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 فقط ثالثت وعشرون16723أساهح القصاب1135

 فقط صتت وثالثون231336آالء تستًْي2257

أيِن تيطار3260

 فقط ثالثت وثالثون201333احوس كزكْس496

 فقط اربعت وعشرون17724اياز العظن5122

 فقط صتت وثالثون231336تتالء حيص6108

 فقط تضعت و ثالثون241539تطزٓ قثالى7256

 فقط خمضت وعشرون19625تياى الحويس8157

 فقط ثالثت وعشرون19423تياى حسْى الٌجار9121

 فقط صبعت وعشرون151227تْفيق الحسي1033

 فقط اربعت وعشرون18624حوشٍ الطوطي11149َ

 تضعت عشر فقط15419ذالس الرالس12117

 فقط اربعون241640ذلسّى ياسيي زالي13174

 فقط اربعت وثالثون221234رساى الوحوْز14109

 فقط تضعت وعشرون20929رساى حوْز15176

 فقط ثالثت وثالثون201333رغس سي1692ٌْ

 فقط خمضت وعشرون18725رّاى عاتسيي17137

 فقط اربعت وثالثون231134سارج القطاش18130

حرمانخمش فقط505سويز سلطاى19152

 فقط اثنان و ثالثون221032ضاٌُسج سثع العزب20261

 فقط اربعت وعشرون18624طاُز الرزاش السٌس21107

 صبعت عشرة فقط13417عثس الزساق عزف22148َ

 فقط اثنان و ثالثون221032عثس الصوس الرليف2397

 فقط اربعت وعشرون18624عثس الكزين هطلح24164

 تضعت عشر فقط13619عثيسج الزفاعي25255

انمجموع 

رقماً
انمجموع كتابت

هالحظاخ

أربعون  درجة/40/العالمة العظمى  -(بيانيات الحاسوب)عالمات مقرر 

2018/2017العام الدراسي – الفصل األول – قسم تقنيات الحاسوب – السنة الرابعة 
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 فقط خمضت وثالثون221335عسي الطيد26259

 فقط اثنان و ثالثون201232عطاء تزتز27103

 فقط صتت وعشرون18826عالء القذافي2870

 فقط خمضت وعشرون19625علي قثص2923

 فقط تضعت و ثالثون241539علياء فاعْري30262

 تضعت عشر فقط16319عوز الحسيي3191

 فقط صتت وثالثون221436عوز الطْاخ3279

 فقط ثالثت وعشرون18523عوز العوز33101

 تضعت عشر فقط17219غالة هغوْه34156َ

 فقط ثالثون21930غيساء الثيطار35145

 فقط ثمانيت وعشرون20828فاطوح الشُزاء تسّي36102

 فقط صبعت وعشرون171027لؤي الٌطار37119

 فقط صبعت وعشرون18927هؤهٌح هصزي38144

 صتت عشر فقط13316هؤيس كٌاكز3952

 فقط صبعت وثالثون241337هاريا كطت40115ْ

 فقط ثمانيت وعشرون19928هاسى الحيسر41171

حرمانتضع فقط729هحوس أهيز السزاقثي4256

 فقط عشرون15520هحوس الثكْر43100

 فقط اثنان وعشرون17522هحوس الطزاتي4488

 فقط ثالثت وعشرون18523هحوس الكززي45116

 صبعت عشرة فقط15217هحوس الوصزي4698

هحوس تٌغالي4745

 فقط صبعت وعشرون18927هحوس ًْر الٌعين48146

 صبعت عشرة فقط15217هحوس ًْر عثاص آغا4962

 فقط تضعت وعشرون181129هحوْز عثواى50114

 فقط عشرون101020هيساء سلْم51147

 فقط ثالثون201030ًجْٓ العلْاًي52132

 فقط اربعون241640ًِيسٍ قزاج5390َ

 فقط صبعت وثالثون241337ًْرضاى قحيص54161

 فقط صبعت وعشرون18927ًْفَ الزحال5517

 فقط ثمانيت وثالثون241438ُثح الكزم56111

 فقط صبعت وعشرون18927ُسٓ جُْز57138

عميذ انكهيت انتطبيقيتمذرس انمقرر
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