
 

 قسن هندسة االتصاالت

 1024-1023لعام الدراسي ل لدور الثاني ا نتائج 

 السنة االولى

 انًالحظاخ انُرٛدح اعى طانة خ

تمشاس َاخح احًذ خانذ إتشاْٛى 1    

  َاخح احًذ صائة حغٍ 2

حَاخح أٚح كايشاٌ سيضاٌ 3   

حَاخح خٕاٌ يؤٚذ خاعى 4   

تًادذٍٛ عثٕس تمشاس خهذٌٔ عهٙ عثذ 5   

  َاخحح تمشاس سلٛح عثاط عثذ اندهٛم 6

  َاخح عهٙ عهًاٌ دأد 7

حَاخح غذٚش يشذضٗ عثذ اإلنّ 8   

  َاخحح تمشاس فاطًح يحًذ عثذ انحغٍٛ 9

  َاخحح كُاس حغٍ عهٙ 11

تًادذٍٛ عثٕس تمشاس يحًذ عثذ هللا يحًٕد 11   

 

 السنة الثانية

 انًالحظاخ انُرٛدح اعى انطانة خ

  َاخحح انحغٍٛ اسٚح حغٍ عثذ 1

  َاخحح إَٔاس عاخذ طح كٛطاٌ 2

  تمشاس َاخحح اٚاخ احًذ صثش٘ 3

  َاخحح أٚح َٓاد احًذ ششٚف 4

  َاخحح إٚالف عثذ انشصاق عثذ انكشٚى 5

  َاخحح سَٔك صفاء انذٍٚ طّ نطٛف 6

  ساعثح صتٛذج لاعى عثذ خالف 7

  َاخحح صُٚة عثٕد عهًاٌ خًٛظ 8

  ساعثح هللا َصٛفعاسج ٚاعٍٛ عثذ  9

  حَاخح عٓش حاصو يذحد يانك 11

  َاخح عًاد يحًذ احًذ 11

  َاخح تمشاس كشاس عض انذٍٚ ذٕفٛك 12

 تًادج ٔاحذج عثٕس ياْش َاشئ خٕاد حغٍ 13
 انعثٕس تًٕاد َاخح

 االٔنٗ نهغُح

  َاخح يحًذ فشٚذٌٔ عًش حغٍ 14

  حَاخح يشٔج لاعى عهطاٌ 15

  َاخح يعهحيصطفٗ عراس اععذ  16

  َاخح يصطفٗ عثذ انٕاحذ عثذ 17

  َاخحح َداج عهًاٌ خٓاَثخش يحًذ 18

  َاخحح َٕس الثال عثذ انكشٚى 19

تًادذٍٛ عثٕس تمشاس ْاخش خهٛم إتشاْٛى 21   

  َاخحح ْانح َصشخ شكش يحًٕد 21

 



 

 السنة الثالثة

 انًالحظاخ انُرٛدح اعى انطانة خ

  َاخح إعرثشق فشج سشٛذ 1

انعثٕس تًٕاد َاخحح َاخحح تمشاس أالء صكٙ صٕٛٓد )عثٕس( 2  

  َاخح اًَاس عايٙ طهة )عثٕس( 3

  َاخح تغاو َٓاد َاخٙ 4

انعثٕس تًٕاد َاخحح َاخحح ذاسِ غانة كم يشاد )عثٕس( 5  

  َاخحح سعم خالل َدى )عثٕس( 6

  َاخحح عاسج صفاء احًذ 7

  َاخحح عحش كشٚى حغٍ 8

  َاخحح إتشاْٛىعُذط عهٙ  9

  َاخحح شزٖ عثذ انشصاق عثذ انحًٛذ 11

انعثٕس تًٕاد َاخحح َاخحح ششٍٚ حغٍٛ َصش هللا)عثٕس( 11  

  َاخح ضٛاء انذٍٚ حافظ يحًٕد 12

  َاخح عثاط ْشاو حغٍٛ 13

  َاخح عثذ هللا عايش عاصى 14

  َاخح يحًذ كًال عهٙ )عثٕس( 15

تًادذٍٛ عثٕس يشذدٗ يحًذ خعفش )عثٕس( 16   

  َاخحح يشٚى حًٛذ احًذ 17

  َاخحح يشٚى عثذ انكشٚى حغٍ 18

  َاخحح َغى ساضٙ عهٕٛ٘ 19

تًادذٍٛ عثٕس ْانح طاسق رٚاب )عثٕس( 21 تمشاس انعثٕس تًٕاد َاخحح   

 

 

 السنة الرابعة

 انًالحظاخ انُرٛدح اعى انطانة خ

  َاخح أعايح عراس فهٛح 1

  َاخحح إعالو ياخذ يحًذ 2

  َاخحح حٍُٛ سفعد عثًاٌ 3

  َاخحح تمشاس عاسج ادٚة نطٛف 4

  َاخحح صفا خانذ يحًٕد 5

تمشاس انعثٕس تًٕاد َاخح َاخح  ٕٚعف لاعى يحًذ)عثٕس( 6  

 

 

 

 

 

 اللجنة االهتحانية


