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الجمهورٌة العربٌة السورٌة  

 جامعة حماة  

الكلٌة التطبٌقٌة  

المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راضبفقط خمطىن163450أحمد السطوف1199

راضبفقط خمطت واربعىن93645أحمد المحمد2193

راضبثالثت عشرة فقط13غ13آالء اللبابٌدي3162

واجخفقط ضبعىن145670أنس العز الدٌن4172

واجخفقط تطعت و ضتىن155469ابراهٌم الحسٌن5185

راضبثالثت عشرة فقط13غ13ابراهٌم للو الطوٌل6197

راضبفقط ثماوٍت و اربعىن163248احمد الطٌار7174

واجخفقط خمطت و ضتىن115465انس ضمان8191

راضبفقط خمطت واربعىن93645اٌلً قاموع9212

واجخفقط ثالثت وضبعىن96473حمزة الشعار10210

واجخفقط ضتت وضتىن145266زٌاد الغنم11207

واجخفقط ضتىن164460سعد الدٌن ابو علو12182

سعٌد شحٌمه13201

راضبفقط تطعت وخمطىن95059طه الحمٌدي14161

واجخفقط ثالثت و ضتىن135063طونً ترك15155

واجخفقط ثماوٍت و ضتىن145468عباده مختار16188

راضبفقط اربعت و اربعىن103444عبد االله ابو سمره17179

راضبفقط ضتت و خمطىن144256عبد البدٌع اجلٌق18203

راضبفقط تطعت و اربعىن94049عبد هللا بكري غنامه19196

راضبفقط ثالثت واربعىن172643عبد الهادي العمر المسعود20180

راضبفقط ضبعت و خمطىن114657عبد الهادي موصل21170ً

واجخفقط ضتت وضتىن145266عبٌدة موصل22159ً

راضبتطعت عشر فقط91019عبٌده الزعب23189ً

واجخفقط ضبعىن125870عبٌده زٌدان24208

راضبعشر فقط1010عماد الحسن25175

عمار بكري غنامه26211

واجخفقط ضتت وضبعىن166076عمر الحمود27184

راضبفقط وادذ وخمطىن94251مؤٌد اسعد الطالب28190

واجخفقط خمطت وضبعىن116475محمد اباظ29195

راضبفقط اربعىن103040محمد االحمد30169

 (-   1-لغة اجنبية  )عالمات مقرر 
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الىتٍجت
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(20)

عالمة 
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واجخفقط خمطت وثماوىن117485محمد المنصور31168

واجخفقط ثالثت وثماوىن176683محمد رامً سلوم32167

واجخفقط اربعت وضبعىن146074محمد زٌنو33183

راضبفقط خمطت واربعىن113445محمد شٌحان34198

راضبفقط ضبعت و خمطىن154257محمد نصر بارودي35192

راضبفقط ضبعت و خمطىن134457محمود الحموده36200

راضبفقط ثالثت وخمطىن94453محمود السفر37194

مسلم ادرٌس38209

واجخفقط تطعت وثماوىن157489نادٌا الشٌخ عل39153ً

واجخفقط وادذ وضبعىن155671ٌوسف عربش40204

واجخفقط ثالثت وضبعىن136073ٌونس ارحٌم41164

سعٌد العٌان42206

فؤاد السلٌمان43156

واجخفقط تطعت و ضتىن155469أدمذ بشلمىو4484ً

واجخفقط خمطت وثماوىن157085آالء العبذهللا4525

راضبفقط ثالثت واربعىن93443أدمذ لطىف46114

واجخفقط ثماوٍت و ضتىن165268أمجذ كف الغسال4776

راضبفقط تطعت وخمطىن134659أٌمه الطٍار48132

واجخفقط اربعت وضتىن105464دمسة الصبىح4926

راضبفقط ثالثت واربعىن133043زاهذ طىٍش50113

واجخفقط ثالثت و ضتىن135063زٌىت فاعىر5167

راضبثالثت عشرة فقط13غ13ضعٍذ عباش52136

واجخفقط تطعت و ضتىن96069شهذ زكار532

واجخفقط خمطت وضبعىن136275طه البىاث54133

راضبفقط ثالثت وخمطىن134053عبذ هللا عىكىز55123

راضبثالثت عشرة فقط13غ13عذوان البكري5683

واجخفقط ضبعت وضتىن155267عذوان طربٍه5757

واجخفقط ضتت وضتىن145266عمر الشذىت58101

واجخفقط اثىان وضتىن144862عٍطى خالذ كردي59124

راضبفقط اربعت و اربعىن103444غسل البابا6053

واجخفقط ثالثت و ضتىن154863لؤي قرواوً الخطٍب61115

راضبثالثت عشرة فقط13غ13مذمذ ضعٍذ الىاوي62134

واجخفقط اربعت وثماوىن186684مذمذ بظ63128
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واجخفقط وادذ وثماوىن136881مذمىد العثمان64125

راضبفقط ثماوٍت و اربعىن103848مىضى الذمىد6545

راضبفقط وادذ وخمطىن133851ٌىوص زٌذان66100

فقط خمسة وخمسونكتابة55

أعضاء  لجنة الرصد

     رئيس اللجنةعضوعضوعضو       امٌن السر

طلة دندشلً.    مرنا الجرفهناء حاج علً        مجدي الثلثلمى عقده.       م

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

56%
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مالحظات 
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     رئيس اللجنة

طلة دندشلً.    م

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ


