
األوني  حكشف تأسًاء انطالب األوائم انًقيدين تانفرق

وانثانيح ين سيتى تىزيع أخهسج انحاسة انهىحي عهيهى 

 3102/3102نهعاو اندايعي 

 

 طالب انفرقح األوني

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز دعاء يذًذ يرعٗ ْالنٗ  1

 يًراز َعًح هللاادًذ يصطفٗ ادًذ يذًذ يصطفٗ   2

 يًراز عهٗ ٕٚضف ضهطثٛم صالح  3

 يًراز يذًٕد عثذ هللا انطعٛذ يذًٕد شرا  4

 يًراز يصطفٗ تٓجد ضانى انرخأٖ  5

 يًراز َٓٗ جًال ادًذ إتراْٛى جُذ٘  6

 يًراز يذًذ يصطفٗ انذضٕلٙ دافع انطٛذ  7

 يًراز يذًذ يذطٍ دايذ يذًذ دَٛا  8

 يًراز ضارج دايذ يذًذ دايذ َٕر  9

 يًراز عثذ انٓادٖ ضهًٛاٌ أًٍٚ رضا خطاب  11

 يًراز كٛرنص يجذ٘ فٛهٛة إتراْٛى  11

 يًراز يصطفٗ يذًذ انطٛذ عثذ انمادر انذٚططٙ  12

 يًراز أًٍٚ طارق شعثاٌ ادًذ انُاظر  13

 يًراز ٔصفٗ جًال ٔصفٗ ادًذ  14

 يًراز عثذ هللا عصاو عهٗ يذًذ أتٕ انعال  15

 يًراز يذًذ جًال انطٛذ دطٍ  16

 يًراز انطٛذ إتراْٛى انطٛذ إتراْٛى زٚذ  17

 يًراز دازو يذًذ يذًذ عهٗ انثهمُٛٗ  18

 يًراز عًر ادًذ عاشٕر انذارٌٔ  19

 يًراز يذًذ يذًٕد صاتر يذًٕد شذاذّ  21

 يًراز ٔنٛذ ٚاضر ْاشى عثذ انْٕاب انشرتُٛٗ أتٕ جاز  21

 يًراز ادًذ داذى عثذ انهطٛف ٕٚضف عطٛح  22

 يًراز ذ خانذ عهٗ إتراْٛى دثشيذً  23

 يًراز ٕٚضف يذًذ ٕٚضف إضًاعٛم  24

 يًراز يذًذ عصاو انذٍٚ يذًذ يذًذ شعٛة  25
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز تذر ىعثذ انعهٛيذًذ  ىعثذ انعهٛانسْراء   26

 يًراز لعثذ انعاعهٗ ضعذ  إتراْٛىعهٗ   27

 يًراز انخٛر عرٚثّأتٕ عًر تطاو   28

 يًراز دثٛة رجة ٍضٛاء انذٚضايخ   29

 يًراز يُذٔر عطٛحادًذ عهٗ عهٗ   31

 يًراز ٙعثذ انُثادًذ يذًذ رضٕاٌ يذًٕد   31

 يًراز ادًذ ٔفمٗ ادًذ دأد  32

 يًراز يرٚى ياْر فٕزٖ كايم  33

 يًراز يُٛا ٚطرٖ ضًٛر اضكُذر  34

 يًراز ادًذ يصطفٗ انذضٕلٗ دافع انطٛذ  35

 يًراز انشُأٖ عثذ هللاعهٗ  عثذ هللا  36

 يًراز َٓٗ ادًذ ادًذ خضر ٕٚضف  37

 يًراز ضاليّ ٗعثذ انغُادًذ يذًٕد ادًذ   38

 يًراز يذًذ ادًذ يشعم إضالو  39

 يًراز جثر سعثذ انعسٚادًذ  سعثذ انعسٚٚطٍ   41

 يًراز يذًٕد يرزٔق يذًذ طّ انساْذ  41

 يًراز هًٗ يُصٕريٛار يجذٖ ادًذ د  42

 يًراز جرجص خعثذ انًطٛرٔٚص فكّٛ   43

 يًراز دطٍٛ ىعثذ انكرٚ سعثذ انعسٚادًذ انطٛذ   44

 يًراز خانذ ىعثذ انعظٛيذطٍ  أضايّ  45

 يًراز عثذانٓادٖ انطٕٚم سعثذ انعسٚدُٚا   46

 يًراز كرٚى انطٛذ يذًذ عثذانٓادٖ انطٛذ  47

 يًراز صطفٗ ريٛخي انذطُٛٙيصطفٗ  عثذ هللا  48

 يًراز ادْى اضعذ يذًذ دٕاذر  49

 يًراز ادًذ انثطَٕٛٗ إضًاعٛمعًر يذًذ   51
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نثانيح شعثح انهندسح انًعًاريحطالب انفرقح ا

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز ضًر تالل يذًذ عهٙ انثطرأ٘ 1

 يًراز ادًذ اتراْٛى يخرار جاب هللا 2

 يًراز ٕضف عسٚسْٛهٍٛ َعٛى فؤاد ٚ 3

 يًراز يذًذ عثذ انعسٚس انذرُٚٙ يذًذ األدًذ٘ دأد 4

 جٛذ جذا يذًذ انراتعٙ خهٛم انًطأ٘ 5

 جٛذ جذا ذطثٛخ عالء يرٕنٙ يمثم 6

 جٛذ جذا ضذر دطٍ انُثرأ٘ دطٍ انُثرأ٘ 7

 جٛذ جذا ياجذ صفٕخ عثذ انهطٛف انثذٔ٘ يذًذ انثُا 8
 

 

 

 

 

 

 

عثح هندسح انحاسثاخ نثانيح شطالب انفرقح ا

 واننظى

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز دطاو يجذ٘ دطٍ دطٍٛ تهذّ 1

 يًراز ادًذ ضعذ رضٕاٌ عهٙ انصٛاد 2

 يًراز ادًذ يذًذ َصر انثطرأ٘ 3

 يًراز يذًذ رضا أتٕ انفرٕح يذًذ 4

 يًراز آّٚ يذًذ انذطٍُٛ عهٙ يصطفٙ كشك 5

 يًراز ْذٚر عثذ انهطٛف يذًذ عثذ انهطٛف 6

 يًراز يذًذ يذًٕد عثذ انمادر عثاش ضانى 7

 يًراز َٓال أَٛص يُصٕر نثٛة انسلرد 8
 

 

 

 

 

 

 

 

 



نثانيح شعثح هندسح انقىي طالب انفرقح ا

 انًيكانيكيح

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز جٕرج اشرف فٕز٘ غانٙ 1

 يًراز إتراْٛى رتٛع إتراْٛى انطكر٘ 2

 يًراز فارٔق فرذٙ شفٛك تذر 3

 يًراز ٔنٛذ إتراْٛى انطعٛذ انطٛذ يطر 4

 يًراز انُجار ٙادًذ انًرٕنٙ يصطف 5

 يًراز يذًذ ياْر يذًذ انطعٛذ يذًذ انخرٚثٙ 6

 جٛذ جذا كرو يذًذ يذًذ انٓاد٘ ضهًٛاٌ انغرتأ٘ 7

 جٛذ جذا يذًذ يجذ٘ أتٕ انفرٕح االياو 8
 

 

 

 

 

 

خ انقىي واآلالنثانيح شعثح هندسح طالب انفرقح ا

 انكهرتيح

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز انطٛذ تركاخ ادًذ يذًذ ضاليح 1

 يًراز يذًذ زكٙ انخضر عهٙ 2

 يًراز عادل عثذ انْٕاب عطٛح عثذِ جثر 3

 يًراز ادًذ َادر عطِٕ يذًٕد شرا 4

 يًراز ادًذ يطعذ عثذ انفراح إتراْٛى 5

 يًراز ادًذ يذًٕد يصهذٙ يذًذ يُذٔر 6

 يًراز ذ عطِٕ يذًذ عسبيذًذ اضع 7

 يًراز ْثّ ضانى إضًاعٛم جثر انسْٛر٘ 8
 

 

 

 

 

 

 

 



نثانيح شعثح هندسح االنكترونياخ طالب انفرقح ا

 واالتصاالخ

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز َٕرا إتراْٛى إَٔر إتراْٛى تاشا 1

 يًراز َٓٗ عثذانهطٛف أتٕ انخٛر يصطفٗ 2

 رازيً إُٚاش إتراْٛى يذًذ إتراْٛى خضرِ 3

 يًراز شًٛاء يذًذ عثذانغُٙ عثذانعسٚس خهعّ 4

 يًراز ْانّ يجذ٘ عثذانعسٚس عطاف 5

 يًراز آّٚ َاجٙ أدًذ عثذانرازق 6

 يًراز يذًٕد فٕز٘ يذًذ عثذانغُٙ إضًاعٛم 7

 يًراز عثذهللا عادل انٕٓار٘ يذًذ األيٛر 8
 

 

 

 

 

 

 

 نثانيح شعثح انهندسح انًدنيحطالب انفرقح ا

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز د شعثاٌ انًرضٙيذدد يذًٕ 1

 يًراز أضًاء فٕز٘ عهٙ ٕٚضف دًٕدِ 2

 يًراز ادًذ أًٍٚ فرذٙ عثذ انذًٛذ انطٛذ 3

 يًراز ادًذ دًذ٘ زكٙ عهٙ انسايم 4

 يًراز آالء عثذ انردٛى يذًذ عثذ انًعطٙ عالو 5

 يًراز ادًذ ٔدٛذ ادًذ جًعّ ٕٚضف 6

 يًراز يذًذ ضًٛر يذًذ انشذاخ أتٕ َار 7

 يًراز ذ َثٛم إتراْٛى عٕادادً 8

 يًراز عثذ هللا يذًذ يذًذ عثذ انًعطٙ عالو 9

 يًراز ادًذ عثذ هللا تذٚر عثذ هللا زغهٕل 11
 

 

 

 

 

 

 



 

 نثانيح شعثح هندسح انغسل واننسيحطالب انفرقح ا

 

 تقديره اسم الطالب م

 جٛذ  يذًٕد ادًذ عثذ هللا دافع 1

 جٛذ عثٛر يذًذ طهعد عهٙ 2
 

 

 

 

 

 

 

نثانيح شعثح هندسح اإلنتاج طالب انفرقح ا

 وانتصًيى انًيكانيكي

 

 تقديره اسم الطالب م

 يًراز عثذ انردًٍ دطاو انذٍٚ يذًذ يذًذ انًرضٙ 1

 جٛذ يصطفٙ عٕض هللا ٚاضٍٛ صذٚك 2
 


