
Ministry of Higher Education 

HAMA University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماة






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةًرقماً

 641626ÝÞØ ÓÊÉالحسين ابو الجدايل695مستجد1

æÚÔÑæä  

 771428ÝÞØ ËãÇäíÉامين الروح763مستجد2

æÚÔÑæä  

 652132ÝÞØ ÇËäÇäايه العاصي736مستجد3

æËáÇËæä  

 542231ÝÞØ æÇÍÏآمنه مهنا985مستجد4

æËáÇËæä  

 551626ÝÞØ ÓÊÉانعام الشيخ سعيد909مستجد5

æÚÔÑæä  

 541827ÝÞØ ÓÈÚÉحسناء الفرج852مستجد6

æÚÔÑæä  

 441523ÝÞØ ËáÇËÉخالد طابشه857مستجد7

æÚÔÑæä  

  301316ÝÞØ ÓÊÉ ÚÔÑدانية شققي629مستجد8

  541120ÝÞØ ÚÔÑæäساره طنيش908مستجد9

 551121ÝÞØ æÇÍÏسالم لطفي673مستجد10

æÚÔÑæä  

 641424ÝÞØ ÃÑÈÚÉشيماء المحمد894مستجد11

æÚÔÑæä  

 55919ÝÞØ ÊÓÚÉطه داحول670مستجد12

ÚÔÑ  

0ÕÝÑغائب00طه زعيزع742مستجد13

 882339ÝÞØ ÊÓÚÉعبد الرحمن أحمد752مستجد14

æËáÇËæä  

  2ÝÞØ ÇËäÇäغائب20عبد الكريم العتر858مستجد15

 882339ÝÞØ ÊÓÚÉعدنان حيدر727مستجد16

æËáÇËæä  

محروممحروممحروم00غدير الحسين628مستجد17

  7ÝÞØ ÓÈÚÉغائب43فرح كالس الحلبي701مستجد18

محروممحروممحروم00قمر  حلبي802مستجد19

  401216ÝÞØ ÓÊÉ ÚÔÑقمر عرواني651مستجد20

 882036ÝÞØ ÓÊÉماهر عبد الغني712مستجد21

æËáÇËæä  

 571123ÝÞØ ËáÇËÉمجد اسماء650مستجد22

æÚÔÑæä  

االختبارات 

الشفوية والعملية 

والوظائف

االختبارات 

الكتابية الرقم الجامعي م

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

االسم والنسبة

قسم هندسة الشبكات

تصميم شبكات :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة )السنة الثانية
الفصل األول

وضع الطالب

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

المجموع



Ministry of Higher Education 

HAMA University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماة






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةًرقماً

االختبارات 

الشفوية والعملية 

والوظائف

االختبارات 

الكتابية الرقم الجامعي م

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

االسم والنسبة

قسم هندسة الشبكات

تصميم شبكات :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة )السنة الثانية
الفصل األول

وضع الطالب

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

المجموع

 541625ÝÞØ ÎãÓÉمحمد الحاج حسن762مستجد23

æÚÔÑæä  

 441725ÝÞØ ÎãÓÉمحمد زهير785مستجد24

æÚÔÑæä  

 882036ÝÞØ ÓÊÉمحمد غزال776مستجد25

æËáÇËæä  

 861933ÝÞØ ËáÇËÉمحمد يونس851مستجد26

æËáÇËæä  

  2ÝÞØ ÇËäÇäغائب20محمود جابر652مستجد27

 751224ÝÞØ ÃÑÈÚÉمريم الخدام761مستجد28

æÚÔÑæä  

 541019ÝÞØ ÊÓÚÉنرمين شاهين896مستجد29

ÚÔÑ  

 882036ÝÞØ ÓÊÉهمام نصر855مستجد30

æËáÇËæä  

 651829ÝÞØ ÊÓÚÉختام سليمان646راسب31

æÚÔÑæä  

 651223ÝÞØ ËáÇËÉسارا فتنة632راسب32

æÚÔÑæä  

 66921ÝÞØ æÇÍÏمحمد بدر الزعيم648راسب33

æÚÔÑæä  

  مدرس المقرر

بشر قتيبة سلطان. داحمد ضوا.م
عبد الكافي بارودي. م

الراسبون

مدير المعهد

2018     /5      /  27التاريخ          

رئيس قسم الشبكات



Ministry of Higher Education 

HAMA University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماة






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةًرقماً

 752133ÝÞØ ËáÇËÉأالء مغربلحلبمستجد1

æËáÇËæä  

  651930ÝÞØ ËáÇËæäديمة السفافحلبمستجد2

 761225ÝÞØ ÎãÓÉسميره النحاسحلبمستجد3

æÚÔÑæä  

  751830ÝÞØ ËáÇËæäصفاء هبرةحلبراسب4

 771226ÝÞØ ÓÊÉمحمد نور المرادحلبراسب5

æÚÔÑæä  

  مدرس المقرر
2018     /5      /  27التاريخ          

بشر قتيبة سلطان. د عبد الكافي بارودي. م احمد ضوا.م

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

مدير المعهد رئيس قسم الشبكات

م

الراسبون

قسم هندسة الشبكات

تصميم شبكات : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حلب)السنة الثانية 
الفصل األول

وضع الطالب

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

المجموع

االسم والنسبةالرقم الجامعي



Ministry of Higher Education 

HAMA University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماة






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةًرقماً

 641828ÝÞØ ËãÇäíÉتسنيم الخليفادلبمستجد1

æÚÔÑæä  

  50712ÝÞØ ÅËäì ÚÔÑحسن حميدانادلبمستجد2

محروممحروممحروم00علي الحمدوادلبمستجد3

قسم هندسة الشبكات

تصميم شبكات : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب ادلب)السنة الثانية 
الفصل األول

وضع الطالب

بشر قتيبة سلطان. د عبد الكافي بارودي. م احمد ضوا.م

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

مدرس المقرر

م

مدير المعهد

المجموع

2018     /5      /  27التاريخ          

االسم والنسبة الرقم الجامعي

رئيس قسم الشبكات

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس


