
 7102/7102للعام الدراسي  الفصل االول          قائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية
 / حملة7الطبولوجيا /المقرر:      )راسبون( الثالثةالسنة :       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

  سبعون فقط 01 01  سليمان االء جمول 0

  ستون فقط 01 01  ياسر احمد احمد 2

  سبعون فقط 01 01  صالح احمد ونوس 3

 ستون فقط 01ناجح  تركي امجد اليوسف 4

  ثالثون فقط 31 31  محسن بتول خضور 5

  سبعون فقط 01 01  نزيه بشرة ميهوب 0

  ست واربعون فقط 40 40  رامي جوني نمو 0

  ستون فقط 01 01  نعمه جيما بيطار 8

  غائب غائب غائب  نديم حبيب حبيب 9

  غائب غائب غائب  علي خديجة الدرزية 01

  خمس وستون فقط 05 05  هيثم راما حسن 00

 ستون فقط 01ناجحة  احمد ربا شحود 02

 اثنان وستون فقط  02ناجحة   قيس رهف نده 03

  غائب غائب غائب  سليمان زينب عوض 04

  غائب غائب غائب  محمد سمر العباس 05

  خمس وستون فقط 05 05  حسن عالء العيسى 00

 ستون فقط 01ناجح   يوسف علي فاضل 00

  خمس وسبعون فقط 05 05  احمد عيسى الشدود 08

 ستون فقط 01ناجح   كاظم عيسى مصا 09

  ست وستون فقط 00 00  ثابت غنوة الخطيب 21

  ستون فقط 01 01  فايز فرح وسوف 20

  ستون فقط 01 01  حكمات كارولين الضاهر 22

  غائب غائب غائب  ماجد كلوديا محفوض 23

  غائب غائب غائب  قيس مارو موراني 24

  اربعون فقط 41 41  علي محمود حمود 25

 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
 / حملة7الطبولوجيا /مقرر:   ال   )راسبون( الثالثةالسنة :       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

  سبعون فقط 01 01  محمد مرح عياش 20

 ستون فقط 01ناجحة  يوسف ميس الوسوف 20

  غائب غائب غائب  خليل مصعب المنصور 28

  ستون فقط 01 01  سلطان هالل العرب 29

  فقطاربعون  41 41  احمد وفاء الحوري 31

  خمس وخمسون فقط 55 55  رياض يسرى الرحمون 30

  غائب غائب غائب  محمد وفي الدين قهوجي 32

 

 

 رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم          رئيس شعبة  االمتحانات        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
 / حملة7الطبولوجيا /المقرر:      )راسبون( الثالثةالسنة :       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

  خمس وستون فقط 05 05   دياال ابو خضور 0

  ستون فقط 01 01   ريم الحلو  2

  ستون فقط 01 01   صايا شعبان  3

  سبعون فقط 01 01   عال فاعور  4

  ستون فقط 01 01   عهد شامي  5

  خمس وعشرون فقط 25 25   محمود عباس  0

  ستون فقط 01 01   مراد شعشع 0

  خمس واربعون فقط 45 45   ندوة اسريو 8

  ستون فقط 01 01   ندى الصواف 9

  ستون فقط 01 01   نهلة المسيحي  01

  غائب غائب غائب   هبة اسعد  00

  ثمان واربعون فقط 48 48   هبة فالحة 02

  خمس وستون فقط 05 05   وصال حمضمض  03

  خمس واربعون فقط 45 45   ميالدة سليم  04

  غائب غائب غائب   خلود ابراهيم  05

  ستون فقط 01 01   ضخى عمران 00

  خمس واربعون فقط 45 45   مروةابراهيم ابراهيم 00

  اربعون فقط 41 41   يزن احمد 08

  ستون فقط 01 01   والء رستم 09

  ستون فقط 01 01   سامر عيسى 21

  سبع واربعون فقط 40 40   ريم احمد علي  20

  ستون فقط 01 01   حنا االمير  22

  اثنان وسبعون فقط 02 02   ديما ابراهيم  23

  غائب غائب غائب   راما اسحاق 24

  ستون فقط 01 01   روجيت حنون 25

 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
 / حملة7الطبولوجيا /المقرر:      )راسبون( الثالثةالسنة :       جامعة حماه
 تاريخه:                             نوع االمتحان:                كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

اعمال السنة درجة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  ثمان وعشرون فقط 28 28   زينةنداف 20

  ثالث وستون فقط 03 03   سلمى وسوف  20

  غائب غائب غائب   علي الحسن  28

  واحد واربعون فقط 40 40   مرح وسوف  29

  خمس وثمانون فقط 85 85   محسن الحسون   31

  اثنان وستون فقط 02 02   ديجانير العيسى  30

 

 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:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


