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كتابةًرقماً

?NAME#682337احالم الشماع860مستجد1
?NAME#50712اسراء خير بيك853مستجد2
?NAME#771731اسماء الدبور575مستجد3
?NAME#881834ايمان مغمومه886مستجد4
?NAME#50712أماني العبدو912مستجد5
?NAME#661628أمنة الدرويش814مستجد6
?NAME#67922أنعام الشيخ919مستجد7
?NAME#781732آيات بردان906مستجد8
?NAME#781429آية الفاعل887مستجد9
?NAME#67922جميل نجار832مستجد10
?NAME#882137حنين القسي843مستجد11
?NAME#882137دانيا كلبون 834مستجد12
?NAME#781631دالل الكلكل822مستجد13
?NAME#401418دنيا البابا871مستجد14
?NAME#571628ديمه عروب826مستجد15
?NAME#781833راما البابا823مستجد16
?NAME#1غائب10رحيم عفارة874مستجد17
?NAME#561728رزان الخالد865مستجد18
?NAME#641727رشا الحمود808مستجد19
محروممحروممحروم00رقيه عويضه815مستجد20
?NAME#881430رهام الحسن903مستجد21
?NAME#781833ساره البكور859مستجد22
?NAME#0غائب00سالي سلوم890مستجد23
?NAME#571426سمر الحسين863مستجد24

الرقم الجامعي
المجموع االختبارات 

الكتابية االسم والنسبة

قسم هندسة البرمجيـــات

شبكات حاسوبية : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة)السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

م
النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف



Ministry of Higher Education 

HAMA University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماة






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة
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الرقم الجامعي

المجموع االختبارات 

الكتابية االسم والنسبة

قسم هندسة البرمجيـــات

شبكات حاسوبية : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة)السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

م
النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

?NAME#882238سهام الشامي836مستجد25
?NAME#882137شمس الهدى شب845مستجد26
?NAME#551828شهناز المصطفى821مستجد27
?NAME#0غائب00شيماء الحالق870مستجد28
?NAME#0غائب00صالح عيسى842مستجد29
?NAME#671326صبا العيسى921مستجد30
?NAME#561728طارق البيطار878مستجد31
?NAME#761932عائشه الحامض888مستجد32
?NAME#0غائب00عبدالكافي الشقره897مستجد33
?NAME#781429عبداهلل الخالد866مستجد34
محروممحروممحروم00عدنان النحاوي902مستجد35
?NAME#881834علي سفاف872مستجد36
?NAME#772135غصون سبسبي867مستجد37
?NAME#782237فاطمه الزهراء شيخ صبح885مستجد38
?NAME#782439فراس سبع العرب879مستجد39
?NAME#0غائب00فهد الصدير899مستجد40
?NAME#881329النا قهرمان877مستجد41
?NAME#681529لجين الدوش الدنكي876مستجد42
محروممحروممحروم00لطيفه البيطار847مستجد43
?NAME#881632لمى السراج882مستجد44
?NAME#781530لميس حوا868مستجد45
?NAME#0غائب00ماريا العمر البرازي884مستجد46
?NAME#12غائب57محمد عطاء بنعلي918مستجد47
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الرقم الجامعي

المجموع االختبارات 
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?NAME#781732محمد علي عروب901مستجد48
?NAME#881834محمد مكية854مستجد49
?NAME#572032ناهده فلفل839مستجد50
?NAME#781833نجال قطيني898مستجد51
?NAME#782035نسرين مرعي910مستجد52
?NAME#882036نورة عروب835مستجد53

?NAME#87520احمد غبشه724راسب54
?NAME#301215حميده معجون723راسب55
?NAME#481224دنيا خلوف الشعار795راسب56
?NAME#381829شهد فحام744راسب57
?NAME#881632عمران الخلف733راسب58
?NAME#47920لمى الراشد789راسب59
?NAME#50712مرح المحمد750راسب60
?NAME#66921هالة شيخ الغنامة774راسب61

?NAME#261321دالل قويدر707راسب62
?NAME#372030غنى الرشواني438راسب63

?NAME#35816ايفرين مقدسي710راسب64
?NAME#371525فاطمه الشبيب893راسب65

/       /التاريخ                
مدير المعهد رئيس قسم البرمجياتمدرس المقرر

بشر قتيبة سلطان. د هناء الصباغ. م

الراسبون دورة استثنائية

المصري يسرى. أ

تخلف

الراسبون
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كتابةًرقماً

?NAME#581831اعتماد الهاشمحلبراسب1

?NAME#672033ايه الحاج زينحلبراسب2

?NAME#0غائب00حازم الزعبيحلبراسب3

?NAME#671427رانية الخطيبحلبراسب4

?NAME#3047زينب الحفيانحلبراسب5

?NAME#75113محمود الخلف حلبراسب6

?NAME#481931منى البغاجحلبراسب7

?NAME#882339نور الصباغحلبراسب8

?NAME#601420هدى محمود النجارحلبراسب9

?NAME#671528يوسف الخطيبحلبراسب10

بشر قتيبة سلطان. د هناء الصباغ.م المصري يسرى. أ

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

قسم هندسة البرمجيـــات

شبكات حاسوبية : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حلب)السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

مدرس المقرر

االسم والنسبةالرقم الجامعي

مدير المعهد رئيس قسم البرمجيات

م

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

/       /التاريخ                

النشاط 

والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

المجموع

الراسبون
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كتابةًرقماً

?NAME#46818تماضر حميدهادلبمستجد1

?NAME#762033عامر درويشادلبراسب2

?NAME#671932عفراء الشيخادلبراسب3

?NAME#681428مصطفى العسافادلبراسب4

?NAME#581326نجود العيسىادلبراسب5

الراسبون

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

بشر قتيبة سلطان. د هناء الصباغ. م المصري يسرى. أ

االختبارات 

الشفوية والعملية 

والوظائف

االختبارات 

الكتابية

مدير المعهد رئيس قسم البرمجيات مدرس المقرر
/       /التاريخ                

الرقم الجامعي

قسم هندسة البرمجيـــات

شبكات حاسوبية : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب ادلب)السنة األولى 
الفصل الثاني

وضع الطالب

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

المجموع

االسم والنسبة م
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?NAME#882440ربا المحمدالرقهمستجد1

?NAME#571830أالء رمضانالرقهراسب2

بشر قتيبة سلطان. دهناء الصباغ. مالمصري يسرى. أ

رئيس قسم البرمجيات
/       /التاريخ                

مدير المعهد

تخلف

الرقم الجامعي وضع الطالب م

مدرس المقرر

االسم والنسبة

قسم هندسة البرمجيـــات(طالب الرقه)السنة األولى 

2018 ــــ 2017العام الدراسي الفصل الثاني

شبكات حاسوبية : المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

المجموع


