
انصثازٛح انذساعح
  االٔل نهذٔس  2002/2003 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

أطى انطانثحخ

َادَح جاطى غضُة يذُظ1ٍ

سَُة َىرٌ يذظٍ كاظى2

اطًاء عثذ انزساق عثذ انكزَى عثذ انخفُف3

هُاء فهُخ جثارج دطذىط4

دَُا ادًذ جًعح عه5ٍ

تثُُح غضثاٌ طهًُاٌ داود6

وفاء دظٍُ دًشج طًُز7

هثح عهٍ كاظى طهًا8ٌ

هذي جاطى يذًذ يذًىد9

نًُاء دظٍُ عهىاٌ واد10ٌ

لادطُح يذًىد يهذٌ َذ11ًُ

ػًُاء ػذهاٌ عثذ انمادر عثذ انذظ12ٍ

أَغاو َافع جاطى يذًذ13

سَُة لاطى يذًذ عىاد14

عذراء يذًذ عثذ اهلل داجى15

االء عشَش جاطى دًاد16ٌ

يُعاد سهزاو دًُذٌ دظ17ٍ

غُذاء أتزاهُى أطًاعُم ادًذ18

رَا جثار دظٍُ عهىا19ٌ

يثال ذزكٍ طعُذ يُؼذ20

هذَم خهف عهىاٌ خهف21

تُذاء ؿثذٍ كاظى عُظ22ً

رػا دًُذ َعمىب َىطف23

هُهح َاؿز دظٍُ طاَخا24ٌ

وطٍ دداو َـز يثارن25

ؿثا خُزٌ عثذ يىَم26

َثزاص ػاكز عهٍ دظ27ٍُ

أسهار كايم أطىد يذظ28ٍ

تظًح دظاو جعفز يـطف29ً

أخالؽ عثذ انكاظى خضُز عثاص30

خريجات قسن الفيزياء للعام الدراسي    

 الدور الثاني2002/2003

عذراء دظٍُ دداو طعىد31



 االٔل نهذٔس  2003/2004 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء خشٚداخ

أطى انطانثحخ

َذي اطًاعُم اتزاهُى دثُة1

رجاء َادر كُطاٌ يذظ2ٍ

َظزٍَ خهُم عثذااليُز عطُح3

االء جاطى طاجد رجه4

خًائم غاسٌ َاطز طهًا5ٌ

َهاَح اتزاهُى ػىكح عثذ6

يُادج عالوٌ عثذ عاؿ7ٍ

اَض جاطى عثُذ جاطى8

اطُاف غاسٌ جىاد دظ9ٍ

رَا طعذ يذًىد دظ10ٍ

ػًُاء َـُف دًادٌ هالل11

ترىل اكزو ايُز كه12ٍ

رَا طعذٌ ادًذ جًعه13

دال يذًذؿانخ عثذ انكزَى14

غظك عًزاٌ عهكى عُاد15

هثه خانذ طه ادًذ16

اطًاء عثىدعثاص وَاص17

رؤي خانذ دظٍ عه18ٍ

فاطًح دظىٍَ عظكز دظ19ٍُ

اًَاٌ ؿثزٌ يظهى اَفُض20

هُاء دًُذ عىدج كاظى21

االء كزَى كاظى دًذ22

رواء عثذانىهاب دظٍ عثُذ23

آيال تذر دظٍ عه24ٍ

ػًُاء كاظى ردٌ يذهىع25

هُاء ؿانخ عثذانمادر اطًاعُم26

طُذص فاروق عثذانعشَش عثذ انزد27ًٍ

رداب عثذانذظٍُ عهٍ َاط28ٍُ

اَظاو ادظاٌ عثذانهطُف جاطى29

انثاَٙ نهذٔس 2003/2004 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

رغذ يذًذ عثذانشهزج داخم30

االء َجى عثذ طهًا31ٌ

فىس عادل عثاص يذًذ32

تُذاء طايٍ يؼعاٌ عثاص33

دُاٌ ؿثاح عهٍ يارد34



 نهذٔساالٔل 2004/2005 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

األعىخ

يٛغاء ساتع َعًٛح نفت1ّ

ُْذ خضٛش عثاط كاظى2

فشذ فاسط لذٔس٘ سشٛذ3

إَاس ازًذ زغٍٛ عثذ4

صْشاء زغٍٛ عهٙ َصٛف5

اًٚاٌ كاظى خثش كاظى6

صُٚة زاصو عثذ انشزٛى زغ7ٍٛ

اعشاء كايم ازًذ عثذ اهلل8

ٔالء يشاد عهٙ سضا ازًذ9

اعشاء عايٙ طشخاٌ ٔاٚش10

صثاذ صالذ عهٙ عثذ11

سٔاء غانة ازًذ خاعى12

سغذ عهٙ زغٍٛ صْٛا13ٌ

َادٚح َعًٛح عًاس ززٚح14

ٚاعًٍٛ يسًذ خًال يسًذ15

غصٌٕ يٕعٗ عهٕٛ٘ ٔان16ٙ

زُاٌ يسًٕد عهٙ عهًٛا17ٌ

صُٚح خثاس صانر اتشاْٛى18

اَتصاس عًشاٌ عهٕاٌ يسًٛٛذ19

صُٚح عهٙ كاظى عثاط20

َداج ْاشى عٛذ عٛغ21ٗ

غفشاٌ يُزس سشٛذ عهطا22ٌ

ٔفاء طانة ْاد٘ خهف23

ْثح ظاْش رتاذ كٛطا24ٌ

سضٛح سضا عهٙ خضٛش25

يٛشفد خثاس كاظى يسًذ26

انثاَٙ نهذٔس 2004/2005 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

ختاو عثذ صٚذ صاٚذ27

عُذط يُزس تُذس فشج28



 االٔل نهذٔس 2005/2006 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

اعًاء انخشٚداخخ

يٛشفد دأد يدٛذ زًٛذ1

صُٚة زغٍٛ عهٙ شٕٚش2ِ

سٔٚذج طاسق يٓذ٘ صانر3

َٓٗ زغٍ زشب عهًا4ٌ

نُٛا صالذ شكش ازًذ5

َٕس ٚعغٕب عثذ انخضش زغ6ٍٛ

شٛشٍٚ كاظى طعًّٛ يسًذ7

دَٛا طّ ٚاعٍٛ يسًذ8

ْذٖ عثذ اندثاس زغٍٛ ْضاع9

عهٛاء عثذ انشصاق عثذ اندثاس ازًذ10

ْذٖ يسًذ خاعى يسًذ11

شًٛاء طانة كاظى غٛذا12ٌ

َٕسا صالذ انذٍٚ يٓذ٘ عثذ كاظى13

سَا عثاط فاضم زًٕد14

عدٗ عًاد عشٚثٙ زغ15ٍ

نًٛظ صْٛش عثذ انعثاط عثذ16

صُٚة يسًذ عثٕد عهًا17ٌ

انثاَٙ نهذٔس 2005/2006 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

يٛظ يثُٗ َدى شكش18

صْشج َٕٚع خاتش يسٛغ19ٍ



ٔانثاَٙ االٔل نهذٔسٍٚ 2006/2007 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

األعىخ

ضسٗ كشٚى زشفش ًَٛش1

االء عثذ انسًٛذ عثذ انًدٛذ سشٛذ2

اُٚاط عهٙ زغٌٕ عٕد3ِ

تتٕل عهٙ زغٌٕ عٕد4ِ

اعٛم تالش اعًاعٛم5

شًٛاء خٌٕٛ عثذ انشضا عه6ٙ

عاسج صادق يسًٕد َصٛف7

صُّٚ َزٚش كٛطاٌ خثر8

ْٕٚذِ فانر زغٍ زدًا9ٌ

دَٛا زًٛذ عثذ اهلل عٛذا10ٌ

ٔفاء يسغٍ عثذ اهلل خ11ِٕ

االء ععذٌٔ عهًاٌ يسًذ12

شًٛاء زغٍٛ صٚذاٌ يطش13

عُٛاء يسًذ كشٚى عه14ٙ

تاٌ ٔنٛذ غُٙ سخة15

ْثّ عانى زغٍٛ عه16ٙ

ْذٚم يسًذ شاكش يسًٕد17

صْشاء يسغٍ ششٚف شخٛش18

عدٗ صادق يسًٕد عهًا19ٌ

ٔسٔد إٚب صثش عزاب20

عشٖ عايٙ خًٛم ازًذ21

َٓٗ عهٙ خثاس تاْض22

صفاء ازًذ عٛغٗ يٕع23ٗ

َغى فاضم ثدٛم سْٛف24

االء صالذ ثدٛم سْٛف25

عهٛاء عهٙ عثاط عه26ٙ

نًٛاء لُذ خهٛف ساض27ٙ

اًٚاٌ اعًاعٛم زًذاٌ عالي28ّ

نثُٗ عثذ انصًذ زًاد سخة29

ْٛاو صالل عهٕٛ٘ عٕاد30

يشِٔ طاْش زثٛة عثٕد31

اٚاخ يسًذ ععٛذ زغ32ٍ

ضسٗ يٕفك صثش٘ شٕكد33

ٔسٔد كشٚى عثٕد فشزا34ٌ

عثٛش نطٛف عثذ انكشٚى يسًٕد35

يغاس عًاد يٓذ٘ عه36ٙ

ايم يٕزاٌ خُدشظاْش37

سشا عثذ انًسغٍ خٓاد َاصش38

عاسِ طاسق عثذ عه39ٙ

تذٔس صثسٙ عثٛذ ششٚذ40ِ

اعشاء يسًذ ازًذ يسًذ41

دالل يعتًذ َدى عثٕد42

عٕصاٌ اتشاْٛى يسًذ اي43ٍٛ

يٓا يٓذ٘ زًاد٘ شًخ44ٙ

َٕس عٛغٗ كاظى خاعى45

سلٛح عثذ انسغٍٛ عثذ انًطهة خثاس46

خُاٌ كاظى خثش غان47ٙ

اعشاء يُزس اعًاعٛم زغ48ٍٛ

َدالء كاطع خاعى عال49٘ٔ



ٔانثاَٙ االٔل نهذٔسٍٚ 2007/2008 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

االطىخ

كشٍَ يىطً اتزاهُى دظ1ٍُ

َىر عثذ انكزَى اتزاهُى ؿكثا2ٌ

ايال كايم عثذ رط3ٍ

يزوج طه نطُف َعمىب4

رػا طه دظٍ يذًذ رضا5

وطٍ جثار طاهز غُذا6ٌ

هذي دظٍُ يهذٌ هاد7ٌ

رطم َىطف عهىاٌ دظ8ٍُ

َىرا يذًذ طهُى دظ9ٍ

وئاو طهاو طه َاؿز10

نًً عثذ انظرار جثار عهىا11ٌ

َىرص تذَع يذًذ طعُذ12

ذُظُز عايز كزَى يذُظ13ٍ

يزوج عثذ عهىاٌ ؿفز14

ػُزٍَ كزَى عثذ انذظثٍ عه15ٍ

يزوج ردُى فهذ السو16

طجً عذَاٌ دظٍ دًشج17

هذي رضا عهٍ يذًذ18

ػُزٍَ عثذ انظالو خذو دًى19

وطٍ اتزاهُى عثذ دًىد20

طًاح عذَاٌ ايٍُ يـطف21ً

غادج لُض ؿثُخ عثذاهلل22

اَُاص دًادٌ دظٍ دًاد23ٌ

يُض رَاف يذًذ جًُم24

يًُ عطا ادًذ يذًذ25

اطزاء طعذ طىادٌ يجُذ26

اَُاص فُـم عثاص عهىا27ٌ

انهاو يذًذ غزَة دظ28ٍ

سَُة يظفز ادًذ يُـىر29

يها طانة ذىفُك طهًا30ٌ

طانٍ غاَى دظٍُ اتزاهُى31

اَُاص عشَش عجُم ظاهز32

ادالو كاظى عثذ انعثاص يشهز33

هُذ رعذ عثاص َاه34ٍ

َىرص خانذ ادًذ عثىد35

طارج يىفك يهذٌ عثاص36

اَالف يذظٍ عثذ انؼافٍ اطىد37

يزَى تهاء عثذ اهلل عذوا38ٌ

طارج ػالل دثُة عثذ عه39ٍ

اَرظار عثذ االنه يىطً عًزا40ٌ



ٔانثاَٙ االٔل نهذٔسٍٚ 2008/2009 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

االطىخ

سَُح َىَض عهٍ دظ1ٍ

طزي هادٌ دظٍُ عثاص2

تظًح ؿثز السو داخم3

هذَم عثُذ اطًاعُم رسون4

دُاٌ دظٍُ هادٌ عه5ٍ

سَُة عثذ انظرار كاظى خهف6

طًُاء عذَاٌ عهىاٌ ؿانخ7

يُادج يطز فضانح يطز8

طارج كزَى جاطى دزت9ٍ

يها ذىفُك يجُذ طعُذ10

رفمح عايز طهًاٌ عثذ عثاص11

رغذ عًاد يذًىد ػُد12

طزي عثذ انًُعى يذًىد داود13

يُرهً دظٍ خهُثؾ يهُذ14ٌ

اَىار ياجذ جثز يُاذ15ٍ

هثح خهُم َىطف خانذ16

االء نؤٌ يذًذ يخهف17

طجً ادًذ يذظٍ ادًذ18

فزَال عثذ انعثاص نفرح عشَش19

تاطًح داَخ وطًٍ ياَذ20

يُُا يؤَذ ػهاب فاضم21

دعاء ضُاء ؿثذٍ دظ22ٍ

يزوج ونُذ عثذ انزدًٍ اطًاعُم23

هاجز دًذ ؿُكال جاطى24

دىراء ؿثار تاجٍ عثذاهلل25

َىر ؿانخ يهذٌ عثاص26

تُادر اتزاهُى ادًذ كـة27

كفاء تزغغ جُجاٌ غث28ٍ

رطم رعذ يطز تذر29

رػا عهٍ اتزاهُى جاطى30

طُاء ؿالح انذٍَ يهذٌ ؿانخ31

سَُة ثايز ؿثاح يىجذ32

يٍ ؿانخ عثذ انذًُذ ؿانخ33



االٔل نهذٔس 2009/2010 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

االطىخ

اَغاو لاعى غضثاٌ فشزا1ٌ

يشٚى ثايشيسًذ سخة2

صفا َٕس٘ كايم صانر3

ْانح عهٙ زغٍٛ شثٛة4

يشٚاٌ يسًذ يُٓم عه5ٙ

صْشاء عضٚض يٓذ٘ شا6َٙ

ْذٚم زغٍٛ عهٙ فشج7

يشٚى غشٚة خاعى غاَى8

عال عثذ اهلل زغٍٛ ععٛذ9

صْشج شعثاٌ عهٙ يشاد10

ٔعٍ ضٛاء زغٍٛ زغ11ٌٕ

اًٚاٌ عهٙ زغٍٛ يسًذ خٕاد يال اهلل12

صُٚة عهٙ يكٙ صانر13

خُاٌ َعٛى ظاْش خضٛش14

ْذٖ َثٛم عثذانعضٚضعثذ انسًٛذ15

يٛغاء كشٚى عطٛح خهٛٓى16

فشذ زغٍ دأد عهًا17ٌ

يشٔج ٚاط خضٛشزًضج18

يشٔج ازًذ َدف سضا19

دعاء عانى خٕد٘ ْاد20٘

اعتثشق ياخذ زًٛذ خاعى21

شًٛاء خضٛش عثاط خاعى22

غفشاٌ عثذ انكشٚى ععٛذ طع23ٍٛ

عال عثذ انشصاق عهٙ عثاط24

َثشاط عايٙ خشٚثط ياخذ25

اعشاء يسًذ زغاو عثذ انًدٛذ26

يشٚى ثايش عفذ زغ27ٍٛ

سؤٖ عثذ انكشٚى عهٙ عايش28

انثاَٙ نهذٔس 2009/2010 انذساعٙ نهعاو انفٛضٚاء لغى خشٚداخ

االعىخ

عًاذ ٕٚعف خٕاد كاظى1

صيٍ صازة خٕاد صادق2
يشٔج كشٚى الصو يطٛهع3

عال زغٍٛ عهٙ خٕاد4
يٛظ انشٚى عانى سٔضاٌ عاص5ٙ

عُذط يسغٍ عهٙ يسًٕد6
صُٚة ْاد٘ كاظى اعًٛح7


