
Ministry of Higher Education 

Hama University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماه






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتاتحرقًاً

يحروويحروويحروويحروو0إيناس رمضان1631

َاجح فقط سثعح وسثعى334477ٌأحمد نور الصباغ2649

َاجح فقط تسعح وستى195069ٌبتول الحمبية3630

َاجح فقط ثالثح وسثعى235073ٌبتول الصمصام4642

حرياٌ دورتٍُيحروويحروويحروويحروو27ختام سميمان5646

راسة فقط واحذ وخًسى242751ٌدعاء النعوس6647

َاجح فقط أرتعح وثًاَى295584ٌرضيه المحمد7573

َاجح فقط ستح وستى214566ٌسارا فتنة8632

َاجح فقط ثًاَى275380ٌفوزي الكدرو العمي الشعيب9722

راسة فقط ثًاَُح عشر18غُاب18قمر االبراهيم10685

راسة فقط أرتعح وأرتعى232144ٌكرام الصغير11666

راسة فقط أرتعح وخًسى173754ٌكرم شتات12667

راسة فقط ثًاَُح وخًسى243458ٌمحمد بدر الزعيم13648

حرياٌ دورتٍُيحروويحروويحروويحروو19نور القصاب14692

َاجح فقط ستح وستى214566ٌاحًذ قذور15463

َاجح فقط ستى243660ٌايم تارود16492ٌ

يحروويحروويحروويحروو0رًَا انًحًذ17575

راسة فقط ثالثح عشر13غُاب13شهذ اوضه تاش18580ٍ

يحروويحروويحروويحروو0نؤٌ يخىل19539

راسة فقط واحذ وعشرو21ٌغُاب21َاهم االز20449ٌ

راسة فقط ثالثح وخًسى233053ٌَىرهاٌ وتار21503

راسة فقط إثًُ عشر12غُاب12هادٌ انخازو22581

َاجح فقط واحذ وسثعى254671ٌهذي انطحا23534ٌ

راسة فقط اثُاٌ وعشرو22ٌغُاب22اتراهُى دقاق24590

َاجح فقط أرتعح وستى184664ٌاسًهاٌ انحًىد25578

يحروويحروويحروويحروو7اًَاٌ عالف26476

َاجح فقط تسعح وستى214869ٌشاهُذا انسُذ انًصر27462ٌ

الدكتور بشر سلطان

يالحظاخانُتُجح

هُذسح انشثكاخ انحاسىتُح: انثاَُح        اختصاص: انثاَُح    انسُح: انذورج /     2/َظى تشغُم شثكُح: انًقرر

رنده جابر

انراسثىٌ دورج استثُائُح

 تارَخ  16/7/2017

رئُس شعثح االيتحاَاخيذققيُظى 

2017/2016طالب حًاج                  جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ                                      

االسى وانُسثح
 أعًال

انسُح

 االيتحاٌ

انُظرٌ

انًجًىع
انرقى انجايعٍو

يصذق يذَر انًعهذ:رئُس نجُح انرصذ

انراسثىٌ
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كتاتحرقًاً

راسة فقط واحذ وثالثى31ٌغُاب31حمزة المسديحمب1

َاجح فقط اثُاٌ وستى283462ٌصفاء هبرةحمب2

َاجح فقط اثُاٌ وثًاَى226082ٌكارول نجم العيسىحمب3

َاجح فقط سثعى185270ٌمحمد نور المرادحمب4

2017/2016طالب حهة                 جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ                                      

هُذسح انشثكاخ انحاسىتُح: انثاَُح        اختصاص: انثاَُح    انسُح: انذورج /     2/َظى تشغُم شثكُح: انًقرر

االسى وانُسثحانرقى انجايعٍو
 أعًال

انسُح

 االيتحاٌ

انُظرٌ

انًجًىع

يالحظاخانُتُجح

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

 تارَخ 16/7/2017

يصذق يذَر انًعهذ:رئُس نجُح انرصذرئُس شعثح االيتحاَاخيذققيُظى 
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كتاتحرقًاً

َاجح فقط ثًاَُح وستى284068ٌرحاب طالبادلب1

2017/2016طالب ادنة                 جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ                                      

هُذسح انشثكاخ انحاسىتُح: انثاَُح        اختصاص: انثاَُح    انسُح: انذورج /     2/َظى تشغُم شثكُح: انًقرر

االسى وانُسثحانرقى انجايعٍو
 أعًال

انسُح

 االيتحاٌ

انُظرٌ

انًجًىع

يالحظاخانُتُجح

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

 تارَخ 16/7/2017

يصذق يذَر انًعهذ:رئُس نجُح انرصذرئُس شعثح االيتحاَاخيذققيُظى 


