
 7102/7102لعام الدراسي الفصل االول          اقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية
 الهندسة التفاضليةالمقرر:       الرابعةالسنة :       جامعة حماه
   تاريخه:           نظري     نوع االمتحان:             كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %011النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  تسع وعشرون فقط 92 92  نضال احمد مطر 0

  غائب غائب غائب  محمد اشرف اسعد 9

  ثمان وسبعون فقط 87 87  نصر امجد علي 3

  واحد وخمسون فقط 10 10  عماد انطون يوسف 4

  تسع وستون فقط 92 92  غازي انوار السايس 1

  سبع وتسعون فقط 28 28  هشام بسمة الحمدو 9

  سبع وسبعون فقط  88 88  عائد ثراء قشوه 8

  خمس وسبعون فقط  81 81  موسى  جيانا سكاف 7

  تسع وستون فقط 92 92  كمال حسين المحمود 2

  ستون فقط 91 91  موسى حال ناصيف 01

  ستون فقط 91 91  سمير  حنا االمير 00

  غائب غائب غائب  وحيد خلود ابراهيم 09

  وعشرون فقطواحد  90 90  عمران دياال ابو خضور 03

  واحد وتسعون فقط 20 20  رمضان ديانا أحمد 04

  ثالث وخمسون فقط 13 13  جميل ديما عباس 01

  سبع وثمانون فقط 78 78  محمد  ديمةابراهيم 09

  غائب غائب غائب   ديجانير العيسى 08

  واحد وسبعون فقط 80 80  امطانيوس راما اسحاق 07

  ستون فقط 91 91  أميل ربا نصرا 02

  اثنان وسبعون فقط 89 89  سامر رنيم حالق 91

  ست وستون فقط 99 99  محمد رهف سالم 90

  واحد وخمسون فقط 10 10  أيمن روجيت حنون 99

  ستون فقط 91 91  سامر ريم الحلو 93

  صفر فقط صفر صفر  احمد ريم علي 94

  واحد وثمانون فقط 70 70  يوسف ريمة سمعان 91

 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:



 7102/7102لعام الدراسي الفصل االول              اقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية 
 الهندسة التفاضليةالمقرر:        الرابعةالسنة :       جامعة حماه
  تاريخه:             نظري    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  كريم زينة نداف 99

  ثالث وخمسون فقط 13 13  سمير سارة العوض 98

  خمس وثالثون فقط 31 31  راتب سامر عيسى 97

  ثالث وستون فقط 93 93  واصل سلمى وسوف 92

  سبع وسبعون فقط 88 88  محمد سمر حيدر 31

  اثنان وثمانون فقط 79 79  محمد سوار الصالح 30

  ثالث وخمسون فقط 13 13  رياض شهامه ابو حامضه 39

  ستون فقط 91 91  ميهوب صايا شعبان 33

  غائب غائب غائب  خليل ضحى عمران 34

  ثالث واربعون فقط 43 43  حبيب عفراء االبراهيم 31

  ثالثون فقط 31 31  محمد عال فاعور 39

  اربع وستون فقط  94 94   عال ناصيف 38

  ست درجات فقط 9 9  صالح علي الحسن 37

  ستون فقط 91 91   علي درغام 32

  واحد وثمانون فقط 70 70  سلمان علي سليمان 41

  صفر فقط صفر صفر  عيسى علي عيسى 40

  اثنان وعشرون فقط 99 99  محمد عهد شامي 49

  ستون فقط  91 91  علي لبنه محمد 43

  تسع وستون فقط 92 92  خليل لودي ابراهيم 44

  ست وستون فقط 99 99  مازن ماري العوض الجلقي 41

  ثالث وخمسون فقط 13 13  أحمد محسن  الحسون  49

  وخمسون فقطاربع  14 14  سليمان محمود المحمود 48

  غائب غائب غائب  أحمد محمود عباس 47

  ثمان وستون فقط 97 97  كامل مراد شعشع 42

  اثنان وستون فقط 99 99  ابراهيم مرح ابراهيم 11

 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:
 



 7102/7102لعام الدراسي الفصل االول          اقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية
    الهندسة التفاضليةالمقرر:     الرابعةالسنة :       جامعة حماه
  هتاريخ           نظري     نوع االمتحان:            كلية العلوم

سل
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

االمتحان درجة 

 %011النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  فايز مرح وسوف 10

  ست وستون فقط 99 99  ابراهيم مروى ابراهيم 19

  خمس واربعون فقط 41 41  لؤي مصعب صاطور 13

  ستون فقط 91 91  احمد منار اسماعيل 14

  فقط واحد وستون 90 90  فادي ميالدة سليم 11

  ستون فقط  91 91  محمود ندوه اسريو 19

  واحد وسبعون فقط 80 80  ابراهيم ندى الصواف 18

  ثالث وخمسون فقط 13 13  علي ندى بازو 17

  اثنان وستون فقط 99 99  مرعي نهلة المسيحي 12

  اربع وسبعون فقط 84 84  ابراهيم نور احمد 91

  ستون فقط 91 91  محمد هبة سعد 90

  ست واربعون فقط  49 49  غيث هبة فالحة 9

  ستون فقط 91 91  علي هبةاسعد 93

  اثنتاعشر فقط 09 09  جهاد هدى خليل 94

  ثمان وسبعون فقط 87 87  ابراهيم ورد فرج 91

  اثنان وخمسون فقط 19 19  عبد الرحمن وصال حمضمض 99

  فقطواحد وخمسون  10 10  عماد الدين والء رستم 98

  ثمان وثالثون فقط 37 37  عدنان يزن احمد 97

 

 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:
 

 

 


