
 7102/7102للعام الدراسي الفصل االول              قائمة درجات امتحانات           الجمهورية العربية السورية
 /7الميكانيك /المقرر:       الثالثةالسنة :       جامعة حماه
 تاريخه                             نوع االمتحان:                 كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 مليالع

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  تسع وعشرون فقط 92 92  هاشم ابتسام خضور 0

  اربع درجات فقط 4 4  شوكات احمد جوهرة 9

  غائب غائب غائب  عادل احمد عيد  3

  خمس وثالثون فقط 33 33  أحمد اسراء خليفة 4

  فقط ستون 01 01  علي آالء ليال 3

  اربع وعشرون فقط 94 94  محمود أناغيم الحمود 0

  ست وثالثون فقط 30 30  الياس آني زحلوق 7

  ست وعشرون فقط 90 90   آية قهوجي 8

  ست عشرة فقط 00 00  هيثم بتول االبراهيم 2

  اربع درجات فقط 4 4  محمد بتول جليس 01

  فقطاربع وثالثون  34 34  يعقوب بتول سلمان 00

  صفر فقط صفر صفر  جمال بتول مرهج 09

  صفر فقط صفر صفر  محمود بديعة غضنفر 03

  ثمانية عشر فقط 08 08  ابراهيم بشرى علي 04

  اثنان وعشرون فقط 99 99  عصام جورجي محفوض 03

  خمس وتسعون فقط 23 23  مرهف جيما اسبر 00

  فقطاثنان وعشرون  99 99  عباس حسن االبيض 07

  اربع درجات فقط 4 4  علي حال سليمان 08

  غائب غائب غائب  عيسى دانيال البردان  02

  اربع درجات فقط 4 4  أنيس ديانا بلول 91

  غائب غائب غائب  صالح دانيال عبيد 90

  سبع وثالثون فقط 37 37  رمضان رنيم احمد  99

  ستون فقط 01 01  باسم رنيم وسوف 93

  ست وثالثون فقط 30 30  محمود العبدهللارهام  94

  ست وستون فقط 00 00  صالح رهف االسكندر 93

 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
 /7الميكانيك /المقرر:      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

  اربع و عشرون فقط 94 94  علي رهف السليمان 90

  ست عشرة فقط 00 00  حسن رهف حمود 97

  ست درجات فقط 0 0  مرهف رهف سكاف 98

  غائب  غائب غائب  عدنان رهف عجيب 92

  ستون فقط 01 01  فؤاد رؤى سالمي 31

  اربع عشرة فقط  04 04  حسين رواد علوش 30

  مائة فقط 011 011  مرهف ريم اسبر 39

  فقطست عشرة  00 00  امين ريم علي 33

  اثنان وعشرون فقط 99 99  مدحت زينب محمود 34

  ست درجات فقط 0 0  سليمان زينة سعيد 33

  ثمان وسبعون فقط 78 78  ماجد ساره شعاع 30

  ثمان وثالثون فقط 38 38  عماد سالي الحج 37

  اثنان واربعون فقط 49 49  علي سالم ابراهيم 38

  وثالثون فقطاثنان  39 39  منال سمر قاروط 32

  سبع وستون فقط 07 07  محمد سميه جبيلي 41

  ثالثون فقط 31 31  محمود صفيه سلطان 40

  شر فقطاثنتاع 09 09  نورس عباس محمد 49

  ثمانية عشر فقط 08 08  ضاهر عبدو ليون 43

  ثمان وعشرون فقط 98 98  نضال علوه ابراهيم 44

  عشرة فقط اربع 04 04  محمود علي  الشعار 43

  غائب غائب غائب  عبد الكريم علي سليمان  40

  ست وستون فقط 00 00  عيسى عمران عيسى 47

  سبع وعشرون فقط 97 97  نجيب غيداء خضور 48

  صفر فقط صفر صفر  نضال غنى رقية 42

  ثمانية عشر فقط 08 08  عماد فاتن البيطار 31

 رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم   08رئيس 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          لسوريةالجمهورية العربية ا
 /7الميكانيك /المقرر:        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

  اربع درجات فقط 4 4  فواز فاتن حمود 30

  ثمان وواربعون فقط 48 48  طارق فاطمة الجرك 39

  ست درجات فقط 0 0  محمد فاطمة اليونس 33

  اربع عشرة فقط 04 04  محمود كاترين علي 34

  عشرون فقط 91 91  حنا كارين ضاهر 33

  اربع وثالثون فقط 34 34  فاتح كلودا نجار 30

  ثالثون فقط 31 31  حسين كنان إبراهيم 37

  غائب  غائب غائب  محمود لجين مخلوف 38

  صفر فقط صفر صفر  نضال لجين مصطفى 32

  ستون فقط 01 01  مصطفى لمى علي الشيخ 01

  غائب  غائب غائب  السالم عبد مجد األحمد  00

  صفر فقط صفر صفر  مصطفى محمد العوير 09

  اربع عشرة فقط 04 04  حسين محمد حيدر مدور 03

  ثالثون فقط 31 31  غضنفر محمد غضنفر 04

  غائب غائب غائب  حامد محمود وقاف 03

  اثنان واربعون فقط 49 49  كامل محمود يوسف 00

  ثمان وثالثون فقط 38 38  علي مرام سليمان 07

  اربع درجات فقط 4 4  محمد مرح عثمان 08

  ستون فقط 01 01  أيمن ميراي طالع 02

  ست عشرة فقط 00 00  بسام نتالي قيطيم 71

  ستون فقط 01 01  سمير ندى برشيني 70

  اربع عشرة فقط 04 04  محمود نغم أحمد 79

  فقطثمانية عشر  08 08  علي نغم صالح  73

  اثنان وثالثون فقط 39 39  منصور نمير حسن 74

  غائب غائب غائب  بركات نور فندي 73

 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

 /7الميكانيك /المقرر:      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

  ست عشرة فقط 00 00  أنور نورا الحساني 70

  ثمان وثالثون فقط 38 38  سليمان هبا قرفول 77

  ثمان وعشرون فقط 98 98  مالك هبة درغام 78

  ستون فقط 01 01  غسان هالل قيطيم 72

  ستون فقط 01 01  مظهر يزن خضوري 81

  غائب غائب غائب  جمال يوسف كوسى 80

  غائب غائب غائب  نجيب يونس العدبه 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات     رئيس لجنة الرصد          عميد كلية العلوم        امين سر اللجنة               الناعيسى  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
 /7الميكانيك /المقرر:      )راسبون( الثالثةالسنة :       جامعة حماه
 تاريخه:                            نظري نوع االمتحان:                كلية العلوم

سل
سل

م
 

 والنسبة االسم

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 % 011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ستون فقط 01ناجحة  سليمان االء جمول 0

 ستون فقط 01ناجحة  ياسر احمد احمد 9

 ستون فقط 01ناجحة  صالح احمد ونوس 3

  ست وعشرون فقط 90 90  تركي امجد اليوسف 4

  اربع واربعون فقط 44 44  محسن بتول خضور 3

 ستون فقط 01ناجحة  نزيه بشرة ميهوب 0

  ثمان وعشرون فقط 98 98  رامي جوني نمو 7

  عشرة فقط 01 01  نعمه جيما بيطار 8

  عشرون فقط 91 91  نديم حبيب حبيب 2

  ستون فقط 01 01  علي خديجة الدرزية 01

  ست وعشرون فقط 90 90  هيثم راما حسن 00

  ثالثون فقط 31 31  احمد ربا شحود 09

  اربعون فقط 41 41  قيس رهف نده 03

  اثنان وثالثون فقط  39 39  سليمان زينب عوض 04

  غائب غائب غائب  محمد سمر العباس 03

  ست وعشرون فقط 90 90  حسن عالء العيسى 00

 ستون فقط 01ناجحة  يوسف علي فاضل 07

  غائب غائب غائب  احمد عيسى الشدود 08

 ستون فقط 01ناجحة  كاظم عيسى مصا 02

 اثنان وستون فقط 09ناجحة  ثابت غنوة الخطيب 91

  غائب غائب غائب  فايز فرح وسوف 90

  ستون فقط 01 01  حكمات كارولين الضاهر 99

  ثالثون فقط 31 31  ماجد كلوديا محفوض 93

  اثنان وثالثون فقط 39 39  قيس مارو موراني 94

  ستون فقط 01 01  علي محمود حمود 93

 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
 /7/الميكانيك 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

  اربع وعشرون فقط 94 94  محمد مرح عياش 90

  اثنان وثالثون فقط 39 39  يوسف ميس الوسوف 97

  غائب غائب غائب  خليل مصعب المنصور 98

  غائب غائب غائب  سلطان هالل العرب 92

  اربع درجات فقط 4 4  احمد وفاء الحوري 31

  عشرة فقط 01 01  رياض يسرى الرحمون 30

  ستون فقط 01 01  محمد وفي الدين قهوجي 39

       الحملة 

  ستون فقط 01 01   اشرف اسعد 0

  غائب غائب غائب   شهامة ابو حامضة 9

  اثنان وعشرون فقط 99 99   محمود المحمود 3

  غائب غائب غائب   مرح ابراهيم ابراهيم  4

  ستون فقط 01 01   ريم احمد علي  3

  غائب غائب غائب   انطون يوسف  0

  ستون فقط 01 01   مرح وسوف  7

  ثمانية عشر فقط 08 08   عال ناصيف 8

  ستون فقط 01 01   علي درغام 2

 

 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:
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


