
 2017/2018لعام الدراسي ل            الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 /2الجبر الخطي /المقرر:                االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                       نظرينوع االمتحان:       كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 االب اسم

جة اعمال السنة در

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  خمس وسبعون فقط 75 75  بسام الين حواضري 1

  اثنان وستون فقط 62 62  فراس أحمد العلي 2

  خمس وستون فقط 65 65  ابراهيم االء الشيخ 3

 ايقاف تسجيل عام غائب غائب غائب  فواز اسراء رقية 4

  اربع واربعون فقط 44 44  كامل تاال خليل 5

  خمس وعشرون فقط 25 25  سلمان تمانية عمر 6

  ستون فقط 60 60  يوسف حسين يوسف 7

  اربعون فقط 40 40  فارس حنان درويش 8

  سبع وثالثون فقط 37 37  سمير ذو الفقارحمود 9

  وثالثون فقطواحد  31 31  محمد رغد حسين 10

  ست واربعون فقط 46 46  معن رند زيود 11

  خمس وسبعون فقط 75 75  اسعد ريم سالم 12

  خمس وسبعون فقط 75 75  فائز زهرة حسن 13

  سبع وسبعون فقط 77 77  علي  زين العابدين ابراهيم 14

  سبع وسبعون فقط 77 77  شحادة زينب خضور 15

  خمس وسبعون فقط 75 75  عامر سارة فروح 16

  ثالثون فقط 30 30  فراس صبا عليا 17

  ثمان وتسعون فقط 98 98  عبد المنعم ضياء صعب 18

  اثنان وستون فقط 62 62  محمود عائدة غانم 19

  خمس وتسعون فقط 95 95  احمد  علي الهبش 20

  ستون فقط 60 60  اكرم عزيز العدي 21

  وسبعون فقطست  76 76  يوسف غزل غنم 22

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب  ماهر فرح دعدع 23

  تسعون فقط 90 90  عدنان فراس خلف 24

  ثمان وتسعون فقط 98 98  عدنان فاطر فياض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي                      الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    العربية السوريةالجمهورية 

 /2الجبر الخطي /المقرر:     االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                                             نظرينوع االمتحان:               كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  فادي فدوى العثمان آغا 26

  وتسعون فقط سبع 97 97  عبود لجين زاهر 27

  ست وستون فقط 66 66  غسان ليندا موسى 28

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب  ماهر مرح دعدع 29

  واحد وستون فقط 61 61  جبر ميار سليمان 30

  سبع وثمانون فقط 87 87  حيان ماري الشيخ 31

  وتسعون فقط سبع 97 97  اياد ماري غنوم 32

  فقط وسبعوناثنان  72 72  احمد مجد عباس 33

  ثمانون فقط 80 80  كامل ميرفت حسن 34

  ثمان وستون فقط 68 68  خالدمحمد  مخلصة زلوخ 35

  وتسعون فقط خمس 95 95  هشام ماريا دومط 36

  ثالثون فقط 30 30  عبد الكريم نبال مصطفى 37

  وخمسون فقط واحد 51 51  نعيم نغم حسن 38

  سبعون فقط 70 70  سالم نغم عباس 39

  ستون فقطخمس و 65 65  وفيق نور علي 40

  ستون فقطثمان و 68 68  يوسف ندى قشوة 41

  تسعون فقط 90 90  عيسى هديل بركات 42

  وتسعون فقط تسع 99 99  ريمون يارا رحال 43

  ستون فقط 60 60  امين  يارا حسن 44

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 



 

 2017/2018للعام الدراسي  الفصل الثاني          قائمة درجات امتحانات   لجمهورية العربية السوريةا

 /2الجبر الخطي /المقرر:          االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه          نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 نسبةاالسم وال

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  ثالث عشرة فقط 13 13  اصف ابراهيم الغضه 1

 سبعون فقط 70ناجحة  جالل  االء العشي 2

  عشرة فقط 10 10  كمال آية خلف  3

 ثمانون فقط 80ناجحة  حسين ايناس المنصور 4

 خمس وستون فقط 65ناجح  تيسير باسل عامر  5

  ثالث عشرة فقط 13 13  عمر حازم المحمد  6

 سبعون فقط 70ناجح  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  صفر فقط صفر صفر  محمد حيدر شعبان   9

 ستون فقط 60ناجحة  عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب  عماد رزان نجم 11

 خمس وستون فقط 65ناجحة  محمد رقية المحمود  12

  اربعون فقط 40 40  إسماعيل رهف السيجري 13

  خمس وتسعون فقط 95 95  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب   روبيل زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

 ثالث وسبعون فقط 73ناجح  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

 خمس وثمانون فقط 85ناجحة  علي عال قهوجي 20

 ستون فقط 60ناجح  صالح علي احمد   21

 خمس وثمانون فقط 85ناجح   نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد            رابعة زيدان       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان



 2017/2018للعام الدراسي        الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 /2الجبر الخطي /المقرر:االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                نظرينوع االمتحان:               كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 خمس وتسعون فقط 95ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

 ستون فقط 60ناجحة  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

 خمس وثمانون فقط 85ناجحة  حسن فاطمة رحال 33

 ستون فقط 60ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

 ستون فقط 60ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب  كريم ماري سواد 39

 سبعون فقط 70ناجح  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

 سبع وسبعون فقط 77ناجح  حسين محمد تقله  43

 ستون فقط 60ناجح  قاسم محمد حميد 44

 ستون فقط 60ناجح  ناجي محمد صبرة 45

 ستون فقط 60ناجح  صافي عليمحمد  46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  غائب غائب غائب  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد      رابعة زيدان                مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018راسي للعام الد                          الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 /2الجبر الخطي /لمقرر: (                                        ااالولى)راسبونالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                                          نظرينوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

 درجة اعمال السنة

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

 ستون فقط 60ناجحة  عالء الدين نغم ضوا  49

  ستون فقط 60 60  بعتيه وعد الظريفه 50

 اثنان وستون فقط 62ناجحة  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن يائل حسيسون 54

 حملة

  غائب غائب غائب   راما سلوم 1

  غائب غائب غائب   مارينا يوسف  2

  غائب غائب غائب   عالء الدين علي  3

  واحد وعشرون فقط 21 21   غنوة محمود 4

  عشرة فقط 10 10   محمد منصور  5

  غائب غائب غائب   نغم خضر الصالح  6

  صفر فقط صفر صفر   احمد محمد  7

  غائب غائب غائب   علي اسعد   8

  غائب غائب غائب   نورة ونوس 9

  غائب غائب غائب   مروى علوش  10

  غائب غائب غائب   محمد فوزي المصري  11

  غائب غائب غائب   لجين وزاز 12

  غائب غائب غائب   اصف زمزم  13

  ستون فقط 60 60   قاسم يارة ابو 14

  ثمان وثالثون فقط 38 38   محسن المحمود  15

 استضافة تسع عشرة فقط 19 19   معاز المبيض 16

 استضافة صفر فقط صفر صفر   ابراهيم الحلبي 17

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي          الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   العربية السوريةالجمهورية 

 /2اللغة االجنبية /المقرر:     االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                      نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

السنة  درجة اعمال

 يالعمل

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  واحد و ستون فقط 61 61  بسام الين حواضري 1

  خمس واربعون فقط 45 45  فراس أحمد العلي 2

  ثمان واربعون فقط 48 48  ابراهيم االء الشيخ 3

 عامايقاف تسجيل  غائب غائب غائب  فواز اسراء رقية 4

  ست وسبعون فقط 76 76  كامل تاال خليل 5

  ست عشرة فقط 16 16  سلمان تمانية عمر 6

  سبع و ستون فقط 67 67  يوسف حسين يوسف 7

  واحد و ستون فقط 61 61  فارس حنان درويش 8

  واحد و ستون فقط 61 61  سمير ذو الفقارحمود 9

  ثالث و ستون فقط 63 63  محمد رغد حسين 10

  ثمان و ستون فقط 68 68  معن رند زيود 11

  واحد وثمانون فقط 81 81  اسعد ريم سالم 12

  واحد وسبعون فقط 71 71  فائز زهرة حسن 13

  ستون فقط        60 60  علي  زين العابدين ابراهيم 14

  واحد و ستون فقط 61 61  شحادة زينب خضور 15

  غائب غائب غائب  عامر سارة فروح 16

  ثمان و ستون فقط 68 68  فراس صبا عليا 17

  سبعون فقط 70 70  عبد المنعم ضياء صعب 18

  ستون فقط  60 60  محمود عائدة غانم 19

  اربع وسبعون فقط 74 74  احمد  علي الهبش 20

  اثنان وسبعون فقط 72 72  اكرم عزيز العدي 21

  واحد ستون فقط 61 61  يوسف غزل غنم 22

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب  ماهر فرح دعدع 23

  ثمان وعشرون فقط 28 28  عدنان فراس خلف 24

  ستون فقط 60 60  عدنان فاطر فياض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 نمدقق:صفاء رضوا

 

 



 2017/2018للعام الدراسي             الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 /2اللغة االجنبية /المقرر:    االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                            نظرينوع االمتحان:               كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  ستون فقط 60 60  فادي فدوى العثمان آغا 26

  ستون فقط 60 60  عبود لجين زاهر 27

  واحد وثمانون فقط 81 81  غسان ليندا موسى 28

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب  ماهر مرح دعدع 29

  اثنان وخمسون فقط 52 52  جبر ميار سليمان 30

  سبع وثمانون فقط 87 87  حيان ماري الشيخ 31

  تسع وثمانون فقط 89 89  اياد ماري غنوم 32

  ست وسبعون قفط 76 76  احمد مجد عباس 33

  اربع وعشرون قفط 24 24  كامل ميرفت حسن 34

  غائب غائب غائب  محمد خالد مخلصة زلوخ 35

  تسع وسبعون فقط 79 79  هشام ماريا دومط 36

  خمس عشرة فقط 15 15  عبد الكريم نبال مصطفى 37

  ست درجات فقط 6 6  نعيم نغم حسن 38

  ثالث وثمانون فقط 83 83  سالم نغم عباس 39

  اثنان وستون فقط 62 62  وفيق نور علي 40

  اثنان وثمانون فقط 82 82  يوسف ندى قشوة 41

  تسع وعشرون فقط 29 29  عيسى هديل بركات 42

  اربع وتسعون فقط 94 94  ريمون يارا رحال 43

  ثالث وسبعون قفط 73 73  امين  يارا حسن 44

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد        رابعة زيدان           مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي             الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /2اللغة االجنبية /المقرر:     االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                     نظرينوع االمتحان:               العلوملية ك

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  اثنتا عشر فقط 12 12  اصف ابراهيم الغضه 1

  غائب غائب غائب  جالل  االء العشي 2

  سبع عشرة فقط 17 17  كمال آية خلف  3

 ثالث وستون فقط 63ناجحة   حسين ايناس المنصور 4

  اربع واربعون فقط 44 44  تيسير باسل عامر  5

  غائب غائب غائب  عمر حازم المحمد  6

  خمس وعشرون فقط 25 25  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  غائب غائب غائب  محمد حيدر شعبان   9

 ستون فقط 60ناجحة  عيسى راسيل مصطفى 10

 ثمان وستون فقط 68ناجحة  عماد رزان نجم 11

  سبع وعشرون فقط 27 27  محمد رقية المحمود  12

  ثالث واربعون  قفط 43 43  إسماعيل رهف السيجري 13

 ثمان وستون فقط  68ناجحة  عبد الكريم ريتا ندي 14

  ثالث درجات فقط 3 3   روبيل زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  وستون فقط ست 66 66  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

  فقطستون  60 60  علي عال قهوجي 20

  وستون فقط اثنان 62 62  صالح علي احمد   21

  عشرون فقط 20 20  نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي                   الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   العربية السوريةالجمهورية 

 /2اللغة االجنبية /المقرر:        االولى)راسبون(                      السنة :       جامعة حماه

 تاريخه               نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

م
ل
س
سل

 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 ستون فقط 60ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

  غائب غائب غائب  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  تسع وعشرون فقط 29 29  حسن فاطمة رحال 33

 خمس وستون فقط 65ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

 مس وستون فقطخ 65ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب  كريم ماري سواد 39

  خمسون فقط 50 50  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع الشاهينمجد  41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

  خمس وعشرون فقط 25 25  حسين محمد تقله  43

  ثمان وستون فقط 68 68  قاسم محمد حميد 44

 ستون فقط 60ناجح  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  الكريمعبد  محمد نور المحميد 47

 ستون فقط 60ناجحة  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي         الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 /2اللغة االجنبية /المقرر:            االولى)راسبون(                     السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                     نظرينوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  سبعون فقط 70 70  عالء الدين نغم ضوا  49

  فقط اربع عشرة 14 14  بعتيه وعد الظريفه 50

  ثمان وستون فقط 68 68  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  تسع درجات فقط 9 9  محسن يائل حسيسون 54

 حملة

  خمس واربعون فقط 45 45   احمد الحمدو 1

  تسع عشرة فقط 19 19   بشار الحمدو  2

  تسع وستون فقط 69 69   جميل العشي  3

  خمس وستون فقط 65 65   عبد الهادي السعدي  4

  خمس عشرة فقط 15 15   محمد الباكير  5

  اربع وثالثون فقط 34 34   مها صواف  6

  ست وستون فقط 66 66   نور عيسى  7

  وعشرون فقطخمس  25 25   هبة عباس  8

  ثمانية عشر فقط 18 18   يوسف حاصود  9

  غائب غائب غائب   بتول االبراهيم  10

  سبع وسبعون فقط 77 77   رشا سالم  11

  خمسون فقط 50 50   عباس محمد  12

  غائب غائب غائب   عزيزة الخدوج 13

  غائب غائب غائب   عالء الدين علي 14

  تسع درجات فقط 9 9   كادان احمد 15

  ثالث وسبعون فقط 73 73   كارلس كوسى 16

  اربع وعشرون فقط 24 24   محمد منصور 17

  غائب غائب غائب   نغم مسعود 18

 رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم            رئيس شعبة  االمتحانات                     مسجل اول:رؤى الشعار        امين سر اللجنة
 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد          رابعة زيدان                                         مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي        

 مدقق:صفاء رضوان
 



 2017/2018للعام الدراسي         الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /2اللغة االجنبية /المقرر: االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه          نظري نوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

اعمال السنة درجة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   هزار هدله  19

  غائب غائب غائب   محمود يوسف  20

  ثمان وستون فقط 68 68   احمد ونوس  21

  غائب غائب غائب   بتول سلمان  22

  غائب غائب غائب   رهف سلوم   23

  غائب غائب غائب   رهف عرفة 24

  واحد وستون فقط 61 61   رهف محفوض 25

  عشرون فقط 20 20   علي اسعد 26

  غائب غائب غائب   محمد العوير  27

  غائب غائب غائب   نغم خليفة  28

  غائب غائب غائب   مروى علوش  29

  ثمان وستون فقط 68 68   محمود حمود  30

  غائب غائب غائب   خالد خالد  31

  غائب غائب غائب   اصف زمزم  32

  غائب غائب غائب   غدير نور الدين  33

  غائب غائب غائب   هديل الياس  34

  ست عشرة فقط 16 16   سماح راضي 35

  غائب غائب غائب   محسن المحمود  36

  ثمان ووعشرون فقط 28 28   يوسف العلي  37

  ست وسبعون فقط 76 76   نمر النمر 38

 استضافة واحد وستون فقط 61 61   ابراهيم الحلبي 39

 استضافة تسع وستون فقط 69 69   لمى الحوري 40

 استضافة غائب غائب غائب   والء عبد الحميد 41

 استضافة اربع وثالثون فقط 34 34   معاز المبيض 42

 رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم          رئيس شعبة  االمتحانات                مسجل اول:رؤى الشعار         امين سر اللجنة

 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد            مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان               

  مدقق:صفاء رضوان

 

   



 2017/2018للعام الدراسي               الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 /1:التحليل /المقرر                                             الحملةالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                          نظرينوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ايقاف غائب غائب غائب   اسراء رقية 1

  غائب غائب غائب   تاال خليل  2

  اربعون فقط 40 40   تمانية عمر 3

  ثمان وستون فقط 68 68   حنان درويش  4

  ثالث وثمانون فقط 83 83   زهرة حسن 5

  ستون فقط 60 60   زينب خضور 6

  خمس وسبعون فقط 75 75   سارة فروح 7

  ستون فقط 60 60   عزيز العدي  8

 ايقاف غائب غائب غائب   فرح دعدع  9

 ايقاف غائب غائب غائب   مرح دعدع 10

  اربعون فقط 40 40   حسننغم  11

  غائب غائب غائب   ريم الوسوف 12

  ستون فقط 60 60   علي خلف  13

  غائب غائب غائب   نورة ونوس 14

  غائب غائب غائب   مروى علوش 15

  غائب غائب غائب   خالد خالد 16

  غائب غائب غائب   سمر العباس 17

  ستون فقط 60 60   حسن السليمان 18

  خمس واربعون فقط 45 45   حيدر علي  19

 االستضافة

  ثالثون فقط 30 30   معاز المبيض 20

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 

  



 2017/2018للعام الدراسي  الفصل الثاني            قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /1التحليل /المقرر:    االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                      نظرينوع االمتحان:               لية العلومك

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 يالعمل

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  خمس وعشرون فقط 25 25  اصف ابراهيم الغضه 1

 ستون فقط 60ناجحة  جالل  االء العشي 2

  خمس عشرة فقط 15 15  كمال آية خلف  3

 خمس وستون فقط 65ناجحة  حسين ايناس المنصور 4

 ثالث وسبعون فقط 73ناجح  تيسير باسل عامر  5

 سبع وثمانون فقط 87ناجح  عمر حازم المحمد  6

 ثمانون فقط 80ناجح  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  غائب غائب غائب  محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب  عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب  عماد رزان نجم 11

  خمس وثالثون فقط 35 35  محمد رقية المحمود  12

  اربعون فقط 40 40  إسماعيل السيجريرهف  13

  خمس واربعون فقط 45 45  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب   روبيل  زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  خمس عشرة فقط 15 15  محمد عزام صيرفيعبد الرحمن  19

 خمس وسبعون فقط 75ناجحة   علي عال قهوجي 20

 ستون فقط 60ناجح  صالح علي احمد   21

  ثمانون فقط 80 80  نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 ور طاهر محمدرابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي             الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 /1التحليل /المقرر: االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه   نظرينوع االمتحان:             كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 ثالث وسبعون فقط 73ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

 ستون فقط 60ناجحة  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  عسرة فقط 10 10  حسن فاطمة رحال 33

 اربع وستون فقط 64ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

 ستون فقط 60ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

 ستون فقط 60ناجحة  كريم ماري سواد 39

 ثمان وسبعون قط 78ناجح  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع الشاهينمجد  41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

  غائب غائب غائب  حسين محمد تقله  43

 ثالث وثمانون فقط 83ناجح  قاسم محمد حميد 44

  غائب غائب غائب  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  عشرون فقط 20 20  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدرابعة مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 

 2017/2018للعام الدراسي           الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 /1التحليل /المقرر: االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه           نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  ثالثون فقط 30 30  عالء الدين نغم ضوا  49

  ثالثون فقط 30 30  بعتيه وعد الظريفه 50

 ستون فقط 60ناجحة  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن يائل حسيسون 54

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2017/2018للعام الدراسي    الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات        الجمهورية العربية السورية

 /1الجبر الخطي /مقرر: لل   )حملة(االولىالسنة :             جامعة حماه

 تاريخه          نظرينوع االمتحان:                      كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ايقاف تسجيل عام غائب غائب غائب   اسراء رقية 1

  ستون فقط 60 60   تاال خليل 2

  خمس واربعون فقط 45 45   تمانية عمر 3

  سبعون فقط 70 70   حنان درويش 4

  ثالث وستون فقط 63 63   رغد حسين 5

  ثمانون فقط 80 80   زين العابدين ابراهيم 6

  ثمان وثالثون فقط 38 38   زينب خضور 7

  سبعون فقط 70 70   سارة فروح 8

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب   فرح دعدع 9

  ثمانون فقط 80 80   ليندا موسى 10

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب   مرح دعدع 11

  تسعون فقط 90 90   ماري الشيخ 12

  خمس وستون فقط 65 65   نغم حسن 13

  ثمانون فقط 80 80   نغم عباس 14

  خمس وتسعون فقط 95 95   نور علي 15

  ثمانون فقط 80 80   تيماء العلي 16

  ثمانون فقط 80 80   راماسلوم 17

  خمس وسبعون فقط 75 75   رغد وهبي 18

  خمس وستون فقط 65 65   محمودشاهين 19

  ثمانون فقط 80 80   محمود العدي 20

  غائب غائب غائب   ريم الوسوف 21

  غائب غائب غائب   نغم خضر الصالح 22

  خمس وثالثون فقط 35 35   وليم عبد هللا 23

  خمس واربعون فقط 45 45   احمد محمد 24

  ستون فقط 60 60   نوارحسون 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 لدكتور طاهر محمدرابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  ا      مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان
 

 



   

 2017/2018للعام الدراسي    الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات        الجمهورية العربية السورية

 /1الجبر الخطي /مقرر: لل   )حملة(االولىالسنة :             جامعة حماه

 تاريخه          نظرينوع االمتحان:                      كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   نورة ونوس 26

محمد  فوزي   27
 المصري

 
  غائب غائب غائب 

  غائب غائب غائب   خالد خالد 28

  ثالثون فقط 30 30   بتول جليس  29

  غائب غائب غائب   غدير نور الدين  30

  اربعون فقط 40 40   كارول حداد  31

  ستون فقط 60 60   يارة ابو قاسم 32

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 2017/2018للعام الدراسي                        الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات        الجمهورية العربية السورية

 /1الجبر الخطي /مقرر: لل                        االولى)راسبون (السنة :             جامعة حماه

 تاريخه                                   نظرينوع االمتحان:                      كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 االباسم 

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  خمس وعشرون فقط 25 25  اصف ابراهيم الغضه 1

 ستون فقط 60ناجحة  جالل  االء العشي 2

  واحد واربعون فقط 41 41  كمال آية خلف  3

  خمس وعشرون فقط 25 25  حسين ايناس المنصور 4

 واحد وتسعون فقط 91ناجح  تيسير باسل عامر  5

  ستون فقط 60 60  عمر حازم المحمد  6

 خمس وستون قفط 65ناجح  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  غائب غائب غائب  محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب  عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب  عماد رزان نجم 11

 ستون فقط 60ناجحة  محمد رقية المحمود  12

  خمس واربعون فقط 45 45  إسماعيل رهف السيجري 13

 خمس وسبعون فقط 75ناجحة  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب   روبيل زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  ثمان واربعون فقط 48 48  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

 ستون فقط 60ناجح  علي عال قهوجي 20

 اثنان وستون فقط62ناجح  صالح علي احمد   21

 ستون فقط60ناجح  نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      



 مدقق:صفاء رضوان

 2017/2018للعام الدراسي                          الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات        الجمهورية العربية السورية

 /1الجبر الخطي /مقرر: لل                               االولى)راسبون (السنة :             جامعة حماه

 تاريخه                                  نظرينوع االمتحان:                      كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ستون فقط 60ناجح   انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 واحد وثمانون فقط 81ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

 سبعون فقط 70ناجحة  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  خمس وعشرون فقط 25 25  حسن فاطمة رحال 33

  اربعون فقط 40 40  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

 واحد وثمانون فقط 81ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب  كريم ماري سواد 39

 ستون فقط 60ناجح  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

 خمس وستون فقط 65ناجح  حسين محمد تقله  43

 خمس وثمانون فقط 85ناجح  قاسم محمد حميد 44

  غائب غائب غائب  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  عشرون فقط 20 20  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           اللجنةامين سر مسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      



 مدقق:صفاء رضوان

 2017/2018للعام الدراسي                             الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات        الجمهورية العربية السورية

 /1الجبر الخطي /مقرر: لل                           االولى)راسبون (السنة :             جامعة حماه

 تاريخه                                     نظرينوع االمتحان:                      كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  ثالث واربعون فقط 43 43  عالء الدين نغم ضوا  49

 ستون فقط 60ناجحة  بعتيه وعد الظريفه 50

  ستون فقط 60 60  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن يائلحسيسون 54

 االستضافة

  خمس وعشرون فقط 25 25   ابراهيم الحلبي 

  ثالث وعشرون فقط 23 23   معاز المبيض  

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 

 

 



 

 2017/2018للعام الدراسي         الثاني        قائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 /1االجنبية/اللغة المقرر:      االولى)حملة(السنة :     جامعة حماه

 تاريخه                   نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  سبع واربعون فقط 47 47  فراس أحمد العلي 1

  غائب غائب غائب  ابراهيم االء الشيخ 2

ايقاف تسجيل  غائب غائب غائب  فواز اسراء رقية 3
 عام

  اربع وعشرون فقط 24 24  سلمان تمانية عمر 4

  اثنان وخمسون فقط 52 52  يوسف حسين يوسف 5

  واحد واربعون فقط 41 41  فارس حنان درويش 6

  تسع وعشرون فقط 29 29  سمير ذو الفقارحمود 7

  تسع وابعون فقط 49 49  محمد رغد حسين 8

  تسع وسبعون فقط 79 79  اسعد ريم سالم 9

  غائب غائب غائب  فائز زهرة حسن 10

  اربع واربعون فقط 44 44  علي  زين العابدين ابراهيم 11

  غائب غائب غائب  شحادة زينب خضور 12

  غائب غائب غائب  عامر سارة فروح 13

  اربع وستون فقط 64 64  فراس صبا عليا 14

  غائب غائب غائب  محمود عائدة غانم 15

  خمس وسبعون فقط 75 75  اكرم عزيز العدي 16

  ثال ث وسبعون فقط 73 73  يوسف غزل غنم 17

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب  ماهر فرح دعدع 18

  غائب غائب غائب  عدنان فراس خلف 19

  ثمان وثالثون فقط 38 38  فادي فدوى العثمان آغا 20

  استون فقط 60 60  عبود لجين زاهر 21

  اثنان وستون فقط 62 62  غسان ليندا موسى 22

 2+1ايقاف ف غائب غائب غائب  ماهر مرح دعدع 23

  اثنان واربعون فقط 42 42  جبر ميار سليمان 24

  ثالثون فقط 30 30  كامل ميرفت حسن 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 دكتور طاهر محمدرابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  ال       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان

 



 

 2017/2018للعام الدراسي  الثاني               قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /1اللغة االجنبية/المقرر:      االولى)حملة(السنة :     جامعة حماه

 تاريخه                      نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  اثنان وستون فقط 62 62  محمد خالد مخلصة زلوخ 26

  ست وثالثون فقط 36 36  عبد الكريم نبال مصطفى 27

  فقطثالث درجات  3 3  نعيم نغم حسن 28

  ثالث وثمانون فقط 83 83  سالم نغم عباس 29

  تسع وعشرون فقط 29 29  وفيق نور علي 30

  احدى عشر فقط 11 11  عيسى هديل بركات 31

  اثنان وستون فقط 62 62   بشار الحمدو 32

  ست وسبعون  فقط 76 76   جميل العشي  33

  ثمانية عشر فقط 18 18   سماح راضي  34

  واحد وسبعون  فقط 71 71   الهادي السعدي عبد 35

  ست درجات فقط 6 6  شريف محمد الباكير 36

  عشرون فقط 20 20   هبة عباس 37

  غائب غائب غائب   يوسف حاصود  38

  خمس وثالثون فقط 35 35   اباء الخضر  39

  غائب غائب غائب   محمد منصور  40

  غائب غائب غائب   بتول سلمان  41

  واحد وسبعون  فقط 71 71   حسين المحمود  42

  غائب غائب غائب   علي أسعد 43

  واحد وستون فقط 61 61   زينة فاكه  44

  سبعون فقط 70 70   محمود حمود  45

  غائب غائب غائب   اصف زمزم  6

  اثنان واربعون فقط 42 42   حال سليمان  47

  وسبعون  فقطواحد  71 71   كنان ابراهيم  48

  غائب غائب غائب   مرح عيسى  49

  تسع درجات فقط 9 9   حسن العباس 50

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان



 

 2017/2018للعام الدراسي                الثاني               قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /1اللغة االجنبية/المقرر:      االولى)راسبون(السنة :     جامعة حماه

 تاريخه                            نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  تسع درجات فقط 9 9  اصف ابراهيم الغضه 1

  غائب غائب غائب  جالل  االء العشي 2

  ثمان درجات فقط 8 8  كمال آية خلف  3

 اثنان وسبعون قفط 72ناجحة  حسين ايناس المنصور 4

 واحد وستو ن قفط 61ناجح  تيسير باسل عامر  5

  غائب غائب غائب  عمر حازم المحمد  6

  اربعون فقط 40 40  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  غائب غائب غائب  محمد حيدر شعبان   9

 ستون فقط 60ناجحة  عيسى راسيل مصطفى 10

 تسع وستون فقط 69ناجحة  عماد رزان نجم 11

  واحد واربعون فقط 41 41  محمد رقية المحمود  12

  اربع وثالثون فقط 34 34  إسماعيل رهف السيجري 13

 اثنان وستون فقط 62ناجحة  عبد الكريم ريتا ندي 14

  واحد وعشرون فقط 21 21   روبيل زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  واحد وسبعون فقط 71 71  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

  تسع وثالثون فقط 39 39  علي عال قهوجي 20

  واحد وسبعون فقط 71 71  صالح علي احمد   21

  واحد وثالثون فقط 31 31  نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد عباسعلي  24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان



 

 2017/2018للعام الدراسي              الثاني               قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /1االجنبية/اللغة المقرر:      االولى)راسبون(السنة :     جامعة حماه

 تاريخه                      نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

 اثنان وستون فقط 62ناجحة  محمود السليمانعليا الحسين  26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 ست وستون فقط 66ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

  اثنان وثالثون فقط 32 32  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  خمس عشرة فقط 15 15  حسن فاطمة رحال 33

  وستون فقط اربع 64 64  علي لبانه صالح 34

 ستون فقط 60ناجحة  حسن لبنى الطويل 35

 ستون فقط 60ناجحة  غسان لبنى الونس 36

 ثمان وستون فقط 68ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام بيطارلين  38

 ستون فقط 60ناجحة  كريم ماري سواد 39

  سبع وعشرون فقط 27 27  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

 ستون فقط 60ناجح  حسين محمد تقله  43

  وسبعون فقطواحد  71 71  قاسم محمد حميد 44

 ست وستون فقط 66ناجح  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  اربع وثالثون فقط 34 34  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي   الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    ة العربية السوريةالجمهوري

 /1اللغة االجنبية /المقرر:   االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه       نظرينوع االمتحان:                   كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  واحد وسبعون فقط 71 71  عالء الدين نغم ضوا  49

  خمس عشرة فقط 15 15  بعتيه وعد الظريفه 50

 ستون فقط 60ناجحة  علي يارا ضاحي  51

 تسع وستون فقط 69ناجحة  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن يائلحسيسون 54

 االستضافة

  واحد وستون فقط 61 61   ابراهيم الحلبي 

  خمس وثمانون فقط 85 85   عادل السلوم  

  ثمان واربعون فقط 48 48   والء عبد الحميد  

  فقطسبع عشرة  17 17   معاز المبيض  

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                      

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 

 

 



 

 

 2017/2018للعام الدراسي                      الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 :مبادئ عمل الحواسيبالمقرر                                       االولى)الحملة(السنة :      جامعة حماه

 تاريخه                                ع+ننوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام  اسراء رقية 1

  ثمان وسبعون فقط 78 56 22  تاال خليل 2

  ثالث واربعون فقط 43 26 17  تمانية عمر 3

  اربع وسبعون فقط 74 58 16  حنان درويش 4

  سبع واربعون فقط 47 25 22  رند زيود 5

  سبعون فقط 70 51 19  زينب خضور 6

  ست وخمسون فقط 56 34 22  سارة فروح 7

  سبع وستون فقط 67 48 19  عائدة غانم 8

  ثالث وسبعون فقط 73 48 25  غزل غنم 9

  اثنان وخمسون فقط 52 26 26  فراس خلف 10

  ثالث وستون فقط 63 36 27  فدوى العثمان آغا 11

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام  فرح دعدع  12

 2017/2018للعامايقاف تسجيل   مرح دعدع 13

  تسع وسبعون فقط 79 58 21  ميرفت حسن 14

  ستون فقط 60 42 18  نبال مصطفى 15

  سبع وخمسون فقط 57 36 21  نغم حسن 16

  اثنان وسبعون فقط 72 47 25  نور علي 17

  اربع وستون فقط 64 44 20  هديل بركات 18

 غائب غائب غائب  اسراء الحجي 19

  اثنان وسبعون فقط 72 50 22  رزان الونس 20

 غائب غائب 12  سليمان ضاهر 21

 غائب غائب غائب  عالء الدين علي 22

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد             مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان            

 مدقق:صفاء رضوان
 

 

 

 2017/2018للعام الدراسي  الفصل الثاني            قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا



 مبادئ عمل الحواسيبالمقرر:    االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه  ع+ننوع االمتحان:      لية العلومك

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

 خمس وستون فقط 65ناجح  اصف ابراهيم الغضه 1

  ست وستون فقط 66 54 12 جالل  االء العشي 2

  ثمان واربعون فقط 48 34 14 كمال آية خلف  3

 خمس وستون فقط 65ناجحة  حسين ايناس المنصور 4

 تسع وستون فقط 69ناجح  تيسير باسل عامر  5

  فقطاربع وخمسون  54 31 23 عمر حازم المحمد  6

  تسع وخمسون فقط 59 43 16 لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب 21 علي حسين علي 8

  اربع وثالثون فقط 34 17 17 محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب 19 عيسى راسيل مصطفى 10

 ثمان وستون فقط 68ناجح  عماد رزان نجم 11

 فقطثالث وستون  63ناجح  محمد رقية المحمود  12

  سبع وثالثون فقط 37 25 12 إسماعيل رهف السيجري 13

 ثالث وسبعون فقط 73ناجحة عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب غائب  روبيلزلوخ 15

  غائب غائب غائب غائب زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب غائب كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب غائب محمد صالح  سليمان  18

  تسع وستون فقط 69 51 18 محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

 واحد وستون فقط 61ناجحة  علي عال قهوجي 20

 اربع وستون فقط 64ناجح  صالح علي احمد   21

 اثنان وستون فقط 62ناجح  نصر علي حسن  22

 اربع وستون فقط 64ناجح  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب غائب محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 الدكتور طاهر محمد                مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                  د.هيثم وطفه  

 مدقق:صفاء رضوان
 

 



 

 2017/2018للعام الدراسي   الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 مبادئ عمل الحواسيبالمقرر: االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه   ع+ننوع االمتحان:      كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب 12 انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب غائب محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب 19 محمد غفران السليمان  27

 سبع وستون فقط 67ناجحة ابراهيم غنى أبو حمود  28

 ستون فقط 60ناجحة  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب 16 اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب 13 حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب غائب عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  واربعون فقطسبع  47 25 22 حسن فاطمة رحال 33

 واحد وستون فقط 61ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب 12 حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب 15 غسان لبنى الونس 36

 ستون فقط 60ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب غائب حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب 19 كريم ماري سواد 39

 واحد وستون فقط 61ناجح شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب غائب رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب غائب هيثم محمد بديع حديد  42

 ست  وستون فقط 66ناجح حسين محمد تقله  43

 واحد وستون فقط 61ناجح قاسم محمد حميد 44

 سبع وستون فقط 67ناجح ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب 17 صافي علي محمد 46

 وستون فقط  اربع64ناجح عبد الكريم محمد نور المحميد 47

 وستون فقط  ثالث63ناجح قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 كتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الد

 مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي  الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 مبادئ عمل الحواسيبالمقرر: االولى)راسبون(                            السنة :       جامعة حماه

 تاريخه   ع+ننوع االمتحان:     كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ستون فقط 60ناجح  الدين عالء نغم ضوا  49

  ثمان وخمسون فقط 58 42 16 بعتيه وعد الظريفه 50

 اثنان وستون فقط 62ناجحة  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب غائب عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب 18 تميم يوشع حسن 53

 واحد وستون فقط 61ناجح  محسن يائلحسيسون 54

 االستضافة

  ثالث واربعون فقط 43 31 12  ابراهيم الحلبي 1

  اثنان وخمسون فقط 52 38 14  معاز المبيض 2

  ثالث وسبعون فقط 73 61 12  والء عبد الحميد 3

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 كتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الد

 مدقق:صفاء رضوان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2017/2018للعام الدراسي   الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 البرمجة والخوارزمياتالمقرر:       االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه   ع+ننوع االمتحان:       كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

ة االمتحان درج

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  واحد وتسعون فقط 91 65 26 بسام الين حواضري 1

  اثنان وسبعون فقط 72 54 18 فراس أحمد العلي 2

  اربع وثمانون فقط 84 60 24 ابراهيم االء الشيخ 3

 2017/2018ايقاف تسجيل عام فواز اسراء رقية 4

  غائب غائب غائب محرومة كامل تاال خليل 5

  ثالث وثالثون فقط 33 15 18 سلمان تمانية عمر 6

  اربع وستون فقط 64 52 12 يوسف حسين يوسف 7

  اربع وستون فقط 64 42 22 فارس حنان درويش 8

  ثالث وستون فقط 63 47 16 سمير ذو الفقارحمود 9

  ثمان وستون فقط 68 48 20 محمد رغد حسين 10

  اثنان وخمسون فقط 52 36 16 معن رند زيود 11

  غائب غائب غائب 13 اسعد ريم سالم 12

  ست واربعون فقط 46 28 18 فائز زهرة حسن 13

  واحد وتسعون فقط 91 65 26 علي  زين العابدين ابراهيم 14

  غائب غائب غائب محرومة شحادة زينب خضور 15

  غائب غائب غائب محرومة عامر سارة فروح 16

  ثالث وسبعون فقط 73 53 20 فراس صبا عليا 17

  ثمان وستون فقط 68 46 22 عبد المنعم ضياء صعب 18

  سبع واربعون فقط 47 22 25 محمود عائدة غانم 19

  تسع وخمسون فقط 59 40 19 احمد  علي الهبش 20

  سبع وخمسون فقط 57 45 12 اكرم عزيز العدي 21

  اثنان وسبعون فقط 72 48 24 يوسف غزل غنم 22

 2017/2018للعام 2ايقاف تسجيل ف ماهر فرح دعدع 23

  ست وثمانون فقط 86 62 24 عدنان فراس خلف 24

  سبع وتسعون فقط 97 68 29 عدنان فاطر فياض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم    امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 ور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكت

 مدقق:صفاء رضوان
 



 

 

 

 2017/2018للعام الدراسي   الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   السوريةالجمهورية العربية 

 البرمجة والخوارزمياتالمقرر:       االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه   ع+ننوع االمتحان:       كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  اثنان وسبعون فقط 72 48 24 فادي فدوى العثمان آغا 26

  تسع و سبعون فقط 79 53 26 عبود لجين زاهر 27

  واحد وثمانو ن فقط 81 55 26 غسان ليندا موسى 28

 2017/2018للعام 2ايقاف تسجيل ف ماهر مرح دعدع 29

  ثالث وتسعون فقط 93 67 26 جبر ميار سليمان 30

  اثنان وسبعون فقط 72 48 24 حيان ماري الشيخ 31

  تسعون فقط 90 62 28 اياد ماري غنوم 32

  ثالث وثمانون فقط 83 63 20 احمد مجد عباس 33

  واحد وخمسون فقط 51 35 16 كامل ميرفت حسن 34

  خمس وستون فقط 65 50 15 محمد خالد مخلصة زلوخ 35

  واحد وثمانون فقط 81 60 21 هشام ماريا دومط 36

  ثمان وعشرون فقط 28 15 13 عبد الكريم نبال مصطفى 37

  ثمانية عشر فقط 18 5 13 نعيم نغم حسن 38

  ثالث وثمانون فقط 83 63 20 سالم نغم عباس 39

  ست وستون فقط 66 48 18 وفيق نور علي 40

  وخمسون فقطثالث  53 40 13 يوسف ندى قشوة 41

  خمس وستون فقط 65 48 17 عيسى هديل بركات 42

  تسع وثمانون فقط 89 63 26 ريمون يارا رحال 43

  ثالث وستون فقط 63 48 15 امين  يارا حسن 44

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 ور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكت

 مدقق:صفاء رضوان
 

 

 



 

 2017/2018للعام الدراسي                     الثانيالفصل قائمة درجات امتحانات       العربية السوريةالجمهورية 

 البرمجة والخوارزمياتالمقرر:        السنة :  االولى)راسبون(                              جامعة حماه

 تاريخه                      ع+ننوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  سبعون فقط 70 55 15 اصف هضابراهيم الغ 1

  غائب غائب غائب 13 جالل  االء العشي 2

  غائب غائب غائب محرومة كمال آية خلف  3

  واحد واربعون فقط 41 24 17 حسين ايناس المنصور 4

  اثنان واربعون فقط 42 28 14 تيسير باسل عامر  5

  غائب غائب غائب محروم عمر حازم المحمد  6

  واحد وثالثون فقط 31 16 15 لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب محروم علي حسين علي 8

  غائب غائب غائب محروم محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب محروم عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب 20 عماد رزان نجم 11

  اثنان واربعون فقط 42 24 18 محمد رقية المحمود  12

  غائب غائب غائب محرومة إسماعيل رهف السيجري 13

  ست واربعون فقط 46 22 24 عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب محروم  روبيلزلوخ 15

  غائب غائب غائب محروم زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب محروم كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب محروم محمد صالح  سليمان  18

  اربع وثالثون فقط 34 22 12 محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

  خمس و ثالثون فقط 35 20 15 علي عال قهوجي 20

  غائب غائب غائب 17 صالح علي احمد   21

  سبع وابعون فقط 47 35 12 نصر علي حسن  22

 2017/2018 2ايقاف تسجيل ف مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب محروم محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم     مسجل اول:رؤى الشعار        امين سر اللجنة

 ور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                 د.هيثم وطفه                  الدكت

 مدقق:صفاء رضوان
 



 

 

 2017/2018للعام الدراسي                             الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات       السوريةالجمهورية العربية 

 :البرمجة والخوارزمياتالمقرر                السنة :  االولى)راسبون(                           جامعة حماه

 تاريخه                                      ع+ننوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب محروم انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب 18 محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب 12 محمد غفران السليمان  27

  سبع واربعون فقط 47 30 17 ابراهيم غنى أبو حمود  28

  غائب غائب غائب 14 اكرم غيد الفياض  29

  غائب غائب غائب محروم حليم فادي سليمان  30

  غائب غائب غائب محروم عبد الحليم فاطمة الحاجي  31

  اربع وثالثون فقط 34 17 17 حسن فاطمة رحال 32

  ست وثالثون فقط 36 23 13 علي لبانه صالح 33

  غائب غائب غائب 12 حسن لبنى الطويل 34

  غائب غائب غائب محروم غسان لبنى الونس 35

 رقنت قيدها محمد لجين حسن 36

  اربعون فقط 40 18 22 نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب محروم حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب 18 كريم ماري سواد 39

  ثالث وسبعون فقط 73 53 20 شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب محروم رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب محروم هيثم محمد بديع حديد  42

  خمس واربعون فقط 45 32 13 قاسم محمد حميد 43

  غائب غائب غائب 19 ناجي محمد صبرة 44

  غائب غائب غائب محروم صافي محمد علي 45

  غائب غائب غائب 21 عبد الكريم محمد نور المحميد 46

  غائب غائب غائب 12 قيس نايا المطر 47

  غائب غائب غائب 12 بعتيه وعد الظريفه 48

 الرصد            عميد كلية العلومرئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة  الشعار        امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى
 طاهر محمد مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان               د.هيثم وطفه                  الدكتور

 مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي                         الثانيالفصل قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 :البرمجة والخوارزمياتالمقرر                السنة :  االولى)راسبون(                          جامعة حماه

 تاريخه                                       ع+ننوع االمتحان:                  كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 نسبةاالسم وال

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب محرومة علي يارا ضاحي  49

  غائب غائب غائب محروم عماد ياسمين جوهر 50

  غائب غائب غائب محروم تميم يوشع حسن 51

 الحملة

  غائب غائب غائب 22  اباء الخضر 1

  ست واربعون فقط 46 25 21  احمد الحمدو 2

  غائب غائب غائب محروم  اسراء الحجي  3

  تسع وخمسون فقط 59 35 24  اني زحلوق 4

  تسع وثالثون فقط 39 20 19  بشار الحمدو  5

  غائب غائب غائب 19  بشرى علي  6

  ثمانون فقط 80 58 22  دانيال يوسف  7

  اثنان وسبعون فقط 72 50 22  دعاء صالح  8

  فقط واحد واربعون 41 20 21  رزان الونس 9

  غائب غائب غائب 12  رشا سالم  10

  غائب غائب غائب 12  رغد وهبي  11

  غائب غائب غائب 23  رهف عجيب  12

  ثمان وخمسون فقط 58 35 23  سارة عكيلي  13

  غائب غائب غائب 19  شذى العلي 14

  غائب غائب غائب محروم  شعيب احمد  15

  غائب غائب غائب 18  ليلى يوسف  16

  غائب غائب غائب محروم  محمود العدي  17

  ست واربعون فقط 46 26 20  نغم وسوف  18

  ست وخمسون فقط 56 40 16  هيا حمود  19

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم        امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 طاهر محمد مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان               د.هيثم وطفه                  الدكتور

 مدقق:صفاء رضوان
 

 



 2017/2018للعام الدراسي    الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات       السوريةالجمهورية العربية 

 :البرمجة والخوارزمياتالمقررالحملةالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه    ع+ننوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
 درجة االمتحان

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب 12  اسعاف السليمان 20

  اربع وستون فقط 64 48 16  بلسم المعروف  21

  غائب غائب غائب 26  حسن االبيض  22

  ست واربعون فقط 46 25 21  رهف سلوم 23

  خمس واربعون فقط 45 27 18  رهف عرفة 24

  غائب غائب غائب 13  محفوضرهف  25

  غائب غائب غائب 13  رؤى سالمي  26

  واحد وستون فقط 61 42 19  زينة سعيد 27

  غائب غائب غائب محروم  عالء الدين  علي 28

  غائب غائب غائب محروم  علي اسعد  29

  غائب غائب غائب 22  علي خلف  30

  اربع وثالثون فقط 34 13 21  غنوة  محمود 31

  غائب غائب غائب 18  فاطمة الجرك 32

  غائب غائب غائب 12  فرح وسوف  33

  غائب غائب غائب محروم  كاترين ديوب 34

  غائب غائب غائب 12  كادان احمد 35

  غائب غائب غائب 12  كارلس كوسى 36

  خمس واربعون فقط 45 22 23  ماهر النمر  37

  غائب غائب غائب 23  نغم خضر الصالح  38

  غائب غائب غائب 21  نورة ونوس  39

  ست واربعون فقط 46 28 18  هزار هدلة 40

  ست وثالثون فقط 36 15 21  هيفاء الديب  41

  غائب غائب غائب 22  وليم عبد هللا  42

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار

 دمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي               رابعة زيدان               د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محم

 مدقق:صفاء رضوان

 

 2017/2018للعام الدراسي   الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 :البرمجة والخوارزمياتالمقررالحملةالسنة :       جامعة حماه



 تاريخه     ع+ننوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70يالنهائ

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  سبع وخمسون فقط 57 38 19  احمد احمد  43

  غائب غائب غائب 12  احمد جوهرة  44

  غائب غائب غائب 12  اصف زمزم  45

  غائب غائب غائب 24  جعفر ادريس  46

  ستون فقط 60 45 15  جورجي محفوض 47

  غائب غائب غائب 24  حال كاجان 48

  غائب غائب غائب محروم  خالد خالد  49

  ثالث وستون فقط 63 46 17  خديجة الدرزية 50

  غائب غائب غائب 12  علي صعب  51

  اربع وثمانون فقط 84 63 21  علي عبد الكريم سليمان  52

  غائب غائب غائب 19  عيسى الشدود  53

  اثنان وستون فقط 62 46 16  لبنه محمد  54

  غائب غائب غائب 17  لجين وزاز  55

  غائب غائب غائب 23  ماري العوض الجلقي 56

  غائب غائب غائب 15  محمد حيدر مدور 57

  غائب غائب غائب 12  محمد فوزي المصري  58

  غائب غائب غائب محروم  محمود حمود  59

  غائب غائب غائب 17  مرح ابراهيم ابراهيم  60

  غائب غائب غائب 18  مرح فرحة 61

  غائب غائب غائب محروم  مروى علوش  62

  غائب غائب غائب محروم  ميالد فندي 63

  واحد وستون فقط 61 45 16  نمير حسن  64

  غائب غائب غائب 18  وفاء الحوري 65

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           مسجل اول:رؤى الشعار        امين سر اللجنة

 مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي              رابعة زيدان               د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد

 مدقق:صفاء رضوان

 

 2017/2018للعام الدراسي     الثانيالفصل قائمة درجات امتحانات       لجمهورية العربية السوريةا

 :البرمجة والخوارزمياتالمقررالحملةالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه   ع+ننوع االمتحان:                  كلية العلوم



ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 

 %70يالنهائ

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب محروم  انطون يوسف 66

  تسع وخمسون فقط 59 35 24  ايناس روبة  67

  واحد وسبعون فقط 71 50 21  حسن العباس  68

  اثنان وستون فقط 62 48 14  حسن سليمان  69

  غائب غائب غائب محروم  راما اسحاق 70

  غائب غائب غائب 23  رواد علوش 71

  اربعون فقط 40 26 14  سراء السليمان  72

  غائب غائب غائب 25  شذا السليمان  73

  غائب غائب غائب 12  غدير نور الدين 74

  خمس وثالثون فقط 35 20 15  غنى رقية  75

  غائب غائب غائب 17  كنان ابراهيم 76

  غائب غائب غائب 17  مرح عيسى  77

  غائب غائب غائب 20  ميس السليمان 78

  غائب غائب غائب 12  نمر النمر  79

  غائب غائب غائب 21  هديل الياس 80

  اربع وستون فقط 64 44 20  يوسف العلي  81

  سبع وثالثو ن فقط 37 25 12  هال حسن 82

 استضافة

  غائب غائب غائب محروم  معاز المبيض 82

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم   امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 طاهر محمد مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان               د.هيثم وطفه                  الدكتور

 مدقق:صفاء رضوان
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017/2018للعام الدراسي   قائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 الثقافة القومية االشتراكيةالمقرر:  االولى)حملة(                            السنة :       جامعة حماه

 تاريخه  نظري نوع االمتحان:       كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام  فواز اسراء رقية 1

  اربع وتسعون فقط 94 94  كامل تاال خليل 2

  اثنان وسبعون فقط 72 72  سلمان تمانية عمر 3

  ثمان وتسعون فقط 98 98  سمير الفقارحمودذو  4

  ست وثمانون فقط 86 86  شحادة زينب خضور 5

  اثنان وسبعون فقط 72 72   زهرة حسن 6

 2017/2018 2ايقاف تسجيل ف  ماهر فرح دعدع  7

  اثنان وثمانون فقط 82 82  عدنان فاطر فياض 8

  ثمانون فقط 80 80  عبود لجين زاهر  9

 2017/2018 2ايقاف تسجيل ف  ماهر مرح دعدع  10

  اربع وسبعون فقط 74 74  كمال آية خلف  11

  غائب غائب غائب  محمد حيدر شعبان   12

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  13

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  14

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  15

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 16

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  17

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 18

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 19

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 20

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 21

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  22

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 23

  ثمان وستون فقط 68 68  خضر نور عيسى 24

  اثنان وسبعون فقط 72 72   معاز المبيض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم   امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان               د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: 

 مدقق:صفاء رضوان

 

 



 2017/2018للعام الدراسي                        الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 :لغات البرمجةالمقرر                             1الحملة (  س االولى)السنة :      جامعة حماه

 تاريخه                               ع+ننوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 لمجموعا
 مالحظات

 كتابة رقما

  ست وثمانون فقط 86 68 18  الين حواضري 1

  اثنان وستون فقط 62 44 18  احمد العلي 2

  غائب غائب غائب 24  االء الشيخ 3

 2017/2018ايقاف تسجيل عام   اسراء رقية 4

  ثالثون فقط 30 17 13  تاال خليل 5

  وثالثون فقطسبع  37 25 12  تمانية عمر 6

  اربع وسبعون فقط 74 59 15  حنان درويش 7

  خمس وخمسون فقط 55 42 13  ذو الفقار حمود 8

  ثمان وستون فقط 68 49 19  رغد حسين 9

  ستون فقط 60 40 20  رند زيود 10

  سبع وعشرون فقط 27 13 14  ريم سالم  11

  ست وخمسون فقط 56 42 14  زهرة حسن  12

  خمس وخمسون فقط 55 42 13  زينب خضور  13

  خمسون فقط 50 33 17  سارة فرح  14

  ست وستون فقط 66 46 20  عائدة غانم  15

  اربع وستون فقط 64 48 16  عزيز العدي  16

  سبع وسبعون فقط 77 50 27  غزل غنم 17

  اربع وثمانون فقط 84 59 25  فراس خلف  18

 2017/2018 2تسجيل فايقاف   فرح دعدع 19

 2017/2018 2ايقاف تسجيل ف  مرح دعدع 20

  خمس وثمانون فقط 85 59 26  ماري الشيخ 21

  ستون فقط 60 42 18  ميرفت الشيخ 22

  اثنان وستون فقط 62 50 12  مخلصة زلوخ  23

  واحد وستون فقط 61 45 16  نغم حسن  24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           اللجنةامين سر مسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 2017/2018للعام الدراسي     الفصل الثاني                 قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية



 لغات البرمجة: لمقررا                             1: االولى) الحملة(   سالسنة      جامعة حماه

 تاريخه                               ع+ننوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  تسع وسبعون فقط 79 55 24  نغم عباس 25

  واحد وستون فقط 61 48 13  نور علي  26

  فقطواحد وستون  61 48 13  ندى قشوة 27

  ثمان وستون فقط 68 55 13  هديل بركات  28

 الحملة)باقي السنوات(

  غائب غائب غائب غائب  اسراء الحجي 1

  غائب غائب غائب 24  ليلى يوسف 2

  سبعون فقط 70 53 17  محمود العدي 3

  غائب غائب غائب 22  نور عيسى  4

  ثمان وستون فقط 68 48 20  اية ضوا 5

  غائب غائب غائب 17  بشر علي 6

  غائب غائب غائب 13  دانيال يوسف 7

  واحد واربعون فقط 41 19 22  رشا سالم 8

  غائب غائب غائب 17  رهف عجيب 9

  غائب غائب غائب 12  ريم الوسوف  10

  غائب غائب غائب 21  ريم امين علي  11

  غائب غائب غائب 20  شعيب احمد 12

  غائب غائب غائب غائب  عالء الدين علي 13

  اربع وثالثون فقط 34 12 22  غنوة محمود 14

  غائب غائب غائب 19  كادان احمد 15

  غائب غائب غائب 17  كارلس كوسى 16

  غائب غائب غائب 19  نغم خضر الصالح  17

  ثالث واربعون فقط 43 22 21  هزار هدلة 18

  خمس وستون فقط 65 48 17  هال حسن 19

  ثمان وستون فقط 68 46 22  بلسم المعروف 20

 رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم             رئيس شعبة  االمتحانات                 مسجل اول:رؤى الشعار        امين سر اللجنة
 د.هيثم وطفه                الدكتور طاهر محمد     مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                 

 مدقق:صفاء رضوان
 
 
 
 



 
 2017/2018الدراسي للعام                   الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 :لغات البرمجةالمقرر                                           الحملةالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                             ع+ننوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي

تحان درجة االم

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب غائب  رهف محفوض 21

  خمس وستون فقط 65 48 17  رهف سلوم  22

  غائب غائب غائب 19  رهف عرفة  23

  اربعون فقط 40 26 14  رهف حمود  24

  غائب غائب غائب غائب  علي اسعد  25

  غائب غائب غائب 14  كاترين ديوب  26

  غائب غائب غائب 16  نورة ونوس 27

  تسع وخمسون فقط 59 35 24  هيفاء الديب  28

  غائب غائب غائب 20  وفاء الحوري  29

  غائب غائب غائب غائب  ميالد فندي 30

  غائب غائب غائب غائب  مروى علوش  31

محمد فوزي  32

 المصري
 

  غائب غائب غائب 18

  واحد واربعون فقط 41 25 16  محمود حمود  33

  غائب غائب غائب غائب  خالد خالد  34

  غائب غائب غائب 19  لجين وزاز  35

  غائب غائب غائب غائب  اصف زمزم 36

  غائب غائب غائب 18  جعفر ادريس  37

  غائب غائب غائب 14  حال كاجان  38

  غائب غائب غائب 19  غدير نور الدين  39

  ست وخمسون فقط 56 34 22  سرا ء السليمان  40

  تسع واربعون فقط 49 24 25  حيدر علي 41

  اربع وسبعون فقط 74 55 19  ايناس  الروبة 42

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد       مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                       

 مدقق:صفاء رضوان
 
 
 



 
 
 2017/2018للعام الدراسي  الفصل الثاني            قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 لغات البرمجةالمقرر:    االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                        نوع االمتحان:                   لية العلومك

ل
س
سل

م
 

 م والنسبةاالس

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ثالث وستون فقط63ناجح اصف ابراهيم الغضه 1

  غائب غائب غائب 15 جالل  االء العشي 2

  سبع عشرة فقط 17 5 12 كمال آية خلف  3

 واحد وستون فقط61ناجحة حسين ايناس المنصور 4

  ست واربعون فقط 46 33 13 تيسير باسل عامر  5

  ثالثون فقط 30 18 12 عمر حازم المحمد  6

  تسع وعشرون فقط 29 17 12 لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب 16 علي حسين علي 8

  غائب غائب غائب 12 محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب 13 عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب 19 عماد رزان نجم 11

  ثمانون فقط 80 59 21 محمد رقية المحمود  12

  ست وعشرون فقط 26 11 15 إسماعيل رهف السيجري 13

 اربع وثمانون فقط 84ناجحة  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب 16  روبيلزلوخ 15

  غائب غائب غائب غائب زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب غائب كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب غائب محمد صالح  سليمان  18

  ثمان واربعون فقط 48 30 18 محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

  خمس وخمسون فقط 55 42 13 علي عال قهوجي 20

  غائب غائب غائب 16 صالح علي احمد   21

  سبع وخمسون فقط 57 42 15 نصر علي حسن  22

 2017/2018 2ايقاف ف مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب غائب محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 ريم علي                        رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد    مسجل ثاني: النا عيسى        

 مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي            الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 لغات البرمجةالمقرر: االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                     نوع االمتحان:                   كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب 15 انيس محمدعلي  25

  غائب غائب غائب 21 محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب 13 محمد غفران السليمان  27

 ثالث وسبعون فقط 73ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

  ست وستون فقط 66 42 24 بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب 14 اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب 15 حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب غائب عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  خمسون فقط 50 32 18 حسن فاطمة رحال 33

  ثمان وستون فقط 68 48 20 علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب 15 حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب 19 غسان لبنى الونس 36

  غائب غائب غائب 21 نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب غائب حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب 17 كريم ماري سواد 39

 واحد وستون فقط 61ناجح شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب غائب رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب غائب هيثم محمد بديع حديد  42

 اثنان وستون فقط 62ناجح حسين محمد تقله  43

  ستون فقط 60 45 15 قاسم محمد حميد 44

  غائب غائب غائب 22 ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب 12 صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب غائب عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  غائب غائب غائب 12 قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 ور طاهر محمدكتمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الد



 مدقق:صفاء رضوان
 

 2017/2018للعام الدراسي                 الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 لغات البرمجةالمقرر:         االولى)راسبون(                        السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                           ع+ن نوع االمتحان:                    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 سبع وستون فقط 67ناجحة  عالء الدين نغم ضوا  49

  وعشرون فقطسبع  27 15 12 بعتيه وعد الظريفه 50

 ست وستون فقط 66ناجحة  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب غائب عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب 15 تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب 18 محسن يائلحسيسون 54

 االستضافة

  اثنتا عشر فقط 12 صفر 12  ابراهيم الحلبي 1

  وسبعون فقطخمس  75 58 17  عادل السلوم 2

  ست وستون فقط 66 52 14  ميس ضاهر 3

  غائب غائب غائب 12  معاز المبيض 4

  سبعون فقط 70 51 19  لمى الحوري 5

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        
 طاهر محمدثاني: النا عيسى            ريم علي                        رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور مسجل 

 مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي             الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 /2التحليل /المقرر:       االولىالسنة :       حماهجامعة 

 ريخهتا                         نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  خمس وستون فقط 65 65  بسام الين حواضري 1

  تسع واربعون فقط 49 49  فراس أحمد العلي 2

  سبع وستون فقط 67 67  ابراهيم االء الشيخ 3

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام   فواز اسراء رقية 4

  غائب غائب غائب  كامل تاال خليل 5

  تسع عشرة فقط 19 19  سلمان تمانية عمر 6

  تسع واربعون فقط 49 49  يوسف حسين يوسف 7

  سبعون فقط 70 70  فارس حنان درويش 8

  ستون فقط 60 60  سمير ذو الفقارحمود 9

  ثمان وعشرون فقط 28 28  محمد رغد حسين 10

  غائب غائب غائب  معن رند زيود 11

  ست وستون فقط 66 66  اسعد ريم سالم 12

  غائب غائب غائب  فائز زهرة حسن 13

  سبع وسبعون فقط 77 77  علي  زين العابدين ابراهيم 14

  ستون فقط 60 60  شحادة زينب خضور 15

  فقط اربعونتسع و 49 49  عامر سارة فروح 16

  ستون فقط 60 60  فراس صبا عليا 17

  واحد وسبعون فقط 71 71  عبد المنعم ضياء صعب 18

  اربع وستون فقط 64 64  محمود عائدة غانم 19

  ستون فقط 60 60  احمد  علي الهبش 20

  اثنان وعشرون فقط 22 22  اكرم عزيز العدي 21

  خمس وستون فقط 65 65  يوسف غزل غنم 22

 2017/2018 2ايقاف تسجيل ف  ماهر فرح دعدع 23

  خمس وتسعون فقط 95 95  عدنان فراس خلف 24

  ثالث وتسعون فقط 93 93  عدنان فاطر فياض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 ور طاهر محمدرابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        
  مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي                  الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات     الجمهورية العربية السورية

 /2التحليل /المقرر:        االولىالسنة :           جامعة حماه

 تاريخه                نظرينوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  خمس وستون فقط 65 65  فادي فدوى العثمان آغا 26

  سبع وسبعون فقط 77 77  عبود لجين زاهر 27

  اربع وثمانون فقط 84 84  غسان ليندا موسى 28

 2017/2018 2ايقاف تسجيل ف  ماهر مرح دعدع 29

  ثمانون فقط 80 80  جبر ميار سليمان 30

  ست وستون فقط 66 66  حيان ماري الشيخ 31

  اربع وتسعون فقط 94 94  اياد ماري غنوم 32

  ثمانون فقط 80 80  احمد مجد عباس 33

  ثالث وستون فقط 63 63  كامل ميرفت حسن 34

  خمس واربعون فقط 45 45  محمد خالد مخلصة زلوخ 35

  ست وستون فقط 66 66  هشام ماريا دومط 36

  تسع وعشرون فقط  29 29  عبد الكريم نبال مصطفى 37

  ثالث عشرة فقط 13 13  نعيم نغم حسن 38

  اربعون فقط 40 40  سالم نغم عباس 39

  ستون فقط 60 60  وفيق نور علي 40

  ثمان وستون فقط 68 68  يوسف قشوةندى  41

  ثالث وسبعون فقط 73 73  عيسى هديل بركات 42

  اربع وتسعون فقط 94 94  ريمون يارا رحال 43

  سبع وثالثون فقط 37 37  امين  يارا حسن 44

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

  

 



   

 2017/2018للعام الدراسي          الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   لجمهورية العربية السوريةا

 /2التحليل /المقرر:     االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه              نظرينوع االمتحان:                    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  عشرة فقط 10 10  اصف ابراهيم الغضه 1

  فقط ثمان وسبعون 78 78  جالل  االء العشي 2

  فقط اربع درجات 4 4  كمال آية خلف  3

  فقط اربع وثالثون 34 34  حسين ايناس المنصور 4

 اربع وثمانون فقط 84ناجح  تيسير باسل عامر  5

  اربع عشرة فقط 14 14  عمر حازم المحمد  6

  تسع وعشرون فقط 29 29  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  صفر فقط صفر صفر  محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب  عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب  عماد نجمرزان  11

  ستون فقط 60 60  محمد رقية المحمود  12

  اربع درجات فقط 4 4  إسماعيل رهف السيجري 13

  ثمان واربعون فقط 48 48  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب   روبيلزلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  تسع عشرة فقط 19 19  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

 تسع وثمانون فقط 89ناجحة  علي عال قهوجي 20

  تسع عشرة فقط 19 19  صالح علي احمد   21

  ثالثون فقط 30 30  نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار          

 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد   رابعة زيدان                 مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        
  مدقق:صفاء رضوان



 2017/2018للعام الدراسي              الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 /2التحليل /المقرر:      االولى)راسبون(                       السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                نظرينوع االمتحان:                    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود الحسين السليمانعليا  26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 سبع وثمانون فقط 87ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

  ست عشرة فقط 16 16  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  ثمان وعشرون فقط 28 28  حسن فاطمة رحال 33

 فقط ستون 60ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

  ست وثمانون فقط 86 86  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب  كريم ماري سواد 39

 ستون فقط 60ناجح  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

  غائب غائب غائب  حسين محمد تقله  43

 ستون فقط 60ناجح  قاسم محمد حميد 44

  غائب غائب غائب  ناجي صبرة محمد 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

 اربع وستون فقط 64ناجحة  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار          

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        
  مدقق:صفاء رضوان

 



 

 2017/2018للعام الدراسي                     الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    العربية السوريةالجمهورية 

 /2التحليل /المقرر:         االولى)راسبون(                       السنة :       جامعة حماه

 تاريخه               نظرينوع االمتحان:                   كلية العلوم

سل
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  عالء الدين نغم ضوا  49

  خمس وثالثون فقط 35 35  بعتيه وعد الظريفه 50

  اربع عشرة فقط 14 14  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن يائلحسيسون 54

 حملة

  واحد وسبعون فقط 71 71   ليلى يوسف 1

  خمس وعشرون فقط 25 25   يانا سليمان 2

  اثنان وسبعون فقط 72 72   رشا سالم 3

  اثنتا عشر فقط 12 12   غنوة محمود 4

  ستون فقط 60 60   عباس محمد 5

  تسع واربعون فقط 49 49   كادان احمد 6

  تسع واربعون فقط 49 49   محمد منصور 7

  واحد وسبعون فقط 71 71   مصطفى حسامو 8

  غائب غائب غائب   نغم مسعود 9

  ثالث واربعون فقط 43 43   نوار حسون 10

  ثالثون فقط 30 30   علي اسعد 11

  غائب غائب غائب   علي خلف 12

  غائب غائب غائب   نورة ونوس 13

14 
  غائب غائب غائب   مروى علوش

محمد فوزي  15

 المصري
 

  غائب غائب غائب 

  ثمان وستون فقط 68 68   سمر العباس 16

  غائب غائب غائب   مرح عيسى 17

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار          

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        



  مدقق:صفاء رضوان

 2017/2018للعام الدراسي           الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    العربية السوريةالجمهورية 

 /2التحليل /المقرر:االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه             نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

ل
س
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م
 

 االسم والنسبة

 
 سم االبا

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   يارة ابو قاسم 18

  ست وثالثون فقط 36 36   حسن سليمان  19

  تسع واربعون فقط 49 49   نوار الوقاف  20

  سبع عشرة فقط 17 17   حيدر علي  21

  غائب غائب غائب   شذا السليمان  22

  غائب غائب غائب   روان تركي 23

  غائب غائب غائب   نمر النمر  24

 استضافة عشرون فقط 20 20   معاز المبيض 25

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار          

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        
  مدقق:صفاء رضوان

 



 

 

 2017/2018للعام الدراسي                     الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات      العربية السورية الجمهورية

 مبادئ االحصاء واالحتماالتالمقرر:     االولىالسنة :         جامعة حماه

 تاريخه                   نظرينوع االمتحان:                    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 والنسبةاالسم 

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  اربع واربعون فقط 44 44  بسام الين حواضري 1

  سبع وستون فقط 67 67  فراس أحمد العلي 2

  ثمان واربعون فقط 48 48  ابراهيم االء الشيخ 3

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام  فواز اسراء رقية 4

  صفر فقط صفر صفر  كامل تاال خليل 5

  خمس عشرة فقط 15 15  سلمان تمانية عمر 6

  ثالثون فقط 30 30  يوسف حسين يوسف 7

  خمس وعشرون فقط 25 25  فارس حنان درويش 8

  واحد واربعون فقط 41 41  سمير ذو الفقارحمود 9

  ثمان وثالثون فقط 38 38  محمد رغد حسين 10

  ست عشرة فقط 16 16  معن رند زيود 11

  سبعون فقط 70 70  اسعد ريم سالم 12

  صفر فقط صفر صفر  فائز زهرة حسن 13

  ستون فقط 60 60  علي  زين العابدين ابراهيم 14

  خمس واربعون فقط 45 45  شحادة زينب خضور 15

  فقطتسع وثالثون  39 39  عامر سارة فروح 16

  خمس وثالثون فقط 35 35  فراس صبا عليا 17

  ستو ن فقط 60 60  عبد المنعم ضياء صعب 18

  اثنان وسبعون فقط 72 72  محمود عائدة غانم 19

  ثمان وستون فقط 68 68  احمد  علي الهبش 20

  عشرون فقط 20 20  اكرم عزيز العدي 21

  تسع وثالثون فقط 39 39  يوسف غزل غنم 22

 2017/2018 2ايقاف  تسجيل ف  ماهر فرح دعدع 23

  خمس وسبعون فقط 75 75  عدنان فراس خلف 24

  سبع وتسعون فقط 97 97  عدنان فاطر فياض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        
  مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018لعام الدراسي ل        الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    العربية السوريةالجمهورية 

 مبادئ االحصاء واالحتماالتالمقرر:    االولىالسنة :       جامعة حماه

 تاريخه                         نظرينوع االمتحان:              كلية العلوم

ل
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سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  سبع واربعون فقط 47 47  فادي فدوى العثمان آغا 26

  واحد وستون فقط 61 61  عبود لجين زاهر 27

  ست وثمانون فقط 86 86  غسان ليندا موسى 28

 2017/2018  2ايقاف تسجيل ف  ماهر مرح دعدع 29

  اثنان وعشرون فقط 22 22  جبر ميار سليمان 30

  سبعون فقط 70 70  حيان ماري الشيخ 31

  ثمانون فقط 80 80  اياد ماري غنوم 32

  واحد وتسعون فقط 91 91  احمد مجد عباس 33

  اربعون فقط 40 40  كامل ميرفت حسن 34

  ستون فقط 60 60  محمد خالد مخلصة زلوخ 35

  سبع وسبعون فقط 77 77  هشام ماريا دومط 36

  خمس درجات فقط 5 5  عبد الكريم نبال مصطفى 37

  عشرون فقط 20 20  نعيم نغم حسن 38

  واحد وثالثون فقط 31 31  سالم نغم عباس 39

  ستون فقط 60 60  وفيق نور علي 40

  اربع وستو ن فقط 64 64  يوسف ندى قشوة 41

  تسع واربعون فقط 49 49  عيسى هديل بركات 42

  ثالث وثمانو ن فقط 83 83  ريمون يارا رحال 43

  واحد واربعون فقط 41 41  امين  يارا حسن 44

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        
  مدقق:صفاء رضوان



 

   

 2017/2018للعام الدراسي             الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 مبادئ االحصاء واالحتماالتلمقرر:   االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه             نظرينوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  ثالث وثالثون فقط 33 33  اصف ابراهيم الغضه 1

  سبع وعشرون فقط 27 27  جالل  االء العشي 2

  غائب غائب غائب  كمال آية خلف  3

  ست وعشرون فقط 26 26  حسين ايناس المنصور 4

 سبعون فقط 70ناجح  تيسير باسل عامر  5

  غائب غائب غائب  عمر حازم المحمد  6

 ستون فقط 60ناجح  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  صفر فقط صفر  صفر   محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب  عيسى راسيل مصطفى 10

 خمس وستون فقط 65ناجحة   عماد رزان نجم 11

  اربع وعشرون فقط 24 24  محمد رقية المحمود  12

  غائب غائب غائب  إسماعيل رهف السيجري 13

  اربع وعشرون فقط 24 24  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب   روبيل زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  صفر فقط صفر  صفر   محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

  سبعون فقط 70 70  علي عال قهوجي 20

  اربع درجات فقط 4 4  صالح علي احمد   21

  ست وثالثون فقط 36 36  نصر علي حسن  22

 2017/2018 2ايقاف تسجيل  ف  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           اللجنةامين سر مسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        



 مدقق:صفاء رضوان
 2017/2018للعام الدراسي             الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    رية العربية السوريةالجمهو

 مبادئ االحصاء واالحتماالتالمقرر:االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه               نظرينوع االمتحان:                  كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

 ستون فقط60ناجحة   ابراهيم غنى أبو حمود  28

 ستون فقط 60ناجحة   بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

  اربع وعشرون فقط 24 24  حسن فاطمة رحال 33

 ستون فقط60ناجحة   علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

  واحد وثالثون فقط  31 31  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

 ست وستون فقط 66ناجحة   كريم ماري سواد 39

 سبعون فقط 70ناجحة  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع الشاهين مجد 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

 سبعون فقط 70ناجح  حسين محمد تقله  43

 ستون فقط 60ناجح  قاسم محمد حميد 44

  غائب غائب غائب  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

 ستون فقط 60ناجح  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  ست وثالثون فقط 36 36  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمد رابعةمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان



 

 2017/2018لعام الدراسي ل    الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية

 حصاء واالحتماالتمبادئ االالمقرر: االولى)راسبون(                        السنة :       جامعة حماه

 :تاريخه                نظرينوع االمتحان:                    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 ستون فقط 60ناجحة   عالء الدين نغم ضوا  49

  خمس واربعون فقط 45 45  بعتيه الظريفهوعد  50

  اثنتا عشر فقط 12 12  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن حسيسون يائل 54

 حملة

  غائب غائب غائب   ليلى يوسف 1

  غائب غائب غائب   يوسف حاصود  2

  ست واربعون فقط 46 46   سليمان ضاهر 3

  غائب غائب غائب   شعيب احمد 4

  ثالث درجات فقط 3 3   غنوة محمود 5

  غائب غائب غائب   نغم مسعود  6

  ثالثون فقط 30 30   احمد محمد 7

  سبع درجات فقط 7 7   بلسم المعروف 8

  صفر فقط صفر صفر   ريم ميهوب  9

  غائب غائب غائب   ماهر النمر  10

  ثالث واربعون فقط 43 43   مرح فرحة  11

  غائب غائب غائب   مروى علوش  12

  غائب غائب غائب   محمد فوزي المصري  13

  غائب غائب غائب   اصف زمزم 14

  غائب غائب غائب   غدير نور الدين 15

  ثالثون فقط 30 30   حسن السليمان 16

  سبع وثالثون فقط 37 37   الوقاف نوار 17

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدرابعة زيدان                   مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان



 

 

 2017/2018للعام الدراسي          الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 مبادئ االحصاء واالحتماالتالمقرر: االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه         نظرينوع االمتحان:                   كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   سراء السليمان 18

  غائب غائب غائب   شذا السليمان 19

  خمس وستون فقط 65 65   رواد علوش 20

  صفر فقط صفر صفر   ميس السليمان 21

  واحد وثالثون فقط 31 31   يوسف العلي 22

 استضافة

  صفر فقط صفر  صفر    ابراهيم الحلبي 1

  ست واربعون فقط 46 46   لمى الحوري  2

  اثنتا عشر فقط 12 12   معاز المبيض 3

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 ور طاهر محمدرابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان
 

 

 

  

 

 2017/2018للعام الدراسي                       الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   لجمهورية العربية السورية

 اللغة العربيةالمقرر:           االولىالسنة :       جامعة حماه



 تاريخه                  نظرينوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  خمس وسبعون فقط 75 75  بسام الين حواضري 1

  خمس وسبعون فقط 75 75  فراس أحمد العلي 2

  وسبعون فقطست  76 76  ابراهيم االء الشيخ 3

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام   فواز اسراء رقية 4

  سبع وستون فقط 67 67  كامل تاال خليل 5

  ستون فقط 60 60  سلمان تمانية عمر 6

  ثالث وسبعون فقط 73 73  يوسف حسين يوسف 7

  ثالث وسبعون فقط 73 73  فارس حنان درويش 8

  ثمانون فقط 80 80  سمير ذو الفقارحمود 9

  اثنان وثمانون فقط 82 82  محمد رغد حسين 10

  ستون فقط 60 60  معن رند زيود 11

  تسع وثمانون فقط 89 89  اسعد ريم سالم 12

  اربع وثمانون فقط 84 84  فائز زهرة حسن 13

  ستون فقط 60 60  علي  زين العابدين ابراهيم 14

  وثمانون فقطاحد  81 81  شحادة زينب خضور 15

  اربع وسبعون فقط 74 74  عامر سارة فروح 16

  اربع وثمانون فقط 84 84  فراس صبا عليا 17

  سبع وثمانون فقط 87 87  عبد المنعم ضياء صعب 18

  اثنان وسبعون فقط 72 72  محمود عائدة غانم 19

  ثالث وثمانون فقط 83 83  احمد  علي الهبش 20

  خمس وسبعون فقط 75 75  اكرم عزيز العدي 21

  ثالث وتسعون فقط 93 93  يوسف غزل غنم 22

 2017/2018للعام 2ايقاف تسجيل ف  ماهر فرح دعدع 23

  ستون فقط 60 60  عدنان فراس خلف 24

  اثنان وسبعون فقط 72 72  عدنان فاطر فياض 25

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 



 2017/2018للعام الدراسي الفصل الثاني                      قائمة درجات امتحانات   العربية السوريةالجمهورية 

 اللغة العربيةالمقرر:           االولىالسنة :       جامعة حماه

 :تاريخه                       نظرينوع االمتحان:                     كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 ةاالسم والنسب

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  ستون فقط 60 60  فادي فدوى العثمان آغا 26

  اثنان وتسعون فقط 92 92  عبود لجين زاهر 27

  ثمان وتسعون فقط 98 98  غسان ليندا موسى 28

 2017/2018للعام 2تسجيل فايقاف   ماهر مرح دعدع 29

  اربع وثمانون فقط 84 84  جبر ميار سليمان 30

  ثمانون فقط 80 80  حيان ماري الشيخ 31

  ثمان وسبعون فقط 78 78  اياد ماري غنوم 32

  تسع وتسعون فقط 99 99  احمد مجد عباس 33

  ثالث وسبعون فقط 73 73  كامل ميرفت حسن 34

  اربع وسبعون فقط 74 74  خالدمحمد  مخلصة زلوخ 35

  خمس وتسعون فقط 95 95  هشام ماريا دومط 36

  ستون فقط 60 60  عبد الكريم نبال مصطفى 37

  ثمان وسبعون فقط 78 78  نعيم نغم حسن 38

  سبع وثمانون فقط 87 87  سالم نغم عباس 39

  خمس وثمانون فقط 85 85  وفيق نور علي 40

  اثنان وثمانون فقط 82 82  يوسف ندى قشوة 41

  واحد وسبعون فقط 71 71  عيسى هديل بركات 42

  سبع وثمانون فقط 87 87  ريمون يارا رحال 43

  اربع وسبعون فقط 74 74  امين  يارا حسن 44

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان
 2017/2018للعام الدراسي                  الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   العربية السوريةلجمهورية ا

 اللغة العربيةالمقرر:           االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه



 تاريخه                              نظرينوع االمتحان:               كلية العلوم

م
ل
س
سل

 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

 سبعون فقط 70ناجح  اصف ابراهيم الغضه 1

 ثمان وستون فقط 68ناجحة  جالل  االء العشي 2

 ست وستون فقط 66ناجحة   كمال آية خلف  3

 اربع وثمانون فقط  84ناجحة  حسين ايناس المنصور 4

 ثالث وستون فقط  63ناجح   تيسير باسل عامر  5

 اربع وستون فقط 64ناجح   عمر حازم المحمد  6

 ثمان وسبعون فقط 78ناجح   لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

 واحد وثمانون فقط 81ناجح  محمد حيدر شعبان   9

 سبع وستون فقط 67ناجحة  عيسى مصطفىراسيل  10

 ستون فقط 60ناجحة  عماد رزان نجم 11

 ستون فقط60ناجحة  محمد رقية المحمود  12

 ستون فقط60ناجحة  إسماعيل رهف السيجري 13

 ثمان وثمانون فقط 88ناجحة   عبد الكريم ريتا ندي 14

  اثنان وثالثون فقط 32 32   روبيل زلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

 اربع وستون فقط 64ناجح   محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

 ثمان وسبعون فقط 78ناجحة   علي عال قهوجي 20

 ستون فقط 60ناجح  صالح علي احمد   21

 اربع وتسعون فط 94ناجح   نصر علي حسن  22

 ستون فقط60نجح   مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

 



 2017/2018للعام الدراسي                   الفصل الثانيقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 اللغة العربيةالمقرر:    االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه               نظرينوع االمتحان:                 كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

 ستون فقط  60ناجحة  محمود عليا الحسين السليمان 26

 ستون فقط 60ناجحة  محمد غفران السليمان  27

 واحد وستون فقط61ناجحة  ابراهيم غنى أبو حمود  28

 واحد وستون فقط 61ناجحة  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

 خمس وستون فقط 65ناجحة  حسن فاطمة رحال 33

 اثنان وسبعون فقط 72ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

 تسع وسبعون فقط 79ناجحة  غسان لبنى الونس 36

 ستون فقط 60ناجحة  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

 ثالث وستون فقط 63ناجحة  كريم ماري سواد 39

 ستون فقط 60ناجح  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

 اربع وستون فقط 64ناجح  حسين محمد تقله  43

 ستون فقط 60ناجح   قاسم محمد حميد 44

 سبع وسبعون فقط 77ناجح  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

 اثنان وستون فقط 62ناجحة  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 ور طاهر محمدرابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان
 2017/2018للعام الدراسي           الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   الجمهورية العربية السورية



 اللغة العربيةالمقرر:االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                 نظرينوع االمتحان:                    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

 ستون فقط 60ناجحة  عالء الدين نغم ضوا  49

 ستون فقط 60ناجحة   بعتيه وعد الظريفه 50

 سبع وستون فقط 67ناجحة   علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

 خمس وستون فقط 65ناجح   محسن يائل حسيسون 54

 استضافة

  واحدوستون فقط  61 61   معاز المبيض 

 حملة

  غائب غائب غائب   غدير نور الدين 

 

 

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           سر اللجنةامين مسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017/2018للعام الدراسي                  الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية

 :الهندسة التحليليةالمقرر                               ( حملة االولى )السنة :      جامعة حماه

 تاريخه                        نظرينوع االمتحان:                كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

 2017/2018ايقاف تسجيل للعام    اسراء رقية 1

  غائب غائب غائب   تمانية عمر 2

  خمس وعشرون فقط 25 25   زينب خضور  3

  ثالث وثمانون فقط 83 83   غزل غنم 4

 2017/2018للعام  2ايقاف تسجيل ف   فرح دعدع  5

 2017/2018للعام  2ايقاف تسجيل ف   مرح دعدع 6

  خمس وسبعون فقط 75 75   ميرفت حسن 7

  خمس وثالثون فقط 35 35   هديل بركات 8

  ثمان وستون فقط 68 68   ياراحسن 9

  خمس عشرة فقط 15 15   االء  السليمان 10

  خمس وثالثون فقط 35 35   االء مصطفى  11

  غائب غائب غائب   اسراء الحجي 12

  غائب غائب غائب   بشار الحمدو 13

  سبعون فقط 70 70   حسن العباس 14

  غائب غائب غائب   حال كاجان 15

  خمس وتسعون فقط 95 95   حنان الشيخ  16

  خمس وثالثون فقط 35 35   حيدر علي  17

  غائب غائب غائب   خالد خالد 18

  خمس وستون فقط 65 65   راما سلوم 19

  ثالث وستون فقط 63 63   رهف محفوض  20

  غائب غائب غائب   ريم الوسوف  21

  خمس وستون فقط 65 65   زينب محمود  22

  ثالث وعشرون فقط 23 23   سارة عكيلي  23

  ثمان وثمانون فقط 88 88   سمر قاروط 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 وطفه                  الدكتور طاهر محمدرابعة زيدان                   د.هيثم مسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 2017/2018للعام الدراسي            الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية



 :الهندسة التحليليةالمقرر                                (الحملة  )السنة :      جامعة حماه

 تاريخه                  نظرينوع االمتحان:               العلومكلية 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب   شذا السليمان 25

  عشرون فقط 20 20   شذى  العلي 26

  ستون فقط 60 60   شعيب احمد  27

  خمس درجات فقط 5 5   عزيزة الخدوج 28

  غائب غائب غائب   غدير نور الدين 29

  صفر فقط صفر صفر   غنوة محمود 30

  خمس وعشرون فقط 25 25   كادان احمد 31

محمد فوزي  32

 المصري
 

  غائب غائب غائب 

  خمس عشرة فقط 15 15   محمد منصور 33

  خمس وستون فقط 65 65   مرح ابراهيم ابراهيم 34

  ستون فقط 60 60   مرح عياش 35

  اربعون فقط 40 40   مرح فرحة 36

  غائب غائب غائب   مروى علوش 37

  سبعون فقط 70 70   مها الصواف  38

  غائب غائب غائب   ميس السليمان  39

  ثمانون فقط 80 80   ميساء الصواف 40

  اربعون فقط 40 40   ميالد فندي 41

  خمس وثالثون فقط 35 35   نغم خضر الصالح  42

  غائب غائب غائب   نغم مسعود 43

  اربعون فقط 40 40   نوار حسون  44

  ستون فقط 60 60   نورا توما  45

  غائب غائب غائب   نورة ونوس  46

  غائب غائب غائب   يزن احمد  47

  ستون فقط  60 60   يوسف حاصود 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 الدكتور طاهر محمد              رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه    مسجل ثاني: النا عيسى           ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 

 2017/2018للعام الدراسي        الفصل الثاني           قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 الهندسة التحليليةالمقرر:             االولى)راسبون(             السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                      نظرينوع االمتحان:                لية العلومك

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  ستون فقط 60 60  اصف ابراهيم الغضه 1

  ستون فقط 60 60  جالل  االء العشي 2

  خمس وعشرون فقط 25 25  كمال آية خلف  3

  عشرة فقط 10 10  حسين ايناس المنصور 4

 اربع وستون فقط 64ناجح  تيسير باسل عامر  5

  غائب غائب غائب  عمر حازم المحمد  6

  ستون فقط 60 60  لؤي حسن االسعد  7

  غائب غائب غائب  علي حسين علي 8

  صفر فقط صفر صفر  محمد حيدر شعبان   9

  غائب غائب غائب  عيسى راسيل مصطفى 10

  غائب غائب غائب  عماد رزان نجم 11

 ستون فقط 60ناجحة  محمد رقية المحمود  12

  ستون فقط 60 60  إسماعيل رهف السيجري 13

 ثمان وثمانون فقط 88ناجحة  عبد الكريم ريتا ندي 14

  غائب غائب غائب   روبيلزلوخ 15

  غائب غائب غائب  زكريا سماح يغمور  16

  غائب غائب غائب  كامل سوزان السلمان  17

  غائب غائب غائب  محمد صالح  سليمان  18

  خمس درجات فقط 5 5  محمد عزام عبد الرحمن صيرفي 19

  سبعون فقط 70 70  علي عال قهوجي 20

  عشر درجات فقط 10 10  صالح علي احمد   21

 سبعون فقط 70ناجح   نصر علي حسن  22

 2ايقاف ف غائب غائب غائب  مالك علي شحود 23

  غائب غائب غائب  محمد علي عباس 24

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان



 2017/2018للعام الدراسي              الثاني قائمة درجات امتحانات          الجمهورية العربية السورية

 الهندسة التحليليةالمقرر: االولى)راسبون(                         السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                   نظرينوع االمتحان:             كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  انيس علي محمد 25

  غائب غائب غائب  محمود عليا الحسين السليمان 26

  غائب غائب غائب  محمد غفران السليمان  27

  سبعون فقط 70 70  ابراهيم غنى أبو حمود  28

 ستون فقط 60ناجحة  بسام غنى زيفة 29

  غائب غائب غائب  اكرم غيد الفياض  30

  غائب غائب غائب  حليم فادي سليمان  31

  غائب غائب غائب  عبد الحليم فاطمة الحاجي  32

 ستون فقط 60ناجحة  حسن فاطمة رحال 33

 ستون فقط 60ناجحة  علي لبانه صالح 34

  غائب غائب غائب  حسن لبنى الطويل 35

  غائب غائب غائب  غسان لبنى الونس 36

  خمس وعشرون فقط 25 25  نداف ليال سليمان 37

  غائب غائب غائب  حسام لين بيطار 38

  غائب غائب غائب  كريم ماري سواد 39

 ثالث و ستون فقط 63ناجح  شاهين مازن ملحم 40

  غائب غائب غائب  رافع مجد الشاهين 41

  غائب غائب غائب  هيثم محمد بديع حديد  42

  غائب غائب غائب  حسين محمد تقله  43

 ستون فقط 60ناجح  قاسم محمد حميد 44

  غائب غائب غائب  ناجي محمد صبرة 45

  غائب غائب غائب  صافي محمد علي 46

  غائب غائب غائب  عبد الكريم محمد نور المحميد 47

  خمس وعشرون فقط 25 25  قيس نايا المطر 48

 رئيس شعبة  االمتحانات            رئيس لجنة الرصد            عميد كلية العلوم           امين سر اللجنةمسجل اول:رؤى الشعار        

 رابعة زيدان                   د.هيثم وطفه                  الدكتور طاهر محمدمسجل ثاني: النا عيسى            ريم علي                        

 مدقق:صفاء رضوان

 



 2017/2018للعام الدراسي            الفصل الثاني قائمة درجات امتحانات   العربية السوريةالجمهورية 

 الهندسة التحليليةالمقرر: االولى)راسبون(                          السنة :       جامعة حماه

 تاريخه                     نظرينوع االمتحان:               كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 
 اسم االب

درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة رقما

  غائب غائب غائب  عالء الدين نغم ضوا  49

  خمس عشرة فقط 15 15  بعتيه وعد الظريفه 50

  صفر فقط صفر صفر  علي يارا ضاحي  51

  غائب غائب غائب  عماد ياسمين جوهر 52

  غائب غائب غائب  تميم يوشع حسن 53

  غائب غائب غائب  محسن يائلحسيسون 54

 االستضافة

  صفر فقط صفر صفر   ابراهيم الحلبي 1

  ستون فقط 60 60   عادل السلوم 2

  ستون فقط 60 60   ميس ضاهر 3

  ثالثون فقط 30 30   معاز المبيض 4
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