
   

 كليح التزتيح

 وحذج تكنولوجيا المعلوماخ

 

 احصائيح تاسماء الطالب الذين تخلفوا عن رفع األتحاث

 )كنتزول الفزقح الثالثح عام(
 

 
 

 ــعة االدتــــــيحــــــالشـ
 

 م الشعثح المادج طالب تخلفوا عن رفع االتحاث

 1 انهغح انعرتُح َذى وصرف عثذ هللا ضهًُاٌ  -دعاء كايم 

 ادب عثاضٍ عثذ هللا ضهًُاٌ –الح نثٍُ ص

 يهاراخ نغىَح عثذ هللا ضهًُاٌ

 فهطفح اضاليُح عثذ هللا ضهًُاٌ

 عثذ هللا ضهًُاٌ  

 رَهاو ايٍُ يذًذ زهراٌ

 ذرتُح ولضاَا انعصر

 يذروش عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 – زَذاٌ انصادق عثذ انطُذ دعاء -

  –هللا  ض عى هللا عثذ عادل َاَطٍ

 انغفار  عثذ انغٍُ عثذ يذًذ هاجر

 2 انهغح اإلَجهُسَح انعصر ولضاَا انررتُح

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء

  -زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء -

 

 روي ضُكىنىجُح

 انخاصح االدرُاجاخ

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

  -زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء -

 روي ذذرَص طرق

 انخاصح خاالدرُاجا

 يذروش عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

  –زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء - 

 مصطفي محمد عبد العاطي عفيفي -
 اسراء زكريا السيد اسماعيل

 فروق فردَح



   

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء 

 اسراء زكريا السيد اسماعيل
 

 درايا 

 انذٍَ جًال أدًذ خانذ -يذروش  عًار ذًذي رشذٌ دطُاء -

 عاتذٍَ جًال هثح -زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء -انذطٍُُ 

 مصطفي محمد عبد العاطي عفيفي -عهٍ 
 

 لصح 

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء 

 ذرجًح

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  قانصاد عثذ انطُذ دعاء

 

 عهى انهغح انرماتهٍ

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء -

 ذذهُم انخطاب

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء -

 كراتح

 يذروش عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء - 

 عهى انهغح انعاو

 يذروش  عًار يذًذ رشذٌ دطُاء -

 زَذاٌ  انصادق عثذ انطُذ دعاء -

 عهى انهغح انرطثُمٍ

 3 انفهطفح فروق فردَح يذًذ صالح -غادج اشرف  -اضًاء دطٍ 

 ذرتُح ولضاَا انعصر يذًذ صالح -غادج اشرف   -اضًاء دطٍ 

ضُكىنىجُح روٌ  يذًذ صالح -غادج اشرف   -اضًاء دطٍ 

 اخ االدرُاج

طرق ذذرَص روٌ  يذًذ صالح -غادج اشرف  -اضًاء دطٍ 

 االدرُاجاخ 

 فهطفح دذَثح يذًذ صالح -غادج اشرف  -اضًاء دطٍ 

 عهى انجًال يذًذ صالح -غادج اشرف  -اضًاء دطٍ 

 فهطفح انذضارج يذًذ صالح -غادج اشرف  -اضًاء دطٍ 

 طك انذذَثانًُ يذًذ صالح -غادج اشرف  -اضًاء دطٍ 



   

 فهطفح انذٍَ يذًذ صالح –غادج اشرف  –اًَاٌ عفُفٍ  –اضًاء دطٍ 

ايُرج عُذ اتى  –اضراء اتراهُى عثذ انعظُى  –-جهاد َاضر فرذٍ

 انفُىح

 4 انرارَخ فروق فردَح

دعاء ضًُر عثذ انُثٍ  –جهاد َاضر فرذٍ  –اترطاو دطٍ انطُذ 

 اضراء يطعذ ضُذ ––شًُاء َشأخ رجة  –

 تُح ولضاَا انعصرذر

ضُكىنىجُح روٌ   -جهاد َاضر فرذٍ –ايُرج عُذ اتى انفرىح  –االء دًذٌ عثذ هللا 

 االدرُاجاخ 

شاهُُاز جًال  –زَُة ريضاٌ ضُذ  –-جهاد َاضر فرذٍ –

 ضعذ

طرق ذذرَص روٌ 

 االدرُاجاخ 

جهاد َاضر  –ايُرج عُذ اتى انفرىح  –االء دًذٌ عثذ هللا 

 ء يطعذ ضعُذاضرا –فرذٍ

 ذارَخ يصر االضاليُح

-جهاد َاضر فرذٍ –ايُرج عُذ اتى انفرىح  –االء دًذٌ عثذ هللا 

 زَُة ريضاٌ ضُذ –

 ذارَخ االَىتٍُ وانًًانُك

-جهاد َاضر فرذٍ –ايُرج عُذ اتى انفرىح  –االء دًذٌ عثذ هللا 

 جُهاٌ عثذ انطالو ادًذ –

 جغرافُح انىطٍ انعرتٍ

جهاد اشرف عثذ  -جهاد َاضر فرذٍ   –اتى انفرىح ايُرج عُذ 

يذًذ عثذ  –دَُا رجة عطُح  –اتراهُى عرتٍ ضُذ  –-انخانك 

َىرهاٌ  –َىرهاٌ ادًذ يذًذ يُصىر  –انصادق اتى انفرىح 

 ضايخ اضًاعُم

 عاللاخ انشرق و انغرب

دَُا هشاو يذًذ  –-جهاد َاضر فرذٍ –ايُرج عُذ اتى انفرىح 

 َىرهاٌ دًذٌ فرذٍ  –ضاليح 

َصىص ذارَخُح )يمرر 

 اخرُارٌ(

 جًُع يىاد انررو انثاٍَ  ادًذ جًال انذٍَ ) تاق نإلعادج(

 

 الشـــــعة العلــــــميح

 1 كًُُاء جًُع يىاد انررو انثاٍَ دطُاء ادًذ ياهر ) تالىٌ نالعادج(



   

 ذرتُح ولضاَا انعصر دهًُح ريسٌ

 2 فُسَاء طرق رَاضُح نالعادج( يذًىد يذًذ أدًذ ) تالً

 –يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم  –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ  –

 اتراهُى يذًذ يذًىد يذًذ دطٍ

دَُايُكا ذذهُهح ويُكاَُكا 

 االوضاط

 3 رَاضُاخ

 –يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم  –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ 

 يذًذ يذًىد عثذ انطالو عرفح

  يعادالخ ذفاضهُح

 –يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم   –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ 

 هاجر رفعد يرىنٍ – انطالو عثذ يذًىد يذًذ

طرق ذذرَص روٌ 

 االدرُاجاخ

 –يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم   –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ 

تاضى ادًذ  –هاجر رفعد يرىنٍ  –انطالو  عثذ يذًىد يذًذ

 يُالد يىرَصيكطًُىش  -عثذ انعسَس 

 ذرتُح ولضاَا انعصر

 -يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم   –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ 

 هاجر رفعد يرىنٍ

 االدصاء

 –يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم   –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ 

 هاجر رفعد يرىنٍ  –انطالو  عثذ يذًىد يذًذ

ضُكىنىجُح روٌ 

 االدرُاجاخ

 –يذًذ عثذ انفراح  عثذ انفضُم   –نجُذٌ فؤاد عالء فؤاد ا

 هاجر رفعد يرىنٍ  –انطالو  عثذ يذًىد يذًذ

 فروق فردَح

يذًذ عثذ  –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ  -ادًذ اتراهُى صثذٍ 

  –انفراح عثذ انفضُم 

يُكاَُكا انفضاء وانفهك 

 )هُذضح انكطىرَاخ(

 –انفضُم  يذًذ عثذ انفراح  عثذ –فؤاد عالء فؤاد انجُذٌ 

 يصطفٍ خًُص شىلٍ  

 ذىتىنىجٍ

شىلٍ  –وفاء انطُذ عطُح شعثاٌ  –دَُا انطُذ يذًذ يرىنٍ 

َاضًٍُ عهٍ يذًذ  –يذًىد يذًذ َطٍ يذًذ  –دطٍُ شىلٍ 

دَُايُكا ذذهُهح ويُكاَُكا 

 االوضاط

رَاضُاخ )تالىٌ 

 نالعادج(

4 



   

 عثذ هللا ادًذ عثذ هللا –عهٍ ضهُر ايٍُ عطُح 

يذًىد يذًذ  –شىلٍ دطٍُ شىلٍ  –ُذ يذًذ يرىنٍ دَُا انط

عثذ انطالو يذًذ  –َاضًٍُ يذًذ يذًىد عًار  –َطٍ يذًذ 

 عثذ انطالو

 يعادالخ ذفاضهُح 

طرق ذذرَص روٌ  عثذ انمادر عالء انذٍَ _ َاضًٍُ يذًذ يذًىد

 االدرُاجاخ

 ذرتُح ولضاَا انعصر َاضًٍُ يذًذ يذًىد

 االدصاء َاضًٍُ يذًذ يذًىد عًار – يذًىد يذًذ َطٍ يذًذ

ضُكىنىجُح روٌ  َاضًٍُ يذًذ يذًىد عًار

 االدرُاجاخ

 فروق فردَح َاضًٍُ يذًذ يذًىد

كًال يذًذ  –دَُا انطُذ يذًذ يرىنٍ  –دازو يذدد ادًذ 

ضارج  –يذًذ انًرىنٍ َجُة انًرىنٍ  –كًال عثذ انذفُظ 

ضهًٍ يرواٌ  –ٍ يذًذٌ يرىنٍ يذًذٌ يرىن –شرَف َىضف 

يارَهاٌ يذًذ  –فاطًح ادًذ عثذ انىهاب  –ادًذ عثذ انمادر 

 شىلٍ دطٍُ شىلٍ –يرَى ضُذ ادًذ  –عثذ انذفُظ 

يُكاَُكا انفضاء وانفهك 

 )هُذضح انكطىرَاخ(

 ذىتىنىجٍ يذًىد يذًذ َطٍُ

 

 جالشـــــــعة الممـــــــيز

ضُكىنىجُح روٌ  اضراء يذًذ يرىنٍ

 خ االدرُاجا

 1 كًُُاء يًُس

ضُكىنىجُح روٌ  دَُا رضا ادًذ

 االدرُاجاخ 

 2 رَاضُاخ يًُس

 



   

 التـــخلــفــــــاخ

 

 الشـــــعة االدتــــــيح:

ضُكىنىجُح روٌ  يذًىد يذطٍ َىضف

 االدرُاجاخ 

 1 انفهطفح

طرق ذذرَص روٌ  يذًىد يذطٍ َىضف –هشاو عثذ انغٍُ 

 االدرُاجاخ 

 فهطفح دذَثح  يذًىد يذطٍ َىضف –ايُُح ضُذ يذًىد 

انرارَخ ) ذخهفاخ  جغرافُا انىطٍ انعرتٍ اضراء يًذوح عثذ انذهُى 

 يٍ راتعح(
2 

 يصر االضاليُح دطاو يذًذ اتراهُى

 

 الشـــــعة العلــــــميح:

كًُُاء )راتعح  يعادالخ ذفاضهُح ايُرج عشرٌ عثذ انًُعى

 ذخهف ثانثح(
1 

 َظرَح انسير ُعىايُرج عشرٌ عثذ انً

فُسَاء )راتعح  يُكاَُكا انكى يُار عثذ انعسَس

 ذخهف ثانثح(
2 

 فُسَاء َىوَح شروق اضايح يىضٍ

 3 تُىنىجٍ ذصُُف زهرٌ عسخ ريضاٌ انطُذ عهٍ

 ذشرَخ َثاخ عسخ ريضاٌ انطُذ عهٍ

 


