
 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االولقائمة درجات امتحانات     لجمهورية العربية السوريةا
 /1تابعي /المقرر:                                       السنة :الرابعة     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 وسبعون فقط 74 74  267 امين االء عباس 1

  اثنان وثمانون فقط 82 82  235 عامر اوتا قاورما 2

  اثنان واربعون فقط 42 42  406 يوسف ايناس روبه 3

  اربع وخمسون فقط 54 54  530 بسام ايلي سلوم 4

  اثنان وستون فقط 62 62  149 هاشم ابتسام خضور 5

  خمس عشرة فقط 15 15  338 شوكات احمد جوهرة 6

  ثمان وثالثون فقط 38 38  105 الياس اني زحلوق 7

  ون فقطثمان وثالث 38 38  48 صالح احمد ونوس 8

  ثالث وستون فقط 63 63  409 محمد اديب اية قهوجي 9

  خمس وستون فقط 65 65  200 ياسر احمد احمد 10

  ثمان وستون فقط 68 68  351 دياب براء االحمد 11

  ثالث وثمانون فقط 83 83  18 يعقوب  بتول سلمان 12

  صفر فقط صفر صفر  130 جمال بتول مرهج 13

  اربع وثمانون فقط 84 84  134 راهيمبإ بشرى علي 14

  خمس عشرة فقط 15 15  198 محمود بديعة غضنفر 15

  ثالث وستون فقط 63 63  288 نزيه تيماء العلي 16

  اربع وثالثون فقط 34 34  186 عصام جورجي محفوض 17

  تسعون فقط 90 90  272 يوسف جميل عشي 18

  ستون فقطن وثما 68 68  231 ريمون جيما الشيخ 19

  ست وسبعون فقط 76 76  270 محمود حال ابراهيم 20

  ثمان وسبعون فقط 78 78  256 نوفل حال بركات 21

  اربع وخمسون فقط 54 54  281 احمد حنان الشيخ 22

  خمس وثالثون فقط 35 35  31 عباس حسن االبيض 23

  اربع وستون فقط 64 64  518 منصور حيدر شحود 24

  اربع وخمسون فقط 54 54  340 علي  ليمانسحال 25

 ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ر   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                   لبنى الحسينمسجل ثاني: 

 رزان بصو : مدقق



 

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االول قائمة درجات امتحانات   العربية السوريةالجمهورية 
 /1/تابعيالمقرر:                                       السنة :الرابعة     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

  طثمان وستون فق 68 68  135 محمد دانيال يوسف 26

  تسعة عشر فقط 19 19  196 ماهر ديمة شموط 27

  اربع وخمسون فقط 54 54  133 انيس ديانا بلول 28

  اربع وخمسون فقط 54 54  307 محمود رهام العبد هللا 29

  خمس واربعون فقط 45 45  113 علي رهف السليمان 30

  اثنان وعشرون فقط 22 22  219 مرهف رهف سكاف 31

  غائب غائب غائب  438 حسين وشرواد عل 32

  ستون فقط 60 60  175 امين ريم علي 33

  اربع وستون فقط 64 64  525 علي رؤى العيسى 34

  مائة فقط 100 100  258 سمير رحيق علي 35

  خمس واربعون فقط 45 45  234 احمد رهف حربا 36

  سبع وستون فقط 67 67  257 محمد ريم صطيفي 37

  الثون فقطثمان وث 38 38  26 سليمان يدزينه سع 38

  ثمان وستون فقط 68 68  227 بشار سارة عوكان 39

  اثنان وثمانون فقط 82 82  237 فادي سارة قاورما 40

  ثالث وسبعون فقط 73 73  226 عزيز ساندي المقصقص 41

  ست وسبعون فقط 76 76  241 احمد سماح راضي 42

  واربعون فقطثالث  43 43  265 عبد هللا سوزان عبد هللا 43

  خمس وتسعون فقط 95 95  141 عدنان سليمان فياض 44

  اثنان وعشرون فقط 22 22  357 محمد سمر العباس 45

  ثمان وسبعون فقط 78 78  293 فيصل شيماء الشريف 46

  اثنان وثمانون فقط 82 82  302 امين صوفيا السلوم 47

  وسبعون فقطثمان  78 78  127 محمود صفية سلطان 48

  ثالث وثمانون فقط 83 83  118 نورس عباس محمد 49

  سبع وثالثون فقط 37 37  245 محمدجمال عبد الهادي السعدي 50

 لوم   ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العر   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 



 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                   لبنى الحسينمسجل ثاني: 

 رزان بصو : مدقق
 

 2020-2019سي للعام الدرا                     الفصل االولقائمة درجات امتحانات     ريةالجمهورية العربية السو 
 /1تابعي /المقرر:                                       السنة :الرابعة     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 
 %100نهائيال

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  اثنان وسبعون فقط 72 72  309 نجيب غيداء خضور 51

  سبع وستون فقط 67 67  159 طارق فاطمة الجرك 52

  ستون فقط 60 60  158 محمد فاطمة اليونس 53

  ثمان واربعون فقط 48 48  61 فايز فرح وسوف 54

  اربع وخمسون فقط 54 54  148 محمود كاترين علي 55

  ثمان واربعون فقط 48 48  115 حنا كارين ضاهر 56

  ثمان واربعون فقط 48 48  350 حسين كنان ابراهيم 57

  خمس وستون فقط 65 65  225 حسام كارال البرشسني 58

  تسع واربعون فقط 49 49  116 نضال لجين مصطفى 59

  اربع وستون فقط 64 64  208 عبد السالم مجد االحمد 60

  اربع وثالثون فقط 34 34  87 حامد  محمود وقاف 61

  واحد وستون فقط 61 61  161 محمد مرح عثمان 62

  تسع وعشرون فقط 29 29  337 محمد مروه ابراهيم 63

  اربع وخمسون فقط 54 54  323 محمود ماري المنصور 64

  ون فقطتسع وسبع 79 79  312 كمال محمود شاهين 65

  ستون فقط 60 60  305 الياس ميساء الصواف 66

  ثمان واربعون فقط 48 48  528 منيف مايا ابو حامضة 67

  ثمانون فقط 80 80  213 سلمان سليماننجوى ال  68

  خمس وثمانون فقط 85 85  261 أيوب ندى السليمان 69

  خمس وثمانون فقط 85 85  229 نهاد نغم حداد 70

  خمس وستون فقط 65 65  230 يوسف تومارا نو  71

  ستون فقط 60 60  419 بسام نتالي قيطيم 72

  وثالثون فقطخمس  35 35  160 محمود نغم احمد 73

  ست وستون فقط 66 66  166 علي نغم صالح 74



  ثمان واربعون فقط 48 48  46 احمد هيفاء الديب 75

 ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ر   ن سر اللجنةامي           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                   لبنى الحسينمسجل ثاني: 

 رزان بصو : مدقق
 

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االولقائمة درجات امتحانات    ريةبية السو ية العر الجمهور 
 /1تابعي /المقرر:                                       السنة :الرابعة     جامعة حماه

 تاريخه:                                         نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال السنة 
15% 

درجة 
االمتحان 

 %15العملي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %30رقما

  ستون فقط 60 60  15 احمد وفاء الحوري 76

  ستون فقط 60 60  137 نجيب يونس العدبه 77

  ون فقطوتسع اثنان 92 92  326 جمال يوسف كوسى 78

 االستضافة
  ست و ستون فقط 66 66  1021  تسنيم البيطار 

 راسبون + مستنفدون
  سبعون فقط 70 70  52 يوسف علي فاضل 

  ستون فقط 60 60  51 سلطان هالل العرب 

  خمس درجات فقط 5 5  16 رياض يسرى الرحمون 

  وثالثون فقطسبع  37 37  319 عبد الكريم علي سليمان 

  غائب غائب غائب     جيما بيطار  



                                         
 
 

 %58.54نسبة النجاح:                                       

 ة العلوم   ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلير   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                   لبنى الحسينمسجل ثاني: 

 رزان بصو : مدقق
 

 2020-2019الدراسي للعام                      الفصل االولقائمة درجات امتحانات     العربية السوريةلجمهورية ا
 البرمجة والخوارزميات المتقدمهالمقرر:                                      السنة :الرابعة     جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري عملي+نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
السنة درجة اعمال 

 %30يالعمل

درجة 
االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  تسع وثمانون فقط 89 61 28 267 امين االء عباس 1

  تسع وتسعون فقط 99 70 29 235 عامر اوتا قاورما 2

  ثالث وسبعون فقط 73 44 29 406 يوسف ايناس روبه 3

  اربع وخمسون فقط 54 31 23 530 بسام ايلي سلوم 4

  اربع وسبعون فقط 74 47 27 149 هاشم ابتسام خضور 5

  اربع وخمسون فقط 54 34 20 338 شوكات احمد جوهرة 6

  ثالث وخمسون فقط 53 28 25 105 الياس اني زحلوق 7

  اربع وخمسون فقط 54 30 24 48 صالح احمد ونوس 8

  فقطسبعون واحد و 71 41 30 409 محمد اديب اية قهوجي 9



  سبعون فقط 70 44 26 200 ياسر احمد احمد 10

  خمس وستون فقط 65 37 28 351 دياب براء االحمد 11

  واحد وثمانون فقط 81 55 26 18 يعقوب  بتول سلمان 12

  ست وعشرون فقط 26 صفر 26 130 جمال مرهجبتول  13

  اثنان وسبعون فقط 72 46 26 134 إبراهيم بشرى علي 14

  خمس وستون فقط 65 40 25 198 محمود بديعة غضنفر 15

  اربع وسبعون فقط 74 47 27 288 نزيه تيماء العلي 16

  اربع وستون فقط 64 37 27 186 عصام جورجي محفوض 17

  تسع واربعون فقط 49 23 26 272 يوسف عشيجميل  18

  اثنان وثمانون فقط 82 52 30 231 ريمون جيما الشيخ 19

  سبع وسبعون فقط 77 48 29 270 محمود  ابراهيمالح 20

  ثالث وتسعون فقط 93 66 27 256 نوفل حال بركات 21

  ثالث وسبعون فقط 73 47 26 281 احمد حنان الشيخ 22

  ثالث وخمسون فقط 53 28 25 31 عباس االبيضحسن  23

  تسعون فقط 90 63 27 518 منصور حيدر شحود 24

  سبع وسبعون فقط 77 52 25 340 علي  حالسليمان 25

 ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ر   امين سر اللجنة              لبنى الحسينمسجل اول : 

 رابراهيم إبراهيمدان                الدكتورابعة زي                 د.رانيا غزال          ماري شندريش             رؤى الشعار  مسجل ثاني:

 رزان بصو : مدقق

 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات       لجمهورية العربية السوريةا
 المتقدمهالبرمجة والخوارزميات  المقرر:                                     السنة :الرابعة     جامعة حماه
 تاريخه:                               عملي +نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  اثنان وثمانون فقط 82 58 24 135 محمد دانيال يوسف 26

  اثنان وستون فقط 62 39 23 196 ماهر ديمة شموط 27

  ست وستون فقط 66 40 26 133 انيس ديانا بلول 28

  اربع وستون فقط 64 39 25 307 محمود رهام العبد هللا 29

  اثنان وسبعون فقط 72 45 27 113 علي رهف السليمان 30

  ستون فقطو ست 66 41 25 219 مرهف رهف سكاف 31

  عون فقطثالث وارب 43 22 21 438 حسين رواد علوش 32

  اثنان وستون فقط 62 40 22 175 امين ريم علي 33



  واحد وثمانون فقط 81 52 29 525 علي رؤى العيسى 34

  اربع وتسعون فقط 94 64 30 258 سمير رحيق علي 35

  ثالث وثمانون فقط 83 55 28 234 احمد رهف حربا 36

  وسبعون فقطتسع  79 49 30 257 محمد ريم صطيفي 37

  واحد وخمسون فقط 51 30 21 26 سليمان زينه سعيد 38

  تسع وسبعون فقط 79 54 25 227 بشار سارة عوكان 39

  سبع وسبعون فقط 77 54 23 237 فادي سارة قاورما 40

  خمس وثمانون فقط 85 55 30 226 عزيز ساندي المقصقص 41

  ثمانون فقط 80 51 29 241 احمد راضي احسم 42

  اربع وستون فقط 64 36 28 265 عبد هللا سوزان عبد هللا 43

  اثنان وتسعون فقط 92 63 29 141 عدنان سليمان فياض 44

  ثمان وستون فقط 68 41 27 357 محمد سمر العباس 45

  تسع وتسعون فقط 99 70 29 293 فيصل شيماء الشريف 46

  اثنان وثمانون فقط 82 54 28 302 امين سلوما الصوفي 47

  اربع وسبعون فقط 74 49 25 127 محمود صفية سلطان 48

  سبعون فقط 70 44 26 118 نورس عباس محمد 49

  ثالث وخمسون فقط 53 28 25 245 محمدجمال عبد الهادي السعدي 50

 ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ر   امين سر اللجنة              لبنى الحسينمسجل اول : 

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

 رزان بصو : مدقق

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االولجات امتحانات  قائمة در    السوريةلجمهورية العربية ا
 البرمجة والخوارزميات المتقدمه المقرر:                                      السنة :الرابعة     جامعة حماه
 ريخه:تا                       نظري  عملي+نوع االمتحان:    كلية العلوم

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 %30العملي
درجة االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  اثنان وثمانون فقط 82 54 28 309 نجيب غيداء خضور 51

  ست وسبعون فقط 76 53 23 159 طارق فاطمة الجرك 52

  تسع وسبعون فقط 79 55 24 158 محمد ونسفاطمة الي 53

  اثنان وسبعون فقط 72 45 27 61 فايز فرح وسوف 54

  واحد وستون فقط 61 32 29 148 محمود كاترين علي 55

  خمس وسبعون فقط 75 46 29 115 حنا كارين ضاهر 56

  واحد وخمسون فقط 51 29 22 350 حسين كنان ابراهيم 57



  اربع وثمانون فقط 84 55 29 225 سامح كارال البرشسني 58

  ثمان واربعون فقط 48 25 23 116 نضال لجين مصطفى 59

  واحد وسبعون فقط 71 45 26 208 عبد السالم مجد االحمد 60

  ست وخمسون فقط 56 27 29 87 حامد  محمود وقاف 61

  ست وسبعون فقط 76 47 29 161 محمد مرح عثمان 62

  ست وسبعون فقط 76 46 30 337 مدمح مروه ابراهيم 63

  ثالث وسبعون فقط 73 44 29 323 محمود ماري المنصور 64

  تسع وثمانون فقط 89 61 28 312 كمال محمود شاهين 65

  ست وسبعون فقط 76 48 28 305 الياس ميساء الصواف 66

  وستون فقطاثنان  62 34 28 528 منيف مايا ابو حامضة 67

  اثنان وثمانون فقط 82 53 29 213 سلمان اننجوى ال سليم 68

  اثنان وثمانون فقط 82 53 29 261 أيوب ندى السليمان 69

  اثنان وثمانون فقط 82 55 27 229 نهاد نغم حداد 70

  ست وستون فقط 66 37 29 230 يوسف نورا توما  71

  سبع وتسعون فقط 97 67 30 419 بسام نتالي قيطيم 72

  اربع وخمسون فقط 54 26 28 160 حمودم نغم احمد 73

  اربع وستون فقط 64 42 22 166 علي نغم صالح 74

  واحد وسبعون فقط 71 45 26 46 احمد هيفاء الديب 75

 علوم   ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية الر   امين سر اللجنة              لبنى الحسينمسجل اول : 

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

 رزان بصو : مدقق
 

 2020-2019للعام الدراسي                      الفصل االولقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية
 البرمجة والخوارزميات المتقدمه المقرر:                                   السنة :الرابعة     جامعة حماه

 تاريخه:                                         نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي

درجة اعمال 
السنة 

 %30العملي

درجة االمتحان 
 %70النهائي

 المجموع

30رقما مالحظات

% 
 كتابة

  ستون فقط 60 33 27 15 احمد وفاء الحوري 76

  سبع وستون فقط 67 39 28 137 نجيب يونس العدبه 77

  خمس وسبعون فقط 75 51 24 326 جمال يوسف كوسى 78

 
 االستضافة

  اربع وسبعون فقط 74 50 24 1021  تسنيم البيطار 



                                                        
 
 
 

 %80النجاح:  سبة ن                                                    

 عميد كلية العلوم       ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات         ر   امين سر اللجنة              لبنى الحسينمسجل اول : 

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

 رزان بصو : مدقق

 

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                    الفصل االولقائمة درجات امتحانات     يةالجمهورية العربية السور 
 البرمجة والخوارزميات المتقدمه المقرر:                            السنة :الرابعة)راسبون(     جامعة حماه
 تاريخه:                      نظري عملي+نوع االمتحان:     كلية العلوم

 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

لسنة درجة اعمال ا
 %30العملي

درجة 
االمتحان 

 %70النهائي

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما

  202 محسن بتول خضور  1

 40 نزيه بشرى ميهوب 2

 109 باسم رنيم وسوف 3

 322 فؤاد رؤى سالمي 4



 112 عماد سالي الحج 5

  اثنان وخمسون فقط 52 35 17 52 يوسف علي فاضل 6

  44 غضنفر محمد غضنفر 7

 325 كامل محمود يوسف 8

 1 محمد مرح عياش 9

  خمس وستون فقط 65 50 15 19 يوسف ميس الوسوف 10

  96 انور نورا الحساني 11

 142 سليمان هبا قرفول 12

  ست واربعون فقط 46 24 22 51 سلطان العربهالل  13

  ثمان وخمسون فقط 58 40 18 16 رياض يسرى الرحمون 14

  203 وحيد خلود ابراهيم 15

 81 محمود ندوة اسريو 16

 37 جهاد هدى خليل 17

  واحد وستون فقط 61 36 25 180 نعمه جيما بيطار 18

  وستون فقطواحد  61 42 19 534 محسن نبيلة عيسى 19

 
 

 عبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ئيس لجنة الرصد          رئيس شر   امين سر اللجنة              لبنى الحسينمسجل اول : 

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

 رزان بصو : مدقق

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية
 )م(تاريخ الرياضياتالمقرر:                                          السنة :الرابعة     جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
الرقم  اسم االب

 يالجامع
درجة اعمال 
 السنة العملي

درجة االمتحان 
 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  اثنان وسبعون فقط 72 72  52 يوسف علي فاضل 1

  ثمانون فقط 80 80  1 محمد مرح عياش 2

  اربع وسبعون فقط 74 74  19 يوسف ميس الوسوف 3

  وسبعون فقطثمان  78 78  16 رياض يسرى الرحمون 4



  غائب غائب غائب  287 سمير حنا االمير 5

  واحد وسبعون فقط 71 71  534 محسن نبيلة عيسى 6

  ست وسبعون فقط 76 76  319 عبد الكريم علي سليمان 7

  اثنان وسبعون فقط  72 72  408 نديم حبيب حبيب 8

 %100نسبة النجاح   -  /7عدد المتقدمين /

 

 لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم    ئيسر   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                  رزان بصومسجل ثاني: 

 سين:لبنى الح مدقق

 

 

 

 2020-2019للعام الدراسي                  الفصل االولقائمة درجات امتحانات    ةلجمهورية العربية السوريا
 )م(/2تابعي /المقرر:                                          السنة :الرابعة     جامعة حماه

 تاريخه:                               نظري نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 ةاالسم والنسب
 

 
الرقم  اسم االب

 الجامعي
درجة اعمال السنة 

 العملي

درجة 
االمتحان 

 %100النهائي

 المجموع

100رقما مالحظات

% 
 كتابة

  واحد وستون فقط 61 61  40 نزيه بشرى ميهوب 1

  وسبعون فقطسبع  77 77  180 نعمه جيما بيطار 2

  سبعون فقط 70 70  408 نديم حبيب حبيب 3



  ثمان وسبعون فقط 78 78  203 وحيد براهيمخلود ا 4

  ستون فقط 60 60  319 عبد الكريم علي سليمان 5

  ستون فقط 60 60  52 يوسف علي فاضل 6

  واحد وستون فقط 61 61  1 محمد مرح عياش 7

  ست وستون فقط 66 66  19 يوسف ميس الوسوف 8

  ثمان وستون فقط 68 68  534 محسن نبيلة عيسى 9

  ستون فقط 60 60  51 سلطان هالل العرب 10

  ثالث وثمانون فقط 83 83  425 محمد وفي الدين قهوجي 11

  سبع وثالثون فقط 37 37  16 رياض يسرى الرحمون 12

 
 83.33:نسبة النجاح   - /12/عددالمتقدمين :  

 

 ميد كلية العلوم   ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عر   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                   لبنى الحسينمسجل ثاني: 

 بصو  رزان: مدقق

 

 

 
 2020-2019للعام الدراسي                     الفصل االولقائمة درجات امتحانات    الجمهورية العربية السورية

 )م(نظرية االعدادالمقرر:                                          السنة :الرابعة     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

  واحد وستون فقط 61 61  40 نزيه ميهوببشرى  1

  خمس وعشرون فقط 25 25  180 نعمه جيما بيطار  2



  ستون فقط 60 60  442 رياض ديجانير العيسى 3

  ثمان واربعون فقط 48 48  315 صالح علي صالح الحسن 4

  خمس وثالثون فقط 35 35  319 عبد الكريم علي سليمان  5

  ستون فقط 60 60  52 يوسف علي فاضل 6

  خمس وستون فقط 65 65  327 كاظم عيسى مصا  7

  خمس وثالثون فقط 35 35  325 كامل محمود يوسف 8

  ثمان واربعون فقط 48 48  1 محمد مرح عياش  9

  خمس وثالثون فقط 35 35  19 يوسف ميس الوسوف  10

  غائب غائب غائب  534 محسن نبيلة عيسى 11

  ستون فقط 60 60  96 انور نورا الحساني 12

  ستون فقط 60 60  51 سلطان هالل العرب  13

  خمسة عشر فقط 15 15  16 رياض يسرى الرحمون 14

 

 %46.15نسبة النجاح : -/13/عدد المتقدمين :

 

 العلوم    ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كليةر   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                  رزان بصومسجل ثاني: 

 :لبنى الحسين مدقق

 

 

 
 2020-2019اسي للعام الدر                            قائمة درجات امتحانات       ريةالجمهورية العربية السو 

 )م(النمذجة الرياضيةالمقرر:                                          السنة :الرابعة     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 وتسعون فقط 94 94  40 نزيه بشرى ميهوب 1



  وتسعون فقطثمان  98 98  52 يوسف علي فاضل 2

  ست وثمانون فقط 86 86  1 محمد مرح عياش  3

  اربع وثمانون فقط 84 84  19 يوسف ميس الوسوف  4

  اربع وسبعون فقط 74 74  51 سلطان هالل العرب  5

  خمس وسبعون فقط 75 75  16 رياض يسرى الرحمون 6

  واحد وتسعون فقط 91 91  534 محسن نبيلة عيسى 7

 
 

 %100النجاح نسبة - /7عدد المتقدمين: /

 

 عميد كلية العلوم     ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات           ر   امين سر اللجنة           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                  رزان بصومسجل ثاني: 

 :لبنى الحسين مدقق

 

 

 
 

 2020-2019للعام الدراسي                            قائمة درجات امتحانات       الجمهورية العربية السورية
 )م(نظرية البيانالمقرر:                                          السنة :الرابعة     جامعة حماه

 تاريخه:                               نوع االمتحان:     كلية العلوم 

ل
س
سل

م
 

 االسم والنسبة
 

 
 اسم االب

الرقم 
 الجامعي

درجة اعمال 
 السنة العملي

رجة د
االمتحان 

 المجموع
 مالحظات

 كتابة %100رقما



100النهائي
% 

  ست وسبعون فقط 76 76  52 يوسف علي فاضل 1

  ثالث وستون فقط 63 63  16 رياض يسرى الرحمون 2

  اربع وستون فقط 64 64  534 محسن نبيلة عيسى 3

 

 %100نسبة النجاح - /3مين /عدد المتقد

 

 ئيس لجنة الرصد          رئيس شعبة  االمتحانات             عميد كلية العلوم   ر   ن سر اللجنةامي           ماري شندريشمسجل اول : 

 رابعة زيدان                الدكتورابراهيم إبراهيم                 د.رانيا غزال         رؤى الشعار                  رزان بصومسجل ثاني: 

 :لبنى الحسين مدقق

 
 
 
 
 
 
 
   

 


