
 قسى انهندسة االنكترونٍة

 نهدور االول 2002-2002نهعاو اندراسً
 

نىع  اندور انًعدل االسى ت

 انتعدٌم

رقى وتارٌخ أير 

 انتعدٌم

 

  انتارٌخ انرقى

زٌنة وصفً   .1

 عثد انِقادر
 10/2/2002فً  6232    االول 25.12

انتصار نجى   .2

 اندٌن عثد
 10/2/2002فً  6232    االول 62.63

ورقاء عاكف   .3

 جىاد
 10/2/2002فً  6232    االول 66.35

هند قدوري   .4

 اتراهٍى
 10/2/2002فً  6232    االول 65.52

ينٍر حسن   .5

 حًىدي
اضٍف االسى تًىجة االير     االول 64,21

فً  12021انجايعً 

26/11/2012 

حسٍن عهً   .6

 حسٍن
اضٍف االسى تًىجة االير     االول 63,34

فً  12021انجايعً 

26/11/2012 

 10/2/2002فً  6232    االول 63.12 عًر عهً دمحم  .2

نىر خهٍم   .2

 اتراهٍى
 10/2/2002فً  6232    االول 62.25

اضٍف االسى تًىجة االير     االول 61,22 دمحم ثاير يحًىد  .1

فً  12021انجايعً 

26/11/2012 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قسى انهندسة االنكترونٍة

 نهدورٌن االول وانثان2002ً-2002اندراسًنهعاو 
 

نىع  اندور انًعدل االسى ت

 انتعدٌم

رقى وتارٌخ أير 

 انتعدٌم

 

  انتارٌخ انرقى

زٌنة وصفً عثد  1

 انقادر
 10/3/2001فً  2652    االول 25.12

انتصار نجى اندٌن  2

 عثد
 10/3/2001فً  2652    االول 62.63

 10/3/2001فً  2652    االول 66.35 ورقاء عاكف جىاد 3

هند قدوري  4

 اتراهٍى
 10/3/2001فً  2652    االول 65.52

ينٍر حسن  5

 حًىدي
 10/3/2001فً  2652    االول 64.21

 10/3/2001فً  2652    انثانً 63.22 حساو كايم جىاد 6

 10/3/2001فً  2652    االول 63.34 حسٍن عهً حسٍن 2

 10/3/2001فً  2652    االول 63.12 عًر عهً دمحم 2

 10/3/2001فً  2652    انثانً 63.12 زٌنة طارق عطٍة 1

تعدٌم  االول 63.12 حسن فاضم دمحم 10

 االسى

 10/3/2001فً  2652 72/9/7252 385:

 10/3/2001فً  2652    االول 62.25 نىر خهٍم اتراهٍى 11

 10/3/2001فً  2652    انثانً 62.11 فٍحاء وحٍد حسٍن 12

زٌنة عثد  13

 اااليٍرعهً
 10/3/2001فً  2652    انثانً 62.01

 10/3/2001فً  2652    االول 61.22 دمحم ثاير يحًىد 14

 10/3/2001فً  2652    انثانً 51.32 احًد عهً شهاب 15

 10/3/2001فً  2652    انثانً 51.10 احًد ضًد جاسى 16

 10/3/2001فً  2652    انثانً/تكًٍهً 52.33 تغرٌد عىاد كاظى 12

 10/3/2001فً  2652    انثانً 52.14 تالل خهٍم اتراهٍى 12

زٌد عثد انىاحد  11

 عثاس
 10/3/2001فً  2652    انثانً 52.21

دمحم احًد عثد  20

 انًحسن
 10/3/2001فً  2652    انثانً/تكًٍهً 52.21

 10/3/2001فً  2652    انثانً/تكًٍهً 52.11 دمحم عثد هللا عهً 21

 10/3/2001فً  2652    انثانً 56.22 ينى يحًىد عثد 22

 10/3/2001فً  2652    انثانً 56.23 تالل طانة احًد 23

غدٌر عثد انًنعى  24

 احًد
 10/3/2001فً  2652    انثانً/تكًٍهً 56.23



احًد عثد هللا  25

 سثاهً
 10/3/2001فً  2652    انثانً 56.02

 10/3/2001فً  2652    انثانً 54.21 احًد هاشى احًد 26

 10/3/2001فً  2652    انثانً/تكًٍهً 54.25 نثنى اتراهٍى حسن 22

شًٍاء يهدي  22

 جًعة
 10/3/2001فً  2652    انثانً 53.12

    انثانً/تكًٍهً 53.62 زٌنة دمحم جاسى 21

 
 10/3/2001فً  2652

 
 


