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كتابةرقماً

 فقط ثالث181230ُ٘احَذ عشف1380ٔ

 فقط عتح ٗثالث231336ُ٘اّظ اىجضاس2158

 فقط عتح ٗثالث231336ُ٘اّظ خيٞو3298

 فقط استعح ٗعشش131124ُٗإحغاُ االعشج4401

 فقط تغعح ٗعشش191029ُٗأعأٍ اىجاع5270ٌ

 فقط عتح ٗثالث221436ُ٘أعٞذ األحَذت6277ٜ

 فقط خَغح ٗثالث231235ُ٘أٍٞش اىج7304َٔٞ

 فقط ثالثح ٗثالث191433ُ٘آالء اىتشما8272ٛٗ

 فقط استعح ٗعشش16824ُٗآٝٔ ٍْص٘س9395

 فقط ٗاحذ ٗثالث201131ُ٘تاله اىشٞخ احَذ10265

 فقط خَغح ٗثالث221335ُ٘ تاله اىَصش12329ٛ

تاله تْنٔ اىعذط13232

 فقط تغعح ٗعشش171229ُٗحال اسفي14365ٜ

 فقط ثالث191130ُ٘حَضٓ اىقاع15287ٌ

 فقط ثالثح ٗثالث211233ُ٘حَ٘د اىذاٍظ16311

 فقط ٗاحذ ٗثالث201131ُ٘دٝاال عيٜ تاشا17273

 سصاُ اىثٞش18325ْٜٝ

 فقط خَغح ٗثالث231235ُ٘سض٘اُ اىغي19282ً٘

 فقط عتح ٗعشش17926ُٗسٕف اىحغ20388٘

عاٍش حص21283ْٜ

 فقط ثالث191130ُ٘شزا اىشجة22297

 فقط ثَاّٞح ٗعشش161228ُٗ عاٍشعع٘د23330

 فقط استعح ٗثالث201434ُ٘عثذ االىٔ اىشاٍا24218ُ

 فقط عتح ٗثالث221436ُ٘عثذ االىٔ اىشَاى25296ٜ

 فقط خَغح ٗثالث231235ُ٘عثذ اىحنٌٞ ٍغٍَ٘ح26303

 فقط ثالثح ٗثالث211233ُ٘عثذ اىشحَِ اىَغذ27301ٛ

 فقط اثْاُ ٗ ثالث211132ُ٘عثذ اىشحَِ اىٖثٞا28319ُ

 فقط ثالثح ٗثالث191433ُ٘عثذ اىشحَِ عذ29284ٛ

 فقط ٗاحذ ٗثالث201131ُ٘عثذ اىشحَِ م٘جا30302ُ

 فقط عثعح ٗثالث231437ُ٘عثذ هللا اىحغ31276ِ

 فقط ثالثح ٗثالث201333ُ٘عثذ هللا تاظ32267٘

أربعون درجة  (40)العالمة العظمى  -(2صٌانة الحاسوب  )عالمات مقرر 
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مالحظات اىْتٞجح

 فقط اثْاُ ٗعشش18422ُٗعٞغٚ اىخطاب33279

 فقط عثعح ٗثالث231437ُ٘فشح عْقش34281

حشٍاُصفش فقط0غ0الّا اىطش35375ُ

 فقط ثَاّٞح ٗثالث231538ٍُ٘حَذ اىَصش37314ٛ

 عتح عشش فقط51116ٍحَذ أٍجذ ج٘ا38387ّٔٞ

ٍحَذ جاعش39399

 فقط ثالث191130ٍُ٘حَذ حاٝل40307

 فقط ثالثح ٗثالث191433ٍُ٘حَذ حغاً حات41299ٌ

 فقط عتح ٗثالث241236ٍُ٘حَذ طاسق قطٞط تن٘س42264

ٍحَذ عَش ٗصٝش43269

 فقط استعح ٗثالث201434ٍُ٘حَ٘د اىشح44286َُ٘

 فقط ثَاّٞح ٗثالث231538ٍُ٘حَ٘د عْجاس45288ٛ

 فقط عثعح ٗثالث231437ٍُ٘شح اىحضٗا46291ّٜ

 فقط خَغح ٗعشش16925ٍُٗصطفٚ اىغع٘د47292

 فقط استعح ٗثالث221234ٍُ٘عار ٝ٘عفا48285ُ

 فقط خَغح ٗثالث221335ٍُ٘عتض اىثن٘س49274

 فقط استعح ٗثالث201434ٍُ٘يل ت٘ظا50293ُ

 فقط ثالثح ٗثالث211233ٍُْ٘ٞش اىعٞذ51278

 فقط عتح ٗثالث231336ُّ٘ضاس حيثٞح52308

 فقط عتح ٗثالث221436ُّ٘٘س اىٖذٙ َّش53290ٓ

 فقط عتح ٗثالث231336ُّ٘٘س ٍصشٛ سجة54398

 فقط عتح ٗثالث221436ُ٘ٝاعِٞ اششف55318ٜ

 فقط عتح ٗثالث221436ُ٘ٝاٍِ اىَي56309ٜ

حشٍاُصفش فقط0غ0 ٝ٘عف قالٗٝض57251

 فقط خَغح ٗعشش18725ُٗعاٍش ع٘اد57403

 فقط ثالثح ٗعشش16723ُٗ ٍشٗاُ ٕثطح57402

 فقط خَغح ٗعشش17825ُٗ عَش تشك58162

 عيٜ تٞضٗك59317

 فقط عتح ٗعشش141226ُٗ صٕشج عغاف60331

 فقط تغعح ٗعشش191029ُٗفاطَح ٍعي٘ه

 عتح عشش فقط16غ16عثذ اىشحَِ صّثٞشٛ

عمٌد الكلٌة التطبٌقٌةمدرسو المقرر
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