
جامعة حماة /1/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

سبع و خمسون 134457رٌاضدعاء المعماع12311

سبع و خمسون 94857رشٌدماٌه الوكٌل22461

أربع و سبعون 155974عبدالكرٌمطهران النجدي32664

ست و أربعون 153146عٌدومحمد عٌدو الحسٌن42715

أربع و خمسون 114354محمدوافد البكري52842

ثمان و خمسون 134558أحمدمحمود الهالل62845

ثالث و أربعون 142943ابراهٌمطالل الهالل72867

ست و ثمانون 196786علًحسن موسى82971

ثالث و عشرون 15823محمدبراء ابراهٌم93013

أربع و خمسون 124254خٌرهللاجهاد رزق103629

سبعون 106070واصلشٌرٌن المحمد113630

سبع و ستون 105767فاديفهد صواف123649

اثنتان و سبعون 165672عبد الكافًنور الهدى رجب133679

ست و خمسون 154156عمرأمل حسون143948

ست و ستون 125466خلٌلحنان عسكر154017

إحدى و خمسون 133851مروانعبدهللا صطوف164033

اثنتان و سبعون 155772أحمدخالد الطماس174179

سبع و أربعون 103747عبد القادرفلاير تركمان184268ً

تسع و عشرون 2929غائبمحمدنافع البكري194279

اثنتان و سبعون 165672محمودفاطمة الحماد204465

ثمان و خمسون 193958عمرعبدالباسط عجاج214516

خمس و أربعون 113445عٌسىجورجً عٌسى 224928

ثالث و ستون 154863أنوررشا عبدو234950

ثالث و ثمانون 137083ابراهٌمعبدالرحمن غٌانة244996

إحدى و خمسون 84351واصلأحمد واصل الجزار255027

ست و سبعون 126476خالدنبال العل265031ً

سبعون 145670ابراهٌمبثٌنة العمر275067

خمسون 153550محمد مالكعبد هللا الحاج احمد285073

خمس و ستون 85765محمدأحمد االحمد295082

إحدى و أربعون 122941عدنانهبه العكله305116

ثمان و خمسون 174158محمدكرم طومان315118

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /2/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

اثنتان و خمسون 153752عزمًعبد الرزاق الخالد325138

سبع و ستون 184967عبدوآنا عدٌره335143

غائبغائبغائب14ابراهٌمختام منصور345161

تسع و خمسون 5959غائبمصطفىهناء الطعان355217

خمس و ستون 6565غائبقاسمهند حجازي365231

ثمان و سبعون 136578عدنانعبد الرزاق جوخدار375433

أربع و سبعون 155974علًأحمد علً المصطفى385434

إحدى و أربعون 4141غائبمروانمرٌم ابراهٌم395460

ثمان و أربعون 133548ولٌدصباح علوش405479

خمس و أربعون 153045رٌاضهانً أبو كشتو 415557

خمس و ستون 135265عبد القادرصطام الرحمون425594

ست و ستون 135366ابراهٌمبتول الغانم435609

غائبغائبغائب13علًأدهم السوٌدان445645

خمسون 113950محمد سعٌددالل الزعب455648ً

ثمان و ستون 135568وائلوالء العلً الجاسم465696

خمس و ثمانون 157085عبد الرزاقوالء كرٌم475811

أربع و خمسون 114354أحمد األحمد األبراهٌم486095

سبع و ثالثون 122537عبد الكرٌمحسٌن الخالد496158

غائبغائبغائب13عمررامً الناصر506164

غائبغائبغائب19هٌثمعصام هٌثم نبهان516502

تسع و سبعون 136679محمدمجد الدٌاب527410

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
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سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /19/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /20/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /21/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /22/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /23/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /24/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /25/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /26/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /27/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /28/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /29/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /30/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /31/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /32/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /33/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /34/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /35/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /36/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /37/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /38/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /39/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /40/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /41/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /42/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /43/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /44/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /45/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /46/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /47/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /48/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /49/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /50/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /51/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /52/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /53/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /54/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /55/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /56/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /57/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /58/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /59/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /60/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /61/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /62/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /63/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /64/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /65/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /66/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /67/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /68/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /69/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /70/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة /71/ صفحة 

كلية التربية

اإلرشاد النفسً و التربوي    : المقرر
الرابعة: السنة

الثانً: مواد الفصل  2019 / 2 / 6:  التارٌخ 

م

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

الرقم 

الجامعً

2019-2018: العام الدراسً 

نظري+ حلقة بحث :  نوع االمتحان 

اسم األباالسم والشهرة

األولى: الدورة

النظريحلقة بحث

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                د

سهام زيدان: أمين السر

زين أزهر: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق


