
 

 

 مالحظات معدل الفصل ساعات الفصل التخصص اسم الطالب رقم الطالب ت

  89.60 51 هندسة البرمجيات أسماء أيمن زهدي الخضور 120170612019 1

  06.78 51 هندسة البرمجيات أحمد عامر أحمد الشراونه 120170612038 2

  06.78 51 هندسة البرمجيات علي مصطفى علي حسن 518568751825 3

  06.18 51 هندسة البرمجيات محمد عمار فايز األغبر 518568751811 4

 تخرج 07.08 50 هندسة البرمجيات الحسين علي محمد رمضان دمياطي 518528751815 5

  07.88 50 هندسة البرمجيات زياد طارق محمد هايل البزلميط 518568751851 6

  02.28 51 هندسة البرمجيات تقى منصور عبدهللا المغربي 518578751887 7

  

جامعة الحسين بن طالل 

 كشف بأسماء الطلبة المتفوقين

 1856/1850 الثانيتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي  لكلية

 



 

 

 مالحظات معدل الفصل ساعات الفصل التخصص اسم الطالب الطالبرقم  ت

  86.23 16 هندسة البرمجيات محمد خالد محمد الحواري 120130612058 1

  86.16 19 علم الحاسوب طه علي احمد ابو فروه 120140622042 2

  85.20 15 نظم المعلومات الحاسوبية عبيده محمد رضوان فايز مالك 120160632017 3

  84.40 15 علم الحاسوب هيثم محمد عبدهللا المغربي 120160622038 4

 

 

  

جامعة الحسين بن طالل 

 كشف بأسماء الطلبة المتفوقين

 1856/1850تكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي االول  لكلية

 



 

 

 مالحظات معدل الفصل ساعات الفصل التخصص اسم الطالب رقم الطالب ت

  01.56 50 هندسة البرمجيات أحمد طارق علي الفلحات 120160612025 1

  06.11 51 علم الحاسوب سماح اسامه سعود ابو جويد 120160622005 2

  07.18 51 نظم المعلومات الحاسوبية هبه صالح عبدالكريم الحمادين 518578781885 3

  02.71 57 علم الحاسوب عرار سليمان محمود الطويل 518528711888 4

  02.51 57 علم الحاسوب سائد ياسر عبدالمجيد ابو الحالوه 518518711822 5

  02.88 50 علم الحاسوب محمد حسن قاسم السعديه 518518711811 6

  02.88 51 علم الحاسوب ندى نايف سالمه الربابعه 518518711817 7

 

  

جامعة الحسين بن طالل 

 كشف بأسماء الطلبة المتفوقين

 1857/1856 الثانيتكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي  لكلية

 



 

 

 مالحظات معدل الفصل ساعات الفصل التخصص اسم الطالب رقم الطالب ت

  15.18 51 هندسة البرمجيات سجى خضر عطاهلل القيسي 518588751850 1

  01.18 50 هندسة البرمجيات أحمد طارق علي الفلحات 518578751811 2

  00.18 51 علم الحاسوب محمد حسن قاسم السعديه 518518711811 3

  01.05 57 هندسة البرمجيات ايمان موفق جميل محمد 518528751812 4

 

 

 

جامعة الحسين بن طالل 

 المتفوقينكشف بأسماء الطلبة 

 1857/1856تكنولوجيا المعلومات للفصل الدراسي االول  لكلية

 


