
2021/2020الفرقة االولي للعام الجامعى 

شعبة اللغة العربية التعليم االساسي

كلية التربية   

 قسم شئون الطالب

االضى رتاعٗ رقم الجلوسم

1
اترٓال دًذ٘ يذًذ عثذانًجٛذ801

2
اتراْٛى يذًذ يرٕنٗ يذًذٖ انػُٕا802َٗ

3
ادالو ادًذ انطٛذ يذًذ فرٚذ انػٓا803ٖٔ

4
ادًذ اغرف اياو عثذانذهٛى804

5
ادًذ عٛذ فرذٗ عثذِ فرج805

6
ادًذ يذًذ فؤاد يذًذ806

7
ادًذ ْٛثى عثذانرازق َثٓاٌ دطا807ٍَٛ

8
اضراء اتراْٛى اتٕانعثاش اتراْٛى808

9
اضراء ادًذ  عثذهللا عه809ٗ

10
اضراء ادًذ يراد ادًذ ضهٛى810

11
اضراء ادًذ ْٔذاٌ ادًذ811

12
اضراء اضايّ يصطفٗ ادًذ812

13
اضراء اغرف عثذ هللا ادًذ عثذ انذاٚى813

14
اضراء اغرف يذًذ عثذانعسٚس814

15
اضراء انطٛذ اتراْٛى انطٛذ815

16
اضراء خانذ اتراْٛى اتراْٛى816

17
اضراء ضاليّ يذًذ دًاد817

18
ارٖٔ فرذٗ يذًذ عفٛف818ٗ

19
اضراء صاتر ادًذ انطٛذ819

20
اضراء صاتر يذًذيذًذ دط820ٍ

21
اضراء عادل انطٛذ عثذانذًٛذ انطٛذ821

22
اضراء يذًذ عثذ انذًٛذ يذًذ دط822ٍٛ

23
اضراء يذًٕد عثذانغفار يذًٕد عه823ٗ

24
اضراء ٚاضر ضعٛذ يذًذ824

25
اضالو دطاو عثذانًذطٍ ادًذ انجسار825
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26
اضالو ضهًٛاٌ ٕٚضف عثذهللا غُٛى826

27
اضًاء ادًذ اضًاعٛم عثذانخانك اضًاعٛم827

28
اضًاء دًذٖ عثذانذك انعطاف828ٗ

29
اضًاء خانذ عثذانردٛى ادًذ عثذانفراح829

30
اضًاء صالح يذًذ ادًذ تركاخ830

31
اضًاء عاٚذ ادًذ عثذانغ831ُٙ

32
اضًاء عثذانخانك زُٚٓى انثماغ832ٗ

33
اضًاء عهٗ يذًذ انطٕخ833ٗ

34
اضًاء فاٚس يصطفٗ ادًذ عثذانكرٚى834

35
اضًاء فرذٗ يذًذ يذًذ زغهٕل835

36
اضًاء ياْر يذًذ عثذانًؤي836ٍ

37
اضًاء يذًذ عثذهللا يذًذ دط837ٍ

38
اضًاء ٚذٛٙ ضعٛذ ضٛذ ادًذ838

39
اغرلد خانذ يذًٕد ادًذ عه839ٗ

40
اغرلد ياْر عثذانردًٍ دطٍ انٓج840ٍٛ

41
اغرلد ٚاضر انطثاعٙ عثذانذفٛظ841

42
االء جًٛم عثذانْٕاب جًٛم842

43
االء رضا عًر اتراْٛى تذٚر843

44
االء كرو فرٕح يذًذ دٕٚذق844

45
االء يذًٕد يذًذ اتراْٛى845

46
انػًٛاء جًال عثذانطالو انطٛذ انُٓر846

47
انػًٛاء ٚاضر يذًذ انثماغ847ٗ

48
ايال عسخ يذًذ انًٓذٖ يذًٕد848

49
اياَٗ ادًذ يذًذ اتراْٛى849

50
اياَٗ اغرف اتراْٛى إَر يُصٕر850
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51
اياَٙ يذًذ عثذانغُٙ عثذهللا ادًذ851

52
ايم اغرف انذضٕلٗ يذًٕد اغا852

53
ايم انطٛذ عثذانٓادٖ انطٛذ ترغٕز853

54
ايم جًال عثذانفراح يرٕنٗ يثارن854

55
ايم دطٍ دًذٖ عثذ انذهٛى طاد855ٌٕ

56
ايم ٚذٛٗ يذًذ انطٛذ يرٔا856ٌ

57
ايُٛح عثذانعظٛى ْاغى عُرر857

58
ايُّٛ عثذانعسٚس يذًذ انًهٛجٗ غعال858ٌ

59
ايُّٛ عطا عهٗ عثذانثالٗ انطعذا859ٖٔ

60
ايٛرِ اتراْٛى عثذ انفراح عهٗ عثذ انذهٛى860

61
ايٛرِ اضايح عسخ يذًٕد دػٛع861

62
ايٛرِ انذضٕلٗ جٕدِ لًر862

63
ايٛرِ دًذٖ عثذانْٕاب يرض863ٗ

64
ايٛرِ رجة انطٛذ ضهًٛاٌ ضاتك864

65
ايٛرِ عثذانكرٚى ياْر يصطف865ٗ

66
ايٛرِ يذًذ غعثاٌ دٚاب ضانى866

67
ايٛرِ ْاَٗ اتراْٛى جٕدِ عسب867

68
ايُٛح ادًذ يصطفٗ ضعٛذ868

69
ايُٛح اياو يصطفٗ يصطف869ٗ

70
اًٚاٌ اضايّ انطٛذ يذًذ870

71
اًٚاٌ انطٛذ عثذانًذطٍ عثذانًمصٕد871

72
اًٚاٌ اًٍٚ عثذانًذطٍ ادًذ872

73
اًٚاٌ رضا َٕٚص عهٗ عثذانفراح873

74
اًٚاٌ ضاليّ يذًذ عثذانذاٚى874

75
اًٚاٌ عثذانمادر عثذهللا عثذانمادر875
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76
اًٚاٌ عثذانًؤيٍ يذًذ رتٛع ْٔذا876ٌ

77
اًٚاٌ عسب ضٛذ ادًذ تركاخ ضٛذ ادًذ877

78
اًٚاٌ عالو يذًذ يذًذ ضهًٛاٌ عجال878ٌ

79
اًٚاٌ ياْر عثذهللا جًعّ عثذانذًٛذ879

80
اًٚاٌ يًذٔح يذًذ عثذانذٗ يذًذ880

81
اًٚاٌ ٚاضر يذًٕد جاد انذك881

82
اّٚ ادًذ يذًذ كًال انذارذ882ٗ

83
اّٚ ادًذ يذًذ يذًذ883

84
اّٚ ادًذ يذًٕد يذًذ انُجار884

85
اّٚ اغرف يذًذ اتٕ انخٛر885

86
اّٚ اًٍٚ يخرار يذًذ886

87
اّٚ ذاير عثذ هللا عثذ رت887ّ

88
اّٚ دًذٖ يصطفٗ ضانى888

89
اّٚ ريضاٌ عثذانرازق اتراْٛى889

90
اّٚ صالح يذًذ تٕٛي890ٗ

91
اّٚ صالح يصهذٗ يصطفٗ يرجا891ٌ

92
اّٚ عثذانذهٛى انطٛذ يذًذ892

93
اّٚ عثذهللا دطٍ عه893ٗ

94
اّٚ عثذانْٕاب يذًذ اتٕانطعٕد انجْٕر894ٖ

95
اّٚ عًاد غعثاٌ دٚاب895

96
اّٚ يذًذ عطّٛ عثذانفراح896

97
اّٚ يػٛر عفٛفٗ اتٕ انًعاط897ٗ

98
اّٚ ٔدٛذ عثذانعاطٙ يذًذ انهٛث898ٙ

99
تاضُد عسٚس ادًذ ضهًٛاٌ انر899ُٗٚٔ

100
تطًّ اغرف عاطف اتراْٛى عٛط900ٗ
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101
تطًّ عٛذ غثم يذًٕد غراب901

102
تطًّ يجذٖ اتراْٛى عثذانعاط902ٗ

103
تطُد انطٛذ دطٍُٛ عثذ انًجٛذ903

104
تطُد خانذ ادًذ انغرتا904ٖٔ

105
تطُد زكرٚا يذًٕد اتراْٛى صثاح905

106
تطُد يذًذ اضًاعٛم يذًذ اتٕجر906ِ

107
ذطُٛى ْاَٙ طهثح اتٕزٚذ طهثح907

108
ذغرٚذ اتٕانٓذٖ يصطفٗ ضانى908

109
ذغرٚذ عثذهللا عطا عثذ هللا ٕٚضف909

110
جٓاد انعرتٗ يرٔاٌ رزق910

111
جٓاد يذًذ يصطفٗ يذًذ يذًٕد انفم911ٗ

112
جٓاد يذًٕد عثذانذًٛذ عثذانعال912

113
دازو جًال دطٍُٛ يذًذ دراج913

114
دثٛثح ضايخ عثذانعظٛى اتٕ تكر914

115
دثٛثّ طارق عثذهللا ضالي915ّ

116
دطُاء يذًذ يذًٕد ط916ّ

117
دال ْاَٗ ياْر يرض917ٗ

118
دهًٗ ْاَٗ كًال عثذانذاٚى918

119
دًٛذِ يذًٕد عٕض يذًذ غاَى919

120
خانذ جًال يذًٕد ضانى دطة هللا920

121
خهٕد خانذ ادًذ يذًذ غاَى رغٛذ921

122
خهٕد عهٗ يصطفٗ يذًذ رضٕا922ٌ

123
دعاء رغاد يجاْذ عثذانردًٍ عثذانفراح923

124
دعاء رضا عهٗ زكرٚا تذٛر924ٖ

125
دعاء طّ يذًذ صاترعثذانخانك925
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126
دعاء عاطف اضًاعٛم عط926ّٛ

127
دعاء يذًذ عثذانطالو يذًذ زاٚذ927

128
دعاء يذًٕد يذًذ عثذانًٕجٕد928

129
دَٛا ادًذ عثذانردٛى جاد929

130
دَٛا عثذانذهٛى يذرٔش انطٛذ930

131
دَٛا عالء عهٗ َصر انذ931ٍٚ

132
دَٛا يذًٕد انذضٕلٗ انعٛطا932ٖٔ

133
دَٛا َثٓاٌ يذًذ خهٛم933

134
دُٚا ضايٗ ٕٚضف عثذ انعهٛى الغ934ٍٛ

135
دُٚا طاْر ادًذ عثذانًعط935ٙ

136
دُٚا عثذهللا يذًذ عثذانٓاد936٘

137
دُٚا فراج ريضاٌ تذ937ٖٔ

138
دُٚا يصطفٗ عثذهللا يصطف938ٗ

139
رداب يذًذ دطٍٛ يٕضٗ ترجٛص939

140
ردًح يذًذ اتراْٛى يذًذ انطٛذ940

141
ردًّ ايٍٛ عثذهللا يػٕٓر941

142
ردًّ دطٍ عسخ يذًذ ان942ٕٛٓ

143
ردًّ غعثاٌ انطٛذ رزق اتراْٛى943

144
رضٕٖ اغرف يذًٕد ادًذ944

145
رلّٛ عاطف يذًٕد دطا945ٍَٛ

146
رَا عثذ انذًٛذ رتٛع عثذ انذًٛذ طاظ946

147
رَا فٛصم يذًذ غُذٖ عه947ٗ

148
رَا يذًٕد يذًذ صالح يذًذ عثذ انْٕاب948

149
رٔاٌ اتٕ انعال يذًذ اتٕ انعال يذًٕد949

150
رٔاٌ عثذانعهٛى يذًذ فٕزٖ عثذانعهٛى انثرب950
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151
رٔاٌ يذًذ عثذانمادر انطٛذ ضهٕي951ّ

152
رٔضّ عثذِ عثذانذٗ يطهى952

153
رٔٚذا ٚاضر غاكر انطٛذ953

154
رٚى انطٛذ يذًذ انطٛذ954

155
رٚى ذاير دطٍٛ عثذانفراح955

156
زُٚة طّ ادًذ طّ طثم956

157
زُٚة عثذ انًعطٗ انطٛذ عثذ انًعطٗ انطٛذ957

158
زُٚة ٚاضر دطٍٛ يذًذ دط958ٍٛ

159
ضارج عاطف يذًذ عثذانًجٛذ يرٕن959ٗ

160
ضانٗ دطٍ ٚطٍ يذًذ دط960ٍ

161
ضعاد اضًاعٛم  عثذانذهٛى يذًذ961

162
ضهًٗ رفعد ادًذ يذًذ962

163
ضهًٙ تٕٛيٙ عثذانذفٛظ تٕٛي963ٙ

164
ضهًٙ ْاَٙ دطٍٛ عثذانًطهة964

165
ضًّٛ ضاليّ دًٛذ انثذٛص965ٙ

166
ضٓا اضًاعٛم عهٗ اضًاعٛم غرٚف966

167
ضٓٛهّ  ادًذ يذًذ َصر967

168
ضٓٛهّ ادًذ عثذانظاْر ضٛذ968

169
ضٓٛهّ رضا عثذانذهٛى ْٛكم969

170
ضٓٛهّ طارق يذًٕد ضهًٛا970ٌ

171
غادّٚ ْاَٙ عثذهللا يرٕنٗ انطٛذ فرج971

172
غرٔق ادًذ عثذانخانك اتراْٛى972

173
غرٔق اضايّ راضٗ عثذانرازق طراد973

174
غرٔق اغرف تذر رجة اياو974

175
غرٔق دطٍ عثذانًُعى دطٍ عهٗ يٕض975ٗ
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176
غرٔق يذًذ عفٛفٗ عثذِ انطٛذ976

177
غرٔق َثٛم فرذٗ يذًٕد عهٗ يكا977ٖٔ

178
غًص اغرف ذٕفٛك عثذانمادر978

179
غٓذ ادًذ يذًذ اتٕ انفرٕح979

180
غٓذ ضهًٛاٌ عثذانُثٙ ضهًٛا980ٌ

181
غٛرٍٚ يذًذ ترَص عسب يصطف981ٙ

182
غًٛاء اضًاعٛم ادًذ اضًاعٛم982

183
غًٛاء عهٙ غعثاٌ عثذانهطٛف983

184
غًٛاء يذًذ ادًذ خهٛم984

185
صفاء يذًذ عسٚس انذٍٚ يػٕٓر985

186
ضذٗ ادًذ يذًذ اتراْٛى دجر986

187
عثذهللا يذًذ كًال يذًذ اياو987

188
عثذانًذطٍ دايذ ياْر عثذ انًذطٍ انػال988

189
عثٛر يًذٔح اتراْٛى عثذانعال يذًذ989

190
عسِ عثذانذهٛى اضًاعٛم انًُر990

191
عفاف ضًٛر جًٛم اتراْٛى991

192
عهٗ رجة يذًذ ضٛذ تط992َٕٗٛ

193
عهٛاء اضايّ يذًذ دجاج يذًذ993

194
عهٛاء عالءانذٍٚ غُذ٘ خهٛف994ّ

195
عهٛاء يذًذ عثذ انهطٛف تكر995

196
عهٛاء يذًذ عثذانعظٛى انطٛذ996

197
عًر يذًذ يذًذ عٕاض طٛطح997

198
غادج غعثاٌ غذاذّ انطٛذ998

199
غادِ ضًٛر عثذانغُٗ عثذانردًٍ ذرك999ٗ

200
غادِ فؤاد يذًذ ادًذ االخضر1000
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201
غادِ ٔدٛذ فضم هللا جاد هللا انعثذ1001

202
فاطًح راغة عهٗ ادًذ1002

203
فاطًح يجذ٘ انطٛذ زْرا1003ٌ

204
فاطًح يذًذ عثذانخانك دطُٛٗ ضهًٛا1004ٌ

205
فاطًح يذًذ يصطفٙ ٕٚضف1005

206
فاطًّ انسْراء رضا يذًذ عثذانًمصٕد1006

207
فاطًّ دًسج ضعذ يذًذ1007

208
فاطًّ عثذ انعسٚس عثذ انفراح عثذ انعسٚس انعطار1008

209
فاطًّ يصطفٗ ضٛذ يصٛهذٗ ادًذ1009

210
فاٚسِ يذًذ عثذ انطرار رٚاض يػرف1010

211
فردح دُفٙ ادًذ دُفٗ يذًذ ادًذ ضرٔر1011

212
فردح يذًذ صثذٗ ي1012ُٗٓ

213
فرٚال يذًذ دطٍ عثذهللا دط1013ٍ

214
كرًّٚ عادل يذًذ ٕٚضف انػارن1014ٗ

215
كرًّٚ يذًذ عثذانًُعى عثذانْٕاب1015

216
كًال عٛذ كايم عثذانذًٛذ1016

217
يذًذ جًال انطٛذ عه1017ٗ

218
يذًذ عثذ انغُٗ صالح عثذ انغ1018ُٗ

219
يذًذ عهٗ عثذ انغُٗ عهٗ عاير1019

220
يذًذ ْػاو دطٍ يذًذ دطٍ انذغٛذ1020ٖ

221
يذًٕد اغرف يذًٕد انطٛذ دأد1021

222
يذًٕد رضا ضاليّ لرتح1022

223
يذًٕد رضا يذًذ انجْٕر1023ٖ

224
يذًٕد عثذهللا يذًذ عطا يذًٕد1024

225
يذًٕد عُرر صالح يذًذ اتٕ انُصر1025
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226
يرٔج اًٍٚ يذًذ دافظ1026

227
يرِٔ خانذ يذًذ ضٛذ عطا1027

228
يرٚى اضايح جٕدج يذًٕد1028

229
يرٚى رائذ يذًذ عثذانٓادٖ يرٕن1029ٙ

230
يرٚى عثذانذهٛى دافظ عثذهللا1030

231
يرٚى عثذانفراح يُصٕر يهٛجٗ َصار1031

232
يرٚى يذًذ ضرٔر عطّٛ ضرٔر1032

233
يرٚى يذًذ يذًذ ضعذ1033

234
يصطفٗ ضعٛذ عثذانرازق انطٛذ1034

235
يصطفٗ يذرٔش يرٕنٗ عٕاد غا1035ٍْٛ

236
يُار اضايّ يصهخ ايٍٛ يذًذ1036

237
يُار ضايٙ ضعٛذ يذًذ1037

238
يُار يذًٕد خهٛم عثذانٓاد1038ٖ

239
يُال فٛصم عاتذٍٚ غًُٛٗ دػٛع1039

240
يُح هللا فرذٗ عهٗ دط1040ٍ

241
يُّ هللا طارق عٛذ ضٛذ ادًذ1041

242
يُّ هللا عهٙ يذًذ عهٗ انذٚة1042

243
يُّ هللا يؤيٍ ضانى لًر انذٔن1043ّ

244
يٓا عثذانفراح عطٛح عثذانفراح يذًذ عٛاد1044

245
يٕدِ يذًذ عثذِ عثذ انصادق يطعٕد1045

246
يٗ انطٛذ فرج انطٛذ ضعذ1046

247
يٗ تذٚع عثذانفراح عثذ1047ِ

248
يٗ يذًذ طاْر يذًٕد1048

249
يٗ ٕٚضف صثذٗ ضعذ ضٛذ ادًذ1049

250
يٙ عثذانًعطٙ يذًٕد عثذانًعطٗ فرج1050
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251
يٛادج طارق صثر٘ عثذانهطٛف1051

252
يٛادِ يجذٖ دطٍُٛ عه1052ٗ

253
َادر انطٛذ اتراْٛى يذًٕد1053

254
َادٍٚ دًذٖ انطٛذ عثذانذًٛذ عه1054ٗ

255
َارًٚاٌ عثذانرازق دًذٖ عثذانرازق َصر1055

256
َاْذ غرٚف فرذٗ يذًٕد1056

257
َذا راضٗ عهٗ جاتر1057

258
َذٖ انطٛذ فرخ هللا ْٔث1058ّ

259
َذٖ انًرضٗ عرفاٌ زكٗ انثط1059َٕٗٛ

260
َذٖ جًال  ضعذ انطٛذ زغهٕل1060

261
َذٖ ضايٗ يذًذ عٕاض1061

262
َذٖ ضًٛر عثذانفراح انفارش1062

263
َذٖ طّ عثذ انعال يذًٕد عثذ انعال1063

264
َذٖ يذًٕد ركٗ يذًذ ضالي1064ّ

265
َذ٘ يذًٕد ضعذ ضانى1065

266
َريٍٛ ثرٔخ َعٛى عثذانصادق1066

267
َعًح عثذانفراح عٛطٗ عثاش عثذانُث1067ٗ

268
َٓاد عصاو يذًذ ضٛذ ادًذ خطاب1068

269
َٓال اغرف انطٛذ ضعٛذ1069

270
َٕرا اغرف يذًذ غكر1070ٖ

271
َٕرا عثذِ يذًذ عثذِ انمطا1071ٌ

272
َٕرا ٔائم يذًذ عفٛفٗ دًذ1072

273
َٕرا ٚاضر ريضاٌ ادًذ عفٛف1073ٗ

274
َٕراٌ عادل عثذانذُاٌ اتراْٛى عًار1074ِ

275
َٕرْاٌ اتراْٛى عاير عاير1075
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276
َٕرْاٌ اغرف يذًذ غكر1076ٖ

277
َٕرْاٌ انطٛذ ضٛذادًذ يذًذ عًرا1077ٌ

278
َٕرْاٌ ذاير ادًذ يايٌٕ َاصف1078

279
َٕرْاٌ عٕاد عهٗ يذًٕد انذػاظ1079

280
َٕرْاٌ يرٕنٙ عثذانهطٛف يرٕن1080ٙ

281
َٕرْاٌ يذًذ انطاْر عهٗ يذًذ1081

282
َٕرْاٌ يذًذ عثذانذًٛذ ادًذ غُاو1082

283
َٕرْاٌ يذًذ عثذانرؤف اتراْٛى عٛع1083

284
َٕرْاٌ يذًذ عثذانٓادٖ عٛذ يذًذ1084

285
َٕرْاٌ يذًٕد عثذ انخانك اتراْٛى تذر1085

286
َٕرْاٌ ْالل دطُٛٗ دطٍ انسٚاخ1086

287
َٕرْاٌ ٚاضر انطٛذ يذًذ انطٛذ1087

288
َٛرج صالح يذًذ يٓذٖ نٛهح1088

289
ْاجر ادًذ اتراْٛى ضالي1089ّ

290
ْاجر ادًذ جًعّ ادًذ1090

291
ْاجر إَر فراٌ يذًذ انثُا1091

292
ْاجر جًال انطعٛذ اتراْٛى انذتذٔب1092

293
ْاجر جًعح عهٗ جًعّ جسر1093

294
ْاجر خانذ يُذِٔ يذًذ ٔكٕن1094

295
ْاجر عثذانًجٛذ دطٍٛ عثذانًجٛذ1095

296
ْاجر عًاد عهٗ يذًذ1096ٖ

297
ْاجر يذًذ عثذانعظٛى يذًذ صانخ1097

298
ْاجر يذًذ٘ جٕدج يذًذ1098

299
ْاجر َثٛم انطٛذ يذًٕد ضٛذادًذ1099

300
ْاجر َػاخ يذرٔش عه1100ٗ
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301
ْاجر ٔائم اتراْٛى عثذهللا عه1101ٙ

302
ْانّ دطُٗ انػرتُٛٗ ادًذ عثذ انفراح1102

303
ْاٚذٖ يصطفٗ غٕلٗ انطٛذ1103

304
ْثح اغرف ضانى جًعح1104

305
ْثح هللا رافد ضعذ انطٛذ يذًذ1105

306
ْثّ عثذانًُعى يذًذ اتراْٛى عط1106ّٛ

307
ْثّ ٚذٗ ضعٛذ غعرا1107ٖٔ

308
ًْص ضايخ ضٛذ يذًٕد ضٛذ ادًذ1108

309
ُْاء ضعذ يذًذ فرٚذ انجًم1109

310
ٔردج اغرف عثذانردًٍ جٕدج1110

311
ٔالء ٚاضر اتراْٛى عثذانعسٚس1111

312
ٚارا يرضٗ دطٍٛ يرض1112ٗ

313
ٚاضًٍٛ اتراْٛى يذًذ يذًذ عه1113ٗ

314
ٚاضًٍٛ ادًذ اتراْٛى يذًذ صانخ1114

315
ٚاضًٍٛ اضايّ يذًذ عثذانًذطٍ ٕٚضف1115

316
ٚاضًٍٛ انطٛذ عثذ انُثٗ ف1116ًٗٓ

317
ٚاضًٍٛ طّ عثذانًُعى عثذانْٕاب ادًذ1117

318
ٚاضًٍٛ عادل ضُذ عثذانذهٛى يؤي1118ُّ

319
ٚاضًٍٛ عاطف يذًذ عثذانذًٛذ ضهٛى1119

320
ٚاضًٍٛ فائك ادًذ اتراْٛى انخثاز1120

321
ٚاضًٍٛ يصطفٗ عثذانفراح يذًذ عثذانفراح1121

322
ٚاضًٍٛ َاصر يذًذ يذًذ ايثات1122ٗ

323
ٚاضًٍٛ ٚطرٖ عثذانخانك عثذرتّ زلسٔق1123

324
ٚذٗ عثذانمادر يذًذ ٕٚضف1124

325
ٕٚضف رجة يٕضٗ اتراْٛى انغُاو1125
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326
ٚاضًٍٛ زكرٚا عثذ انٕادذ يذًذ1126

327
اياَٗ اغرف ضاليح يذًذ1127

328
اّٚ صالح يذًذ يُصٕر1128

329
فاطًح عثذ انُثٗ صثذ1129ٗ

330
اّٚ يذًذ يذًذ دط1130ٍ

331
ريسٖ رضا عثذ انرازق انػذاخ1131

332
َذٖ فرخ هللا انصٛاد يذًذ ادًذ1132

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350
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ادًذ ٔدٛذ عثذ انطًٛع عثذ انعظٛى خالف11190

ايم ياْر ضرداٌ عثذ انرٕاب21191

اّٚ يذًذ ضهًٛاٌ يذًذ31192

تطُد يذًذ اتراْٛى يذًذ41193

رضٕٖ دطاو اتراْٛى صانخ51194

عثذ هللا غثم عطّٛ يذًذ61195

يذًذ عصاو يذٕد دضٕلٗ َعٛى71196

يرٚى عثذ انفراح يذًذ عثذ انعال81197

يصطفٗ يذًذ عثذ انفراح االياو91198

يصطفٗ يذًٕد يذًذ يذًٕد101199

ْاٚذٖ يذًذ عثذ انرازق يذًذ خهٛم111200

12

13

سحب ملف

سحب ملف

ادب جاهلى – جغرافية مصر + تاريخ مصر المعاصر 

مواد الترم الثانى– واسالمى 

الباقون لالعادة

مالحظات

مواد الترم الثانى+ مواد الترم االول 

– ادب جاهلى واسالمى – اساسيات رياضيات وجبر

اللغة االنجليزية

ادب – الدين والحياه - اساسيات رياضيات وجبر 

مبادئ علم النفس– جاهلى واسالمى 

مواد الترم الثانى– اساسيات رياضيات وجبر 

الدين والحياه– اللغة االنجليزية – ادب جاهلى واسالمى 

مواد الترم الثانى+ مواد 

ادب جاهلى – جغرافية مصر + تاريخ مصر المعاصر 

مبادى علم النفس– واسالمى 

سحب ملف
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