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المجموعالمجموع
كتابةرقماً

ناجحفقط تسعة و ستون264369آالء الزعبي6185
راسبفقط سبعة وعشرون27غ27أمجد الخطيب7243
راسبفقط ثالثون30غ30اسراء عمرة9252

ناجحفقط اربعة وستون323264اسالم الخطيب10191
راسبفقط خمسون212950اماني ذكرى11253
راسبفقط اثنان وعشرون22غ22بتول الفارس تركاوي15216
راسبصفر فقط0بالل المصري17329
ناجحفقط خمسة وسبعون334275بيان الباشوري18328
راسبفقط ثالثة واربعون281543رامي قيمر22213
راسبفقط اربعة وثالثون34غ34رياض كف الغزال25207
راسبفقط خمسة وخمسون272855سليمان محفوض27190
راسبفقط اربعة و اربعون251944شعيب الحلبي28189
راسبفقط ثمانية وعشرون28غ28ضياء الخالد30208
راسبفقط واحد وثالثون31غ31عبد الرحمن الزنابيلي31169
ناجحفقط اثنان و سبعون284472عبد السالم زعبيه داحول32226
ناجحفقط واحد وستون303161عبد هللا صليعي34224
ناجحفقط اربعة وستون362864عبد المؤمن سفاف35206
راسبفقط ستة واربعون291746عصام المصري37225
حرمانعلي بيزوك38317
راسبفقط واحد وثالثون161531عمر ترك39162
راسبفقط ثالثة وخمسون341953عمر مخلالتي40222
راسبفقط ثمانية وعشرون28غ28غدير قزلباش41196
راسبفقط سبعة و خمسون342357ماهر بردان46195
راسبفقط اثنان وخمسون302252محاسن كف الغزال47184
راسبفقط اربعة وثالثون34غ34محمد االحمد االبراهيم48320
راسبفقط اثنان وخمسون322052محمد انور المصري50202
راسبفقط ستة واربعون281846محمد اياد المدهلل51233
راسبفقط تسعة و ثالثون261339محمد صهيب اليوسف55223
راسبفقط تسعة وعشرون29غ29محمد عدي57179
راسبفقط ستة واربعون341246محمد فايز شاكر58230
راسبفقط خمسة واربعون301545محمد فران59245
راسبفقط تسعة و ثالثون231639محمد ناجي المراد60327
راسبفقط واحد وعشرون21غ21محمد نور األصفر61326
راسبفقط اثنان وعشرون22غ22محمد نور حاتم62248
راسبفقط ثالثون30غ30محمود القطمة65238
راسبفقط تسعة وخمسون263359محمود ضبعان67316
راسبفقط سبعة وثالثون31637محي الدين النجار69228
راسبفقط واحد وثالثون31غ31هشام االسعد73239
راسبفقط ستة و خمسون332356وائل الحكيم74322
ايقافرزان البيريني75325
ايقافمحمد قلفة7666
ايقافملهم غزي7784

 (برمجة متقدمة          )عالمات مقرر 

2017-2016العام الدراسي – الفصل الثاني – قسم تقنيات الحاسوب - السنة الثانية
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اسم الطالب الرقم الجامعي م
العالمة

مالحظات النتيجة
ايقاف يوسف قالويز78251
ايقافعامر سعود79330
راسبفقط اربعة وثالثون161834ابراهيم الطه8043
ناجحفقط سبعة وستون224567اسعد سكاف8161
راسبفقط اثنان وخمسون183452الياس دالل82105
راسبفقط ستة وعشرون26غ26انس كركور8369
ناجحفقط ثالثة و ستون194463اياد العظم84122
راسبتسعة عشر فقط19غ19أسامة الشبيب8538
حرمانأمير السيد8693
حرمانبالل خيارة87249
راسبفقط سبعة وعشرون27غ27بيان الحميد88157
راسبثمانية عشرة فقط18غ18جميل النجار89143
راسبستة عشر فقط16غ16جيهان الدريعي90151
راسبسبعة عشرة فقط17غ17حبيب أصبح91106
راسبستة عشر فقط1616حسين قرمة9286
راسبفقط اربعة وعشرون24غ24حمزة كرماج93166
راسبتسعة عشر فقط19غ19حنان شاطوحي9487
راسبفقط اثنان وعشرون22غ22زياد فالحة95129
راسبفقط خمسون232750عبد العزيز مشعل96165
راسبثمانية عشرة فقط18غ18عبد هللا رحال97160
راسبفقط واحد وخمسون173451عماد النجار 9894
راسبفقط سبعة واربعون291847فخر الدين معطي9960

راسبفقط ثالثة وثالثون181533محفوض بيطار100163
راسبفقط اثنان و ثالثون191332محمد نور بكور102123
راسبفقط ثالثون30غ30مصعب بكور103128
ايقافملهم غزي10484
راسبفقط خمسة وعشرون25غ25مؤمن العجاجي10535
راسبفقط ستة وعشرون26غ26مؤيد كناكر10652
راسبفقط ثالثة واربعون271643حسام عسكر10746
راسبفقط ثالثة وخمسون302353عبد هللا البكور10839
راسبفقط ثالثة واربعون271643محمد أمير السراقبي10956
ناجحفقط اربعة وستون293564محمد بنغالي11045
حرمانأحمد طه دعاس11168
حرمانعلياء الفاعوري113262
راسبفقط سبعة و خمسون312657عبد هللا صطيف114263
راسبفقط ستة وعشرون2626منيرة شاكر115142

فقط ثمانية وثالثونكتابة38

23%

أعضاء  لجنة الرصد

عضوعضو 
محمد العبد هلل.م

نصر القاسم.د.أ

عدد المتقدمين

نسبة النجاح

مصدق عميد الكلية التطبيقية

رئيساًأمين السرعضو
يوسف دعبول.ملمى السبع.مرباب فاضلفاتن عزوز
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