كلية تقنية الحاسوب طرابلس
نتائج الطلبة الذين تحصلوا على فرصة شفوية في الفصل ربيع 2014/2013
التخصص  /الفصل

المادة

المجموع

ستفاد  /لم يستفد

1

 101074انيس علي سالم الشاوش

التحكم اآللي  /الرابع

أساسيات التحكم
إشارات ونظم مستمرة

12
12

لم يستفد

2

 082149ضو حسن احمد قرزة

التحكم اآللي  /الخامس

برمجة الحاكمات المنطقية 2
تحصيل واستخالص البيانات
حاكمات
لغة انجليزية 5

5
0
53
50

لم يستفد

3

 091025اسامة الهادي محمد الخويلدي

التحكم اآللي  /السادس

لغة انجليزية 5

50

استفاد

4

 082246محمد مولود احمد صليل

شبكات الحاسوب  /الرابع

امن شبكات 1
أنظمة التشغيل
محوالت الشبكة المحلية CCNA3
نقل البيانات
لغة انجليزية 4

25
9
57
22
50

لم يستفد

5

 101174عبدالباري محمد خشيبي

شبكات الحاسوب  /الرابع

تنظيم حاسبات
برتوكوالت التوجيه CCNA2
نقل البيانات

50
23
67

استفاد

6

 092209محمد ابراهيم جدول

شبكات الحاسوب  /الرابع

أجهزة وقياسات
لغة انجليزية 4
امن شبكات 1
محوالت الشبكة المحلية CCNA3

14
68
20
60

لم يستفد

7

 102262ياسين محمد الصيد الشريف

شبكات الحاسوب  /الرابع

نقل البيانات
إشارات ونظم
لغة انجليزية 4

83
71
69

استفاد

8

 092267منال المبروك محمد صوب

شبكات الحاسوب  /الخامس

تنظيم حاسبات

52

استفاد

ر.م رقم القيد

االســــــــــــــــــــــــــــــــم

كلية تقنية الحاسوب طرابلس
نتائج الطلبة الذين تحصلوا على فرصة شفوية في الفصل ربيع 2014/2013
المادة

المجموع

نقل البيانات
اجهزة وقياسات
لغة انجليزية 5
امن شبكات CCNAS 2
شبكات واسعة النطاق CCNA4
الشبكات الالسلكية
الصوت عبر االنترنت

50
65
63
52
54
71
80

شبكات الحاسوب  /الخامس

نقل البيانات
لغة انجليزية 4
لغة انجليزية 5
امن شبكات CCNAS 2
شبكات واسعة النطاق
الشبكات الالسلكية
الصوت عبر االنترنت

50
16
51
52
55
65
58

استفاد

 102081 10رويدا بشير القماطي

شبكات الحاسوب  /السادس

شبكات واسعة النطاق CCNA4
لغة انجليزية 5
مواضيع مختارة

56
66
19

استفاد

 092074 11تالة ابراهيم المالطي

شبكات الحاسوب  /السادس

شبكات واسعة النطاق CCNA4
لغة انجليزية 5
مواضيع مختارة

52
64
55

استفاد

 082075 12حسن محمد الجحاوي

شبكات الحاسوب  /السادس

لغة انجليزية 5

64

استفاد

 091309 13يونس مفتاح علي دغيم

شبكات الحاسوب  /السادس

 082218 14محمد رمضان الزرقاني

شبكات الحاسوب  /السادس

امن شبكات CCNAS 2
لغة انجليزية 5
نقل البيانات
مواضيع مختارة

54
50
50
68

استفاد

ر.م رقم القيد االســــــــــــــــــــــــــــــــم
 092267 8منال المبروك محمد صوب

9

 102093سحر عبدهللا محمد شتل

التخصص  /الفصل
شبكات الحاسوب  /الخامس

ستفاد  /لم يستفد
استفاد

استفاد

كلية تقنية الحاسوب طرابلس
نتائج الطلبة الذين تحصلوا على فرصة شفوية في الفصل ربيع 2014/2013
التخصص  /الفصل

المادة

المجموع

ستفاد  /لم يستفد

شبكات الحاسوب  /السادس

شبكات واسعة النطاق CCNA4
مواضيع مختارة
نقل البيانات

55
61
63

استفاد

تطوير نظم  /الرابع

تراكيب بيانات

50

استفاد

 101157 17سناء فرج احمد احمودة

تطوير نظم  /الرابع

رياضة 2
تراكيب بيانات

25
17

لم يستفد

 101284 18محمود عمر احمد حريب

تطوير نظم  /الرابع

رياضة 2

20

لم يستفد

 102184 19محمد شعبان عمر زكري

تطوير نظم  /الرابع

تراكيب بيانات
انظمة رقمية

27
61

لم يستفد

 101286 20مراد لؤي جمعه حطاب

تطوير نظم  /الرابع

رياضة 2

78

استفاد

 102089 21سارة السائح احمد بن احمد

تطوير نظم  /الرابع

لغة انجليزية 4
تراكيب بيانات
مفاهيم انظمة البيانات

50
17
29

لم يستفد

 101149 22سراج الدين يوسف صالح الشريف

تطوير نظم  /الخامس

انظمة التشغيل
XML
تحليل وتصميم النظم

0
15
7

لم يستفد

ر.م رقم القيد

االســــــــــــــــــــــــــــــــم

 091174 15عالء محمد ابوراسين

16

 092251مروة ميلود احمد العكروت

كلية تقنية الحاسوب طرابلس
نتائج الطلبة الذين تحصلوا على فرصة شفوية في الفصل ربيع 2014/2013
 101149 22سراج الدين يوسف صالح الشريف
ر.م رقم القيد االســــــــــــــــــــــــــــــــم

تطوير نظم  /الخامس
التخصص  /الفصل

لم يستفد
ستفاد  /لم يستفد

المادة

المجموع

قواعد بيانات متقدمة
VB.NET

15
57

 081245 23عبير حسن محمد المعرش

تطوير نظم  /الخامس

تطبيقات ويب PHP

86

استفاد

 101202 24عبدالشفيع عيسى الشامس

تطوير نظم  /الخامس

تقنية الوسائط المتعددة
التقارير الفنية باالنجليزية 2
تطبيقات ويب PHP
لغة انجليزية 6
انظمة رقمية
تفاعل االنسان مع الحاسوب
امن االنترنت

79
77
92
76
65
55
75

استفاد

 082154 25عبدالرحمن محمد سالم البشت

تطوير نظم  /الخامس

لغة انجليزية 5

56

استفاد

 091065 26ايمان مصطفى حمزه الضراط

تطوير نظم  /السادس

تطبيقات ويب PHP

53

استفاد

 101028 27احمد يونس محمد الغرياني

تطوير نظم  /السادس

لغة انجليزية 5
مواضيع مختارة

61
67

استفاد

 081021 28وئام عبدالسالم عثمان جبوع

تطوير نظم  /السادس

XML
مواضيع مختارة

56
51

استفاد

 101085 29اية عبدهللا سعيد ساسي

تطوير نظم  /السابع

لغة انجليزية 4
لغة انجليزية 5
لغة انجليزية 6
مواضيع احترافية

50
63
53
59

استفاد

كلية تقنية الحاسوب طرابلس
نتائج الطلبة الذين تحصلوا على فرصة شفوية في الفصل ربيع 2014/2013
المادة

المجموع

ستفاد  /لم يستفد

تراكيب بيانات
لغة انجليزية 4
برمجة DBMS
وسائط متعددة
تطوير تطبيقات NET
البرمجة بلغة التجميع

0
0
0
0
0
0

لم يستفد

 072072 31محمد علي مسعود سالم

تطوير نظم  /الخامس

نظم تشغيل
لغة إنجليزية 5
تحليل متطلبات وتعريف الحلول المتكاملة
تطبيقات ويب PHP
البرمجة بلغة التجميع
برمجة DBMS
XML

0
0
0
0
0
0
0

لم يستفد

 092175 32عالء عبدالفتاح سالم شعماش

تطوير نظم  /الخامس

نظم تشغيل
لغة إنجليزية 5
تحليل متطلبات وتعريف الحلول المتكاملة
تطبيقات ويب PHP
البرمجة بلغة التجميع

0
0
0
0
0

لم يستفد

 091062 33ايمان سليمان يوسف العزابي

تطوير نظم  /السادس

تطبيقات ويب PHP

0

لم يستفد

ر.م رقم القيد

االســــــــــــــــــــــــــــــــم

30

علي المبروك السني احميدة

التخصص  /الفصل

تطوير نظم  /الرابع

