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كشــف أػضــبء ْٛئـت انخذرٚص بقطــى ُْذضت انطٛبراث ٔانجراراث ببنكهــٛت
و

االضـــــــــــى
ضٛذ يذًٕد دطٍ شؼببٌ
شٕق ٙػبذانٓبد٘ أبٕانطؼٕد حركٙ
دطٍ دطٍ دػذٔرِ
ادًذ ٕٚضف ػه ٙادًذ ػبذهللا
يذًذ ػبذ انذًٛذ ػبذ انطالو انُشبر
أدًذ أبٕانٛسٚذ ػبذانذًٛذ ضؼذ شبيّ
دهً ٙػبشٕر دطٍ زػفبٌ
يجذ٘ بخٛج ػبذِ ػبذ انٓبد٘
ابراْٛى يطؼذ ابراْٛى ػهٗ جًٛم
يذًذ ٔطُٗ يذًذ انطٛذ
َجٕٖ ادًذ ػبذ انذهٛى ابراْٛى
ضًٛر يذًذ انذيرداظ طهبّ
َبٛم يذًذ فخذ ٙيذًٕد دًبد
ضبيخ يبْر يخٕن ٙانطٛذ
ػصبو يرض ٙيرض ٙيصطفٙ
يذًذ ػهٗ ػبذ انذًٛذ أيبو
يذًذ ابراْٛى ابراْٛى خهٛم
ػٛذ صببر دٚبة يذًذ
ٔنٛذ ػبذانٓبد٘ ػراب ٙػهٙ
انطٛذ انطٛذ يذًذ انهًَٕٙٛ
دطٍ ادًذ ادًذ يذًذ يخٛرد
اشرف صالح ايبو يذًذ
كبيم ػبذ انطالو ػطٛت
يصطفٗ ػبذ انًُؼى يذًذ يذًٕد
يذًذ يذًٕد يذًذ ػبذ انذبفع
يذًٕد ػبطف ػه ٙابراْٛى
ػٛذ ػٕدِ ػٕاد ػبذانًقصٕد
يذًذ دط ٍٛيذًذ ػبذانردًٍ
ادًذ ضهطبٌ يؼٕض ػبذ هللا
يذًذ َصذٗ ابراْٛى انطٛذ يُطٗ
يصطفٗ يذًذ ادًذ يذًذ ضؼٛذ
ادًذ شذبث ػبذ انردًٍ جبد
ٔائم صببر زٚذاٌ
ضٛذ ػببش انذط ُٗٛػبذ انفخبح
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يالدظبث

يرافقت زٔجّ بباليبراث
َذة

رئٛص انقطى
ٔكٛم انكهٛت نهذراضبث انؼهٛب ٔانبذٕد
اػبرة داخهّٛ
اػبرة نهطؼٕدٚت
اػبرة داخهٛت

اجبزة نًرافقت انسٔجت ببنطؼٕدٚت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كهٛـت انُٓذضـــت ـ شــــــبرع يُشٛــت انخذرٚـــــر ـ انرقــــى انبرٚــذٖ  11711انًطرٚت ـ انقبْرة ث  118222112ـ داخهٗ  131/253فبكص
31821221

كهٛت انُٓذضت – انًطرٚت
شئٌٕ ْٛئت انخذرٚص

Faculty of Engineering
MATARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------انًكبحبت رقى (
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)

حببغ كشــف أػضــبء ْٛئـت انخذرٚص بقطــى ُْذضت انطٛبراث ٔانجراراث ببنكهــٛت
و

االضـــــــــــى
يذًذ يجذ٘ ابراْٛى دبفع
ادًذ شذبحّ ػبذانردًٍ جبد
ٕٚدُب إٚهٛب ٔنٛى انؼبذ يُقرٕٚش
يذًٕد يصطف ٙدبيذ انطٛذ انشؼببَٙ
ادًذ يصطف ٙأبٕزٚذ ػهٙ
بٕال يجذ٘ كبيم دبشٙ
دطبو دطٍ ػبذانجٕاد دطٍٛ
شرٚف يصطف ٙإ ًٍٚيذًٕد فٕدِ
يبرُٚب يٛخبئٛم انفرٚذ شذبحّ
ٕٚضف اشرف ٕٚضف اخُٕر
ػبذانردًٍ انطٛذ فًٓٙ
ادًذ ضًٛر ػبذ انًُؼى يذًذ
ابراْٛى ػسانذ ٍٚجؼفر ادًذ ضر٘
يذًذ اشرف ضٛذ ابٕ انطؼٕد ػبذ هللا
خبنذ ػًرٔ يذًذ بٓبء انذ ٍٚدُفٗ
يذًٕد ػبدل يذًذ ػبذ انطًٛغ
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يالدظبث
بؼثّ الَجهخرا
بؼثّ ضُغبفٕرا

بؼثّ انطٕٚذ
بؼثت ببنًبَٛب

بؼثت انص ٍٛانشؼبٛت
يجُذ
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