قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :مساحة( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة ....................A1.................... :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

أحمد بدر الدين محمد الحسن أحمد
الحسن فتح الرحمن عبدالحميد حسن
خليفة صالح جبرو بشير
ساجدة عثمان جمعه علي
شيراز مامون ميرغنى طه

س

قرشى بھاء الدين صابر محمد
محمد جمال الدين نوردين سرير
منيب عبدﷲ احمد ادم
منير حافظ اسماعيل ادم

احمد عادل احمد علي
حافظ عثمان ادم محمد
ھناء حمد السيد عطية ﷲ علي
عزة يعقوب حسن اسماعيل
صبري عبدالوھاب مصطفي باد
محمد عالء الدين خليل علي
محمد سعيد بخيت سعيد
سھى ماجد محمد علي حسين
وافي فخر عبدالوھاب متولي
مصعب عبدالقادر البيتي محمد احمد
عامر ابكر الدومة ادم
سعيد محمد حسن سعيد
عبدالوھاب مصطفي احمد جادين
عزالدين عبدﷲ عمر عثمان
وصال تاج السر وداعة محجوب
عصام الدين خالد عبدالوھاب علي
نادر عبدالماجد محمد نورين
شكر ﷲ ادم الطيب يوسف
احمد عبدالمحمود طه احمد
مختار آدم الضو محمد
محمد علي احمد حسين

مدنية ١١

أحمد نور الدين الخليل محمد
أواب حسين جمعه حسين

معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :ميكانيكا قدرة  (١قبول مدني الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة ....................A2.................... :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

حمزه ابراھيم حمزه عبدالرحيم
حسن عثمان حسن محمد
مھند ابراھيم عبدالقادر ابوالقاسم
منصور محمد آدم محمد
أسعد نصرالدين أحمد محمد
عبدالمنعم محمد رجب الماصع
عبد الرحمن معتصم سليمان بابكر
أحمد عاصم احمد محمد
أحمد محمد ساتى محمد ساتى ماجد
الحاج العطا فرح الشيخ
حامد ھوارى حامد جبارة
خالد جعفر عبدالغنى قناوى
خطاب عثمان الشيخ المصري
عبدالحليم صالح خليل عمر
عبدالوھاب عبدالرازق سيداحمد صالح
عالء الدين فضل محمد احمد الفضل
العالء معتز صالح التوم
علي نادر علي النور
محمد بشير نور الدائم محمد
محمد حمزه عباس عبدالرحمن
محمد يس محمد ابراھيم سعيد
مروان الطاھر عبدالرحمن االمين
مصطفى المأمون عبدالوھاب حامد
مصعب عوض ﷲ محمد احمد عوض ﷲ
معاذ أحمد محمد علي
نصر الدين ابوبكر صالح دھب
يوسف علم الدين احمد عكاشة
يوسف معمر يوسف محمد
محمد الباقر الغالى عبدالقادر ادريس
حسام الدين مكي بابكر عبد الفضيل
سيف الدين المرضي الصديق المرضي
عبد الرحيم صالح إبراھيم عبد الرحيم

معلم المادة ........................................................... :
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قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :ميكانيكا قدرة  (٢قبول مدني الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة ....................A3.................... :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

حسام الدين ھيثم محمد خاطر
منتصر عبدﷲ بخيت محمود
سامي مختار محمد حسن
عالء الدين السماني الطيب علي
مجاھد النعيم شرف عمر
مصطفى بدر الدين محمد عبدﷲ
ابوبكر اسماعيل علي ابراھيم
محمد حسن سليمان احمد
مھند يس محمد االمين البدري
محمد مصطفي عبدالرحيم العوض
عبدالعظيم محمد عبدالرحمن محمد
حسن البنا عوض صديق
محمد يوسف علي جمعه
عبدالقدوس الطيب محمد صالح
علي العاقب ابوسم علي
إبراھيم عصام إبراھيم محمد
حازم احمد المصطفي محمد األمين
عمر محمد األمين محمد عبد الرحمن
محمد عامر محمد عامر
محمد عوض حسن سالم
والي الدين نعمان الساير بابكر
عبد الرحمن محمد مجذوب إبراھيم
إبراھيم احمد بابكر محمد
محمد حسان عبد الباقي عبد العال
يوسف عوض احمد محمد
سامي مكي محمد احمد
احمد ياسين الشيخ عريبي
محمد عبد الرحمن البشير احمد
احمد عادل عبد ﷲ عبد المجيد
فرح جعفر بله إبراھيم محمد

قدرة-المستوي الرابع
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مازن فخر الدين السيد النذير
محمد محي الدين الزين يحي الزين

معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :مدنية (١قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة ....................A4.................... :

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

طه ادم محمد صالح
عبدالرحمن محمد عبدالبارى عبدالو
محمد أحمد يحي عمر بشير
عبدالعزيز يسرى عبدالعزيز
البراء سيف النصر إسماعيل محمو
عبد اللطيف ھاشم عبد اللطيف محم
عبدﷲ مأمون عبدﷲ محمد
على بشير عبدﷲ ابوالحسن
محمد ياسر الصديق بابكر
المنذر شمس الدين عبد الوھاب الط
مھند فتح ﷲ بابكر التوم
نھى ھاشم أبشر الحارث
بلقيس بشير محمد عبد المحمود
خالد بابكر نور الدائم احمد
االمام الطاھر ابراھيم محمد احمد
ھيفاء النعيم محمد عبدﷲ
ابراھيم عبد المنعم ابراھيم محمد
عبدالرحمن عبدﷲ جمال الدين عبد
سماح الفاتح احمد محمد
معاوية محمد عبد الرحمن حماد
المھدي بشرى مھدي طه
أبوبكر شاع الدين محمد علي عبد
إيناس خليل كودي توتو
حسن عبد الرحمن الزبير أحمد
سعاد محسن عبدﷲ علي
أحمد ادم موسى صيام
أحمد النصري سليمان ابكر
اسامة عبداالله بالل حسن
اسماء ابراھيم ھارون احمد
اسيا طارق يحى محمد
سيداحمد جمال سيداحمد عبد
محمد صديق محمد ابراھيم

معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :مدنية (٢قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة ....................A5.................... :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

امنية محمد محمود محمد
البراء طارق عبدﷲ سليمان
بلسم محى الدين محمد عثمان
ترتيل أحمد المصطفى على عباس
حازم عبدالرحيم حامد عبدالرحيم
سليم صالح الدين محجوب محمد
شيرين نجم الدين سليمان احمد
ضرار عادل ضرار علي
الطيب بالل محمود احمد
عبدالحميد طارق ابراھيم عثمان
على صديق عبدﷲ على
على عبدﷲ على الشيخ عبدالباقى
على محمد عبدﷲ محمد طاھر
علي محمد علي احمد
عمر عثمان يوسف محمد عوض
قتيبة عادل عباس محمد
مجاھد السماني حسن سليمان
مجذوب ھشيم مجذوب ھشيم
محمد الھادى خميس بنداس
محمد علي محمد التھامي
محمد ممدوح حمزه محمد
محمد ياسر عبدالقادر ابكر
مصطفي الدومة بابكر آدم
مصعب سيف االسالم محمد عمر
واصل ابراھيم محمد ابراھيم
يوسف البشير يوسف طه
يوسف محمد اسماعيل ابراھيم
أحمد عادل عبدالعزيز ادريس
محمد المصطفى مامون حسن الھادي
الحسن فتح الرحمن عبدالحميد حسن
اسامه عبدالمنعم سعيد علي
صابر فضل

حامد الفكي
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قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :مدنية (٣قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
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الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة ....................A6................... :

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

دعاء شھاب الدين عباس ابشر
عروه الھادي ادم حامد
شرف الدين على حسن دفع ﷲ
حسام عبدالحميد ابراھيم احمد
حسن الماحى حسن عثمان
ميمونة موسي إبراھيم موسي
محمد خضر ابوالحسن محمد احمد
عبدالغفار نجم الدين محمد علي
فيروز محمد بشير احمد
عبدالحليم عوض ضرار علي
اباذر احامد ادم سعيد
أشرف فضل ﷲ ادم يعقوب
محمد عبدالعظيم ابراھيم نمر
امير تاج السر عثمان عبدﷲ
عثمان محمد علي مختار
مصطفي نجيب احمد مصطفي
إلھام شوقي احمد ادم
محمد ابوعبيدة محمد محمد صالح
محمد الحاج ضمرة الطاھر
عمر احمد محمد بشير
حماد الزبير حماد كوه
إيالف حسين سعد محمود
تسنيم فضل المولي بخيت فضل الم
احمد بكر الدومة سليمان
عبداللطيف احمد صالح ادم
عزالدين حسين بحر حسين
ايمن بدرالدين احمد محمد
دفع ﷲ محمد حامد مصطفي
عبدﷲ احمد عبدﷲ احمد
حسام الدين عبد السالم سليمان محم
محمد ميرغني محمد احمد حسن
عفيفي موسي تميم عبدالرحيم
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جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
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التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
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الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

احمد حسن يوسف عيسي
محمد فتح الرحمن سالمة عبدﷲ
مصعب محمد النيل محمد الرشيد
االمين صفوان االمين الشريف
عبدالرحمن النور السيد النور
محمد حسن قسم ﷲ محمد نور
معاذ نور الھادي دفع ﷲ البشير
عبدﷲ البشير سرالختم البشير
علي عبدالفضيل محمد موسي
اسماء محمد معاذ ابوبكر
عمر عبدالعزيز سرالختم البشير
فيصل إسماعيل جعفر إبراھيم
حسن عبد الرحمن الزبير احمد
حسين علي حامد وراء
الحبر قمر المنير إبراھيم
ابوبكر عبد القادر احمد قسم السيد
خالد يحي يوسف عثمان
سامي عبد الحليم عبد ﷲ عبد الرازق
كمال سعيد مبارك محمد احمد
محمد عالء الدين عبد ﷲ عبد الماجد
مصطفي محمد عبد الھادي محمد
وليد محمد إبراھيم سعيد
محمد امير عدلي محمد
الشاذلي مھدي محمد محمود
محمد دليل إبراھيم محمد
احمد المصباح علي عبد الرحيم
حسان عبد السخي الرضي احمد
ايمن محمد علي برقوت
محمد المتزبا محمد احمد
محمد عمر محمد الطاھر
منتصر حمدنا

كھرباء ١١
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
مساحة ١١
"
"

بخيت طه

معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :الكيميائية( قبول مدني الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة ....................A8.................... :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

اسم الطالب

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

ريان النور احمد محمد
شجن حامد محمد الزين
محمد أحمد بدوي الشفيع أحمد
محمد الخير فضل السيد كوكو
ابوبكر عمر الصديق محمد احمد
أحمد خطاب علي مزمل
اريج سامى أحمد محمد
االمين علي فرج ﷲ علي
اواب أحمد خليفة كره
رشا محمد الحسن محمد
سندس محمد محمد أحمد حمد
صباح صديق على الخضر
عبد العزير احمد الطيب يوسف محم
محمد الحسن حيدر محمد الحسن يوسف
مجاھد محمد احمد سليمان
محمد النور بشير النور بشير

 ١٧يحي جالل نورالدين السنوسي
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
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٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

أحمد محمد نور علي محمود
عثمان عوض الكريم دلدوم محمد
احمد عبدﷲ حسين عبدﷲ
محمد شيخ الدين النور أحمد
محمد الخاتم ھاشم إبراھيم أحمد
ھدي عبد الفتاح عباس نائل
إبراھيم محمد الحبر محمد
زاھر بشري مھدي خريف
احمد بدر الدين محمد طه
وفاء صالح الدين عثمان محمد الحسن
خالد الفاتح عبد الرحيم محمد
مھند محمد عمر يس
محمد عوض ﷲ يوسف احمد

مدنية ١١
"
"
"
"
"
"
"

معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :طيران  + ٩كھرباء  (٩قبول مدني الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة ....................A9.................... :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
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٢
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٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
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٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسم الطالب

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

كرم فضل ﷲ ابراھيم محمد
عباس يوسف عباس كرتكيال
أشرف ھاشم الضو جمعة
أكرم صالح محمد علي محمد
تقى عمر قنديل حسن
عبد الباسط إدريس علي عمر
مازن خالد النور إدريس
المشرف إيھاب محمود عبدﷲ
شفق يحى قرشى ابراھيم
اسحق ابراھيم اسحق صالح
االمين نزار االمين محمد العباس
حسن محمد ابكر امام عباس
زمزم سيف الدين حسن شيخ الدين
عزام المبارك نور الدائم محمد
عمار ياسر بخيت بابكر
مبشر يوسف عيسى عبدﷲ
محمد صالح طه محمد
موھوب محجوب عبدالرسول موسى
نور الھدي آدم أحمد ابو القاسم(من ا
عمر عبدالواحد احمد البدر
عبدﷲ خالد عبدﷲ أحمد
عبدالفتاح عاطف عبد الفتاح أحمد
ھيثم عباس مصباح محمد
وئام الفاتح محمد عثمان الزبير
محمد الفضل محمد المھدي الفضل
منيرة أحمد عبد الرحمن مصطفى
أباذر رحيل فضل دابي الليل
ابرار برھان أحمد عجيب
أحمد شمس الدين احمد محمد
أحمد عثمان ادم عثمان

كھرباء ٩
"
"
"
"
"
"
"
"
"

معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء  (١قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
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١٩
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٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة .......................A10................ :

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد فوزي إدريس أحمد
اسراء بابكر أحمد بابكر
اقبال الھادي بخيت ادم
االمير محمد أحمد االمير
االمين معاوية فضل المولى محمد
انفال عمار محمد محمد الحسن
اواب عاصم العربى محمد زيادة
تقوى منتصر حسن أحمد
رؤى فيصل ادم عبدﷲ
ريان احمد محمد عبدﷲ أحمد
سجاد اسامه عبدالمحمود أحمد
الصافي الدرديري بابكر محمد
صديق مكى على صباحى
الطيب السيد الطيب عبدالرحمن
الطيب يوسف الطيب يوسف
عبدالرحمن عبدﷲ قرشى بشير
عبدالرحمن محمد عبدالرحمن االمام
عبدالقادر الجنيد عبدالقادر أحمد
عبدﷲ سرالختم عثمان بابكر
عثمان مبارك محمد عثمان
عمر حاج أحمد يوسف بابكر
عمر حمد النيل منصور الجزولى
عمران احمد موسى عثمان
الفاتح عبدالرحيم عبدﷲ محمد
فارس الشفيع الخليل محي الدين
مازن ابو القاسم سليمان حسن
محمد ابراھيم احمد محمد عبدالمولى
محمد االمين فريد محمد أمين عبدال
محمد النور السماني قرشي
محمد زكريا الضو جابر
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء  (١قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
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٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
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٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة .....................B1.................. :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد شمس الدين عبدﷲ مصطفى
محمد عبد الحليم اللباب محمد
محمد فيصل محمد الجو
محمد مصطفي ابراھيم ادم
مروه عمر احمد محمد بابكر
مصطفى عمر ابراھيم عمر
مصعب الصادق احمد محمد عبده
مالك اسماعيل ابراھيم محمد
مني حامد محمد حامد
نجالء فتح الرحمن مكى الھاشمى
نسيبه اسماعيل نايل محمد
ياسر محمد على عبدالسالم
مجتبى محمد الفاتح بشير فضل
مأمون ميرغنى ھارون سليمان
أبوبكر عبد القادر بابكر عبد الرازق
أحمد عوض ﷲ صالح محمد
سامر محمد الريح محمد
سليمان موسى حسين محمد
عبدﷲ احمد عبدﷲ إبراھيم
عبدالرازق صالح محمدين بخيت
صديق الطيب عثمان محمد
آيات محمد حسين محمود
عبدالمجيد عبدﷲ بشير ادم
عمار إبراھيم عيسى أحمد
أسعد محمد الضو علي
محمد بخيت ابراھيم جبر الدار
عمر عوض عمر احمد
نمارق محمد إبراھيم مصطفى
محمد عوض عباس على
ندى إسماعيل محمد صالح
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء  (١قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
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٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
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١٩
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٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة ..............B2......................... :

الحضور  ٥درجات

التمرين  ٥درجات

المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

سليمان عبدالرازق الزين النقر
أبشر جمال ابشر عوض السيد
عمر عبدالعزيز عبدالرحمن طيفور
عبدﷲ عنتر البشير عبدﷲ
مھاد حيدر على بادي
أبوبكر أحمد أبكر خليل
عبدﷲ حافظ كرار محمد
فضل المولى نصر فضل المولى
أبوبكر الزين ابراھيم عثمان
أيمن سعيد النور جادﷲ
خالد أبشر محمد عبدالغني
كامل نورالدين كامل ابوبكر
لؤي قصي حسين كرار
مصعب عبدﷲ موسى حامد
مصعب فؤاد محمد عثمان
أزھري حسن علي محمد
زكريا عبدالعزيز زكريا
أحمد شرف الدين قاسم بابكر
أحمد إبراھيم أحمد عبدالسالم
عثمان سليمان الشيخ عبدالماجد
عثمان محمد عبدالوھاب بابكر
يوسف عبدالباقي حمد الشيخ عبدالبا
مجاھد الطيب المھدي الطيب
محمد أبوالقاسم يوسف محمد
وضاح الھادي سعد أحمد
معال عبدالعظيم عبدالرحيم علي
محمد ضي النور عبدﷲ محمد
محمود عبدﷲ محمد عبدﷲ
الياس يعقوب عبدالحق يعقوب
مدثر سنھوري أحمد مدثر
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء  (١قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
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٥
٦
٧
٨
٩
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١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦

اسم الطالب

الدفعـــــــــة ٩ :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة ......................B3................. :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

إصالح عزالدين عبدالرحمن عبد
الشفيع عمر محمد حمد
مصطفى محمد عوض الكريم عب
محمد عبدالرحمن محمد أحمد األمين
بخيت محمد نصرالدين
محمد السر علي أحمد
سالم عيسى إبراھيم طبق
عمر حامد محمد أحمد
أفراح محمد أحمد محمد صالح
ناصرالدين جمعة حامد محمد
عبدالسميع محمد فضل ﷲ محمد
ترتيل ناصر أبوبكر األمين
ماجدة أحمد الغالي حمد
الناير عبيد الناير عبيد
حسن أحمد أرمين دمينه
أحمد محمد إبراھيم عبدﷲ

 ١٧حارث زين العابدين الفكى مصطفى
١٨
١٩
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خالد إبراھيم أحمد محمود
عوض الكريم الصادق يحيى إبراھيم
مالذ عادل عبدالكريم ماھل
محمد توم موسى العاقب مصطفى
محمد سليمان أحمد محمد
محمد الفاضل التوم علي
ضياء الدين إبراھيم حسب الرسول
بدرالدين أحمد محمد الطيب
الجيلي عبدالعظيم الخليفة عمر
علي أبوشريعة أحمد الحاج
محمد علي خالد ابوالقاسم
حسن صديق نور الدين حامد
حسن يعقوب ابكر كاكوم
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء غربية (٣قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................B4................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
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٣٠

اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد حسن السعيد إسماعيل
محمد سليمان مصطفى سليمان
محمد طه عبدالرحمن محمد
محمد عادل عمر أحمد
محمد عباس عوض علي
محمد عبد ﷲ علي محمد
محمد عبدﷲ حسن عبدﷲ
محمد عبده أبكر موسى
محمد علي حسن محمد
محمد عمار علي محمد
محمد عمر بشير الطيب
محمد عمر علي سعد
محمد عوض السيد محمد عوض ال
محمد كمال محمد جاه ﷲ
محمد مصطفى الدومة حسن
محمد ھاشم محمدعثمان حامد
محمد ياسر محمد عابدين
محمود الطيب عبدالوھاب الطيب
محمود مبارك الطيب فضل السيد
مدثر عثمان محمد الطيب
مصباح عبدالرحمن أحمداي محمود
مصطفى جادﷲ محمد صالح
مصطفى محمد النيل محمد
مصعب محمد عبدالرحمن ادم
مكاشفي برير بشير برير
مھدي أحمد مھدي األحيمر
مھند محمد بدوي سليمان
مؤيد مكي داؤود شين
نبيل عبدﷲ رمضان عبدﷲ
نصرالدين محمدخير نورالدائم علي
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء غربية (١قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................B5................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

بھاء الدين الشخ علي أحمد
تاج السر عادل عبد الحليم محمد
جالل ادم ابكر صابون
حسام الدين موسى عبد الرحمن أحم
حسن البشرى عبدالغفار محمود
حمد النيل محمد فضل ﷲ محمد أح
حمد عبد الحفيظ عبدﷲ المرضي
حمدان أحمد محمد عبد الرحمن
خالد محمد الفاتح ميرغنى حسن
راشد محمد أحمد عمر
سعد أحمد محمد موسى
سيد أحمد سيد خليل
سيف الدين عوض محمد الفكى
شرف الدين محمد عبدﷲ ادم
شمس الدين التوم حسن عبدالعال
صدام صالح الدين ادم حسن
صالح الدين فتح الرحمن حمد علي
طلحه محمد عبدالمجيد الشيخ خالد
ظافر أحمد محمد الشيخ
عادل صالح مكي عبدالرحيم
عبد الفراج ابكر صالح عبد الرحمن
عبد القادر يعقوب عبد القادر دفع
عبدالباقي الطيب تاج الدين
عبدالعزيز عبدﷲ النور أحمد
عبدالكريم حافظ عبدالكريم عبدالواح
عبدﷲ النور عبدﷲ شلعي
عبدﷲ عبدالرافع إبراھيم الضو
عبدﷲ مدثر عبدالكريم سعيد
عبدالمنعم خليفة الزاكي محجوب
عبدالوھاب إبراھيم المھدي
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء غربية (١قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................B6................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

عثمان عبد المجيد خيري عبد المجيد
عدي ياسر محمد شريف
عزام عبدالماجد عبدﷲ محمد أحمد
عصمت خالد يوسف إسماعيل
عالء الدين محمد الزبير ضوالبيت
عالم أحمد عوض سالمه
علي إبراھيم علي موسى
علي الفاضل الطاھر علي
علي حسين أحمد إبراھيم
علي شھاب الدين علي محمد
علي محي الدين علي مصطفى
عمار ياسر محمود حمزه
عمر عبد العزيز عبد ﷲ محمدين
عمر علي محمد عمر
عمر كمال محمود عثمان
عمرو ھاشم الرشيد سالم
فادي محمد أحمد خالد محمد
فايز فيصل السمانى الحسن
فتح الرحمن محجوب إدريس عبدالق
فضل ﷲ أحمد فضل ﷲ الريح
فضل المولي التاج وداعه عبد الماج
قصي حسن إبراھيم السائح
قصي صديق أحمد عبد ﷲ
كرار أحمد كرار جادين
مجاھد فتحي ادم علي
محمد إبراھيم ادريس عبدﷲ
محمد أحمد عثمان إبراھيم
محمد التجاني سيد محمد
محمد السيد محمد يوسف
محمد الشاذلى موسى الفضل
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباءعبدﷲ صالح( قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................B7................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد الصادق علي موسى
محمد العقيل إبراھيم حسن
محمد المبارك عبدالجبار الحسين
محمد المجتبى األمين أحمد المصطف
محمد المجتبى محي الدين عبا
محمد المصطفى عبد الستار الطيب
محمد الوسيلة أحمد الحاج
محمد بدرالدين عبيد فضل ﷲ
محمد بھاءالدين ادم حامد
محمد جمال وقيع ﷲ علي
محمد حاتم علي إبراھيم
ابراھيم البشير حسين طه
ابوبكرالصادق عمر الھادى
اشرف وھيب نور الھدي الحاج
البراء موسى ادم ادريس
خالد احمد محمد صالح
عمار عبدﷲ عثمان اسماعيل
فيصل سيف اليزل خالد خضر
مازن جمال خضر باب ﷲ
محمد دياب النقر الشيخ
محمد سعد محمد صالح
محمد عبدﷲ محمد أحمد
منتصر محمد خميس فضل
موسى عبدالرحيم ابراھيم الطاھر
مؤيد عدلى عبدالغنى عبدالكريم
مؤيد فتح الدين فضل ﷲ عبدالقادر
وضاح على مصطفى حمد
يس عادل محمد احمد حامد
أحمد اباذر موسى بخيت
أحمد اباصالح مبارك محمدعلي
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباءعبدﷲ صالح( قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................B8................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

اثار عمار إبراھيم عثمان
احمد حامد محمد احمد
احمد عجب الدور ادم عجب الدور
شيماء عاطف موسي محمود
عبد الباقي الصديق عبد الباقي محمد
عبد ﷲ محمد ھارون محمد
عالء الدين غبوش احمد
عماد الدين إبراھيم عامر إبراھيم
محمد الشيخ علي فنقال
محمد خليل عبد الجبار مكي
محمود ميرغني احمد عز العرب
يوسف أسامة يوسف محمد
عصام الدين السمؤال صديق محمد
الخطيب محمد ادم ابراھيم
ھشام بابكر علي الفكي
ھاشم موسى محمد أحمد
بالل إبراھيم بالل موسى
بالل جعفر بابكر محم
رزان جمال الدين محمد عمر
إسراء مأمون عبدﷲ محمد
مودة عوض الصادق محمد
مصطفى عبدالعزيز ابكر محمد
إبراھيم عبود تمونة وجام
إبراھيم علي إبراھيم أحمد
إبراھيم علي عبدالرحيم عريس
إبراھيم عمر أبكر أحمد
ابن عباس أحمد عبدﷲ أحمد
ابوبكر الصديق محمد حسن
ابوبكر خالد محمود فضل
ابوبكر محمد بشير قسم ﷲ
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء حيدر عمر( قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................B9................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

وضاح مجاھد أحمد محمد
اثار يوسف محمد سنوسي
اسراء محمد إبراھيم محمدعثمان
امنة عبدالعزيز عبدالرؤوف محمد
اية بابكر حنان كورينا
أسرار عباس مصباح محمد
تسنيم مجذوب عبدالنبي جابر
دعاء عثمان عبدﷲ خليفة
رحاب صالح محمد كوكو
رحمه الصادق خالد شيخ الدين
رحيل كبور عجيل صالح
رھف خالد سالم محمد خير
روان عمر مصطفى حسن
رياض بابكر عبدﷲ محمد
سارى عثمان بابكر باشا
صابرين بكري سليمان عبد الحارث
عال ياسر ضو البيت محمدين
فاطمة عوض عبدالرحيم محمد
قطوف عمر علي عثمان
لينة اسماعيل الناير ادم
مآب عبدﷲ أحمد وادى
مثابه معاوية محمد ابوقرون
ميعاد ابو بكر الصديق حسن أحمد
ميناس فھمي أحمد ضحوي
نادين عالءالدين سراج الدين إبراھي
نانسي بدوي الھادي مركز
ھبة عبدﷲ االمين الحاج
ھديل على حسين بشير
وجد محمد حسن كرم الدين
والء سلمان أحمد حامد
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :كھرباء  ( 4قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة .......................B10................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

أحمد جمال الدين العطايا عبدﷲ
أحمد صالح مصطفى الدسوقى
أحمد عادل أحمد الصديق
أحمد عبدالباقي إبراھيم أحمد
أحمد عبدالكريم أحمد خيرﷲ
أحمد عبدﷲ حسن أحمد
أحمد عمر محمود ادم
أحمد محمد بشارة بخيت
أحمد محمد مبلول التوم
أحمد يونس الحفني دفع ﷲ
ادريس محمد ادريس آدم
اسامة الخير عبدالعال ادم
اسامة محمد جابر عبدﷲ
األمين اسحق شمسين دفع ﷲ
األمين صديق عبدالجليل محمد
الجيلي معتصم وداعة محمداألمين
الحاج السر الحاج أحمد
الصادق صديق مھدي طه
المقداد طه محمد عبد ﷲ
المقداد عمر محمد ادم
المقداد محمود سر الختم محمد
المنذر فيصل ادم محمد
الندوي محمد عبدالعظيم أحمد
امجد محمد الريح محمد
اواب عبدﷲ محمد أحمد
ايمن صالح الدين وداعة ﷲ محمد
أحمد عبدالرازق آدم البحرى
أحمد محمد أحمد خليفة محمد
أواب العباس حسن عوض
أواب عمر الشيخ عمر
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :مساحة ( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة .......................C1................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

احمد التجاني بشير احمد
احمد العبيد العوض ادريس
احمد عادل ھارون علي
احمد عبد الحميد الريح إبراھيم
احمد محمد شكر ﷲ عثمان
اسعد عبد الرحيم جبر ﷲ محمد
الشيماء سعود حسين محمد نور
امجد بخيت يس محمد
آية عادل محمود مصطفي
آية عبد الرحيم عبد ﷲ محمد
ايمان عبد المتعال مصطفي محمد
خضر الدرديري الھندي محمد
دانية فتح الرحمن حبيب ﷲ
رزان محمد األمين محمد
رغدة مجدي أنور عباس
ريان حسين حامد محمد
سمر ياسين خضر الضوء
سوزان سيف الدين عبد الرحمن
صديق علي الصديق عبد الدافع
عائشة عبد ﷲ عثمان علي
عباس المنتصر با عباس الشريف
عبد الحليم محمد احمد عبد النبي
عبد الوھاب محمد عبد الوھاب
عبد القادر حيدر عبد القادر
عبير عبد المجيد فضل المولي
عصام محمد ھارون ضيف ﷲ
عال إسماعيل محمد يوسف
علي نور الدين خليل محمد
فضل ﷲ عيسي فضل ﷲ
مازن ياسر ادم خاطر
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم  ) :مساحة ( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة .......................C2................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

مجاھد الصادق فتح الرحمن
مجاھد عبد الباقي إبراھيم
محمد الخير بابكر محمد
محمد الطيب النعيم عمر
محمد الفاتح احمد المصطفي
محمد المصطفي محمد موسي
محمد عبد الرحمن بشير محمد
محمد عبد الكريم محمد عبد الكريم
محمد نصر الدين ادم احمد
محمد نور ﷲ عبد ﷲ نور الجليل
محمد المنتصر مصطفي اسماعيل
مرافي الزبير محمد حمدان
مرام الطيب الحكاري احمد
مرام عبد المنعم عبد المجيد
مشتھي فضل ﷲ علي احمد
موسي عبد العزيز موسي
موسي عز الدين محمد احمد
معاذ جعفر حسين احمد
مؤيد االمام مبارك مضوي
مي عثمان محمود محمد
ياسين النزير عوض الكريم
شاھندا محمد حسن ادريس
فخر الدين حمدان حامد
امير اسعد عبدوي البله
حامد محمد حامد احمد
حسن موسي إبراھيم باشر
محمد بابكر عبد ﷲ احمد
معز حمدان محمد حمدان
عمر حسن حسين محمد
ايمن احمد علي احمد
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

الدفعـــــــــة 11 :
قائمة بأسماء طالب قسم ) :كيمياء( قبول مدني
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................C3................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد حسين سيد محمد
ابى ذر عبدﷲ محمد التجانى
احمد انور االمين عبدالوھاب
قتيبه بابكر عبدالرحمن حامد
محمد عيسى موسى محمد
مروان صديق عثمان شكاك
نجم الدين أحمد الحاج محمد
اباذر عبدﷲ حسن عبدﷲ
إبراھيم ادم إبراھيم عبدﷲ
إبراھيم مزمل الشيخ ادريس
أحمد طارق زين العابدين
أحمد عز الدين محمد عبد ﷲ
اسامة محمد يسن رحمة ﷲ
الخطاب محمد علي أمأم
السادة عيسى نورالدائم علي
الشيخ ادريس محمد دفع ﷲ
الطيب حماد بالل أحمد
النور يحى النور يحى
جالل الدين عبدﷲ عبدالملك
رامي ماجد أحمد البشير
صالح عرفة صالح أحمد
عبادة أحمد جبريل عبدالرسول
عبد الرحيم األمين الكمين دأمرة
عبدالرحيم عثمان محمد زين
عبدالشكور محمد يعقوب محمد
عبدالمجيد محمد المقبول علي
عثمان خالد محمد علي
عالء الدين الفاضل على شيخ الدين
علي الطيب محمد المنصور
عمار عبد ﷲ كلباش قرنو
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

الدفعـــــــــة 11 :
قائمة بأسماء طالب قسم ) :كيمياء( قبول مدني
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................C4................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

مجاھد محمد علي عبدﷲ
مجتبى عمر الشريف حسن
مجتبى ھارون البشرى ازيرق
محفوظ ادريس جمعة جاسر
محمد ادم علي ادم
محمد المصطفى االمام عبدﷲ
محمد حلمي رحمه ﷲ زائد
محمد عثمان ارباب أحمد
محمد كامل الشريف الحسن
محمد مرتضى عثمان ابوالقاسم
محمدعبد ﷲ ھاشم أحمد محمد
مصطفى الرحيمة إبراھيم بابكر
منصور ادم ھارون محمد
موسى بدر الدين موسى حسين
مؤيد الشيخ طه عدالن
نزار رابح البشير مضوي
ھشأم عمار حسن حاج أحمد
وائل عصام الدين آدم عبدﷲ
ياسر أحمد عبدﷲ أحمد
يس عمار التجاني جالل الدين
يس مصعب النور األمين
اريج نور الدين عبد الرحمن بشير
اقبال ناصر مجزوب أحمد
أمل إبراھيم عبالوكيل محمد
أمنة عبد الحميد إبراھيم
اية محمد حأمد إبراھيم
اية محمد عأمر العوض
ايثار عبد المحمود العوض أحمد
ايثار محمد الحسن االمام
ايثار محمد الصديق األمين
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

الدفعـــــــــة 11 :
قائمة بأسماء طالب قسم ) :كيمياء( قبول مدني
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................C5................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

ايمان عبدﷲ يعقوب سعيد
براءة موسى يوسف موسى
تبيان منتصر حسن أحمد
تفاؤل حسين عبدﷲ محمدأحمد
راوية حأمد محمد سليمان
راوية محمد إبراھيم حسن
إبراھيم حسن األمين بريمة
احمد عباس عبد القادر عباس
احمد محمد شعيفة إبراھيم
دسوقي اسحق علي احمد
رسن عبد المجيد عبد المتعال الشفيع
رقية حاتم محمد السيد
رؤي منصور عبد القادر عبد ﷲ
رؤي الصادق ادم برام
ريا حسن عبد الرحمن حامد
ريان ادم عبد الرحمن حامد
ريم الخير األمين العاقب
سلوان الفاضل محمد سليمان
سماح عبد الكريم احمد محمد
سمية محمد جالل الدين حامد
شاھيناز احمد علي احمد
شاھيناز إيھاب إبراھيم محمد
شھد حامد والي حامد
شھد عبد الواحد طه ناصر
صالح الھادي احمد مفرح
عفاف مجدي محمد علي
عال الطيب بابكر عبد ﷲ
فاتن نور الدائم عبد اللطيف
فاطمة ماجد اتدم ابكر
فتح الرحمن حافظ فتح الرحمن احمد
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :طيران+كيمياء+ميكانيكا (٣قبول مدني الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  29 :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................C6................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

عبير عمر ابوالبشر عمر
فاطمة الطاھر محمد اديب
معزه عبدالناصر سرالختم عبدالرحي
ميادة ضاوي عوض ضاوي
وعد عبد الناصر تبن عبد العزيز
وفاء عبدالقادر الشيخ المبارك
اباذر عمر السماني عبدﷲ
عثمان خالد عثمان الھادي
علي أحمد علي حماد
ابراھيم عبدﷲ ابكر ھاشم
طارق عبدالقادر عبدﷲ باشري
يس منتصر محجوب الطاھر
محمد عثمان محمد عثمان
احمد األمين عبد القيوم عثمان
فداء الخير محمد العبيد
مآب المجمر مصطفي عوض الكريم
محمد صالح علي احمد
مرافئ محمد الحسن محمد احمد
مريم ادريس محمد علي شيخ
مناسك عاطف محمد احمد
وعد بشري محمد علي
نھلة إبراھيم محمد طربوش
محمد عبد القادر احمد عثمان
محمد خالد محمد محمد احمد
محمد مجدي بشير محمدعلي
محمد محمود ادم محمود
محمد مرتضى محمد موسى
محمد مصطفى محمد عبدالغني
محمد ميسرة محجوب إبراھيم

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات
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معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :ميكانيكا (٣قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  29 :طالب
إسم المجموعة .......................C7................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

متوكل محمد أحمد البشير
مجتبى محمد مزمل مختار
محجوب سيف اليزل محجوب عبده
محمد ادم دفع ﷲ جودة
محمد ادم محمد أحمد
محمد الرشيد حمدالنيل الريح
محمد الزين البشير الزين
محمد الفاتح المبارك يوسف علي
محمد الفاضل محمد الحسن عبد
محمد المجتبى أحمد حسين عمر
محمد المجتبى محي الدين عبد ﷲ
محمد المصطفى محمود فتح ﷲ م
محمد انس عبدالرحمن أحمد
محمد بدر الدين عبدﷲ محمد
محمد بركات الشيخ ادريس بشير
محمد تاج السر محمد أبو حجل
محمد حافظ أحمد حاج ادم
محمد حامد ادم حامد
محمد سيف النصر محمدالحسن البش
محمد شمس الدين عثمان بانقا
محمد صالحين يس محمد
محمد صديق محمد أحمد
محمد عادل محمد إبراھيم
محمد عبدالباقي عبدﷲ خلف ﷲ
محمد عبدالعظيم عبدالعال تاج السر
محمد عبدالكافي عمر محمد
محمد عبدﷲ علي محمد
محمد علي محمد إبراھيم
محمد فضل عثمان صالح
محمد كمال الدين أحمد سليمان
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :ميكانيكا  (٤قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  29 :طالب
إسم المجموعة .......................C8................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد كمال الھادي الكرار
محمد ھشام محمد بابكر
محمدالمصطفى عمر ازرق محمد
محمود ابوبكر الصديق عبدﷲ الشي
محمود الرشيد صديق لبس
محمود مدثر الشيخ مضوي
مرتضى محمود عبدالرحمن صالح
مزمل عابدين محمد حكيم
مسلم إدريس الطاھر الدود
مصطفى االمام محمد أحمد
مصطفى الطاھر أحمد مالك
مصطفى خالد أحمد أحمد
مصطفي توفيق أحمد مصطفى
مصطفي عبدﷲ مھاجر ادريس
مصعب طه الشريف الخضر
مصعب محمد ادم محمد
معاذ معتصم محمد علي
معتصم محمد عثمان األمين
مؤيد عثمان سليمان محمد
ھاشم أحمد العبيد محمد علي
ھمام عبدالمنعم مصطفى محمد
يحي مامون خضر بشير
يس ابكر عبدﷲ ابكر
توسل ابوالقاسم عطا المنان ابوالقاس
نعمه اسامه عبد ﷲ علي
مؤمن ھاشم عمر محمد
الحبيب إبراھيم احمد ھارون
ناجي عثمان محمد عبدﷲ
محمد المقداد عثمان خلف ﷲ
احمد يوسف احمد محمد
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :ميكانيكا (١قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  ٣٠ :طالب
إسم المجموعة .......................C9................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

ميسرة محمود سليمان علي
احمد محمد الفاتح حسن المرضي
ابراھيم كمال الدين احمد يوسف
ابوبكر الصديق نور عثمان محمد نو
احمد معاوية على احمد
اسماعيل بدرى اسماعيل على
خالد حامد بابكر على
عبدالرحمن تاج الدين بطران عثمان
عمار ابوالقاسم عبدالرحمن مالزم
عوض خالد عوض محمد
عيدﷲ عبدﷲ السعيد فضل السيد
محمد اسماعيل الجدى بشير النور
محمد المصطفى اباعبيدة حسن احم
محمد المصطفى عثمان على جمعة
محمد طه محمد طه
محمد عادل عبدﷲ عبدالرحمن
محمد محمود قادم حماد
مختار حامد على محمد
مھند عبدﷲ صديق محمد احمد
مازن ھشام عبدالدائم
ايمن إبراھيم أحمدالشايب
إبراھيم الخزين إبراھيم محمد
إبراھيم محمد محجوب الخليل
ابن عوف الصادق حامد محمد
ابوالقاسم النعيم محمد مسلم
ابوبكر ابوالقاسم عثمان ادم
ابوبكر ابوذر الخير عوض الكريم
ابوبكر عباس الشيخ أحمد
ابوبكر قمر األنبياء احمد
احمد كمال الدين إبراھيم عجيب
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :ميكانيكا (٢قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  30 :طالب
إسم المجموعة .......................C10................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

ابوبكر مامون ھارون محمد
ابوبكر محمدبشير الشيخ محمدالصاب
أحمد االمين محمد البشير
أحمد الھادي حامد محمد
أحمد بابكر أحمد بالل
أحمد بابكر حمد عباس
أحمد حسين عبدﷲ حسين
أحمد سعيد البدوي محمد
أحمد عبدالرؤوف ابوالقاسم الفكي
أحمد عبدﷲ اسماعيل أحمد
أحمد عبدالمعز محمد المدثر
أحمد عبدالناصر حسين بلة
أحمد كمال الدين إبراھيم عجيب
أحمد كمال حسين يوسف
أحمد محمد حسين صالح
أحمد محمد علي البشير
أحمد مصباح يوسف عبد السالم
ادم حمزة ادم عبدالرحيم
اسامة إبراھيم البشير طلحة
اسامة علي عثمان محمد
اسامه عبدالقادر حسان بخيت
الحبيب بشير خليل محمد
السماني يوسف ابكر ادم
السيد معتصم محمدأحمد دفع ﷲ إب
الطيب حامد محمد مختار
الفاضل عمر العوض عبدﷲ
الوليد بابكر محمد أحمد
انس رحمة ﷲ حسين محمد
اواه محمد يوسف الحسين
أباذر يوسف يحي إبراھيم
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :ميكانيكا (٢قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  30 :طالب
إسم المجموعة .......................D1................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

أحمد جمال عمر العوض
أحمد حسن برير الشيخ النور
أحمد حمدي الطيب محمد
أحمد عبدالمنعم الحاج المكي
أسامة محمد األمين أحمد عمر
بدر الدين ابكر محمد موسي
حامد الھادي ابكر إبراھيم
حيدر حسن محمود الفكي
خلف ﷲ محمود غبوش سليمان
دفع ﷲ عوض الكريم دفع ﷲ عبدال
سالم بدوي سالم عبدالعظيم
سعيد أحمد الشريف محمدزين
صالح الدين االيوبي عمر علي عم
عاصم أحمد ادم عبدﷲ
عبدالرحمن محمداالمين محمد ابوبك
عبدﷲ أزھري محمد خوجلي
عبدالمنعم جعفر الزين عبدﷲ
علي سيف الدين أحمد محمد
علي عمر علي شمباتي
عمار أحمد عثمان خليفه
عمر حامد محمد إبراھيم
عمر عبدالرحمن عبدالمحمود محمد
عمر مالك عبدﷲ عباس
عوض ﷲ عزالدين عوض ﷲ محم
فارس حسن أحمد العبيد
كمال محمد مصطفى محمدخير
لقمان محمد االمين حسان فضل
مازن الطيب العطايا يوسف
مازن عامر حسن يحي
مبارك أحمد حسين بريمه
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :طيران  (3قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  30 :طالب
إسم المجموعة .......................D2................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

محمد ھارون إبراھيم الحاج
محمد والي الدين حمزة عبيد حامد
محمد يوسف عبدﷲ حماد
مزن محمد محمود موسى
مصطفى أحمد يعقوب إبراھيم
مصطفى الطيب محمد كافي
مصطفى إبراھيم حسين ھمام
مصعب البلولة محمد عباس
مصعب مبارك الحاج منصور
مصعب محمد يوسف محمد
معتصم محمد جبارة البلولة
موفق محمود خضر صديق
نادر ادريس محمد جبريل
ناصر قريب ﷲ ابو الحسن
نزار لوي حسن أحمد
نصرالدين عصام نصرالدين الطاھر
وائل إبراھيم الريح إبراھيم
يوسف سعيد عمر صالح
يوسف محمد يوسف عبد السالم
يوسف أحمد محمد آدم
ناصر الفاتح ناصر إسماعيل
مصطفى أبوه جدو أبوه عبدﷲ
عبدالرحيم محمد الشيخ عبدﷲ
شھد الجيلي عمر عبد القادر
أحمد محمد شعيفة إبراھيم
صابر عبدﷲ أحمد يحيى
احمد محمد أبو القاسم تجاني
ايثار حامد احمد عبد العزيز
صديق صالح صديق عثمان
عمر الفاضل خليفة بلل
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

الدفعـــــــــة 11 :
قائمة بأسماء طالب قسم ) :طيران( قبول مدني
عدد الطالب  30 :طالب
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
إسم المجموعة .......................D3................ :
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
الرقم
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩
٢٠
٢١
٢٢
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨
٢٩
٣٠

اسم الطالب

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

أحمد المصطفى محمد حسين بدر
احمد عبدالرحمن احمد عبدﷲ
احمد محمد ابوالقاسم تجاني
سعيد الزبير بخارى ابراھيم
شان موسس وان اوضيت
صالح امين عباس الزمزمى
عبدالرحيم عبدالرحمن حماد دكين
عبدالقادر حيدر الحاج عباس
محمد ادم حسن احمد
محمد ادم ھارون عبدﷲ
محمد اسامه حسن على
محمد الخليفة عمر حسن عمر
محمد المصطفى حامد ادم حامد
محمد جمال الدين محمد عمر
محمد عبدﷲ محمد عباس
محمدالمجتبى بخيت عبدﷲ جادالم
محمود بكري محمود عبدالرحيم
مصعب أحمد مزمل ابراھيم
ياسر محمد دفع ﷲ عمر
اسالم عزالدين الطيب حمدت ﷲ
االء عثمان موسى ادم
ايثار حامد أحمد عبدالعزيز
تنزيل دفع ﷲ الشيخ دفع ﷲ
خولة فايز عبدالقادر سعيد
روميساء الشاذلي عبدالقادر علي
زبيدة صديق علي عبدﷲ
ساره الطيب محمد عبدالقادر
سمر عزالدين أحمد الحسن
صفاء عيسى جبريل حسين
عايدة عاطف سيد أحمد المأمون
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :طيران (٧قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  30 :طالب
إسم المجموعة .......................D4................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

إبراھيم الرشيد علي برير
ابوبكر أحمد محمد الجزولي
ابوعبيدة زكريا إبراھيم
أحمد ابوذر أحمد عبدالرازق
أحمد العبيد أحمد الحسين
أحمد صالح ادم علي
أحمد قابل محمد عوض الكريم
أحمد كرم ﷲ أحمد كرم ﷲ
اسامة محمد إبراھيم الضي
اسامه أحمد محمد أحمد
اسالم أحمد مقد أحمد
اسماعيل أحمد محمد العزل
اصف موسى دفع ﷲ المنصور
األمين فتح الرحمن األمين الضو
البراء أحمد خليفة علي
الحاج سند شرف الدين الحاج سند
الرشيد محمود الطيب ادريس
الطيب إبراھيم الطيب
الطيب عامر خالد محمد
النزير بدرى إبراھيم محمد
امام ناجي عبدﷲ عبدالفراج
امجدمحمدعبدالقادر
اواب عبد الرحمن ادم أحمد
ايمن محمد إبراھيم محمد
ايمن مصطفى عبدﷲ علي
أحمد عقيل نعيم عبدالقادر
أحمد محمد محجوب حسن
أحمد يوسف أحمد موسى
ابكر خالد محمد عبدﷲ
بدر الدين حسب ﷲ إبراھيم السنوسي
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :طيران (٧قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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اسم الطالب

الدفعـــــــــة 11 :
عدد الطالب  30 :طالب
إسم المجموعة .......................D5................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

جاد ﷲ عبد السالم الرضي صالح
حامد محمود شمس الدين محمد
حذيفه السيد حامد ادم
حسام عبد القادر حمد أحمد
حسام محمد أحمد عثمان
ربيع محمد عبيد يوسف
رضوان عبدﷲ موسى محمد
زياد محمد عبد المجيد محمد
سامي أحمد نصر علي
سفيان عبد المحسن عبد الجبار الشي
سليم النور أحمد إبراھيم
سمير مساعد حمدون محمود
شريف الطيب الشريف تنيبور
شھاب جالل كباشي شاشا
صديق ادم محمد موسى
صالح الدين التجاني موسى محمد
عاطف سليمان مختار عبدﷲ
عامر اسماعيل محمد أحمد
عبد الرحيم عبد الفتاح محمد على
عبداالله مادبو الطاھر مختار
عبد الرحمن عبدﷲ محمد إبراھيم
عبد الرحمن عماد الدين عبد العزيز
عبد السيد علي محمد دليل
عبد ﷲ أحمد النور علي
عبد ﷲ ادريس عبد ﷲ ادريس
عبد ﷲ على عبد ﷲ ابنعوف
عبد ﷲ فضل ﷲ محمد ادم
عبد ﷲ نصرالدين عبدﷲ محمد
عبد المنعم حسن أحمد إبراھيم
عثمان الفاتح أحمد الصديق
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :طيران (٨قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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إسم المجموعة .......................D6................ :

الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

علي عمر حاج علي أحمد
عماد محمد ادريس ادم
عمر صالح محمد الجزولي
عمر عبد المحسن الدسيس أحمد
عوض ازھري عوض سليمان
فخرالدين الطيب محمد زين بخيت
قريب ﷲ عبدالمنعم يوسف عبدﷲ
مازن ھاشم الفكى إبراھيم
مجتبى على محمد حسان
مجتبى فضل ﷲ حسن فضل ﷲ
مجتبي محمد الجيلي إبراھيم
محمد االمين التجاني مادبو
محمد البشير البلة بشير
محمد الشيخ محمد الشيخ
محمد الناجى صابر عبد القادر محمد
محمد أنس سليمان محمد
محمد تاج الدين عبد الرحمن مالزم
محمد جالل شرف الدين
محمد زين العابدين الريح محمد
محمد طارق الحاج أحمد
محمد طه على يوسف
محمد عبد الحي يس محمد
محمد عبد ﷲ موسى محمد
محمد عبد المجيد سيد أحمد صالح
محمد عماد علي أحمد
محمد عوض محمد حسين
محمد عيد محمد بريمة
محمد متوكل صديق حسن
محمد معتصم محمد عبدالحفيظ
محمد نصرالدين محمد االمام
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :مدنية( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

إبراھيم سيف الدولة سليمان عبد الكريم
ابوھريرة البدوي احمد عبد المنعم
احمد إبراھيم السماني محمد
احمد إبراھيم حسين محمد
احمد الفاضل احمد النعيم
احمد تاج الدين صديق احمد
احمد خلف ﷲ عبد ﷲ
احمد نور الدين احمد نور الدين
احمد ھاشم محمد احمد
ادم الزين دفع ﷲ علي
استبرق قاسم جيب ﷲ حسن
االء حزيفة كوكو دفع ﷲ
االء ھشام عثمان دفع ﷲ
البراء الھادي ادم حامد
البراء عوض ادم سعيد
الطيب السماني الطيب محمد
الطيب صالح الطيب علي
العوض محمد عبد الخالق ادريس
المصطفي الحسن احمد محمد
النزير محمد احمد عبد الھادي
امنيه فضل ﷲ محمد احمد
انفال زكريا شمس الدين حسن
أنور محمد عبد ﷲ علي الصديق
ايمان مھدي الزين عبد القادر
ابوبكر إبراھيم فيصل اسحق
امجد طارق محمد خير حمزة
اميرة صالح الدين وداعة ﷲ
انسام فالح ادم االمين
باسل نادر عبد ﷲ حمد
بريق بالل محمد علي
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :مدنية( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

بشار موسي دود ابكر
تسنيم تاج السر محمد احمد
حزيفة محجوب بشير عثمان
حسين عبد الملك حسين محمد
دانية عثمان عفيفي محمد المبارك
ريان عبد ﷲ إبراھيم عبد ﷲ
رينات أسامة محمد عثمان األمين
سليمان حامد حمد جاد ﷲ
سميرة الصديق مزمل عبد السالم
شمس الدين بابكر الريح بابكر
شھد إبراھيم الحبر المبارك
شھد بابكر عبد ﷲ محمد
شھد محمد عبد ﷲ الصديق
ضحي ياسر بابكر إبراھيم
ضياء الدين موسي عبدالرحمن احمد
طارق قرشي يوسف عبد السالم
طالل احمد عبد القادر عبد الھادي
عبد الرحمن يحي الماحي احمد
عبد العزيز األمين يوسف جميل
عبد ﷲ التاج عبد ﷲ سعيد
عبد الرحمن عبد الوھاب محمد مركز
عبد الرحمن ھارون البشاري محمد
عبد الرحيم حمدي حسن يعقوب
عبد العزيز عمر يوسف إبراھيم
عبد ﷲ بله عبد ﷲ جبارة
عبد ﷲ ھشام عبد ﷲ
عبد المنعم جمال المبارك عثمان
عسجد بشري عبد الرحمن محمد
علي عبد الباقي احمد المھدي
علي الصادق احمد الصادق
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور

جامعـــــــة كـــــــــرري
كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :مدنية( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
الورشــــــــــــــــــــــــــة .................................. :
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الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

مشكاة عادل صالح عبد المطلب احمد
مصطفي محمد مكي عبد الرحيم
مصطفي محمد الصادق مصطفي عثمان
مصعب حامد الرحيمه حمد
مصعب فضل ﷲ احمد بابكر
معاذ عوض صالح مرسال
مالذ الفاضل دبيو كوكو
معتز مجتبي حمزة محمد احمد
مقله ازھري محمد المبارك
مكرم صديق عبد الصادق الطيب
مناسك حسن عبد ﷲ ادم
ھبه زين العابدين الماحي محمود
ھشام يوسف الجيالني يوسف
ھند عادل خميس عبد ﷲ
وعد سيف الدين عبد المنعم األمين
يعقوب عبد ﷲ يعقوب محمود
دعاء محمد عمر محمد
احمد بابكر قرشي احمد
الترمزي عبد ﷲ منصور عبدﷲ
الصوفي ھشام صالح الدين احمد
صافي الدين مزقول الفكي جماع
عبد الغني محمد عبد الغني محمد
علي سر الختم ميرغي الضوء
مازن عبد الرحمن عبد ﷲ ادريس
محمد ابوبكر محمد عيسي
محمد احمد الطيب الفضل عبد الجبار
محمد اسحق موسي الدومة
محمد بشير علي عثمان
محمد عباس تاج السر محجوب
مھند محمد عبد المجيد عبد الحفيظ
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

قائمة الحضور
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كلية الھندسة
ATTENDANCE SHEET

قائمة بأسماء طالب قسم ) :مدنية( قبول مدني
التدريب األساســـــــــــي  :يونيـــــــــو ٢٠٢٢م
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الحضور  ٥درجات التمرين  ٥درجات المجموع  ١٠درجات

ملحوظات

علي مصطفي علي مصطفي
عمار الطيب يوسف عثمان
عمر إبراھيم عوض الكريم محمد
عمار عارف عمر حسن
فارس محمد احمد عثمان
فاطمة محمد علي حمد
فاطمة احمد يحي محمد
فردوس عبد المجيد إبراھيم
قسم السيد احمد قسم السيد الطيب
كمال عوض حامد البريق
لينة ھاشم علي احمد محمد
مازن موسي محمد موسي
متوكل بشير كمندان كابو
محمد ابراھيم محمد الباقر
محمد احمد محمد عبد القادر
محمد ادم كرم الدين عثمان
محمد السر حاج علي محمد
محمد الصادق إبراھيم احمد
محمد جاد ﷲ الصديق إبراھيم
محمد حافظ محمد أبو عاقلة
محمد حسن أبو الحسن سيد
محمد حسين محمد عبد الرحمن
محمد ضياء الدين عثمان بابكر
محمد عبد السالم إبراھيم محمد
محمد عثمان علي محمد
محمد عمر عبد ﷲ صباح الخير
محمد كمال يوسف محمد احمد
محمد محمود إبراھيم زكريا
محمد ھاشم محمد الحسن
محمود حاتم محمود عبد الرازق
معلم المادة ........................................................... :
التوقيـــــــع .......................................................... :
التاريــــــخ .......................................................... :

