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كتابةرقماً

 فقط اربعة وثالثون241034احمد سفاف1211

 فقط تسعة وعشرون23629ازهر اللبابيدي2234

اسراء عمرة3252

 فقط اربعة وثالثون231134اسالم الخطيب4191

 ستة عشر فقط11516اماني ذكرى5253

 فقط خمسة وثالثون231235انس عباره6183

 فقط ستة وثالثون231336ايمان الخطيب7204

 فقط سبعة وثالثون241337ايناس الشيخ طه8240

 فقط ثالثة وثالثون231033أحمد حمدان9227

 فقط ستة وثالثون211536أريج مرقا10244

أسعد سكاف1161

 فقط ثالثة وثالثون231033آالء الزعبي12185

 فقط ثمانية وعشرون20828بتول الفارس تركاوي13216

 فقط ثمانية وثالثون241438بتول جبارو14229

 فقط ستة وعشرون19726بيان الباشوري15328

 فقط خمسة وثالثون211435حفصة الحلو16201

 فقط واحد وثالثون201131دعاء برازي17194

 فقط واحد وثالثون201131راما بركات18210

 فقط سبعة وثالثون241337روان أزهر19198

 فقط ثمانية وعشرون181028روال السقا20250

 فقط اثنان و ثالثون211132ريمة المصري21200

 فقط ثمانية وثالثون231538زهره عساف22331

 فقط ثمانية وثالثون241438شيماء زقزوق23192

 فقط ستة وثالثون221436عبد السالم زعبيه داحول24226

 فقط اثنان و ثالثون201232عبد هللا صطيف25263

 فقط ثالثة وثالثون231033عبد هللا صليعي26224

 فقط ستة وثالثون241236عبد المؤمن سفاف27206

 فقط خمسة وثالثون241135عرفه لطفي28199

 فقط اثنان و ثالثون221032غدير قزلباش29196

حرمانصفر فقط000فاطمة بخاري30131

 فقط ستة وثالثون241236فاطمة قشاش31212

أربعون  درجة (40)العالمة العظمى  -(وحدات محيطية و صيانتها   )عالمات مقرر 

2018-2017العام الدراسي – الفصل االول – قسم تقنيات الحاسوب - السنة الثالثة

اسم الطالب الرقم الجامعي م

العالمة

النتيجة
أعمال 

الفصل 

 (24)

امتحان 

عملي   

(16)

مالحظات 

ايقاف
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أربعون  درجة (40)العالمة العظمى  -(وحدات محيطية و صيانتها   )عالمات مقرر 

2018-2017العام الدراسي – الفصل االول – قسم تقنيات الحاسوب - السنة الثالثة

اسم الطالب الرقم الجامعي م

العالمة

مالحظات النتيجة

 فقط ثمانية وثالثون241438فرح خير هللا32231

 فقط خمسة وثالثون241135قصي الشرتح33214

 فقط تسعة وعشرون191029ماجده الفرح34323

 فقط تسعة وعشرون191029ماهر بردان35195

 فقط تسعة وعشرون20929محاسن كف الغزال36184

 فقط ثمانية وعشرون23528محمد حمشو أحمد37219

 فقط واحد وثالثون23831محمد خطاب38186

 فقط ثمانية وثالثون231538محمد سعيد الحداد39182

 فقط ثمانية وعشرون21728محمد شادي حجازي40127

 فقط سبعة وثالثون231437محمد عباس41315

 فقط ثالثة وثالثون231033محمود القطمة42238

 فقط خمسة وثالثون221335محمود الالذقاني43241

 فقط اربعة وعشرون131124محمود ضبعان44316

 فقط اثنان و ثالثون23932محمود غناج45203

 فقط سبعة وثالثون231437مريم الحاج سليمان46193

 فقط سبعة وثالثون231437نهلة مصري47187

 فقط سبعة وثالثون231437نور الكردي48188

 فقط ثالثة وعشرون131023وائل الحكيم49322

 فقط تسعة وعشرون161329ريما جانباي50

عميد الكلية التطبيقية مدرسو المقرر

رامز الخطيب .د

أحمد كردي     .د-   أنس الكردي   . م


