصح جايعح تٛرٛطد انًعهٕياذٛح دكرٕراِ اٚفاٌ ياضٙ حًسج  .11

 دكرٕراِ حٛذر عهٙ يحًذ  .11
قرصادٚح عالقاخ ا

 دٔنٛح
 2119 َفقح خاصح جايعح كرإٚفا

 ُْذسح يعًارٚح دكرٕراِ ياجذ عثاش عثذ  .12
جايعح ٌٕٚ يُٛكٕ نهُٓذسح انًعًارٚح ٔذخطٛط 

 انًذٌ فٙ تخارسد
 2111 َفقح خاصح

 2111 َفقح خاصح جايعح كرإٚفا ادارج دكرٕراِ ثاير ْاد٘ عثٕد  .13

 2111 َفقح خاصح جهًعح تٕنٛركُك فٙ ذًٛٛطٕارا ُْذسح يذَٛح دكرٕراِ انكرٔ٘ خهٛم يحًذ ْستر  .14

 ُْذسح يعًارٚح دكرٕراِ يحًذ سحاب يعٍ  .15
جايعح ٌٕٚ يُٛكٕ نهُٓذسح انًعًارٚح ٔذخطٛط 

 انًذٌ فٙ تخارسد
 2003 َفقح خاصح

 دكرٕراِ عهٙ عسٚس داخم  .16
االضعح  –طة 

 انرصٕٚرٚح
 2111 َفقح خاصح جايعح كرإٚفا

 دكرٕراِ سالو ٔحٛذ عاجم  .17
يعذاخ  –ذنح صٛ

 طثٛح

جايعح كارٔل دافٛال نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2111 َفقح خاصح

18.  
سٛرٔاٌ كارسٕل يحًذ 

 انطكرجٙ
 2111 َفقح خاصح جايعح أفٛذٕٚش ُْذسح يذَٛح دكرٕراِ

 2111 َفقح خاصح انجايعح انرقُٛح نهُٓذسح انًذَٛح فٙ تخارسد ُْذسح يذَٛح دكرٕراِ غانة احًذ عثذانرزاق  .19

 عقارٚر -صٛذنح  دكرٕراِ سٓاد سايٙ حًاد٘  .21
جايعح كارٔل دافٛال نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2111 َفقح خاصح

 2010 َفقح خاصح انجايعح انرقُٛح نهُٓذسح انًذَٛح فٙ تخارسد ُْذسح يذَٛح دكرٕراِ يحًذ كارسٕل كاَثٙ  .21

 2113 َفقح خاصح ًذَٛح فٙ تخارسدانجايعح انرقُٛح نهُٓذسح ان ُْذسح يذَٛح دكرٕراِ نًٗ احًذ عذا٘  .22

 انطة دكرٕراِ ايًٛح جًٛم طارش  .23
جايعح " كارٔل دافٛال " نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2114 َفقح خاصح

 2114 َفقح خاصح انجايعح انرقُٛح نهُٓذسح انًذَٛح فٙ تخارسد ُْذسح يذَٛح دكرٕراِ ياجذ فٛصم جاسى اناليٙ  .24

 انُٓذسح انًعًارٚح دكرٕراِ يُٓذ عثذ انسْرج جثار  .25
جايعح " ٌٕٚ يُٛكٕ" نهُٓذسح انًعًارٚح ٔذخطٛط 

 انًذٌ فٙ تخارسد
 2114 اجازج دراسٛح

 انسراعح دكرٕراِ يحًذ ضار٘ ٕٚسف  .26
جايعح انعهٕو انسراعٛح ٔانطة انثٛطر٘ فٙ 

 تخارسد
 2114 زيانح دراسٛح

 كًٛٛاء حٛاذٛح دكرٕراِ َٕرا ٔائم رضٛذ  .27
هطة ٔانصٛذنح فٙ جايعح " كارٔل دافٛال " ن

 تخارسد
 2114 َفقح خاصح

 كًٛٛاء حٛاذٛح دكرٕراِ يحًذ عثذ انْٕاب يحًذ  .28
جايعح " كارٔل دافٛال " نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2114 َفقح خاصح

 2114 َفقح خاصح جايعح تخارسد انسٛاحح دكرٕراِ َٕار َاظى رضٛذ  .29

 انُٓذسح انسراعٛح دكرٕراِ رضٛذ رٚسٍٚ ْارٌٔ يحًذ  .31
انعهٕو انسراعٛح ٔانطة انثٛطر٘ فٙ ايعح ج

 َاتٕكا-كهٕج
 2114 َفقح خاصح

 دكرٕراِ يخهص اسًاعٛم كاظى  .31
انرحكى ُْذسح 

 اٜنٙ ٔانحاسثاخ
 2113 َفقح خاصح جايعح تٕنٛركُك فٙ تخارسد

 انصٛذنّ دكرٕراِ رؤٖ عسٚس جاسى  .32
جايعح " كارٔل دافٛال " نهطة ٔانصٛذنح فٙ 

 تخارسد
 2113 َفقح خاصح

 


