
 2020-2019للعام الدراسي                   قائمة درجات امتحانات   الفصل االول      الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر:التحليل /        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  613 يعرب أحالم  الحمدان 1

  ثالثة عشر فقط 13 13  607 مهدي احمد ريحه 2

  صفر فقط صفر صفر  554 حاتم اسامه البحري 3

  ثالثة عشر فقط 13 13  548 محمد إسماعيل سمعول 4

  ستون فقط 60 60  579 رائد اماني اسعد 5

  خمسون فقط 50 50  585 محمد آيه هللا محمد 6

  اثنان وسبعون فقط 72 72  565 بردو آيه جوريه 7

  خمس وسبعون فقط 75 75  547 صالح البتول الطلب  8

  ثمانية عشر فقط 18 18  570 عدنان بشار احمد 9

  ثمانون فقط 80 80  538 عقل بشرى سالمة 10

  عشرون فقط 20 20  622 ماجد بشرى مصطفى 11

  اربع واربعون فقط 44 44  590 هيثم بيداء األحمد 12

  أربعون فقط 40 40  592 الياس جاورجيورس صوان 13

  واحد وستون فقط 61 61  586 محسن جعفر محسن 14

  خمس واربعون فقط 45 45  549 طاهر جودي الديبه 15

  ثالث وعشرون فقط 23 23  624 فادي جورج حنون 16

  ثالثة عشر فقط 13 13  564 سليمان جوليا االبراهيم 17

  صفر فقط صفر صفر  596 فراس جيما سعود 18

  عشر درجات فقط 10 10  606 اسامه حاتم جوهر 19

  خمسة عشر فقط 15 15  537 حسان حسن علي  20

  ست وسبعون فقط 76 76  539 علي حال سلطان 21

  خمس درجات فقط 5 5  546 علي حنين الخالد 22

  ستون فقط 60 60  581 توفيق خضر المحمود 23

  اربع وعشرون فقط 24 24  609 إبراهيم دينا نجار 24

  وعشرون فقط انثم 28 28  600 طالب رباب رمضان 25

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

 الدكتورابراهيم ابراهيم    مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان            

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019دراسي للعام ال         قائمة درجات امتحانات  الفصل االول        الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر: التحليل /        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               حان: نظري نوع االمت    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

االمتحان درجة 
 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  خمس وستون فقط 65 65  545 يوسف رزان ساعود 26

  سبع واربعون فقط 47 47  556 محمد رغد العيسى 27

  صفر فقط صفر صفر  574 سامر رئبال محمود 28

  صفر فقط صفر صفر  561 زهير ريم فياض 29

  غائب غائب غائب  563 فراس ريم ونوس 30

  ثمان وثالثون فقط 38 38  594 قصي ريم الصالح 31

  أربعون فقط 40 40  552 سليمان زينب تموم 32

  ثالثة عشر فقط 13 13  599 صالح سلمان صالح 33

  واحد وستون فقط 61 61  542 ممدوح سوسن ونوس 34

  اثنان واربعون فقط 42 42  571 احمد شذى عيسى 35

  تسع وستون فقط 69 69  573 عبد الرزاق صبا أبو دان 36

  ثمانية عشر فقط 18 18  604 قصي عاصم احمد 37

  خمس درجات فقط 5 5  628 اسد علي اسبر 38

  خمس درجات فقط 5 5  582 حبيب علي جمول 39

  ثمانون فقط 80 80  569 عارف علي محمد 40

  عشرون فقط 20 20  559 عبد الحليم علي الشعار 41

  اثنان واربعون فقط 42 42  560 ياسين علي بدور 42

  ثالث وعشرون فقط 23 23  625 مروان عيسى حداد 43

  صفر فقط صفر صفر  611 حسن غدير عبد هللا 44

  خمس وعشرون فقط 25 25  572 عمار فرح جوهرة 45

  ثالث وعشرون فقط 23 23  612 باسل فال حصني 46

  ثمان واربعون فقط 48 48  587 سليمان كامل عجيب 47

  خمس وستون فقط 65 65  555 محمد كنانة شعبان 48

  عشر درجات فقط 10 10  584 مازن لجين الهيبة 49

  واحد وستون فقط 61 61  575 محمد خالد لما زلوخ 50

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

 اهيم ابراهيمرابعة زيدان                  الدكتورابر          مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال     

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                   قائمة درجات امتحانات  الفصل االول       الجمهورية العربية السورية
 /1مقرر: التحليل /ال        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               ظري نوع االمتحان: ن    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  أربعون فقط 40 40  608 ابراهيم ليا قنزوع 51

  عشر درجات فقط 10 10  627 محمد ليليان عيسى 52

  ثالث وخمسون فقط 53 53  553 محمد ماري فضه 53

54 
  سبع وثالثون  فقط 37 37  589 ياسين مايا  جوريه

  ثالثة عشر فقط 13 13  578 حسام مايه شلدح 55

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  597 خضر مايه جروا 56

  ثالث وثالثون  فقط 33 33  605 علي محسن صالح 57

  صفر فقط صفر صفر  577 احمد محمد الزعبي 58

  غائب غائب غائب  629 شوقي مدى أبو عبد هللا 59

  ثالثون  فقط 30 30  602 زياد محمد القاسم 60

  ستون فقط 60 60  568 سلمان محمد عنقا 61

  صفر فقط صفر صفر  593 سمير محمود االطرش 62

  ثالث واربعون فقط 43 43  540 كاسر مرام  حسن 63

  ثالث  وسبعون فقط 73 73  541 احمد مريم حمدوش  64

  خمسة عشر فقط 15 15  551 ايمن مريم  رعد 65

  خمس واربعون  فقط 45 45  576 ماهر مصطفى زعتيني 66

  ثمان وثالثون فقط 38 38  603 محمد ميراي علي 67

  ست واربعون فقط 46 46  570 ديبو س حمودنامي 68

  خمس وثمانون فقط 85 85  623 ابراهيم ندى محمد 69

  ستون فقط 60 60  543 عاطف نوار  الخضور 70

 نور الهدى حمضمض 71
  ثمانية عشر فقط 18 18  580 عبد الرحمن

  ثمانون فقط 80 80  550 مصطفى نور الهدى  حزوري 72

  خمس درجات فقط 5 5  619 امهسا نور بيطار 73

  ثالثة عشر فقط 13 13  610 غدير هبه عبد الكريم   74

  تسع واربعون فقط 49 49  588 عبد اللطيف هديل الشحود 75

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

 ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم 

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019لدراسي للعام ا                           قائمة درجات امتحانات         الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر: التحليل /        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100نهائيال
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  خمس درجات فقط 5 5  591 فراس هيا عليا 76

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام   598 مطانيوس هيا  اندراوس 77

  واحد وسبعون فقط 71 71  601 طالل وئام الغضه 78

  صفر فقط صفر صفر  558 نجيب يحيى سالمي 79

  ستون فقط 60 60  562 سمبا يزن اليوسف 80

  واحد وستون فقط 61 61  567 نديم يزن شعبان 81

  ثمان وثالثون فقط 38 38  566 يوسف يمام منصور 82

  خمس درجات فقط 5 5  583 محمد يوسف العلي 83

  ثالثة عشر فقط 13 13  595 اكرم يونس يونس 84

 

 االستضافة

  فقط ستة عشر 16 16   1020 محمد جوخدار 1

  خمس درجات فقط 5 5   1022 فواز الهالل 2

  خمس وثالثون فقط 35 35   1023 شهد سيلو 3

 مستنفدون

  ثالثة عشر فقط 13 13  300 كمال آية خلف 1

  صفر فقط صفر صفر  28 عيسى راسيل مصطفى 2

  ثالث درجات  فقط 3 3  299 إسماعيل رهف السيجري 3

  عشرون فقط 20 20  306 امدعزمحم عبد الرحمن الصيرفي 4

  ثالثة عشر فقط 13 13  429 حسام لين بيطار 5

  سبع وعشرون فقط 27 27  318 قيس نايا المطر 6

  غائب غائب غائب  430 محسن يائل حسيسون 7

 انات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتح             مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               

 لبنى الحسين  مدقق:

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                 قائمة درجات امتحانات             الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر:التحليل /       السنة :  االولى )راسبون(                             جامعة حماه

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

متحان اال درجة
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  خمس درجات فقط 5 5  494 نصر اليسار سليمان 2

  ست وستون فقط 66 66  505 عيسى ايناس موسى 3

 474 محمد دانيال شحود 4
 

  فقط تسع واربعون 49 49  504 علي ربيع الهيبة 5

  ثالث درجات  فقط 3 3  532 حسن رغد سويدان 6

  ثالثة وعشرون فقط 23 23  500 علي رنيم علي 7

  ثالث وستون فقط 63 63  482 علي زينب شبلي 8

  ستون فقط 60 60  478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  ثالثة عشر فقط 13 13  514 علي عال ادرع 10

  خمس درجات فقط 5 5  487 احمد علي بهلوان 11

  صفر فقط صفر صفر  517 منذر علي حسون 12

  غائب غائب غائب  506 مصطفى عهد محمد 13

  صفر فقط صفر صفر  489 مازن فرح  العمر 14

 502 محمد لبنى عيسى 15
 

  واحد واربعون فقط 41 41  499 محمود ماريمار حبيب 16

  قطخمس درجات ف 5 5  501 احمد محمد الدرزيه 17

  ثمانية عشر فقط 18 18  473 إبراهيم محمد العلي 18

 503 ياسر نغم احمد 19
 

  خمس درجات فقط 5 5  462 هيثم ياسمين سالمه 20

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

 ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم 

 لبنى الحسين  مدقق:

 

 

 

   



 2020-2019للعام الدراسي                 قائمة درجات امتحانات             الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر:التحليل /        السنة :  االولى )حملة(     جامعة حماه

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة 
اعمال 
السنة 
 العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما ظاتمالح

% 
 بةكتا

  غائب غائب غائب    لما السلوم المحمد 1

  خمس وثالثون فقط 35 35    يارا درغام 2

  غائب غائب غائب    تاال خليل 3

  ثالثون فقط 30 30    نغم ضوا 4

  غائب غائب غائب    لما الحوري 5

  اربع واربعون فقط 44 44    حال إسماعيل 6

  غائب غائب غائب    محمد تقله 7

  غائب غائب غائب    رقية المحمود 8

  ثالث وستون فقط 63 63    سمر العباس 9

  ثالث وعشرون فقط 23 23    حسين ابراهيم 10

 

 %23نسبة النجاح

 

 ية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كل             امين سر اللجنةمسجل اول :  رزان بصو        

 ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم 

  لبنى الحسين مدقق:

 

 

 

 

 

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                   قائمة درجات امتحانات   الفصل االول      الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الثقافة القومية        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

جة االمتحان رد
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  613 يعرب أحالم  الحمدان 1

  خمس وعشرون فقط 25 25  607 مهدي احمد ريحه 2

  أربعون فقط 40 40  554 حاتم اسامه البحري 3

  ستون فقط 60 60  548 محمد إسماعيل سمعول 4

  خمس وستون فقط 65 65  579 رائد ي اسعدانام 5

  ستون فقط 60 60  585 محمد آيه هللا محمد 6

  خمس وثالثون فقط 35 35  565 بردو آيه جوريه 7

  خمس وستون فقط 65 65  547 صالح البتول الطلب  8

  خمس وسبعون فقط 75 75  570 عدنان بشار احمد 9

  مانون  فقطوث خمس 85 85  538 عقل بشرى سالمة 10

  خمس وسبعون فقط 75 75  622 ماجد بشرى مصطفى 11

  خمس وستون فقط 65 65  590 هيثم بيداء األحمد 12

  ستون فقط 60 60  592 الياس جاورجيورس صوان 13

  ثمانون فقط 80 80  586 محسن جعفر محسن 14

  أربعون فقط 40 40  549 طاهر جودي الديبه 15

  ثالثون فقط 30 30  624 فادي جورج حنون 16

  خمس وستون فقط 65 65  564 سليمان جوليا االبراهيم 17

  خمس وعشرون فقط 25 25  596 فراس جيما سعود 18

  خمس وستون فقط 65 65  606 اسامه حاتم جوهر 19

  ستون فقط 60 60  537 حسان حسن علي  20

  سبعون فقط 70 70  539 علي حال سلطان 21

  ستون فقط 60 60  546 علي حنين الخالد 22

  غائب غائب غائب  581 توفيق خضر المحمود 23

  خمس عشرة فقط 15 15  609 إبراهيم دينا نجار 24

  ستون فقط 60 60  600 طالب رباب رمضان 25

 بة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شع             مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات         الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الثقافة القومية        لى                           السنة :  األو      جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
ال اعم درجة

 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  خمس  وستون فقط 65 65  545 يوسف رزان ساعود 26

  ثمانون فقط 80 80  556 محمد رغد العيسى 27

  ثالثون فقط 30 30  574 سامر رئبال محمود 28

  ن فقطخمس وستو 65 65  561 زهير ريم فياض 29

  غائب غائب غائب  563 فراس ريم ونوس 30

  ستون فقط 60 60  594 قصي ريم الصالح 31

  ستون فقط 60 60  552 سليمان زينب تموم 32

  ستون فقط 60 60  599 صالح سلمان صالح 33

  خمس وسبعون فقط 75 75  542 ممدوح سوسن ونوس 34

  قطخمس وستون ف 65 65  571 احمد شذى عيسى 35

  تسعون فقط 90 90  573 عبد الرزاق صبا أبو دان 36

  خمس وستون فقط 65 65  604 قصي عاصم احمد 37

  خمس واربعون فقط 45 45  628 اسد علي اسبر 38

  ثالثون فقط 30 30  582 حبيب علي جمول 39

  عشرون فقط 20 20  569 عارف علي محمد 40

  ستون فقط 60 60  559 عبد الحليم علي الشعار 41

  خمس وثمانون فقط 85 85  560 ياسين علي بدور 42

  ثالثون فقط 30 30  625 مروان عيسى حداد 43

  سبعون فقط 70 70  611 حسن غدير عبد هللا 44

  ثمانون فقط 80 80  572 عمار فرح جوهرة 45

  أربعون فقط 40 40  612 باسل فال حصني 46

  خمس واربعون فقط 45 45  587 سليمان كامل عجيب 47

  ثمانون فقط 80 80  555 محمد كنانة شعبان 48

  صفر فقط صفر صفر  584 مازن لجين الهيبة 49

  ستون فقط 60 60  575 محمد خالد لما زلوخ 50

 عميد كلية العلوم        ت        االمتحانارئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة               مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 م ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                  الدكتورابراهي

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات         الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الثقافة القومية        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 

 ة العمليالسن
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  ثمانون فقط 80 80  608 ابراهيم ليا قنزوع 51

  أربعون فقط 40 40  627 محمد ليليان عيسى 52

  سبعون فقط 70 70  553 محمد ماري فضه 53

54 
  ستون فقط 60 60  589 ياسين مايا  جوريه

  سبعون فقط 70 70  578 حسام لدحمايه ش 55

 2019/2020تسجيل للعام  إيقاف 597 خضر مايه جروا 56

  تسعون فقط 90 90  605 علي محسن صالح 57

  خمس وثالثون فقط 35 35  577 احمد محمد الزعبي 58

  صفر فقط صفر صفر  629 شوقي مدى أبو عبد هللا 59

  ئبغا غائب غائب  602 زياد محمد القاسم 60

  خمس وثمانون فقط 85 85  568 سلمان محمد عنقا 61

  خمس واربعون فقط 45 45  593 سمير محمود االطرش 62

  خمس وعشرون فقط 25 25  540 كاسر مرام  حسنح 63

  ستون فقط 60 60  541 احمد مريم حمدوش  64

  خمس وثمانون فقط 85 85  551 ايمن مريم  رعد 65

  ثالثون فقط 30 30  576 هرام مصطفى زعتيني 66

  خمس وستون فقط 65 65  603 محمد ميراي علي 67

  خمس وستون فقط 65 65  570 ديبو ميناس حمود 68

  خمس وسبعون فقط 85 85  623 ابراهيم ندى محمد 69

  خمس وسبعون فقط 75 75  543 عاطف نوار  الخضور 70

  سبعون فقط 70 70  580 عبد الرحمن نور الهدى حمضمض 71

  ثمانون فقط 80 80  550 مصطفى نور الهدى  حزوري 72

 ثمان وسبعون بموجب كشف العالمات من جامعة دمشق /78ناجح  / 619 اسامه نور بيطار 73

  خمس وثالثون فقط 35 35  610 غدير هبه عبد الكريم   74

  خمس وثالثون فقط 35 35  588 عبد اللطيف هديل الشحود 75

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

 براهيمامسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم 

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات         الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الثقافة القومية        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

االمتحان درجة 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  خمس واربعون فقط 45 45  591 فراس هيا عليا 76

 2019/2020لعام إيقاف تسجيل ل 598 مطانيوس هيا  اندراوس 77

  خمس وثمانون فقط 85 85  601 طالل وئام الغضه 78

  صفر فقط صفر صفر  558 نجيب يحيى سالمي 79

  خمس وستون فقط 65 65  562 باسم يزن اليوسف 80

  خمس وسبعون فقط 75 75  567 نديم يزن شعبان 81

  ستون فقط 60 60  566 يوسف يمام منصور 82

  ستون فقط 60 60  583 دمحم يوسف العلي 83

  أربعون فقط 40 40  595 اكرم يونس يونس 84

 االستضافة

  خمس وعشرون فقط 25 25   1020 محمد جوخدار 1

  عشرون فقط 20 20   1022 فواز الهالل 2

  ستون فقط 60 60   1023 شهد سيلو 3

 حملة

  غائب غائب غائب    بتول جوهرة 

  ن فقطوستوخمس  65 65    رهام علي 

  ثالثون فقط 30 30    سارة زيفة 

  غائب غائب غائب    هناء عبود 

 مستنفدون

  أربعون فقط 40 40    لين بيطار 1

 

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

 رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيم جل ثاني:   ماري شندريش     سم

 لبنى الحسين  مدقق:

 

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                 قائمة درجات امتحانات             الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الثقافة القومية       االولى )راسبون(                        السنة :       حماهعة جام

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

 ظاتحمال
 كتابة %100رقما

 لم تسجل غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  أربعون فقط 40 40  494 نصر اليسار سليمان 2

  خمس وعشرون فقط 25 25  505 عيسى ايناس موسى 3

 474 محمد دانيال شحود 4
 

  خمس وسبعون فقط 75 75  504 علي ربيع الهيبة 5

  ستون فقط 60 60  532 حسن رغد سويدان 6

  سبعون فقط 70 70  500 علي رنيم علي 7

  ثمانون فقط 80 80  482 علي زينب شبلي 8

 478 فريد شمس العوض الجلقي 9
 

  ستون فقط 60 60  514 علي عال ادرع 10

  أربعون فقط 40 40  487 احمد علي بهلوان 11

  ثالثون فقط 30 30  517 منذر علي حسون 12

 506 مصطفى محمدد عه 13
 

  ستون فقط 60 60  489 مازن فرح  العمر 14

  غائب غائب غائب  502 محمد لبنى عيسى 15

 499 محمود ماريمار حبيب 16
 

  ستون فقط 60 60  501 احمد محمد الدرزيه 17

  473 إبراهيم محمد العلي 18

 503 ياسر نغم احمد 19

  وثالثون فقطس خم 35 35  462 هيثم ياسمين سالمه 20

 %63.15نسبة النجاح:
 

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةمسجل اول :  رزان بصو        

 الدكتورابراهيم ابراهيم     مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان           

  لبنى الحسين مدقق:

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                      قائمة درجات امتحانات الفصل االول        لجمهورية العربية السوريةا
 /1المقرر: الجبر الخطي/        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     علومكلية ال 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  613 يعرب أحالم  الحمدان 1

  عشرة فقطثالثة   13 13  607 مهدي احمد ريحه 2

  تسع وعشرون فقط 29 29  554 حاتم اسامه البحري 3

  خمس وعشرون فقط 25 25  548 محمد إسماعيل سمعول 4

  سبع وتسعون فقط 97 97  579 رائد اماني اسعد 5

  ست وستون فقط 66 66  585 محمد آيه هللا محمد 6

  سبع وسبعون فقط 77 77  565 بردو آيه جوريه 7

  ستون فقط 60 60  547 صالح البتول الطلب  8

  عشرون فقط 20 20  570 عدنان بشار احمد 9

  ست وتسعون فقط 96 96  538 عقل بشرى سالمة 10

  ثالث وعشرون فقط 23 23  622 ماجد بشرى مصطفى 11

  ثالثة وستون فقط 63 63  590 هيثم بيداء األحمد 12

  اثنان وسبعون فقط 72 72  592 الياس جيورس صوانورجا 13

  ثمانون فقط 80 80  586 محسن جعفر محسن 14

  اثنان وثمانون فقط 82 82  549 طاهر جودي الديبه 15

  تسع وعشرون فقط 29 29  624 فادي جورج حنون 16

  اثنان وستون فقط 62 62  564 سليمان جوليا االبراهيم 17

  خمس ودرجات فقط 5 5  596 فراس جيما سعود 18

  اربع وثالثون فقط 34 34  606 اسامه حاتم جوهر 19

  ثالث درجات فقط 3 3  537 حسان حسن علي  20

  سبع وسبعون فقط 77 77  539 علي حال سلطان 21

  ثالثة عشر فقط 13 13  546 علي حنين الخالد 22

  فقط اربع وستون 64 64  581 توفيق خضر المحمود 23

  ستون فقط 60 60  609 إبراهيم دينا نجار 24

  خمس وثالثون فقط 35 35  600 طالب رباب رمضان 25

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

 د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيم        رؤى الشعار              مسجل ثاني:   ماري شندريش

 لبنى الحسين  مدقق:



 2020-2019للعام الدراسي                      لفصل االول     قائمة درجات امتحانات ا   الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر: الجبر الخطي/                             نة :  األولى      الس     جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  خمس وسبعون فقط 75 75  545 يوسف رزان ساعود 26

  اثنان وستون فقط 62 62  556 محمد رغد العيسى 27

  صفر فقط صفر صفر  574 سامر رئبال محمود 28

  خمس واربعون فقط 45 45  561 زهير ريم فياض 29

  غائب غائب غائب  563 فراس ريم ونوس 30

  اثنان وخمسون فقط 52 52  594 قصي لحريم الصا 31

  واحد وستون فقط 61 61  552 سليمان زينب تموم 32

  خمس وعشرون فقط 25 25  599 صالح سلمان صالح 33

  اربع وسبعون فقط 74 74  542 ممدوح سوسن ونوس 34

  تسع وستون فقط 69 69  571 احمد شذى عيسى 35

  واحد وتسعون فقط 91 91  573 عبد الرزاق صبا أبو دان 36

  ستون فقط 60 60  604 قصي عاصم احمد 37

  غائب غائب غائب  628 اسد علي اسبر 38

  اثنان وثالثون فقط 32 32  582 حبيب علي جمول 39

  ست  وسبعون فقط 76 76  569 عارف علي محمد 40

  واحد وعشرون فقط 21 21  559 عبد الحليم علي الشعار 41

  واحد وثمانون فقط 81 81  560 ياسين ورعلي بد 42

  غائب غائب غائب  625 مروان عيسى حداد 43

  سبع وسبعون فقط 77 77  611 حسن غدير عبد هللا 44

  ست وستون فقط 66 66  572 عمار فرح جوهرة 45

  خمس وعشرون فقط 25 25  612 باسل فال حصني 46

  طبعون فقثمان وس 78 78  587 سليمان كامل عجيب 47

  خمس وسبعون فقط 75 75  555 محمد كنانة شعبان 48

  خمس وثمانون فقط 85 85  584 مازن لجين الهيبة 49

  خمس وسبعون فقط 75 75  575 محمد خالد لما زلوخ 50

 نات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحا             مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 د.رانيا غزال               رابعة زيدان                  الدكتورابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                      قائمة درجات امتحانات الفصل االول        الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر: الجبر الخطي/                   السنة :  األولى                     جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
 اعمالدرجة 

 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  سبع وخمسون فقط 57 57  608 ابراهيم ليا قنزوع 51

  خمس درجات فقط 5 5  627 محمد ليليان عيسى 52

  خمس  وسبعون فقط 75 75  553 محمد ماري فضه 53

54 
  ثمان  واربعون فقط 48 48  589 ياسين مايا  جوريه

  ست وستون فقط 66 66  578 حسام مايه شلدح 55

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  597 خضر مايه جروا 56

  خمس وثالثون فقط 35 35  605 علي محسن صالح 57

  سبع واربعون فقط 47 47  577 احمد محمد الزعبي 58

  غائب غائب غائب  629 شوقي مدى أبو عبد هللا 59

  ستون فقط 60 60  602 زياد محمد القاسم 60

  خمس وثمانون فقط 85 85  568 سلمان محمد عنقا 61

  عشرون فقط 20 20  593 سمير محمود االطرش 62

  خمس وسبعون فقط 75 75  540 كاسر مرام  حسن 63

  غائب غائب غائب  541 احمد مريم حمدوش  64

  ون فقطوست ثالث 63 63  551 ايمن مريم  رعد 65

  اثنان وسبعون فقط 72 72  576 ماهر مصطفى زعتيني 66

  واحد وستون فقط 61 61  603 محمد ميراي علي 67

  ثالث وسبعون فقط 73 73  570 ديبو ميناس حمود 68

  خمس وتسعون فقط 95 95  623 ابراهيم ندى محمد 69

  ثالث وثمانون فقط 83 83  543 عاطف نوار  الخضور 70

  واحد وستون فقط 61 61  580 عبد الرحمن نور الهدى حمضمض 71

  خمس وثمانون فقط 85 85  550 مصطفى نور الهدى  حزوري 72

  ثمانية عشرةفقط 18 18  619 اسامه نور بيطار 73

  عشرون فقط 20 20  610 غدير هبه عبد الكريم   74

  ون فقطثالث وثالث 33 33  588 عبد اللطيف هديل الشحود 75

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

 يم ابراهيمكتورابراهمسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الد

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                      قائمة درجات امتحانات الفصل االول        الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر: الجبر الخطي/        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               االمتحان: نظري ع نو     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  صفر فقط صفر  صفر  591 فراس هيا عليا 76

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  598 مطانيوس هيا  اندراوس 77

  ست وثمانون فقط 86 86  601 طالل وئام الغضه 78

  غائب غائب غائب  558 نجيب يحيى سالمي 79

  خمس وستون فقط 65 65  562 باسم يزن اليوسف 80

  واحد وثالثون فقط 31 31  567 نديم يزن شعبان 81

  ن فقطاثنان وثمانو 82 82  566 يوسف يمام منصور 82

  صفر فقط صفر صفر  583 محمد يوسف العلي 83

  احدى عشر فقط 11 11  595 اكرم يونس يونس 84

 االستضافة

  سبع وثالثون فقط 37 37   1020 محمد جوخدار 1

  واحد وستون فقط 61 61   1022 فواز الهالل 2

  اثنان واربعون فقط 42 42   1023 شهد سيلو 3

 حملة

  غائب غائب غائب    الياس صواف 1

  خمس وستون فقط 65 65    رنا العيسى 2

  ست واربعون فقط 46 46    عمر هنية 3

  ست وستون فقط 66 66    نشوه الرصيص 4

  واحد وستون فقط 61 61    ناره االبراهيم 5

  غائب غائب غائب    زينب شدود 6

  ثمان واربعون فقط 48 48    لبانه صالح  7

  واحد وستون فقط 61 61    اضو نغم 8

  اثنان واربعون فقط 42 42    غزالة قاتول 9

  واحد وستون فقط 61 61    حال اسماعيل 10

  ثالث وستون فقط 63 63    حسين ابراهيم 11

  ثمان وسبعون فقط 78 78    منار حيدر 12

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

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               

 لبنى الحسين  مدقق:



 2020-2019للعام الدراسي         ول         ائمة درجات امتحانات الفصل اال ق   الجمهورية العربية السورية
 /1طي /المقرر:الجبر الخ       السنة :  االولى )راسبون(                             جامعة حماه

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  غائب غائب غائب  494 نصر اليسار سليمان 2

  خمس وسبعون فقط 75 75  505 عيسى ايناس موسى 3

  474 محمد دانيال شحود 4

  خمس وعشرون فقط 25 25  504 علي ربيع الهيبة 5

  تسع واربعون فقط 49 49  532 حسن رغد سويدان 6

  اثنان وسبعون فقط 72 72  500 علي رنيم علي 7

  خمس وستون فقط 65 65  482 علي زينب شبلي 8

  ثالث وثمانون فقط 83 83  478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  عشرون فقط 20 20  514 علي عال ادرع 10

  اثنان وثالثون فقط 32 32  487 احمد علي بهلوان 11

  ست واربعون فقط 46 46  517 منذر علي حسون 12

 لم يسجل غائب غائب غائب  506 مصطفى عهد محمد 13

  ثمان عشرون فقط 28 28  489 مازن فرح  العمر 14

  تسع وعشرون فقط 29 29  502 محمد لبنى عيسى 15

  ستون فقط 60 60  499 محمود ماريمار حبيب 16

  خمس درجات فقط 5 5  501 احمد محمد الدرزيه 17

  واحد وسبعون فقط 71 71  473 إبراهيم محمد العلي 18

  خمس وثمانون فقط 85 85  503 ياسر نغم احمد 19

  صفر فقط صفر صفر  462 هيثم ياسمين سالمه 20

 

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

 ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم 

 نلبنى الحسي مدقق:

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي         قائمة درجات امتحانات الفصل االول            الجمهورية العربية السورية
 /1المقرر:الجبر الخطي /       السنة :  االولى )مستنفدون(                             جامعة حماه

 يخه:تار                   نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
اسم 
 االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60    عبد الرحمن الصيرفي 1

  غائب غائب غائب    يائل حسيسون 2

  خمس عشرة فقط 15 15    رهف السيجري 3

  اربع واربعون فقط 44 44    نايا المطر  4

  غائب غائب غائب    اية خلف  5

  غائب غائب غائب    راسيل مصطفى  6

  ست وسبعون فقط 76 76    بتول جليس 7

  غائب غائب غائب    لين بيطار 8

 
 
 
 

 %56.5اح: نسبة النج                                                                     

 

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

 الدكتورابراهيم ابراهيمد.رانيا غزال               رابعة زيدان                مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                

 لبنى الحسين مدقق:

 

 
 
 
 
 
 



 2020-2019للعام الدراسي                   قائمة درجات امتحانات   الفصل االول      الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الهندسة التحليلية                  السنة :  األولى                      جامعة حماه

 تاريخه:                               االمتحان: نظري نوع     ومكلية العل 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  613 يعرب أحالم  الحمدان 1

  خمسة عشر فقط 15 15  607 مهدي مد ريحهحا 2

  نسعة عشر فقط 19 19  554 حاتم اسامه البحري 3

  ثالث وعشرون فقط 23 23  548 محمد إسماعيل سمعول 4

  ستون فقط 60 60  579 رائد اماني اسعد 5

  اثنان وسبعون فقط  72 72  585 محمد آيه هللا محمد 6

  سبعون فقط 70 70  565 بردو آيه جوريه 7

  اربع وستون فقط 64 64  547 صالح البتول الطلب  8

  خمسة عشر فقط 15 15  570 عدنان بشار احمد 9

  اربع وسبعون فقط 74 74  538 عقل بشرى سالمة 10

  خمس وثالثون فقط 35 35  622 ماجد بشرى مصطفى 11

  واحد واربعون فقط 41 41  590 هيثم بيداء األحمد 12

  عشرون فقط 20 20  592 الياس جيورس صوانورجا 13

  سبعون فقط 70 70  586 محسن جعفر محسن 14

  واحد وستون فقط 61 61  549 طاهر جودي الديبه 15

  خمس وثالثون فقط 35 35  624 فادي جورج حنون 16

  اثنان وستون فقط 62 62  564 سليمان جوليا االبراهيم 17

  خمس درجات فقط 5 5  596 فراس جيما سعود 18

  ست وعشرون فقط 26 26  606 اسامه حاتم جوهر 19

  غائب غائب غائب  537 حسان حسن علي  20

  اثنان واربعون فقط 42 42  539 علي حال سلطان 21

  ثالثة  عشر فقط 13 13  546 علي حنين الخالد 22

  واحد وسبعون فقط 71 71  581 توفيق خضر المحمود 23

  اربع وعشرون فقط 24 24  609 إبراهيم جارا ندين 24

  اربع وعشرون فقط 24 24  600 طالب رباب رمضان 25

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

 اهيم ابراهيمنيا غزال                 رابعة زيدان                الدكتورابررؤى الشعار                د.رامسجل ثاني:   ماري شندريش      

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                  قائمة درجات امتحانات    الفصل االول     الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الهندسة التحليلية              ألولى                    السنة :  ا     جامعة حماه

 تاريخه:                               االمتحان: نظري نوع     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  اثنان وستون فقط 62 62  545 يوسف رزان ساعود 26

  ثمان وثالثون فقط 38 38  556 محمد رغد العيسى 27

  خمس درجات فقط  5 5  574 سامر رئبال محمود 28

  واحد وعشرون فقط 21 21  561 زهير ريم فياض 29

  غائب غائب غائب  563 فراس ريم ونوس 30

  خمس واربعون فقط 45 45  594 قصي ريم الصالح 31

  ثالث وثالثون فقط 33 33  552 سليمان زينب تموم 32

  سبع وعشرون فقط 27 27  599 صالح سلمان صالح 33

  أربعون فقط 40 40  542 ممدوح سوسن ونوس 34

  ستون فقط  60 60  571 احمد شذى عيسى 35

  ثمان وسبعون فقط  78 78  573 عبد الرزاق صبا أبو دان 36

  واحد واربعون فقط  41 41  604 قصي عاصم احمد 37

  صفر فقط صفر صفر  628 اسد علي اسبر 38

  تسع درجات فقط  9 9  582 حبيب علي جمول 39

  واحد وثمانون فقط  81 81  569 عارف علي محمد 40

  ثالث درجات فقط  3 3  559 عبد الحليم علي الشعار 41

  واحد وستون فقط 61 61  560 ياسين علي بدور 42

  سبع وعشرون فقط 27 27  625 مروان عيسى حداد 43

  خمسون فقط 50 50  611 حسن غدير عبد هللا 44

  تسع واربعون فقط 49 49  572 عمار فرح جوهرة 45

  اربع وعشرون فقط 24 24  612 باسل فال حصني 46

  ثالث واربعون فقط 43 43  587 سليمان كامل عجيب 47

  ستون فقط 60 60  555 محمد كنانة شعبان 48

  اربع وعشرون فقط 24 24  584 مازن لجين الهيبة 49

  اربعون فقط 40 40  575 محمد خالد لما زلوخ 50

 انات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتح             مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 يم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال                رابعة زيدان                  الدكتورابراه

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                      قائمة درجات امتحانات  الفصل االول     وريةالجمهورية العربية الس
 المقرر: الهندسة التحليلية        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
جة اعمال در

 السنة العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثالث وتسعون فقط 93 93  608 ابراهيم ليا قنزوع 51

  عشر درجات فقط 10 10  627 محمد ليليان عيسى 52

  سبعون فقط 70 70  553 محمد ماري فضه 53

54 
  اثنان وستون فقط 62 62  589 ياسين مايا  جوريه

  اربع واربعون فقط 44 44  578 حسام مايه شلدح 55

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  597 خضر مايه جروا 56

  ستة عشر فقط 16 16  605 علي محسن صالح 57

  خمسة عشر فقط 15 15  577 احمد محمد الزعبي 58

  عشر درجات فقط 10 10  629 شوقي مدى أبو عبد هللا 59

  أربعون فقط 40 40  602 زياد محمد القاسم 60

  خمس واربعون فقط 45 45  568 سلمان محمد عنقا 61

  اربع وعشرون فقط 24 24  593 سمير محمود االطرش 62

  أربعون فقط 40 40  540 كاسر مرام  حسن 63

  خمس وستون فقط 65 65  541 احمد مريم حمدوش  64

  تسع واربعون فقط 49 49  551 ايمن مريم  رعد 65

  واحد وخمسون فقط 51 51  576 ماهر مصطفى زعتيني 66

  اربعون فقط 40 40  603 محمد ميراي علي 67

  واحد وثالثون فقط 31 31  570 ديبو ميناس حمود 68

  تسع وستون فقط 69 69  623 ابراهيم ندى محمد 69

  فقطواحد وثمانون  81 81  543 عاطف نوار  الخضور 70

  اثنان واربعون فقط 42 42  580 عبد الرحمن نور الهدى حمضمض 71

  ستون فقط 60 60  550 مصطفى نور الهدى  حزوري 72

  سبع درجات فقط 7 7  619 اسامه نور بيطار 73

  صفر فقط صفر صفر  610 غدير هبه عبد الكريم   74

  فقطخمس وثالثون  35 35  588 عبد اللطيف هديل الشحود 75

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

 رابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتو

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                    ل    قائمة درجات امتحانات  الفصل االو   الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الهندسة التحليلية        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                              نظري  االمتحان: نوع     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  صفر فقط صفر  صفر  591 فراس هيا عليا 76

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  598 مطانيوس هيا  اندراوس 77

  تسع وثالثون فقط 39 39  601 طالل وئام الغضه 78

  خمسة عشر فقط 15 15  558 نجيب يحيى سالمي 79

  ثمان واربعون فقط 48 48  562 باسم يزن اليوسف 80

  ست وعشرون فقط 26 26  567 نديم يزن شعبان 81

  بعون فقطاثنان وار 42 42  566 يوسف يمام منصور 82

  ثالثة عشر فقط 13 13  583 محمد يوسف العلي 83

  تسع درجات فقط 9 9  595 اكرم يونس يونس 84

 االستضافة

  تسع عشر فقط 19 19   1020 محمد جوخدار 1

  اثنان وستون فقط 62 62   1022 فواز الهالل 2

  ست وعشرون فقط 26 26   1023 شهد سيلو 3

 مستنفذون

  اثنتاعشر فقط 12 12    حمن الصيرفيعبد الر 1

  تسع عشرة فقط 19 19    مرح فرحه 2

  غائب غائب غائب    يائل حسيسون 3

  ثالث وعشرون فقط 23 23    علي صالح احمد 4

  خمس وثالثون فقط 35 35    نايا المطر  5

  ست وعشرون فقط 26 26    نوار حسون  6

  غائب غائب غائب    اية خلف 7

  غائب غائب غائب    راسيل مصطفى 8

  اثنتا عشر فقط 12 12    حازم  المحمد 9

  احدى عشر فقط 11 11    لين بيطار 10

 

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

 شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيمي:   ماري مسجل ثان

 لبنى الحسين  مدقق:



 2020-2019للعام الدراسي       قائمة درجات امتحانات الفصل االول            الجمهورية العربية السورية
 المقرر:الهندسة التحليلية        السنة :  االولى )حملة(     جامعة حماه

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة 
اعمال 
السنة 
 العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  واحد وستون فقط 61 61     محمدحال 1

  واحد وستون فقط 61 61    ديمه حماد 2

  ثالث وعشرون فقط 23 23    سارة زيفه 3

  ست وثالثون فقط 36 36    مايا العلي 4

  سبع وستون فقط 67 67    مريم السلوم 5

  ست واربعون فقط 46 46    محمود مخلوف 6

  بع عشرة فقطار 14 14    نارة االبراهيم 7

  ستون فقط 60 60    هال حبقه 8

  غائب غائب غائب    زينب شدود 9

  غائب غائب غائب    اسراء الحجي 10

  ست وستون فقط 66 66    بشار الحمدو 11

  غائب غائب غائب    ليال سليمان 12

  واحد وثالثون فقط 31 31    نغم ضوا 13

  بغائ غائب غائب    حال إسماعيل 14

  ثالثون فقط  30 30    عزيزة الخدوج 15

  غائب غائب غائب    محمد تقله 16

  غائب غائب غائب    يارا ضاحي 17

  سبع وعشرون فقط 27 27    نغم عياش 18

  ستون فقط 60 60    سارة منصور 19

  تسع وستون فقط 69 69    احمد عبدو 20

 %28نسبة النجاح :

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                و        امين سر اللجنةمسجل اول :  رزان بص

 د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيم  مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار              

 نى الحسين لب مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي        قائمة درجات امتحانات الفصل االول             الجمهورية العربية السورية
 المقرر: الهندسة التحليلية              السنة :  االولى )راسبون(                      جامعة حماه

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  سبع عشرة فقط 17 17  494 نصر اليسار سليمان 2

  اربع وثالثون فقط 34 34  505 عيسى ايناس موسى 3

  واحد وستون فقط 61 61  474 محمد دانيال شحود 4

  خمس واربعون فقط 45 45  504 علي ربيع الهيبة 5

  اربع وثالثون فقط 34 34  532 حسن رغد سويدان 6

  واحد واربعون فقط 41 41  500 علي رنيم علي 7

  اثنان وستون فقط 62 62  482 علي زينب شبلي 8

  ستون فقط 60 60  478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  غائب  غائب غائب  514 علي عال ادرع 10

  ثالث عشرة فقط 13 13  487 احمد علي بهلوان 11

  واحد وعشرون فقط 21 21  517 منذر علي حسون 12

  غائب غائب غائب  506 مصطفى عهد محمد 13

  فقط ثمان درجات 8 8  489 مازن فرح  العمر 14

  ثالث وعشرون فقط 23 23  502 محمد لبنى عيسى 15

  أربعون فقط 40 40  499 محمود ماريمار حبيب 16

  درجتان فقط 2 2  501 احمد محمد الدرزيه 17

  ثمان و وثالثون فقط 38 38  473 إبراهيم محمد العلي 18

 503 ياسر نغم احمد 19
 

  فقط درجتان 2 2  462 هيثم ياسمين سالمه 20

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

 ورابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكت

 لبنى الحسين  مدقق:

 

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                   قائمة درجات امتحانات   الفصل االول      الجمهورية العربية السورية
 المقرر:مبادئ عمل الحواسيب        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               وع االمتحان: نظري ن    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 
 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  613 يعرب أحالم  الحمدان 1

  اربع وخمسون فقط 54 28 25.5 607 مهدي يحهاحمد ر 2

  ثمان وخمسون فقط 58 35 23 554 حاتم اسامه البحري 3

  سبع وخمسون فقط 57 38 18.5 548 محمد إسماعيل سمعول 4

  ثالث وسبعون فقط 73 46 26.25 579 رائد اماني اسعد 5

  اربع وستون فقط 64 37 27 585 محمد آيه هللا محمد 6

  واحد وسبعون فقط 71 43 27.5 565 بردو وريهآيه ج 7

  ثالث وستون فقط 63 37 26 547 صالح البتول الطلب  8

  ست وستون فقط 66 42 24 570 عدنان بشار احمد 9

  ست وتسعون فقط 96 66 29.75 538 عقل بشرى سالمة 10

  اثنان وسبعون فقط 72 47 24.5 622 ماجد بشرى مصطفى 11

  ست وثمانون فقط 86 58 28 590 هيثم مدبيداء األح 12

  واحد وسبعون فقط 71 41 30 592 الياس جاورجيورس صوان 13

  ست وسبعون فقط 76 52 23.75 586 محسن جعفر محسن 14

  ثمان وستون فقط 68 40 27.75 549 طاهر جودي الديبه 15

  خمسون فقط 50 22 28 624 فادي جورج حنون 16

  ثالث وثمانون فقط 83 56 27 564 سليمان مجوليا االبراهي 17

  ثمان وعشرون فقط 28 16 12 596 فراس جيما سعود 18

  سبعون فقط 70 43 27 606 اسامه حاتم جوهر 19

  تسع  واربعون فقط 49 27 22 537 حسان حسن علي  20

  ثالث وسبعون فقط 73 44 29 539 علي حال سلطان 21

  أربعون فقط 40 28 12 546 علي حنين الخالد 22

  ست وخمسون فقط 56 35 20.75 581 توفيق خضر المحمود 23

  سبع وستون فقط 67 40 27 609 إبراهيم دينا نجار 24

  ثمان وستون فقط 68 43 24.75 600 طالب رباب رمضان 25

 ئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          ر             مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم 

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                   لفصل االول     قائمة درجات امتحانات ا   ةالجمهورية العربية السوري
 المقرر: مبادئ عمل الحواسيب        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:  نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
رقم ال اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 
 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثمان وسبعون فقط 78 52 26 545 يوسف رزان ساعود 26

  خمس وستون فقط 65 42 22.25 556 محمد رغد العيسى 27

  سبع واربعون فقط 47 31 15.75 574 سامر رئبال محمود 28

  سبع وسبعون فقط 77 48 28.5 561 زهير ريم فياض 29

  غائب غائب غائب 23.25 563 فراس ريم ونوس 30

  واحد وسبعون فقط 71 43 27.5 594 قصي ريم الصالح 31

  تسع وخمسون فقط 59 38 21 552 سليمان زينب تموم 32

  اثنان وخمسون فقط 52 34 18 599 صالح سلمان صالح 33

  اثنان  وستون فقط 62 39 23 542 ممدوح ونوسسوسن  34

  ست وسبعون فقط 76 48 28 571 احمد شذى عيسى 35

  ثالث وثمانون فقط 83 58 25 573 عبد الرزاق صبا أبو دان 36

  واحد وسبعون فقط 71 54 16.75 604 قصي عاصم احمد 37

  أربعون فقط 40 18 22 628 اسد علي اسبر 38

  ست واربعون فقط 46 24 21.5 582 حبيب علي جمول 39

  ثالث وستون فقط 63 35 27.5 569 عارف علي محمد 40

  ست وخمسون فقط 56 39 17 559 عبد الحليم علي الشعار 41

  ثالث وسبعون فقط 73 46 27 560 ياسين علي بدور 42

  سبع واربعون فقط 47 25 22 625 مروان عيسى حداد 43

  تسع وسبعون فقط 79 50 29 611 حسن غدير عبد هللا 44

  خمس وسبعون فقط 75 49 26 572 عمار فرح جوهرة 45

  اربع وستون فقط 64 40 24 612 باسل فال حصني 46

  ست وخمسون فقط 56 33 23 587 سليمان كامل عجيب 47

  اربع وسبعون فقط 74 49 25 555 محمد كنانة شعبان 48

  اربع وخمسون فقط 54 27 26.75 584 مازن لجين الهيبة 49

  واحد وسبعون فقط 71 49 22 575 محمد خالد لما زلوخ 50

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةمسجل اول :  رزان بصو        

 د.رانيا غزال               رابعة زيدان                  الدكتورابراهيم ابراهيم          مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار      

 ين لبنى الحس مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                 قائمة درجات امتحانات   الفصل االول      الجمهورية العربية السورية
 المقرر: مبادئ عمل الحواسيب                  السنة :  األولى                 جامعة حماه

 تاريخه:                           نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 
 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  واحد وسبعون فقط 71 47 24 608 ابراهيم ا قنزوعلي 51

  غائب غائب غائب محرومة 627 محمد ليليان عيسى 52

  ثالث وسبعون فقط 73 47 26 553 محمد ماري فضه 53

54 
  ثالث وثمانون فقط 83 54 29 589 ياسين مايا  جوريه

  ثالث وسبعون فقط 73 48 24.5 578 حسام مايه شلدح 55

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  597 خضر روامايه ج 56

  خمس واربعون فقط 45 22 23 605 علي محسن صالح 57

  اربع وستون فقط 64 41 23 577 احمد محمد الزعبي 58

  غائب غائب غائب محرومة 629 شوقي مدى أبو عبد هللا 59

  خمس وستون فقط   65 37 28 602 زياد محمد القاسم 60

  ست وستون فقط 66 40 25.75 568 سلمان محمد عنقا 61

  خمسون فقط 50 24 26 593 سمير محمود االطرش 62

  ست وسبعون فقط 76 46 29.25 540 كاسر مرام  حسن 63

  ثالث وثمانون فقط 83 54 29 541 احمد مريم حمدوش  64

  اربع واربعون فقط 44 25 19 551 ايمن مريم  رعد 65

  سبع وسبعون فقط 77 52 25 576 ماهر مصطفى زعتيني 66

  اثنان وثمانون فقط 82 60 21.5 603 محمد ميراي علي 67

  اثنان وسبعون فقط 72 47 24.5 570 ديبو ميناس حمود 68

  اربع وتسعون فقط 94 67 27 623 ابراهيم ندى محمد 69

  اربع وثمانون فقط 84 55 29 543 عاطف نوار  الخضور 70

  تسع وسبعون فقط 79 53 26 580 عبد الرحمن مضنور الهدى حمض 71

  ثالث وتسعون فقط 93 64 29 550 مصطفى نور الهدى  حزوري 72

  واحد وخمسون فقط 51 30 21 619 اسامه نور بيطار 73

  تسع وثالثون فقط 39 20 18.75 610 غدير هبه عبد الكريم   74

  ستون فقطاثنان و 62 37 25 588 عبد اللطيف هديل الشحود 75

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

 يم ابراهيملدكتورابراهمسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                ا

 لبنى الحسين  مدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات         الجمهورية العربية السورية
 المقرر: مبادئ عمل الحواسيب        السنة :  األولى                                جامعة حماه

 تاريخه:                               : وع االمتحانن    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة 
االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  أربعون فقط 40 18 22 591 فراس هيا عليا 76

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  598 مطانيوس هيا  اندراوس 77

  سبع وثمانون فقط 87 62 25 601 طالل وئام الغضه 78

  واحد وسبعون فقط 71 51 19.5 558 نجيب يحيى سالمي 79

  خمس وستون فقط 65 42 23 562 باسم يزن اليوسف 80

  خمس وستون فقط 65 38 27 567 نديم يزن شعبان 81

  تسع وثمانون فقط 89 61 28 566 يوسف يمام منصور 82

  ست واربعون فقط 46 31 14.5 583 محمد يوسف العلي 83

  خمسون فقط 50 33 16.25 595 اكرم يونس يونس 84

 االستضافة

  ثمان وخمسون فقط 58 36 22  1022 فواز الهالل 1

  ستون فقط 60 34 26  1023 شهد سيلو 2

 مستنفدون+ حملة

  خمس وثالثون فقط 35 21 14 300 كمال آية خلف 1

  اثنان وخمسون فقط 52 33 19 28 عيسى راسيل مصطفى 2

  اربع وخمسون فقط 54 32 22 299 إسماعيل رهف السيجري 3

  غائب غائب غائب 12.5 429 حسام لين بيطار 4

  سبع وخمسون فقط 57 34 23 328 عمر حازم المحمد 5

  ن فقطواحد وخمسو 51 35 16 341 لؤي حسن االسعد 6

  ثالث وستون فقط 63 37 25.2 621 حسن منار حيدر 7

 اسراء الحجي 8
 محمد مناع

  غائب غائب غائب غائب 223

 

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

 اري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيممسجل ثاني:   م

 لبنى الحسين  مدقق:

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                 قائمة درجات امتحانات             ريةالجمهورية العربية السو 
 المقرر:مبادئ عمل الحواسيب       سنة :  االولى )راسبون(                        ال     جامعة حماه

 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة 
االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب غائب 421 فواز اسراء رقيه 1

  غائب غائب غائب 21 494 نصر اليسار سليمان 2

  سبعون فقط 70 46 23.5 505 عيسى ايناس موسى 3

  474 محمد دانيال شحود 4

  اثنان وستون فقط 62 38 24 504 علي ربيع الهيبة 5

  اثنان واربعون فقط 42 28 14 532 حسن رغد سويدان 6

  خمس وسبعون فقط 75 48 27 500 علي رنيم علي 7

  تسع وستون فقط 69 44 24.75 482 علي زينب شبلي 8

  478 فريد شمس العوض الجلقي 9

 514 علي عال ادرع 10

  ست وخمسون فقط 56 38 18 487 احمد علي بهلوان 11

  فقطخمس وثالثون  35 20 15 517 منذر علي حسون 12

  506 مصطفى عهد محمد 13

 489 مازن فرح  العمر 14

 502 محمد لبنى عيسى 15

 499 محمود ماريمار حبيب 16

  سبع وثالثون فقط 37 21 16 501 احمد محمد الدرزيه 17

  خمسون فقط 50 38 12 473 إبراهيم محمد العلي 18

  503 ياسر نغم احمد 19

  ثالث وستون فقط 63 37 25.25 462 هيثم ياسمين سالمه 20

 

 %37.5نسبة النجاح 

 

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةمسجل اول :  رزان بصو        

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيم         مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال      

  لبنى الحسين مدقق:

 

 



 2020-2019قائمة درجات امتحانات الفصل االول                      للعام الدراسي    الجمهورية العربية السورية   

 المقرر:البرمجة والخوارزميات )حملة (       السنة :  االولى )راسبون(                             جامعة حماه
 تاريخه:                  نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 
 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  غائب غائب غائب غائب 421 فواز اسراء رقيه 1

  494 نصر اليسار سليمان 2

  غائب غائب غائب 12 505 عيسى ايناس موسى 3

  474 محمد دانيال شحود 4

  غائب غائب غائب 16 504 علي ربيع الهيبة 5

  غائب غائب غائب 14 532 حسن رغد سويدان 6

  غائب غائب غائب 17 500 علي رنيم علي 7

  غائب غائب غائب 13 482 علي زينب شبلي 8

  غائب غائب غائب 18 478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  عشرون فقط 20 4 16 514 علي عال ادرع 10

  غائب غائب غائب 12 487 احمد علي بهلوان 11

  غائب غائب غائب محروم 517 منذر علي حسون 12

 لم يسجل غائب غائب غائب 12 506 مصطفى عهد محمد 13

  غائب غائب غائب 21 489 مازن العمرفرح   14

  غائب غائب غائب 12 502 محمد لبنى عيسى 15

  499 محمود ماريمار حبيب 16

  اربع وثالثون فقط 34 20 14 501 احمد محمد الدرزيه 17

  غائب غائب غائب محرومة 473 إبراهيم محمد العلي 18

  اربع وستون فقط 64 50 14 503 ياسر نغم احمد 19

  غائب غائب غائب 13 462 هيثم ياسمين سالمه 20

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

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم ابراهيم     د.رانيا غزال             مسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار             

 لبنى الحسين  مدقق:

 
 
 



 2020-2019للعام الدراسي                   قائمة درجات امتحانات   الفصل االول      الجمهورية العربية السورية
 البرمجة والخوارزميات)م(المقرر:                    السنة :  األولى                    جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان: نظري     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة 
االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب 17   زينب خضور 1

  واحد وسبعون فقط 71 50 21   احمد الحمدو  2

  غائب غائب غائب محرومة   اسراء الحجي 3

  غائب غائب غائب 13   االء العشي  4

  اثنان وخمسون فقط 52 33 19   بشارالحمدو  5

  غائب غائب غائب 19   باسل عامر  6

  غائب غائب غائب 12   رغد وهبي  7

  غائب غائب غائب 15   يعال قهوج  8

  غائب غائب غائب 18   ليلى يوسف  9

  غائب غائب غائب 22   ليال سليمان  10

  غائب غائب غائب محروم   محمود العدي  11

  ثمان وستون فقط 68 48 20   نغم وسوف 12

  سبع وسبعون فقط 77 48 29   حال إسماعيل  13

  عون فقطاربع وسب 74 53 21   رزان الونس  14

  غائب غائب غائب 12   رشا السالم 15

  غائب غائب غائب 23   رهف عجيب  16

  غائب غائب غائب محروم   شعيب احمد 17

  غائب غائب غائب 12   كادان احمد 18

  غائب غائب غائب 12   كارلس كوسى 19

  غائب غائب غائب 14   يارا ضاحي 20

  ئبغا غائب غائب 13   رهف محفوض 21

  غائب غائب غائب محرومة   وفاء الحوري 22

  خمس وستون فقط 65 48 17   احمد جوهرة 23

  غائب غائب غائب محرومة   ريم عيسى 24

  غائب غائب غائب محرومة   منار حيدر 25

 المتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  ا             مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة

 يم ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                الدكتورابراه

 لبنى الحسين  مدقق:



 2020-2019للعام الدراسي              قائمة درجات امتحانات الفصل االول     الجمهورية العربية السورية
 المقرر:الرمجة والخوارزميات)م(        السنة :  األولى )حملة(                               جامعة حماه

 تاريخه:                               االمتحان: نوع     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

اعمال  درجة
السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 
 %70النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  غائب غائب غائب محرومة   زينب حسن 26

  ثمان وعشرون فقط 28 13 15   حسن االسعد  27

  اثنان وسبعون فقط 72 55 17   لجين وزاز  28

  خمس واربعون فقط 45 30 15   غنى رقية  29

  ثالث وستون فقط 63 45 18   رهف عرفه 30

  غائب غائب غائب محرومة   رهف السيجري 31

  غائب غائب غائب 17   علي صالح احمد  32

  غائب غائب غائب 12   علي نزار صعب 33

  غائب غائب غائب 16   لين بيطار 34

  اثنان وسبعون فقط 72 60 12   اسعاف السليمان 35

  خمس وخمسون فقط 55 42 13   لفواز الهال  36

  غائب غائب غائب محرومة   تسنيم البيطار  37

  غائب غائب غائب محرومة   راسيل مصطفى 38

  غائب غائب غائب محروم   حازم المحمد 39

  غائب غائب غائب محرومة   اية خلف 40

  غائب غائب غائب محرومة   نايا المطر 41

 

 

 

 %60نسبة النجاح :

 عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات                          ل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنةمسج

 م ابراهيممسجل ثاني:   ماري شندريش      رؤى الشعار                د.رانيا غزال               رابعة زيدان                  الدكتورابراهي

 لبنى الحسين  مدقق:



 2020-2019الدراسي للعام                   قائمة درجات امتحانات             الجمهورية العربية السورية
 المقرر: اللغة العربية )حملة (       السنة :  االولى )راسبون(                             جامعة حماه

 تاريخه:                  ن: نظري نوع االمتحا    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
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  غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  494 نصر اليسار سليمان 2

  غائب غائب غائب  505 عيسى ايناس موسى 3

  474 محمد دانيال شحود 4

 504 علي ربيع الهيبة 5

  غائب غائب غائب  532 حسن رغد سويدان 6

  غائب غائب غائب  500 علي رنيم علي 7

  غائب غائب غائب  482 علي زينب شبلي 8

  478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  514 علي عال ادرع 10

  ست وخمسون فقط 56 56  487 احمد علي بهلوان 11

  غائب غائب غائب  517 منذر علي حسون 12

 لم يسجل غائب غائب غائب  506 مصطفى عهد محمد 13

  ست وثالثون فقط 36 36  489 مازن فرح  العمر 14

  اثنان وخمسون فقط 52 52  502 محمد لبنى عيسى 15

  499 محمود ماريمار حبيب 16

  ثمان واربعون فقط 48 48  501 احمد محمد الدرزيه 17

  غائب غائب غائب  473 إبراهيم محمد العلي 18

  503 ياسر نغم احمد 19
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  اثنان وسبعون فقط 72 72    محمد جوخدار 21

  ست وخمسون فقط 56 56    فوازالهالل 22

 %17نسبة النجاح : 
 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                بصو        امين سر اللجنة مسجل اول :  رزان
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  غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  غائب غائب غائب  494 نصر اليسار سليمان 2

  ثالث وسبعون فقط 73 73  505 عيسى ايناس موسى 3

  ثمان وعشرون فقط 28 28  474 محمد دانيال شحود 4

  أربعون فقط 40 40  504 علي ربيع الهيبة 5

  غائب غائب غائب  532 حسن رغد سويدان 6

  غائب غائب غائب  500 علي رنيم علي 7

  غائب غائب غائب  482 علي زينب شبلي 8

  خمس وستون فقط 65 65  478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  تسع واربعون فقط 49 49  514 علي عال ادرع 10

  اربع درجات فقط 4 4  487 احمد علي بهلوان 11

  غائب غائب غائب  517 منذر علي حسون 12

 لم يسجل غائب غائب غائب  506 مصطفى عهد محمد 13

  غائب غائب غائب  489 مازن فرح  العمر 14

  غائب غائب غائب  502 حمدم لبنى عيسى 15

  سبعون فقط 70 70  499 محمود ماريمار حبيب 16

  خمس عشرة فقط 15 15  501 احمد محمد الدرزيه 17

  غائب غائب غائب  473 إبراهيم محمد العلي 18

  503 ياسر نغم احمد 19

  غائب غائب غائب  462 هيثم ياسمين سالمه 20
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  غائب غائب غائب    الياس صواف 1

  ستون فقط 60 60    حال محمد 2

  وسبعون فقط ست 76 76    تاال خليل 3

  خمس وثمانون فقط 85 85    الين حواضري 4

  غائب غائب غائب    االء الشيخ 5

  غائب غائب غائب    زينب خضور 6

  اثنان وثمانون فقط 82 82    عزيز العدي  7

  سبع واربعون فقط 47 47    غزل غنم  8

  سبعون فقط 70 70    نبال مصطفى  9

  تسع وستون فقط 69 69    يارا حسن  10

  اربع واربعون فقط 44 44    ليال سليمان 11

  غائب غائب غائب    غزالة قاتول  12

  ست وستون فقط 66 66    لمى الحوري 13

  غائب غائب غائب    يارا ضاحي  14

  سبعون فقط 70 70    رقية المحمود  15

  ستون فقط 60 60    ماهر النمر 16

  ثالث وستون فقط 63 63    نغم عياش  17

  اثنان وثمانون فقط 82 82    احمد عبدو  18

  ستون فقط 60 60    عبد الرحمن الصيرفي 19

  خمس وسبعون فقط 75 75    مرح فرحه  20

  غائب غائب غائب    يائل حسيسون 21

  سبع عشرة فقط 17 17    رهف السيجري 22

  غائب غائب غائب    علي صالح احمد 23

  أربعون فقط 40 40    نايا المطر 24

  غائب غائب غائب    حازم المحمد 25
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  غائب غائب غائب    لين بيطار 26

  غائب غائب غائب    محمد جوخدار 27

  اثنان وسبعون فقط 72 72    فواز الهالل 28
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  غائب غائب غائب  421 فواز اسراء رقيه 1

  غائب غائب غائب  494 نصر اليسار سليمان 2

  واحد وسبعون فقط 71 71  505 عيسى ايناس موسى 3

  ثمان واربعون فقط 48 48  474 محمد دانيال شحود 4

  اثنتا عشر فقط 12 12  504 علي ربيع الهيبة 5

  غائب غائب غائب  532 حسن رغد سويدان 6

  غائب غائب غائب  500 علي رنيم علي 7

  غائب غائب غائب  482 علي زينب شبلي 8

 ناجحة 478 فريد شمس العوض الجلقي 9

  ن فقطثمان وثالثو 38 38  514 علي عال ادرع 10

  غائب غائب غائب  487 احمد علي بهلوان 11

  غائب غائب غائب  517 منذر علي حسون 12

 لم يسجل ناجح 506 مصطفى عهد محمد 13

  اثنتا عشر فقط 12 12  489 مازن فرح  العمر 14

  غائب غائب غائب  502 محمد لبنى عيسى 15

 ناجحة 499 محمود ماريمار حبيب 16

  ثالث وعشرون فقط 23 23  501 احمد يهمحمد الدرز 17

  غائب غائب غائب  473 إبراهيم محمد العلي 18

  اثنان وستون فقط 62 62  503 ياسر نغم احمد 19

  غائب غائب غائب  462 هيثم ياسمين سالمه 20

 استضافة
  خمس وثالثون فقط 35 35    محمد جوخدار 1

  طست وعشرون فق 26 26    فواز الهالل  2

 رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد                       مسجل اول :  رزان بصو        امين سر اللجنة
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  ستون فقط 60 60    إبراهيم شتات 1

  تون فقطس 60 60    إبراهيم عبد الرحمن 2

  ست وثالثون فقط 36 36    بشار المسعود 3

  غائب غائب غائب    فراس خلف 4

  واحد وعشرون فقط 21 21    ميرفت حسن 5

  اربع وستون فقط 64 64    االء العشي 6

  ست وستون فقط 66 66    غنى زيفة 7

  واحد وسبعون فقط 71 71    مازن ملحم 8

  غائب غائب غائب    محمد شريف الباكير 9

  واحد وعشرون فقط 21 21    االبراهيمبتول   10

  غائب غائب غائب    محمد تقله  11

  ستة عشر فقط 16 16    هزار هدله  12

  اربع واربعون فقط 44 44    محمود يوسف  13

  ثالث وثالثون فقط 33 33    رقية المحمود  14

  فقطواحدوسبعون  71 71    رهف سلوم  15

  ثمان وستون فقط 68 68    هديل الياس  16

  غائب غائب غائب    احمد عبدو  17

  ثال ث وستون فقط 63 63    حسن االسعد 18

  واحد وسبعون فقط 71 71    رعف عرفة  19

  تسع عشرة فقط 19 19    يائل حسيسون  20

  ارع عشرة فقط 14 14    اية  خلف 21

  ستون فقط 60 60    لين بيطار  22

 %44.44نسبة النجاح 

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