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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

 اٌذوس االوي-ٍئٔاخ إٌظشَح /إٌهاعجً دضىس اٌطٍثح فٍ االِرذا

 َ( 2021-2020ٌٍؼاَ اٌذساعٍ )

 (1القاعة االلكترونية رقم )

 اعُ اٌّادج:

 ذاسَخ االِرذاْ:

 َ.َ دىساء جثاس اعّاء اٌّشالثُٓ:  

  Google meet   :rec-irit-https://meet.google.com/ytvساتظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    ادّذ اعؼذ جّؼح ٔؼّح  .1

    ادّذ ذىفُك تشَغُ ٔاهٍ  .2

    ادّذ دىّد صاٌخ ِهذٌ  .3

    ادّذ خضُش ػثاط دمحم  .4

    ادّذ عُّش ػثذ اٌىشَُ اتشاهُُ  .5

    ادّذ ؽاوش سعٓ داؽىػ  .6

    اُِش دُذس ٔؼُُ ؽخُش  .7

    اُِش دمحم ِىاخ تجاٌ  .8

    تاهش ػمًُ فراح دغٓ  .9

    تالي وشَُ واظُ َاعش  .11

    جاعُ دمحم سعٓ صػُفش  .11

    جاعُ دمحم فاضً دغٓ  .12

    دغٓ جؼفش دغٓ عاجد  .13

    دغٓ ػثذ اٌغراس دّادٌ ػثذ اٌذغُٓ  .14

    دغٓ ػٍٍ هاؽُ ػضَض  .15

    دغُٕٓ سدُُ ِذغٓ ٔىس  .16

    دغُٕٓ ِؤَذ ثاِش اعذك  .17

    دغُٓ تادع ػٕاد ِخىس  .18

    دغُٓ عاٌُ سدُّح غضُة  .19

    دغُٓ ػذٔاْ ِذغٓ ٌفرح  .21

    دغُٓ ػٍٍ جًُّ ساضٍ  .21

https://meet.google.com/ytv-irit-rec
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

    دغُٓ ػٍٍ دُّذ ػُٕذ  .22

    دغُٓ دمحم ذفاح ػطُح  .23

    دّضج دجاَ ػثُذ دغٓ  .24

    دُذس ساضٍ خٍف فضاٌح  .25

    دُذس واظُ ػثذ ِذٍ  .26

    سصاق رخش ػثذ اٌشضا دّىد  .27

    شضا ٔؼّح جثاس ػثاطت  .28

    ػمًُ جًُّ ضّذ ٔاصش  .29

    ػٍٍ دغٓ دُّذ ادهُُ  .31

    ػٍٍ دغُٓ ػثذ اٌىشَُ ِؼرىق  .31

    ػٍٍ سدّٓ ٔؼُُ ؽخُش  .32

    ػٍٍ عراس جثاس طؼُّح  .33

    ػٍٍ ػثذ اٌضهشج عٍّاْ ػٍٍ  .34

    ػٍٍ ػثذ اٌىادذ ػٍٍ ساضٍ  .35

    ػٍٍ ػذٔاْ ٔاصش دغُٓ  .36

    ػٍٍ ػطؾاْ ٌطُف سضا  .37

    ػٍٍ ِؾراق طاٌة ِذٌىي  .38

    ػٍٍ ِهذٌ صاٌخ داجُ  .39

    ػٍٍ ِهذٌ لاعُ واظُ  .41

    ػٍٍ هادٌ ػثذ ؽُٕٓ  .41

    ػٍٍ هُضَ ػثذ اٌٍطُف جاعُ  .42

    ِشاد واظُ تٕىاْ دُذس  .43

    ِشذضً ػطُح جالب صَثه  .44

    ِصطفً دُّذ ِطش هًٍُ  .45

    ِهذٌ ػثذ اٌذٍ وعُُ دّىد  .46

    ِهذٌ ػٍٍ دغُٓ جىدج  .47

    ِهٕذ سَاض وشَُ خٍف  .48

    ِؤًِ سافذ سعٓ طؾاس  .49

    ِؤًِ واظُ ثثاخ ػاِش  .51
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

 

 (2القاعة االلكترونية رقم )

 اعُ اٌّادج:

 ذاسَخ االِرذاْ:

 َ.َ ّٔاء عُّش   اعّاء اٌّشالثُٓ:  

  Google meet    :fzx-pawx-https://meet.google.com/acnساتظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    اعشاء َذًُ تُٕاْ عٍّاْ  .1

    اعالَ ٔضاس واظُ جؼاص  .2

    اَ اٌثُٕٓ ِصطفً سعٓ داٍِ  .3

    إِح عٍُُ دغُٓ دُّذٌ  .4

    أؼاَ اِغُش ِٕهً تذس  .5

    اَاخ دغىْ ػثىد ٌفرح  .6

    اَاخ ظافش ػالوٌ صَثك  .7

    اَح واظُ سدُّح ّٔش  .8

    تشاء جثاس دغُٓ ػىدج  .9

    تشاء ػٍٍ جىاد واظُ  .11

    تشاء ػّاد طاسق جّؼح  .11

    تُٕٓ دغُٓ ػٍىاْ ؽٕذٌ  .12

    ذثاسن جّاي ؽّخٍ جثش  .13

    ذمً ُِثُ ػثاط خضُش  .14

    دُٕٓ ػٍٍ ػثىد دُّذ  .15

    دىساء ِٕصىس ػثذ اٌؼضَض ِٕصىس  .16

    جاعُدأُا ػثذ اٌجثاس ػثذ   .17

    دَأح ِصذق وشَُ ػثاط  .18

    سعً داذُ ٔؼُُ دغىْ  .19

    سؤي هاؽُ جاتش ِؼشض  .21

    صهشاء تاعُ ؽؼُش صاٌخ  .21

    صهشاء ػثذ اٌشصاق ٔىسٌ دمحم  .22

https://meet.google.com/acn-pawx-fzx
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

    صهشاء ػٍٍ صادة ٔؼّح  .23

    صهشاء ػّاس صَاسج جّؼح  .24

    صهشاء ِذغٓ عؼذ عٍّاْ  .25

    صهشاء ِىعً عهُ جاعُ  .26

    خُىْ ػىدجصَٕة ذذشَش   .27

    صَٕة ذذغُٓ ػثذ ػٍٍ جثش  .28

    صَٕة دَٕاس ػىدج ػٍُىٌ  .29

    صَٕة ػاسف ػثذ اٌضهشج ِذغٓ  .31

    صَٕة ػثاط ٔاػُ دمحم  .31

    صَٕة ػٍٍ عاَش ؽثُة  .32

    عاسج ػاؽىس عاٌُ ػثذ اٌذغُٓ  .33

    عاسج فاخش صىب هللا تذوٌ  .34

    عجً واظُ ػٍُىٌ ٔاصش  .35

    عجً وشَُ خٍف ػٍٍ  .36

    عٍغثًُ ػالء هاؽُ دثٍُٕ  .37

    طُثح ػثذ اٌذغٓ ِذُغٓ ٌهّىد  .38

    ػزساء جؼفش جثاس دغُٓ  .39

    غغك جىاد واظُ دٕىْ  .41

    غغك ٔىسٌ طاهش عٍّاْ  .41

    فاطّح دُذس ػٍٍ ؽىٍَّ  .42

    فاطّح عؼذ ػثذ اٌشدُُ ػثذ  .43

    فاطّح فاضً صذٓ صاَش خٍف  .44

    فاطّح دمحم خضُش ػثذ اٌذُّذ  .45

    فشح صثُخ هٕذاي دٕىْ  .46

    فشح ٔاجخ تذس هٕذاي  .47

    وىثش عالَ فهذ ػىدج  .48

    وىثش ػٍىاػ دُاي ثاِش  .49

    ًٌٍُ ػمًُ َىٔظ اتى اٌهًُ  .51
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

 

 (3القاعة االلكترونية رقم )

 اعُ اٌّادج:

 ذاسَخ االِرذاْ:

 َ.َ صَذ ؽاوش  اعّاء اٌّشالثُٓ:  

  Google meet   :knh-ffhc-https://meet.google.com/mitساتظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    صَذ ػٍٍ دغُٓ دمحم جىاد  .1

صَٓ اٌؼاتذَٓ خاٌذ ػثذ اٌضهشج   .2

 خضُش

   

    عجاد اعّاػًُ ػٍٍ تالش  .3

    عجاد خاٌذ ػثذ اٌشصاق اعّاػًُ  .4

    ػٍٍ ِهذٌ ساضٍ عجاد  .5

    عُذ سدُُ ٌفرح واظُ  .6

    صذس اٌذَٓ دغُٓ ػالوٌ عٍطاْ  .7

    ػثاط تاعُ هالي جاعُ  .8

    ػثاط دمحم عؼذ ػغاف  .9

    ػثاط ٔاهً تشهاْ تذاٌ  .11

    ػثذ اٌشدّٓ وشَُ هذَهذ ػىدج  .11

    لاعُ ػىَذ ػثُظ استُغ  .12

    وشاس سدُُ خٍثاؿ ػثذ اٌذغُٓ  .13

    فاٌخوشاس عؼذ صتىْ   .14

    وشاس ػثاط ػٍٍ ِذُغٓ  .15

    وشاس ػٍٍ ٌؼُثٍ تذْ  .16

    وًُّ ػُغً ٔؼُُ ِطىٌ  .17

    ٌُث ػثذ االُِش عاجد طثٍٍُ  .18

    ِجرثً جاعُ ٌؼُثٍ دغاْ  .19

    ِجرثً دُّذ ػثاط دغٓ  .21

    دمحم اٌثالش ِٕؼُ ؽاوٌ ػاؽىس  .21

https://meet.google.com/mit-ffhc-knh
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

    دمحم تاعُ واظُ دغٓ  .22

    دمحم جًُّ ٔؼُُ ؽخُش  .23

    جىاد واظُ عاٌُدمحم   .24

    دمحم دغٓ عىش دغُٓ  .25

    دمحم سػذ دمحم واظُ  .26

    دمحم صادق ػٍٍ ػثاط  .27

    دمحم ػثاط ِاٌه دمحم  .28

    دمحم ػٍٍ سؽُذ دُّذ ػّاسج  .29

    دمحم فُصً غاصٌ ُِضس  .31

    دمحم ٔهاد صثاح ػثذ اٌخاٌك  .31

    ِشذضً دُذس ٔؼّح ٔاهٍ  .32

    ِصطفً جاعة عاٍِ الصَ  .33

    ِصطفً ػٍٍ عٍّاْ صوَش  .34

    ِصطفً ٔؼُُ تٍجٍ وشِذ  .35

    ِمرذس لاعُ جثاس دُّذٌ  .36

    ِٕرظش جثاس ػثذ اٌصادة وهُة  .37

    ِٕرظش عاهٍ صىش داجُ  .38

    ِٕرظش عالَ ػٍىاْ ؤاط  .39

    ِهذٌ سضا دغُٓ عٍطاْ  .41

    ِؤَذ ػٍٍ ػثؼىب صتُٓ  .41

    هادٌ غاصٌ طؼُّح هزاي  .42

    اٌذغُٓ فشاط لصٍ صاٌخ ػثذ  .43

    لُصش ػثذ االُِش لاعُ وشَُ  .44

    واظُ جاعُ خضُش ِٕخٍ  .45

    ٌُث دمحم ساضٍ  .46

    ِاهش دغُٓ ػثذ اٌذغٓ ػطُح  .47
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

 (4القاعة االلكترونية رقم )

 اعُ اٌّادج:

 ذاسَخ االِرذاْ:

 َ.ب ِصطفً ساضٍ  اعّاء اٌّشالثُٓ:  

  Google meet      :gxe-hjed-https://meet.google.com/stiساتظ 

 المالحظات بئغا حاضر اسم الطالب ت

    ادّذ دغُٓ صغُش ؽشهاْ  .1

    ادّذ سَاض جٍىب دمحم  .2

    ادّذ ؽاوش ػثاط جاعُ  .3

    ادّذ صثاح جّؼح ػثُذ  .4

    ادّذ ػثذ اٌذغُٓ واظُ ٌذُى  .5

    جؼفش فاضً ٌؼُثٍ وسَج  .6

    دغاَ ِذاسب دٍُفٍ َاوىخ  .7

    دغٓ سصَج خٍف ِٕؾذ  .8

    دّضج فشداْ صهشوْ ػثذ  .9

    دُذس جاعُ وسَىػ دغٓ  .11

    دُذس جّاي خٍف دؾف  .11

    دُذس دغُٓ ػٍُىٌ اٌفهذ  .12

    دُذس دمحم عٍطاْ ِذغٓ  .13

    ساٍِ ػثذ اٌذغُٓ دّىد ٌفرح  .14

    عجاد ػمًُ دمحم جاعُ  .15

    عُف دُذس ػثاط ػثُذ  .16

    ػثاط ساضٍ جثاس خٍف  .17

    ػثاط ساضٍ دػُؾُؼ عٍّاْ  .18

    ػثاط ؽاتظ ؽاذٍ جالب  .19

    ػثذ هللا ادّذ ٌؼُثٍ عاٌُ  .21

    ػثذ هللا عاٌُ سدُُ صغُش  .21

    ػثذ هللا ػثذ ػٍٍ ِٕىاػ ػثذ هللا  .22

    ػثذ هللا ػذٔاْ واهُ واظُ  .23

https://meet.google.com/sti-hjed-gxe
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 وصاسج اٌرؼٍُُ اٌؼاٌٍ واٌثذث اٌؼٍٍّ

 وٍُح إٌّاسج ٌٍؼٍىَ اٌطثُح

 لغُ ذمُٕاخ اٌرخذَش

ثأُحاٌ حاٌّشدٍ  

    ػمًُ ػٍٍ ػثذ ِظٍىَ  .24

    ػمًُ واظُ ٔؼُُ جثش  .25

    ػٍٍ ادّذ ػاِش ٔؼّح  .26

    ػٍٍ جًٍُ ِذغٓ اعّاػًُ  .27

    ػٍٍ وشَُ َىٔظ اتى اٌهًُ  .28

    ػٍٍ ِجُذ دُّذ ساضٍ  .29

    ػٍٍ دمحم عاٍِ هادٌ  .31

    ػٍٍ ِطؾش دغُٓ ػىَذ  .31

    ػّاد ػٍٍ دُّذ ػثذ هللا  .32

    غٍٕ دُّذ ػثذ جثش  .33

    فاضً ٔاؽٍ جاعُ فاسط  .34

    ادّذ دغٓ فٍذٍدمحم   .35

    دمحم ػثاط فاضً ٔىح  .36

    دمحم ِذّىد ِىعً سضا  .37

    ِشاَ سػذ صثشٌ ػثاط  .38

    ٔشجظ فضً ػثذ اٌٍطُف فشػىْ  .39

    ٔشجظ لاعُ ػثذ اٌشضا دّادٌ  .41

    ٔشجظ ِذّىد ػثاط تٕذس  .41

    ٔشَهاَ صثُخ ػالوٌ صاَش  .42

    ٔىس صاًِ واظُ داذُ  .43

    هاجش ٔؼُُ دٕؼ واٌٍ  .44

    هثح اثُش واظُ جثش  .45

    هثح وشَُ صاٌخ دمحم  .46

    هذي ادّذ وشَُ جثاس  .47

    والء ؽُٕؾً سدّح سدًُ  .48

    َاعُّٓ فاسط ثجًُ ِضػً  .49

    َّاِح دُذس عاٌُ دثُة  .51

 


