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كتابةرقماً

راسب فقط ستة وعشرون121426احمد الخطيب1856

راسب فقط تسعة وثالثون182139اسراء عطار2892

محروممحروممحروممحروممحرومأحمد الرمضان 3862

ناجح فقط ستة وسبعون354176أحمد أمون4824

ناجح فقط ثمانية وسبعون334578أحمد عيد5864

ناجح فقط ستة وسبعون304676بتول النمر6838

راسب فقط ثالثة وخمسون163753حسن اسعد7809

راسب فقط سبعة وأربعون212647حسن منصور8810

ناجح فقط واحد وستون263561رغد الصعيدي9825

محروممحروممحروممحروم0زينة الشقيع10905

راسب فقط ثالثة وثالثون181533سعاد الحسين11849

ناجح فقط ثالثة وستون224163سناء مخلوف12813

ناجح فقط واحد وستون233861سهام الحسين13833

محروممحروممحروممحروم9سومر عليا14883

ناجح فقط واحد وستون313061صفاء اسماعيل15812

محروممحروممحروممحروممحرومعلي حيدر16873

محروممحروممحروممحروم0عفاف الحايك17846

راسب فقط ثمانية وأربعون222648علي ديوب18820

محروممحروممحروممحروم0عمر محمد العبد الحساني19881

محروممحروممحروممحروم0عمران الحسين20827

محروممحروممحروممحروم0غالب باكير21917

ناجح فقط ثالثة وستون234063غزل ابو الجدايل22807

ناجح فقط ستون263460لبنى القلفه23840

محروممحروممحروممحروم5محمد الحاج بكير24861

ناجح فقط ثمانية وثمانون355388محمد الحسن25828

راسب فقط خمسة وخمسون243155محمد براء الحبال26880

هندسة الشبكات الحاسوبية: األولى       اختصاص: الثانية       السنة:صيانة حواسيب           الدورة : المقرر

م
 الرقم

الجامعي
االسم والنسبة

 أعمال

السنة

 االمتحان

النظري
مالحظات

2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي             (طالب حماه )السنة االولى                          .                                                             

النتيجة

المجموع



Ministry of Higher Education 

Hama University

Technical Institute of Computer in Hama





وزارة
التعليم
العالي





جامعة
حماه






المعهد
التق اني
للحاسوب
في
حماة





كتابةرقماً

هندسة الشبكات الحاسوبية: األولى       اختصاص: الثانية       السنة:صيانة حواسيب           الدورة : المقرر

م
 الرقم

الجامعي
االسم والنسبة

 أعمال

السنة

 االمتحان

النظري
مالحظات

2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي             (طالب حماه )السنة االولى                          .                                                             

النتيجة
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محروممحروممحروممحروممحروممحمد سعيد27811

محروممحروممحروممحروم0محمد نجيم28891

ناجح فقط واحد وستون273461محمود بالل29831

ناجح فقط اثنان وثمانون315182مصعب المنصور30829

محروممحروممحروممحروم0منار غزال31819

محروممحروممحروممحروم0المؤيد باهلل السيدأمين 32916

محروممحروممحروممحروم0نهى العمر33844

راسب فقط تسعة وأربعون222749نور االحمد34830

راسب فقط خمسة وثالثون191635يسرى الحسن35913

راسب فقط تسعة عشر19غائب19ابراهيم المصطفى36805

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13أحمد بارودي37775

راسب فقط ثمانية وأربعون212748أحمد قنبر38780

محروممحروممحروممحروم8الياس حنا39799

ناجح فقط واحد وسبعون234871شهامه االحدب40738

راسب فقط ثالثة وأربعون192443شهد فخري41751

راسب فقط سبعة وأربعون212647صالح نوره42731

محروم فصل ثانيمحروممحروممحروممحروم0صهيب دوري43801

محروممحروممحروممحروم0محمد الفحل44794

محروممحروممحروممحروم10ميسم حيص45788

راسب فقط سبعة وخمسون213657يزن الفنار46757

ناجح فقط واحد وسبعون284371محمد طاهر جيزي47619

راسب فقط أربعة عشر14غائب14كنانة سفراني 48708

راسب فقط واحد وثالثون191231انعام الشيخ سعيد49909

محروممحروممحروممحروم5قمر حلبي50802

راسب فقط ستة وخمسون193756محمد زهير51896

راسب فقط ستة عشر16غائب16نيرمين شاهين52785

مدقق منظم

تخلف
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رنده جابر
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الدكتور بشر سلطان
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راسب فقط أربعة وأربعون202444أحمد الحسنحلب1

محروممحروممحروممحروم0أحمد الصالححلب2

محروممحروممحروممحروم1بالل الحمصيحلب3

محروممحروممحروممحروم4حمزة داووديحلب4

محروممحروممحروممحروم0خالد الجاهدحلب5

راسب فقط خمسة وخمسون163955دعاء الحايكحلب6

راسب فقط تسعة وعشرون121729روان حسانيحلب7

راسب فقط سبعة وأربعون143347ساهر باروديحلب8

محروممحروممحروممحروم2عالء األسودحلب9

راسب فقط إثنى عشر12غائب12محمد قطاشحلب10

محروممحروممحروممحروم1مروه الحمكهحلب11

راسب فقط ستة وثالثون152136مشعل الدندلحلب12

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13مها الخالدالعزالدينحلب13

راسب فقط خمسة عشر15غائب15موسى الحسينحلب14

راسب فقط أربعة عشر14غائب14موسى العموريحلب15

راسب فقط سبعة وأربعون202747نايا العيسىحلب16

محروممحروممحروممحروم6هاني الجرجسحلب17

راسب فقط ثمانية وخمسون283058وحيدة طرابلسيةحلب18

172138يوسف العمر الديريحلب19
 فقط ثمانية

وثالثون
راسب

مدقق
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منظم

الدكتور بشر سلطان

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد
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راسب فقط تسعة وخمسون253459أفاميه مرزاادلب1

راسب فقط واحد وثالثون201131أروى الداليادلب2

راسب فقط عشرون20غائب20بتول دندشيادلب3

محروممحروممحروممحروم0حسن شاهينادلب4

راسب فقط ثمانية وثالثون231538رانية المحمدادلب5

راسب فقط ثمانية عشر18غائب18شيماء العليادلب6

محروممحروممحروممحروم1عبدالعزيز الخطابادلب7

محروممحروممحروممحروم0عبداهلل الحمويةادلب8

راسب فقط ستة وأربعون202646فرح يوسفانادلب9

محروممحروممحروممحروم6ماري أسدادلب10

راسب فقط سبعة وثالثون191837مريم المحمدادلب11

ناجح فقط سبعة وستون254267ياسمين بزنكوادلب12

راسب فقط ثمانية وخمسون223658سهير الدادهادلب13

مدقق

الراسبون

4/7/2018: تاريخ 
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الدكتور بشر سلطانرنده جابر

الراسبون دورة استثنائية
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