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كتابةًرقماً

?NAME#1359الحسين ابو الجدايل695مستجد1

?NAME#661325امين الروح763مستجد2

?NAME#651526ايه العاصي736مستجد3

?NAME#43411آمنه مهنا985مستجد4

?NAME#241723انعام الشيخ سعيد909مستجد5

?NAME#551020حسناء الفرج852مستجد6

?NAME#2.53.539خالد طابشه857مستجد7

?NAME#2.54.529دانية شققي629مستجد8

?NAME#3429ساره طنيش908مستجد9

?NAME#64919سالم لطفي673مستجد10

?NAME#36716شيماء المحمد894مستجد11

?NAME#031013طه داحول670مستجد12

?NAME#0غائب00طه زعيزع742مستجد13

?NAME#661729عبد الرحمن أحمد752مستجد14

?NAME#0غائب00عبد الكريم العتر858مستجد15

?NAME#661527عدنان حيدر727مستجد16

محروممحروممحروم00غدير الحسين628مستجد17

?NAME#1304فرح كالس الحلبي701مستجد18

محروممحروممحروم00قمر  حلبي802مستجد19

?NAME#3.54.519قمر عرواني651مستجد20

?NAME#661527ماهر عبد الغني712مستجد21

?NAME#3.550.59مجد اسماء650مستجد22

?NAME#541221محمد الحاج حسن762مستجد23

?NAME#541019محمد زهير785مستجد24

?NAME#661426محمد غزال776مستجد25

?NAME#661426محمد يونس851مستجد26

?NAME#0غائب00محمود جابر652مستجد27

?NAME#64818مريم الخدام761مستجد28

?NAME#44412نرمين شاهين896مستجد29

?NAME#66820همام نصر855مستجد30

بشر قتيبة سلطان.د عبد الكافي بارودي. م
تسنيم عيسى. م

باسل دهيمش. م

االختبارات 

الشفوية والعملية 

والوظائف

االختبارات 

الكتابية

قسم هندسة الشبكات

/  2/أمن شبكات :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب حماة )السنة الثانية
الفصل األول

وضع الطالب

مدير المعهد
2018  / 5  /   24التاريخ        

رئيس قسم الشبكاتمدرس المقرر

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

المجموع

الرقم الجامعي م

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس

االسم والنسبة
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?NAME#651526أالء مغربلحلبمستجد1

?NAME#2619دعاء نعناعحلبمستجد2

?NAME#251118ديمة السفافحلبمستجد3

?NAME#24915سميره النحاسحلبمستجد4

?NAME#0غائب00ممدوح الخياطحلبمستجد5

  مدرس المقرر
2018     /  5        /  24التاريخ        

بشر قتيبة سلطان. د
عبد الكافي بارودي. م

تسنيم عيسى. م
باسل دهيمش. م

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

مدير المعهد رئيس قسم الشبكات

م

الراسبون دورة استثنائية

قسم هندسة الشبكات

/    2/أمن 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
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?NAME#13913تسنيم الخليفادلبمستجد1

?NAME#2305حسن حميدانادلبمستجد2

محروممحروممحروم00علي الحمدوادلبمستجد3

قسم هندسة الشبكات

/     2/أمن شبكات :المقرر– توزيع عالمات درجة أعمال الطالب 

(طالب ادلب)السنة الثانية 
الفصل األول

وضع الطالب

بشر قتيبة سلطان. د عبد الكافي بارودي. م
تسنيم عيسى. م

ياسل دهيمش. م

االختبارات الشفوية 

والعملية والوظائف

االختبارات 

الكتابية

2018 ــــ 2017العام الدراسي 

مدرس المقرر

م

مدير المعهد

المجموع

2018   /  5   /    24التاريخ             

االسم والنسبة الرقم الجامعي

رئيس قسم الشبكات

النشاط والمشاركة 

والمواظبة أثناء 

الدروس


