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كتابةرقماً

واجحفقط تسعت و ستون234669أحمد الروم1120ً

راسبفقط تسعت وخمسون124759أحمد النوف275ً

راسبفقط اربعت و اربعون123244أسامة بارودي374

راسبفقط اربعت و اربعون143044أمٌن علوان4116ً

واجحفقط ثماويت و ستون214768أنس المعراوي594

راسبفقط سبعت واربعون153247أنس تاج الدٌن666

واجحفقط تسعت و ستون204969أنس كرٌم787

راسباثىتا عشزة فقط12غ12اسامه الخٌاط8145

راسبفقط سبعت وثالثون152237بسام مٌخائٌل972

واجحفقط ستت وستون204666بالل غزول10111

راسبفقط ثماويت و خمسون154358حازم عبدهللا1197

راسبفقط ثماويت و اربعون153348حسام نزال العل12126ً

واجحفقط ثماوون215980دالل مصري13140

واجحفقط ثالثت و ستون224163راتب عتال1485

راسباثىتا عشزة فقط12012سعٌد عباس15136

راسبفقط سبعت و خمسون193857شهم ربوع16127

واجحفقط واحد وستون194261طه البنات17133

واجحفقط سبعون214970عبد الرزاق عبد المنعم18104

راسبأربعت عشزة فقط14014عبد هللا الحزوان1990ً

راسبفقط خمسون183250عبد هللا عنكوز20123

راسبفقط ثماويت وثالثون162238عدنان خوري21105

راسبفقط ستت و خمسون213556عمر الشحنه22101

واجحفقط اربعت وستون184664فراس البارودي23121

واجحفقط اربعت وستون224264فرح الرزق24103

واجحفقط ثماويت و ستون175168قاسم الحج2580ً

واجحفقط اثىان و سبعون165672لؤي قروانً الخطٌب26115

راسبفقط واحد وخمسون133851مارٌو عفور2791

واجحفقط سبعت وثماوون186987محمد مهدي لطف2898ً

 (دارات كهربائية  )عالمات مقرر 
2017-2016العام الدراسي – الفصل الثاني– قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن - السنة الثانية

اسم الطالب الرقم الجامعي م

العالمة

الىتيجت
عالمة 

العملي 

(30)

عالمة 

النظري 

 (70)

مالحظات 



 Syrian Arab Republic

 University of Hama

 Applied Faculty 


الجمهورٌة العربٌة السورٌة  

 جامعة حماة  

الكلٌة التطبٌقٌة

 (دارات كهربائية  )عالمات مقرر 
2017-2016العام الدراسي – الفصل الثاني– قسم التغذية الكهربائية للمنشآت الصناعية و المدن - السنة الثانية

اسم الطالب الرقم الجامعي م

العالمة

مالحظات الىتيجت

واجحفقط ستت وتسعون276996محمود االسعد29214

راسبفقط واحد وخمسون183351مرح سقر30150

واجحفقط ستون204060مصطفى غٌبور31216

واجحفقط ثالثت و ستون154863معاذ الخراز32142

ايقافدرغام فرنسٌس33130

ايقافمحمد سلطان3495

واجحفقط ستون194160جمعت الجابز3540

راسبسبعت عشزة فقط17غ17راويا عبيسي3635

واجحفقط اربعت وستون204464عبد الزحمه سعتيىي375

راسبفقط سبعت وثالثون142337عدوان دهيمش3812

راسباثىتا عشزة فقط12غ12عدوان طزبيه3957

واجحفقط ثماويت و ستون145468عمز وكاع4042

راسبفقط اثىان وخمسون153752غشل البابا4153

راسبفقط تسعت وخمسون124759قمز سلوم4214

راسبفقط خمسون173350محمد المحمد4347

واجحفقط تسعت و ستون294069مىذر سمشم4429

راسبفقط اربعت وثالثون122234واصز الحسيه454

راسبفقط ثماويت و اربعون123648وور الديه معطي4611

فقط واحد و اربعونكتابة41

أعضاء  لجنة الرصد

     رئيس اللجنةعضوعضوعضوعضوامٌن السر

طلة دندشلً.    م    رنا الجرفهناء الحاج علًمجدي الثلثلمى عقده.م

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

48.78%


