
 1027/1022للعام الدراسي              الفصل االولقائمة درجات امتحانات            الجمهورية العربية السورية
 /)حملة(1اللغة /السنة :  االولى)راسبون(                          المقرر:       حماه جامعة

 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  اصف هضابراهيم الغ 0

  تسع وعشرون فقط 22 22  جالل  االء العشي 2

  ثمان درجات فقط 8 8  كمال آية خلف  3

 ثالث وستون فقط 33ناجحة  حسين ايناس المنصور 4

  خمس وخمسون فقط  55 55  تيسير باسل عامر  5

  غائب غائب غائب  عمر حازم المحمد  3

  ثالثون فقط 31 31  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  سبع درجات فقط  7 7  محمد حيدر شعبان   2

 ترقين قيد محمد خليل اسعد 01

 ستون فقط 31ناجحة   عيسى راسيل مصطفى 00

 ثمان وستون فقط 38ناجحة   عماد رزان نجم 02

  غائب غائب غائب  محمد رقية المحمود  03

  غائب غائب غائب  إسماعيل رهف السيجري 04

 ثمان وستون فقط 38ناجحة   عبد الكريم ريتا ندي 05

  غائب غائب غائب   روبيل زلوخ 03

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  07

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  08

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  02

  اربع درجات فقط 4 4  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 21

  غائب غائب غائب  موفق عبد الرحمن عرواني 20

  عشرون فقط 21 21  علي عال قهوجي 22

  غائب غائب غائب  صالح علي احمد   23

  خمسون فقط 51 51  نصر علي حسن  24

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

 الدكتور طاهر محمد          أ. سراب محمود    ابعة زيدان                رماري شندريش       رؤى الشعار                       مسجل ثاني:

    لوريس الحسن مدقق:



 1027/1022للعام الدراسي               الفصل االولقائمة درجات امتحانات            الجمهورية العربية السورية
 /)حملة(1اللغة / :السنة :  االولى)راسبون(                          المقرر     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  مالك علي شحود 25

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 23

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 27

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 28

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  22

 ستون فقط 31ناجحة   ابراهيم غنى أبو حمود  31

  اثنان وعشرون فقط 22 22  بسام غنى زيفة 30

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  32

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  33

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  34

  غائب غائب غائب  حسن فاطمة رحال 35

  خمس وستون فقط 35 35  علي لبانه صالح 33

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 37

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 38

  غائب غائب غائب  محمد لجين حسن 32

 خمس وستون فقط 35ناجحة  نداف ليال سليمان 41

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 40

  غائب غائب غائب  كريم ماري سواد 42

  اربع وعشرون فقط 24 24  شاهين مازن ملحم 43

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 44

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  45

  واحد وعشرون فقط 20 20  حسين محمد تقله  43

  فقطتسع عشرة  02 02  قاسم محمد حميد 47

 ستون فقط 31ناجح   ناجي محمد صبرة 48

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

 الدكتور طاهر محمد          أ. سراب محمود    ابعة زيدان                رماري شندريش       رؤى الشعار                        مسجل ثاني:

    لوريس الحسن مدقق:



 1027/1022للعام الدراسي              الفصل االولقائمة درجات امتحانات            الجمهورية العربية السورية
 لة(/)حم1اللغة /المقرر:    السنة :  االولى)راسبون(                             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  صافي محمد علي 42

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 51

 ستون فقط 31ناجحة   قيس نايا المطر 50

  واحد وثالثون فقط 30 30  عالء الدين نغم ضوا  52

  غائب غائب غائب  بعتيه وعد الظريفه 53

  غائب غائب غائب  علي يارا ضاحي  54

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 55

  غائب غائب غائب  عقل يوسف هدال 53

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 57

  ست درجات فقط 3 3  محسن يائل حسيسون 58

 الستضافةا

  غائب غائب غائب   ابراهيم الحلبي 0

  غائب غائب غائب   لمى الحوري 2

  غائب غائب غائب   والء عبد الحميد 3

 

 

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

 الدكتور طاهر محمد          أ. سراب محمود    ابعة زيدان                رماري شندريش       رؤى الشعار                        مسجل ثاني:

    لوريس الحسن مدقق:
 

 
 
 
 



 1027/1022للعام الدراسي              الفصل االولقائمة درجات امتحانات            السوريةالجمهورية العربية 
 /1اللغة االجنبية /المقرر:                                )الحملة(السنة :       جامعة حماه
 تاريخه                            نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %011النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   احمد الحمدو 0

  سبعون فقط 71 71   بتول سلهب 2

  غائب غائب غائب   بشار الحمدو  3

  غائب غائب غائب   جميل العشي 4

  ثالث وستون فقط 33 33   سارة عوكان 5

  اربع وستون فقط 34 34   شذى العلي 3

  غائب غائب غائب   عبد الهادي السعدي 7

  اربع درجات فقط 4 4   محمد الباكير 8

  اثنان وثالثون فقط 32 32   مها صواف  2

  غائب غائب غائب   نور عيسى 01

  واحد واربعون فقط 40 40   هبة عباس 00

  ثمان واربعون فقط 48 48   يوسف حاصود 02

  ستون فقط 31 31   اباء الخضر 03

  غائب غائب غائب   بتول االبراهيم 04

  غائب غائب غائب   رشا احمد  05

  غائب غائب غائب   رشا سالم 03

  غائب غائب غائب   عباس محمد 07

  غائب غائب غائب   عزيزة المحمود الخدوج 08

  غائب غائب غائب   عالء الدين علي 02

  غائب غائب غائب   كادان احمد 21

  غائب غائب غائب   كارلس كوسى  20

  غائب غائب غائب   محمد منصور 22

  غائب غائب غائب   نغم مسعود 23

 رصد      عميد كلية العلوم  االمتحانات         رئيس لجنة الرئيس شعبة             امين سر اللجنة      رزان بصو         اول: مسجل

 ر محمدالدكتور طاه         أ. سراب محمود    ابعة زيدان                ررؤى الشعار                       ماري شندريش         مسجل ثاني:

    لوريس الحسنمدقق:

 



 1027/1022للعام الدراسي              الفصل االولرجات امتحانات  قائمة د          الجمهورية العربية السورية
 /1اللغة االجنبية /المقرر:                             ()الحملةالسنة :       جامعة حماه
 تاريخه                            نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 االباسم 

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %011النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   هزار هدلة 24

  غائب غائب غائب   محمود يوسف 25

  ثالث عشرة فقط 02 03   احمد ونوس 23

  غائب غائب غائب   بتول سلمان 27

  غائب غائب غائب   رهف سلوم  28

  غائب غائب غائب   رهف عرفة 22

  غائب غائب غائب   رهف محفوض  31

  غائب غائب غائب   علي اسعد 30

  غائب غائب غائب   محمد العوير 32

  غائب غائب غائب   نغم خليفة 33

  غائب غائب غائب   مروى علوش  34

  غائب غائب غائب   محمود حمود  35

  غائب غائب غائب   خالد خالد  33

  غائب غائب غائب   اصف زمزم  37

  غائب غائب غائب   غدير نور الدين 38

  اربعون فقط 41 41   هديل الياس  32

  اربع وعشرون فقط 24 24   سماح راضي 41

  غائب غائب غائب   محسن المحمود 40

  ست وعشرون فقط 23 23   يوسف العلي 42

  غائب غائب غائب   نمر النمر 43

        

 

صد          عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الر      رئيس شعبة  االمتحانات       امين سر اللجنة     رزان بصو              اول: مسجل

 ر محمدالدكتور طاه         أ. سراب محمود    ابعة زيدان                ررؤى الشعار                           ماري شندريش        سجل ثاني:م

    لوريس الحسنمدقق:

 

 


