
Ministry of Higher Education 

Hama University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماه






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةرقماً
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محروممحروممحروممحروممحرومأحمد الرمضان 3862

ناجح فقط ثمانون186280أحمد أمون4824

ناجح فقط أربعة وتسعون286694أحمد عيد5864

ناجح فقط خمسة وثمانون275885بتول النمر6838

ناجح فقط ستة وخمسون213556حسن اسعد7809

ناجح فقط ثمانية وستون185068حسن منصور8810

ناجح فقط سبعة وتسعون306797رغد الصعيدي9825

محروممحروممحروممحروم0زينة الشقيع10905
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محروممحروممحروممحروم0عمران الحسين20827

محروممحروممحروممحروم0غالب باكير21917

ناجح فقط تسعة وثمانون276289غزل ابو الجدايل22807

ناجح فقط ثالثة وثمانون236083لبنى القلفه23840

راسب فقط خمسة وعشرون91625محمد الحاج بكير24861
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راسب فقط تسعة وعشرون21829أحمد الحسنحلب1

محروممحروممحروممحروم0أحمد الصالححلب2

محروممحروممحروممحروم0بالل الحمصيحلب3
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