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كتابةًرقماً

?NAME#0000احمد الخطيب856مستجد1

?NAME#401014اسراء عطار892مستجد2

محروممحروممحروم00أحمد الرمضان 862مستجد3

?NAME#882238أحمد أمون824مستجد4

?NAME#881228أحمد عيد864مستجد5

?NAME#561425بتول النمر838مستجد6

?NAME#761528حسن اسعد809مستجد7

?NAME#881531حسن منصور810مستجد8

?NAME#501621رغد الصعيدي825مستجد9

?NAME#0غائب00زينة الشقيع905مستجد10

?NAME#401519سعاد الحسين849مستجد11

?NAME#882036سناء مخلوف813مستجد12

?NAME#531725سهام الحسين833مستجد13

?NAME#2013سومر عليا883مستجد14

?NAME#881834صفاء اسماعيل812مستجد15

محروممحروممحروم00علي حيدر873مستجد16

?NAME#0غائب00عفاف الحايك846مستجد17

?NAME#881531علي ديوب820مستجد18

?NAME#0غائب00عمر محمد العبد الحساني881مستجد19

?NAME#0غائب00عمران الحسين827مستجد20

?NAME#4004غالب باكير917مستجد21

?NAME#881531غزل ابو الجدايل807مستجد22

?NAME#761629لبنى القلفه840مستجد23

?NAME#2024محمد الحاج بكير861مستجد24

?NAME#882440محمد الحسن828مستجد25

قسم هندسة الشبكات

بنية وتنظيم الحاسوب :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة )السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

المجموع االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية االسم والنسبةم

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

الرقم الجامعي
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قسم هندسة الشبكات

بنية وتنظيم الحاسوب :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة )السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

المجموع االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية االسم والنسبةم

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

الرقم الجامعي

?NAME#501015محمد براء الحبال880مستجد26

محروممحروممحروم00محمد سعيد811مستجد27

?NAME#0غائب00محمد نجيم891مستجد28

?NAME#83617محمود بالل831مستجد29

?NAME#882137مصعب المنصور829مستجد30

?NAME#0غائب00منار غزال819مستجد31

?NAME#0غائب00المؤيد باهلل السيدأمين 916مستجد32

?NAME#0غائب00نهى العمر844مستجد33

?NAME#53917نور االحمد830مستجد34

?NAME#3058يسرى الحسن913مستجد35

0#NAME?

?NAME#861731ابراهيم المصطفى805راسب36

?NAME#8008الياس حنا799راسب37

?NAME#0غائب00أحمد بارودي775راسب38

?NAME#0088أحمد قنبر780راسب39

?NAME#881127تيسير االحمد850راسب40

?NAME#80715جيسكا أسبر784راسب41

?NAME#831324شهد فخري751راسب42

?NAME#8غائب80صالح نوره731راسب43

?NAME#0غائب00محمد الفحل794راسب44

?NAME#81312منيار العيسى779راسب45

?NAME#0غائب00ميسم حيص788راسب46

?NAME#871631يزن الفنار757راسب47

الراسبون
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قسم هندسة الشبكات

بنية وتنظيم الحاسوب :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة )السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

المجموع االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 
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2018 ــــ 2017العام الدراسي 

الرقم الجامعي

?NAME#882036محمد طاهر جيزي708راسب48

?NAME#531119محمد طه ابي زمر709راسب49

?NAME#88925مؤيد ابي زمر660راسب50

?NAME#881430سهام مليشو465راسب51

?NAME#0غائب00لؤي مخول539راسب52

?NAME#661830مريم الخدام761راسب53

بشر قتيبة سلطان.د عبد الكافي بارودي. م خلدون ادريس. م

مدير المعهد رئيس قسم الشبكات
2018/      / التاريخ               

الراسبون دورة استثنائية

مدرس القسم العملي

تخلف
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?NAME#63413أحمد الحسنحلبراسب1

?NAME#0غائب00أحمد الصالححلبراسب2

?NAME#0غائب00بالل الحمصيحلبراسب3

?NAME#0غائب00حمزة داووديحلبراسب4

?NAME#0غائب00خالد الجاهدحلبراسب5

?NAME#40913دعاء الحايكحلبراسب6

?NAME#4004رهف الدرويشحلبراسب7

?NAME#401317روان حسانيحلبراسب8

?NAME#881632ساهر باروديحلبراسب9

?NAME#0000عالء األسودحلبراسب10

?NAME#881430محمد أبو علوحلبراسب11

?NAME#401519محمد برادعيحلبراسب12

?NAME#501823محمود مارتينيحلبراسب13

?NAME#0غائب00مروه الحمكهحلبراسب14

?NAME#731929مشعل الدندلحلبراسب15

?NAME#0غائب00مها العز الدينحلبراسب16

?NAME#4026موسى الحسينحلبراسب17

?NAME#4026موسى العموريحلبراسب18

?NAME#621321نايا العيسىحلبراسب19

?NAME#82717نور الهدى مغمومةحلبراسب20

?NAME#5218هاني الجرجسحلبراسب21

?NAME#861024هبة الحسنحلبراسب22

?NAME#871227وحيدة طرابلسيةحلبراسب23

?NAME#881026وفاء األحمدحلبراسب24

?NAME#41712يوسف العمر الديريحلبراسب25

  مدرس القسم العملي

قسم هندسة الشبكات

بنية وتنظيم الحاسوب    :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حلب)السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

المجموع

االسم والنسبةالرقم الجامعي

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

مدير المعهد رئيس قسم الشبكات

م

الراسبون

2018   / 5      /    31التاريخ          

بشر قتيبة سلطان. د عبد الكافي بارودي. م خلدون ادريس. م
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?NAME#12غائب84أحمد الشحودادلبراسب1
?NAME#86822أروى الجعبوادلبراسب2

?NAME#88622أروى الداليادلبراسب3
?NAME#861024أفاميه مرزاادلبراسب4
?NAME#631221بتول سيفوادلبراسب5
?NAME#882036جهاد زقزاقادلبراسب6
?NAME#0غائب00حسن شاهينادلبراسب7
?NAME#86014رانية المحمدادلبراسب8
?NAME#631524شادن قداحادلبراسب9
?NAME#831223شيماء العليادلبراسب10
?NAME#0غائب00عبد العزيز الخطابادلبراسب11
?NAME#0غائب00عبداهلل الحمويةادلبراسب12
?NAME#861428علي السليمانادلبراسب13
?NAME#431118فرح يوسفانادلبراسب14
?NAME#661729ماري أسدادلبراسب15
?NAME#881935مريم المحمدادلبراسب16
?NAME#862236ياسمين بزنكوادلبراسب17

?NAME#86822 سهير دادةادلبراسب18

مدرس القسم العملي

الراسبون دورة استثنائية

قسم هندسة الشبكات

بنية وتنظيم الحاسوب     :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب ادلب)السنة األولى 
الفصل الثاني

االسم والنسبةوضع الطالب م

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

الرقم الجامعي

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

بشر قتيبة سلطان. د عبد الكافي بارودي. م خلدون ادريس. م

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

رئيس قسم الشبكات

المجموع

2018   / 6      /    4التاريخ          

الراسبون

مدير المعهد


