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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسبسبعة عشرة فقط17غ17أسامة القصاب1135

راسبفقط اربعة وخمسون292554أمير السيد393

ناجحفقط واحد وتسعون345791أيهم بيطار4260

راسبستة عشر فقط16غ16اياد العظم6122

راسبفقط تسعة وعشرون29غ29بالل خياره9249

ايقافبنان جاجة10139

ناجحفقط اثنان وستون293362بيان الحميد11157

راسبفقط ثالثون28230حمزه الشمطيه13149

راسبفقط تسعة و اربعون262349خالد الخالد14117

ناجحفقط تسعون315990خلدون ياسين دالي15174

راسبفقط اربعة وثالثون34غ34رزان المحمود16109

ناجحفقط ثالثة و ستون283563روان عابدين19137

راسبسبعة عشرة فقط17غ17سمير سلطان21152

راسبفقط ستة واربعون291746عبد الرزاق عرفه24148

ناجحفقط ثالثة وثمانون255883عبد الصمد الخليف2597

راسبفقط خمسة وخمسون292655عبد الكريم مشلح26164

راسبفقط سبعة و خمسون243357عبيدة الرفاعي27255

ناجحفقط سبعة وثمانون335487عدي الشيخ28259

ناجحفقط ثالثة وثمانون275683عطاء بربر29103

ناجحفقط واحد وسبعون323971عالء القذافي3070

راسبفقط ستة وثالثون162036علي قاسم3199

راسبتسعة عشر فقط19غ19علياء فاعوري32262

راسبستة عشر فقط16غ16عماد النجار3394

راسبفقط ستة وعشرون21526عمر الحسين3491

ناجحفقط خمسة وتسعون375895عمر الشواخ3579

راسبفقط اربعة وعشرون21324عمر العمر36101

راسبفقط سبعة و خمسون223557غالب مغمومه37156

راسبفقط اربعة وثالثون29534فخر الدين معطي4060

ناجحفقط ثمانية و ستون323668لؤي النشار41119

ناجحفقط اربعة وسبعون324274مؤمنة مصري42144

 (مبادئ الذكاء الصنعي   )عالمات مقرر 

2017-2016العام الدراسي – الفصل الثاني – قسم تقنيات الحاسوب – السنة الثالثة

اسم الطالب الرقم الجامعي م
العالمة

النتيجة عالمة 

العملي

عالمة 

النظري

مالحظات 



 Syrian Arab Republic

 University of Hama

 Applied Faculty 


الجمهورية العربية السورية  

 جامعة حماة  

الكلية التطبيقية

 (مبادئ الذكاء الصنعي   )عالمات مقرر 

2017-2016العام الدراسي – الفصل الثاني – قسم تقنيات الحاسوب – السنة الثالثة

اسم الطالب الرقم الجامعي م
العالمة

مالحظات النتيجة
راسبفقط خمسون272350مؤيد كناكر4352

ناجحفقط خمسة و ستون293665مازن الحيدر45171

راسبفقط ستة واربعون252146محمد البكور46100

راسبفقط خمسة وخمسون213455محمد الشرابي4788

ناجحفقط ستة وستون264066محمد الكردي48116

راسبفقط خمسة وخمسون262955محمد المصري4998

راسبفقط واحد وخمسون232851محمد الملحم50110

راسبفقط خمسة وعشرون23225محمد خير الشيخ خالد5150

راسبستة عشر فقط16غ16محمد معتصم المدهلل52112

راسبفقط خمسة وثالثون251035محمد نور النعيم53146

راسبفقط خمسة وثالثون35غ35ميساء سلوم55147

حرماننازك حنيظل56104

راسبفقط خمسة وثالثون35غ35نهيده قراجه5890

ناجحفقط اثنان وتسعون355792نورشان قحيص59161

ناجحفقط ثمانية وسبعون334578نوفه الرحال6017

راسبفقط ستة و خمسون272956هدى جوهر62138

ايقاففاطمة بخاري63131

ناجحفقط ثالثة و ستون204363اياس اشرف6449

ناجحفقط واحد وستون253661باسل عنكوز 6527

راسبفقط اربعة وعشرون24024حسام عسكر6746

راسبفقط ثمانية وعشرون20828عماد زيون68134

ناجحفقط اثنان و سبعون234972محمد بشير البارودي6964

راسبفقط خمسة وخمسون233255محمد بشير طحان7024

راسبفقط ثالثة وخمسون203353محمد بنغالي7145

ناجحفقط اربعة وسبعون324274علي قبش7223

فقط اثنان و اربعونكتابة42
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