
 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول  قائمة درجات امتحانات    العربية السوريةلجمهورية ا
 اتهجتحليل المتالمقرر:        :الثانية                           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

  ستون فقط 60 60  465 محمد إبراهيم شتات 1

  ثمان وسبعون فقط 78 78  464 احمد ابرهيم عبد الرحمن 2

  ثمان واربعون فقط 48 48  618 عيلاسما احمد عبدو 3

  اربع وستون فقط 64 64  469 رشيد يات سعدآ 4

  ست وعشرون فقط  26 26  308 جالل االء العشي 5

  تسع وعشرون فقط 29 29  527 فادي الياس صواف 6

  سبع وثمانون فقط 87 87  451 علي الين الخضور 7

  عون فقطاربع وسب 74 74  468 محمود أمل المنصور 8

  ثمان وسبعون فقط 78 78  522 يوسف آنا نايف 9

  واحد وتسعون فقط 91 91  509 بسام آني دومط 10

  اربع وثمانون فقط  84 84  496 احمد بشار المسعود 11

  خمس وستون فقط  65 65  449 محمد بشرى شاهين 12

  ثمان وسبعون فقط 78 78  488 فادي بتول جوهرة 13

  تسع وسبعون فقط 79 79  447 محمد جمول تيماء 14

  اثنان وستون فقط 62 62  399 كامل تاال خليل 15

  ستون فقط 60 60  480 محمد حازم منصور 16

  ثالث وخمسون فقط 53 53  460 ابراهيم حال محمد 17

  احدى عشر فقط 11 11  626 علي حسين ابراهيم 18

  فقط وستونثالث  63 63  456 مالك ديمه حماد 19

  620 محمود ديانا حبيب 20

  خمس واربعون فقط 45 45  467 عيسى رنا العيسى 21

  ست وثمانون فقط 86 86  481 عيسى روان عيسى 22

  تسع  واربعون فقط 49 49  466 احمد رزان قيمر 23

  فقطتسع عشرة  19 19  70 محمد رقية المحمود 24

  ث وثمانون فقطالث 83 83  453 ماجد ريم شاهين 25

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

 ابراهيم إبراهيمالدكتور               رابعة زيدان                   د.غسان حمادةالنا عيسى        ريم علي                        مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:



 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    السوريةجمهورية العربية ال
 تحليل المتجهاتالمقرر:        :الثانية                           السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                     ظري ناالمتحان: نوع     ومكلية العل 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  ستون فقط 60 60  381 معن رند زيود 26

 شرينتكشف العالمات من جامعة  بموجب ست وسبعون /76/ناجحة  615 مودحم ريم  عيسى 27

  خمس وثالثون فقط 35 35  368 فائز زهرة حسن 28

  خمس واربعون فقط 45 45  383 شحاده زينب خضور 29

  فقط سبع وسبعون 77 77  524 بسام ساره زيفه 30

  واحد  وثمانون فقط 81 81  490 زهير شذى عنتبلي 31

  ستون فقطخمس و 65 65  491 عماد صقر محمد 32

  ستون فقطثالث و 63 63  513 محمد عمر هنيه 33

  ستون فقطتسع و 69 69  484 احمد طه البيطار 34

  غائب غائب غائب  476 محمد عيسى سليمان 35

  ستون فقطاثنان و 62 62  454 محمد فاطمة جرعتلي 36

  ستون فقطخمس و 65 65  459 يوسف  فادي توما 37

  واحد وثمانون فقط 81 81  475 يوسف فاضلفاطمة  38

  ستون فقطسبع و 67 67  444 فيدل كارمن الخوري 39

  ثالثون فقط 30 30  452 مفيد كارينا زحلوق 40

  ستون فقطثمان و 68 68  448 حسن لمى السلوم المحمد 41

  فقطثالث وتسعون  93 93  450 سليمان مارلين ونوس 42

  واحد وتسعون فقط 91 91  485 منذر مرح محمد 43

  اثنان وثمانون فقط 82 82  483 غصن مايا ميخائيل 44

  خمس وثمانون فقط 85 85  445 منصور ماري قديسه 45

  سبع وتسعون فقط 97 97  457 إبراهيم محمد الجغل 46

  خمسون فقط 50 50  477 ماهر منى الخوري 47

  ستون فقط 60 60  458 علي يمايا العل 48

  واحد وستون فقط 61 61  471 محمد مدوشحمقداد  49

  واحد واربعون فقط 41 41  455 حيدر مريم السلوم 50

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

 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان          النا عيسى        ريم علي                     د.غسان حمادة                 مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:



 2020-2019سي للعام الدرا                   الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    السورية جمهورية العربيةال 
 تحليل المتجهاتالمقرر:        :الثانية                           السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                     نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

تحان درجة االم
 %100ائيالنه

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  سبعون فقط 70 70  516 محمد ميثم زغبي 51

  اربع واربعون فقط 44 44  498 محمد محمود مخلوف 52

  اثنان وستون فقط 62 62  621 حسن منار حيدر 53

  ستون فقط 60 60  493 محمود نشوى الرصيص 54

  ستون فقط 60 60  508 تماح نارة االبراهيم 55

  سبع واربعون فقط 47 47  392 عبد الكريم نبال مصطفى 56

  واحد وستون فقط 61 61  397 نعيم نغم حسن 57

  وثالثون فقط اربع 34 34  614 رامز نغم عياش 58

  اربع وتسعون فقط 94 94  497 شعيب هبا ناصوري 59

  طستون فق 60 60  446 سعيد هيا الناصر 60

  ون فقطواحد وسبع 71 71  479 عيسى هبه االحمد 61

  ستون فقطاربع و 64 64  486 هاني هناء مقدسي 62

  خمس وتسعون فقط 95 95  523 عيسى هناء عبود 63

  واحد وسبعون فقط 71 71  461 طاهر حبقههال  64

  سبع وستون فقط 67 67  470 ياسين يوسف الخطيب 65

  اربع واربعون فقط 44 44  495 كمال يارا درغام 66

 

 

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

 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان          النا عيسى        ريم علي                     د.غسان حمادة                 مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:

 

 

 

 

 

 



 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    جمهورية العربية السوريةال
 تحليل المتجهاترر:المق        :الثانية   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

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب غائب غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  ثمان وعشرون فقط 28 28  291 علي بشار الحمدو 3

  غائب غائب غائب  515 عيسى حال اسماعيل 4

  521 احمد رهام علي 5

  خمسون فقط 50 50  507 بسام زينب شدود 6

  ثالثون فقط 30 30  389 اكرم عزيز العدي 7

  تسع وثالثون فقط 39 39  363 علي وجيقه عال 8

  وعشرون  فقطتسع  29 29  378 يوسف غزل غنم 9

  ثالث وخمسون فقط 53 53  533 خضر غزالة قاتول 10

  ثالث وعشرون فقط 23 23  286 بسام غنى زيفة 11

  392 فادي فدوى العثمان اغا 12

  ن فقطثمان  واربعو 48 48  526 احمد لمى الحوري 13

  ستون فقط 60 60  248 نواف مانسلي ليال 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

  واحد وستون فقط 61 61  243 احمد مرح محمد 17

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  251 شريف محمد الباكير 18

  فقطرجات خمس د 5 5  334 عالء الدين نغم ضوا 19

  240 ابراهيم ليمانيانا س 20

 366 امين يارا حسن 21

  غائب غائب غائب  335 علي يارا ضاحي 22

 %56نسبة النجاح: 

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

 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان          ريم علي                     د.غسان حمادة                  عيسى    النا    مسجل ثاني:  

  فدوى عزومدقق:

 



 2020-2019لدراسي للعام ا                   الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    السورية جمهورية العربيةال 
 تحليل المتجهاتالمقرر:               :حملة                           السنة      جامعة حماه

 :تاريخه                                     نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

جة االمتحان رد
 %100النهائي

 وعالمجم

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  واحد وستون فقط 61 61    صبا عليا 1

  ثالث وثالثون فقط 33 33    علي الهبش 2

  اثنان وثمانون فقط 82 82    راما سلوم 3

  غائب غائب غائب    رغد وهبي 4

  ستون فقط 60 60    سارة قاورما 5

  خمس وعشرون فقط 25 25    صالحلبانه  6

  غائب غائب غائب    محمود العدي 7

  ثالث وستون فقط 63 63    هبه عباس 8

  ستون فقط 60 60    نوار الوقاف 9

  ست واربعون فقط 46 46    روان تركي 10

  غائب غائب غائب    رنا نعمه 11

  اربعون فقط 40 40    عزيزة الخدوج 12

  واربعون فقط خمس 45 45    ههزار هدل 13

  واربعون فقط اثنان 42 42    وليم عبد هللا 14

  اربع وثالثون فقط 34 34    نور العوض 15

  سبع وثالثون فقط 37 37    يسرى السليمان 16

  واربعون فقط واحد 41 41    شغاف محفوض 17

  ست عشرة فقط 16 16    ماهر النمر 18

  سبع وثالثون فقط 37 37    هديل الياس 19

  خمس وعشرون فقط 25 25    بو قاسمة أيار 20

 مستنفدة ثالث وستون فقط 63 63    زينب عوض 21

 مستنفدة ستون فقط 60 60    رنيم احمد 22

 مستنفدة وثالثون فقطست  36 36    مرح فرحه 23

 مستنفدة اثنان واربعون فقط 42 42    حسن سليمان 24

 مستنفدة ثمان وعشرون فقط 28 28    ديوب كاترين 25

 مستنفدة خمس وعشرون فقط 25 25    اسعاف السليمان 26

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد          مسجل اول : 
 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان          د.غسان حمادة                            ريم علي          النا عيسى        مسجل ثاني:  



   فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                الفصل االولقائمة درجات امتحانات    ية العربية السوريةلجمهور ا
 /1معادالت تفاضلية /المقرر:    :الثانية                           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

  ثالث وسبعون فقط 73 73  465 دمحم إبراهيم شتات 1

  تسع وسبعون فقط 79 79  464 احمد ابرهيم عبد الرحمن 2

  عشر درجات فقط 10 10  618 اسماعيل احمد عبدو 3

  اثنان وتسعون فقط 92 92  469 رشيد يات سعدآ 4

  قطست وعشرون ف 26 26  308 جالل االء العشي 5

  ات فقطخمس درج 5 5  527 فادي الياس صواف 6

  واحد وتسعون فقط 91 91  451 علي الين الخضور 7

  اثنان وسبعون فقط 72 72  468 محمود أمل المنصور 8

  واحد وثمانون فقط 81 81  522 يوسف آنا نايف 9

  واحد وتسعون فقط 91 91  509 بسام آني دومط 10

  ستون فقط 60 60  496 داحم بشار المسعود 11

  ثالث وسبعون فقط 73 73  449 مدحم بشرى شاهين 12

  خمس وستون فقط 65 65  488 فادي بتول جوهرة 13

  ثمان وسبعون فقط 78 78  447 محمد تيماء جمول 14

  ثمان واربعون فقط 48 48  399 كامل تاال خليل 15

  تسعون فقط 90 90  480 محمد حازم منصور 16

  ستون فقط 60 60  460 ابراهيم حال محمد 17

  صفر فقط صفر صفر  626 علي حسين ابراهيم 18

  ثمانون فقط 80 80  456 مالك ديمه حماد 19

  أربعون فقط 40 40  620 محمود ديانا حبيب 20

  تسع واربعون فقط 49 49  467 عيسى رنا العيسى 21

  نون فقطتسع وثما 89 89  481 عيسى روان عيسى 22

  خمس وثمانون فقط 85 85  466 احمد رزان قيمر 23

  اربع درجات فقط 4 4  70 محمد رقية المحمود 24

  ثمان وسبعون فقط 78 78  453 ماجد شاهينريم  25

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

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



 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول قائمة درجات امتحانات    جمهورية العربية السوريةلا
 /1معادالت تفاضلية / المقرر:      :الثانية                           لسنة ا     جامعة حماه

 تاريخه:                                    نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 

 ة العمليالسن
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 موعالمج

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  ثمانون فقط 80 80  381 معن رند زيود 26

  خمس وسبعون فقط 75 75  615 محمود ريم  عيسى 27

  خمس وثالثون فقط 35 35  368 فائز زهرة حسن 28

  سبع واربعون فقط 47 47  383 شحاده زينب خضور 29

  فقط ثمان وستون 68 68  524 بسام ساره زيفه 30

  واحد وسبعون فقط 71 71  490 زهير شذى عنتبلي 31

  ست وستون فقط 66 66  491 عماد صقر محمد 32

  ثمان وسبعون فقط 78 78  513 محمد عمر هنيه 33

  اثنان وتسعون فقط 92 92  484 احمد طه البيطار 34

  ستون فقط 60 60  476 محمد عيسى سليمان 35

  ثمان وثمانون فقط 88 88  454 محمد فاطمة جرعتلي 36

  ست وثمانون فقط 86 86  459 يوسف  فادي توما 37

  اثنان وثمانون فقط 82 82  475 يوسف فاطمة فاضل 38

  ثالث وسبعون فقط 73 73  444 فيدل كارمن الخوري 39

  بعون فقطثالث وار 43 43  452 مفيد كارينا زحلوق 40

  ستون  فقط 60 60  448 حسن السلوم المحمدلمى  41

  ثمان وتسعون فقط 98 98  450 سليمان مارلين ونوس 42

  غائب غائب غائب  485 منذر مرح محمد 43

  سبع وثمانون فقط 87 87  483 غصن مايا ميخائيل 44

  اثنان وتسعون فقط 92 92  445 منصور ماري قديسه 45

  طثالث وتسعون فق 93 93  457 إبراهيم الجغلمحمد  46

  ثمان وستون فقط 68 68  477 ماهر منى الخوري 47

  ستون فقط 60 60  458 علي مايا العلي 48

  ثمانون فقط 80 80  471 محمد مدوشحمقداد  49

  سبع وسبعون فقط 77 77  455 حيدر مريم السلوم 50

 المتحانات             عميد كلية العلوم   رئيس شعبة  ا        رئيس لجنة الرصد               لجنةسر الامين سهام اسعد         مسجل اول : 

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



 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   تحانات قائمة درجات ام   هورية العربية السوريةمجال
 /1معادالت تفاضلية / المقرر:      :الثانية                           السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                    نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  الباسم ا

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  ست وستون فقط 66 66  516 محمد ميثم زغبي 51

  ستون فقط 60 60  498 محمد محمود مخلوف 52

  ثمانون فقط 80 80  621 حسن منار حيدر 53

  غائب غائب غائب  493 محمود نشوى الرصيص 54

  تسع واربعون فقط 49 49  508 حاتم نارة االبراهيم 55

  خمس وستون فقط 65 65  392 عبد الكريم نبال مصطفى 56

  تسع واربعون فقط 49 49  397 نعيم نغم حسن 57

  تسع واربعون فقط 49 49  614 رامز عياشنغم  58

  ون فقطثالث وسبع 73 73  497 شعيب هبا ناصوري 59

  ست وثمانون فقط 86 86  446 سعيد هيا الناصر 60

  خمس وسبعون فقط 75 75  479 عيسى هبه االحمد 61

  ثمان واربعون فقط 48 48  486 هاني هناء مقدسي 62

  واحد وتسعون فقط 91 91  523 عيسى هناء عبود 63

  اثنان وسبعون فقط 72 72  461 طاهر هال حبقه 64

  واحد وثمانون فقط 81 81  470 ياسين خطيبيوسف ال 65

  سبع واربعون فقط 47 47  495 مالك يارا درغام 66

 

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

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

 فدوى عزومدقق:



 

 2020-2019سي للعام الدرا                       الفصل االولقائمة درجات امتحانات    وريةلجمهورية العربية السا
 /1معادالت تفاضلية/المقرر:        )راسبون(                         نية  :الثاالسنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

ة درج
المتحان ا

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  391 ابراهيم االء الشيخ 1

 223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  عشرون فقط 20 20  291 علي بشار الحمدو 3

  515 عيسى حال اسماعيل 4

 521 احمد رهام علي 5

  ثالث وستون فقط 63 63  507 بسام زينب شدود 6

  فقطتسع  واربعون  49 49  389 اكرم يز العديزع 7

  اثنان  واربعون فقط 42 42  363 علي عال قهوجي 8

  خمس  واربعون فقط 45 45  378 يوسف غزل غنم 9

  واربعون فقطثمان  48 48  533 خضر غزالة قاتول 10

  غائب غائب غائب  286 بسام غنى زيفة 11

  392 فادي فدوى العثمان اغا 12

  غائب غائب غائب  526 احمد لمى الحوري 13

  ثالث واربعون فقط 43 43  248 نواف ليال سليمان 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

  ثمان وثالثون فقط 38 38  243 احمد مرح محمد 17

  251 شريف محمد الباكير 18

  غائب غائب غائب  334 عالء الدين نغم ضوا 19

  240 هيمابرا يانا سليمان 20

  تسع  واربعون فقط 49 49  366 امين يارا حسن 21

  صفر فقط صفر صفر  335 علي يارا ضاحي 22

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

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

 فدوى عزومدقق:

 

 



 

 

 2020-2019للعام الدراسي       الفصل االول   قائمة درجات امتحانات       لجمهورية العربية السوريةا
 /1معادالت تفاضلية /المقرر:        )حملة   (                     نيةالثا:  السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                   ي نظر نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

 درجة
متحان اال

100النهائي
% 

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  اثنان وسبعون فقط 72 72  367 فراس احمد العلي 1

  أربعون فقط 40 40  388 سمير ذو الفقار حمود 2

  غائب غائب غائب  396 محمد خالد مخلصة زلوخ 3

  غائب غائب غائب  176 فائز اية ضوا 4

  ثمان وستون فقط 68 68  105 الياس اني زحلوق 5

  ثالث وستون فقط 63 63  12 فواز رهف سلوم 6

  ثمان وستون فقط 68 68  85 فرحات شغاف محفوض 7

  غائب غائب غائب  80 باخيص ماهر النمر  8

  سبع واربعون فقط 47 47  1 محمد مرح عياش  9

  غائب غائب غائب  205 معن زينه فاكه 10

  اثنان وسبعون فقط 72 72  616 حسين وسام  المحمد 11

 مستنفد ثمانون فقط 80 80  221 نضال لجين وزاز 12

 مستنفد غائب غائب غائب  192 جهاد مرح فرحه  13

 مستنفد غائب غائب غائب  78 عدنان االء سليمان 14

 مستنفد واحد وتسعون فقط 91 91  412 باسل حسن سليمان 15

 مستنفد غائب غائب ئبغا  207 نزار علي صعب  16

 مستنفد خمسة عشر فقط  15 15  362 اسعاف اسعاف السليمان 17

 مستنفد وثالثون فقطست  36 36  73 انيس كاترين ديوب 18

 
 65.88نسبة النجاح :

 عميد كلية العلوم              رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات               امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 
 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                  الناني:  مسجل ثا

 فدوى عزومدقق:
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 2020-2019للعام الدراسي               الفصل االول قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 /1طبولوجيا /المقرر:    :الثانية                           السنة      حماهعة جام

 تاريخه:                                  :نظري  نوع االمتحان    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
 الرقم الجامعي اسم االب

درجة اعمال 
 مليالسنة الع

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  سبع واربعون فقط 47 47  465 محمد إبراهيم شتات 1

  اثنان وستون فقط 62 62  464 احمد ابرهيم عبد الرحمن 2

  عشرة فقط 10 10  618 اسماعيل احمد عبدو 3

  سبع وسبعون فقط 77 77  469 رشيد يات سعدآ 4

  قطشرون فخمس وع 25 25  308 جالل االء العشي 5

  غائب غائب غائب  527 فادي الياس صواف 6

  اثنان وثمانون فقط 82 82  451 علي الين الخضور 7

  ثمان وستون فقط 68 68  468 محمود أمل المنصور 8

  خمس وسبعون فقط 75 75  522 يوسف آنا نايف 9

  اثنان وسبعون فقط 72 72  509 بسام آني دومط 10

  ثالث وسبعون فقط 73 73  496 مدحا بشار المسعود 11

  تسعون فقط 90 90  449 محمد بشرى شاهين 12

  اثنان وسبعون فقط 72 72  488 فادي بتول جوهرة 13

  اثنان وستون فقط 62 62  447 محمد تيماء جمول 14

  سبع وستون فقط 67 67  399 كامل تاال خليل 15

  ون فقطسبع واربع 47 47  480 محمد حازم منصور 16

  خمسون فقط 50 50  460 ابراهيم حال محمد 17

  أربعون فقط 40 40  626 علي حسين ابراهيم 18

  سبع وسبعون فقط 77 77  456 مالك ديمه حماد 19

  خمسون فقط 50 50  620 محمود ديانا حبيب 20

  قطن فستو 60 60  467 عيسى رنا العيسى 21

  ان وستون فقطمث 68 68  481 عيسى عيسىروان  22

  خمس وستون فقط 65 65  466 احمد رزان قيمر 23

  خمسة عشر فقط 15 15  70 محمد رقية المحمود 24

  اثنان وثمانون فقط 82 82  453 ماجد ريم شاهين 25



 وم   ات             عميد كلية العلرئيس شعبة  االمتحان          جنة الرصدرئيس ل             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   امتحانات  ئمة درجاتقا   وريةجمهورية العربية السال
 /1طبولوجيا / المقرر:      :الثانية                           السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                    نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 النسبةاالسم و
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 

 ة العمليالسن
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  ثالث وسبعون فقط 73 73  381 معن رند زيود 26

  سبع وستون فقط 67 67  615 محمود ريم  عيسى 27

  أربعون فقط 40 40  368 فائز زهرة حسن 28

  أربعون فقط 40 40  383 شحاده رزينب خضو 29

  ثمانون فقط 80 80  524 بسام يفهه زسار 30

  خمسون فقط 50 50  490 زهير شذى عنتبلي 31

  سبع وسبعون فقط 77 77  491 عماد صقر محمد 32

  ستون فقط 60 60  513 محمد عمر هنيه 33

  ثمانون فقط 80 80  484 احمد طه البيطار 34

  سبع وسبعون فقط 77 77  476 محمد نعيسى سليما 35

  سبعون فقط 70 70  454 محمد فاطمة جرعتلي 36

  سبع وستون فقط 67 67  459 يوسف  فادي توما 37

  اربع وستون فقط 64 64  475 يوسف فاطمة فاضل 38

  اربع وستون فقط 64 64  444 فيدل كارمن الخوري 39

  فقط عونأرب 40 40  452 مفيد كارينا زحلوق 40

  ثالث وستون فقط 63 63  448 حسن لمى السلوم المحمد 41

  ثالث وستون فقط 62 62  450 سليمان مارلين ونوس 42

  اثنان وسبعون فقط 72 72  485 منذر مرح محمد 43

  اثنان وسبعون فقط 72 72  483 غصن مايا ميخائيل 44

  طاثنان وسبعون فق 72 72  445 منصور ماري قديسه 45

  انون فقطمث 80 80  457 إبراهيم محمد الجغل 46

  ثالث واربعون فقط 43 43  477 ماهر منى الخوري 47

  أربعون فقط 40 40  458 علي مايا العلي 48

  سبع وستون فقط 67 67  471 محمد مدوشحمقداد  49

  ستون فقط 60 60  455 حيدر مريم السلوم 50



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

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

 عزو فدوىمدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   ة درجات امتحانات قائم   جمهورية العربية السوريةال 
 /1طبولوجيا / المقرر:      :الثانية                           السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                    نظري االمتحان:نوع     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  االبم اس

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  سبعون فقط 70 70  516 محمد ميثم زغبي 51

  ستون فقط      60 60  498 محمد محمود مخلوف 52

  سبع واربعون فقط 47 47  621 حسن منار حيدر 53

  اثنان واربعون فقط 42 42  493 محمود صيصنشوى الر 54

  أربعون فقط 40 40  508 حاتم نارة االبراهيم 55

  سبع واربعون فقط 47 47  392 عبد الكريم نبال مصطفى 56

  سبع وستون فقط 67 67  397 نعيم نغم حسن 57

  فقط خمسونخمس و 55 55  614 رامز نغم عياش 58

  سبع وسبعون فقط 77 77  497 شعيب هبا ناصوري 59

  سبع وسبعون فقط 77 77  446 سعيد هيا الناصر 60

  خمس وسبعون فقط 75 75  479 عيسى هبه االحمد 61

  ستون قفط 60 60  486 هاني هناء مقدسي 62

  اثنان وستون فقط 62 62  523 عيسى عبودهناء  63

  خمس وسبعون فقط 75 75  461 رطاه هال حبقه 64

  خمس وستون فقط 65 65  470 ياسين بالخطييوسف  65

  سبع واربعون فقط 47 47  495 مالك يارا درغام 66

                                                          
 
 

 %63.29نسبة النجاح                                                      

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                نةر اللجامين سسهام 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    وريةورية العربية السمهلجا
 /1طبولوجيا/المقرر:        :الثانية  )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

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب ئبغا غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  291 علي بشار الحمدو 3

 515 عيسى لحال اسماعي 4

 521 احمد رهام علي 5

  أربعون فقط 40 40  507 بسام زينب شدود 6

  389 اكرم عزيز العدي 7

 363 علي عال قهوجي 8

 378 يوسف غزل غنم 9

  اثنان وخمسون فقط 52 52  533 خضر غزالة قاتول 10

  أربعون فقط 40 40  286 بسام غنى زيفة 11

  392 يفاد فدوى العثمان اغا 12

  أربعون فقط 40 40  526 احمد لمى الحوري 13

  ثالثون فقط 30 30  248 نواف ليال سليمان 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  ثالثون فقط 30 30  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

  ون فقطسبع 70 70  243 احمد مرح محمد 17

 2019/2020للعام إيقاف تسجيل  251 شريف محمد الباكير 18

  سبع واربعون فقط 47 47  334 عالء الدين نغم ضوا 19

  240 ابراهيم يانا سليمان 20

 366 امين يارا حسن 21

  غائب غائب غائب  335 علي يارا ضاحي 22

 حانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمت             امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 
 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:
 
 



 
 
 
 
 

 2020-2019للعام الدراسي       ل االولالفص   قائمة درجات امتحانات       لسوريةا لجمهورية العربيةا
 /1طبولوجيا /المقرر:        :  الثانية)حملة   (                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                   نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 والنسبة االسم

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
 ال السنةدرجة اعم

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

 مالحظات
 كتابة %100رقما

  سبع وستون فقط 67 67    شغاف محفوض 1

  غائب غائب غائب    زينه فاكه 2

  ستون فقط 60 60    هديل الياس 3

  ن واربعون فقطاثنا 42 42    يارة أبو قاسم 4

 مستنفد ون فقطست     60 60    زينب عوض 5

 مستنفد اثنان وثالثون فقط 32 32    نغم خليفة 6

 مستنفد اثنان وستون فقط 62 62    رهف عرفة 7

 
 

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

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           نا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 المسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 2020-2019للعام الدراسي               الول الفصل اقائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا

 /1البنى الجبرية/ المقرر:    :الثانية                           السنة      جامعة حماه
 ه:تاريخ                                  :نظري  نوع االمتحان    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
 اسم االب

 الرقم الجامعي
مال درجة اع

 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثالث واربعون فقط 43 43  465 محمد إبراهيم شتات 1

  خمس واربعون فقط 45 45  464 احمد ابرهيم عبد الرحمن 2

  خمس وعشرون فقط 25 25  618 اسماعيل عبدواحمد  3

  ستون فقط 60 60  469 رشيد يات سعدآ 4

  ثالثون فقط 30 30  308 جالل االء العشي 5

  ثالثون فقط 30 30  527 فادي الياس صواف 6

  ثمان وثمانون فقط 88 88  451 علي الين الخضور 7

  وثمانون فقطست  86 86  468 محمود أمل المنصور 8

  خمس وستون فقط 65 65  522 يوسف آنا نايف 9

  واحد وثمانون فقط 81 81  509 بسام آني دومط 10

  سبعون فقط 70 70  496 احمد سعودبشار الم 11

  تسعون فقط 90 90  449 محمد بشرى شاهين 12

  خمس واربعون فقط 45 45  488 فادي بتول جوهرة 13

  سبعون فقط 70 70  447 محمد تيماء جمول 14

  ستون فقط 60 60  399 كامل تاال خليل 15

  خمس وستون فقط 65 65  480 محمد نصورحازم م 16

  ثمان واربعون فقط 48 48  460 ابراهيم محمد حال 17

  ثالثون فقط 30 30  626 علي حسين ابراهيم 18

  ثمان واربعون فقط 48 48  456 مالك ديمه حماد 19

  ثالث واربعون فقط 43 43  620 محمود ديانا حبيب 20

  خمس واربعون فقط 45 45  467 عيسى رنا العيسى 21

  خمس وثمانون فقط 85 85  481 عيسى روان عيسى 22

  ثمان واربعون فقط 48 48  466 احمد رزان قيمر 23

  ثالثون فقط 30 30  70 محمد رقية المحمود 24



  ثمانون فقط 80 80  453 ماجد ريم شاهين 25

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

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

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    يةجمهورية العربية السور ال
 /1البنى الجبرية/ المقرر:      :الثانية                           لسنة ا     جامعة حماه

 تاريخه:                                    نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 والنسبة االسم

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
ال درجة اعم

 العملي السنة
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  خمس واربعون فقط 45 45  381 معن رند زيود 26

  خمس وستون فقط 65 65  615 محمود ريم  عيسى 27

  فقطثمان واربعون  48 48  368 فائز زهرة حسن 28

  فقطخمس وثالثون  35 35  383 شحاده زينب خضور 29

  خمس وستون فقط 65 65  524 بسام ساره زيفه 30

  ستون فقط 60 60  490 زهير شذى عنتبلي 31

  فقط وستون خمس  65 65  491 عماد صقر محمد 32

  خمس وثالثون فقط 35 35  513 محمد عمر هنيه 33

  خمس وثمانون فقط 85 85  484 احمد طه البيطار 34

  غائب غائب غائب  476 محمد نعيسى سليما 35

  سبعون فقط 70 70  454 محمد جرعتليفاطمة  36

  خمس واربعون فقط 45 45  459 يوسف  فادي توما 37

  خمس وستون فقط 65 65  475 يوسف فاطمة فاضل 38

  خمس وستون فقط 65 65  444 فيدل كارمن الخوري 39

  طأربعون فق 40 40  452 مفيد رينا زحلوقكا 40

  ثالث وخمسون فقط 53 53  448 حسن لمى السلوم المحمد 41

  خمس وتسعون فقط 95 95  450 سليمان مارلين ونوس 42

  ثمان وسبعون فقط 78 78  485 منذر مرح محمد 43

  خمس وستون فقط 65 65  483 غصن مايا ميخائيل 44

  ثمان وستون فقط 68 68  445 منصور ماري قديسه 45

  ثمانون فقط 80 80  457 إبراهيم الجغل محمد 46

  ثمان واربعون فقط 48 48  477 ماهر منى الخوري 47

  اربعون فقط        40 40  458 علي مايا العلي 48



  وستون فقطثالث      63 63  471 محمد مدوشحمقداد  49

  ستون فقط           60 60  455 حيدر مريم السلوم 50

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

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

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    جمهورية العربية السوريةال 
 /1البنى الجبرية/ المقرر:      :الثانية                           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

  ستون فقط 60 60  516 محمد ميثم زغبي 51

  ستون فقطثالث   63 63  498 حمدم محمود مخلوف 52

  ثالثون فقط 30 30  621 حسن نار حيدرم 53

  ثالث وخمسون فقط 53 53  493 محمود نشوى الرصيص 54

  خمس واربعون فقط 45 45  508 حاتم نارة االبراهيم 55

  ثالث وخمسون فقط 53 53  392 عبد الكريم نبال مصطفى 56

  واربعون فقطخمس  45 45  397 نعيم نغم حسن 57

  خمسون فقط 50 50  614 رامز نغم عياش 58

  ثالث وسبعون فقط 73 73  497 شعيب هبا ناصوري 59

  خمسون فقط 50 50  446 سعيد هيا الناصر 60

  خمس وسبعون فقط 75 75  479 عيسى هبه االحمد 61

  ستون فقطست و 66 66  486 هاني هناء مقدسي 62

  خمس وثمانون فقط 85 85  523 ىعيس هناء عبود 63

  ثمان واربعون فقط 48 48  461 طاهر  حبقههال 64

  خمس وستون فقط 65 65  470 ياسين يوسف الخطيب 65

  خمسون فقط 50 50  495 مالك يارا درغام 66

 

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

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

 فدوى عزومدقق:

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                     االول    الفصلقائمة درجات امتحانات    ريةلجمهورية العربية السو ا
 /1البنى الجبرية/ المقرر:        :الثانية  )راسبون(                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

م
ل
س
سل

 

 االسم والنسبة

 

 
رقم ال اسم االب

 الجامعي
 درجة اعمال السنة

 العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  391 ابراهيم االء الشيخ 1

 223 محمد مناع اسراء الحجي 2

 291 علي بشار الحمدو 3

  وستون فقطثالث  63 63  515 عيسى حال اسماعيل 4

  521 احمد رهام علي 5

 507 بسام نب شدودزي 6

  خمس وعشرون فقط 25 25  389 اكرم عديعزيز ال 7

  خمس وثالثون فقط 35 35  363 علي عال قهوجي 8

  اثنان وثالثون فقط 32 32  378 يوسف غزل غنم 9

  ثالثون فقط 30 30  533 خضر غزالة قاتول 10

  أربعون فقط 40 40  286 بسام غنى زيفة 11

  طخمسون فق 50 50  392 فادي اغافدوى العثمان  12

  أربعون فقط 40 40  526 احمد لمى الحوري 13

  خمس وعشرون فقط 25 25  248 نواف ليال سليمان 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  خمسون فقط 50 50  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

 243 احمد مرح محمد 17

 251 شريف محمد الباكير 18 

 334 عالء الدين نغم ضوا 19

  خمسون فقط 50 50  240 ابراهيم يانا سليمان 20

  خمس واربعون فقط 45 45  366 امين يارا حسن 21

  خمسة عشر فقط 15 15  335 علي يارا ضاحي 22



 

 65.7نسبة النجاح:
 

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

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

 فدوى عزومدقق:

 

 2020-2019لدراسي للعام ا               الولالفصل ا قائمة درجات امتحانات       لجمهورية العربية السوريةا
 /1البنى الجبرية/ المقرر:     :  الثانية)حملة   (                     السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                          نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
ل درجة اعما

 السنة العملي

درجة 
ان االمتح
100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  سبع وثالثون فقط 37 37    ميرفت حسن 1

  خمسون فقط 50 50    راما حماد 2

  خمس وثالثون فقط 35 35    راما سلوم 3

  اربعون فقط 40 40    نور العوض 4

  ثالثون فقطخمس و 35 35    يسرى السليمان 5

  غائب غائب غائب    رهف محفوض 6

  ثالث وخمسون فقط 53 53    شغاف محفوض 7

  ستون  فقط      60 60    يوسف كوسى 8

  ستون فقط 60 60    اية قهوجي 9

  خمس وستون فقط 65 65    سارة منصور 10

  أربعون فقط 40 40    بشرى السليمان 11

  س وثالثون فقطخم 35 35    زينب حسن 12

 مستنفد ستون فقط 60 60    ازلجين وز 13

 مستنفد خمسون فقط 50 50    غنى رقية 14

 مستنفد اربعون فقط 40 40    نغم خليفة  15

 مستنفد سبع وثالثون فقط 37 37    االء سليمان  16

 مستنفد اثنان وثالثون فقط 32 32    كلوديا محفوض  17

  ثالث وخمسون فقط 53 53    حسن سليمان 18

 مستنفد غائب غائب غائب    لي نزار صعبع 19

 مستنفد ثالثون فقط 30 30    كاترين ديوب 20

 مستنفد ثالثون فقط 30 30    نوارحسون 21



 مستنفد خمس واربعون فقط 45 45    اسعاف السليمان 22

 مستنفد خمس واربعون فقط 45 45    بتول جليس  23

  طثالث وثالثون فق 33 33    شعلي الهب 24

  غائب غائب غائب    احمد العلي  25

 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 
 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان              دغسان حمادة               النا عيسى            ريم علي                مسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

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

 /3اللغة األجنبية/ المقرر:    :الثانية                           السنة      جامعة حماه
 تاريخه:                                  :نظري  نوع االمتحان    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
 الرقم الجامعي اسم االب

درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  أربعون فقط 40 40  465 محمد إبراهيم شتات 1

  اربع وستون فقط 64 64  464 احمد ابرهيم عبد الرحمن 2

  غائب غائب غائب  618 اسماعيل احمد عبدو 3

  ثمان وسبعون فقط 78 78  469 رشيد يات سعدآ 4

  صفر فقط صفر صفر  308 جالل االء العشي 5

  أربعون فقطثمان و 48 48  527 فادي الياس صواف 6

  سبع وثمانون فقط 87 87  451 علي الين الخضور 7

  ثالث وسبعون فقط 73 73  468 محمود أمل المنصور 8

  واحد وثمانون فقط 81 81  522 يوسف نايفآنا  9

  ثالث وثمانون فقط 83 83  509 بسام آني دومط 10

  سبعون فقط 70 70  496 احمد بشار المسعود 11

  واحد وسبعون فقط 71 71  449 محمد بشرى شاهين 12

  خمس وستون فقط 65 65  488 فادي بتول جوهرة 13

  تسع وثمانون فقط 89 89  447 محمد تيماء جمول 14

  سبعون فقطاثنان و 72 72  399 كامل تاال خليل 15

  خمس وستون فقط 65 65  480 محمد حازم منصور 16

  فقطثمان وثالثون   38 38  460 ابراهيم حال محمد 17

  واحد وثالثون فقط 31 31  626 علي حسين ابراهيم 18

  وسبعون فقطست  76 76  456 مالك ديمه حماد 19

  ثالثون فقط 30 30  620 محمود ديانا حبيب 20

  تسع وستون فقط 69 69  467 عيسى رنا العيسى 21



  ثالث وسبعون فقط 73 73  481 عيسى روان عيسى 22

  قطاثنان وثمانون ف 82 82  466 احمد رزان قيمر 23

  غائب غائب غائب  70 محمد رقية المحمود 24

  ثالث وتسعون فقط 93 93  453 ماجد شاهينريم  25

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

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           ريم علي                 دغسان حمادة                       عيسى       الناسجل ثاني:  م

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    جمهورية العربية السوريةال
 /3اللغة األجنبية/ المقرر:      ية                           :الثانلسنة ا     امعة حماهج
 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

  اربع وستون فقط 64 64  381 معن رند زيود 26

  ستون فقط 60 60  615 محمود ريم  عيسى 27

  ثمان واربعون فقط 48 48  368 فائز زهرة حسن 28

  ثالث وخمسون فقط 53 53  383 شحاده زينب خضور 29

  ن فقطسبعو 70 70  524 بسام ساره زيفه 30

  واحد وسبعون فقط 71 71  490 زهير شذى عنتبلي 31

  ثالث واربعون فقط 43 43  491 عماد صقر محمد 32

  ثمان وعشرون فقط 28 28  513 محمد عمر هنيه 33

  سبع وستون فقط 67 67  484 احمد طه البيطار 34

  ستون فقط 60 60  476 محمد عيسى سليمان 35

  سبع وستون فقط 67 67  454 دمحم جرعتليفاطمة  36

  ست واربعون فقط 46 46  459 يوسف  فادي توما 37

  ثالث وثمانون فقط 83 83  475 يوسف فاطمة فاضل 38

  اثنان وسبعون فقط 72 72  444 فيدل كارمن الخوري 39

  ثالث وستون فقط 63 63  452 مفيد كارينا زحلوق 40

  اثنان وثمانون فقط 82 82  448 حسن المحمدلمى السلوم  41

  ثالث وثمانون فقط 83 83  450 سليمان مارلين ونوس 42

  ثالث وخمسون فقط 53 53  485 منذر مرح محمد 43

  ثمان وسبعون فقط 78 78  483 غصن مايا ميخائيل 44

  سبعون فقط 70 70  445 منصور ماري قديسه 45



  انون فقطثالث وثم 83 83  457 إبراهيم محمد الجغل 46

  اربع وستون فقط 64 64  477 اهرم منى الخوري 47

  ستون فقط 60 60  458 علي مايا العلي 48

  سبع وسبعون فقط 77 77  471 محمد مدوشحمقداد  49

  خمس واربعون فقط 45 45  455 حيدر مريم السلوم 50

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

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

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                  االول  الفصل  ئمة درجات امتحانات قا   جمهورية العربية السوريةال
 /3اللغة األجنبية/ المقرر:      :الثانية                           السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                    نظري نوع االمتحان:    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 بةاالسم والنس
 

 
الرقم  اسم االب

 يالجامع
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  فقط  وثالثون اثنان 32 32  516 محمد ميثم زغبي 51

  ستون فقط 60 60  498 محمد محمود مخلوف 52

  خمس وثالثون فقط 35 35  621 حسن منار حيدر 53

  خمسون فقط 50 50  493 محمود نشوى الرصيص 54

  ثالث وثالثون فقط 33 33  508 حاتم نارة االبراهيم 55

  خمس وثالثون فقط 35 35  392 عبد الكريم نبال مصطفى 56

  عشرة فقط اربع 14 14  397 نعيم نغم حسن 57

  ست وثالثون فقط 36 36  614 رامز نغم عياش 58

  فقطاثنان وسبعون  72 72  497 بشعي هبا ناصوري 59

  خمس وثمانون فقط 85 85  446 سعيد هيا الناصر 60

  اثنان وستون فقط 62 62  479 عيسى هبه االحمد 61

  تسع وستون فقط 69 69  486 هاني هناء مقدسي 62

  ستون فقط 66 66  523 عيسى هناء عبود 63

  ستون فقط 60 60  461 طاهر هال حبقه 64

  خمس وستون فقط 65 65  470 ياسين يوسف الخطيب 65

  ثمان وسبعون فقط 78 78  495 مالك يارا درغام 66

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

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

 فدوى عزومدقق:

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    العربية السوريةلجمهورية ا
 /3اللغة األجنبية/ المقرر:                                 الثانية  )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 ظاتمالح

% 
 كتابة

  اربع وسبعون فقط 74 74  391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب غائب غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  ست وسبعون فقط 76 76  291 علي الحمدوبشار  3

  515 عيسى حال اسماعيل 4

 521 احمد رهام علي 5

 507 بسام زينب شدود 6

 389 اكرم عزيز العدي 7

 363 علي يعال قهوج 8

  واحد واربعون فقط 41 41  378 يوسف غزل غنم 9

  533 خضر غزالة قاتول 10

 286 بسام غنى زيفة 11

  عشرون فقط 20 20  392 فادي فدوى العثمان اغا 12

  غائب غائب غائب  526 احمد لمى الحوري 13

  248 نواف ليال سليمان 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

 531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

 
 243 احمد مرح محمد 17

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  251 شريف محمد الباكير 18

  تسع وثالثون فقط 39 39  334 عالء الدين نغم ضوا 19



  240 ابراهيم يانا سليمان 20

 366 امين يارا حسن 21

  غائب ئبغا غائب  335 علي يارا ضاحي 22

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

 يم ابراهيمابراهالدكتور              رابعة زيدان     النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  
 فدوى عزومدقق:

 
 

 
 
 
 2020-2019للعام الدراسي                الفصل االول قائمة درجات امتحانات       السورية لجمهورية العربيةا

 /3اللغة األجنبية/ المقرر:     :  الثانية)حملة   (                     السنة      جامعة حماه
 تاريخه:                          ظري ننوع االمتحان:     العلوم كلية 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب    الين حواضري 1

  وستون فقطسبع  67 67    فراس خلف 2

  اثنان وثالثون فقط 32 32    ميرفت حسن 3

  اثنان واربعون فقط 42 42    بركاتهديل  4

  ثمان واربعون فقط 48 48    باسل عامر 5

  غائب غائب غائب    نورا توما 6

  غائب غائب غائب    رشا احمد 7

  غائب غائب غائب    حسن العباس 8

  وستون فقطست  66 66    بتول سلمان 9

  ست وستون فقط 66 66    رهف سلوم 10

 مستنفد غائب غائب غائب    خلفعلي  11

 مستنفد ست وستون فقط 66 66    نوارحسون 12



 %65.7نسبة النجاح: 

 
 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       بية السوريةلجمهورية العر ا

 م /4اللغة األجنبية/ المقرر:     :  الثانية)حملة   (                     السنة      جامعة حماه
 تاريخه:                          نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 

 عمليالسنة ال

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب    غزل غنم 1

  غائب غائب غائب    اسراء الحجي 2

  غائب غائب غائب    بتول سلهب 3

  وستون فقطواحد  61 61    روان حصاوي 4

  ستون فقط 60 60    رهام فياض 5

  خمس وثمانون  فقط 85 85    عال قهوجي 6

 إيقاف تسجيل  مد الباكيرمح 7

  خمسون فقط 50 50    نغم ضوا 8

  تسع وستون فقط 69 69    غزالة قاتول 9

  ثالث وستون فقط 63 63    لمى الحوري 10

  وستون فقطخمس  65 65    حال إسماعيل 11

  غائب غائب غائب    يارا ضاحي 12



  غائب ائبغ غائب    محمد تقله 13

  ست وستون فقط 66 66    فراس خلف 14

  غائب غائب غائب    بتول االبراهيم 15

  خمسون فقط 50 50    رشا احمد 16

  غائب غائب غائب    رهف عجيب 17

  خمسون فقط 50 50    حسن العباس 18

  ثالث وثمانون فقط 83 83    يسرى السليمان 19

  ع وسبعون فقطارب 74 74    هديل الياس 20

 مستنفد غائب غائب غائب    علي خلف 21

 مستنفد ثمان وستون فقط 68 68    نوار حسون 22

 مستنفد ثمان وستون فقط 68 68    اسعاف السليمان 23

 %78.5نسبة النجاح:

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

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

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019لعام الدراسي ل                    ول   الفصل اال قائمة درجات امتحانات    لجمهورية العربية السوريةا
 )م(التحليل العددي المقرر:        :الثانية  )راسبون(                         السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               ي نظر نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 جامعيال
درجة اعمال 

 مليالسنة الع

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثالث واربعون فقط 43 43  391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب غائب غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  ستون فقط 60 60  291 علي بشار الحمدو 3

  أربعون فقط 40 40  515 عيسى حال اسماعيل 4

  521 احمد علي رهام 5

  ثالث وستون فقط 63 63  507 بسام زينب شدود 6

  ثالثون فقط 30 30  389 اكرم عزيز العدي 7

  ستون فقط 60 60  363 علي عال قهوجي 8

  أربعون فقط 40 40  378 يوسف غنمغزل  9

  ثالث وعشرون فقط 23 23  533 خضر غزالة قاتول 10

  غائب ائبغ غائب  286 بسام غنى زيفة 11

  سبع واربعون فقط 47 47  392 فادي فدوى العثمان اغا 12



  خمس وعشرون فقط 25 25  526 احمد لمى الحوري 13

  غائب غائب غائب  248 نواف ليال سليمان 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

  الثون فقطاثنان وث 32 32  243 احمد دمرح محم 17

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  251 شريف محمد الباكير 18

  غائب غائب غائب  334 عالء الدين نغم ضوا 19

  ثالثون فقط 30 30  240 ابراهيم يانا سليمان 20

  ستون فقط 60 60  366 امين يارا حسن 21

  ئبغا غائب غائب  335 علي يارا ضاحي 22

 
 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةد        سهام اسع مسجل اول : 

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

 فدوى عزوق:مدق

 

 

 
 2020-2019للعام الدراسي                الفصل االول قائمة درجات امتحانات       لسوريةلجمهورية العربية اا

 )م(التحليل العددي المقرر:     :  الثانية)حملة   (                     السنة      جامعة حماه
 تاريخه:                          نظري تحان: نوع االم    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ثمان وثالثون فقط 38 38    ذو الفقار حمود 1

  ن فقطخمس واربعو 45 45    مخلصة زلوخ 2

  أربعون فقط 40 40    مازن ملحم 3

  ثالث وستون فقط 63 63    نجوى ال سليمان 4

  أربعون فقط 40 40    هيا حمود 5

  خمس واربعون فقط 45 45    هبا عباس 6

  غائب غائب غائب    يانا سليمان  7

  ستون فقط 60 60    براء األحمد 8

  فقط ثمان وعشرون 28 28    رشا احمد 9

  ثمانون فقط 80 80    مصطفى حسامو 10

  ثالثون فقط 30 30    هزار هدله 11



  سبعون فقط 70 70    حسن العباس 12

  غائب غائب غائب    زينه فاكه  13

  ستون فقط 60 60    زينب عوض 14

  ستون فقط 60 60    لجين وزاز 15

  اثنتا عشر فقط 12 12    مرح فرحة  16

  ستون فقط 60 60    ن سليمانحس 17

  غائب غائب غائب    علي نزار صعب  18

  أربعون فقط 40 40    اسعاف السليمان 19

  اثنان وسبعون فقط 72 72    الزهراء الحرك 20

  ستون فقط 60 60    راما حماد 21

  خمس وثمانون فقط 85 85    رهام فياض  22

 

 %43.75نسبة النجاح:
 

 ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ر             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    ةالعربية السوريلجمهورية ا
 )م(/2البنى الجبرية / المقرر:                           +حملة(:الثانية  )راسبون السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

سل
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة 
االمتحان 

100النهائي
% 

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب  391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب غائب غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  فقط أربعون 40 40  291 علي حمدوبشار ال 3

  ستون فقط 60 60  515 عيسى حال اسماعيل 4

  ثالث وثمانون فقط 83 83  521 احمد رهام علي 5

  507 بسام زينب شدود 6

  خمسون فقط 50 50  389 اكرم عزيز العدي 7

  ستون فقط 60 60  363 علي عال قهوجي 8

  عون فقطواربخمس  45 45  378 يوسف غزل غنم 9

  ستون فقط 60 60  533 ضرخ غزالة قاتول 10



  غائب غائب غائب  286 بسام غنى زيفة 11

  غائب غائب غائب  392 فادي فدوى العثمان اغا 12

  غائب غائب غائب  526 احمد لمى الحوري 13

  خمس وسبعون فقط 75 75  248 نواف ليال سليمان 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  ثمان وسبعون فقط 78 78  531 ان محمدعدن ميس ضاهر 16

  243 احمد مرح محمد 17

 2019/2020إيقاف تسجيل للعام  251 شريف محمد الباكير 18

  غائب غائب غائب  334 عالء الدين نغم ضوا 19

  240 ابراهيم يانا سليمان 20

  خمسون فقط 50 50  366 امين يارا حسن 21

  ائبغ غائب غائب  335 علي ضاحي يارا 22

  سبعون فقط 70 70    اية ضوا 23

  غائب غائب غائب    بتول  سلهب 24

  سبعون فقط 70 70    راما حماد 25

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

 ابراهيم ابراهيمالدكتور        رابعة زيدان           ا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 النمسجل ثاني:  

 فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                الفصل االول قائمة درجات امتحانات       العربية السوريةلجمهورية ا
 ()م/2البنى الجبرية / المقرر:     :  الثانية)حملة   (                     لسنة ا     جامعة حماه

 تاريخه:                          نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

سل
م

ل
س

 

 االسم والنسبة

 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100هائيالن

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60    مخلصة زلوخ 1

  ستون فقط 60 60    هديل بركات 2

  خمسون فقط 50 50    ندى قشوه 3

  ستون فقط 60 60    ليلى يوسف 4

  غائب غائب غائب    براء األحمد 5

  خمس وثمانون فقط 85 85    كارلس كوسى 6

  فقطخمسون  50 50    صطفى حساموم 7

  اربعون فقط 40 40    هزار هدله 8

  سبعون فقط 70 70    وليم عبد هللا 9

  خمس وستون فقط 65 65    كارول حداد 10



  ثالث وثمانون فقط 83 83    يارة أبو قاسم 11

  ثمان واربعون فقط 48 48    زينب حسن 12

  ن فقطخمس وسبعو 75 75    رهف نده 13

  اربعون فقط 40 40    لمى علي الشيخ 14

  خمس وسبعون فقط 75 75    نغم خليفة  15

  ثمان وثمانون فقط 88 88    رنيم احمد   16

  واربعون فقطثمان  48 48    مرح فرحه 17

  خمس وسبعون فقط 75 75    رهف عرفه 18

  خمس واربعون فقط 45 45    االء سليمان  19

  قطستون ف 60 60    اترين ديوبك  20

  ثالث وثمانون فقط 83 83    ديجانير العيسى  21

  ثمان واربعون فقط 48 48    جيما بيطار 22

  وسبعون فقطثمان  78 78    اسعاف السليمان 23

  ثمانون فقط 80 80    بتول جليس  24

 %65.7:النجاحنسبة                                                   
 رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم                امين سر اللجنةسهام اسعد         مسجل اول : 
 إبراهيمابراهيم الدكتور        رابعة زيدان           النا عيسى            ريم علي                 دغسان حمادة                 مسجل ثاني:  

 عزومدقق:فدوى 

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   قائمة درجات امتحانات    السوريةجمهورية العربية ال
 )م(/4التحليل /المقرر:                                          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
 تحظامال

 كتابة %100رقما

 ناجحة 391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب غائب غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  خمس وسبعون فقط 75 75  291 ليع الحمدوبشار  3

  خمس وستون فقط 65 65  515 عيسى حال اسماعيل 4

  521 احمد رهام علي 5

 507 بسام زينب شدود 6

  اثنان وثمانون فقط 82 82  389 اكرم عزيز العدي 7

  363 علي عال قهوجي 8

 378 يوسف غزل غنم 9

  تسعون فقط 90 90  533 خضر غزالة قاتول 10



  خمسون فقط 50 50  286 بسام غنى زيفة 11

  392 فادي فدوى العثمان اغا 12

 526 احمد لمى الحوري 13

 248 نواف نسليماليال  14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

 243 احمد محمدمرح  17

 2019/2020للعام  إيقاف تسجيل 251 شريف محمد الباكير 18

  334 عالء الدين نغم ضوا 19

  طخمس وعشرون فق 25 25  240 ابراهيم يانا سليمان 20

  اثنان وسبعون فقط 72 72  366 امين يارا حسن 21

  غائب غائب غائب  335 علي يارا ضاحي 22

 

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

 ابراهيم إبراهيمكتورالد          رابعة زيدان          د.غسان حمادة                              ريم علي         النا عيسى       مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   انات قائمة درجات امتح   جمهورية العربية السوريةال
 )م(/4التحليل /المقرر:                  حملة                           :السنة      جامعة حماه

 تاريخه:                                         نظري المتحان: نوع ا    كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 ةاالسم والنسب
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي
درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 60    زينه فاكه 1

  سبعون فقط 70 70    بشرى ميهوب 2

 مستنفدة ثمان وستون فقط 68 68    نغم خليفة 3

 مستنفدة ون فقطثالث وست 63 63    مرح فرحة 4

 مستنفدة خمس درجات فقط 5 5    االء سليمان 5

 مستنفد ن فقطعوسب 70 70    حسن سليمان 6

 مستنفد غائب غائب غائب    علي صعب 7



 
 
 
 
 
 

 %77نسبة النجاح :

 
 متحانات             عميد كلية العلوم   رئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  اال             امين سر اللجنةسهام اسعد          اول : سجل م

 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان                      د.غسان حمادة                   النا عيسى        ريم علي       مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                    ول   الفصل اال قائمة درجات امتحانات    جمهورية العربية السوريةال
 )م(/2معادالت تفاضلية/ المقرر:                                 :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

100ارقم مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب  391 ابراهيم االء الشيخ 1

  غائب غائب غائب  223 محمد مناع اسراء الحجي 2

  291 علي بشار الحمدو 3

  اثنان وستون فقط 62 62  515 عيسى حال اسماعيل 4

  اثنان وستون فقط 62 62  521 احمد رهام علي 5

  507 بسام شدودزينب  6



 389 اكرم العدي يزعز 7

 363 علي عال قهوجي 8

  صفر فقط صفر  صفر  378 يوسف غزل غنم 9

  خمس عشرة فقط 15 15  533 خضر غزالة قاتول 10

  غائب غائب غائب  286 بسام غنى زيفة 11

  392 فادي اغافدوى العثمان  12

  غائب غائب غائب  526 احمد لمى الحوري 13

  أربعون فقط 40 40  248 نواف سليمان اللي 14

  غائب غائب غائب   حسين محمد تقله 15

  ستون فقط 60 60  531 محمدعدنان  ميس ضاهر 16

  243 احمد مرح محمد 17

 2019/2020للعام  إيقاف تسجيل 251 شريف محمد الباكير 18

  غائب غائب غائب  334 الدينعالء  نغم ضوا 19

  ستون فقط 60 60  240 ابراهيم ليمانيانا س 20

  أربعون فقط 40 40  366 امين يارا حسن 21

  خمس عشرة فقط  15 15  335 علي يارا ضاحي 22

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

 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان          النا عيسى        ريم علي                     د.غسان حمادة                 مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:

 

 
 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االول   متحانات قائمة درجات ا   العربية السوريةجمهورية ال

 )م(/2معادالت تفاضلية/ المقرر:                              (حملة    الثانية ) :السنة      جامعة حماه
 تاريخه:                                         نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 
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درجة االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  غائب غائب غائب    محمود العدي 1

  غائب غائب غائب    اية ضوا 2

  ستون فقط 60 60    سارة منصور 3

  عون فقطسبع وارب 47 47    وسام المحمد 4

  اثنان وستون فقط 62 62    بشرى السليمان 5



 مستنفدة غائب غائب غائب    فرحهمرح  6

 مستنفدة خمس عشرة فقط 15 15    االء سليمان 7

 
 
 
 

 %46نسبة النجاح 

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

 ابراهيم إبراهيمالدكتور          رابعة زيدان          ريم علي                     د.غسان حمادة              سى        النا عي   مسجل ثاني:  

   فدوى عزومدقق:

 
 


