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الجمهورٌة العربٌة السورٌة  

 جامعة حماة  

الكلٌة التطبٌقٌة  

المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسبفقط ثمانيت و خمسون213758أحمد الخطٌب19

راسبفقط ستت وعشرون20626آالء العبد هللا225

ناجحفقط ثمانيت و ثمانون286088آمنه طوٌل337

راسبفقط ثالثون22830أنس الحالق4129

راسبفقط اثنان وعشرون22غ22بشار هالل546

ناجحفقط سبعت وستون214667جنٌد أبودان663

راسبفقط ثالثت وعشرون21223حمودي كنعان713

رانٌا عبٌس835ً

راسبفقط ستت واربعون232346رسمٌه رنو956

راسبفقط ستت و خمسون233356رهف برازي1050

ناجحفقط تسعت و ستون264369روان السكاف1120

راسبفقط خمست وخمسون253055زهراء محناٌة1255

راسبفقط ثالثون171330زهور غالٌٌن13147ً

راسبفقط خمست واربعون202545سامً زرزور1422

راسبفقط سبعت وعشرون19827شهد زكار152

راسبفقط ستت واربعون153146صافً القدور1671

ناجحفقط خمست وثمانون295685صفوان المصري17151

ناجحفقط خمست و ستون244165عدي الدروٌش1815

راسبفقط تسعت وخمسون194059علً الحالق19152

ناجحفقط ثمانون265480فاطمة األخرس2048

راسبفقط ثمانيت و اربعون242448قمر الزبدي2128

مجد البكور2261

راسبفقط ثمانيت وثالثون211738محاسن المصري الطرقج2359ً

ناجحفقط سبعت وثمانون256287محمد براء عقاد2444

راسبثمانيت عشرة فقط18غ18محمد بظ25128

ناجحفقط اثنان وستون224062محمد نور الدبٌك2621
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اسم الطالب الرقم الجامعي م

العالمة

النتيجت

راسبفقط واحد وعشرون21غ21محمود هنداوي2764

راسبفقط ثالثت وعشرون23غ23نغم نصره281

راسبفقط ثمانيت و اربعون242448نور حسٌن2936ً

راسبفقط خمست وعشرون25غ25هبة شبل3030ً

ثالثة وعشرونعدد المتقدمين

نسبة النجاح 

أعضاء  لجنة الرصد

رئيس اللجنةعضوعضوعضو

طلة دندشلً.مرنا الجرفهناء حاج علًمجدي الثلثلمى عقده.م

نصر القاسم.د.أ

23

34.79%

امٌن السر

مصدق عميد الكلية التطبيقية
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