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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسبفقط ستة واربعون123446أسيد األحمدتي2277

راسبتسعة عشر فقط19غ19بالل الشيخ احمد6265

راسباثنتا عشرة فقط12012حمزة المنصور7266

راسبفقط ثمانية وثالثون122638خليل الخليل10312

راسبفقط خمسة وثالثون122335سامي نجار14271

راسبفقط اربعة وخمسون153954عبد الرحمن المسدي19301

راسبفقط ثالثة وعشرون131023عبد الرحمن النحاس20305

راسبفقط ثمانية و خمسون134558عبد الرحمن الهبيان21319

راسبفقط ثمانية و خمسون154358عبد الرحمن عدي22284

راسبخمسة عشرة فقط10515عبد الرحمن كوجان23302

راسبسبعة عشرة فقط10717عبد الكريم الخطيب24300

راسبفقط ثالثة وخمسون153853عبد هللا الحسن25276

راسبفقط ثالثة وثالثون151833عبد هللا باظو26267

حرمانعلي رمضان27280

راسبفقط تسعة وعشرون141529محمد المصري31314

راسبفقط ثمانية و اربعون133548محمد حايك32307

راسبفقط خمسون163450محمد حسام حاتم33299

راسباثنتا عشرة فقط12غ12محمود الرحمون36286

راسبفقط تسعة وعشرون101929محمود عنجاري37288

راسباثنتا عشرة فقط12غ12معتز البكور41274

راسبثالثة عشرة فقط13غ13منير العيد43278

راسبعشر فقط10غ10وليد الفارس47275

راسبفقط سبعة وعشرون131427ياسين اشرفي48318

راسبفقط ثمانية وعشرون121628يوسف الناصر50289

راسبفقط تسعة و ثالثون122739يونس نور الدين51268

ايقافعبد الحكيم الياسين52321

ايقافعثمان األصفر53294

ايقافعمرو الحريري54237

ايقافمحمد حنيظل55310

ايقافمحمود العيد56306

 (                   1رياضيات          )عالمات مقرر 
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راسبفقط ثمانية وثالثون162238أنس الجزار57207

راسبفقط واحد وثالثون141731أحمد حمدان61227

راسبفقط ثالثة وخمسون124153أزهر اللبابيدي62234

راسبخمسة عشرة فقط15غ15أكرم السلوم63236

راسبعشر فقط10غ10أمجد الخطيب64243

راسبعشر فقط10غ10بالل بنكه العدس66232

راسبفقط خمسة وخمسون104555رامي قيمر67213

راسبخمسة عشرة فقط15غ15روال السقا68250

راسبخمسة عشرة فقط15غ15رياض كف الغزال69207

راسبأربعة عشرة فقط14غ14ريمة المصري70200

راسبسبعة عشرة فقط12517سليمان محفوض71190

راسبفقط اثنان و ثالثون131932ضياء الخالد73208

راسبخمسة عشرة فقط15غ15عبد السالم زعبيه داحول74226

راسباثنتا عشرة فقط12غ12عبد الكريم الساكت75205

راسبسبعة عشرة فقط17غ17عبد هللا صليعي76224

راسبفقط ثمانية و خمسون154358عبد المؤمن سفاف77206

راسبخمسة عشرة فقط15غ15عصام المصري78225

راسبفقط ثالثة وخمسون163753عمر مخلالتي79222

راسبثالثة عشرة فقط13غ13فادي خشيفي81246

راسبفقط ستة وثالثون191736قصي الشرتح82214

راسبسبعة عشرة فقط12517قصي زعتيني83217

راسبفقط سبعة وثالثون152237ماهر بردان84195

راسبفقط ثمانية و خمسون104858محاسن كف الغزال85184

راسبأربعة عشرة فقط14غ14محمد الدرع86209

راسبفقط واحد وعشرون14721محمد اياد المدهلل87233

راسبعشر فقط10غ10محمد أنور المصري88202

راسبخمسة عشرة فقط10515محمد عدي92179

راسبفقط اربعة وثالثون151934محمد فايز شاكر93230

راسبثمانية عشرة فقط18غ18محمد فران94245

راسبثالثة عشرة فقط13غ13محمد نور حاتم95248

راسبفقط واحد وثالثون121931محمد ياسر موسي96247

راسبفقط ستة واربعون172946محمود القطمة97238
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راسبثمانية عشرة فقط18غ18محمود غناج98203

راسبعشر فقط10غ10محي الدين النجار99228

راسباثنتا عشرة فقط12غ12هشام االسعد100239

1ايقاف فيوسف قالويز101251

راسبعشر فقط10غ10ابراهيم الطه10243

حرمانأحمد طه دعاس10368

راسبفقط خمسة واربعون93645إياد العظم104122

راسبعشر فقط10غ10أسامة الشبيب10538

راسبعشر فقط10غ10أمير السيد10793

راسبعشر فقط10غ10أنس كركور10869

راسبفقط ثمانية و اربعون183048بالل خيارة111249

راسبثمان فقط8غ8جميل النجار112143

راسبتسع فقط9غ9حبيب أصبح113106

راسبثمان فقط8غ8حمزة كرماج114166

راسبثمان فقط8غ8حنان شاطوحي11587

راسبفقط سبعة و خمسون104757سمير سلطان116152

راسباثنتا عشرة فقط12غ12سامي دعدوع11725

راسبعشر فقط10غ10عبد هللا البكور11939

راسبعشر فقط10غ10عماد زيون121134

راسبعشر فقط10غ10عيسى جرجس12283

راسبثمان فقط8غ8غالب مغمومة123156

راسبعشر فقط10غ10محمد خير الشيخ خالد13050

راسباثنتا عشرة فقط12غ12محمد شادي حجازي131127

راسبفقط ثالثة وثالثون112233محمد معتصم المدهلل133112

راسبتسع فقط9غ9محمد نور النعيم134146

راسبخمسة عشرة فقط10515محمد نور بكور135123

راسبفقط ثالثة واربعون123143محمد نور عباس آغا13662

راسبأربعة عشرة فقط14غ14مصعب بكور137128

راسبعشر فقط10غ10ملهم غزي13884

راسبفقط خمسون104050مؤمن العجاجي13935

راسبفقط ثالثة وخمسون134053مؤيد كناكر14052

راسبعشر فقط10غ10محمد صهيب اليوسف143223
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راسبثمان فقط8غ8الياس دالل144105

راسبأربعة عشرة فقط14014حسين قرمة14586

راسبثمان فقط8غ8زياد فالحة147129

راسبثمان فقط8غ8محفوض بيطار148163

راسبفقط خمسون143650محمود ضبعان149

راسبستة عشر فقط16غ16علي بيزوك150

راسبفقط اثنان و اربعون142842محمد نور األصفر151

راسبفقط ستة وثالثون122436محمد ناجي المراد153

فقط ستة وتسعونكتابة96

أعضاء  لجنة الرصد

ًأمين السرعضو  رئيسا

عبدو زحلوق.ملمى السبع.مفاتن عزوز

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

44%

عضو

مجدي الثلث



 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  



 Syrian Arab Republic

 University of Hama

 Applied Faculty 


الجمهورية العربية السورية  

 جامعة حماة  

الكلية التطبيقية

s


