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ناجح فقط ستون263460الحسين ابو الجدايل1695

ناجح فقط واحد وثمانون324981امين الروح2763

ناجح فقط اثنان وستون263662ايه العاصي3736

راسب فقط خمسة وأربعون202545آمنه مهنا4985

راسب فقط خمسة وعشرون25غائب25انعام الشيخ سعيد5909

ناجح فقط ثمانية وستون224668حسناء الفرج6852

راسب فقط ثالثة وخمسون213253خالد طابشه7857

محروممحروممحروممحروم5دانية شققي8629

راسب فقط ثالثون121830ساره طنيش9908

راسب فقط ثمانية وثالثون172138سالم لطفي10673

راسب فقط أربعة وأربعون212344شيماء المحمد11894

راسب فقط واحد وعشرون21غائب21طه داحول12670

محروممحروممحروممحروم2طه زعيزع13742

ناجح فقط تسعة وتسعون405999عبد الرحمن أحمد14752

محروممحروممحروممحروم2عبد الكريم العتر15858

ناجح فقط اثنان وتسعون375592عدنان حيدر16727

محروممحروممحروممحروممحرومغدير الحسين17628

محروممحروممحروممحروم9فرح كالس الحلبي18701

محروممحروممحروممحروممحرومقمر  حلبي19802

محروممحروممحروممحروم1قمر عرواني20651

ناجح فقط تسعة وستون294069ماهر عبد الغني21712

راسب فقط إثنى عشر12غائب12مجد اسماء22650

راسب فقط خمسة وعشرون25غائب25محمد الحاج حسن23762

راسب فقط أربعة عشر14غائب14محمد زهير24785

ناجح فقط ثالثة وتسعون385593محمد غزال25776

ناجح فقط اثنان وستون224062محمد يونس26851

محروممحروممحروممحروم3محمود جابر27652

راسب فقط سبعة وأربعون182947مريم الخدام28761

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13نرمين شاهين29896

ناجح فقط أربعة وسبعون274774همام نصر30855

مالحظاتالنتيجة
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مالحظاتالنتيجة

هندسة الشبكات الحاسوبية: الثانية        اختصاص: الثانية    السنة:الدورة /     2/نظم تشغيل شبكية: المقرر
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الرقم الجامعيم

راسب فقط أربعة وعشرون24غائب24دعاء النعوس31647

راسب فقط اثنان وثالثون181432قمر االبراهيم32685

راسب فقط تسعة عشر19غائب19نور القصاب33692

راسب فقط أربعة وخمسون124254ريما المحمد34575

ناجح فقط سبعة وثمانون325587شهد اوضه باشي35580

محروممحروممحروممحروم0معتصم طرشه36408

الدكتور بشر سلطان رنده جابر

 تاريخ: 8/7/2018

مدققمنظم 

الراسبون

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحانات

الراسبون دورة استثنائية
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ناجح فقط تسعة وسبعون324779أالء مغربلحلب1

ناجح فقط خمسة وستون254065ديمة السفافحلب2

راسب فقط أربعة وثالثون181634سميره النحاسحلب3

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

هندسة الشبكات الحاسوبية: الثانية        اختصاص: الثانية    السنة:الدورة /     2/نظم تشغيل شبكية: المقرر

االسم والنسبةالرقم الجامعيم
 أعمال

السنة

 االمتحان

النظري

المجموع
مالحظاتالنتيجة

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

 تاريخ: 8/7/2018

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 
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راسب فقط سبعة وثالثون162137تسنيم الخليفادلب1

محروممحروممحروممحروم6حسن حميدانادلب2

محروممحروممحروممحروممحرومعلي الحمدوادلب3

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

هندسة الشبكات الحاسوبية: الثانية        اختصاص: الثانية    السنة:الدورة /     2/نظم تشغيل شبكية: المقرر

االسم والنسبةالرقم الجامعيم
 أعمال

السنة

 االمتحان

النظري

المجموع
مالحظاتالنتيجة

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

 تاريخ: 8/7/2018

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 


