
كلية الفنون التطبيقية

كنتــرول الفرقة األوىل

8004

1110185A-3.589A-3.579B3.076B-2.788A-3.579B3.083B+3.386A-3.56653.26B+

1110260D+1.770C+2.576B-2.772C+2.585A-3.575B-2.785A-3.589A-3.56122.76B-

1110373C+2.586A-3.579B3.078B3.084B+3.381B+3.390A3.781B+3.36523.16B+

1110486A-3.593A3.788A-3.598A+4.085A-3.578B3.085A-3.594A3.77073.55A-

1110589A-3.593A3.787A-3.587A-3.586A-3.577B3.083B+3.391A3.76933.46A-

1110674C+2.591A3.779B3.073C+2.577B3.092A3.7481A+4.084B+3.310513.17A+

1110788A-3.589A-3.578B3.084B+3.388A-3.581B+3.392A3.787A-3.56873.42A-

1110892A3.790A3.787A-3.594A3.786A-3.585A-3.579B3.089A-3.57023.52A-

1110975B-2.790A3.779B3.085A-3.584B+3.371C+2.584B+3.387A-3.56553.16B+

1111084B+3.381B+3.378B3.088A-3.591A3.784B+3.392A3.789A-3.56873.41A-

1111191A3.788A-3.579B3.091A3.791A3.775B-2.794A3.798A+4.07073.51A-

1111289A-3.585A-3.583B+3.383B+3.387A-3.579B3.085A-3.584B+3.36753.37B+

1111392A3.791A3.781B+3.377B3.089A-3.586A-3.587A-3.587A-3.56903.48A-

1111481B+3.390A3.783B+3.376B-2.792A3.766C-2.089A-3.589A-3.56663.22B+

1111572C+2.590A3.766C-2.084B+3.384B+3.377B3.086A-3.592A3.76513.09B+

1111690A3.792A3.788A-3.592A3.791A3.785A-3.591A3.796A+4.07253.69A

1111777B3.080B+3.379B3.077B3.086A-3.570C+2.585A-3.590A3.76443.18B+

1111883B+3.386A-3.588A-3.577B3.092A3.776B-2.787A-3.589A-3.56783.34B+

1111981B+3.385A-3.578B3.083B+3.388A-3.572C+2.585A-3.586A-3.56583.26B+

1112079B3.081B+3.378B3.089A-3.588A-3.576B-2.792A3.794A3.76773.28B+

نقاط التقدير ر dرمز التقد

(منـــوذج نقل)

(1)نظــــــــه طبــــاعيــــــة 

الــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدر dرمز التقد

 سيكولوجية تصنيه وإبداعتكنولوجيا اإلعالن املطبوعمنظـــــــــور هنـــــدســـــــىنظـــــريـــــــات اللــــــــــون

ر dرمز التقد

أســــه الطــــالـــــبرقه اجللوس

أســـــاسيــــــات تصنيـــــه

الــدرجــةنقاط التقدير  الــدرجــة نقاط التقدير 

(1)عـالمات جتـاريـة )تصنيـه أساسيات تصنيه الكتابات اإلعالنية

نقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــة ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير 

ر
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ــ
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ت
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ن
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ا

متوسط نقاط التقدير 

(CGPA)

رســــــــــه هنـــــدســـــــى

الــدرجــة

نتيجــــــة امتحــــــــان الفــــــــرقــــــة األولــــــــــــى

2018 - 2017فصـــــــــــل اخلـــــــــــــــريــــــف 

(الئحة جديدة)شعبة اإلعالن والطباعة والنصر 
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نقاط التقدير ر dرمز التقد

(منـــوذج نقل)

(1)نظــــــــه طبــــاعيــــــة 

الــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدر dرمز التقد

 سيكولوجية تصنيه وإبداعتكنولوجيا اإلعالن املطبوعمنظـــــــــور هنـــــدســـــــىنظـــــريـــــــات اللــــــــــون

ر dرمز التقد

أســــه الطــــالـــــبرقه اجللوس

أســـــاسيــــــات تصنيـــــه

الــدرجــةنقاط التقدير  الــدرجــة نقاط التقدير 

(1)عـالمات جتـاريـة )تصنيـه أساسيات تصنيه الكتابات اإلعالنية

نقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــة ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير 

ر
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متوسط نقاط التقدير 

(CGPA)

رســــــــــه هنـــــدســـــــى

الــدرجــة

نتيجــــــة امتحــــــــان الفــــــــرقــــــة األولــــــــــــى

2018 - 2017فصـــــــــــل اخلـــــــــــــــريــــــف 

(الئحة جديدة)شعبة اإلعالن والطباعة والنصر 

1112181B+3.388A-3.583B+3.387A-3.587A-3.580B+3.391A3.792A3.76893.46A-

1112282B+3.392A3.786A-3.592A3.793A3.780B+3.391A3.795A+4.07113.59A-

1112384B+3.387A-3.578B3.084B+3.385A-3.588A-3.576B-2.786A-3.56683.29B+

1112490A3.788A-3.590A3.788A-3.593A3.789A-3.591A3.799A+4.07283.66A

1112572C+2.577B3.078B3.068C2.379B3.079B3.067C2.381B+3.36012.78B-

1112692A3.786A-3.578B3.083B+3.382B+3.382B+3.380B+3.395A+4.06783.44B+

1112788A-3.590A3.782B+3.389A-3.587A-3.576B-2.786A-3.583B+3.36813.38A-

1112881B+3.382B+3.378B3.079B3.089A-3.575B-2.788A-3.596A+4.06683.29B+

1112970C+2.586A-3.572C+2.583B+3.390A3.785A-3.585A-3.586A-3.56573.21B+

1113091A3.790A3.776B-2.777B3.084B+3.385A-3.570C+2.587A-3.56603.26B+

1113188A-3.587A-3.579B3.086A-3.590A3.781B+3.392A3.790A3.76933.49A-

1113278B3.087A-3.579B3.093A3.785A-3.579B3.087A-3.592A3.76803.34A-

1113366C-2.075B-2.771C+2.577B3.088A-3.582B+3.393A3.795A+4.06473.02B+

1113490A3.790A3.791A3.779B3.086A-3.584B+3.390A3.784B+3.36943.50A-

1113562D+1.785A-3.575C+2.584B+3.390A3.779B3.093A3.790A3.76583.05B+

1113690A3.790A3.779B3.089A-3.590A3.777B3.087A-3.598A+4.07003.52A-

1113791A3.793A3.789A-3.566C-2.084B+3.386A-3.575B-2.782B+3.36663.24B+

1113888A-3.585A-3.576B-2.787A-3.585A-3.581B+3.383B+3.383B+3.36683.34B+

1113993A3.785A-3.576B-2.775B-2.792A3.782B+3.396A+4.086A-3.56853.41A-

1114087A-3.588A-3.575C+2.580B+3.385A-3.571C+2.580B+3.379B3.06453.16B+
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نقاط التقدير ر dرمز التقد

(منـــوذج نقل)

(1)نظــــــــه طبــــاعيــــــة 

الــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدر dرمز التقد

 سيكولوجية تصنيه وإبداعتكنولوجيا اإلعالن املطبوعمنظـــــــــور هنـــــدســـــــىنظـــــريـــــــات اللــــــــــون

ر dرمز التقد

أســــه الطــــالـــــبرقه اجللوس

أســـــاسيــــــات تصنيـــــه

الــدرجــةنقاط التقدير  الــدرجــة نقاط التقدير 

(1)عـالمات جتـاريـة )تصنيـه أساسيات تصنيه الكتابات اإلعالنية

نقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــة ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير 

ر
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ــ
ــ
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جمل
ا

متوسط نقاط التقدير 

(CGPA)

رســــــــــه هنـــــدســـــــى

الــدرجــة

نتيجــــــة امتحــــــــان الفــــــــرقــــــة األولــــــــــــى

2018 - 2017فصـــــــــــل اخلـــــــــــــــريــــــف 

(الئحة جديدة)شعبة اإلعالن والطباعة والنصر 

1114189A-3.591A3.783B+3.386A-3.589A-3.574C+2.582B+3.371C+2.56653.24B+

1114290A3.785A-3.576B-2.795A+4.087A-3.584B+3.378B3.088A-3.56833.42A-

1114387A-3.592A3.781B+3.394A3.792A3.791A3.789A-3.595A+4.07213.63A

1114483B+3.371C+2.568C2.365C-2.085A-3.589A-3.584B+3.379B3.06242.95B

1114590A3.788A-3.588A-3.586A-3.588A-3.588A-3.586A-3.592A3.77063.56A-

1114667C2.372C+2.575C+2.586A-3.588A-3.564D+1.787A-3.583B+3.36222.82B64D+1.7

1114787A-3.589A-3.580B3.092A3.784B+3.377B3.084B+3.386A-3.56793.36B+

1114889A-3.585A-3.574C+2.568C2.382B+3.391A3.784B+3.378B3.06513.16B+

1114985A-3.590A3.786A-3.586A-3.580B+3.383B+3.379B3.082B+3.36713.39B+

1115090A3.797A+4.091A3.794A3.788A-3.588A-3.594A3.790A3.77323.69A

1115180B+3.388A-3.577B3.082B+3.382B+3.379B3.082B+3.385A-3.56553.28B+

1115276B-2.781B+3.379B3.090A3.785A-3.576B-2.792A3.790A3.76693.25B+

1115385A-3.585A-3.572C+2.579B3.078B3.075B-2.781B+3.366C-2.06212.97B

1115478B3.090A3.776B-2.781B+3.388A-3.578B3.085A-3.591A3.76673.28B+

11155NE0NE0NE0NE0NE0NE0NE0NE000.00F

1115684B+3.387A-3.577B3.076B-2.785A-3.588A-3.580B+3.388A-3.56653.29B+

1115782B+3.399A+4.090A3.793A3.794A3.793A3.789A-3.597A+4.07373.68A

1115869C2.385A-3.574C+2.590A3.782B+3.388A-3.583B+3.384B+3.36553.12B+

1115977B3.082B+3.377B3.077B3.082B+3.387A-3.579B3.065C-2.06263.01B

1116093A3.783B+3.373C+2.573C+2.583B+3.391A3.779B3.075B-2.76503.12B+

عميد الكلية ورئيس عام األمتحانات وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب رصد وراجع النتيجة                     رئيس الكنترول
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نقاط التقدير ر dرمز التقد

(منـــوذج نقل)

(1)نظــــــــه طبــــاعيــــــة 

الــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدر dرمز التقد

 سيكولوجية تصنيه وإبداعتكنولوجيا اإلعالن املطبوعمنظـــــــــور هنـــــدســـــــىنظـــــريـــــــات اللــــــــــون

ر dرمز التقد

أســــه الطــــالـــــبرقه اجللوس

أســـــاسيــــــات تصنيـــــه

الــدرجــةنقاط التقدير  الــدرجــة نقاط التقدير 

(1)عـالمات جتـاريـة )تصنيـه أساسيات تصنيه الكتابات اإلعالنية

نقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــة ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير 

ر
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د
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و
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جمل
ا

متوسط نقاط التقدير 

(CGPA)

رســــــــــه هنـــــدســـــــى

الــدرجــة

نتيجــــــة امتحــــــــان الفــــــــرقــــــة األولــــــــــــى

2018 - 2017فصـــــــــــل اخلـــــــــــــــريــــــف 

(الئحة جديدة)شعبة اإلعالن والطباعة والنصر 

1116177B3.086A-3.578B3.075B-2.787A-3.590A3.783B+3.388A-3.56643.26B+

1116291A3.793A3.777B-2.781B+3.391A3.778B3.090A3.785A-3.56863.43A-

1116372C+2.586A-3.571C+2.585A-3.581B+3.364D+1.781B+3.387A-3.56272.95B64D+1.7

1116484B+3.394A3.777B3.093A3.789A-3.588A-3.590A3.789A-3.57043.48A-

1116587A-3.588A-3.571C+2.570C+2.589A-3.584B+3.390A3.787A-3.56663.26B+

1116684B+3.386A-3.584B+3.387A-3.583B+3.384B+3.377B3.086A-3.56713.34B+

1116777B3.082B+3.372C+2.582B+3.389A-3.586A-3.590A3.785A-3.56633.27B+

1116892A3.791A3.783B+3.399A+4.088A-3.588A-3.595A+4.092A3.77283.68A

1116994A3.791A3.786A-3.582B+3.391A3.783B+3.391A3.790A3.77083.58A-

1117080B+3.385A-3.580B+3.394A3.788A-3.588A-3.591A3.794A3.77003.51A-

1117170C+2.586A-3.582B+3.378B3.092A3.782B+3.397A+4.091A3.76783.32B+

1117280B+3.387A-3.579B3.089A-3.579B3.076B-2.785A-3.591A3.76663.28B+

1117377B3.088A-3.580B3.098A+4.081B+3.386A-3.584B+3.386A-3.56803.36B+

1117491A3.790A3.786A-3.582B+3.390A3.776B-2.790A3.786A-3.56913.49A-

1117578B3.075B-2.777B-2.794A3.789A-3.580B+3.387A-3.589A-3.56693.22B+

1117690A3.789A-3.581B+3.392A3.793A3.786A-3.588A-3.590A3.77093.58A-

1117793A3.787A-3.584B+3.384B+3.387A-3.585A-3.589A-3.591A3.77003.51A-

1117858D1.370C+2.571C+2.573C+2.584B+3.380B+3.388A-3.585A-3.56092.71B-

1117990A3.790A3.787A-3.571C+2.588A-3.580B+3.380B+3.389A-3.56753.39B+

1118093A3.790A3.787A-3.594A3.789A-3.580B+3.389A-3.594A3.77163.58A-
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كلية الفنون التطبيقية

كنتــرول الفرقة األوىل

8004

نقاط التقدير ر dرمز التقد

(منـــوذج نقل)

(1)نظــــــــه طبــــاعيــــــة 

الــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدر dرمز التقد

 سيكولوجية تصنيه وإبداعتكنولوجيا اإلعالن املطبوعمنظـــــــــور هنـــــدســـــــىنظـــــريـــــــات اللــــــــــون

ر dرمز التقد

أســــه الطــــالـــــبرقه اجللوس

أســـــاسيــــــات تصنيـــــه

الــدرجــةنقاط التقدير  الــدرجــة نقاط التقدير 

(1)عـالمات جتـاريـة )تصنيـه أساسيات تصنيه الكتابات اإلعالنية

نقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــة ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير ر dرمز التقدالــدرجــةنقاط التقدير 

ر
ــ

ي
د

ــ
ــ

ق
ت
ال

ع
و
ن

جمل
ا

متوسط نقاط التقدير 

(CGPA)

رســــــــــه هنـــــدســـــــى

الــدرجــة

نتيجــــــة امتحــــــــان الفــــــــرقــــــة األولــــــــــــى

2018 - 2017فصـــــــــــل اخلـــــــــــــــريــــــف 

(الئحة جديدة)شعبة اإلعالن والطباعة والنصر 

1118168C2.385A-3.579B3.094A3.783B+3.383B+3.379B3.085A-3.56563.15B+

1118281B+3.385A-3.577B3.085A-3.596A+4.083B+3.393A3.792A3.76923.49A-

1118377B3.075B-2.778B3.087A-3.584B+3.387A-3.575B-2.788A-3.56513.14B+
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