
إعالن هام للطالب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها 
 في المحاضرات والسكاشن

فيما يلي قائمة بأسماء الطالب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح بها في 
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 ( من الئحة الكلية.8( فقرة )6من دخول االمتحان التحريري وفًقا للمادة )

 

 



 األٔنٗانفرلح 

 يٕاد انغٛاب االضــــى #
  ادًذ يذًذ انصأٖ عثذ انغُٗ  1

انًًٍٓٛ اتٕ ادًذ يذًذ عثذ  2

 االَٕار ضٛذ

 

  ادًذ يذًذ يذًذ اضًاعٛم 3

  ادًذ يذًٕد ادًذ يرضٗ 4

  ادًذ يذًٕد عثذ انعسٚس دطٍٛ 5

ادًذ يُٛر عثذ انًمصٕد انطٛذ  6

 انثٓٛذٖ

 

  ادًذٖ اشرف ادًذٖ عثذ انذاٚى 7

ادْى عالء انذٍٚ انعشرٖ يذًذ  8

 انعشرٖ

 

  أضايح انصادق عثذانرازق  9

  كايم إتراْٛى يذًذ أضايح 11

  اضالو ضعٛذ جٕدج عثذانعسٚس 11

  اضالو طهعد يذًذ إتراْٛى  12

  إضًاعٛم عصاو انذٍٚ إضًاعٛم 13

ايُّٛ انطٛذ يخرار رزق عثذ  14

 انرازق

 

  اًٚاٌ دازو انطٛذ انثاز 15

  انطٛذ عهٗ انطٛذ ادًذ 16

انطٛذ يذًٕد يذًذ اتراْٛى  17

 يصطفٗ

 

  ضهٛى يذًٕدايٍٛ يذًٕد  18

  اّٚ اتراْٛى جاب هللا ترٚك 19

  اًٚاٌ ضايٗ دطاٍَٛ يذًذ ضانى 21

  اٚح ضًٛر انطٛذ ادًذ يذًٕد 21

 تالل انطٛذ عثذ انًجٛذ يذًذ  22



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
 اتراْٛى

  تٛشٕٖ يٛالد شكرٖ عطٛح 23

  دازو اشرف ضٛذ عهٗ انًشذ 24

  دطاو عٕض رٚاض عهٗ انرًطاح 25

  زْرجدطاو يذًذ دايذ  26

  دطٍ ريضاٌ اتراْٛى عثذ انهطٛف  27

  دطٍ عادل دطٍ يذًٕد خضر 28

  دطٍ يجذٖ عثذ انذٗ دطاٍَٛ 29

  دكٛى يذًذ عهٗ يذًذ انجُذٖ 31

  خانذ ريضاٌ يذًٕد عثذ انًٕنٗ  31

  خانذ شٓاب انذٍٚ يذًٕد يذًذ 32

 خانذ يذًذ عًر عهٗ ضٛخّ 33
 

 راغة يذًذ راغة يفراح ترٚشّ 34
 

 راَذا يُٛر يذطٍ يُٛر انذٖٔ 35
 

رٔاٌ يجذٖ يذًذ عثذ انًعطٗ اتٕ  36

 عًر

 

 زٚاد عسخ ادًذ يذًذ دطٍ 37
 

ضايخ دًادج عثذ انشافٗ دايذ  38

 درفٕظ

 

 ضعٛذ يذًذ عهٗ جًعّ 39
 

 عثذهللا ضٛاءانذٍٚ يصطفٙ 41
 

 عثذهللا عادل يذًٕدضثاعٙ 41
 

 عصاو ْاَٙ ْٕار٘ يذًذ 42
 

  عالءانذٍٚ أضايح فرذٙ ْاشى 43

  عهٙ عادل عهٙ عثذانطالو 44

 عًر أضايح دافظ انطٛذ فرج 45
 

 عًر صالح عثذانمادر يذًذ 46
 

 عًرطارق يذًذ انثٕٛيٙ 47
 



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
 عًرفضم هللا يخرارتاتكر 48

 

 عًركًال يذًذ يذًٕد 49
 

  عًرٔ عصاو يذًذ انًُر 51

  عًرٔ يذًٕد دايذ ادًذ يصطفٗ 51

  فارش يذًذ عثذ انعسٚس دطٍٛ 52

  فرذٗ انطٛذ فرذٗ عثذ انغُٗ 53

  فرٚذ عثذ هللا انمطة ادًذ غاَى 54

كرٚى دطٍ عثذ انطالو دطٍ  55

 انشرتُٛٗ

 

  كرٚى َثٛم انطٛذ عهٗ انٓالنٗ 56

  كرٚى ْاَٗ فرذٗ ايٍٛ عطٛح 57

  يذًذ يذًذ عثذهللا انٓادٖ 58

  عثذانهطٛفيذًذ يذًذ عثذانجهٛم  59

  يذًذ يذًٕد صاتر يذًٕد 61

  يذًذ َاصر دايذ اتراْٛى يذًذ 61

  يذًذ َاصر يذًذ عثذانردًٍ 62

  يذًذ ْشاو ادًذ فرذٗ دطاٌ 63

  يذًٕد يذًذ يذًٕد يذًذ 64

  يرٔاٌ عاطف دايذ عهٗ يذًذ 65

  يصطفٗ ادًذ انطٛذ ضٛذ ادًذ 66

يصطفٗ رفمٗ يذًذ فرذٗ يذًذ  67

 عهٗ

 

يصطفٗ عصاو يصطفٗ انُذاش  68

 ادًذ

 

يصطفٗ عالء عثذ انعسٚس عثذ هللا  69

 َثٕٖ

 

  يصطفٗ يذًذ ادًذ دًذاٌ تذر 71

  يصطفٗ يذدد ادًذ دطٍ غازٖ 71



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
  ٕٚضف يذًذ ريضاٌ يذًذ دفُٗ 72

  يٗ صالح يذطٍ يذًٕد رشٕاٌ 73

  يُٛا َادر دُا اتراْٛى جٕرجٗ 74

انًمصٕد َاصر فرٕح فرٕح عثذ  75

 ضهًٛاٌ

 

  َٕراٌ دطاو إتراْٛى يذًذ اتراْٛى 76

يذًذ إَر انطٛذ ادًذ اضًاعٛم  77

 نطف هللا

 

  يذًذ جٕدِ عثذ انٓاد٘ يذًذ 78

  يذًذ دطٍ ادًذ فؤاد دايذ خهف 79

  يذًذ دطٍ اضًاعٛم عثذهللا 81

  يذًذ دطٍ رزق هللا دطٍ 81

  يذًذ دطٍ فرذٗ دطٍ رٚاٌ 82

  دطٍٛ يذًذ دثشٗ انخٛاليذًذ  83

  يذًذ خانذ يصطفٗ انطٕٚذٖ 84

  يذًذ رضا يطعذ انعشرٖ 85

  يذًذ ضايٗ عثذ انجهٛم ادًذ 86

  يذًذ عٕض عهٗ عثذ انذافظ 87

َٕرْاٌ يذًذ عثذانعاطٗ يصطفٗ  88

 رجة

 

  ْاجر ضايٗ صالح يذًذ انغُذٔر 89

ْاجر عصاو يذًذ يطعذ اتٕ  91

 شادٖ

 

عهٗ انطٛذ يُذٔر  ٔضاو انطٛذ 91

 تذٛهك

 

ٚاضر اتراْٛى عثذانًُعى اتراْٛى  92

 يرضٗ

 

  ٚاضر انطٛذ ٚذٗ عثذانذًٛذ ادًذ 93



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
ٚذٛٗ يذرٔش يذًذ يٓذٖ ضعذ  94

 شهثٗ

 

  ٚطرا عًاد صانخ خطاب 95

ٚطرٖ عثذ انطالو يصطفٗ يذًذ  96

 زٚادج

 

  ٕٚضف ادًذ يذًذ ادًذ انًعجثاَٙ 97

  اضًاعٛمٕٚضف جًال يذًذ  98

  ٕٚضف دًادِ يذًذ رفعد عشر٘ 99

  ٕٚضف شعثاٌ يذًذ رشٕاٌ 111

  ٕٚضف ْشاو يذًذ عٕاد 111

  شٓاب اشرف جالل عثاش 112

  طارق شذرّ عثذانعال عثذانْٕاب 113

  طارق عٕضٙ ضعذ انذٍٚ عٕضٙ 114

  عاطف ضًٛر انطٛذ ادًذ 115

  عثذانخانك انراعٙ عثذانخانك 116

  عثذانردًٍ اضايّ جثر عثذِ  117

  عثذانردًٍ اٚٓاب اتراْٛى يذًذ 118

  عثذانردًٍ خانذ ضٛذ ادًذ 119

عثذانردًٍ ضعٛذ دًذ٘  111

 عثذانردًٍ

 

  عثذانردًٍ يذًٕد دطٍٛ انذكر 111

عثذانردًٍ ٚذٛٙ يذًذ انطٛذ  112

 عهِٕٛ

 

  عثذانعسٚس اشرف يذًذ عهٙ دطٍ 113

  عثذانعسٚسعثذانعسٚس انطٛذ  114

  عثذانفراح ْاَٙ عثذانفراح 115

  عثذهللا اضايّ يذًذ عثذهللا انطٛذ 116

 عثذانًاجذ يذًذ َٕٚص يذًذ  117



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
 يصطفٙ

  عثذانًُعى رٚاض يذًذ دًاد 118

  عثذانًُعى عاطف عثذانًُعى 119

عثذانْٕاب يذًذ عثذانْٕاب  121

 يذًذ

 

  عثذانذًٛذ دًذذّ عثذانذًٛذ يذًذ  121

  عثذانردًٍ راشذ عثذانذكٛى 122

  عثذانردًٍ عهٙ يذًذ اتراْٛى 123

  عثذانردًٍ يذًذ انطٛذ عهٙ  124

  عثذانفراح يذًٕد انذضٕلٙ ادًذ 125

  عثذانمادر عًر عثذانمادر اتٕانٛسٚذ 126

عثذهللا ادًذ عثذ انذك عهٙ  127

 عساز٘

 

  أتٕ تكر فضم هللا يخرار 128

  صاتر عٕضادًذ انطٛذ  129

  اتراْٛى انطٛذ يخرار 131

  ادًذ اتراْٛى ادًذ فرٕح 131

  ادًذ اتراْٛى ادًذ يصطفٗ َٕر 132

  ادًذ اشرف عثذ انًُعى 133

  ادًذ اشرف عهٗ عثذ انفراح 134

ادًذ تذرانذٍٚ عثذانطًٛع انطٛذ  135

 عهٗ

 

  ادًذ تذٖٔ يذًذ انطٛذ 136

  ادًذ ترْاو  عٕض يذًذ 137

ادًذ جًعّ عثذ انطرار ضهًٛاٌ  138

 شرتاص

 

  ادًذ داذى عثذانذًٛذ عهٗ لُذٚم 139

  ادًذ دًذٖ انطٛذ عٛطٗ 141



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
  ادًذ خانذ ادًذ طهثّ 141

ادًذ رضا عثذانعسٚس يذًذ  142

 عثذانًجٛذ

 

ادًذ صاتر عثذانُثٗ انطٛذ  143

 اتٕشهك

 

  ادًذ كًال انذٍٚ يذًذ 144

  ادًذ عادل ادًذ ريضاٌ 145

  ادًذ عثذ انذكٛى انطٛذ 146

  ادًذ عًاد يذًذ ادًذ 147

  ادًذ عٕض عطا انطٛذ 148

  ادًذ فكرٖ ايٍٛ يُصٕر 149

  يذًذ ادًذ اتراْٛى ادًذ شهثٗ 151

  يذًذ ادًذ يذًذ عثذانذفٛظ 151

  يذًذ انطٛذ يذًذ دهًٗ يرضٙ 152

  يذًذ انطٛذ يذًذ كًال ركٗ انطٛذ 153

  يُصٕر ذٕفٛكيذًذ انطٛذ  154

  يذًذ ضعذ ضعذ َاجٗ 155

  يذًذ ضعذ عثذ انردًٍ ادًذ 156

  يذًذ طارق يذًذ األطرٔظ 157

  يذًذ عادل يذًذ عٛذ 158

  يذًذ عثذ انردًٍ يذًٕد 159

  يذًذ عثذ انًُعى عثذ انًُعى 161

  يذًذ عثذ انُثٗ يطهى 161

  يذًذ عالء طاْر ٚاضٍٛ 162

  يذًذ عهٗ يصطفٗ عهٗ  163

  ٕٚضف طارق دًذٖ 164

  يذًذ ٚاضر يذًذ ادًذ اتراْٛى 165

  يذًٕد دطُٛٙ دطُٛٙ يذًذ عهٗ 166



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
  يذًٕد رزق دايذ ْٛكم  167

يذًٕد رفعد يذًٕد عثذانردٛى  168

 ضهٛى 

 

  يذًٕد عطّٛ ادًذ عطّٛ عطّٛ  169

  يذًٕد يذًذ ادًذ يذًذ ضهًٛاٌ  171

يذًذ رفعد يذًٕد عهٗ يذًٕد  171

 عهٗ عٛاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 انفرلح انراتعح

 يٕاد انغٛاب االضــــى #
 رضٕو يرذركح ادًذ انطٛذ ضعٛذ اضًاعٛم 1

 رضٕو يرذركح ادًذ يُصٕر ادًذ يذًذ يصطفٗ 2

 رضٕو يرذركح اتراْٛى اضًاعٛم يذًذ انفمٗاًٍٚ  3

 رضٕو يرذركح انذافظ عثذ يذًذ يصطفٗ خهٕد 4

 رضٕو يرذركح زغهٕل ضعذ ادًذ عاير 5

 رضٕو يرذركح  عهٗ انعسٚس عثذ صانخ عسخ 6

 رضٕو يرذركح يذًٕد عثذ انذًٛذ يذًذ انشٛخ 7

 رضٕو يرذركح ٚذٙ زٚذاٌ يذًذ كرٚى 8

 تُاء انًررجًاخ اياَٙ ادًذ ادًذ  9

11 
 أاب دطٍ اتراْٛى دطٍ

+ يعهٕياذٛح  تُاء انًررجًاخ

 دٕٛٚح

+ يعهٕياذٛح  تُاء انًررجًاخ اًٚاٌ عطِٕ ادًذ  11

 دٕٛٚح

 تُاء انًررجًاخ يذًذ ٚطر٘ عثذانعال 12

 تُاء انًررجًاخ يذًذ ٚطرٖ طهة 13

 تُاء انًررجًاخ يُٛا ياْر ركر٘  14

 تُاء انًررجًاخ يذًٕد َطٛى عهٙ  15

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح اًٚاٌ يذطٍ يصطفٙ 16

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح شًٛاء يذًذ انعسب 17

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح كرٚى يذًذ عثذهللا 18

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح كالرا كايم َثّٛ 19

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح يذًذ ادًذ اتراْٛى غُٛى 21

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح يذًذ دايذ انطٛذ عطّٛ 21

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح يطعذ اتٕ انًعاطٙيذًذ  22

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح يذًذ ٚطر٘ طهة 23

 يعهٕياذٛح دٕٛٚح يذًذ ٚطر٘ عثذ انعال 24

إدارج يراكس + أياٌ انثٛاَاخ  أدًذ اكًم ايٍٛ ادًذ 25



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
 + لٕاعذ تٛاَاخ يٕزعح

 إدارج يراكس أدًذ خانذ أدًذ اضًاعٛم  26

 يراكسإدارج  دطٍ إتراْٛى إتراْٛى تذٔ٘ 27

 إدارج يراكس يذًذ أدًذ عرفاخ ادًذ 28

29 
يذًذ عهٙ عٕض عهٗ عثذ  

 انردٛى 

إدارج يراكس + أياٌ انثٛاَاخ 

+ لٕاعذ تٛاَاخ يٕزعح + 

 يٕضٕعاخ يخرارج 

إدارج يراكس + أياٌ انثٛاَاخ  يذًٕد يجذ٘ يذًٕد يذًذ ادًذ 31

+ لٕاعذ انثٛاَاخ انًٕزعح + 

 يٕضٕعاخ يخرارج

 لٕاعذ تٛاَاخ يٕزعح يصطفٗ عثذِ ضعٛذ يذًٕد 31

 إدارج يشرٔعاخ اتراْٛى يذًذ اتراْٛى يذًذ طّ 32

33 
 ادًذ عادل يذًذ عٛذ

+ يرالثح  إدارج يشرٔعاخ

 يخازٌ

34 
 ادًذ ٚاضر يذًذ عثذ انذاٚى

+ يرالثح  إدارج يشرٔعاخ

 يخازٌ

35 
 رايٗ يذًذ يذًذ ادًذ انطٛذ

+ يرالثح  إدارج يشرٔعاخ

 يخازٌ

 إدارج يشرٔعاخ ضعاد يذًذ يذًذ ٔصفٗ انعسٚسٖ 36

 إدارج يشرٔعاخ ضادٗ فاٚك انطٛذ انطٛذ شذاذح 37

عًرٔ جًال انطٛذ عثذانردًٍ  38

 انثاجٕر٘

+ يرالثح  إدارج يشرٔعاخ

 يخازٌ

39 
 يذًذ أدًذ يذًذ إتراْٛى األصفر

+ يرالثح  إدارج يشرٔعاخ

 يخازٌ

41 
 يذًذ جًال عٛذ ْالل

+ دعى  إدارج يشرٔعاخ

 + يرالثح يخازٌ انمرار

يذًذ يطعذ اتٕ انًعاطٗ يطعذ  41

 ضانى

 إدارج يشرٔعاخ



 يٕاد انغٛاب االضــــى #
 إدارج يشرٔعاخ يذًذ ٚطرٖ طهة عطٕج 42

 إدارج يشرٔعاخ يذًذ ٚطرٖ عثذ انعال اتراْٛى 43

يرالثح يخازٌ + يٕضٕعاخ  عًرٔ يذًٕد عهٙ عطّٛ  44

 يخرارج

 يرالثح يخازٌ يذًذ ضعٛذ يذًٕد ضٛف 45

 يرالثح يخازٌ يذًذ فرذٙ جاتر عثذانجٕاد 46

 يرالثح يخازٌ يذًٕد عثذانردٛى عثذانردًٍ  47

 يرالثح يخازٌ َٕرْاٌ اضايّ يذًذ فرذٙ  48

 يٕضٕعاخ يخرارج اضالو يصطفٙ يذًٕد عثًاٌ 49

 يٕضٕعاخ يخرارج اًٚاٌ يذًٕد عثذانًطهة 51

 يخرارجيٕضٕعاخ  االء ادًذ عالء انذٍٚ دطٍٛ دهًٙ 51

 يٕضٕعاخ يخرارج تطًّ رفعد انطعٛذ انطٛذ انثر٘ 52

 يٕضٕعاخ يخرارج دًذ٘ يذًذ يذًذ اتراْٛى 53

 يٕضٕعاخ يخرارج خانذ ادًذ دطٍٛ انًغرتٙ 54

 يٕضٕعاخ يخرارج خهٕد شكر٘ عثذ انذًٛذ 55

 يٕضٕعاخ يخرارج دُٚا ادًذ َعًّ هللا يذًذ يصطفٙ 56

 يٕضٕعاخ يخرارج ضارِ دطٍ يذًذ تازيصطفٙ 57

 يٕضٕعاخ يخرارج شاد٘ ادًذ يذًذ يذًٕد جًعّ 58

شٓاب ادًذ يذًذعثذانردًٍ  59

 خًٛص

 يٕضٕعاخ يخرارج

يذًٕد عالء انذٍٚ عثذ انردٛى  61

 يذًذ

 يٕضٕعاخ يخرارج

 

 


