
 1فيزياء 

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 11 اتراْٛى طارق اتراْٛى عٕض كػك  800168178 1

 6 اتراْٛى عادل اتراْٛى يذًذ  800162006 2

 10 اتراْٛى عثذهللا عثذانعاطٙ يذًذ عٕض  800167297 3

 4 اتراْٛى يذًذ نثٛة انطٛذ ضُثم  800168040 4

 4 اتراْٛى يذًذ يذًذ خٛر  800162031 5

 2 ادًذ اضايّ عسخ انطٛذ يٕافٗ  800124808 6

 0 ادًذ يٕافٙادًذ اضالو دايذ   800162301 7

 12 ادًذ اغرف اتراْٛى عٕٚضّ  800167028 8

 0 ادًذ اغرف غرتُٛٙ ضٛذ غعٛػع  800167335 9

   ادًذ اغرف يذًذ انسغثٙ انثطم  800163835 10

 0 ادًذ انطٛذ دطٍٛ يرٕنٙ دطٍٛ  800164045 11

 10 ادًذ انًرٕنٙ اتراْٛى عثذانْٕاب  800162009 12

 4 اًٍٚ انطٛذ يذًذ يذًذادًذ   800168069 13

 8 ادًذ اًٍٚ فٕز٘ يذًذ  800161793 14

 0 ادًذ اٚٓاب يذفٕظ يذفٕظ عثذ هللا  800160085 15

 2 ادًذ جالل ادًذ يذًذ ادًذ عهٙ  800161996 16

 0 ادًذ جًال عثذانذًٛذ ادًذ انُمًّ  800136428 17

 4 ادًذ داذى ريس٘ يذًذ درٔٚع  800159965 18

   ادًذ داذى يصطفٙ اتراْٛى  800163994 19

 5 ادًذ دجاز٘ ريضاٌ ادًذ عهٙ  800161994 20

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

    

      



    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 20 ادًذ دطاو اتٕانعس دطٍ  800167238 21

 11 ادًذ دًذ٘ انًرثٕنٙ ريضاٌ انعرالٙ  800161827 22

 4 ادًذ دًذ٘ دطٍ عهٙ يٕضٙ  800168049 23

 20 ادًذ خانذ انكٛالَٙ عثذانمادر زْرِ  800162040 24

 12 ادًذ خانذ نثٛة ادًذ انًرغذٖ  800100208 25

 10 ادًذ خانذ يذًذ رضٕاٌ غهثٙ  800161712 26

 16 ادًذ خانذ ٚذٙ يذًذ دايذ  800161748 27

   انطٛذ لسايمادًذ رجة اتٕانُجا   800166598 28

 4 ادًذ رزق يصطفٗ عهٗ  800125027 29

 10 ادًذ ريضاٌ انًرٕنٙ اتراْٛى ادًذ  800167277 30

 10 ادًذ زكٙ انذطاٍَٛ زكٙ انمصثٙ اتٕجازّٚ  800161987 31

 6 ادًذ ضايخ ادًذ انًغاز٘  800167309 32

 14 ادًذ ضايخ انطٛذ رضٕاٌ  800159888 33

 16 ضايٙ ادًذ يذًذ انًرضٙادًذ   800162013 34

 14 ادًذ ضعذ عثذانهطٛف عاير يكٙ  800161533 35

 9 ادًذ ضعٛذ َاصف ضعٛذ  800167334 36

 0 ادًذ غذاذّ اتٕ انذطٍ انطٛذ انثذٔ٘ عثذ انال  800160082 37

 0 ادًذ طّ يذًذ فرٚذ طّ  800159893 38

 8 ادًذ عادل يذًذ يذًٕد يرعٙ  800159857 39

 16 ادًذ عاصى يذًذ عثذ انرؤٔف خهٛم  800160078 40

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 انًيكبترونيكسهندسة   برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 5 ادًذ عاطف ادًذ دطٍ جاد  800139567 41

 4 ادًذ عثذ انذًٛذ انًرٕنٙ عثذ انذًٛذ  800159879 42

 8 يذًذ انًرضٙ ادًذ عثذانهطٛف ضًٛر  800162037 43

 18 ادًذ عثذانٓاد٘ انطٛذ عثذانٓاد٘ انكفافٙ  800167232 44

 10 ادًذ عثذانْٕاب يذًٕد عثذانثالٙ  800167247 45

 0 ادًذ عسانرجال ادًذ عسانرجال انطٛذ  800137009 46

 12 ادًذ عطّٛ اتٕ االضرار عثذانردًٍ  800161702 47

 2 َٕٚص اتٕانرجالادًذ عهٙ عثذانفراح   800162042 48

 0 ادًذ عًاد دًذ٘ عثذانهطٛف انطٛذ انثطَٕٛٙ  800168388 49

 0 ادًذ عًرٔ دايذ عثذانًجٛذ رتٛع  800164506 50

 16 ادًذ كًال انذٍٚ فرخ هللا عهٛاٌ  800163824 51

 16 ادًذ كًال عثذانهطٛف يذًذ ضعٛذ  800159950 52

 0 عثذانعسٚس انػافعٙادًذ يذة انػافعٙ   800163984 53

 9 ادًذ يذًذ اتراْٛى ادًذ انُجذٖ  800136623 54

 11 ادًذ يذًذ اتراْٛى انثػثٛػٙ  800159866 55

 8 ادًذ يذًذ اتراْٛى عثذانذافع  800162041 56

 16 ادًذ يذًذ ادًذ انطُطأ٘ ادًذ  800161754 57

 8 ادًذ يذًذ ادًذ إٚب انجُذ٘  800159890 58

 0 ادًذ يذًذ انطٛذ انًٓذ٘ عهٙ  800159886 59

 12 ادًذ يذًذ انصذٚك انطٛذ جثر  800159858 60

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 4 ادًذ يذًذ جًعّ عثذانُثٙ يذًذ  800162033 61

 12 ادًذ يذًذ طّ انثطَٕٛٙ  800160102 62

 8 ادًذ يذًذ عهٙ عثذ انهطٛف  800161534 63

 16 ادًذ يذًذ فخر٘ عثذ انهطٛف يذًذ  800159852 64

 16 ادًذ يذًذ يذًذ رغذ٘ يذًذ يصطفٙ  800161781 65

 7 ادًذ يذًذ يذًٕد عًراٌ  800136901 66

 12 ادًذ يذًٕد ٚذٙ يذًٕد ضهًٛاٌ  800161985 67

 16 يصطفٙ انعسبادًذ يصطفٙ دًذاٌ   800162012 68

 2 ادًذ ٔائم يذًٕد يذًذ يذًٕد  800136516 69

   ادًذ ٔدٛذ رغذ٘ عثذانذًٛذ عٕض  800161832 70

 7 ادًذ ٚاضر عهٙ عٕض انػٕاف  800168099 71

 0 ادًذ ٚاضر فارٔق انًٓذٖ انُجار  800101446 72

   ادْى عثاش يذًذ عثاش  800125155 73

 11 فًٓٙ رغاد يذًذادْى يذًذ   800168261 74

 5 ادْى يصطفٙ عطّٛ يذًذ عثذانردًٍ  800168115 75

 0 ادْى َثٛم عثذانعال يذًذ  800168807 76

 7 ادْى ْاَئ يراد اتراْٛى يذًذ  800162026 77

 4 ارضاَٙ عادل نٕٚس ضعٛذ عثذ انػٓٛذ  800160083 78

 16 ارٔ٘ ادًذ اتراْٛى يذًٕد يٕضٙ  800161855 79

 14 اضايّ ياْر يذًذ يُصٕر عثذ انفراح انُذاش  800162439 80

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 انًيكبترونيكس هندسة  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 10 اضايّ يذًذ عثذانًذطٍ يذًذ انػرتُٛٙ  800162027 81

 18 اضايّ َاصر ادًذ عثذانًمصٕد  800168496 82

 11 يذًذ عهٙ غاٍْٛاضر اًٍٚ   800161841 83

 5 اضالو عادل ادًذ انطٛذ انُجار  800161969 84

 12 اضالو يذًذ انطٛذ يذًٕد انفراظ  800166231 85

 11 اضالو َثٛم عثذانطرار انًرضٗ  800168351 86

 8 اضًاعٛم عثذانذٗ عهٗ ضهًٛاٌ  800161554 87

 3 انذطٍٛ االيٍٛ عهٙ اتراْٛى  800166237 88

 8 انذطٍٛ عادل يذًذ عثذهللا انعالٔ٘  800162015 89

 8 انطٛذ ٔنٛذ انطٛذ يذًذ عٛطٗ  800159855 90

 13 اَص عثذانذكٛى انذٕضٍٛ  800166245 91

 14 اٚاد خانذ يذًذ يذًذ انطرٖٔ  800159960 92

 18 اٚاد عالء عثذانرؤٔف ْٔثّ  800168318 93

 15 اٚاد يذًذ يصطفٙ عسخ جسر  800168756 94

 4 تاضم ْٛثى عهٗ زٍٚ انعاتذٍٚ ارز  800159964 95

   تاضى عصاو يذًذ دايذ انثٛار  800162105 96

 12 تطُد اضايح ادًذ انعػر٘ انٕكٛم  800159894 97

 19 تٛرر َجٛة ٔدٚع اتراْٛى يطر  800161965 98

 10 جًعّ انطٛذ جًعّ صادق انطٛذ  800160072 99

 8 عصاو يذًذ زٚذاٌدازو   800161639 100

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 16 دازو يذًذ ادًذ عثذانفراح انػافعٙ  800161665 101

 8 دطاو انذٍٚ ادًذ ادًذ يصطفٙ عهٙ  800161811 102

 0 دطٍ ضعٛذ آل َاش  800143496 103

 4 دطٍ عثذ هللا دطٍ فٕدج  800159891 104

 18 دطٍ يذًذ غٕلٙ انطٛذ اتراْٛى دًٕدج  800161553 105

 6 دطٍٛ يذًذ يذًٕد عطّٛ انسْٛر٘  800168373 106

 0 دًذ٘ عاتذ دطٍ عطّٛ دطٍ  800161710 107

 0 خانذ دطاو فكرٖ إتراْٛى انذضٕلٗ  800159956 108

 8 عثذانٓادٖخانذ رتٛع عثذانٓادٖ عهٗ   800136934 109

 0 خانذ صثر٘ يذًذ ادًذ يذًٕد َافع  800160073 110

 4 خانذ يرٕنٗ ضعذ انًرٕنٗ انمٍ  800126912 111

 0 خانذ يذًذ عثذانطالو ركٙ ريضاٌ  800161663 112

 6 خانذ يذًٕد عثذانُعٛى ادًذ  800161963 113

 4 خهٛم ضعذ خهٛم ال جًعّ  800166382 114

 20 دانٛا ْػاو يذًذ عثذانًُعى يذًذ  800161747 115

 8 رايس يذًذ اَص يطعذ عثذانفراح زٚادِ  800168051 116

 12 رٔدُٚح دًادج ادًذ فؤاد انطعٛذ انمٕٓجٙ  800168598 117

 16 رٚاض َاجخ ٔدٚع رٚاض  800160077 118

 16 رٚى اغرف دضٕلٙ يذًذ دضٕلٙ  800161851 119

 14 يذًذ يذًذ عثذانمادررٚى رضٕاٌ   800161934 120

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 15.5 رٚى ضايخ انغرتأ٘ يذًذ عهٙ  800161798 121

 14 زكرٚا عثذانطالو زكرٚا انذيرُأ٘  800161757 122

   زٚاد اتراْٛى خانذ عثذانفراح  800161603 123

 6 زٚاد خانذ يذًذ ضعذ انًٕافٙ  800168257 124

 12 زٚاد يذًذ عثذانػافٗ عثذانهطٛف  800136468 125

 8 زٚاد يذًذ عطّٛ انػذاخ  800136435 126

 8 زٚاد يذًذ فؤاد يذًذ اتراْٛى  800159882 127

 12 زٚاد يُصٕر عثذانطًٛع ادًذ ضراج  800162025 128

 12 انطٛذ عهٙ رتٛعضارج دطٍ تذٚر   800160068 129

 20 ضارِ عًرٔ يذًذ عثذانغُٙ يرٕنٙ  800162102 130

 0 ضانى داذى ضٛذ ادًذ لاٚذ  800168853 131

 6 ضهًٛاٌ صالح انذٍٚ ضهًٛاٌ  800143494 132

   ضٓر عهٙ يذًذ دأد عٕض  800159877 133

 20 ضٛف انذٍٚ خانذ يذًذ رغاد عثذانذهٛى  800168297 134

 18 ضٛف انذٍٚ ْاَئ يذًذ َذا  800168260 135

 16 غٓذ خانذ غٕلٙ يذًٕد انًذالٔ٘  800166184 136

 16 صالح انذٍٚ صالح إَر انغثاغٙ  800168472 137

 7 صٓٛة عثذانًُعى ضرانخرى عثًاٌ  800143492 138

 5 صٓٛة يذًٕد يصطفٙ عهٙ زلسٔق  800162038 139

 20 انجُذ٘ طارق ثاتد عثاش  800162001 140

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 19 طارق يذًذ صثاح عثذانعسٚس عثذانًجٛذ  800168072 141

 8 طارق َائم انعٕضٙ يصطفٙ ضاليّ  800161823 142

 10 طّ عثذانمادر رجة يذًذ انُثٕٖ اتراْٛى  800162035 143

 15 طّ يذًذ طّ يصطفٙ صاتر  800168770 144

 0 عاصى عثذانعسٚس يذًٕد عثذانعسٚس انًغاز٘  800162030 145

 12 عثذ انذكٛى يُٛر عثذ انذكٛى تركاخ  800138056 146

 8 عثذ انردًٍ ادًذ غٕلٙ عثذ انكرٚى جالل  800159897 147

 10 عثذ انردًٍ اضايح يذًذ عثذ انعال انثرعٙ  800160080 148

 16 عثذانجهٛم يذًذ عثذانذًٛذ رزق اتٕ عجٛسِ  800161777 149

 17 عثذانذهٛى ادًذ عثذانذهٛى يذًذ يُٓا  800160081 150

 15 عثذانذًٛذ يذًٕد يذًذ يذًذ فًٓٙ  800161959 151

 20 عثذانردًٍ ادًذ رجة عهٙ انذًسأ٘  800162000 152

 14 غاَى عثذانردًٍ ادًذ غفٛك يذًذ  800166228 153

 18 عثذانردًٍ ادًذ عثذانردٛى انعذٔ٘ صذصاح  800162018 154

 8 عثذانردًٍ ادًذ يذًذ دجاز٘ ريضاٌ  800167245 155

 18 عثذانردًٍ اغرف ادًذ عهٙ فٛاض  800162007 156

 4 عثذانردًٍ انذطٍ عثذانردًٍ انػرتُٛٙ  800161698 157

 0 اتراْٛىعثذانردًٍ انػافعٗ   800136624 158

159 800161763 
عثذانردًٍ اٚٓاب عثذِ انغرتأ٘ يصطفٙ  

 4 ضالو

   عثذانردًٍ دايذ يذًذ دايذ ريضاٌ  800161932 160

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

    

    

     

 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 



 

 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 16 عثذانردًٍ خانذ يذًذ يذًذ  800168773 161

   عثذانردًٍ رايٙ فارٔق يطعذ االغمر  800168364 162

 17 عثذانردًٍ رضٗ انطٛذ اتراْٛى يٕضٗ  800161833 163

 13 عثذانردًٍ طارق عثذانًُعى يذًذ انصأٖ  800161824 164

 15 عثذانردًٍ عسٚس يذدد انًُسالٔ٘  800161594 165

 13 عثذانردًٍ فاٚس عثذانًُعى ريضاٌ عهٗ  800103368 166

 12 عثذانردًٍ يجذ٘ يذًذ يذًذ درغاو  800161958 167

 15 عثذانردًٍ يذًذ نطفٙ يذًذ َافع  800167299 168

 14 عثذانردًٍ يطعذ انطعٛذ اتٕطانة  800168081 169

 16 عثذانردًٍ يصطفٙ يذًذ انطٛذ يصطفٙ  800161865 170

 15 عثذهللا ادًذ عثذانًؤيٍ انًرضٙ  800168067 171

 15 عثذهللا اغرف عثذهللا اتراْٛى عثذانعال  800161679 172

 4 عثذانًٓذ٘ ْاغى عثذانًٓذ٘ يذًذ انٕٓار٘  800162426 173

 8 عصاو ْػاو ضًٛر اتراْٛى غٕٚمّ  800163791 174

 14 عالء انطعٛذ عثذانفراح انطٛذ انػافعٙ  800162004 175

 6 عهٗ جًال عهٗ يذًذ عًر  800136580 176

 12 عهٙ ادًذ اتراْٛى عهٙ يذًٕد  800159871 177

 8 عهٙ عثذ انمادر ايٍٛ َٕٚص دجاز٘  800161681 178

 18 عهٙ يذًذ عهٙ اضًاعٛم ادًذ  800161964 179

 15 عهٙ يذًذ عهٙ يذًذ عهٙ  800162270 180

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 4 عًادانذٍٚ ٚاضر عًادانذٍٚ خضر اتٕخهف  800168424 181

 0 عًار دًادِ َجاذٙ فًٓٙ  800160105 182

 12 عًر ادًذ عثذهللا عثذانًجٛذ يذًذ  800161974 183

 4 عًر ادًذ يُصٕر انجُذٖ  800101975 184

 12 عًر دًذ٘ عهٙ انػػرأ٘ انعثذ  800159892 185

 12 عثذانًعس َٕٚص عثذانًجٛذعًر خانذ   800162023 186

 20 عًر ضايٙ ريضاٌ كراخ  800160070 187

 14 عًر طارق يذًذ دطٍٛ رزق  800161935 188

 6 عًر عصاو عثذانذٙ صانخ يذًذ  800161822 189

 2 عًر عصاو يذًذ عثذانًٕنٙ  800168526 190

 10 عًر يذًذ صثذٗ يصطفٗ تذٖٔ  800160075 191

 6 عًر يذًٕد فرذٙ عثذانفراح جرأظ  800162021 192

 16 عًر ْػاو عثذانذًٛذ دايذ عطِٕ  800168134 193

 8 عًرٔ صثر٘ يذًذ جاد انذك عثذانصًذ  800162003 194

 17 عًرٔ عثذانجهٛم ضايٙ اتراْٛى انجُذ٘  800166042 195

 16 عًرٔ عسخ اضًاعٛم عطّٛ  800164002 196

 6 خطاب عًرٔ عٕض ضعذ  800167240 197

 12 عًرٔ فٕزٖ عثذانمادر يذًذ انفٛػأٖ  800159955 198

 18 عًرٔ يرٔاٌ ضعذ يذًٕد عٕض  800168384 199

 14 عًرٔ َاصر يذًذ االياو غذاذّ  800161939 200

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 يذًذ يٓذٖ أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 8 َظًٙ فٓٛى عٛادفاد٘ يكرو   800166186 201

 8 فٛهٕتاذٛر عادل ظرٚف إتراْٛى َطٛى  800160100 202

   كرٚى ادًذ يُٛر يذًٕد دهًٗ ٚطٍ  800124842 203

 4 كرٚى اًٍٚ يذًذ ادًذ انفار  800163893 204

 4 كرٚى ذاير َجٛة عثذ انهطٛف  800160069 205

 0 كرٚى عثذانجٕاد دطٍٛ رٚاض  800161990 206

 8 كرٚى ياجذٖ انذٚططٗ يعٍٛ  800136621 207

 17 كًال ادًذ عثذانًجٛذ عهٙ  800168259 208

 5 نطفٙ يذًذ نطفٙ انطٛذ يذًذ  800168179 209

 6 يؤيٍ عثذانفراح يذًذ يصطفٙ انعًرٔ٘  800161539 210

 16 يازٌ يذًذ يذًذ عثذانفراح عطا  800161684 211

 1 جًعّ يُصٕر عطّٛيذًذ اتراْٛى   800168470 212

 6 يذًذ اتراْٛى غذاذّ ادًذ  80012571 213

 12 يذًذ اتراْٛى يذًذ اتراْٛى جعفر  800162101 214

 0 يذًذ اتٕ تكر عًر عثذ انطالو  800159951 215

 6 يذًذ ادًذ دطٍ جًعّ عثذانعال  800162106 216

   يذًذ ادًذ عسخ انطٛذ  800125053 217

 11 يذًذ ادًذ فارٔق يذرٔش انثهراجٙ  800168390 218

 10 يذًذ ادًذ يذًذ يذًذ  800163767 219

 0 يذًذ ادًذ يذًٕد انطٛذ زاْر  800161645 220

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 6 يذًذ ادًذ يذًٕد عثذِ ريضاٌ  800161775 221

 11 يذًذ ادًذ يذًٕد يذًذ غاٍْٛ  800167242 222

 4 يذًذ اغرف عثذانٓاد٘ انػذاخ يصطفٙ  800161812 223

 0 يذًذ اغرف ياْر دطٍ خػاٌ  800168646 224

 11 يذًذ اغرف يذًذ دطٍٛ انرتعّ  800168651 225

 2 يذًذ اغرف يذًذ عثذانردًٍ عثذ انذًٛذ  800162019 226

 14 عًريذًذ اغرف يذًذ   800161576 227

 4 يذًذ انطعٛذ ضاليّ ضاليّ  800162413 228

 14 يذًذ انطعٛذ كًال يذًذ يصطفٙ  800167333 229

 6 يذًذ انطٛذ ضعذ صادق عًارِ  800138940 230

 9 يذًذ انطٛذ عثذانفراح لُذٚم  800161968 231

 0 يذًذ انطٛذ عثذانفراح يذًذ ٔفا  800164027 232

 12 انطٛذ يذًذ انطٛذ عثذانردًٍيذًذ   800161830 233

 0 يذًذ أضايّ يذًذ ريضاٌ اتٕانطعٕد  800162428 234

 0 يذًذ اًٍٚ ادًذ انطٛذ يصطفٙ  800168065 235

 10 يذًذ اًٍٚ عثذانطًٛع غهثٙ  800168098 236

 0 يذًذ جًال يذًذ عهٙ انعػر٘  800162279 237

   يذًذ دطٍ يجاْذ انٕٓارٖ  800125070 238

 11 يذًذ دًسِ يذًذ عثذانًُعى غرٚف  800162034 239

 8 يذًذ خانذ يذًذ اتٕانعٍُٛ  800161796 240

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 12 يذًذ خانذ َجاح يذًذ يٕضٙ  800161961 241

 16 يذًذ رأفد انطٛذ انصاتر  800159854 242

   يذًذ رؤٔف نطفٙ عهٙ  800159864 243

 15 يذًذ رضا يذًذ اتراْٛى  800126845 244

 16 يذًذ ريضاٌ رجة عثذانْٕاب عًاغح  800161817 245

 0 يذًذ زْراٌ انثاز زْراٌ يذًذ  800168621 246

 8 يذًذ ضًٛر انطٛذ ادًذ انػال  800163980 247

 16 اتراْٛى لٕرِيذًذ غرٚف يذًذ   800168437 248

   يذًذ صالح ادًذ ادًذ اتراْٛى ضانى  800168124 249

 10 يذًذ صالح انذٍٚ يذًذ ضانى يذًذ  800168073 250

 18 يذًذ ضٛاءانذٍٚ يذًذ كًال ادًذ تذرانذٍٚ  800162008 251

 15 يذًذ طارق صثرٖ عثذِ انطٛذ  800161819 252

 11 يذًذ طارق يذًذ دعِٕ  800161972 253

 15 يذًذ طارق يذًذ يذًذ جرأظ  800162436 254

 2 يذًذ عادل ادًذ ادًذ تذٖٔ  800161668 255

   يذًذ عثذ انردًٍ دافع عطٛح  800160023 256

 6 يذًذ عثذانذكٛى عثذانرازق عرفاخ  800162017 257

 13 يذًذ عثذانردٛى عثذانطرار عثذانردًٍ  800139086 258

 8 يذًذ عثذانُاصر كرو اتراْٛى اتٕخًٛص  800168522 259

 9 يذًذ عثذِ رجة عثذانرضٕل جاد انذك  800161575 260

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

    

    

    
 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 



  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 13 يذًذ عثذِ عثذِ عالو  800159903 261

 8 يذًذ عصاو يذًذ ضهًٛاٌ غهٕف  800162273 262

 14 يذًذ عطِٕ عثذانعظٛى انًرٕنٗ  800124881 263

 8 يذًذ عالء يذًذ خهٛم انمٕلا  800167244 264

 14 يذًذ عهٗ يذًذ عثذرتّ فٛاض  800166613 265

 15 يذًذ عهٙ عٕض هللا عهٙ  800166374 266

 0 يذًذ عهٙ يصطفٙ دطٍٛ  800163961 267

 9 عٕضٍٛيذًذ عٕضٍٛ تذٔ٘ يذًذ ادًذ   800160074 268

 1 يذًذ فاٚس عثذانطالو فٕدِ  800136795 269

 11 يذًذ فًٓٙ انطٛذ انًرٕنٙ  800168127 270

 10 يذًذ كًال انذٍٚ دطٍٛ يذًذ انطجاٌ  800168624 271

 11 يذًذ ياجذ يذًذ دهًّٛ  800168389 272

 10 يذًذ يجذٖ جًال انذٍٚ عثذانطالو فًٓٗ  800161810 273

 4 يذًذ يجذ٘ عًر يذًذ ادًذ خهٛفّ  800166491 274

 12 يذًذ يذًذ انطعٕد٘ انسُٚٙ  800159851 275

 0 يذًذ يذًذ ياْر َٕٚص َٕرانذٍٚ  800103371 276

 0 يذًذ يذًٕد عثذهللا عًر انذنٛم  800161940 277

 12 يذًذ يذًٕد يذًذ انطعٛذ زْراٌ  800161918 278

 16 اتٕضرار٘يذًذ يذًٕد يذًذ عهٙ   800161979 279

 16 يذًذ يصطفٙ انثٛهٙ يصطفٙ انطرجاَٙ  800161970 280

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 4 يذًذ يصطفٙ صالح انذٍٚ يذًذ َعًاٌ  800163892 281

 8 يذًذ يصطفٙ عثذانطالو عٕف  800161977 282

 12 يذًذ ْػاو اتراْٛى دٚة اتراْٛى اتٕ لًر  800160076 283

 0 يذًذ ْػاو فرٚذ يذًٕد عطّٛ  800161585 284

 8 يذًذ ٔائم فرذٙ انذضٕلٙ ضعذ  800168520 285

 13 يذًذ ٔنٛذ جاد عٛذ انطٛذ  800168435 286

 4 يذًذ ٔنٛذ يذًذ فؤاد يذًذ  800159885 287

 0 اتراْٛىيذًذ ٚذٙ عثذانًجٛذ   800166174 288

 18 يذًٕد اتراْٛى عثذانعسٚس يذًذ  800159966 289

   يذًٕد اغرف يذًٕد انطٛذ يذًذ عثذانردٛى  800164504 290

   يذًٕد انطعٛذ عثذانُثٙ ضركٛص  800168623 291

 16 يذًٕد اٚٓاب يذًٕد يذًذ طّ  800162268 292

 16 يذًٕد جًال دًذٍٚ اضًاعٛم اتراْٛى  800166257 293

 4 يذًٕد ضايٗ عٕض هللا يذًذ انطٛذ  800136429 294

 20 يذًٕد غرٚف يذًذ يذًذ انطعٛذ انذطُٛٙ  800167307 295

 1 يذًٕد طارق اتراْٛى انػٕادفٙ  800162011 296

 12 يذًٕد عهٙ عهٙ عثذهللا  800164020 297

 5 يذًٕد عٕض ٚذٗ عٕض َافع  800140332 298

 6 يجذ٘ عثذانمادر انذرُٚٙيذًٕد   800162283 299

 0 يذًٕد يذًذ ادًذ ادًذ انطٛذ  800124988 300

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 20 يذًٕد يذًذ يذًٕد انطٛذ اتٕانعٍُٛ  800167234 301

 12 يذًٕد ٕٚضف يذًٕد دطاٍَٛ  800161580 302

 8 يرٔاٌ عثذانطالو يذًذ جاد غالل  800168476 303

 11 يرٚى يذًذ دايذ انطٛذ يذًٕد  800159880 304

 14 يصطفٗ عاطف فرذٙ يذًذ تٓرٚس  800161578 305

 19.5 يصطفٙ خانذ يذًٕد اتراْٛى غرف  800161769 306

 6 يصطفٙ يؤَص ادًذ عثذانفراح فٕدِ  800161975 307

 12 يذًذ غرا يصطفٙ يذًذ يصطفٙ  800168500 308

 8 يصطفٙ َجاح يطعذ انذٚططٙ انػذاخ  800162430 309

 4 يصطفٙ ْػاو يرٕنٙ انجُذ٘  800168074 310

 8 يعار يذًذ يذًذٍٚ يصطفٙ صالح  800166543 311

 6 يعرس انغرٚة يذًذ انغرٚة  800159869 312

 7 يعرس يذًذ ريضاٌ عثذانعسٚس  800136952 313

 16 يذًذ عثذانًُعى غاَى يٓاب  800161988 314

 4 يُٓذ دطاو يذًذ دطٍ  800161555 315

 8 يُٛا اغرف غاكر تطرش دُا  800164017 316

 8 يُٛا جٕزٚف تػرٖ نٕٚص  800162104 317

 8 يُٛا ياجذ فٕز٘ فًٓٙ دُا  800161981 318

 12 َاْذ يًذٔح عثذانردًٍ عثذهللا  800162016 319

 0 ٚاضر يذًذ اتٕغعٛػعَثٛم   800166044 320

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

 

      



    

    

 

 
 

 كشف رصد درجبت

 

 دارسي األول فصم 2019-2020 
 هندسة انًيكبترونيكس  برنبيج 
 

  ( PHYS011 ) 1فيزيبء انًقرر  
  2214 23/22/3122نظام ابن الهيثم الدارة شئون الطالب  

 
 االسى انكود و

Mid 

20 

 16 َٓا عًرٔ يذًٕد يذًذ اتٕ انًعاطٙ  800159876 321

 18 ْاَٙ عهٙ اتراْٛى انعٛطٕ٘ انطٛذ  800167243 322

 4 ٕٚضف اتراْٛى اتراْٛى يذًذ زٚذ  800161797 323

 4 ٕٚضف ادًذ عثذانذًٛذ عثاش انطٕدِ  800125044 324

   ٕٚضف رأفد ٕٚضف يصطفٙ عهٙ  800168625 325

 12 ٕٚضف طارق يذًذ ْٔثّ اتراْٛى  800162205 326

 15 ٕٚضف يذًذ يذًذ انػثرأ٘ عهٙ انثاز  800161991 327

 16 ٕٚضف يذًذ يذًذ يطعذ انثذٔٚٓٙ  800161599 328

 10 ٕٚضف ْػاو ادًذ انطعٛذ انًُأ٘  800168125 329

رئيس     

 انكنترول
 وكيم انكهية نشئوٌ انتعهيى وانطالة رئيس انقسى انعهًى

 

    

  
 أ.د / يذًذ جًال اتراْٛى يذًذ يٓذٖ

  


