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كتابةرقماً

راسب فقط واحد وثالثون22931احمد الخطيب1856

راسب فقط أربعة وثالثون27734اسراء عطار2892

محروممحروممحروممحروممحرومأحمد الرمضان 4862

ناجح فقط ستة وثمانون394786أحمد أمون5824

ناجح فقط واحد وتسعون395291أحمد عيد6864

ناجح فقط تسعة وستون323769بتول النمر7838

راسب فقط خمسة وأربعون192645حسن اسعد8809

ناجح فقط واحد وستون313061حسن منصور9810

ناجح فقط اثنان وستون362662رغد الصعيدي10825

محروممحروممحروممحروم0زينة الشقيع11905

راسب فقط واحد وأربعون311041سعاد الحسين12849

راسب فقط أربعة وخمسون351954سناء مخلوف13813

راسب فقط ثمانية وثالثون271138سهام الحسين14833

محروممحروممحروممحروم7سومر عليا15883

ناجح فقط واحد وسبعون353671صفاء اسماعيل16812

محروممحروممحروممحروممحرومعلي حيدر17873

محروممحروممحروممحروم0عفاف الحايك18846

راسب فقط ستة وخمسون342256علي ديوب19820

محروممحروممحروممحروم0عمر محمد العبد الحساني20881

محروممحروممحروممحروم0عمران الحسين21827

محروممحروممحروممحروم0غالب باكير22917

ناجح فقط سبعون363470غزل ابو الجدايل23807

ناجح فقط اثنان وستون372562لبنى القلفه24840
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راسب فقط واحد وعشرون13821محمد الحاج بكير25861

ناجح فقط واحد وثمانون384381محمد الحسن26828

راسب فقط ثالثة وعشرون23غائب23محمد براء الحبال27880

محروممحروممحروممحروممحروممحمد سعيد28811

محروممحروممحروممحروم0محمد نجيم29891

ناجح فقط ثالثة وستون372663محمود بالل30831

ناجح فقط سبعة وثمانون384987مصعب المنصور31829

محروممحروممحروممحروم0منار غزال32819

محروممحروممحروممحروم0المؤيد باهلل السيدأمين 33916

محروممحروممحروممحروم0نهى العمر34844

راسب فقط اثنان وأربعون261642نور االحمد35830

راسب فقط ثمانية وخمسون302858يسرى الحسن37913

راسب فقط ثالثة وخمسون322153ابراهيم المصطفى38805

محروممحروممحروممحروم0أحمد بارودي39775

محروممحروممحروممحروم2أحمد قنبر40780

محروممحروممحروممحروم5الياس حنا41799

راسب فقط اثنان وأربعون231942تيسير االحمد42850

راسب فقط سبعة وخمسون342357جيسكا أسبر43784

ناجح فقط اثنان وستون263662شهامه االحدب44738

راسب فقط ثمانية وخمسون322658شهد فخري45751

راسب فقط واحد وثالثون201131صالح نوره46731

الراسبون



Ministry of Higher Education 

Hama University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماه






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةرقماً
االسم والنسبة

االمتحان 

النظري

هندسة الشبكات الحاسوبية: األولى            اختصاص: االولى        السنة: شبكات حاسوبية          الدورة : المقرر

مالحظات
المجموع

م
الرقم 

الجامعي

أعمال 

السنة
النتيجة

محروم فصل ثانيمحروممحروممحروممحروم0صهيب دوري47801

محروممحروممحروممحروم0محمد الفحل48794

راسب فقط ثالثة وخمسون292453مريم الحاج أحمداالبراهيم49726

راسب فقط اثنان وعشرون15722منيار العيسى50779

محروممحروممحروممحروم0ميسم حيص51788

راسب فقط سبعة وأربعون252247يزن الفنار52757

ناجح فقط ثالثة وستون273663كنانه سفراني53708

ناجح فقط ثالثة وثمانون384583محمد طاهر جيزي54708

راسب فقط ثالثة وخمسون262753محمد طه ابي زمر55709

راسب فقط تسعة وخمسون342559مؤيد ابي زمر56660

راسبفقط ثمانية وخمسون 263258الحسين ابو الجدايل57695

راسبفقط ثالثة وخمسون 223153اسمهان الحمود58578

ناجحفقط اثنان وستون 243862انعام الشيخ سعيد59909

ناجحفقط اثنان وسبعون 264672شهداوضه باشي60580

راسب فقط سبعة وعشرون27غائب27غدير الحسين61628

راسب فقط خمسة وخمسون282755قمر حلبي62802

راسب فقط تسعة وأربعون232649قمر عرواني63651

ناجح فقط واحد وسبعون343771مريم الخدام64761

مدقق

الراسبون دورة اسثنائية

رنده جابر

تخلف

رئيس شعبة االمتحانات مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدمنظم

26/6/2018: تاريخ

الدكتور بشر سلطان
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راسب فقط أربعة وثالثون27734أحمد الحسنحلب1

محروممحروممحروممحروم0أحمد الصالححلب2

راسب فقط اثنان وخمسون262652آمنة الخانيحلب3

راسب فقط ستة وثالثون211536بتول عروبحلب4

محروممحروممحروممحروم0بالل الحمصيحلب5

محروممحروممحروممحروم3حمزة داووديحلب6

محروممحروممحروممحروم0خالد الجاهدحلب7

راسب فقط ستة وخمسون322456خديجة الصيرفيحلب8

راسب فقط أربعة عشر14غائب14دعاء الحايكحلب9

راسب فقط ستة وثالثون221436روان حسانيحلب10

راسب فقط ثالثة وخمسون213253سارة النشارحلب11

راسب فقط خمسة وأربعون271845ساهر باروديحلب12

راسب فقط خمسة وخمسون262955عزة الجيجكليحلب14

محروممحروممحروممحروم2عالء األسودحلب15

ناجح فقط اثنان وثمانون374582محمد أبو علوحلب16

ناجح فقط ستون332760محمد برادعيحلب17

محروممحروممحروممحروم0محمد قطاشحلب18

مالحظات
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راسب فقط واحد وأربعون271441محمود مارتينيحلب19

محروممحروممحروممحروم1مروه الحمكهحلب20

راسب فقط واحد وثالثون23831مشعل الدندلحلب21

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13مها الخالدالعزالدينحلب22

راسب فقط أربعة عشر14غائب14موسى الحسينحلب23

راسب فقط ستة وعشرون17926موسى العموريحلب24

ناجح فقط أربعة وستون343064نايا العيسىحلب25

راسب فقط ثالثة وثالثون151833نور الهدى مغمومةحلب26

محروممحروممحروممحروم0هاني الجرجسحلب27

راسب فقط أربعة وخمسون282654هبة الحسنحلب28

راسب فقط تسعة وخمسون263359وحيدة طرابلسيةحلب29

راسب فقط ثالثة وثالثون122133وفاء األحمدحلب30

راسب فقط اثنان وأربعون271542يوسف العمر الديريحلب31

راسب فقط خمسون282250سميرة النحاسحلب32

مدقق

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

تخلف

26/6/2018:تاريخ

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمنظم
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راسب فقط خمسون331750أحمد الشحودادلب1

راسب فقط اثنان وخمسون262652أروى الجعبوادلب2

راسب فقط أربعون34640أروى الداليادلب3

راسب فقط واحد وأربعون221941أفاميه مرزاادلب4

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13بتول دندشيادلب5

راسب فقط أربعون241640بتول سيفوادلب6

راسب فقط سبعة وخمسون352257تيسير االمامادلب7

ناجح فقط واحد وثمانون364581جهاد زقزاقادلب8

محروممحروممحروممحروم0حسن شاهينادلب9

ناجح فقط ثالثة وسبعون284573خديجه حاج حمزةادلب10

راسب فقط ثمانية وخمسون263258راما قان تمورادلب11

راسب فقط اثنان وعشرون22غائب22رانية المحمدادلب12

راسب فقط ثالثون30غائب30شيماء العليادلب13

محروممحروممحروممحروم0عبدالعزيز الخطابادلب14

محروممحروممحروممحروم0عبداهلل الحمويةادلب15

راسب فقط خمسون292150علي السليمانادلب16

راسب فقط ستة وأربعون301646فرح يوسفانادلب17

راسب فقط تسعة وخمسون312859ماري أسدادلب18

راسب فقط أربعة وعشرون24غائب24مريم المحمدادلب19

ناجح فقط سبعون313970ياسمين بزنكوادلب20

ناجح فقط خمسة وستون362965سهير الدادهادلب21

مدقق

الراسبون دورة اسثنائية

26/6/2018: تاريخ

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمنظم
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