
 ةيقبيطتال ءالقبال معةا
 بطاللل ىوتسملا اتناحتام ديعامو

٦ - ١ 

 

 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-12 : نالمتحاا قتو 9:٠٠ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 المكتبة االلكترونية "بھوھ ""یبذ محمد"" سیمو فشرا" ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نسرحا بوا نسلما خالد حمدا ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية جبر حمدا لنضا حمدا بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية سالم بوا یوسف حمدا سامھا ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نھاولطرا یاسین داود سامھا ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نھاولطرا سلیم محمد رثلحاا ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية هشدوالرا كامل حمدا نسا بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية تلركیباا حسین سالمھ نسا ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

االلكترونية المكتبة روريعاد محمو محمد اوس بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود  

 المكتبة االلكترونية رلصقوا علي محمد عدر ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ادهقد نمضار حسن نمضار ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية هللاعبد سمیر توفیق یدز ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية یماھبرا شریف صالح ینز بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نلحسباا ىلمھدا عبد دعما ارسو بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية وىعد دقصا اشمھ دقصا ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية شبوغوا رقطا دیاز طھ ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية حسن حسین یماھبرا لرحمنا عبد ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية جاالخوا محمد نسلما لرحمنا عبد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لطویلا نحسا محمد لرحمنا عبد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية جحجا مطیع دیاز لكریما عبد ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نیار بوا خلیل مبسا هللا عبد ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ادطر بوا هشحد حمدا هللاعبد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لعمریینا هللا عبد نحسا يعد ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية فریتخ مینا محمد معمر نغسا بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لدینا بشھا عمر عفیف رسفا ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية رانبد فتحي ادفؤ فتحي ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية یاسین بوا للطیفاعبد دیاا مكر ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية صصرر سعید خالد مؤید ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  یاسین سلیم محمد حسین ماضي ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لناظرا ىمصطف ونخلد محمد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  راس بوا حمدا تبرا محمد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  یوسف محمد ملسالا عبد محمد ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  رزج بوا محمد ماجد محمد ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ثغی ىمصطف خالد دمحمو ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  حسن دمحمو ذمعا دمحمو بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود
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 نالمتحاا یخرا 2021-9-12 : نالمتحاا قتو 9:٠٠ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 17مبنى  8حاسوب  اتلسویدا عید جابر رمنصو ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لھازغ بوا ماشھ سماعیلا مھند ةیئلكیمیاا تلصناعاا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ويلبدانصر  ديفا نصر ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  نعطو محمدد یاز لدینر انو ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  بيالرا یوسف عمرن زی ةدلمتجدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود
 

 لجلسةا لخال دلعدا
 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-12 : نالمتحاا قتو ٠٠:١١ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 المكتبة االلكترونية ىلصعیدا دمحمو علي حمدا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يزبكلی ىمصطف لجما سامھا لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ندفاشلا يفخر دمحمو سیدا لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية علي دمحمو دیاا نسا بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية داود محمد دمحمو نسا لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية شلعفا عید حسین بیھاا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لطحلھا حسن معصا حسن بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية سمرالا محمد علي هزحم ينابملا ةنایصو ءاشنا ایوجلونتك طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نھركفا رھشا يلؤ شدرا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية عبھالمرا خالد نبیل ميرا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية حسین جلحاا سلیم رھبا جار بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لمبیضینا دحمو یونس شیدر ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لسیدا بوا زيغا ماشھ نیار بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية علیا بوا سامي حسن یدز ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نھرلسكاا یماھبرا لجما انصفو بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية شاشلنا یماھبرا نغسا لرحمنا عبد لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية فرحھ بوا سماعیلا تعرفا هللا عبد ينابملا ةنایصو ءاشنا ایوجلونتك طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية قباعر حمدا وانمر علي بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يویرغلا سالمھ دمحمو رعما بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لسعافینا صالح محمد عمر لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية وانعد ادفؤ خالد ادفؤ لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ىلعمرا علي لبال رسفا ةلطاقا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية باجھ بوا حسن رقطا قصي لمحوسبا لتصنیعا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 االلكترونيةالمكتبة  رلعطاا حلفتاا عبد لجما كمال ينابملا ةنایصو ءاشنا ایوجلونتك طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية وانجر لكما حمدا محمد لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لفیوميا هللا عبد نمضار لسور محمد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  رلعابوا محمد سمیر محمد لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  جلصالا صالح ادفؤ محمد لمحوسبا لتصنیعا تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  شلبطوا لكریماعبد زىفو محمد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  يلھندا محمد مؤید محمد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  بیرغلجا سعید دمحمو محمد بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  محمد نوفل معن محمد ينابملا ةنایصو ءاشنا ایوجلونتك طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ديلكرا فتحي لنضا محمد لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  جبریل محمد محمد یونس ينابملا ةنایصو ءاشنا ایوجلونتك طمتوس مبلود
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 نالمتحاا یخرا 2021-9-12: نالمتحاا قتو ٠٠:١١ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 17مبنى  8حاسوب  یاسین لمعطيا عبد خلیل دمحمو بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  شعای بوا حلفتاا عبد ىموس مریم بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  دحما محمد باسم معتصم بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  غاا محمد عبید لیدو بلحاسوا تشبكاو تالتصاالا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  دیوزلا محمد يخیر نیما لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  فیرشلا سنیو رماس سنیو لصناعيا لتحكما تكنولوجیا طمتوس مبلود
 

 لجلسةا لخال دلعدا
 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-12 : نالمتحاا قتو 12:30:
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 المكتبة االلكترونية جعیتم یماھبرا حكم یماھبرا لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يلھندا یوسف نموأم یماھبرا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية تلدغیماا محمد سدا حمدا ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية رعبود محمد حسین حمدا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لعالما حمدا محمد حمدا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية هبولبدا محمد صفيو حمدا ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لدینا عبد هللا خلد علي مجدا لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يلبلوا حسن یماھبرا زمحا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية خلیل ضار حسن محسا ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية سالم بوا یوسف كریاز محسا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية خضیر درلقاا عبد حمدا هزحم ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية خریس یماھبرا سماعیلا خالد ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية وعبیدا دهجو رذمن سامي ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية بھولمجدا نسلیما محمد نسلیما ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يلدغیدا خالد زيغا لدینا حصال ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لھویملا مسلم حمدا عامر ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يتابرشلا رمع مبسا رمعا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية كریمیدا دهحمو وانمر لحكما عبد ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية محمد لرحمنا عبد خلیل لرحمنا عبد ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ارجر فھد رقهللا طاا عبد ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية وانلعدا صالح زانفو باھلوا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لدینا خیر حمدا خمیس رعما ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية شلبطوا یماھبرا علي عمر ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية جمعھد عمر محمد محمو لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لرحمنا عبد صالح ويبد ثلی ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  عبار جمیل حمدا محمد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لبستنجيا هللا عبد حمدا محمد لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  سلیم محمد حمدا محمد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ملھالعوا دمحمو مبسا محمد لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  اوىلسرا محمد لجما محمد لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  حمھر بوا محمد دئرا محمد ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  وزرغلا حمدا دمحمو محمد لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  صالح علي هللا عبد سعدا رنو محمد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود
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 بطاللل ىوتسملا اتناحتام ديعامو

٦ - ٤ 

 

 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-12: نالمتحاا قتو 12:30 :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 17مبنى  8حاسوب  لحھالصوا حمدا باھلوا عبد دمحمو ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لمعایطھا ىعیس محمد دمحمو لتبریدوا لتكییفا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  تلدغیماا مطعم محمد دمحمو ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  قیھربو ا محمد سمیر زمعت ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  شةحالحرا ةخلیف نایف رذمن ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17 مبنى 8حاسوب  انصفي جبرو مضررون اھ ةمیكانیكیولكھرا ةلصیانا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  حمدا صفوا لئوا یوسف ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود
 

 لجلسةا لخال دلعدا
 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-13 : نالمتحاا قتو 9:٠٠ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 المكتبة االلكترونية روزلا زاقلرا عبد دمحمو یماھبرا ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية دمسعو حمدا مجدا حمدا ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 االلكترونيةالمكتبة  خمایسھ حمدا باسم حمدا تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية هشقر بوا حمدا علي ىمجد حمدا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية اتلبوا حمدا محمد حمدا ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لحلبیھا حمدا محمد حمدا تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية دىلصماا حمدا محمد حمدا ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يلجعبرا عفیف لئوا حمدا تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية یدزا بوا محمد سماعیلا سامھا تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يلعمرا حمدا انعمر میرا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية زيلجاا محمد حسین یھما تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية مایلھشلا محمد باسم هزحم ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية جمعھ مصلح منیر هزحم ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية طبزلا ىمصطف یماھبرا خلیل ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ءلفقھاا اشمھ حمدا یدز ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية يجبرشلا دراقلا دبع دمحا رمسا ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نھولعطاا نسلیما لجما صھیب خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية عصریوا سعید خالد لرحمنا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية حسین بوا یماھبرا كيز لرحمنا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 االلكترونيةالمكتبة  نماثع دمحمو محمد لرحمنا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية علزلما لرحمنا عبد یاسر لرحمنا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 خالد بوا زاقلرا عبد مبسا زاقلرا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود
 لتمیميا

 المكتبة االلكترونية

 المكتبة االلكترونية مسلم محمد سمیر هللا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية همدالحوا ازفو عمر هللا عبد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  حامد لرحمنا محمد عبد هللا عبد تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  خرمھ بوا حمدا هللا نصر عمر ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  لدقھا فتحي محمد فتحي ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  اريلحوا محمد یمنا فضل ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  دهسعا زفای زمحا قصي ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  خلیل دمحمو سامر قیس ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

  17مبنى  8حاسوب  رھزم محمد دلعا لیالي خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود
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 ةيقبيطتال ءالقبال معةا ليجستال و لوبالق دةوح
 بطاللل ىوتسملا اتناحتام ديعامو

٦ - ٥ 

 

 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-13 : نالمتحاا قتو ٠٠:٩ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 17مبنى  8حاسوب  یونس نماثع لبال نموأم ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  مني بوا حمدا خالد محمد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ديلكرا خالد هللا عبد محمد ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  امسغم حسن سعید يمھد ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  یماھبرا ضعو یماھبرا مھند خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  درلقاا عبد یوسف سعید لدینا رنو تلكمیاا بحساو قلطرا ةمساح طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  نسمحا نایف سامھا ماشھ ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  خندقجي محمد معصا ماشھ ةلھجینوا ةیئلكھرباا تلمركباا ةصیان طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  فطھاسو سعید لجما يجدو ةیئلكھرباا تلتركیباوا اتلمعدا طمتوس مبلود
 

 لجلسةا لخال دلعدا
 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-13 : نالمتحاا قتو ٠٠:١١ :
 

 االمتحانقاعة  لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 المكتبة االلكترونية ھشعی بوا یماھبرا جمعھ یماھبرا ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية للجماا صالح لكریما عبد حمدا تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية حصال بیعقو وفمعر حمدا تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية محمد انضور حمدا مادھ خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية علي حمدا محمد سامھا تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية عصبھ بوا صالح لحيا عبد نفناا خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لرحمنا عبد داوود محمد مجدا خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لمصالحھا جمیل دمحمو جمیل ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية شمعیل بوا ىموس عامر یفھذح تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية قھوصند داود حربي محسا خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ويلحلیقاا خلیل نعدنا محسا تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية خلیل بوا یماھبرا كریاز خلیل تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لعبیسيا رينو محمد خیر محمد مارا خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية هلعمایرا حمدا دئرا ندر تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية سعمود بوا تبرا حمدا لدینا سیف تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية نھاولطرا محمد دیاز رقطا خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية عبار نسلیما محمد دهعبا تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية اتقیرشلا محمد مبسا لرحمنا عبد تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية همدالحوا دمحمو لهللا جماا عبد تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية لمومنيا انضور ىعیس يعد خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية كھرادلدا محمد نغسا امزع تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 المكتبة االلكترونية ىلمصرا هللا عبد انضور عمر تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  شلبي حسین علي عمر ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  هلدالخوا حمدا ننوفا راال تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 17 مبنى 8حاسوب  شلخماا مؤید بیھاا مؤید تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ھشحبی اشمھ محمد مؤید ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لبيشلا خالد معصا مجد تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  تنیباذلا محمد خالد محمد ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ھلاعشملا يفمض ىسمو دممح ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لرحمنا عبد داوود انيھ محمد تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود
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 ةيقبيطتال ءالقبال معةا ليجستال و لوبالق دةوح
 بطاللل ىوتسملا اتناحتام ديعامو

٦ - ٦ 

 

 

 نالمتحاا یخرا 2021-9-13 : نالمتحاا قتو ٠٠:١١ :
 

 قاعة االمتحان لطالبا سما لتخصصا جةرلدا

 17مبنى  8حاسوب  ھشلبیا محمد یاسر محمد خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  نسلیما ىمصطف بغصا ىمصطف ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ھشحبی اشمھ محمد مھند ةقیلثلا تلیاآلا / ةلیكیرولھیدا ةمظنالا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  لغوزلا حمدا دمحمو درنا تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  دهجو جار فایدر نو خليالدا لتصمیموا ةرلعماا ةندسھ طمتوس مبلود

 17مبنى  8حاسوب  ىلیل بوا ميزع امزع یوسف تبوتاولروا صطناعيالا ءكاذلا ةندسھ طمتوس مبلود
 

 لجلسةا لخال دلعدا
 

 169 لكليا دلعدا
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