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كتاتحرقًاً

راسبفقظ واحذ وأرتعو261541ٌابراىيم المصطفى1805

راسبفقظ إثُى عشر12غياب12أحمد بارودي2775

راسبفقظ أرتعح عشر14غٍاب14الياس حنا3799

ناجحفقظ ثالثح وستو293463ٌأمين الروح4763

محروميحروومحروميحروو0أييم الصغير5783

راسبفقظ أرتعح عشر14غٍاب14بياء الدين الكل6759

راسبفقظ ثالثح عشر13غٍاب13رامي الخميفة7777

راسبفقظ تسعح عشر14519ساري الخوري8767

راسبفقظ أرتعح وخًسو282654ٌشيامة االحدب9738

راسبفقظ أرتعح عشر12214شيد فخري10751

راسبفقظ ستح عشر16غٍاب16صالح نوره11731

يحروو فصم ثاًَراسبفقظ سثعح وعشرو27ٌيحروو27صييب دوري12801

محروميحروومحروميحروو0عالء شيدا13790

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12عماد الدين العميوي14734

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12كنده المصمط15803

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12فادي عقاد16754

ناجحفقظ واحذ وستو352661ٌقمر حمبي17802

محروميحروومحروميحروو0محمد الفحل18794

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12محمد الياسين19778

راسبفقظ خًسح وخًسو183755ٌمحمد زىير20785

ناجحفقظ اثُاٌ وسثعو353772ٌمريم الخدام21761

راسبفقظ ستح عشر16016منيار العيسى22779

راسبفقظ خًسح عشر15غٍاب15ميسم حيص23788

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12نوره حالق24766

راسبفقظ ثالثح وعشرو23ٌغٍاب23وجد الجندي25745

يحروو فصم ثاًَراسبفقظ خًسح عشر15يحروو15يزن الفنار26757

و

هُذسح انشثكاخ انحاسوتٍح: األونى                   اختصاص: انثاٍَح                   انسُح: يذخم انى انحاسوب              انذورج : انًقرر

يالحظاخانُتٍجح
انرقى 

انجايعً

                                              2017/2016طالب حًاج                                                جذول ايتحاًَ نهعاو انذراسً 

االسى وانُسثح
أعًال 

انسُح

االيتحاٌ 

انُظري

انًجًوع
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و

هُذسح انشثكاخ انحاسوتٍح: األونى                   اختصاص: انثاٍَح                   انسُح: يذخم انى انحاسوب              انذورج : انًقرر

يالحظاخانُتٍجح
انرقى 

انجايعً

                                              2017/2016طالب حًاج                                                جذول ايتحاًَ نهعاو انذراسً 

االسى وانُسثح
أعًال 

انسُح

االيتحاٌ 

انُظري

انًجًوع

راسبفقظ تسعح وعشرو20929ٌأحًذحهث27661ً

راسبفقظ تسعح وخًسو302959ٌانحسٍٍ أتو انجذاٌم28695

راسبفقظ تسعح عشر19غٍاب19تساو جرجس29672

راسبفقظ اثُاٌ وعشرو22ٌغٍاب22روز انحًذو30626

راسبفقظ واحذ وثالثو31ٌغٍاب31عثذانكرٌى انسثسث31632ً

راسبفقظ ثالثح وثالثو25833ٌعثذهللا انًحًذ32627

راسبفقظ ثالثح وعشرو23ٌغٍاب23كرًٌح انخضر33705

راسبفقظ ثالثو26430ٌمحمد طو أبي زمر34709

محروميحروويحروويحروو0مصطفى الجنود35688

راسبفقظ تسعح وعشرو29ٌغٍاب29معتز سرميني36654

راسبفقظ خًسح وثالثو30535ٌمؤيد أبي زمر37660

راسبفقظ واحذ وعشرو21ٌغٍاب21نوار الخطيب38665

محروميحروومحروميحروو0ىشام كردي39690

راسبفقظ خًسح وخًسو243155ٌعبد العميم العيوش40609

راسبفقظ سثعح وأرتعو281947ٌكنانة سفراني41619

راسبفقظ أرتعح وأرتعو202444ٌىال الصواف42599

رئٍس شعثح االيتحاَاخيُظى مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصديذقق

الراسبون دورة استثنائية

رَذِ جاتر

20/7/2017تارٌخ 

انراسثوٌ

الدكتور بشر سلطان
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كتاتحرقًاً

راسبفقظ ثالثح عشر13غياب13أحمد الحسنحمب1

محروميحروومحروممحروم0أحمد الصالححمب2

راسبفقظ اثُاٌ وأرتعو251742ٌآمنة الخانيحمب3

محروميحروومحروميحروو5آيات األحمد االبراىيمحمب4

راسبفقظ أرتعو261440ٌبتول عروبحمب5

راسبفقظ ستح عشر16غٍاب16بشير السرمينيحمب6

راسبفقظ سثعح وعشرو27ٌغٍاب27بالل الحمصيحمب7

ناجحفقظ أرتعح وسثعو324274ٌحسناء الفرجحمب8

محروميحروومحروميحروو0حمزة داووديحمب9

محروميحروومحروميحروو0خالد الجاىدحمب10

راسبفقظ ثًاٍَح وثالثو221638ٌدعاء نعناعحمب11

راسبفقظ سثعح عشر17غٍاب17رىف الدرويشحمب12

راسبفقظ سثعح عشر12517روان حسانيحمب13

راسبفقظ سثعح وثالثو261137ٌسارة طنيشحمب14

راسبفقظ عشرو20ٌغٍاب20ساىر باروديحمب15

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12شذى معطيحمب16

محروممحروممحروميحروو5عالء األسودحمب17

راسبفقظ خًسح عشر15غٍاب15عيسى حناحمب18

يحروويحروويحروويحروو0قمر سودينحمب19

راسبفقظ خًسو272350ٌمحمد برادعيحمب20

راسبفقظ واحذ وعشرو14721ٌمحمد قطاشحمب21

محروميحروومحروميحروو0محمد مبيضحمب22

راسبفقظ ثالثح وعشرو16723ٌمشعل الدندلحمب23

محروممحروممحروميحرووغٍابميا الخالدالعزالدينحمب24

انًجًوع

يالحظاخ

.                                                     2017/2016جذول ايتحاًَ نهعاو انذراسً                         (طالب حهة ) انسُح االونى 

هُذسح انشثكاخ انحاسوتٍح: األونى                   اختصاص: انثاٍَح                   انسُح:يذخم انى انحاسوب              انذورج : انًقرر

و
انرقى 

انجايعً
االسى وانُسثح

أعًال 

انسُح

االيتحاٌ 

انُظري
انُتٍجح



Ministry of Higher Education 

Hama University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماه






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتاتحرقًاً

انًجًوع

يالحظاخ

.                                                     2017/2016جذول ايتحاًَ نهعاو انذراسً                         (طالب حهة ) انسُح االونى 

هُذسح انشثكاخ انحاسوتٍح: األونى                   اختصاص: انثاٍَح                   انسُح:يذخم انى انحاسوب              انذورج : انًقرر

و
انرقى 

انجايعً
االسى وانُسثح

أعًال 

انسُح

االيتحاٌ 

انُظري
انُتٍجح

راسبفقظ ثالثح عشر13غٍاب13موسى الحسينحمب25

راسبفقظ تسعح وعشرو22729ٌموسى العموريحمب26

راسبفقظ ستح وثالثو152136ٌنايا العيسىحمب27

راسبفقظ تسعح وأرتعو252449ٌنور اليدى مغمومةحمب28

محروميحروومحروميحروو0ىاني الجرجسحمب29

راسبفقظ خًسح وأرتعو291645ٌىبة الحسنحمب30

راسبفقظ واحذ وثالثو24731ٌوحيدة طرابمسيةحمب31

راسبفقظ ثًاٍَح وأرتعو232548ٌوفاء األحمدحمب32

يحروويحروويحروويحروو0وفاء دٌابحمب33

راسبفقظ اثُاٌ وعشرو22ٌغٍاب22ياسمين العويرحمب34

يحروويحروويحروويحرووغٍابيزن الحسينحمب35

راسبفقظ ستح وعشرو141226ٌيوسف العمر الديريحمب36

راسبفقظ اثُاٌ وثالثو32ٌغٍاب32مريم حديدحمب37

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئٍس شعثح االيتحاَاخيُظى

انراسثوٌ

يذقق20/7/2017تارٌخ 

الدكتور بشر سلطانرَذِ جاتر
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راسبفقظ أرتعح وثالثو25934ٌأروى الجعبوادلب1

راسبفقظ ثًاٍَح وثالثو172138ٌأفاميو مرزاادلب2

راسبفقظ سثعح وعشرو25227ٌبتول دندشيادلب3

راسبفقظ أرتعح وثالثو25934ٌبتول سيفوادلب4

راسبفقظ أرتعح وعشرو24ٌغٍاب24تسنيم الخميفادلب5

راسبفقظ ثًاٍَح وخًسو322658ٌتيسير االمامادلب6

راسبفقظ سثعح وعشرو27ٌغٍاب27جياد زقزاقادلب7

يحروويحروويحروويحروو0حسن شاىينادلب8

راسبفقظ ستح وأرتعو202646ٌراما قان تمورادلب9

راسبفقظ اثُاٌ وعشرو22ٌغٍاب22رانية المحمدادلب10

محروميحروومحروميحروو2شيماء العميادلب11

يحروو فصم ثاًَراسبفقظ إثُى عشر12يحروو12عبداهلل الحمويةادلب12

راسبفقظ ثًاٍَح عشر14418عمي السميمانادلب13

راسبفقظ سثعح وعشرو23427ٌفرح يوسفانادلب14

راسبفقظ أرتعح وعشرو24ٌغٍاب24محمد الشيخادلب15

محروميحروومحروميحروو0محمود العمرادلب16

راسبفقظ ثالثح وعشرو20323ٌمريم المحمدادلب17

راسبفقظ ثالثح وعشرو23ٌغٍاب23ياسمين بزنكوادلب18

رئٍس شعثح االيتحاَاخيُظى

أعًال 

انسُح

االيتحاٌ 

انُظري
انُتٍجح

.                                                     2017/2016جذول ايتحاًَ نهعاو انذراسً                         (طالب ادنة ) انسُح االونى 

هُذسح انشثكاخ انحاسوتٍح: األونى                   اختصاص: انثاٍَح                   انسُح: يذخم انى انحاسوب              انذورج :انًقرر

و
انرقى 

انجايعً
االسى وانُسثح

انًجًوع

يالحظاخ

يذقق مصدق مدير المعهد: رئيس لجنة الرصد20/7/2017تارٌخ 

الدكتور بشر سلطانرَذِ جاتر


