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راسبفقط ستة و خمسون342256أسامه الجاسم1270
راسبفقط واحد وخمسون282351أسيد األحمدتي2277
ناجحفقط اثنان وثمانون364682آالء التركاوي3272
ناجحفقط ثالثة وثمانون344983أمير الجميه4304
ناجحفقط ثالثة وسبعون343973انس خليل5298
حرمانغيابغغبالل الشيخ احمد6265
راسبفقط اثنان و ثالثون32غ32حمزة المنصور7266
راسبفقط واحد وخمسون232851حمزه القاسم8287
ناجحفقط خمسة وثمانون384785حمود الدامس9311
راسبفقط واحد وخمسون252651خليل الخليل10312
ناجحفقط اربعة وسبعون393574دياال علي باشا11273
ناجحفقط ثالثة وسبعون343973رضوان السلوم12282
ناجحفقط اثنان وستون204262سامر حصني13283
راسبفقط خمسة وثالثون161935سامي نجار14271
ناجحفقط ثالثة و ستون283563شذا الرجب15297
ناجحفقط واحد وثمانون344781عبد االله الشمالي17296
ناجحفقط اربعة وثمانون335184عبد الحكيم مغمومه18303
ناجحفقط واحد وسبعون333871عبد الرحمن المسدي19301
ناجحفقط سبعون294170عبد الرحمن النحاس20305
ناجحفقط ستة وسبعون314576عبد الرحمن الهبيان21319
ناجحفقط ستون303060عبد الرحمن عدي22284
ناجحفقط واحد وثمانون305181عبد الرحمن كوجان23302
راسبفقط ثمانية وثالثون261238عبد الكريم الخطيب24300
ناجحفقط ستة وسبعون304676عبد هللا الحسن25276
ناجحفقط ثالثة وسبعون324173عبد هللا باظو26267
حرمانغيابغغعلي رمضان27280
حرمانغيابغغعيسى الخطاب28279
ناجحفقط ستة وثمانون355186فرح سنقر29281
ناجحفقط اثنان وثمانون374582محمد المصري31314
ناجحفقط سبعة وستون363167محمد حايك32307
ناجحفقط ستة وثمانون365086محمد حسام حاتم33299
ناجحفقط واحد وتسعون365591محمد طارق قطيط بكور34264
ناجحفقط ثمانية و ستون254368محمد عمر وزير35269
راسبفقط ثالثة وخمسون262753محمود الرحمون36286
ناجحفقط اثنان و سبعون363672محمود عنجاري37288
ناجحفقط سبعة وثمانون375087مرح الحزواني38291
راسبسبعة عشرة فقط17غ17مصطفى السعود39292
ناجحفقط ثالثة وثمانون305383معاذ يوسفان40285
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مالحظات النتيجة
ناجحفقط ثالثة وسبعون343973معتز البكور41274
ناجحفقط ثالثة وثمانون364783ملك بوظان42293
راسبفقط تسعة وخمسون283159منير العيد43278
ناجحفقط تسعة وتسعون396099نزار حلبية44308
ناجحفقط ثمانون354580نور الهدى نمره45290
حرمانغيابغغهبه جمعه46324
حرمانغيابغغوليد الفارس47275
ناجحفقط ثمانون364480ياسين اشرفي48318
ناجحفقط سبعة وسبعون364177يامن الملي49309
حرمانغيابغغيوسف الناصر50289
راسبفقط اثنان وخمسون331952يونس نور الدين51268
ايقافعبد الحكيم الياسين52321
ايقافعثمان األصفر53294
ايقافعمرو الحريري54237
ايقافمحمد حنيظل55310
ايقافمحمود العيد56306
حرمان0محمد بنغالي57

راسبفقط اثنان وخمسون312152عمر ترك58
حرمان0أكرم السلوم59

حرمان0فادي خشيفي60

حرمان0أسامة الشبيب61

ناجحفقط ثمانية وتسعون395998أنس الجزار62158
ناجحفقط خمسة و ستون362965محمد عباس63
ناجحفقط سبعة وسبعون354277عبد االله الشامان64
راسبفقط ثمانية وثالثون38غ38إسراء عمرة65252
راسبستة عشر فقط16غ16أمجد الخطيب66243
ناجحفقط ستون303060بالل بنكه العدس67232
راسبفقط واحد وخمسون302151شعيب الحلبي68189
راسبفقط اربعة وثالثون29534ضياء الخالد69208
راسبفقط تسعة و ثالثون221739قصي زعتيني70217
راسبفقط اثنان وخمسون252752محمد اياد المدهلل71233
راسبفقط ثالثة وعشرون23غ23محمد أنور المصري72202
راسبفقط خمسة وعشرون25غ25محمد خطاب73186
راسبفقط تسعة و اربعون311849محمد عدي74179
راسبسبعة عشرة فقط17غ17محمد نور حاتم75248
راسبفقط ثمانية و خمسون253358هشام االسعد76239
راسبثمانية عشرة فقط18غ18أسعد سكاف7761
راسبفقط اربعون251540أنس كركور7869
راسبفقط خمسة وعشرون25غ25جميل النجار79143
راسبفقط واحد و اربعون241741حسام عسكر8046
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راسبفقط ثالثة وخمسون302353عبد الرحمن زنابيلي81169
راسبستة عشر فقط16غ16عبد هللا البكور8239
راسبفقط ستة وعشرون26غ26محفوض بيطار83163
ناجحفقط ستة وسبعون284876محمد نور عباس آغا8462
راسبسبعة عشرة فقط17غ17مؤمن العجاجي8535
راسبفقط سبعة وعشرون27غ27مؤيد كناكر8652
راسبفقط واحد وعشرون21غ21علي بيزوك87
راسبفقط اربعة وخمسون332154محمد األحمد االبراهيم88

فقط سبعة و خمسونكتابة57

73%

أعضاء  لجنة الرصد

عضوعضو 
محمد العبد هلل.م

رئيساً
يوسف دعبول.ملمى السبع.مرباب فاضل

نصر القاسم.د.أ

عدد المتقدمين

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نسبة النجاح 

أمين السرعضو
فاتن عزوز



 Syrian Arab Republic

 University of Hama

 Applied Faculty 


الجمهورية العربية السورية  

 جامعة حماة  

الكلية التطبيقية



 Syrian Arab Republic

 University of Hama

 Applied Faculty 


الجمهورية العربية السورية  

 جامعة حماة  

الكلية التطبيقية  



 Syrian Arab Republic

 University of Hama

 Applied Faculty 


الجمهورية العربية السورية  

 جامعة حماة  

الكلية التطبيقية


