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إترا١ُ٘ ِذّٛد إترا١ُ٘ عٛض دّاد10841ٖ

ادّذ اٌط١ذ ِذّذ اترا١ُ٘ دط10842ٓ١

ادّذ ا٠ّٓ ِذّٛد عسخ اٌذٛش10843ٝ

ادّذ دطٕٝ اٌط١ذعثذ اٌجٛاد عٍٝ شّص10844

ادّذ دط١ٓ غأُ ضالِٗ ضٕٙٛر10845ٜ

ادّذ عٍٟ دطٓ عثذ اٌخاٌك10846

ادّذ فؤاد أ١ِٓ ٔصار10847

ادّذ ِذطٓ عثذاٌعاي ِصطفٟ ٔافع10848

ارٜٚ عسخ ِصطفٝ ِذّٛد اتٛ ضعذ10849

اضراء ِذّذ ٔف١ص عٍٝ وشاف10850

اضراء ِذّٛد رجة تططا٠ٚطٝ ع10851ٍٝ

اضّاء صالح ِماٜٚ دّذ خاٌذ10852

اضّاء عثذاٌعس٠س اتٛتىر عثذاٌعس٠س10853

اضّاء عّاد ِذّذ ادّذ عّر10854

اضّاء ِذّذ عثذ اٌّمصٛد رجة10855

آالء ع١ذ عثذاٌردّٓ عٍٟ أتٛز٠ذ عّار10856

اٌس٘راء ادّذ شٛلٝ ادّذ عط١ح10857

اٌط١ذ عصاَ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ِذّذ10858

أ١ِٕح فرج ِذّٛد عثذ اٌذ١ّذ اٌذٕا10859ٞٚ

ا١ِٕح ٔصر ِذّذ غأُ ضا10860ٌُ

ا١ِرج ادّذ ِذّذ ِذّذ عثذاٌردّٓ اٌجارد10861ٝ

أ١ِرج دّذٞ فرذٟ ادّذ ٠ٛضف10862

غغغغغغغxغxغأ١ِرج ِذّذ عثذ إٌثٟ ِرضٟ ِذّذ10863

ا١ِرٖ شٛلٝ اضّاع١ً ِذّذ ٠ٛضف10864

إٔجٟ عثذ اٌطالَ ِصطفٝ ِذّذ10865

ا٠ح ضاٌُ عثذ إٌثٝ ضاٌُ عٛض هللا10866

آ٠ح شذاذٗ ا١ٔص ِذّذ اٌعش10867

ا٠ح ٌطفٟ ٔا٠ف عثذ اٌج١ذ10868

ا٠ح ِذّذ ضعذ ذرو10869ٝ

ا٠ّاْ ادّذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ اٌشعرا10870ٜٚ

ا٠ّاْ ادّذ ادّذ ِٕصٛر ِذّذ10871

إ٠ّاْ شذاذح عثذ اٌرازق ج٠ٛذج10872

ا٠ّاْ صثرٜ عٍٝ اتٛر10873ٗ٠

ا٠ٕاش ِصطفٝ واًِ دّذ فراج10874

ا٠ٗ ضع١ذ عثذ اٌذ١ٍُ عثذ اٌٍط١ف ِذّذ10875

ا٠ٗ ِذّذ تذ٠ر فرٛح10876

ا٠ٗ ِذّذ ضعذ واًِ ز٠ٓ اٌذ10877ٓ٠

تطّح عادي عثذ اٌجٛاد عثذ اٌطالَ ِذّذ10878

تطّٗ صاتر ِذّٛد ِذّذ ز٠ذا10879ْ

تطٕد ادّذ ادّذ ِذّذ ِٕاع10880

تطٕد ٠اضر ِذّذ عثذ هللا خعر10881

جٙاد ادّذ ف١ُٙ ِذّذ عثذاٌفراح10882

جٙاد ضع١ذ ا١ِٓ فرج ِذّذ10883

جٙاد عادي دٕفٝ اٌغثاش10884ٝ

جٙاد فرذٝ عٍٝ عثذاٌعس٠س ا١ٌٍّج10885ٝ

دث١ثح صالح دط١ٓ خث١س10886

دطٕاء فرداخ ِثرٚن خطاب10887

د١ٕٓ اٌطع١ذ ِذّذ ضع١ذ اٌذط10888ٟٕ١

خٍذ خاٌذ ِذّذ اترا10889ُ١٘

خٍٛد تذر ِذّذ تذر10890

خٍٛد شر٠ف ِطعذ تط10891ٝٔٛ١

دا١ٌا جّاي ضعذ ع10892ٍٟ

دعاء ِذطٓ ِٕذٖٚ اضّاع١ً ٔاِٛش10893

د١ٔا ا٠ّٓ أتٛز٠ذ دطٓ ع10894ٍٝ

د٠ٕا خاٌذ ضع١ذ ِذّذ اٌث١ط10895ٝ

د٠ٕا عثذ هللا عٕرر عثذ اٌج١ذ10896

را١ٔا ض١ّر تذرٜ فرخ هللا10897

را١ٔا عٛض صمر عثذ اٌّمصٛد خ10898ً١ٍ

ردّٗ اشرف غر٠ة ِذّذ10899

ردّٗ تاضُ عثذاٌذ١ّذ إٌجار10900

ردّٗ فا٠س ادّذ عثذ اٌغٕٝ اضّاع10901ً١

رٔا عّاد فرج تط١ٛٔٝ اٌفسا٠ر10902ٜ

غغغغغغغxغxغرٚاْ ِذّذ شعثاْ عثذ اٌعس٠س اٌم10903ٟٕ١ٍ

رٚاْ ِذّذ عثذاٌذارز عثذاٌّاٌه10904

رٚج١ٕا ا٠ٛب ضع١ذ عٛض ع١ط10905ٝ

ر٠ٙاَ اٌط١ذ اترا١ُ٘ ِذّذ ور10906ُ٠

ر٠ٙاَ خاٌذ عثذ اٌذ١ّذ اٌشر٠ف10907

ر٠ٙاَ عادي عٍٝ ِذّذ اٌج10908ًّ

ز٠اد ٘شاَ ِذّذ اترا١ُ٘ زا٠ذ10909

ز٠ٕة عثذإٌّعُ ِذّذ ِرٌٛٝ غ10910ٗ

رقم 

الجلوس

(نهائى)2019/2020نتيجة أبحاث الفرقة األولى  أساسى شعبة اللغة اإلنجليزية للفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 

3 من 1صفحة 

رئيس الكنترول

محمد رشاد.د



المقرر
أساسيات 

الرياضيات
مهارات حركيةعلم نفس النموعلوم

مهارات 

موسيقية

مدخل الى 

القصة
(1)قواعد حقوق اإلنسانمدخل الى النقدأصول التربية(1)كتابة مدخل الى الشعر

النتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةالنتيجةاسم الطالب

رقم 

الجلوس

ز٠ٕة ِذّٛد عثذ اٌعس٠س  عثذ اٌعاي10911

ضارج ِٕصٛر فرذٝ عٍٝ داٚد10912

ضارٖ رِعاْ عثذ اٌعس٠س اترا١ُ٘ ادّذ10913

ضارٖ عصاَ ِذّٛد ِذّذ زعطٛغ10914

ضارٖ ٘شاَ ِذّذ ِذّٛد رظٛا10915ْ

ضاٌٝ ِذّذ ضعذ ِٕصٛر ِٕصٛرعثذ10916ٖ

ضعذج رجة ِذّذ عٛض اضّاع10917ً١

ضٙاَ دط١ٓ عٍٝ عثذٖ تذرا10918ْ

ض١ٍٙح ِذّذ اٌط١ذ ز٠ذا10919ْ

ض١ٍٙح ِذّذ ِذّٛد اترا١ُ٘ اٌطٛاد10920ٍٟ

ض١ٍٙٗ شر٠ف اٌط١ذ ِذّذ درت10921ٝ

ض١ٍٙٗ عثذ اٌطرار شعثاْ اضّاع١ً اٌذّا10922ِٝ

شرٚق خاٌذ فارٚق ضّاغ10923

شرٚق ضعذ عط١ح تىر دجاز10924ٜ

شرٚق شعثاْ داِذ عثذ اٌّعط10925ٟ

شّص ادّذ شّص اٌذ٠ٓ تىر10926

شٙذ خاٌذ ضعذ عثذاٌفع10927ً١

شٙذ ِذّٛد عثذ اٌعس٠س   اٌصثاغ10928

ش١ّاء اترا١ُ٘ عثذاٌطالَ  ِذّذ ِى10929ٟ

ش١ّاء ِذّذ عثذاٌطرار ِذّذ اضّاع10930ً١

صفاء اضّاع١ً داِذ اضّاع10931ً١

عائشٗ ِصطفٝ خ١ّص عثذ اٌخاٌك إٌجار10932

عثذ اٌردّٓ اترا١ُ٘ ِصثاح دط10933ٓ

عثذ إٌّعُ ادّذ عثذ إٌّعُ ِذّذ ِاظ10934ٝ

عثذاٌردّٓ عالء ِذّذ غٍث10935ٗ

عث١ر اشرف وّاي عثذ ا١ٌٔٛص اٌثذ١ر10936ٜ

عث١ر داِذ فرج غ١طاش10937

عس٠سٖ ِصطفٝ شعثاْ إٌجار10938

عال رت١ع ِرٌٟٛ اترا١ُ٘ ِذّذ10939

عال عثذ اٌّعطٝ دطٓ ادّذ خ١ّص10940

غادج ِذّذ عثذاٌذ١ّذ اٌط١ذ عثذاٌٙاد10941ٞ

غادٖ رجة عثذ اٌرازق عٍٝ اٌثٕا10942

غادٖ عثذ اٌردّٓ ٌث١ة عثذ اٌردّٓ عثذ اٌعاي10943

فاغّح اٌط١ذ اترا١ُ٘ عط١ٗ ٚل١ع10944

فاغّٗ تىر عثذ اٌّذطٓ عثذ اٌطالَ اٌعر٠ا10945ْ

فرح عادي عط١ٗ خ١ًٍ اٌشا10946ِٝ

فردٗ ادّذ دط١ٓ عثذهللا10947

فٛز٠ٗ اضاِٗ ِذّذ ِذّذ اٌذ٠ة10948

ِذّذ رف١ك أٔٛر عٛض رضال10949ْ

ِذّذ عٛض تالي عٛض تخ١د10950

ِذّذ فؤاد ِذّذ اتٛ ا١ٌس٠ذ إٌم١ط10951ٝ

ِذّذ ورَ عثذاٌعس٠س دافظ خاٌذ10952

ِذّذ ِٕرصر عر٠اْ عثذهللا اٌجٕذ10953ٞ

ِذّٛد خاٌذ ادّذ واًِ اٌماظ10954ٝ

ِذّٛد غٗ ِذّٛد ِذّذ عثذاٌفراح10955

ِرفد لاضُ ِذّٛد  ِذّذ ض١ف10956

ِر٠ُ ِذّذ جاد ِذّذ جاد10957

ِر٠ُ ِذّذ عثاش ادّذ عثذاٌمادر10958

ِر٠ُ ِذّذ عثذ اٌفراح ِذّذ اٌعث10959ٗ

ِصطفٝ عثٛدج فرذٟ عثذاٌّعطٟ خ10960ً١ٍ

ِصطفٟ ِذّذ ادّذ دّٛد10961ٖ

ِٕار ِذّذ أدّذ عط١ٗ اٌمٍج10962ٗ

ِٕح اٌٍح عالء ِذّذ دطٓ اٌع١ّر10963ٜ

ِٕح هللا ع١ذ عثذ اٌعس٠س صاٌخ دّاد10964

ِٕٗ هللا ِذّذ رجة تط١ٟٛٔ ِٛض10965ٝ

ِٕٗ هللا ِذّذ عثذ اٌذ١ّذ ٔٛار10966

ِٕٝ خاٌذ اٌط١ذ فرذٝ ِى10967ٝ

ِٕٝ عثذإٌثٝ رِعاْ ِذّذ عاشٛر10968

ِٙا اٌط١ذ ظ١ف د١ّذٖ رٚاق10969

ِؤِٓ ادّذ عٍٝ اٌى١ال10970ٝٔ

ِٝ تش١ر ِذّٛد اترا١ُ٘ اتٛ عرب10971

ِٝ جّاي دّٛدٖ أدّذ رزق10972

ِٝ عثذ إٌثٝ ِذّذ عثذ إٌثٝ ض١ٍّاْ اترا10973ُ١٘

١ِٕا ِىرَ ا١ٌاش فرج هللا10975

ٔاصر غارق ِذجٛب عثذاٌمٜٛ ِذجٛب10976

ٔذٜ ا٠ّٓ اٌط١ذ ادّذ ِصطفٝ ا10977ٍٝ١ٌٙ

ٔطّٗ زور٠ا عثذاٌردّٓ ِذّذ عاِر10978

ٔغُ اترا١ُ٘ ج٠ٛذج تط١شح10979

ٔغُ ِذّذ ِذّٛد ِذار10980َ

ٔٙٝ صثرٜ عثذ اٌفراح ع١ط10981ٝ

ٔٛاي اٌطع١ذ دطٓ ِذّذ دطٓ عثذ هللا10982
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ٔٛرا ٘أٝ ع١ذ اتٛ اٌذذ٠ذ10983

ٔٛراْ جّاي ذٛف١ك ِذّذ دطا10984ٓ١ٔ

ٔٛر٘اْ اترا١ُ٘ واًِ واًِ غثٛر10985

ٔٛر٘اْ عٍٝ ٔع١ُ االت١ط10986

ٔٛر٘اْ ِذّذ عٛض اٌط١ذ عاشٛر10987

١ٔر١ِٓ عادي عثذ اٌع١ٍُ عثذ اٌالٖ ٔصر10988

٘اجر ادّذ ضعذ عثذاٌردّٓ تذرا10989ْ

٘اجر جاد اٌٌّٛٝ ض١ٍّاْ عثذ اٌٛادذ10990

٘ذ٠ر اترا١ُ٘ ِذّذ عثذ اٌعس٠س10991

٘شاَ عثذاٌذ١ّذ عٛض عثذاٌغ10992ٕٝ

ٕ٘اء وارَ ِذّٛد عثذاٌّج١ذ اٌىر10993ٝٔٛ٠

ٚفاء ض١ّر ِذّذ عٍٝ اٌثرتر10994ٜ

ٚالء رِعاْ ِذّذ عثذاٌّج١ذ غ10995ُ١ٕ

١ٌٚذ اشرف ض١ّخ اٌذٍٛا10996ٝٔ

٠ارا اترا١ُ٘ ِذّذ ِذّذ اٌعسب10997

٠اض١ّٓ رظا ذٛف١ك تٍثع10999

٠اض١ّٓ وّاي وّاي اٌصافٝ عثذ اٌذ١ّذ11000

٠اض١ّٓ ِذّذ عثذاٌعس٠س ِذّذ اتٛلّر11001

٠اض١ّٓ ِذّذ ِذّذ اتٛا١ًٌٕ خع١ر11002

٠اض١ّٓ ١ِٕاٜٚ عثذاٌردّٓ عثذاٌردّٓ عثذاٌرد11003ّٓ

غغغاٌذطٓ عثذاٌرٛاب ِذّذ ِذّٛد ع11005ٍٟ

غغغغفاغّٗ ض١ّر عٍٝ ضعذ اٌماٌع11006

غغغغxِذّذ ادّذ ِذّٛد ِىر11007َ

غغغغxغِذّذ ٔث١ً ادّذ االعصر11008

ِذّذ ٔث١ً ادّذ اٌٍثٛد11009ٜ

غغغغغغxغغغغِصطفٝ ِذّذ عثذ اٌعاغٝ ِٙذاٜٚ اترا11010ُ١٘

غغغغغغغِٕار ِا٘ر عثذ اٌطرار اضّاع١ً ١٘ى11011ً

ع١ٍاء عادي غازٞ عثذ اٌذ١ّذ11012

ادّذ صف١اْ أدّذ اٌعشّا11013ٞٚ

د٠ٕا ِذطٓ عٍٟ عثذاٌجٛاد اٌذذاد11014

ا٠ّاْ ِذّذ عٍٟ ضا11015ٌُ

ا٠ّاْ ادّذ ضع١ذ عثذاٌرؤف ٠ٛٔص11016
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