
2021/2020الفرقة االولي تعيم اساسي للعام الجامعى 

شعبة العلوم

كلية التربية   

قسم شئون الطالب

االضُ رتاػٝ رقم الجلوسَ

اترطاَ ػثذهللا ِٕصٛر غر٠ف1101

ادّذ ػ١ذ ِذّذٜ اترا2102ُ١٘

ادّذ فرذٝ فرج دط3103ٓ

ادّذ ِصطفٝ فرذٝ ِصطفٝ اتٛاٌخ١ر4104

ادّذ ٚج١ٗ اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ اٌؼع5105

اضراء ادّذ ػثذاٌذ١ّذ اٌجاف6106ٝ

اضراء اغرف ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌصادق7107

اضراء اٌط١ذ اتٛاٌفرخ اترا١ُ٘ دّاد8108

اضراء خاٌذ ِذّذ صاتر9109

اضراء زور٠ا دطٓ ِٙذ10110ٜ

اضراء غؼثاْ ػثذ اٌرٛاب ػثذ اٌجٛاد فرج11111

اضراء صالح ػ١ذ اترا١ُ٘ دّس12112ٖ

اضراء ػثذ اٌّج١ذ ػٍٝ  ػثذ اٌّج١ذ ػف١ف13113ٟ

اضراء ػ١ذ رِضاْ اٌط١ذ وػه14114

اضراء وّاي ػثذاٌمادر ضا15115ٌُ

اضراء ِذّذ ػثذ هللا دافظ إٌجار16116

اضراء ٔاجخ داِذ ضاٌّا17117ْ

اضراء ٔاجٟ ذٛف١ك ػثذاٌط١ّغ18118

اضالَ خاٌذ ِذّذ اتٛ اٌّؼاطٝ صاٌذ19119ٗ

اضّاء اترا١ُ٘ اٌط١ذ ػثذاٌثار20120ٜ

اضّاء ادّذ ػثذ اٌرغ١ذ21121

اضّاء اورَ ِذّذ اٌػذاخ فرج ػثاٌٍط١ف22122

اضّاء جّاي اٌطثاػٝ ػثذاٌجٛاد23123

اضّاء داِذ ذٛف١ك ػثذاٌردّٓ تذ24124ٜٚ

اضّاء ضؼذ رِضاْ ػثذاٌؼس٠س لرلر25125

مسئول الفرقة                                                   المراجع                                              مدير شئون الطالب



2021/2020الفرقة االولي تعيم اساسي للعام الجامعى 

شعبة العلوم

كلية التربية   

قسم شئون الطالب

االضُ رتاػٝ رقم الجلوسَ

اضّاء صاتر ػثذهللا ػٍٝ خضر ػسا26126َ

اضّاء ػثذاٌمادر ضؼ١ذ اٌط١ذ اضّاػ27127ً١

اضّاء ػٍٝ ػٍٝ ا١ٌٍث28128ٝ

اضّاء لاضُ ِذّذ تذٜٚ اٌجؼثر29129ٜ

اضّاء ِذّذ اٌط١ذ ػثذاٌجٛاد غذاذ30130ٗ

اضّاء ِذّذ ضؼ١ذ ػاتذ31131ٓ٠

اضّاء ِذّٛد اٌصثادٝ ِذّذ ػثذاٌؼاي32132

اضّاء ِصطفٝ ػٍٝ فضً ػٍٝ دراج33133

اضّاء ٠اضر ِذّذ ػثذ اٌّؼطٝ ػّرا34134ْ

اضّاػ١ً ادّذ اضّاػ١ً ِذّذ اتٛغٛارب35135

اضّٙاْ دٍّٝ اِاَ اٌط١ذ36136

اغرلد اترا١ُ٘ ػثذ اٌّج١ذ اترا١ُ٘ اٌط١ذ37137

اغرلد ِذّٛد ِذّذ اٌطؼ١ذ ٘ٛاظ38138

االء اترا١ُ٘ ػثذاٌذ١ّذ اٌذضر39139ٜ

االء خاٌذ ػثذاٌٛادذ ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌؼاي40140

االء ػادي جاتر ػثذ اٌفراح اتٛ غٍك41141

االء ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌذ١ّذ ػّر42142

االء ِذّذ اٌص١اد دطٓ ػطا هللا43143

االء ِذّذ دطٓ ِصطفٝ ػثذاٌؼاط44144ٝ

اٌط١ذ ػثذاٌفراح اٌط١ذ ػثذاٌفراح ِذّذ ِر45145ٌٝٛ

اٌط١ذ ِذّٛد ادّذ غا46146ٓ١٘

اٌػ١ّاء ذاِر صث١خ اِا47147َ

اٌػ١ّاء ػثذاٌّرضٟ ِذّذ ػطا48148

اٌٙاَ ادّذ ضؼ١ذ اترا١ُ٘ ِذّذ49149

اِأٝ اغرف ِذّذ ػٍٝ اترا50150ُ١٘
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اِأٝ ِذّذ ِذّذ ِذ١ٝ اٌذ٠ٓ ٔصر51151

اًِ ػادي ادّذ ػثذاٌّمصٛد اٌطىر52152ٜ

اًِ ػثذاٌج١ذ ضؼذ ػثذاٌج١ذ ِذّذ53153

اًِ ِّذٚح دط١ٓ ػٍٝ اٌثاز54154

ا١ِٕح ػالء ادّذ اترا55155ُ١٘

ا١ِٕح ٚائً فرذٝ ز٠ذا56156ْ

ا١ِٕٗ ا١ِٓ ػثذ اٌجٛاد غرف اٌذ57157ٓ٠

ا١ِٕٗ دّذٜ ػٍٝ دطة إٌثٝ غا58158ٌٝ

ا١ِٕٗ خاٌذ ػثذ اٌؼظ١ُ ػٛض اٌذصر59159ٜ

ا١ِٕٗ رضا ػثذاٌثذ٠غ ػثذاٌرٛاب60160

ا١ِٕٗ غٛلٟ داِذ طٗ ادّذ اٌس٠اخ61161

ا١ِٕٗ ِذّٛد اٌط١ذ ػ62162ٍٝ

ا١ِرج ادّذ دطٕٟ ِذّٛد63163

ا١ِرج اٌط١ذ أٛر ٘الي64164

ا١ِرج صثذٟ ػثذاٌخاٌك ض١ٍّا65165ْ

ا١ِرج ِذّذ جٛدج ِذّذ ا66166ٓ١ِ

ا١ِرٖ اترا١ُ٘ ضؼذ ِجا٘ذ تذ67167ٞٚ

ا١ِرٖ داذُ فرذٝ اٌذضٛل68168ٝ

ا١ِرٖ دّذٜ ضؼ١ذ اٌط١ذ69169

ا١ِرٖ ِطؼذ ػثذاٌرازق ػطىر70170

ا١ِٕح ػادي اتٛضر٠غ ض71171ٍُ٠ٛ

أجٟ اغرف ػرالٟ خ١ّص72172

أذا ا٠ّٓ ػثذاٌؼاطٝ ذرو73173ٝ

أغاَ ٘ػاَ اٌط١ذ ِذّذ74174

ا٠اخ اغرف ِذّٛد ػف١فٝ اٌػ١خ75175

مسئول الفرقة                                                   المراجع                                              مدير شئون الطالب



2021/2020الفرقة االولي تعيم اساسي للعام الجامعى 

شعبة العلوم

كلية التربية   

قسم شئون الطالب

االضُ رتاػٝ رقم الجلوسَ

ا٠اخ خاٌذ رفؼد ػثذ اٌؼ١ٍُ اترا76176ُ١٘

ا٠ّاْ اغرف اٌط١ذ ػ77177ٍٟ

ا٠ّاْ اٌطٛخٝ صالح اٌطٛخ78178ٝ

ا٠ّاْ اٌؼسب ادّذ اٌؼسب رِضا79179ْ

ا٠ّاْ رفاػٝ ِذّذ دط80180ٓ

ا٠ّاْ غؼثاْ فارٚق ِذّذ ِٕصٛر81181

ا٠ّاْ طا٘ر ِذّذ ِذّذ82182

ا٠ّاْ ػثذ اٌّج١ذ ػثذ اٌّج١ذ اٌفم83183ٝ

ا٠ّاْ ػثذاٌفراح ِصطفٝ ػثذاٌفراح84184

ا٠ّاْ ػطا رِضاْ اٌطرض85185ٝ

ا٠ّاْ ػٍٝ اٌط١ذ ػٍٝ در٠ٚع86186

ا٠ّاْ ػّرٚ اترا١ُ٘ داِذ87187

ا٠ٗ اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ ض١ذ ادّذ88188

ا٠ٗ اترا١ُ٘ ػثذاٌخاٌك ادّذ89189

ا٠ٗ اغرف ِجذٜ ػا٠ع ِٛض90190ٝ

ا٠ٗ ا١ِر فرذٝ رت١غ اٌسفرا91191ٜٚ

ا٠ٗ ا٠ّٓ ِذّذ اٌط١ذ92192

ا٠ٗ دذاد اتر١ُ٘ خ93193ً١ٍ

ا٠ٗ رافد فرج ِذّذ إٌٙطا94194ٜٚ

ا٠ٗ رجة طٍؼد اٌط١ذ95195

ا٠ٗ رضا اٌط١ذ اتٛاٌؼطا96196

ا٠ٗ طارق اترا١ُ٘ اٌذضٛلٝ ِذّٛد97197

ا٠ٗ ػثذاٌثالٝ ِذّٛد ػثذرت98198ٗ

ا٠ٗ ػٍٝ ادّذ ادّذ دط99199ٓ١

ا٠ٗ فارش رِضاْ طٍثٗ ِر100200ٌٝٛ
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ا٠ٗ ِذّذ جاتر ػ١ذ101201

ا٠ٗ ِذّذ ِذّذ ِٛضٝ ٔٛح102202

103203
ا٠ٗ ِذّذ ٠طرٜ ِذّذ اٌطؼ١ذ ِذّذ ػثذاٌىر٠ُ 

ج١ًّ

ا٠ٗ ِٛضٝ ػثذاٌخاٌك ِٛض104204ٝ

ا٠ٗ ٔادر جٛدٖ اترا١ُ٘ اتٛضؼذ105205ٖ

ا٠ٗ ٘أٟ ِصطفٟ ِصطفٝ ضا106206ٌُ

تطّٗ ػثذاٌّاٌه اٌط١ذ ػثذاٌّاٌه ضٕذ107207

تطّٗ لطة داِذ لطة ػثذاٌج108208ً١ٍ

تطٕد اٌط١ذ فرذٟ اٌط١ذ ادّذ109209

تطٕد ا٠ّٓ جٛدج ادّذ110210

تطٕد فٛزٜ ػثذاٌطالَ زوٝ ض١ٍّا111211ْ

تطٕد ِا٘ر ِذّذ اتٛاٌطؼٛد خض١ر112212

تطٕد ِذّذ ػثذاٌفراح اتٛ اٌفرٛح113213

تػرٜ اترا١ُ٘ ِذّذ ػٍٟ ِٛافٝ ػ114214ٍٝ

ذغر٠ذ ادّذ ِذّٛد ض١ٍّاْ خاطر115215

ذمٝ طارق دّذٜ جاد اٌرب116216

ذمٝ ِذّذ ز٠ٓ اٌؼاتذ٠ٓ ػثذاٌّؼثٛد117217

ثرٚخ ػثذاٌؼاطٝ اٌػذاخ ػثذاٌؼاطٝ ِذّذ118218

جٙاد ِذّذ ػٍٝ اٌط١ذ119219

دث١ثٗ ِذّذ ػثذاٌغفار ِذّذ فرج120220

دث١ثٗ ٠اضر دٍّٝ ػط١ٜٛ ِصطف121221ٝ

دط١ٓ فٛزٞ دط١ٓ ػ122222ٍٟ

دٕاْ جّاي دطٓ ادّذ ٠ٛضف123223

سحب الملفدٕاْ طارق ػثذ اٌرد١ُ صمر ِٛض124224ٝ

خاٌذ دّذٜ أٛر ٠ٛضف125225
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خٍٛد طٗ ِذّذ ػثذ اٌٛ٘اب غؼال126226ْ

دا١ٌا اضّاػ١ً داِذ اضّاػ127227ً١

دا١ٌا داِذ دطٓ ػٍٝ ػثذاٌذا128228ُ٠

دػاء اٌط١ذ اترا١ُ٘ ػسٚز129229

دػاء اٌط١ذ ػثذ اٌّؼطٝ لاض130230ُ

دػاء ض١اء اٌط١ذ ػٍٝ ِر131231ٌٟٛ

دػاء ػثذاٌٛ٘اب ػثذاٌّرضٝ ػثذاٌٛ٘اب ػ132232ٍٝ

دػاء فؤاد ِذّٛد غذاذ133233ٗ

د١ٔا اٌط١ذ اٌط١ذ دط١ٓ ضا134234ٌُ

د١ٔا ضاِخ ػثذإٌّؼُ ِذّٛد جاد135235

د١ٔا ضؼ١ذ ػّرٚ زػ١ر136236

د١ٔا ػّاد دٍّٝ ػثذاٌّؤ137237ِٓ

د١ٔا فرذٟ ػثذاٌؼس٠س ػثذهللا غا138238ٓ١٘

د٠ٕا دط١ٓ ػثذاٌردّٓ دطٓ ػٍٝ اٌذ139239ٓ٠

د٠ٕا ػثذاٌرازق ِذّذ ػثذاٌرازق140240

رأا ػّاد اضّاػ١ً اٌط١ذ141241

رأا ِذّذ ضؼ١ذ ػثاش ػصر142242

را١ٔا رت١غ فرذٝ ػثذ اٌؼظ143243ُ١

را١ٔا ِذّذ ػثذ اٌرٛاب ػثذ رت144244ٗ

رتاب ض١ّر اٌط١ذ ِذّذ ػّر145245

رجاء أص ػثذ اٌذ١ّذ دط146246ٓ١

رداب ثاتد دٍّٝ ِذّٛد إٌّط147247ٝ

ردّٗ ادّذ ِذّذ ِٕذٖٚ رِضا148248ْ

ردّٗ خاٌذ وّاي ػثذ هللا اٌػرت149249ٕٝ١

رضٜٛ ػط١ٗ تذر ػط150250ٗ١

مسئول الفرقة                                                   المراجع                                              مدير شئون الطالب



2021/2020الفرقة االولي تعيم اساسي للعام الجامعى 

شعبة العلوم

كلية التربية   

قسم شئون الطالب

االضُ رتاػٝ رقم الجلوسَ

رغذ ِذّذ ػثذ اٌفراح دط151251ٓ١

رغذٖ غر٠ف ِذّذ دطٓ ضال152252ِٗ

رل١ٗ ِرٌٟٛ فرج هللا اترا153253ُ١٘

رٔا رِضاْ جاتر زو154254ٝ

رٔا رِضاْ ِجذٜ تىر155255ٜ

رٔا طارق ِذّذ ػثذ اٌّؼطٝ ػّرا156256ْ

رٚاْ اغرف اٌط١ذ دجازٜ اٌط١ذ157257

رٚاْ صاتر ِذّذ ػٛض هللا158258

رٚد٠ٕا ا٠ّٓ ػثذاٌٍط١ف ِذّذ ػثذاٌمادر159259

رٚل١ٗ فارش ضؼذ اترا١ُ٘ اترا160260ُ١٘

ر٠ُ صالح اٌثذراٜٚ ِذّذ اٌثذرا161261ٜٚ

ر٠ٙاَ ضؼ١ذ ِذّذ اٌػؼرا162262ٜٚ

ر٠ٙاَ غؼثاْ ِذٝ ٠ٛٔص163263

ز٘راء ػثذاٌفراح ادّذ ػثذ اٌفراح اترا164264ُ١٘

ز٘راْ ادّذ اٌط١ذ ز٘را165265ْ

ز٠ٕة ادّذ جّؼٗ ػثذاٌٛ٘اب166266

ز٠ٕة رضا صالح ػثذاٌذ167267ٝ

ز٠ٕة ضؼ١ذ ػثذاٌّذطٓ ػثذاٌخ١ر168268

ز٠ٕة ػسخ اٌطؼ١ذ ػٛض هللا169269

ز٠ٕة ِذّٛد ادّذ ٠ٛضف170270

ز٠ٕة ٔصار ػثذاٌذ١ّذ ِٕصٛر اٌؼاد171271ٌٝ

ضارٖ ادّذ أٛر ػثذاٌؼس٠س غثا172272ٗٔ

ضارٖ اغرف ػثذاٌٍط١ف اٌصادق173273

ضارٖ رِضاْ ِذّذ ػطا ػثذ اٌردّٓ اٌخ174274ٌٝٛ

ضارٖ ض١ّر ِذّذ ػاغٛر175275
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ضارٖ صالح اٌذ٠ٓ ِرضٝ خ١ًٍ زٔى176276ً

ضارٖ فرٛح ِذّذ ِذّذ غا177277ٓ١٘

ضارٖ ِذّذ فرذٝ ِذّذ178278

ضؼاد صثذٝ ػ١ذ ػٛاد ادّذ179279

ضٍّٝ اٌط١ذ ػثذ اٌرازق ِٛض180280ٝ

ضٍّٝ أص ٌطفٝ فرج هللا اٌذ٠ة181281

ضٍّٝ ِذّٛد ِصطفٟ ػثذاٌؼس٠س اٌجؼثٛب182282

ضٍّٝ ٠اضر اِاَ ِذّذ183283

ضٍٜٛ دّذٜ فرج هللا غؼثا184284ْ

ضّا ٠ذ١ٝ ٔاصف ِذّٛد ضراج اٌذ185285ٓ٠

ضّاء اغرف اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ ٚفا186286

غإ٘ذٖ ػصاَ ِذّذ ػٍٝ اٌذضر187287ٜ

غرٚق ا١ٔص ِصطفٝ ػثذاٌخاٌك اٌمرٔف188288ٍٝ

غرٚق رِضاْ اٌطثاػٝ اتٛاٌفرٛح ِمٍذ189289

غرٚق رِضاْ غثً ػ190290ٍٝ

غرٚق غؼثاْ ػط١ٗ فرج191291

غرٚق ِذّذ ػرر٠ص ِذّذ ػرر٠ص192292

غر٠ٓ رضا ِذّذ اٌثٕذار193293ٜ

غر٠ٓ ٠ذ١ٝ ػٍٝ رضٛا194294ْ

غّص ادّذ ِذّذ رغ١ذ دط195295ٓ

غّص دطٓ ٘اغُ ٠ٛضف ور٠د196296

غّص ِذّذ ِذّٛد طٗ اٌذضٛل197297ٝ

غٙذ ادّذ ِذّذ ضاٌُ ػ198298ٍٟ

غٙذ ضاِٝ اترا١ُ٘ ػثذاٌؼاي199299

غ١ّاء اغرف ِذّذ اترا200300ُ١٘
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غ١ّاء اٌط١ذ اٌجثاٌٟ ػثذاٌم201301ٞٛ

غ١ّاء تذ١رٜ ِذّذ تذ١ر202302ٜ

غ١ّاء دّسج ػثذاٌّؤِٓ غذاذ203303ٗ

غ١ّاء ػثذاٌؼظ١ُ ػثذاٌذ١ّذ اترا204304ُ١٘

غ١ّاء فؤاد فرٛح ػثذهللا205305

صاتر٠ٓ ِذّذ ػط١ٗ ِذّذ206306

صثاح اٌػذاخ ػثذاٌٌّٛٝ اٌط١ذ اتٛرِضا207307ْ

صالح ػثذهللا اترا١ُ٘ ػثذهللا208308

ضذٝ رضا ػثذ اٌذٝ ِصطفٝ خ١راٌذ209309ٓ٠

ضذٝ ػرفٗ ِذّذ ِذّذ ض١ٍّا210310ْ

ضذٝ ٘أٝ دّذٜ فرذٝ غؼثا211311ْ

ػا٠ذج ِجذٜ اتٛاٌفرٛح اٌط١ذ212312

ِرٚج صاتر ِذّذ ػثذ هللا213313

ػثذهللا ػاطف ِذّٛد فرج214314

ػثذهللا ِذّٛد ِغاٚرٜ ت١ِٛٝ اٌذ٘ػا215315ْ

ػسج ػثذاٌرٛاب ػثذاٌغفار ػثذاٌرٛاب216316

ػسٖ ػادي ػثذ اٌطالَ اترا١ُ٘ فرج217317

ػسٖ فاذخ ػثذ اٌؼس٠س ِذّٛد ػسا218318َ

ػصاَ ِرزٚق ادّذ ض١ذادّذ219319

ػال ادّذ ِذّذ ادّذ ٠ٛضف ٘ذ٘ٛد220320

ػ١ٍاء ادّذ ِا٘ر ػثذاٌذف١ظ221321

ػ١ٍاء صفٛخ طٗ ِذّٛد ضاٌّا222322ْ

ػ١ٍاء ػسخ داِذ ِٛضٝ غا223323ٓ١٘

ػ١ٍاء ٔؼ١ُ تىر ِذّذ تىر224324

غادٖ اٌط١ذ اٌط١ذ ٠ٛضف ذّراز225325
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غادٖ اٌػذاخ ِذّذ اتٛز٠ذ اٌط١ذ226326

غذ٠ر ػٍٝ ػّر ادّذ ز227327ٕٗ٠

فاذٓ ِذّذ ػٍٝ اٌط١ذ ػثذ اٌثار228328ٜ

فاطّٗ ادّذ اٌط١ذ دط229329ٓ

فاطّٗ ا٠ّٓ راغة غر٠ٚذج230330

فاطّٗ ػثذاٌثاضظ ِذّذٜ ِذّٛد ٔذ231331ٍٗ

فاطّٗ فّٟٙ ِذّذ اٌط١ذ زغٍٛي232332

فاطّٗ ِذرٚش ػثذ اٌؼظ١ُ االدٛق233333

فاطّٗ ِذّذ ادّذ ِذّذ ِذّذ ٔافغ234334

فاطّٗ ِذّذ ض١ّر در٠ٚع235335

فاطّٗ ِصطفٝ ػط١ٗ دطٓ اٌػ١خ دط236336ٓ

اضّاء ػادي ػثاش ِذّذ237337

فرح ض١ّر ضاتك دط238338ٓ

فردح ِجذٜ فؤاد ٚاص239339ً

فردٚش ضالِٗ فارٚق ضال240340ِٗ

فر٠ذٖ ٠ذٝ ضؼذ ِذّذ دط241341ٓ

ف١ف١اْ ػ١اد غىر ِٕصٛر ِالن242342

١ٌّاء جّاي ِذّذ ض١ذ ادّذ243343

١ٌٍٝ ػثذ اٌفراح جٛدٖ ضؼ١ذ ض244344ٍُ٠ٛ

ِذّذ اترا١ُ٘ ِذّذ ِٛض245345ٝ

ِذّذ اتٛ اٌخ١ر ضاِٝ صاتر246346

ِذّذ ادّذ ِذّذ ادّذ اٌط١ذ247347

ِذّذ اضاِح ِذّذ داِذ248348

ِذّذ جؼفر ض١ذ ادّذ ٘الي ض١ذ ادّذ249349

ِذّذ جّاي اٌط١ذ دضٛل250350ٝ
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ِذّذ رضا ض١ذ ادّذ اترا١ُ٘ خضر251351

ِذّذ ػثذ اٌؼس٠س ِذّٛد ػثذ اٌؼس٠س252352

ِذّٛد ادّذ ِذّذ ٠ٛضف253353

ِذّٛد اٌطؼ١ذ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌذ١ّذ ِٛض254354ٟ

ِذّٛد ػٍٝ ػثذاٌمادر اٌثٍى255355ّٝ١

ِذّٛد ػّاد داِذ اٌط١ذ اٌرتؼ256356ٝ

ِذّٛد ِذّذ ١ٔٚص دٛاش257357

ِذ٠ذٗ ِصطفٝ ِرٌٛٝ ِذّذ اٌض258358ٜٛ

ِذ٠ٓ رضا ػثذهللا ػٍٝ ِذ259359ٓ٠

ِرٚج ادّذ ِذّذ ػرف260360ٗ

ِرٖٚ اترا١ُ٘ اٌط١ذ اٌط١ذ261361

ِرٖٚ ادّذ ِذّذ ٌطفٝ ِذّٛد262362

ِرٖٚ اٌط١ذ اٌػذاخ ػط263363ٗ١

ِرٖٚ خ١رٜ ػثذاٌؼس٠س ػثذاٌٙاد264364ٜ

ِر٠ُ أٛر ػثذاٌؼس٠س ِاِْٛ تذ265365ٞٚ

ِر٠ُ ػثذاٌثاضظ فضً دط266366ٓ١

ِر٠ُ ػّاد اٌذ٠ٓ دّذ267367ٜ

ِر٠ُ ِذّذ ض١ذ ادّذ268368

ِر٠ُ ِذّذ ػثذاٌطرار ِذّذ ٚ٘ث269369ٗ

ِر٠ُ ٔث١ً فّٙٝ اضىٕذر اضؼذ270370

ِر٠ُ ٚائً ػثذإٌّؼُ ادّذ271371

ِصطفٝ دّادٖ اترا١ُ٘ دط١ٓ دّاد272372ٖ

ِصطفٝ ِذّٛد دٕفٝ ِذّذ اٌط١ذ273373

ٍِه اغرف ِذّٛد ِذّذ ضال274374َ

ٍِه ِذّذ ػثذاٌط١ّغ ِذّذ فرج275375
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ِٕار ادّذ دّادج اِاَ دّاد276376ٖ

ِٕار ِجذٜ ِذّٛد ػثذاٌػاف277377ٝ

ِٕار ِذّذ ِرضٝ ِذّذ278378

ِٕح هللا صالح ػثذاٌٛ٘اب ػثذاٌثذ٠غ279379

ِٕٗ ػثذاٌغفار فّٙٝ ِذّذ اترا280380ُ١٘

ِٕٗ ِذّذ ػثذ إٌثٝ ِذّذ صاٌخ281381

ِٕٝ ِجذٜ ِذّذاٌٙادٜ ػثذهللا و١ال282382ٝٔ

ِٙرائ١ً فؤاد دٕا ١ِخائ283383ً١

ِٝ ا٠ّٓ ػثذإٌّؼُ ِصطف284384ٝ

ِٝ دطاَ ادّذ اٌط١ذ285385

ِٝ دطٕٝ اٌط١ذ اٌط١ذ286386

ِٝ خضر ِذّذ جثر ٔص١ر287387

ِٝ ػثذاٌّمصٛد ػثذاٌرضٛي ذرو288388ٝ

١ِادج ِجذٜ ِذّذ اترا289389ُ١٘

١ِادٖ ٘أٝ ِذتٌٛٝ ِذّذ تذر غا290390ٓ١٘

١ِار ِذّذ ٠طرٜ ِخرار ِذّذ إٌٛا291391ٜٚ

ٔادر اضاِٗ ػثذ اٌط١ّغ ػثذ اٌطال292392َ

ٔاد٠ٗ ِؼرّذ ػثذ اٌذ١ٍُ ِذّٛد زا٠ذ293393

ٔأطٝ داِذ دطٓ إٌجار294394

ٔأطٝ وّاي اترا١ُ٘ اترا١ُ٘ ِذّذ295395

ٔذا دط١ٓ صالح اٌذ٠ٓ ِذّذ296396

ٔذا ػثذ هللا اترا١ُ٘ ِذّذ جاد هللا297397

ٔذا ػٍٝ ِذّٛد ػ١ذ298398

ٔذٜ اترا١ُ٘ ِذّذ اٌؼرتٝ ِذّٛد299399

ٔذٜ اتٛ اٌّجذ ِذّذ ادّذ اتٛ صمر300400
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ٔذٜ ادّذ رِضاْ اٌط١ذ301401

ٔذٜ ادّذ ِذّذ ادّذ داٚد302402

ٔذٜ اغرف ضؼ١ذ اٌر303403ٝٙ١

ٔذٜ ضاِخ رغاد ػثذاٌؼظ304404ُ١

ٔذٜ ضاِخ رِضاْ اتٛ اٌفرٛح اتٛ اٌصفا305405

ٔذٜ ضؼ١ذ اٌّرٌٛٝ ػثذاٌٍط١ف306406

ٔذٜ غؼثاْ ٠ٛضف اترا307407ُ١٘

ٔذٜ صثذٝ ػثذاٌطرار جذٚع308408

ٔذٜ ػصاَ راغذ دطٓ ِذّٛد ٠ذ309409ٝ١

ٔذٜ ِذّذ ادّذ جالي ِذّٛد310410

ٔذٜ ِذّذ اٌؼسب ِذّذ اٌجٛ٘ر311411ٜ

ٔذٜ ِؼٛض ػثذاٌفراح اترا312412ُ١٘

ٔر١ِٓ اضاِح وارَ ادّذ313413

ٔطّٗ ػ١ذ اٌط١ذ ضؼذ ٔٛار314414

ٔٙاي طٍؼد خ١رٜ ِذّذ315415

ٍٔٙٗ ِذّذ اٌص١اد ػثذاٌؼاي غثا٠ه316416

ٔٛر ض١ٍّاْ ِٛضٝ ػثذ إٌّؼُ ض١ٍّا317417ْ

ٔٛرا اٌط١ذ ذٛف١ك دط318418ٓ

ٔٛرا رضا ػثذاٌؼ١ٍُ ِذّذ اترا319419ُ١٘

ٔٛرا ز٠ذاْ ػثذاٌثذ٠غ ػثذاٌّج١ذ320420

ٔٛرا ِصطفٝ ػثذاٌذ١ّذ ادّذ321421

ٔٛرٖ دّادج ضاٌّاْ رفاػ322422ٟ

ٔٛر٘اْ ادّذ ِذّذ ػثذاٌفراح ٔثٙا323423ْ

ٔٛر٘اْ اغرف ضاٌُ دٕذٚق324424

ٔٛر٘اْ اٌٙاِٝ ػثذاٌطالَ ػثذاٌردّٓ دجاز325425ٜ
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ٔٛر٘اْ فاخر ضؼ١ذ ػف١فٝ تذ٠ر326426

ٔٛر٘اْ ِذّذ ػٍٝ اٌط١ذ لثال327427ْ

ٔٛر٘اْ ِرضٝ ػثذاٌؼظ١ُ ضال328428ِٗ

ٔٛر٘اْ ٠اضر ػذٌٝ غثً ضال329429َ

١ٔرج ٔث١ً ػثذاٌغفار ػثذهللا330430

٘اجر ادّذ ػثذاٌذ١ّذ خ١ًٍ ػ١ط331431ٝ

٘اجر اضاِح ِذّٛد ػٍٝ ػطٛج332432

٘اجر دّادٖ ِذّذ اٌط١ذ غذاذ333433ٗ

غرٚق ِّذٚح ادّذ را334434ِٝ

٘اجر طٍؼد ػثّاْ ِذّذ335435

٘اجر ػثذهللا ػثذاٌّذطٓ ػثذهللا336436

٘اجر ػٍٝ ػثذهللا ٌث١ة337437

٘اجر ِذّٛد ػثذاٌصثٛر ِرػ338438ٝ

٘اجر ِذّٛد ِصطفٝ ِذّذ ِذت339439ٌٝٛ

٘اجر ِصطفٝ ػثذاٌؼاطٝ ػف١ف340440ٝ

٘اجر ِصطفٝ ِذّٛد ِذّذ داِذ341441

٘اجر ِّذٚح فر٠ذ ضٕذ اٌّصر342442ٜ

٘اجر ٔث١ً ػثذاٌفراح ػٍٝ ٘ذ343443ٗ٠

٘اجر ٚائً ػسازٜ تذراْ ػساز344444ٜ

٘اٌٗ ثرٚخ ػثذاٌٛارز ػثذ اٌٍط١ف ػثذ345445ٖ

٘اٌٗ دطٓ اترا١ُ٘ ِذّذ اٌخ346446ٌٝٛ

٘ا٠ذٜ ػٍٜٛ ػثذاٌٛ٘اب ِذّٛد347447

٘ا٠ٗ صالح ػثذاٌخاٌك ِذّذ348448

٘ثٗ ض١ّر ِٕطٝ تىرٜ ِذّذ349449

٘ثٗ صالح ِذّذ اٌؼادي داِذ350450
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٘ثٗ ِصطفٝ ػرفاخ اٌػافؼ351451ٝ

٘ذٜ خاٌذ اضّاػ١ً ضا352452ٌُ

٘ذٜ رجة ػ١ذ ِر353453ٌٝٛ

٘ذٜ صاٌخ داِذ ػسب354454

٘ذٜ ػثذاٌصادق ػثذاٌػافٝ ض355455ٍِٗٛ

٘ذ٠ر دازَ ػثذاٌذ١ٍُ اٌط١ذ356456

٘ذ٠ر ِذّذ اٌجٛ٘رٜ ِذّذ اترا357457ُ١٘

٘ذ٠ر ١ِٕر ٔٛراٌذ٠ٓ ػثذاٌذ١ّذ358458

٘ذ٠ر ٠اضر دط١ٓ ِذّذ ٠ٛضف359459

٘ذ٠ً اٌط١ذ جٛدٖ ػالَ ػف١ف360460ٝ

ّ٘طاخ ػّاد اٌط١ذ فرذ361461ٝ

ٕ٘اء ا٠ّٓ ادّذ رِسٜ ػثذ اٌؼس٠س ػثذ إٌث362462ٝ

ٕ٘اء ِذّذ ِذّذ ِذّذ رت١غ363463

ٕ٘ذ ِذّذ ادّذ اٌط١ذ364464

ٚضاَ دافظ ٠ذ١ٝ ػاتذ365465ٓ٠

ٚضاَ رضّٝ ِخرار ػثذٖ ِذّذ366466

ٚضاَ ِؤِٓ اتٛإٌصر ػٍٝ اتٛ رور367467ٜ

ٚالء ػالء ت١ِٛٝ غؼثاْ ػثذ هللا368468

٠ارٖ ِذّذ فر٠ذ خػا369469ٌٗ

٠اض١ّٓ ادّذ ػٍٝ ادّذ اٌمر٠ػ370470ٝ

٠اض١ّٓ ِذّذ اضّاػ١ً ِغاٚرٜ ِذّذ371471

٠اض١ّٓ ِذّذ فرذٝ اٌخٛاج372472ٗ

ضارج اٌط١ذ ػثذ اٌذى١ُ ػثذ اٌطال373473َ

ِٝ ِجذٜ ِذّذ ػ374474ٍٝ

ر٠ٙاَ ٔاجخ ض١ٍّاْ ِذّذ375475
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ا٠ّاْ خاٌذ ِذّذ ِذّٛد376476

غٙذ ػرتٝ ض١ذ ادّذ ِذّذ377477ٜ

ٔذٜ ِذّذ اٌط١ذ ِذّذ ػثذاٌؼاي378478

ٔذٜ ا٠ّٓ ػثذاٌغفار ِذّذ379479

غرٚق اترا١ُ٘ ػٍٝ اترا380480ُ١٘

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400
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2021/2020الفرقة االولي تعيم اساسي للعام الجامعى 

شعبة العلوم

كلية التربية   

قسم شئون الطالب

االضُ رتاػٝ رقم الجلوسَ

االســـــــــــــــــــــمرقم الجلوسم

اترا١ُ٘ خاٌذ اترا١ُ٘ ِذّذ ػ1596ٍٝ

دطٕاء دطٓ اٌط١ذ دطٓ اترا2597ُ١٘

ز٘راء ػصاَ اتٛاٌفرٛح ػ٠ٛص3598

غادج ِرٌٛٝ اٌطؼ١ذ ِرٌٛٝ اٌط١ذ4599

فاطّٗ ٔاصر ذٙاِٝ ادّذ ضا5600ٌُ

6

7

8

9

10

تالْٛ ٌالػادج

مالحظات

سحب ملف

سحب ملف

مواد الترم الثانى+ مواد الترم االول 

مواد الترم الثانى+ مواد الترم االول 

مواد الترم الثانى+ مواد الترم االول 
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