
 7102/7102للعام الدراسي   الفصل االول          قائمة درجات امتحانات           الجمهورية العربية السورية
 )حملة(/4: التحليل/المقرر       الثانية)راسبون(      السنة :       جامعة حماه
 تاريخه                   نوع االمتحان:                 كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

السنة درجة اعمال 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  عشرة فقط 01 01  عدنان االء سليمان 0

 تسعون فقط 01ناجحة   سليمان االء مصطفى 2

  ثالث وستون فقط 33 33  محمد احمد محمد  3

  خمس واربعون فقط 44 44  جهاد اسعاف السليمان 4

 ستون فقط 31ناجح   حسن اصف زمزم 4

 تسعون فقط 01ناجحة   فائز آية ضوا 3

 ستون  فقط 31ناجحة   حيدر بلسم المعروف 7

  غائب غائب غائب  منير جعفر ادريس 8

  غائب غائب غائب  عماد حال كاجان 0

  غائب غائب غائب  باسل حسن سليمان 01

  غائب غائب غائب  واصل خالد خالد 00

 خمس وتسعون فقط 04ناجح   محمد يوسفدانيال  02

 خمس وتسعون فقط 04ناجحة   نزار دعاء صالح 03

  خمس وستون فقط 34 34  ماهر ديمة شموط 04

  غائب غائب غائب  عبد الكريم رائد شحادة 04

 فقط خمس وستون 34ناجحة   غسان رزان الونس 03

 فقطسبعون خمس و 74ناجحة   احمد رشا احمد 07

 فقط ثمانون خمس و 84ناجحة   اسعد سالم رشا 08

 فقط سبعون  71ناجحة   ابراهيم رنا نعمه 00

 فقط سبعون  71ناجحة   فواز رهف سلوم 21

 فقط اربع وستون 34ناجحة   احمد رهف عرفة 20

 فقط ستون  31ناجحة   يوسف رهف محفوض 22

 فقطسبعون خمس و 74ناجحة   محمد ريم ميهوب 23

  خمس وعشرون فقط 24 24  معن فاكهزينه  24

  اربعون فقط 41 41  فايز ساره عكيلي 24

 رئيس شعبة  االمتحانات     رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم        امين سر اللجنةالناعيسى                 مسجل اول:

 الدكتور طاهر محمد             د.هيثم وطفه          رابعة زيدان       صفاء رضوان            افلين شحود              مسجل ثاني:

     وئام علي مدقق:
 



 7102/7102للعام الدراسي   الفصل االول          قائمة درجات امتحانات           الجمهورية العربية السورية
 /4التحليل/ :المقرر       الثانية )راسبون(     السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                   نوع االمتحان:                 لية العلومك

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 تسعون فقط 01ناجح   فهيم سليمان ضاهر 23

 خمس وتسعون فقط 04ناجح   عدنان سليمان فياض 27

  غائب غائب غائب  علي شعيب احمد 28

 ستون فقط 31ناجح   كفاح شعيب نصر 20

  خمس وثالثون فقط 34 34  فرحان شغاف محفوض 31

  عشرون فقط 21 21   شذا السليمان 30

  غائب غائب غائب  يونس عالء الدين علي 32

 خمس وثمانون فقط 84ناجح   عبد الرحمن علي اسعد 33

  غائب غائب غائب  اسماعيل علي خلف 34

  غائب غائب غائب  نزار  علي صعب  34

 سبعون فقط71ناجح   احمد عيسى درويش 33

  غائب غائب غائب  محمد غدير نور الدين 37

  غائب غائب غائب  محمد غنوه محمود 38

  غائب غائب غائب  انيس كاترين ديوب  30

 فقطسبعون خمس و 74ناجح   كنان احمد كادان 41

 فقطتسعون خمس و 04ناجح   بشار كارلس كوسى 40

 ست وتسعون فقط 03ناجحة   نضال لجين وزاز  42

 ستون فقط 31ناجح   باحيض ماهر النمر 43

  غائب غائب غائب  اديب محمد فوزي المصري 44

 ثمانون فقط 81ناجح   سمير محمد منصور 44

  خمس وثالثون فقط 34 34  جهاد فرحهمرح  43

 ثمانون فقط 81ناجحة   محمد إبراهيم همرو 47

  غائب غائب غائب  ايمن مروى علوش 48

  خمس درجات فقط 4 4  احمد ميالد فندي 40

 ستون فقط 31ناجحة  خضر نغم الصالح 41

 رئيس شعبة  االمتحانات     رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم        امين سر اللجنةالناعيسى                 مسجل اول:

 الدكتور طاهر محمد             د.هيثم وطفه          رابعة زيدان       صفاء رضوان            افلين شحود              مسجل ثاني:

     وئام علي مدقق:
 

 



 7102/7102للعام الدراسي   الفصل االول          قائمة درجات امتحانات           الجمهورية العربية السورية
 /4التحليل/: المقرر       الثانية )راسبون(     السنة :       جامعة حماه
 تاريخه                   نوع االمتحان:                 كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  عمادالدين نغم خليفة 40

 خمس وسبعون فقط 74ناجحة   محمد نغم مسعود 42

 ثمانون فقط 81ناجحة   احمد نوار حسون 43

 ستون فقط 31ناجحة   أنور نور العوض 44

  غائب غائب غائب  عامر نورة ونوس 44

 ستون فقط 31ناجحة   الياس هديل الياس 43

 ستون فقط 31ناجحة   سلمان هزار هدله 47

 ثمانون فقط 81ناجحة   سيف هال حسن 48

 خمس وسبعون فقط 74ناجحة   احمد هيفاء الديب 40

  غائب غائب غائب  اديب وليم عبد هللا 31

  اربعون فقط 41 41   يوسف العلي 30

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات     رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم        امين سر اللجنةالناعيسى                 اول: مسجل

 الدكتور طاهر محمد             د.هيثم وطفه          رابعة زيدان       صفاء رضوان            افلين شحود              مسجل ثاني:

     علي وئام مدقق:
 

 

 

 

 



 7102/7102للعام الدراسي   الفصل االول          قائمة درجات امتحانات           الجمهورية العربية السورية
 /4التحليل/: المقرر            الحملةالسنة :       جامعة حماه
 تاريخه                   نوع االمتحان:                 كلية العلوم

سل
سل

م
 

 والنسبة االسم

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  ثالثون فقط 31 31   بشرى ميهوب 0

  خمس وستون فقط  34 34   حسن االبيض  2

  ثالث وسبعون فقط  73 73   نور فندي  3

  عشر درجات فقط  01 01   بتول جليس 4

  ستون فقط  31 31   دانيال البردان  4

  غائب  غائب غائب   رنيم احمد  3

  غائب  غائب غائب   سمر العباس  7

  ستون فقط 31 31   دانيال عبيد  8

  غائب غائب غائب   مصعب المنصور 0

  خمس وسبعون فقط 74 74   حبيب حبيب  01

  ستون فقط 31 31   اية قهوجي 00

  ثمانون فقط 81 81   قهوجيوفي الدين  02

  اربعون فقط 41 41   رواد علوش  03

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات     رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم        امين سر اللجنةالناعيسى                 مسجل اول:

 الدكتور طاهر محمد             د.هيثم وطفه          رابعة زيدان       صفاء رضوان            افلين شحود              مسجل ثاني:

     وئام علي مدقق:
 

 

 

 

 

 

 



 


