
كلیة الھندسة / جامعة طرابلس

قسم ھندسة الحاسب
2022ربیعلفصلالدراسیةالمقرراتفيالمتفوقینالطلبة

الدرجةاسم الطالباسم المقرررمز المقرر

EC201Systems & Circuits I99ریم الصادق نوري بن جمعھ

EC202Systems & Circuits II75نادیة أنور عامر بن سالم

EC251
Intro. to Computer
Programming

ریم الصادق نوري بن جمعھ
ھاجر مصطفى عبدهللا القریو

97
90

EC252Object Oriented Programming
محمد مصباح ابراھیم
نور سالم محمد شعبان

91
88

EC301Linear Systems
خولة فوزي المختار جحیدر

دعاء عبدالھادي محمد بوزیان
84
83

EC310Electronic Material & Devices
ندى ابولقاسم خلیفة علي

محمد نائل الھاشمى الضباع
92
86

EC312Electronic Circuits I
رغد ماھر محمود الخلیلى

حنین عبدالعزیز محمد الحجاجي
90
85

EC312LElectronic Circuits I Lab
رغد ماھر محمود الخلیلى

80منتھى الھادى منصور االصفر

EC313Electronic Circuits II.
إبتھال عیسي محمد أحمد

ایة اشرف على زاید
87
84

EC313LElectronic Circuits II. Lab
نادیة أنور عامر بن سالم
إبراھیم محمد على ضو

95
91

EC331
Intro. to Communication
Systems

أیسر سلیمان الشقروني
عفراء علي سالم ابو صیبع

امامة جمال محمود ابوشعالة

94
92
92

EC331L
Intro. to Communication
Systems Lab

امامة جمال محمود ابوشعالة
عفراء علي سالم ابو صیبع

ندى عبدالھادي محمد بوزیان
لبنى محمد عبدالمنعم موسى
مالك على احمیدة البكوش

92

EC351Intro. to Computer Systems
منتھى الھادى منصور االصفر

رغد ماھر محمود الخلیلى
84
79

EC352Data Structures & Algorithms I
منتھى الھادى منصور االصفر
محمد نائل الھاشمى الضباع

91
87

EC381Digital Systems I
محمد نائل الھاشمى الضباع

ساسي عبدالسالم الحیازىسارة
محمد مصباح ابراھیم

93
87
87

EC381LDigital Systems I Lab
عبدالرزاق محمد عبدهللا فتح هللا

محمد نائل الھاشمى الضباع
مھند میالد خلیفة السائح

95

EC383Digital Systems II
دعاء عبدالھادي محمد بوزیان
أنس البشیر مختار الشامس

نھى محمد على باكیر

90
85
84

EC372Numerical
امامة جمال محمود ابوشعالة
محمد عبد الحمید علي التومي

94
83
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EC433Computer Networks
غادة فتحي بشیر عزیزي
سارة الصادق خلیفھ انبیھ

مصعب الطاھر مصطفى اندیر

93
91
90

EC441Data Acquisition & Control I
عفراء علي سالم ابو صیبع

امامة جمال محمود ابوشعالة
ایوب یوسف البشیر الفرجاني

96
93
92

EC441LData Acquisition & Control I LAB
عفراء علي سالم ابو صیبع

امامة جمال محمود ابوشعالة
ندى عبدالھادي محمد بوزیان

99
98
96

EC446Analog Control Systems80غادة فتحي بشیر عزیزي

EC446LAnalog Control Systems Lab91غادة فتحي بشیر عزیزي

EC451Operating Systems
نادیة أنور عامر بن سالم

ایوب یوسف البشیر الفرجاني
رامي صابر الشتیوي معوال

88
87
85

EC448Digital Signal Processing
عفراء علي سالم ابو صیبع

ایوب یوسف البشیر الفرجاني
ندى عبدالھادي محمد بوزیان

93
80
80

EC482Microprocessor Systems90نادیة أنور عامر بن سالم

EC482LMicroprocessor Systems Labنادیة أنور عامر بن سالم
محمد عبد الحمید علي التومي

89
88

EC483
Microprocessor & Embedded
Systems

عفراء علي سالم ابو صیبع
امامة جمال محمود ابوشعالة

92
90

EC559Advanced Programming

ایوب یوسف البشیر الفرجاني
االء عادل علي الحداد

سلمى صالح الدین منصور ونیفي
لمیاء عاطف عبد المطلب

89
87
86
86

EC593Digital Image Processing
امامة جمال محمود ابوشعالة
عفراء علي سالم ابو صیبع

96
95

EC520Internet Security85االء عادل علي الحداد

EC539Wireless Communication83رتاج مفتاح محمد طابون

M305ADVANCED MATHEMATICS
ایوب یوسف البشیر الفرجاني
100عفراء علي سالم ابو صیبع

GH152Technical Writing85مالك جمال على الترھونى

PH317Modern Physics
مصعب الطاھر مصطفى اندیر

غادة فتحي بشیر عزیزي
96
93

GE13396ریم الصادق نوري بن جمعھخواص مواد

مع تمنیاتنا بدوام النجاح والتقدم

الدراسة واالمتحانات قسم ھندسة الحاسب


