
انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

انزغذيخ انزخصصيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ78( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخإطزاء دظٍ دمحم دظٍيبجظزيز يُٓٗ

جيذ72( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا80( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يًزبس96(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا88( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يمجٕل68( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخإطالو ػًبد فبرٔق انصُبفيزٖيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا80( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا86( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يمجٕل66( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ75(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس95(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزجإطالو يجذٖ دمحم ػهٗيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا86( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يمجٕل66( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يًزبس94( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يًزبس95(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزجآالء دبرى يذيٗ ػجذانغفبريبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل64( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا84( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا82( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا82( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يمجٕل60( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخأيبَٗ ػجذانجذيغ ػثًبٌيبجظزيز يُٓٗ

جيذ76( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ72( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يًزبس96(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس90( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يًزبس91(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزجثظًخ دًذٖ دظٍ دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يًزبس90( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ70( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا82( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا86( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍرمٗ أطؼذ يصطفٗ يذًٕديبجظزيز يُٓٗ

يًزبس95(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يمجٕل66( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يمجٕل62( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا86( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ
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انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

انزغذيخ انزخصصيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ72( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍرػب رػيذٖ دمحم ادًذيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا80( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يمجٕل66( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يمجٕل64( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يًزبس90.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس90( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍرضٕٖ فزذٗ يذًٕد درٔيغيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يًزبس92( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ70( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا80( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخسيُت طًيز طيذ دمحميبجظزيز يُٓٗ

جيذ72( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ74( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ74( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يمجٕل62( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخطبرح طيذ ػجذهللايبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا80( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا84( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يًزبس96(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ74( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يًزبس95(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزجطبرح ػبفؼٗ اثزاْيى ػهٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا84( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ جذا86( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يمجٕل66( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا88( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخفيشاٌ طُبٌ ػجذهللا ثٍ َؼىيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل68( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يًزبس94( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يًزبس97(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا80( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يمجٕل60( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخدمحم اطبيخ دهًٗ انٕساٌيبجظزيز يُٓٗ

جيذ78( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يًزبس98(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا84( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ72( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ
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انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

انزغذيخ انزخصصيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ جذا80( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخدمحم اطًبػيم دمحم أثٕفبرٗيبجظزيز يُٓٗ

جيذ78( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا86( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا86(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ76( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا82( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخدمحم دًذٖ دمحم ػجبَخيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يمجٕل66( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يًزبس94( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ72( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يمجٕل60( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخدمحم ػجذانؼبل جبد دطٕلٗيبجظزيز يُٓٗ

جيذ74( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا84( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ70( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا86( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخدمحم ػيذ ػجذانزاسق دمحميٍيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا88( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا82( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا86.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ70( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا84( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخدمحم يصطفٗ فؤاد دمحميبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا87.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ74( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ جذا84( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يمجٕل64( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يمجٕل64( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخيزٔح طؼيذ ػجذانًُؼى اييٍيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا88( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يمجٕل64( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يًزبس93.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا84( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

[غيبة]0( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخيزِٔ طؼيذ دمحم يُصٕريبجظزيز يُٓٗ

[غيبة]0( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

[غيبة]0( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

[غيبة]0( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ
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انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

انزغذيخ انزخصصيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يمجٕل66( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخيصطفٗ دمحم اثزاْيى جٕدِيبجظزيز يُٓٗ

جيذ74( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا80( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

يمجٕل62( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ جذا88( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍيُٗ اثزاْيى اثٕانفزٕح الػيٍيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا88.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ78( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ جذا80( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا88( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍْبَٗ صالح يذًٕديبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل62( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يمجٕل67.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ76( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ78( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يًزبس92(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزجْجخ هللا طبرق طؼذيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل68( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

جيذ جذا80( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا82( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ70( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ

جيذ جذا86( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍْجخ دمحم فزاج ػٕيضيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا84( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

يًزبس92( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يًزبس95.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يمجٕل60( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يًزبس90( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍْذيم دمحم انضيبء دمحميبجظزيز يُٓٗ

جيذ78( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

يًزبس92.5(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ76( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ70( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخ

يمجٕل68( د د823)َظى ادارح انجٕدح فٗ يُؼئبد انزغذيخْؼبو دمحم انطيت دمحميبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا84( د د822)(2)انزغذيخ فٗ انذبالد انًزضيخ

جيذ جذا84( د د821)انزمُيبد انذذيثخ فٗ يجبل انزغذيخ

جيذ جذا85(د د)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( د د824)انزػبيخ انغذائيخ نهًظُيٍ
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انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يًزبس90( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبداثزاْيى دمحم ػًز دمحم ػجذانًُؼىيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98(و و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ76( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخ

جيذ جذا88( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

جيذ جذا82( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخ

يًزبس97.5(و و)( و د800)يؼزٔع انزخزجاييز يذًٕد دمحم ػجذهللايبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

جيذ جذا84( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخ

جيذ74( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخ

يًزبس94( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبد

يمجٕل68( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبددظٍ ػهٗ دظٍ دظيٍيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل68( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخ

ضؼيف جذا14( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخ

جيذ جذا86( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

يًزبس90( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخػجذانًُؼى ػيذ دُفٗ ريضبٌيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

جيذ76( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخ

يًزبس97.5(و و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس90( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبد

جيذ جذا86( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبدػهٗ صجزٖ سكٗ دمحم انزٔيٗيبجظزيز يُٓٗ

جيذ70( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخ

جيذ72( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخ

جيذ جذا88( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

يًزبس97(و و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس94( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخػيذ دمحم ػهٗ أثٕػجِٕيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا88( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخ

يًزبس94( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

يًزبس98( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبد

يمجٕل68( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخيصطفٗ دجٕ اثزاْيى سكٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبد

جيذ جذا82( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخ

يًزبس98(و و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

Monday, December 28, 2020 20 من 5صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يمجٕل68( و و825)انًكبفذخ انًزكبيهخ الفبد انًذبصيم انذمهيخْبنّ صالح اطًبػيم ْالليبجظزيز يُٓٗ

جيذ78( و و821)انًكبفذخ انجيٕنٕجيخ نالفبد انذؼزيخ

يًزبس90( و و823)انجذائم االيُخ ايكبفذخ االفبد

يًزبس94( و و822)انزخطيظ االطززاريجٗ نًكبفذخ االفبد

Monday, December 28, 2020 20 من 6صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

اَزبج انخضز فٗ االراضٗ انصذزأيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يًزبس98( ا ر823)اَزبج انخضز انصيفيخ فٗ االراضٗ انصذزأيخجًبل دمحم دظٍ دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98(أ ر)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا88ا ر/ ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس94( ا ر825)اَزبج رمبٖٔ انخضز

جيذ جذا88( ا ر822)رزثيخ انخضز نزذًم انظزٔف انجيئيخ انمبطيخ

يًزبس100( ا ر823)اَزبج انخضز انصيفيخ فٗ االراضٗ انصذزأيخطهؼذ َبدٖ ػجذهللا خهيميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96( ا ر822)رزثيخ انخضز نزذًم انظزٔف انجيئيخ انمبطيخ

يًزبس94( ا ر825)اَزبج رمبٖٔ انخضز

يًزبس92ا ر/ ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس99.5(أ ر)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( ا ر822)رزثيخ انخضز نزذًم انظزٔف انجيئيخ انمبطيخدمحم دظٍ انصبدق دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ا ر825)اَزبج رمبٖٔ انخضز

يًزبس100( ا ر823)اَزبج انخضز انصيفيخ فٗ االراضٗ انصذزأيخ

يًزبس90ا ر/ ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس98(أ ر)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( ا ر825)اَزبج رمبٖٔ انخضزيذًٕد دمحم دمحم ػجذانكزيىيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس100( ا ر823)اَزبج انخضز انصيفيخ فٗ االراضٗ انصذزأيخ

يًزبس90( ا ر822)رزثيخ انخضز نزذًم انظزٔف انجيئيخ انمبطيخ

يًزبس98(أ ر)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92ا ر/ ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

Monday, December 28, 2020 20 من 7صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

اَزبج انًذبصيم رذذ انظزٔف انمبطيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يًزبس90( و ق823)ثيئخ ٔيكبفذخ انذؼبئغػيًبء ػبدل دمحم ػطبيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( و ق822)اَزبج ٔفظيٕنٕجيب انزمبٖٔ

يًزبس100( و ق825)االَزبج انؼضٕٖ نهًذبصيم

جيذ جذا80( و ق821)اَزبج يذبصيم انذجٕة ٔانجذٔر انجمٕنيخ

[غيبة]0( و ق825)االَزبج انؼضٕٖ نهًذبصيمػجذانزدًٍ دمحم طيف انذيٍيبجظزيز يُٓٗ

[غيبة]0( و ق822)اَزبج ٔفظيٕنٕجيب انزمبٖٔ

[غيبة]0( و ق823)ثيئخ ٔيكبفذخ انذؼبئغ

[غيبة]0( و ق821)اَزبج يذبصيم انذجٕة ٔانجذٔر انجمٕنيخ

جيذ جذا84( و ق821)اَزبج يذبصيم انذجٕة ٔانجذٔر انجمٕنيخدمحم طبنى اثٕطزيغ ادًذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98( و ق825)االَزبج انؼضٕٖ نهًذبصيم

يًزبس90( و ق822)اَزبج ٔفظيٕنٕجيب انزمبٖٔ

جيذ78( و ق823)ثيئخ ٔيكبفذخ انذؼبئغ

Monday, December 28, 2020 20 من 8صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

رذبنيم كيًيبئيخ سراػيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يمجٕل66( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخآالء اطبيّ سكزيب انظيذيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل62( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

يًزبس90(د ن)( و د800)يؼزٔع انزخزج

ضؼيف58( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

يمجٕل68( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

يمجٕل60( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخجبد هللا طيذ جبد هللا ػجذانهطيفيبجظزيز يُٓٗ

ضؼيف جذا44( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

ضؼيف50( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

يمجٕل60( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

ضؼيف52( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخرَذا دظٍ يصطفٗ انظيذيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل64( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

ضؼيف جذا14( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

ضؼيف48( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

يًزبس90( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخػزٔق ادًذ دمحم ػجذانٕادذيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا83( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

يًزبس92( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

يًزبس90( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

يًزبس94(د ن)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ79( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخػجذانزدًٍ اػزف دمحم خهيفخيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

جيذ جذا85(د ن)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ78( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

جيذ78( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

ضؼيف جذا42( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخػًز يذًٕد لزَٗ اطًبػيميبجظزيز يُٓٗ

ضؼيف52( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

ضؼيف50( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

ضؼيف جذا44( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

جيذ جذا84( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخػٕض رػذٖ ػجذانفزبح ػذبرخيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

يًزبس94(د ن)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ78( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

جيذ جذا85( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

يمجٕل68( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخٔالء دمحم يصطفٗ رضٕاٌيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل66( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

يمجٕل64( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

يمجٕل62( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

Monday, December 28, 2020 20 من 9صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

رذبنيم كيًيبئيخ سراػيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ جذا86(د ن)( و د800)يؼزٔع انزخزجيبطز دظيٍ ػجذانًؼش ثذٖٔيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا80( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخ

جيذ جذا86( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

جيذ جذا84( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

جيذ79( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

جيذ جذا82( د ن821)رذهيم انًزكجبد االطبطيخيبطًيٍ ػالء انذيٍ طيذيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا82( د ن823)كيًيبء انُجبد ٔسراػخ االَظجخ

يًزبس94( د ن822)رذهيم انًزكجبد انثبَٕيخ

يًزبس93(د ن)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ72( د ن824)كيًيبء ٔرذهيم انظٕائم انذيٕيخ

Monday, December 28, 2020 20 من 10صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

رُظيك دذائك انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يًزبس90( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓبأثبَٕة طًيز جزجضيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

جيذ جذا84( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

جيذ جذا84( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ جذا85(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزجرضب ػجذانذايى دمحم ػجذانفزبحيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

يًزبس94( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

يًزبس94( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

يمجٕل68( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ70( د ح821)إَاع انذذائكػجذانجٕاد دمحم ػجذانجٕاديبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا85(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس90( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

جيذ جذا86( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

يًزبس92( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

جيذ78( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػتػجذانذهيى فؤاد دمحم اثزاْيىيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا87.5(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزج

ضؼيف52( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ78( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

جيذ جذا86( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

يًزبس92( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓبػجذانزدًٍ اطًبػيم دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

يًزبس96( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

جيذ جذا84( د ح821)إَاع انذذائك

يمجٕل64( د ح821)إَاع انذذائكػجذانؼشيش لزَٗ يٕطف سيذاٌيبجظزيز يُٓٗ

جيذ76( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

يمجٕل65(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

جيذ جذا88( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

جيذ جذا82( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓبػهٗ اطًبػيم ػيظٗ ػًزيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

جيذ74( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ جذا85(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

Monday, December 28, 2020 20 من 11صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

رُظيك دذائك انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ جذا80( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓبػيذ دظيٍ ػطيخيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

يمجٕل62( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ جذا86( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

يًزبس94( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػتدمحم يذًٕد ادًذ ػجذانجبلٗيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

يًزبس90(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا84( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ جذا88( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

جيذ جذا80( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓبيزيى انمض دٔيبديٕص ْٔيتيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا88( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓب

جيذ جذا80(د ح)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس90( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

جيذ72( د ح821)إَاع انذذائك

جيذ جذا86( د ح824)صيبَخ انذذائك ٔيؼذارٓبَبصز ادًذ ثظيَٕٗيبجظزيز يُٓٗ

جيذ76( د ح821)إَاع انذذائك

يًزبس92( د ح822)يُؼئبد انذذائك ٔيزافمٓب

يًزبس90( د ح823)َظى رٖ ٔصزف انذذائك ٔانًالػت

Monday, December 28, 2020 20 من 12صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

سراػبد يذًيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يًزبس90( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخإَر صجذٗ ػجذانؼشيش ادًذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس99(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس100( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

يًزبس96( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخ

يًزبس96( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخايًٍ دظيٍ ػهٗ انظيذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس93( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخ

يًزبس98( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

يًزبس99(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخطًبح ػٕلٗ ػجذانؼشيشيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا84( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخ

يًزبس98(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس96( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

جيذ جذا82س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس98(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزجػبطف يخزبر ػهٗ صبثزيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخ

يًزبس96( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخ

جيذ78س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس96( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

يًزبس93( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخػجذانؼشيش اثزاْيى ػجذانؼشيش سغجٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

يًزبس98(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخ

جيذ72س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس92( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخَصز ادًذ صالح ػجذهللايبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا80س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس90( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخ

يًزبس98(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس94( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

يًزبس90( س و822)ركُٕنٕجيب اَزبج انخضز انثبَٕيخ فٗ انشراػبد انًذًيخٔنيذ جًبل انذيٍ دمحم رطالٌيبجظزيز يُٓٗ

جيذ74س و ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يًزبس92( س و824)اػذاد ٔرذأل ٔرخشيٍ انخضز

يًزبس98(س و)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس94( س و822)االَزبج انؼضٕٖ نًذبصيم انخضز فٗ انشراػبد انًذًيخ

Monday, December 28, 2020 20 من 13صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

سراػخ ػضٕيخ انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ71( س ع823)ادارح ديٕاَبد انًشرػخ انؼضٕيخيذًٕد ػذبرخ دظيٍيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا88س ع ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

يمجٕل68( س ع824)اَزبج َجبربد انشيُخ ٔانُجبربد انطجيخ ٔانؼطزيخ انؼضٕيخ

جيذ جذا82( س ع822)جٕدح ٔأيبٌ انغذاء

جيذ74( س ع824)اَزبج َجبربد انشيُخ ٔانُجبربد انطجيخ ٔانؼطزيخ انؼضٕيخٔطبو ػجذانؼظيى ادًذيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا84( س ع822)جٕدح ٔأيبٌ انغذاء

جيذ جذا81( س ع823)ادارح ديٕاَبد انًشرػخ انؼضٕيخ

جيذ78س ع ( ح ع821)انًكبفذخ انًزكبيهخ نالفبد

Monday, December 28, 2020 20 من 14صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

طاليخ انغذاء ٔرٕكيذ انجٕدح انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ جذا88( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخإطالو ػطيخ طيذ ادًذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا88( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخإطالو دمحم غزيت ػهٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس96( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس94( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا80( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخاثزاْيى ادًذ خهف هللا ادًذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس98( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

جيذ جذا84( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس90(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا84( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخادًذ جًؼخ فؤاد جًؼخيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا86( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس96( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗادًذ دفُٗ دمحم ػجذانؼبفٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس100( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس98(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ76( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخادًذ طبيخ خهيم ػجذهللايبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا88( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

جيذ جذا85(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا86( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

جيذ جذا80( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس94( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗادًذ دمحم يٕطف ػجذانذهيىيبجظزيز يُٓٗ

جيذ78( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

جيذ جذا88( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

Monday, December 28, 2020 20 من 15صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

طاليخ انغذاء ٔرٕكيذ انجٕدح انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

جيذ76( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗايًبٌ انًذًذٖ دمحم دظٍيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل68( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

جيذ جذا84( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

جيذ جذا86( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

ضؼيف جذا12( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخايًبٌ ػجذانزدًٍ ػجذانزاسق دُفٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ76( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس96.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا86( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس96( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخثبطى طؼيذ صبدق اثْٕيجّيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا84( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس98(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ74( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخدبسو أْبة دمحم ػُبَٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

جيذ جذا88( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس94( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس90(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا88( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخدظبو فؤاد اثٕانغيظيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس94( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس94( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس96( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗريٓبو جًيم فٓيى دُبيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس90( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس96.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ78( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس90(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزجػجذانخبنك دمحم ػجذانخبنك دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس100( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس92( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس98( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

Monday, December 28, 2020 20 من 16صفحة

الطالب سبق رسوبه او غيابة بعذر غيز مقبول* مقبول 



انزمذيزانذرجخاطى انًمزراطى انطبنتانذرجخ انؼهًيخ

طاليخ انغذاء ٔرٕكيذ انجٕدح انزخصص

جبيؼخ انمبْزح:كهيخ انشراػخ

كُززٔل انذراطبد انؼهيب

انثبَٗ: انفصم انذراطٗ 

2020-2019: انؼبو انجبيؼٗ 

يًزبس90(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزجػجذهللا دظبو ادًذ دظٍيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

جيذ78( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

جيذ جذا88( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس96( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗػجذانُبصز دمحم طبنىيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

جيذ جذا84( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

[غيبة]0( ص ؽ821)رذهيم االغذيخػًبد ػجذانؼظيى رٕفيك يصطفٗيبجظزيز يُٓٗ

[غيبة]0( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

[غيبة]0( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

[غيبة]0( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

جيذ78( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخػًبد فزذٗ ادًذ دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس94( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس98( ص ؽ821)رذهيم االغذيخفبطًخ دظٍ دمحم يذفٕظيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

جيذ76( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس92( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس96( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاءلصٗ دمحم اثزاْيى ػشديبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا84( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس94( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس92( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗدمحم جًؼخ ػجذانمبدر دظبَيٍيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس98(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

جيذ جذا84( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس92( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ
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يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗدمحم صالح دمحم ادًذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس96( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس99(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا88( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس92( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

جيذ جذا86( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخدمحم دمحم دظٍ اثْٕبػىيبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا80( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس96( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس92( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

ضؼيف58( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخدمحم يذًٕد ججز اثٕانذْتيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا82( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس90( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

جيذ جذا82( ص ؽ821)رذهيم االغذيخدمحم يًذٔح سكزيب ػهٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

جيذ جذا85(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا86( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗيذًٕد صجذٗ ػجذانظالو يذًٕديبجظزيز يُٓٗ

جيذ جذا86( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

جيذ جذا85(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

جيذ74( ص ؽ821)رذهيم االغذيخيذًٕد ػهٗ دمحم دظٍ انخٕنٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس98(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

ضؼيف جذا14( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

جيذ جذا82( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاءيصطفٗ ثبثذ دمحم ثبثذيبجظزيز يُٓٗ

جيذ78( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

جيذ جذا84( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا84( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ
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يًزبس98( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاءيصطفٗ جالل اثزاْيى رَٕٗيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس94( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس99(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس92( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

جيذ جذا88( ص ؽ821)رذهيم االغذيخيٓبة رضب ػجذانظيذ انصبٖٔيبجظزيز يُٓٗ

يمجٕل66( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

جيذ جذا84( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يمجٕل68( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس98( ص ؽ821)رذهيم االغذيخْذٖ انزدًٍ ػجذانذًيذ دمحميبجظزيز يُٓٗ

يًزبس100( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ

يًزبس92( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس96.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس100( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس100( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائْٗيثى ادًذ ػجذانُجٗ ادًذيبجظزيز يُٓٗ

يًزبس90( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخ

يًزبس100( ص ؽ824)دهٕل انًؼبكم انفُيخ

يًزبس96( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس92.5(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

جيذ جذا88( ص ؽ822)ييكزٔثيٕنٕجيب االغذيخيبطز جًبل ػثًبٌ يُصٕريبجظزيز يُٓٗ

يًزبس92( ص ؽ825)يهٕثبد انغذاء

يًزبس96( ص ؽ821)رذهيم االغذيخ

يًزبس98(ص ؽ)( و د800)يؼزٔع انزخزج

يًزبس98( ص ؽ823)رمُيبد انفذص انغذائٗ
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