
 

 

 2018-2019الفصل الثانى   الشفوى  +إجمالى درجات أعمال السنة        أ.د./ مفرح سالم    حاسب نظممقرر: تحليل وتصميم     نظم الهندسة الحاسبات و  – الفرقة الثالثة
 

 (33الدرجة ) (3الفصل ) م (33الدرجة ) (2الفصل ) م (33الدرجة ) (1الفصل ) م

 20 دمحم عثذانْٕاب دمحم  69 29 انًُجٗ فكرٖ يَٕس شيًاء  36 33  ٌعرتا عثذانُاصر جًال آيّ  1
 32 شفيك سعذ عهٗ دمحم  70 25 سهى تٍ عهٗ ادًذ صٓية  37 35 عثذانثالٗ عثذانًُعى عادل آيّ  2

 واحد نثية  تخاطرِ فتذٗ دمحم  71 30 داَيال ْٔية َثيم عادل  38 19 اسًاعيم انسيذ انسيذ انسعيذ ادًذ  3
 33 يٕسٗ طهثّ يٕسٗ دمحم  72 19 انًٕافٗ    دمحم عاصى  39 32 اتراْيى عثذانهطيف انسيذ ادًذ  4
 32  دمحم زكٗ دمحم َاصر دمحم  73 32  اتٕعٕف عصاو عثذانردًٍ  40 16 عاكف       دايذ ادًذ  5
 22 عهٗ انشرتيُٗ سعذ َصر دمحم  74 35 دسٍ زكٗ دمحم عثذانردًٍ  42 غائب انخيارٖ ريضاٌ سعذ ادًذ  6
 32 األدغى عثذانهطيف يذيٗ دمحم  75 21  عثذانردًٍ دمحم عثذانردًٍ  43 25 انًرسأٖ عثذانعسيس سعذ ادًذ  7
 15 انًرشذٖ  اسًاعيم يذًٕد  76 18 ح عثذانعسيس عاطف عثذانعسيس  44 33 شيذّ انشرتيُٗ عثذانسالو ادًذ  8

 30 شذيذ فرج اتراْيى دسٍ يذًٕد  77 34 انٕزِ عثذانفتاح دايذ ذانفتاحعث  45 33 انًصيهذٗ  ادًذ دمحم ادًذ  9
 غائب انشال   دمحم رتيع يذًٕد  78 33  عثذِ عثذانردًٍ اشرف عثذهللا  46 23 انُٓيذٖ عهٗ عهٗ دمحم ادًذ  10
 35  دمحم شذاتّ رجة يذًٕد  79 27 رجة  عهٗ دمحم عهٗ عثير  47 21 عثذانغفار يعٕض دمحم ادًذ  11
 32  شهثٗ يذًٕد رفعت يذًٕد  80 30 دمحم عثذانسالو ادًذ عهٗ  48 26 رسالٌ  انسعيذ يصطفٗ ادًذ  12
 35  اتٕانٕفا دمحم شٕلٗ يذًٕد  81 غائب زايذ   جاد عهٗ اكًم عهٗ  49 20  شذاتّ   يصطفٗ ادًذ 41
 30 انثسطٕيسٗ دمحم يذًٕد  82 18 عثذانذذيذٖ    دمحم عًار  50 29 هللا عٕض فارٔق يذيٗ اسايّ  41

 29  عثذانعسيس انًرسٗ عصاو يريى  83 31 انعستٗ عثذانهطيف رأفت عًر  51 34 ال عثذانذًيذ يٕسف خانذ اسراء  15
 35  عهٗ عثذانذًيذ يذًٕد يريى  84 29 اتٕغضّ عهٗ زكٗ عًر  52 26   يصطفٗ    عًاد اسالو  16
 32 دسٍ انسيذ دمحم يسايا  85 33 ريذاٌ انسيذ اتراْيى سايخ عًر  53 35  عثذانرازق انسيذ انسيذ اسًاء  17
 35 تهذّ  دسٍ يجذٖ يصطفٗ  86 25 اسًاعيم   دسٍ طارق عًر  54 28  انًتٕنٗ عثذانرازق رضا اييُّ  19
 27  هٗع عثذانثذيع دمحم يصطفٗ  87 35 ادًذ شرف فريذ ادًذ فريذ  56 30 انسعذأٖ  يذًٕد انسيذ ايًاٌ  20
 18  يصطفٗ دمحم يصطفٗ  88 32 سعذ كًال دمحم كًال  57 32  عثذانعسيس دًذٖ ايًاٌ  21
 28 َصر  دمحم يذًٕد يصطفٗ  89 28 ساليّ يتٕنٗ دسيٍ ادًذ دمحم  58 24 َٕرانذيٍ  عثذانًعطٗ ايًٍ  22

 إثنان    انسيذ    ابايٓ يصعة  90 27 انثشثيشٗ سعذ اشرف دمحم  59 34 عصفٕر يتٕنٗ دمحم تاسى  23
 24 رزق دأد رزق يشيم يٕريس  91 27 عثذانجثار دمحم انسعيذ دمحم  06 33 شهثٗ شهثٗ زيٍ رفيك تسًّ  24
 29 انسثعأٖ عهٗ تذٖٔ عهٗ َذا  92 27 انرفاعٗ  دمحم انسيذ دمحم  04 23 اتٕسيف عثذانعسيس دمحم دايذ  26
 33 اتٕرجة انسيذ جًال َذٖ  93 27 دمحم ادًذ دسٍ دمحم  06 32 جثر عهٗ لاسى يجذٖ دسٍ  27
 27  دمحم انسيذ عثذانذكيى َسًّ  94 20  اتراْيى عثذانشافٗ دسٍ دمحم  01 31  دسٍ عثذانمادر دمحم خانذ  28
 33  يصطفٗ دمحم جالل َٓهّ  95 32 شعيشع عطيّ دمحم دسيٍ دمحم  01 30 انًُسٗ دمحم دمحم خانذ  29

 27 انعذٖٔ دمحم انسيذ َيازٖ  60 33 اتٕانشرتيُٗ صالح خانذ دمحم  06 31 انذسٕلٗ دًذا دمحم رَا  30
 32 انذعذع اسعذ دمحم دمحم ْاجر  69 32 انعٕضٗ عثذانذهيى سايٗ دمحم  00 28  سًك   تذير عادل ريى  31
 29  انسيذ عثذانسالو تراْيىا ْشاو  69 33 زياٌ دمحم ادًذ شعثاٌ دمحم  09 33 انماضٗ عثذانذًيذ انسيذ سارِ  32
 غائب انُجار  ادًذ انسيذ ٔساو  66 28  انعذل دثية عثذانٓادٖ دمحم  09 32 انُجار  يتٕنٗ انذيٍ دساو سٓر  11
 30  عثذانذٗ يختار دمحم يًُٗ  466    29 دمحم يجاْذ دمحم رشذٖ شٕلٗ  16

  

 
 


