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كتابةرقماً

ناجح فقط خمسة وستون155065 الحسين ابو الجدايل1695

ناجح فقط واحد وسبعون215071انعام الشيخ سعيد2909

ناجح فقط واحد وسبعون205171حسناء الفرج3852

راسب فقط أربعة وأربعون123244خالد طابشه4857

راسب فقط إثنى عشر12غائب12دانية شققي5629

ناجح فقط ثالثة وسبعون155873سالم لطفي6673

راسب فقط ثمانية وخمسون174158شيماء المحمد7894

ناجح فقط خمسة وستون155065طه داحول8670

محروممحروممحروممحروممحرومطه زعيزع9742

راسب فقط ثالثة وعشرون23غائب23عبد الكريم العتر10858

محروممحروممحروممحروممحرومغدير الحسين11628

راسب فقط إثنى عشر12غائب12فرح كالس الحلبي12701

ناجح فقط سبعة وستون234467قمر عرواني13651

ناجح فقط ثمانية وستون274168مجد اسماء14650

راسب فقط ثمانية عشر18غائب18محمود جابر15652

ناجح فقط اثنان وستون125062مريم الخدام16761

راسب فقط ثالثة وعشرون23غائب23دعاء النعوس17647

ناجح فقط ثالثة وسبعون254873كرام الصغير18666

ناجح فقط ثمانية وستون224668كرم شتات19667

الراسبون

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

1/7/2018: تاريخ

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 

.                                   2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي                          (طالب حماة)     السنة الثانية 

هندسة الشبكات الحاسوبية: الثانية           اختصاص: الثانية           السنة:اتصاالت حديثة            الدورة :المقرر
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كتابةرقماً

ناجح فقط سبعة وستون204767سميره النحاسحلب1

ناجح فقط خمسة وسبعون304575حمزة المسديحلب2

الراسبون

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

1/7/2018: تاريخ

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 

.                                   2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي                          (طالب حلب)     السنة الثانية 

هندسة الشبكات الحاسوبية: الثانية           اختصاص: الثانية          السنة:اتصاالت حديثة            الدورة :المقرر
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راسب  فقط خمسة وثالثون122335حسن حميدانادلب1

راسبمحروممحروممحروم0علي الحمدوادلب2

.                                   2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي                          (طالب ادلب)     السنة الثانية 

هندسة الشبكات الحاسوبية: الثانية           اختصاص: الثانية         السنة:اتصاالت حديثة            الدورة :المقرر

م
الرقم 

الجامعي
االسم والنسبة

أعمال 

السنة

االمتحان 

النظري

المجموع

مالحظاتالنتيجة

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

1/7/2018: تاريخ

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 


