
 2020-2019للعام الدراسي                       الفصل االول  قائمة درجات امتحانات   لجمهورية العربية السوريةا
 /3البنى الجبرية /المقرر:                   :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    مكلية العلو  

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60  370 بسام الين حواضري 1

  ثالث وستون فقط 63 63  367 فراس احمد العلي 2

  خمس وستون فقط 65 65  244 هشام واحمد الحمد 3

  خمس واربعون فقط 45 45  285 محمد احمد محمد 4

  خمس وعشرون فقط 25 25  176 فائز اية ضوا 5

  تسعون فقط 90 90  252 تيسير باسل عامر 6

  خمس وثالثون فقط 35 35  379 يوسف حسين يوسف 7

  ثمان وسبعون فقط 78 78  365 فارس حنان درويش 8

  ثالث واربعون فقط 43 43  388 سمير ذو الفقار حمود 9

  ثالث وسبعون فقط 73 73  390 محمد رغد حسين 10

  خمس وسبعون فقط 75 75  401 اسعد ريم سالم 11

  خمس وستون فقط 65 65  512 صفوان راما زريق 12

  غائب غائب غائب  253 سليمان راما سلوم 13

  أربعون فقط 40 40  417 اسماعيل روان تركي 14

  خمس درجات فقط 5 5  12 فواز رهف سلوم 15

  ست وسبعون فقط 76 76  72 يوسف رهف محفوض 16

  غائب غائب غائب  205 معن زينه فاكه 17

  خمس واربعون فقط 45 45  394 علي زين العابدين ابراهيم 18

  غائب غائب غائب  631 عيسى زينب حسن 19

  تسع وستون فقط 69 69  407 محمد نسراء السليما 20

  عشرون فقط 20 20  224 سمير سلوى دخان 21

  خمس وستون فقط 65 65  617 عيسى سارة منصور 22

  خمس واربعون فقط 45 45  123 علي شعيب احمد 23

  ثمان وسبعون فقط 78 78  262 سليمان شذى العلي 24

  ستون فقط 60 60  85 فرحات شغاف محفوض 25

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمورالدكت        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:



 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    ريةلجمهورية العربية السو ا
 /3البنى الجبرية / المقرر:                   :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري المتحان: نوع ا    كلية العلوم 

ل
س
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  خمس وثالثون فقط 35 35  377 فراس صبا عليا 26

  واربعون فقطثمان و  48 48  376 عبد المنعم ضياء صعب 27

  ستون فقط 60 60  152 مصطفى دوجخعزيزة المحمود ال 28

  غائب غائب غائب  414 محمود عائدة غانم 29

  خمس وثالثون فقط 35 35  384 احمد علي الهبش 30

  ثمان واربعون فقط 48 48  510 حسن عادل السلوم 31

  ون فقطوسبعخمس  75 75  511 محمد عطاء الحسن 32

  خمس وسبعون فقط 75 75  178 ابراهيم غنى ابو حمود 33

  ستون فقط 60 60  373 عدنان فراس خلف 34

  ثمان وتسعون فقط 98 98  386 عدنان فاطر فياض 35

  ثالث وثالثون فقط 33 33  435 مازن كارول حداد 36

  سبعون فقط 70 70  157 بشار كارلس كوسى 37

  خمس وستون فقط 65 65  140 كنان دكادان احم 38

  ثمانون فقط  80 80  374 عبود لجين زاهر 39

  صفر فقط صفر صفر  246 نصر ليلى يوسف 40

  ثمانون فقط 80 80  380 غسان ليندا موسى 41

  عشرون فقط 20 20  276 علي لبانه صالح 42

  سبعون فقط 70 70  385 جبر ميار سليمان 43

  تسعون فقط 90 90  369 حيان ماري الشيخ 44

  تسعون فقط 90 90  371 اياد ماري غنوم 45

  ثالث وتسعون فقط 93 93  375 احمد مجد عباس 46

  خمس وثالثون فقط 35 35  382 كامل ميرفت حسن 47

  ثمان واربعون فقط 48 48  396 محمد خالد مخلصة زلوخ 48

  ون فقطخمس واربع 45 45  242 شاهين مازن ملحم 49

  خمس وثمانون فقط 85 85  403 هشام ماريا دومط 50

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           مادة                 النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:



 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    العربية السوريةلجمهورية ا
 /3البنى الجبرية / المقرر:                :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                  نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثمان واربعون فقط 48 48  284 قاسم محمد حميد 51

  خمس وثالثون فقط 35 35  249 وفيق مارينا يوسف 52

  خمسة عشر فقط 15 15  80 باخيص النمرماهر  53

  خمس وستون فقط 65 65  282 علي محمود العدي 54

  ثالث وثالثون فقط 33 33  103 احمد مصطفى حسامو  55

  فقط ونست 60 60  233 فريد مها صواف 56

  سبعون فقط 70 70  402 سالم نغم عباس 57

  تسعون فقط 90 90  398 وفيق نور علي 58

  ستون فقط 60 60  440 يوسف ندى قشوه 59

  خمس وثالثون فقط 35 35  254 خضر نور عيسى 60

  خمس وستون فقط 65 65  413 سهيل نوار الوقاف 61

  قطمانون فثالث وث 83 83  437 باخيص نمر النمر 62

  ثمان واربعون فقط 48 48  253 انور نور العوض 63

  سبعون فقط 70 70  400 عيسى هديل بركات 64

  ثالث و ثالثون فقط 33 33  273 سلمان هبة عباس 65

  خمس وعشرون فقط 25 25  301 مرسل هيا حمود 66

  خمس وعشرون فقط 25 25  128 سلمان هزار هدله 67

  خمس وعشرون فقط 25 25  333 الياس هديل الياس 38

  ستون فقط 60 60  616 حسين وسام المحمد 39

  أربعون فقط 40 40  162 اديب عبد هللاوليم  70

  خمس واربعون فقط 45 45  329 تامر يوسف حاصود 71

  خمس درجات فقط 5 5  519 نضال يسرى السليمان 72

  فقطستون  60 60  422 مدين يارة ابو قاسم 73

  ثمان وثمانون فقط 88 88  364 ريمون يارا رحال 74

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           دة                 النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمامسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 



 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 /3البنى الجبرية / المقرر:       :الثالثة )راسبون(                        السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                              نظري  نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثالثون فقط 30 30  260 محمد الزهراء الحرك 1

  131 هيثم بتول االبراهيم  2

  ثالثون فقط 30 30  294 عزيز بتول سلهب 3

  غائب غائب غائب  630 نضال بشرى سليمان 4

  ثمانون فقط 80 80  420 احمد حسن العباس 5

  ثمانون فقط 80 80  110 نزار دعاء صالح 6

  ن فقطوستوخمس  65 65  151 غسان رزان الونس 7

  عشرون فقط 20 20  126 احمد رشا احمد 8

  ثمان واربعون فقط 48 48  177 اسعد رشا سالم 9

  غائب غائب غائب  170 ابراهيم رنا نعمه 10

  أربعون فقط 40 40  269 مالك راما حماد 11

  خمس وستون فقط 65 65  292 محمد رغد وهبي 12

  وستون فقط انثم 68 68  277 احمد رهام فياض 13

  ثمان واربعون فقط  48 48  279 حسن حصاويروان  14

  120 عدنان  رهف عجيب 15

  ثمان وثالثون فقط 38 38  268 عبد السالم نغم وسوف 16

 

 عميد كلية العلوم      رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات                       امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 



 

 

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    العربية السوريةلجمهورية ا
 /3البنى الجبرية / المقرر:           :الثالثة )حملة(                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 

 سنة العمليال
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  خمس وستون فقط 65 65    رهف حربا 1

  ثمان وسبعون فقط 78 78    سارة عوكان 2

  غائب غائب غائب    دانيال يوسف 3

  خمس وسبعون فقط 75 75    فاطمة الجرك 4

  قطسبعون ف 70 70    كارين ضاهر 5

  خمس واربعون فقط 45 45    مرح عثمان  6

  خمس وسبعون فقط 75 75    مجد األحمد 7

  غائب غائب غائب    بشرى ميهوب 8

  غائب غائب غائب    حسن األبيض 9

  أربعون فقط 40 40    علي فاضل 10

  خمس وعشرون فقط 25 25    فرح وسوف 11

  غائب غائب غائب    محمود وقاف  12

  عشرون فقط 20 20    يسرى الرحمون 13

  خمس وثمانون فقط 85 85    بتول خضور 14

  اربعون فقط 40 40    ديمة شموط 15

  غائب غائب غائب    احمد جوهرة 16

  خمس واربعون فقط 45 45    رهف سكاف 17

  غائب غائب غائب    رواد علوش 18

  فقطثالث واربعون  43 43    رؤى العيسى  19

  خمس وستون فقط 65 65    مايا  أبو حامضة  20

  ستون فقط 60 60    ايلي  سلوم 21

  خمس وستون فقط 65 65    نورا الحساني 22

         

 كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد              امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 



 

 2020-2019للعام الدراسي                            الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    سوريةلجمهورية العربية الا
 /3البنى الجبرية / المقرر:                   :الثالثة )مستنفذون(                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                      نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  عشرون فقط 20 20  346 محمد بتول جليس 1

  وسبعون فقطثالث  73 73  410 نضال غنى رقية 2

  ستون فقط 60 60  336 ماجد ضكلوديا محفو 3

  غائب غائب غائب  217 قيس مارو موراني 4

  خمس وستون فقط 65 65    خديجة الدرزية 5

  ستون فقط    60 60    ديجانير العيسى 6

 
 

 %54.3نسبة النجاح : 

 

 ئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          ر             امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                  ناالمسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 

 



 

 2020-2019للعام الدراسي                       الفصل االول  تقائمة درجات امتحانا   العربية السوريةلجمهورية ا
 نظرية االحتماالتالمقرر:                   :الثالثة                         السنة      ماهجامعة ح

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  االباسم 

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  خمس وستون فقط 65 65  370 بسام الين حواضري 1

  ستون فقط      60 60  367 فراس احمد العلي 2

  تسع واربعون فقط 49 49  244 هشام احمد الحمدو 3

  اثنان واربعون فقط 42 42  285 محمد حمداحمد م 4

  ث واربعون فقطالث 43 43  176 فائز اية ضوا 5

  واحد وثمانون فقط 81 81  252 تيسير باسل عامر 6

  واحد وعشرون فقط 21 21  379 يوسف حسين يوسف 7

  ثمان وسبعون فقط 78 78  365 فارس حنان درويش 8

  تسع واربعون فقط 49 49  388 سمير ذو الفقار حمود 9

  ستون فقط 60 60  390 محمد رغد حسين 10

  اثنان وثمانون فقط 82 82  401 اسعد سالمريم  11

  اربع وثالثون فقط 34 34  512 صفوان راما زريق 12

  ثالث وستون فقط 63 63  253 سليمان راما سلوم 13

  ستون فقط 60 60  417 اسماعيل روان تركي 14

  غائب غائب غائب  12 فواز لومرهف س 15

  ستون فقط 60 60  72 يوسف رهف محفوض 16

  عشرون فقط 20 20  205 معن زينه فاكه 17

  ستون فقط 60 60  394 علي زين العابدين ابراهيم 18

  واربعون فقطاثنان  42 42  631 عيسى زينب حسن 19

  ثالث وسبعون فقط 73 73  407 محمد سراء السليمان 20

  اثنان وستون فقط 62 62  224 سمير سلوى دخان 21

  تسع وسبعون فقط 79 79  617 عيسى سارة منصور 22

  غائب غائب غائب  123 علي شعيب احمد 23

  ستون فقط 60 60  262 سليمان شذى العلي 24

  تسع واربعون فقط 49 49  85 فرحات محفوضشغاف  25

 انات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتح             ين سر اللجنةامسهام اسعد         مسجل اول : 



 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 نظرية االحتماالت المقرر:                   :الثالثة                         السنة      حماهجامعة 

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
عمال ة ادرج

 السنة العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60  377 فراس صبا عليا 26

  ست وسبعون فقط 76 76  376 عبد المنعم ضياء صعب 27

  ثمان واربعون فقط 48 48  152 مصطفى دوجخمود العزيزة المح 28

  ثالثة عشر فقط 13 13  414 محمود عائدة غانم 29

  ثالث وثالثون فقط 33 33  384 احمد علي الهبش 30

  ستون فقط 60 60  510 حسن عادل السلوم 31

  اثنان وسبعون فقط 72 72  511 محمد عطاء الحسن 32

  ثمان واربعون فقط 48 48  178 ابراهيم غنى ابو حمود 33

  ر فقطاثنتا عش 12 12  373 عدنان فراس خلف 34

  ثمان وتسعون فقط 98 98  386 عدنان فاطر فياض 35

  خمس واربعون فقط 45 45  435 مازن كارول حداد 36

  اربع وستون فقط 64 64  157 بشار كارلس كوسى 37

  ستون فقط 60 60  140 كنان كادان احمد 38

  ست وسبعون فقط 76 76  374 عبود لجين زاهر 39

  واربعون فقطتسع  49 49  246 نصر ليلى يوسف 40

  خمس وستون فقط 65 65  380 غسان ليندا موسى 41

  اربع وثالثون فقط 34 34  276 علي لبانه صالح 42

  ست وستون فقط 66 66  385 جبر ميار سليمان 43

  ثمانون فقط 80 80  369 حيان ماري الشيخ 44

  ثمان وسبعون فقط 78 78  371 اياد ماري غنوم 45

  خمس وعشرون فقط 25 25  375 احمد عباسمجد  46

  خمس وثالثون فقط 35 35  382 كامل ميرفت حسن 47

  ستون فقط 60 60  396 محمد خالد مخلصة زلوخ 48

  أربعون فقط 40 40  242 شاهين مازن ملحم 49

  واحد وسبعون فقط 71 71  403 هشام دومط ماريا 50

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنة  سهام اسعد       مسجل اول : 



 راهيمابراهيم ابالدكتور        رابعة زيدان               النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة             مسجل ثاني:  

 عزوفدوى مدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 ية االحتماالتنظر  المقرر:                :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                  نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  وستون فقط ست 66 66  284 قاسم محمد حميد 51

  تسع واربعون فقط 49 49  249 وفيق يوسفمارينا  52

  خمس واربعون فقط 45 45  80 باخيص النمر هرما 53

  اربع عشرة فقط 14 14  282 علي محمود العدي 54

  ست درجات فقط 6 6  103 احمد مصطفى حسامو  55

  ثمان وستون فقط 68 68  233 فريد مها صواف 56

  تسع وسبعون فقط 79 79  402 سالم سنغم عبا 57

  ن فقطثالثو 30 30  398 وفيق نور علي 58

  اثنان وستون فقط 62 62  440 يوسف ندى قشوه 59

  ثمان واربعون فقط 48 48  254 خضر نور عيسى 60

  ثالث وستون فقط 63 63  413 سهيل نوار الوقاف 61

  فقطاربع وستون  64 64  437 باخيص نمر النمر 62

  ثالثون فقط 30 30  253 انور العوضنور  63

  ستون فقط 60 60  400 عيسى هديل بركات 64

  واحد وعشرون فقط 21 21  273 سلمان هبة عباس 65

  ست وستون فقط 66 66  301 مرسل هيا حمود 66

  سبع وثالثون فقط 37 37  128 سلمان هزار هدله 67

  واربعون فقطتسع  49 49  333 الياس هديل الياس 38

  اربع وستون فقط 64 64  616 حسين وسام المحمد 39

  اربع واربعون فقط 44 44  162 اديب وليم عبد هللا 70

  ثمان وستون فقط 68 68  329 تامر يوسف حاصود 71

  ثالثون فقط 30 30  519 نضال يسرى السليمان 72

  ن فقطواربعوتسع  49 49  422 مدين يارة ابو قاسم 73

  سبع وثمانون فقط 87 87  364 ريمون يارا رحال 74

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 راهيمابراهيم ابالدكتور        رابعة زيدان           ادة                 النا عيسى            ريم علي                 دغسان حممسجل ثاني:  



 فدوى عزومدقق:

 

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    العربية السوريةلجمهورية ا
 نظرية االحتماالت المقرر:       :الثالثة )راسبون(                        السنة      جامعة حماه

 اريخه:ت                              نظري  نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  260 محمد الزهراء الحرك 1

  تسع واربعون فقط 49 49  131 هيثم بتول االبراهيم  2

  اربع واربعون فقط 44 44  294 عزيز سلهب ولبت 3

  ست وستون فقط 66 66  630 نضال بشرى سليمان 4

  420 احمد حسن العباس 5

 110 نزار دعاء صالح 6

  تسع وستون فقط 69 69  151 غسان رزان الونس 7

  غائب غائب غائب  126 احمد درشا احم 8

  فقط ثالث وسبعون 73 73  177 اسعد رشا سالم 9

  170 ابراهيم رنا نعمه 10

  خمس وسبعون فقط 75 75  269 مالك راما حماد 11

  ثمان درجات فقط 8 8  292 محمد رغد وهبي 12

  277 احمد رهام فياض 13

  غائب غائب غائب  279 حسن روان حصاوي 14

  سبعون فقط 70 70  120 عدنان  رهف عجيب 15

  268 عبد السالم نغم وسوف 16

 حملة
  واحد واربعون فقط 41 41    ونوساحمد  1

  تسع واربعون فقط 49 49    محمود وقاف 2

  اربع وثالثون فقط 34 34    احمد االحمد  3

  ست وستون فقط 66 66    غنى رقية 4

 

 %52.38نسبة النجاح:
 

 شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم    صد          رئيسرئيس لجنة الر             امين سر اللجنةسهام اسعد         ل : مسجل او

 م ابراهيمابراهيالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:



 

   

 2020-2019للعام الدراسي                       الفصل االول  درجات امتحاناتقائمة    لجمهورية العربية السوريةا
 /1تحليل عقدي/ المقرر:                   :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 نسبةاالسم وال
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  واحد وثمانون فقط 81 81  370 بسام الين حواضري 1

  واحد وسبعون  فقط 71 71  367 فراس احمد العلي 2

  ستون فقط 60 60  244 هشام احمد الحمدو 3

  تسع وستون فقط 69 69  285 محمد احمد محمد 4

  ثمان درجات فقط 8 8  176 فائز اية ضوا 5

  ست وثمانون فقط 86 86  252 تيسير باسل عامر 6

  عشرون فقط 20 20  379 يوسف حسين يوسف 7

  ستون فقط 60 60  365 فارس حنان درويش 8

  سبعون فقط 70 70  388 سمير الفقار حمودذو  9

  واحد وسبعون فقط 71 71  390 محمد رغد حسين 10

  ثمان وثمانون فقط 88 88  401 اسعد ريم سالم 11

  ثالث وستون فقط 63 63  512 صفوان راما زريق 12

  ستون فقط 60 60  253 سليمان راما سلوم 13

  ثمان درجات فقط 8 8  417 اسماعيل روان تركي 14

  ثالث وخمسون فقط 53 53  12 فواز رهف سلوم 15

  ثمانية عشر فقط 18 18  72 يوسف رهف محفوض 16

  ثالثون فقط 30 30  205 معن زينه فاكه 17

  ثمان وستون فقط 68 68  394 علي زين العابدين ابراهيم 18

  ستون فقط 60 60  631 عيسى زينب حسن 19

  سبعون فقط 70 70  407 محمد السليمانسراء  20

  ست وستون فقط 66 66  224 سمير انسلوى دخ 21

  سبع وستون فقط 67 67  617 عيسى سارة منصور 22

  واحد وثالثون فقط 31 31  123 علي شعيب احمد 23

  ثمان وسبعون فقط 78 78  262 سليمان شذى العلي 24

  سبع واربعون فقط 47 47  85 فرحات شغاف محفوض 25



 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                ر اللجنةن ساميسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           حمادة                  النا عيسى            ريم علي                 دغسانمسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 /1تحليل عقدي/ المقرر:                   :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  اربع وعشرون فقط 24 24  377 فراس صبا عليا 26

  اربع وستون فقط 64 64  376 عبد المنعم ضياء صعب 27

  ثمانية عشر فقط 18 18  152 مصطفى دوجخد الالمحموعزيزة  28

  اربع وستون فقط 64 64  414 محمود عائدة غانم 29

  ثالث وستون فقط 63 63  384 احمد علي الهبش 30

  ثمانية عشر فقط 18 18  510 حسن عادل السلوم 31

  خمس وسبعون فقط 75 75  511 محمد عطاء الحسن 32

  ستون فقط 60 60  178 ماهيابر غنى ابو حمود 33

  واحد وثمانون فقط 81 81  373 عدنان فراس خلف 34

  وتسعون فقطتسع  99 99  386 عدنان فاطر فياض 35

  اربع وستون فقط 64 64  435 مازن كارول حداد 36

  خمس وستون فقط 65 65  157 بشار كارلس كوسى 37

  ستون فقط 60 60  140 كنان كادان احمد 38

  واحد وسبعون فقط 71 71  374 عبود لجين زاهر 39

  تسع وعشرون فقط 29 29  246 نصر ليلى يوسف 40

  فقط ثمانون  80 80  380 غسان ليندا موسى 41

  ست واربعون فقط 46 46  276 علي لبانه صالح 42

  سبع واربعون فقط 47 47  385 جبر ميار سليمان 43

  سبع وثالثون فقط 37 37  369 حيان ماري الشيخ 44

  ثمان وسبعون فقط 78 78  371 اياد ماري غنوم 45

  وسبعون فقطثمان  78 78  375 احمد مجد عباس 46

  تسع وعشرون فقط 29 29  382 كامل ميرفت حسن 47

  سبعون فقط 70 70  396 محمد خالد مخلصة زلوخ 48

  ثالث وستون فقط 63 63  242 شاهين مازن ملحم 49



  ثمان وستون فقط 68 68  403 هشام ماريا دومط 50

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان                     النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة       مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    السوريةلجمهورية العربية ا
 /1تحليل عقدي/ ر:المقر                 :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                  نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

س
م

ل
س
ل

 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60  284 قاسم محمد حميد 51

  ست وعشرون فقط 26 26  249 وفيق مارينا يوسف 52

  واحد واربعون فقط 41 41  80 باخيص ماهر النمر 53

  صفر فقط صفر صفر  282 علي محمود العدي 54

  خمس وثالثون فقط 35 35  103 احمد مصطفى حسامو  55

  فقط ست وثمانون  86 86  233 فريد مها صواف 56

  اثنان وثمانون  فقط 82 82  402 سالم سنغم عبا 57

  سبع وستون فقط 67 67  398 وفيق نور علي 58

  خمس وسبعون فقط 75 75  440 يوسف ندى قشوه 59

  خمس وخمسون فقط 55 55  254 خضر نور عيسى 60

  ستون فقط 60 60  413 سهيل نوار الوقاف 61

  ستون فقط 60 60  437 باخيص نمر النمر 62

  تسع عشرة فقط 19 19  253 انور نور العوض 63

  واربعون فقطثمان  48 48  400 عيسى هديل بركات 64

  ستون فقط 60 60  273 سلمان هبة عباس 65

  ثالث وثالثون فقط 33 33  301 مرسل هيا حمود 66

  عشرون فقط 20 20  128 سلمان هزار هدله 67

  ثالثون فقطخمس و 35 35  333 الياس هديل الياس 38

  ثمان وسبعون  فقط 78 78  616 حسين وسام المحمد 39

  ثمان واربعون فقط 48 48  162 اديب هللاوليم عبد  70

  اثنان وستون فقط 62 62  329 تامر يوسف حاصود 71

  غائب غائب غائب  519 نضال يسرى السليمان 72

  ستون فقط 60 60  422 مدين يارة ابو قاسم 73



  ثالث وثمانون فقط 83 83  364 ريمون را رحاليا 74

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 راهيمابراهيم ابالدكتور        رابعة زيدان                   النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة         مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 /1تحليل عقدي/ ر:المقر        :الثالثة )راسبون(                        السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                              نظري  نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  260 محمد الزهراء الحرك 1

 131 هيثم تول االبراهيمب  2

 294 عزيز بتول سلهب 3

  غائب غائب غائب  630 نضال بشرى سليمان 4

  420 احمد حسن العباس 5

 110 نزار دعاء صالح 6

 151 غسان رزان الونس 7

  خمس وستون فقط 65 65  126 احمد رشا احمد 8

  177 اسعد رشا سالم 9

  ثمان واربعون فقط 48 48  170 ابراهيم رنا نعمه 10

 269 مالك راما حماد 11

 
 292 محمد رغد وهبي 12

  ثمانون فقط 80 80  277 احمد رهام فياض 13

  279 حسن روان حصاوي 14

 120 عدنان  رهف عجيب 15

 268 عبد السالم نغم وسوف 16

 

 رصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة ال             امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 



 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االول   درجات امتحانات  قائمة   العربية السوريةلجمهورية ا
 /1عقدي/ المقرر:           :الثالثة )حملة(                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
 م االباس

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  واحد وستون فقط 61 61    سمر العباس 1

  ستون فقط 60 60    مايا أبو حامضة  2

 مستنفد ثمان وستون فقط 68 68    نمير حسن 3

 مستنفد وثمانون فقط اربع 84 84    غنى رقية  4

 مستنفد ثالث واربعون فقط 43 43    علي سليمان 5

 مستنفد ست وستون فقط 66 66    بتول جليس 6

 
 
 

 %64نسبة النجاح

 

 لعلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية ا             امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 2020-2019لعام الدراسي ل                      الفصل االول  قائمة درجات امتحانات   السوريةلجمهورية العربية ا

 الفيزياء للرياضياتالمقرر:                   :الثالثة                         السنة      جامعة حماه
 يخه:تار                                 نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 

 العملي السنة
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  اربع وثمانون فقط 84 84  370 بسام الين حواضري 1

  خمس وعشرون فقط 25 25  367 فراس احمد العلي 2

  ستون فقط 60 60  244 هشام احمد الحمدو 3

  اثنان واربعون فقط 42 42  285 محمد احمد محمد 4

  خمسة عشر فقط 15 15  176 فائز اية ضوا 5

  ثمانون فقط 80 80  252 تيسير باسل عامر 6

  ستون فقط 60 60  379 يوسف حسين يوسف 7

  سبع واربعون فقط 47 47  365 فارس حنان درويش 8

  ستون فقط 60 60  388 سمير الفقار حمودذو  9

  قطاثنان وستون ف 62 62  390 محمد رغد حسين 10

  خمس وتسعون فقط 95 95  401 اسعد ريم سالم 11

  ستون فقط 60 60  512 صفوان راما زريق 12

  ثمان وسبعون فقط 78 78  253 سليمان راما سلوم 13

  خمس وعشرون فقط 25 25  417 اسماعيل روان تركي 14

  غائب غائب غائب  12 فواز رهف سلوم 15

  تون فقطس 60 60  72 يوسف رهف محفوض 16

  خمس وثالثون فقط 35 35  205 معن زينه فاكه 17

  أربعون فقط 40 40  394 علي زين العابدين ابراهيم 18

  غائب غائب غائب  631 عيسى زينب حسن 19

  ثمان وسبعون فقط 78 78  407 محمد سراء السليمان 20

  ثمان وثالثون فقط 38 38  224 سمير سلوى دخان 21

  خمس وستون فقط 65 65  617 عيسى صورسارة من 22



  عشر درجات فقط 10 10  123 علي شعيب احمد 23

  أربعون فقط 40 40  262 سليمان شذى العلي 24

  ستون فقط 60 60  85 فرحات شغاف محفوض 25

 االمتحانات             عميد كلية العلوم    رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة              امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمرالدكتو        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  ل  الفصل االو قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 الفيزياء للرياضيات المقرر:                   :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 

 
 اسم االب

الرقم 
 جامعيال

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  ثالث وسبعون فقط 73 73  377 فراس صبا عليا 26

  خمس وثمانون فقط 85 85  376 عبد المنعم ضياء صعب 27

  ست واربعون فقط 46 46  152 مصطفى دوجخعزيزة المحمود ال 28

  ستون فقط 60 60  414 محمود ائدة غانمع 29

  خمس وعشرون فقط 25 25  384 احمد علي الهبش 30

  ستون فقط 60 60  510 حسن عادل السلوم 31

  ستون فقط 60 60  511 محمد الحسنعطاء  32

  ثالث وستون فقط 63 63  178 ابراهيم غنى ابو حمود 33

  صفر فقط صفر صفر  373 عدنان فراس خلف 34

  مائة فقط 100 100  386 عدنان فاطر فياض 35

  أربعون فقط 40 40  435 مازن كارول حداد 36

  غائب غائب غائب  157 بشار كارلس كوسى 37

  خمس وستون فقط 65 65  140 كنان كادان احمد 38

  اربع وتسعون فقط 94 94  374 عبود لجين زاهر 39

  ائبغ غائب غائب  246 نصر ليلى يوسف 40

  سبعون فقط 70 70  380 غسان ليندا موسى 41

  ستون فقط 60 60  276 علي لبانه صالح 42

  وسبعون فقطثمان  78 78  385 جبر ميار سليمان 43

  تسع وستون فقط 69 69  369 حيان ماري الشيخ 44

  ثمان وثمانون فقط 88 88  371 اياد ماري غنوم 45

  سبعون فقط 70 70  375 احمد مجد عباس 46

  خمس وثالثون فقط 35 35  382 كامل ميرفت حسن 47



  خمس وعشرون فقط 25 25  396 محمد خالد مخلصة زلوخ 48

  ثمان وثالثون فقط 38 38  242 شاهين مازن ملحم 49

  اثنان وسبعون فقط 72 72  403 هشام ماريا دومط 50

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    بية السوريةالعر لجمهورية ا
 الفيزياء للرياضيات المقرر:                :الثالثة                         السنة      جامعة حماه

 اريخه:ت                                  نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60  284 قاسم محمد حميد 51

  ستون فقط 60 60  249 وفيق مارينا يوسف 52

  س عشرة فقطخم 15 15  80 باخيص ماهر النمر 53

  اثنان وسبعون فقط 72 72  282 علي محمود العدي 54

  سبع وثالثون فقط 37 37  103 احمد مصطفى حسامو  55

  ستون فقط 60 60  233 فريد مها صواف 56

  اثنان وستون فقط 62 62  402 سالم نغم عباس 57

  ست وثمانون فقط 86 86  398 وفيق نور علي 58

  تسع وسبعون فقط 79 79  440 فيوس ندى قشوه 59

  اربع وثالثون فقط 34 34  254 خضر نور عيسى 60

  ستون فقطتسع و 69 69  413 سهيل نوار الوقاف 61

  ستون فقط 60 60  437 باخيص نمر النمر 62

  ثالثون فقط 30 30  253 انور نور العوض 63

  وثمانون فقطخمس  91 91  400 عيسى هديل بركات 64

  ثمان وعشرون فقط 28 28  273 سلمان هبة عباس 65

  تسع وستون فقط 69 69  301 مرسل هيا حمود 66

  خمس درجات فقط 5 5  128 سلمان هزار هدله 67

  غائب غائب غائب  333 الياس هديل الياس 38

  خمس وثمانون فقط 85 85  616 حسين وسام المحمد 39

  ست وثمانون فقط 86 86  162 اديب هللاوليم عبد  70

  ست وسبعون فقط 76 76  329 تامر يوسف حاصود 71



  غائب غائب غائب  519 نضال يسرى السليمان 72

  ثالثون فقط 30 30  422 مدين يارة ابو قاسم 73

  فقطسبع وتسعون  97 97  364 ريمون يارا رحال 74

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 راهيمابراهيم ابالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    يةلجمهورية العربية السور ا
 الفيزياء للرياضيات المقرر:       :الثالثة )راسبون(                        السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                              نظري  نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
م س

ل
 

 االسم والنسبة

 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال السنة 
 العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  غائب غائب غائب  260 محمد الزهراء الحرك 1

  سبع واربعون فقط 47 47  131 هيثم بتول االبراهيم  2

  وثالثون فقط بعار 34 34  294 عزيز بتول سلهب 3

  غائب غائب غائب  630 نضال بشرى سليمان 4

  ثالث وثمانون فقط 83 83  420 احمد حسن العباس 5

  واحد وتسعون فقط 91 91  110 نزار دعاء صالح 6

  اثنان وثمانون فقط 82 82  151 غسان رزان الونس 7

  ست وعشرون فقط 26 26  126 احمد رشا احمد 8

  غائب غائب غائب  177 سعدا رشا سالم 9

  خمس درجات فقط 5 5  170 ابراهيم رنا نعمه 10

  تسعون فقط 90 90  269 مالك راما حماد 11

  سبع وثمانون فقط 87 87  292 محمد رغد وهبي 12

  ثمان وثالثون فقط 38 38  277 احمد رهام فياض 13

  اثنان واربعون فقط 42 42  279 حسن روان حصاوي 14

 سبعون فقط /70ناجحة/              120 عدنان  رهف عجيب 15

  واحد وستون فقط 61 61  268 عبد السالم نغم وسوف 16



 
 

 %67نسبة النجاح :

 وم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العل             امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 

 

 2020-2019سي للعام الدرا                     الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 الفيزياء للرياضيات المقرر:           :الثالثة )حملة(                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري االمتحان:نوع     كلية العلوم 

ل
س
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

المتحان درجة ا
 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  واحد وثمانون فقط 81 81    اوتا قاورما 1

  خمس وسبعون فقط 75 75    حنان الشيخ 2

  ست وثمانون فقط 86 86    ريم صطيفي 3

  ستون فقط 60 60    سارة عوكان  4

  غائب غائب غائب    سماح راضي  5

  ثمان وثمانون فقط 88 88    د هللاسوزان عب 6

  سبع وستون فقط 67 67    كارال برشيني 7

  اربع وثالثون فقط 34 34    ميساء صواف 8

  خمس وثالثون فقط 35 35    بتول مرهج 9

  تسع وثمانون فقط 89 89    بشرى علي 10

  ست وسبعون فقط 76 76    رنيم وسوف 11

  فقط ستون 60 60    ريم علي 12

  اربع  وثمانون فقط 84 84    سالي الحج 13

  سبع وتسعون فقط 97 97    سليمان فياض 14

  ستون فقط 60 60    صفية سلطان 15

  سبع وعشرون فقط 27 27    فاطمة الجرك 16



  اربع وستون فقط 64 64    فاطمة اليونس 17

  غائب غائب غائب    نغم احمد  18

  غائب غائب غائب    مجد األحمد  19

  خمس وستون فقط 65 65    احمد ونوس 20

  غائب غائب غائب    حسن األبيض 21

  غائب غائب غائب    زينة سعيد 22

  ستون فقط 60 60    فرح وسوف 23

  ست وسبعون فقط 76 76    محمد غضنفر 24

  غائب غائب غائب    محمود وقاف 25

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنة  سهام اسعد       مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 عزوفدوى مدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    العربية السوريةلجمهورية ا
 الفيزياء للرياضيات المقرر:           :الثالثة )حملة(                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  تسعون فقط 90 90    هدى خليل 26

  خمس وعشرون فقط 25 25    هيفاء الديب  27

  عشر فقطاحدى  11 11    يسرى الرحمون  28

  تسع عشرة فقط 19 19    احمد األحمد 29

  ستون فقط 60 60    خلود االبراهيم  30

  واحد وسبعون فقط 71 71    بديعة غضنفر 31

  غائب غائب غائب    احمد جوهرة  32

  خمس وسبعون فقط 75 75    كنان إبراهيم  33

  غائب غائب غائب    يوسف كوسى  34

  غائب غائب غائب    مر العباسس  35

  عشرون فقط 20 20    ماياابو حامضة  36

  ثالث وثمانون فقط 83 83    ايلي سلوم 37

  تسع وسبعون فقط 79 79    تسنيم البيطار  38

  سبع وثالثون فقط 37 37    نمير حسن 39

  اربع وثمانون فقط 84 84    ضحى عمران 40

  اثنان وستون فقط 62 62    قهوجيوفي  الدين  41



  غائب غائب غائب    جوني نمو 42

  ست وثمانون فقط 86 86    خديجة الدرزية 43

  ستون فقط 60 60    كلوديا محفوض  44

  ثالث وسبعون فقط 73 73    مارو موراني  45

  اربع وتسعون فقط 94 94    حال ناصيف 46

  طثالثون فق 30 30    ديجانير العيسى 47

  غائب غائب غائب    نبيلىة عيسى 48

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان              النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة              مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 
 

 

 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 )م(/2عقدي /:المقرر  :الثالثة )حملة +مستنفدون (                     السنة      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

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60    بتول سلهب 1

  غائب غائب غائب    جميل عشي  2

  خمس وسبعون فقط 75 75    رهام فياض 3

  ثمانون فقط 80 80    نغم وسوف  4

  واحد وسبعون فقط 71 71    بتول االبراهيم 5

  خمس وستون فقط 65 65    دعاء صالح 6

  ستون فقط 60 60    رنا نعمة 7

  اثنان وستون فقط 62 62    رهف عجيب 8

  وستون فقطثالث  63 63    ى السليمانبشر 9

  ثالث وستون فقط 63 63    نمير حسن 10

  واحد وستون فقط 61 61    لمى علي الشيخ  11

  ثمان وستون فقط 68 68    كلوديا محفوض 12



 
 
 
 
 
 

 %100نسبة النجاح 

 
 رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم            رئيس لجنة الرصد              امين سر اللجنةفدوى عزو        مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 سهام اسعد         مدقق:

 
 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول   ئمة درجات امتحانات قا   لجمهورية العربية السوريةا

 )م(اإلحصاء الرياضي المقرر:  (                      راسبون +حملة:الثالثة )السنة      جامعة حماه
 تاريخه:                                نظري االمتحان:نوع     كلية العلوم 

ل
س
م

ل
س

 

 والنسبة االسم

 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  ثالث وثالثون فقط 33 33    الزهراء الحرك 1

  ستون فقط 60 60    بتول سلهب 2

  واربعون فقطاربع  44 44    راما حماد 3

  غائب غائب غائب     رهام فياض 4

  خمس وستون فقط 65 65    عبد الهادي السعدي 5

  اثنان وسبعون فقط 72 72    نغم وسوف 6

  ثمان واربعون فقط 48 48    بتول االبراهيم 7

  سبع وثمانون فقط 87 87    دعاء صالح 8

  واحد وستون فقط 61 61    ديانا بلول 9

  ون فقطثالث وسبع 73 73    رزان الونس 10

  اربع وعشرون فقط 24 24    رشا احمد 11



  ست وستون فقط 66 66    رشا سالم 12

  ثمان وستون فقط 68 68    رنا نعمه 13

  اربع وستون فقط 64 64    رهف عجيب 14

  ست وعشرون فقط 26 26    نغم احمد 15

  ستون فقط 60 60    يونس العدبه 16

  غائب ئبغا غائب    مجد األحمد 17

  اثنان وثالثون فقط 32 32    حسن العباس 18

  غائب غائب غائب    احمد ونوس 19

  ستون فقط 60 60    زينه سعيد 20

  غائب غائب غائب    هالل العرب 21

  سبع وستون فقط 67 67    احمد االحمد 22

  تسع واربعون فقط 49 49    لمى علي الشيخ 23

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةو       فدوى عز مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           حمادة                  النا عيسى            ريم علي                 دغسانمسجل ثاني:  

 سهام اسعد    :مدقق

    

 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 )م(اإلحصاء الرياضيالمقرر:  :الثالثة )حملة +مستنفدون (                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة 
اعمال السنة 

 العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثمان وستون فقط 68 68    مارو موراني 24

  ست وستون فقط 66 66    كنان إبراهيم 25

  سبع واربعون فقط 47 47    بشرى السليمان 26

  ست وستون فقط 66 66    نمير حسن 27



 
 
 
 

 %65.22نسبة النجاح:                                                

 عميد كلية العلوم           رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات                  امين سر اللجنةفدوى عزو        مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 سهام اسعد    مدقق:

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 )م(نظرية القياسالمقرر:  :الثالثة )حملة +مستنفدون (                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

جة اعمال در
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  غائب غائب غائب    الزهراء الحرك 1

  غائب غائب غائب    بتول سلهب 2

  فقط اثنان وتسعون 92 92    جميل عشي  3

  تسع وسبعون فقط 79 79    راما حماد 4



  ست وثمانون فقط 86 86    عبد الهادي السعدي 5

  خمس وسبعون فقط 75 75    نغم وسوف  6

  ثمان وستون فقط 68 68    بتول االبراهيم  7

  فقط خمس وتسعون 95 95    دعاء صالح 8

  خمس وسبعون فقط 75 75    رزان الونس  9

  ثمانون فقط 80 80    رشا  احمد  10

 طاربع وسبعون فق 74 74    رنا نعمه  11
 

  غائب غائب غائب    حسن العباس 12

  اربع وثمانون فقط 84 84    زينه سعيد  13

  سبع وسبعون فقط 77 77    كلوديا محفوض 14

 %100نسبة النجاح:                                                           

 س لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   رئي             امين سر اللجنةفدوى عزو        مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 سهام اسعد    مدقق:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    ربية السوريةلجمهورية العا

 )م(/2طبولوجيا /المقرر:  :الثالثة )حملة +مستنفدون (                     السنة      جامعة حماه
 خه:تاري                                نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  سبعون فقط 70 70    الزهراء الحرك 1

  غائب غائب غائب    بتول سلهب 2

  سبعون فقطخمس و 75 75    جميل عشي  3



  خمس وستون فقط 65 65    دراما حما 4

  خمس وستون فقط 65 65    رغد وهبي  5

  سبعون فقطثمان و 78 78    نغم وسوف  6

  خمس وثمانون فقط 85 85    بنول االبراهيم  7

  ثمانون فقط 80 80    دعاء صالح  8

  خمس وثمانون فقط 85 85    رزان الونس  9

 فقط وتسعونخمس  95 95    رشا احمد  10
 

 فقط وتسعونخمس  95 95    رهف عجيب  11
 

  خمسون فقط 50 50    ندوة اسريو  12

  غائب غائب غائب    تسنيم البيطار  13

  خمس وثمانون فقط 85 85    وفي الدين قهوجي  14

  وستون فقطخمس  65 65    لمى علي الشيخ  15

  سبعون فقطخمس و 75 75    رنيم احمد  16

  خمسون فقط 50 50    ي عبد الكريم سليمانعل  17

  خمس وستون فقط 65 65    بتول جليس  18

 %88نسبة النجاح:                                                           

 عميد كلية العلوم                رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             امين سر اللجنةفدوى عزو        مسجل اول : 

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 سهام اسعد    مدقق:

    

 


