
39 من 1 صفحة 

ً كتابًةرقما

?NAME#245680محمدنوره المحمد11736

?NAME#245175أحمدوالء الحاٌك22383

?NAME#255479زٌادنٌرمٌن العبادي32393

?NAME#254570خلٌفناٌفة األحمد42646

?NAME#193857محمدعمر الطومان52675ً

?NAME#242448محمد عبد الرحمنتٌماء صٌرف62685ً

?NAME#203555سلٌمانتٌسٌر ابراهٌم72716

?NAME#263157مصطفىمهران المصطفى82764

?NAME#3131غائبرامًكرٌستٌن فالحه92859

?NAME#233457أحمدعبدالمعطً الزرٌق102997

?NAME#2626غائبحمودخالد الكسار113077

?NAME#243458فضلمحمد العلوان123084

?NAME#223153حسنرقٌه المصري133088

?NAME#203353محمدحسن عباس143610

?NAME#215677محمدخالد الجمٌل153631ً

?NAME#264571أحمدمحمد الحسن163635

?NAME#254772محمودمحمد نور المحمد173669

?NAME#204464محمدعدنان الحج183673ً

?NAME#233154عبد العزٌزإٌفٌن الحمو193686

?NAME#225476محمدعبدهللا العساف203705

غائبغائبغائب23رٌاضملك المحمود213708

?NAME#183048أحمدمحمد خٌر العلٌوي223737

غائبغائبغائب21محمدمارٌا األمان233770

?NAME#244165ولٌدجونً جربوع243772

?NAME#3838غائبخالدعبد الكرٌم المحمود253810

?NAME#172845خالدأحمد خالد محمد263826

?NAME#255378محمدحسام القرٌع273834

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 2 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#263359ابراهٌمهبة مارتٌن283864ً

?NAME#244367حسٌنفاطمه الدناور293923

غائبغائبغائبغائبفؤادنبهان النبهان303939

?NAME#295483عدناأمٌنه الحموٌه313953

غائبغائبغائبغائبمصطفىعبٌر جاموس323967

?NAME#253863معنصبا بلجوس334015

?NAME#252752رامًالنا شهدا344062

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمراوٌه الخطٌب354092

غائبغائبغائبغائبمحمودرشا رشٌد364181

?NAME#213859حسٌنعماد الحسن374218

?NAME#265076خالدعامر السبعاوي384451

?NAME#263157محمدرهف كنعان394455

?NAME#233457عوضأحمد عوض البراهٌم404483

?NAME#172643عبد الكرٌممحمد ربٌع تركاوي414485

?NAME#242650جمعةنسرٌن عرندس424517

?NAME#225880محمدجمانة الحمود434519

?NAME#224062حٌانأسامة الشبهر444524

?NAME#222345عزونزٌر عوٌس454529

غائبغائبغائب23جمعةمرٌم حالق464547

غائبغائبغائب26رشٌدخالد العبدان474556

?NAME#276592عدنانفرح دهلل484589

?NAME#256590محمد خٌراٌه خطاب494590

?NAME#265783خضر عبد السالم احمد504591

?NAME#203151عبد السالم عبٌده العمر 514592

?NAME#214768ابراهٌم مادلٌن الحمشو 524593

?NAME#256388عبد الحكٌمتركٌه محمد السعٌد534596

?NAME#275279معالروٌده الحٌدر544598

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 3 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#254570هٌثمعال الشدود554599

?NAME#244771ٌحٌىفاطمة الغزي564600

?NAME#245882بدرفاطمة الدروٌش574601

?NAME#245175ولٌدرهف الحمٌدو الحمٌد584602

?NAME#233154خالدتركٌه الحمٌد594603

?NAME#253762احمدرهف عشٌش604605

?NAME#244872عبد اللطٌفدانٌا الحسٌن614606

?NAME#253560محمدعال الحمدوش 624608

?NAME#245680بسام أمل الشٌخ حامد634609

?NAME#253459حسٌنبشرى المواس644610

?NAME#255378غازيهزار العل654612ً

?NAME#255580عبدالحسٌبفاطمه الزهراء العبدهللا664614

?NAME#254469احمدفاطمه الحمٌد674615

?NAME#256085حسٌنمنار مرشد684617

?NAME#244569مسعفنور الهدى االسعد694618

?NAME#243458فاديهبه الصالح704620

?NAME#275380ٌاسٌنمرٌم الحسن714621

?NAME#254166محمدعبٌر المصطفى724623

?NAME#285684مٌسرهٌفاء حمص734626ً

?NAME#283563رجبشعٌله الحسٌن744627

?NAME#245882عماربٌان محمد754629

?NAME#255075صالحمروه القدور764632

?NAME#263864احمد رٌاضبهٌره قطزه774633

غائبغائبغائبغائبمحمودمٌاسه دناور784634

?NAME#265278محمدٌاسمٌن المحمد794635

?NAME#244973محمدهاجرالحمود804636

?NAME#222749عز الدٌناسامه االبراهٌم814638

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 4 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#255681محمودفاطمه الزهراء البصو824639

?NAME#255782محمدفاطمه العل834640ً

?NAME#254974عامرمرٌم داود844644

?NAME#265884ولٌدابراهٌم عوض854646

?NAME#263157سمٌر مٌرنا دونه864648

?NAME#264571ٌاسرعلٌا دغموش874649

?NAME#243761محمدنور العمر884650

?NAME#252348عبدهللافاطمه الدروٌش894654

?NAME#264167اٌمنماري سلوم904657

غائبغائبغائبغائباحمدمرٌم االحمد914658

?NAME#276693احمدنداء الرز924659

?NAME#284573تاج الدٌنسوسن البكري934660

?NAME#235275واصلاٌمان الحمدان944661

?NAME#276188عبدهللازٌنب علوش954664

?NAME#255176عبدالحلٌمآسٌا القشالن 964666

?NAME#224870جمالسجود األحمد974667

?NAME#283664ٌاسٌنأسماء الٌاسٌن984668

?NAME#296695محمدخٌرٌه العلٌوي994670

?NAME#256590محمدآٌات الجاسم1004671

?NAME#255580محمدنهله كدور1014672

?NAME#253964رحٌموآمنه االبراهٌم 1024673

?NAME#264571طرودملك العبٌد1034674

?NAME#222850ابراهٌم واصل الهالل1044677

?NAME#225072علًنور الهدى االحمد1054678

?NAME#255580عبدالكرٌمنهٌده العرنوس1064680

?NAME#276087حبٌبأمٌنه االحمد1074681

?NAME#255580ولٌددعاء العلوش1084683

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 5 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#203353ممدوحغزاله العبود المصطفى 1094686

?NAME#264268بسام مٌس حدٌده1104687

?NAME#266086خالدنور الخالد1114688

?NAME#286088خلٌفرانٌا الدروٌش1124689

?NAME#255984عبدومها السلٌمان1134690

?NAME#244266علًشعاع البرغش1144691

?NAME#255277عبد المنعمآالء شحود1154695

?NAME#263965رضوانمرٌم القوجه1164696

?NAME#245175محمدروعه الشالش1174697

?NAME#255479عبد اللطٌفزٌنه عراب1184698ً

?NAME#265783محسنسماهر الطماس1194701

?NAME#244872علًبشرى الحاج حسن1204704

?NAME#296493عوضملك االحمد1214705

?NAME#243862عبدهللالما الٌوسف1224706

?NAME#254368احمدتسنٌم الخلوف1234707

?NAME#255580محمد ندٌمرزان حمود1244708

?NAME#276592بدٌعدالل حمٌده كوجان1254709

?NAME#264874حٌاناٌمان الصطٌف 1264710

?NAME#275582موسىرزان الخربوطل1274711ً

?NAME#183250اسماعٌلأحمد المحمود1284712

?NAME#255075شعبان رحاب أحمد1294717

?NAME#244973موسىرهف الضامن1304718

?NAME#276794احمداسماء االحمد1314721

?NAME#242650جمعهعال الحسن 1324724

?NAME#253156أكرمبنان الحمود1334727

?NAME#253661عبد هللادٌانا المحٌمٌد1344728

?NAME#282957عبد العزٌزعال الفارس1354729

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 6 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#273966خلٌلرٌم عسكر1364730

?NAME#274370اكرمغاده توما 1374731

?NAME#215475عبد هللاامل الشحود1384732

?NAME#244468حسٌننور الكدور1394733

?NAME#213152عنادهدى الخضر العل1404734ً

?NAME#214970صالح الدٌنتغرٌد العاري 1414736

?NAME#244266سعٌدغسان العلٌوي1424737

?NAME#285987حبٌبرمى بصبوص1434740

?NAME#273764أحمدآٌات جعمور1444742

?NAME#263460الٌاسزٌنا بٌطار1454743

?NAME#263763عبدورٌم سكاف1464744

?NAME#264975مصطفىمادلٌن الٌوسف1474745

?NAME#223658مٌالدنٌكول فتال شهدا1484746

?NAME#213657ابراهٌم محمد اٌاد العبد1494747

?NAME#255782عبد العزٌزعصماء صٌادي1504749

?NAME#246185عبد الباسطسلوى الحسٌن1514750

?NAME#254166رجبفرح دكدك1524751

?NAME#255580ابراهٌم زٌنب السلوم1534753

?NAME#264470ٌاسرهزار عل1544754ً

?NAME#214061اٌمانزٌنه نسب1554755

?NAME#266591عبد الحلٌمنهى الخطاب1564756

?NAME#276390محمد رافع عزه الخطٌب1574759

?NAME#245074أسامهروان الرفاع1584760ً

?NAME#244872رافعوفاء عل1594762ً

?NAME#254974عٌدوٌاسمٌن المحمد1604764

?NAME#254772عبد هللاآالء عبد هللا1614768

?NAME#253661عبد الكرٌمهدى الخطٌب1624769

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 7 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#265379محمدرٌم السلٌمان1634773

?NAME#253358عبد الفتاحعبد القادر النبهان1644774

?NAME#283664ابراهٌم آنا حداد1654776

?NAME#254267طاللجوزفٌن دالل1664777

?NAME#254065محمدعبد الغنً الحمص1674779ً

?NAME#264268حمدوغصون عٌسى 1684781

?NAME#295281حسندٌما نجار1694782

?NAME#254368عبد القادرسناء مندو1704783

?NAME#203656عبد هللحسٌن الحسٌن1714785

?NAME#254974احمد سامر الجنٌد1724787

?NAME#254974مروانماري التوما1734788

?NAME#204464محمدمٌرا احمد1744789

?NAME#264470عصامسمٌحه القصاب1754790

غائبغائبغائب25غالببتول العوض1764791

غائبغائبغائبغائبناٌفٌاسمٌن الحمدو1774792

?NAME#274673عدنانفاطمه دهلل1784793

?NAME#253560مصطفىرغد سوٌدان1794796

?NAME#254469محمدنجاح الخلٌف1804801

?NAME#255176طاللساندي الخوري1814803

?NAME#233356ٌوسفماٌا نجار1824804

?NAME#263561حسٌنرزان المصطفى1834805

?NAME#274168سعٌدمٌرنا أسعد ٌوسف1844808

?NAME#254671ولٌدمها قدٌسه1854809

?NAME#265985مدحاتماري برشٌن1864811ً

?NAME#275481مرادنور الهدى مراد1874813

?NAME#253560حناماري اسكاف1884815

?NAME#244064محٌمٌدمرٌم الحمود1894816

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 8 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#264066هشاموالء ابو دقنٌن1904818

?NAME#213556عبد الحلٌممحمد الحمشو1914819

?NAME#2525غائبسامرهبه جمعه1924820

?NAME#253358محمدسمر الكٌجان1934823ً

?NAME#294170علًدانٌه المصري1944826

?NAME#264773أحمدتٌماء محمد عل1954827ً

?NAME#266490عزامتسنٌم برازي1964828

?NAME#275784ٌوسف روٌدة االخضر1974829

?NAME#293867عبد الحكٌمخالد العبٌدان1984830

?NAME#274370محمدزهور الشبان1994831

?NAME#255883سمٌرماري دحدوح2004832

?NAME#244973محمد امٌناٌمان طواش2014836ً

?NAME#262955عزامنور شقفة 2024837

?NAME#254570جمالاسراء الزبدي2034840

?NAME#243256مجٌدزٌنه كموش2044841

?NAME#254368الٌاسرٌم ضبعان2054843

?NAME#212849خلٌلرهف عراض2064844

?NAME#254974عبد الجبارزهراء دوٌك2074845

?NAME#245983ولٌدلمى العٌسى 2084846

?NAME#243357محمدبشرى الحمدوش2094849

?NAME#234366أحمدفرح المصطفى2104851

?NAME#264369محمد حٌانشهد الحزوان2114854

?NAME#234063أحمدتركً الحسٌن2124855

?NAME#243458مفٌدهدٌل المسٌح2134859ً

?NAME#235174مصطفىآالء الشمال2144861ً

?NAME#255984صالح خدٌجه العكش2154862

?NAME#224264عبد العزٌززٌاد ضامن2164865

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 9 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#254065عازارهبه شربٌن2174867

?NAME#273158حبٌبزٌنا االبراهٌم2184868

?NAME#223557سلٌممحمد الضامن2194871

?NAME#244064حساننور الكامل2204872

?NAME#233154محمدعدي الخالد2214874

?NAME#254368محمدكرٌمه المصطفى2224875

?NAME#255883ابراهٌم هدٌل حصن2234877ً

?NAME#254469أٌمنهناء قالوٌز2244878

?NAME#263864عدنانعال فطراوي2254879

?NAME#253459عبدهمارٌا النجار2264881

?NAME#224466جهادرٌتا الشاهٌن2274882

?NAME#245377ولٌدمارٌنا قدٌسه2284883

?NAME#205171احمدنور العفٌف2294884

?NAME#264369محمودنجوى هوٌس2304886

?NAME#264773محمدسالم الخلٌل 2314887

?NAME#243357عبدهنهى مهنا2324888

?NAME#284573ابراهٌم ٌمنى الصالح دناور2334889

?NAME#263056جرجسسالً منصور2344891

?NAME#265278عمرأسماء السقا2354893

?NAME#243559عبد المسٌحسٌلفا جالد2364894

?NAME#254570رٌانمناهل الخالد2374897

?NAME#254570فوازأسماء قبش2384899

?NAME#264975جمعهغدٌر الحمد العلٌوي2394900

?NAME#244973خلدونٌارا العوض الجلق2404904ً

?NAME#255782احمدهند السعدي2414916

غائبغائبغائب25ٌوسفخدٌجة الصٌالوي2424917

?NAME#223254حسنًعمٌد حوا2434931

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 10 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#234467خالدمنال القدور2444933

?NAME#245276عبد المحسناٌمان الهلٌل2454938

?NAME#253762ٌوسفساره الحسن2464946

?NAME#255479مهندآمنه البارودي2474952

?NAME#225577محمودرٌم الخضر2484953

?NAME#253863خالدفاطمة الٌوسف2494956

?NAME#244064أحمدفراس شكٌران2504960

?NAME#182341ابراهٌمهمام الهالل2514968

?NAME#194160محمدشٌماء السوٌدان2524972

?NAME#213960حسنمصطفى حسن الحسٌن2534977

?NAME#253762احمدعمرالمحمد2544987

?NAME#194766عبدالحكٌمبالل الدٌاب2554991

?NAME#214061غازيبراء فٌاض2565016

?NAME#254671ٌاسرماري دوٌب 2575019

?NAME#264773خالدنفٌسه الرٌمه2585020

?NAME#183048أحمدفاطمة االبراهٌم2595028

غائبغائبغائبغائبعبد القادردعد طالع2605034

?NAME#203454محمودحازم العمٌدي2615050

?NAME#262652فارسشاهر العل2625053ً

?NAME#235376مأمونمحمد بهلول2635054

?NAME#221941حسنمحمد العلٌوي2645071

?NAME#253661عبد الرزاقحسن جوخدار2655076

?NAME#244872رٌانعامرالخالد2665087

?NAME#183957ٌاسٌنأحمد الجٌجاوي2675092

?NAME#253257محمودسعد السلوم2685098

?NAME#262652ولٌدمحمد المصطفى العمر2695104

?NAME#244165محمدحسٌن نبهان2705107

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 11 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#223052عبدالقادرجٌهان العوٌش2715113

?NAME#286391موفقحنان الروبة2725135

?NAME#263258عوننور حنا2735136

?NAME#153146ابراهٌمأحمد ابراهٌم الفارس2745153

?NAME#253560محمدجمالجمانه عبدالرحمن2755172

?NAME#183856عطٌهوالده العطٌه االحمد2765174

?NAME#153449فضلعبٌر المصٌطف2775187

?NAME#223961محمدفاطمة األحمد االسعد2785195

غائبغائبغائب22تركًمحمود الترك2795203ً

?NAME#272855طهمهند طه الحسٌن2805205

غائبغائبغائب15أحمدأكرم الترك2815256ً

?NAME#254974حناكبرٌٌال لحدو2825274

?NAME#173350منذربتول الشٌخ أحمد الٌاسن2835280

?NAME#243559رشٌدرنا هراوي2845292

?NAME#276895محمدهبى الحسن2855293

?NAME#233255احمدجهٌده ماردنل2865294ً

?NAME#162642محمدنوفة مخٌبر2875305

?NAME#183553محمدرافع البكري2885310

?NAME#244367عامرنهلة حصن2895326ً

?NAME#214465محمدروال الشاوي2905331

?NAME#154661أحمددانٌا االبراهٌم2915346

غائبغائبغائب24موسىهنادي نادر2925349

?NAME#272552حسنردٌنة العلوش2935351

?NAME#272956حسنحسام صطوف2945365

?NAME#284270عبدالرزاقضحى العل2955368ً

?NAME#263056محمودأسماء جاموس2965369

?NAME#243660محمد مصعبقمر ازعٌط2975376

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 12 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#223153عمرأحمد سعٌد عبٌد2985399

?NAME#262652حسنمرٌم الطٌب2995415

?NAME#233154غضبان خلٌف غضبان محمد 3005428

?NAME#203757ابراهٌمرهف المحمود الفاضل3015450

?NAME#263662عبد الحلٌمحسن رحمون3025456

?NAME#152944محمدردٌنة االحمد3035471

?NAME#253257رعدمشعان برازي3045487

غائبغائبغائبغائبحسٌنمصطفى حسٌن المحمد3055498

?NAME#242852مخلف الناٌف3065524

?NAME#244973عبدالكرٌممحاسن دٌدو3075526

?NAME#263460أحمدشاهة ابو كشتو3085538

?NAME#174360حمودهٌا حمود المحمود3095540

?NAME#243357صالح احمد صالح الفارس 3105548

?NAME#143852عبدالفتاحفاطمة الزهراء اسماعٌل3115552

?NAME#184361عدنانبحرٌة العبٌد السعٌد3125603

?NAME#285886دروٌشأروى محمد3135614

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌممها الكنج3145619

?NAME#205272احمدفرٌدة ملحان3155649

?NAME#202848حسٌنفاتن العلً االسماعٌل3165651

?NAME#223355طاهر ماموج3175684

?NAME#213859حسناسراء قطٌن3185692ً

?NAME#203151حسانعزالدٌن الشاوٌش3195697

?NAME#252651جاسمعبد العزٌزعلً حاتم3205702

?NAME#2323غائبفاطمة األزرق 3215741

?NAME#283361نعٌم بشار الٌاس3225748

?NAME#253358خالدمنال المنصور3235762

?NAME#164763محمدابتسام القاسم3245766

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 13 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#213051أحمداٌمان مراد3255790

?NAME#253358غازيناهد األسود3265798

?NAME#245579زكرٌااحالم العبود3275809

?NAME#283159غازيرامً االبراهٌم3285816

?NAME#273461خالدمحمود الحمٌدي3295820

?NAME#253964محمدفوزيمحاسن ذكور3305826

?NAME#163248خٌرٌة رٌحاوي3315831

?NAME#233861عمرباسمة ادرٌس3325840

?NAME#163854عبد الفتاحاحمد زعتر3336042

?NAME#275279عادلسوزان االحمد3346043

?NAME#265581أحمدفواز نبهان3356047

?NAME#286593عبد الهاديأمٌنة العل3366048ً

?NAME#243155مظفرسمٌة قوالغاس3376051ً

?NAME#273461احمدفراس سلٌمان3386052

?NAME#204565بخٌتمحمد عل3396053ً

?NAME#262955محمدعماد االبراهٌم3406060

غائبغائبغائب27خالدهبه حسون3416061

?NAME#255075محمدفرح الجدوع3426063

?NAME#282755محمدحال كنٌفد3436064

?NAME#266490فاٌزوفاء الدالً أحمد3446065

?NAME#233558أحمدندى الكٌال3456066

?NAME#153752ٌحٌىمجد السٌد3466067

?NAME#264167احمدعفراء الرجب3476069

?NAME#253863فٌصلبتول األخرس3486073

?NAME#276491ثابتبشرى المخلف3496075

?NAME#236083عبد الغنًنٌفٌن الغرٌب3506077

?NAME#193453مصطفىمحمد األحمد3516080

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 14 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#174562احمدفاطمة حلٌلو3526082

?NAME#274976امٌنسالم مغمومه3536083

?NAME#244064ٌحٌىأمل الخطٌب3546084

?NAME#295584اكرمحمٌده االخرس3556085

?NAME#244064سالماالء رحمون خضري3566086

?NAME#234366نظٌرٌارا االبراهٌم3576087

?NAME#152944محمد رٌاضعائشة العموري3586089

?NAME#263965عماروالء المحمود3596091

?NAME#274471عبدهللاسندس حمص3606092ً

?NAME#232952امل الدٌنار3616093

?NAME#273663نزارآمنه عدي3626097

?NAME#254772سابتسندس رنو3636098

?NAME#223759زهٌرزٌنب اسماعٌل3646099

?NAME#182543عبدالمنعمفاطمه الدال3656102ً

?NAME#296493نبٌلزٌد حلبٌه3666104

?NAME#265379زكرٌامزنه المحمد3676105

?NAME#233760محمد خالدنور عبه ج3686112ً

?NAME#204969خالدأحمد الناٌف3696114

?NAME#243660عسافاٌمن دٌب3706115

?NAME#196180عادلربا أحمد3716118

?NAME#264268طاللاسماء شٌخ الغنامه3726121

?NAME#284775مسلمصفاء حوا3736122

?NAME#224567فٌض هللاعبد الرزاق الفهد3746124

?NAME#195473صالحجمعة محمد3756126

?NAME#222951محمد سعٌدبتول قشاش3766127

?NAME#263662بشارمحمد حسان العوض3776128

?NAME#242953خلٌلروان فرنجٌه3786130

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 15 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#245983نبٌلمٌرٌل نونو3796131

?NAME#203353حسنمحمد محمود3806132

?NAME#284977عبدهللااٌمان األسود3816134

?NAME#194665محمد عبد السالمبنان السلوم3826137

?NAME#255782عبد الرزاقمحمد غٌانه3836138

?NAME#286694زكرٌافاطمه االبراهٌم3846140

?NAME#273562مصطفىاسماء البكور3856142

?NAME#223052علًهاشم محمد علوش3866143

?NAME#214667اكرمانٌتا حٌار3876144

?NAME#236083ممدوحقمر حنتوش3886145

?NAME#265581زٌادعائشه الحرٌري3896146

?NAME#283765محمدرقٌه الطالب3906147

?NAME#253863احمدشٌماء المحمد3916150

?NAME#273259فوازٌاسمٌن مغمومة3926151

?NAME#243054عبدالكرٌمحفصه العبدهللا3936153

?NAME#262955طهاسعاف ادرٌس3946155

?NAME#223153محموداالء المدن3956156ً

?NAME#264571عبدهللاٌمامه القدور3966157

?NAME#255681نورانلمى كزكز3976159

?NAME#242953احمدهاجر الزوله3986161

?NAME#285482مصطفىبراءه علوش3996165

?NAME#244771نبٌهكنانة ابراهٌم4006166

?NAME#296291ولٌددعاء الرزوق4016170

?NAME#293968محمد ٌاسرهال الخطٌب4026171

?NAME#254065عبدهللارامه الحموي4036172

?NAME#274471صاٌلهبه الجعط4046173

?NAME#253661محمد حسانرهام الشعار4056174

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 16 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

غائبغائبغائبغائبعلًمصطفى رشوان4066176ً

?NAME#263157زٌادماري الناصر4076177

?NAME#255277ٌاسٌناالء الفارس4086178

?NAME#265682اٌلٌاكارال سعود4096182

?NAME#255277طونًٌارا سعود4106183

?NAME#183654عمردالمه المصري4116185

?NAME#285078باللعبٌر شتات4126187

?NAME#264672صفوانرؤى النحاس4136191

?NAME#273764ٌحٌىاحالم المشعل4146192

?NAME#274976محمدزٌنب طٌب4156194

?NAME#254368اٌمنهٌا الفزع4166200

?NAME#244367محمدرهف االحمد4176201

?NAME#203656حسٌنعلً الحسٌن4186202

?NAME#252853عبدالهاديحمود غزالة4196203

?NAME#262551محسنفاطمه قمر الدٌن4206204

?NAME#293766أدٌبنهى النعسان4216206

?NAME#244064عبد المنعمفاطمه المرع4226208ً

?NAME#273057جورجاسما فلوم4236209

?NAME#255681ٌاسراٌناس لرٌشان4246212

?NAME#243761سعد الدٌنفاطمه االسعد4256213

?NAME#253964محمدمرٌم الحرب4266214ً

?NAME#295685محمداسماء حموٌه4276215

?NAME#194059رشٌدحسٌن حالوه4286219

?NAME#3535غائبحسنبشرى الخضر4296221

?NAME#204868عوضرهف السباه4306222ً

?NAME#265379سهٌلبتول مرقا4316223

?NAME#246488غسانفاطمه الحٌصٌه4326231

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 17 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#252853خالدأسماء الكنعان4336232

?NAME#202949تٌسٌرخزامه السلوم4346233

?NAME#254772عبدالباسطمحمد المعتوق4356234

?NAME#245276فاٌزفاطمه الخالد4366236

?NAME#243862عبدالكافًفاطمه السلوم4376237

?NAME#264369عبد العزٌزآالء ذكره4386238

?NAME#264369تركًمحمد المصطفى4396239

غائبغائبغائب25عارفهند حمضمض4406242

?NAME#253156زٌادقمر الحاج احمد4416247

?NAME#253964محمد نورامنه كرٌم4426248

?NAME#243862رٌاضرٌم النعسان4436249

?NAME#204565عبد االلهمعتصم الكنش4446251

?NAME#265480محمدعفراء الصوران4456252ً

?NAME#253055عبدهللاعلً الشٌخ ٌوسف4466253

?NAME#254671غازيرانٌا الطماس4476257

?NAME#233053أنسرائد جوالق4486260

?NAME#202545عدنانمحمود الطٌار4496261

?NAME#272855صبريمٌساء الحسون4506262

?NAME#284068ٌاسرمرٌم المرع4516263ً

?NAME#2525غائبمحمودرامً جرجنازي4526266

?NAME#254368درزيأمانً االحمد4536267

?NAME#274168سامرهتون منصور4546269

?NAME#273764بدرمرٌم الحلب4556270ً

?NAME#273360عبد اللطٌفاسراء الطالع4566272

?NAME#243761ابراهٌمسارة المحمد4576273

?NAME#255075عبدالكرٌمبٌان المحمد4586275

?NAME#253762عبد الكرٌموضحة دحروج4596276

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 18 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#253964محمدمرح خلوف4606277

?NAME#265581نور الدٌنسناء الزالق4616279

?NAME#254671محمدمرٌم العمر4626281

?NAME#232750محمداالء حمص4636282ً

?NAME#243458عدنانعزة دكدك4646283

?NAME#3131غائبابراهٌمنها الحاج أحمد4656284

?NAME#255479خالدمرٌم قٌبارو4666288

?NAME#234972واصلشٌرٌن ابو العٌون4676290

?NAME#266187مصطفىرزان مصطفى االحمد الٌوسف4686293

?NAME#142438عبد الحكٌمهدى عبد الحكٌم  الدٌاب4696294

?NAME#253964احمدالبتول احمد مصطفى4706295

?NAME#242953خالدعزه خالد حجازي4716514

?NAME#264975فوازابتسام الخضٌر4726517

?NAME#244670عاصمفاطمه عاصم حاج احمد4736538

?NAME#264975عبد العزٌزهبه عبد العزٌز العل4746546ً

?NAME#285785حسنصبا حسن حدٌد4756551

?NAME#203050سلٌمضامن سلٌم الضامن4766552

?NAME#264369سلٌمانوالء سلٌمان الشٌخ عل4776553ً

?NAME#272956عدنانوئام عدنان المحمد الخطٌب4786564

?NAME#265480حمزهمروه حمزه حمزه4796566

?NAME#263864ٌحٌىوعد ٌحٌى سرمٌن4806570ً

غائبغائبغائبغائبعدنانزٌنب عدنان قسوم4816572

?NAME#254974احمدنور الهدى احمد الباشا4826578

?NAME#276087نذٌرظبٌه نذٌر البرازي4836593

?NAME#234164احمدوسام احمد بكور4846598

?NAME#263258محمدهبه محمد ارحٌل4856606

?NAME#265379عوضملك عساف4866612

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 19 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#243761عبدالكرٌممروة عبدالكرٌم المعرات4876614ً

?NAME#245175سعدالدٌنوالء سعدالدٌن بارادان4886615ً

?NAME#255176خلدوناسالم خلدون سقا4896619

?NAME#244670سعٌدخلود سعٌد ضامن4906629

?NAME#243559زٌادسالم زٌاد شقره4916630

?NAME#264874عادللبابه عادل عباس القاري4926639

?NAME#254671محمدفاطمه محمد العلً الخالد4936640

?NAME#253863غالباالء غالب العتر4946642

?NAME#274168محمدسالم محمد تق4956643ً

?NAME#274471زهٌرجمانه زهٌر عدي4966644

?NAME#263258محسنبتول محسن الشام4976645ً

?NAME#263056حسندانٌه حسن المحمد عل4986648ً

?NAME#274471نجم الدٌنعبٌر نجم الدٌن النجم4996649

?NAME#285381محمدنور محمد الحاج مصطفى5006652

?NAME#234467مصطفىفاطمه مصطفى العٌسى5016667

?NAME#263561مٌراناالء مٌران قاضً رٌحا5026668

?NAME#272855صفوانلٌن صفوان الشٌخ خالد5036669

?NAME#233760عبد الرحمنرقٌه عبد الرحمن الحسٌن5046671

?NAME#275178اكرمهبى اكرم شامٌة5056673

?NAME#286189حسٌنبتول حسٌن سنان5066691

?NAME#285381سلٌمانمروه سلٌمان االبراهٌم5076693

?NAME#254570نصرتركٌه نصر زقزوق5086697

?NAME#254873عبدالرحمنهال عبدالرحمن العل5096702ً

?NAME#253257احمدامٌمه احمد المنصور5106709

?NAME#244569عبدالستارنجوى عبدالستار الشقره5116713

?NAME#255479هاللمرٌم هالل الحسٌن5126714

?NAME#274067احمدهبه احمد العبٌدي5136716

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 20 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#253358هٌثماالء هٌثم نموز5146723

?NAME#254570رٌاضاالء رٌاض االخرس5156724

?NAME#254166محمدفاطمه محمد ابو حاتم5166727

?NAME#264975حمودسالم حمود عروان5176732ً

?NAME#255378محمدضٌاء محمد النونه المرجانه5186734

?NAME#263965ٌحٌىاالء ٌحٌى الحزوان5196735ً

?NAME#264066خالدمنال خالد القصاب5206737

?NAME#265682مسعفنوره مسعف عالوي5216738

?NAME#274774حٌانهمسه حٌان بنات5226740

?NAME#244670ٌاسٌناناس ٌاسٌن خلوف5236745

?NAME#264672ادهمرٌم ادهم الجمعة الحسن5246746

?NAME#284068خالدبٌان خالد الحسن5256750

?NAME#255075احمدنور احمد الرزوق5266757

?NAME#243559روافوفاء رواف السلٌمان5276766

?NAME#233760عبدالستاررضٌه عبدالستار الغلبان5286776

?NAME#234467علًسمٌره علً الفجر5296781

?NAME#255580بساممحاسن بسام حاج جنٌد5306785

?NAME#265177محمدقبس محمد صطٌف5316789

?NAME#262753حدوماٌا حدو الشحود5326794

?NAME#3636غائبنجٌبكوثر قصاب5336796

?NAME#243761عبد الكرٌمعدنان االبراهٌم5346806

?NAME#253055انور الساداتاحمد المحمود5356809

?NAME#254974عبد الكرٌمرٌم عز الدٌن5366815

?NAME#282856توفٌقسلمى الحاج مصطفى5376819

?NAME#244064عبد السالمبشرى الصطوف5386824

?NAME#283866معمراٌناس الخضٌر5396826

?NAME#243660محمدسمر السلوم5406831

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 21 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#262753بشارهنادي الحمٌد5416851

?NAME#253257ابراهٌمصفاء الشبٌب5426854

?NAME#272350عبد الرزاقبٌان مشٌلح5436859

?NAME#273966غازيٌمان غٌانه5446860

?NAME#233760فٌصلوالء المدلوش5456862

?NAME#254671خلوفنشمٌه الحسٌن5466872

?NAME#234265ابراهٌمزهرة الحالق5476873

?NAME#242852محمودغاده الشحاده5486878

?NAME#243559عبد هللافاطمه ابو علو5496890

?NAME#204565اسماعٌلمرٌم الحسن5506904

?NAME#253863فارسزٌنب الفارس5516905

?NAME#253257حسنحنان الحاج احمد5526907

?NAME#3535غائبعبد السالمانس الخلٌل5536908

غائبغائبغائب25احمدرانٌا الزهوري5546910

?NAME#244771خالدسحر السطوف5556912

غائبغائبغائبغائبطهمنتهى قداد5566913

?NAME#205272محمدلطفًمنى حمود5576955

?NAME#202848محمد لطفًرنى حمود5586957

?NAME#234063ٌاسٌنشفاء زٌدان5596968

?NAME#244367محمودسوسن طالب5606977

?NAME#195069عبدهللابتول المحٌمٌد5616982

?NAME#243054حسانتبارك تركمان5626986ً

?NAME#243357محمد زكًدٌمه الشٌخ طه5636988

?NAME#183553عوضعمار العرباش5646991

?NAME#224870خالدمصطفى دبوري5657000

?NAME#274471محمد غٌاثمروه الخطٌب5667008

?NAME#184058احمدوصال عجاج5677023

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 22 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#182947حمدمرٌم الشالش5687026

?NAME#203858محمودمصطفى الحسن5697028

?NAME#282755محمدصفاء األحمد الخلٌل5707034

?NAME#254368أحمدصباح العبدهللا القدور5717036

?NAME#213152مصطفىزٌنب المشعان5727062

?NAME#272956مصطفىجهٌنه الشحاده5737064

?NAME#263561فائزٌاسمٌن المرع5747103ً

?NAME#273461طاللدعاء الخان5757104ً

?NAME#242953رٌاضمحمد الدٌاب5767108

?NAME#253459عبد الحمٌدطارق شٌخ عمر5777123

?NAME#174158معنغفران حلبٌه5787130

غائبغائبغائبغائبمازنارٌج الحالق5797131

?NAME#272148محمد طاهررابعه العمر5807137

?NAME#263258جوداتصونٌا سالمة5817138

?NAME#242852احمدرغد احمد5827172

?NAME#243458سلطاننسٌبه الرحٌل5837185

?NAME#233861إبراهٌمفاطمه الكشتو5847187

?NAME#232952سعٌدامل المحمد5857193

غائبغائبغائبغائبمهندلجٌن رحمون5867218

?NAME#244266عبدالمجٌدسمر بٌدق5877255

?NAME#233255فٌصلبٌان القاسم5887271

?NAME#232952محمدهبه قلفا5897272

?NAME#292251عبد الرزاقدعاء العتوك5907297

?NAME#2525غائباحمدعبد الحمٌد الخضٌر5917308

?NAME#244569عبد المجٌدخالدٌه البكري5927313

?NAME#173350غازيعمر الجرٌو5937314

?NAME#243559عماد الدٌنماجدة علوان5947357ً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 23 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#253661حسنبشرى حاج احمد5957362

?NAME#204262محمد مالكرشا الناصر5967364

?NAME#213051ابراهٌممً المحمد5977387

?NAME#234467محمودأسماء الخلٌف5987420

?NAME#214061محمدحال السلٌمان5997432

?NAME#184967احمدسناء صطوف6007437

?NAME#273663مأمونحال سرمان113014ً

?NAME#284674أحمددعاء فقاس213018

?NAME#244973خالدحنان عثمان313044

?NAME#235073علًفدوى االحمد413059

?NAME#265783عبد هللارٌمة األحمد513060

?NAME#255176مالكفاطمة االسود613064

?NAME#242044عبد المنعمرغد حاج جدوع713066

?NAME#224971محمد سعٌدٌوسف المحلول813076

?NAME#294978بساملٌلى سبسب913080ً

غائبغائبغائبغائبحسٌناحمد الشدهان1013091

?NAME#233457عزاتفطٌم الحوران1113093ً

?NAME#244064صفوانضحى المحمد1213100

?NAME#265884مصطفىدعاء دب1313101ً

?NAME#233558عبد الكرٌمرنٌم غبشة1413102

?NAME#254772عبد هللامنتهى السلٌمان1513104

?NAME#263763حمادعواد المحمد1613112

?NAME#215273احمدعلً قندح1713114

?NAME#253459علًرشان محمد دٌب1813122

?NAME#255580ناصرندى دبٌس1913151

?NAME#254469محمد رضوانبنان عثمان2013158

استضافة إدلب

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 24 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#253560صالحمنال االبراهٌم2113173

?NAME#234770قاسماٌمان القاسم2213176

?NAME#235275قاسمخدٌجة القاسم2313177

?NAME#224062حسٌنخالد الطوٌر2413178

?NAME#264369احمدمحمد حسام قشٌط2513179

?NAME#254671محمدصفاء جوخدار2613187

?NAME#235073محمد رجبانعام خربوط2713188

?NAME#234063محموداسماء الرشٌد2813189

غائبغائبغائبغائبحسٌنمروى احمد عٌد2913194

?NAME#235174فٌاضٌمان الٌوسف3013197

?NAME#233356عبد الحكٌممرح الٌوسف3113199

?NAME#264975محمدعائشة العبود3213200

?NAME#213960عبد الرزاقماهر العلً البكور3313203

?NAME#223860عبد الرحمناالء الدٌري3413205

?NAME#245478محمودحسن الٌوسف3513206

?NAME#233356طاللخالد المشرف3613207ً

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمناالء سواري3713208

?NAME#253560احمدمرٌم الكنش3813209

?NAME#274875احمدربا العبود3913210

?NAME#274370احمدهبا العبود4013211

?NAME#264672خالدمرام خطاب4113212

?NAME#254166محمد خٌراٌمان نداف4213217

?NAME#234871محمدبدور السفر4313224

?NAME#255176عبد الستار ضٌاء سوتل4413227

?NAME#254469سلطانعٌوش الخطاب4513229

?NAME#253661عبد هللا فاطمة العبد هللا4613232

?NAME#262854علًحلوم المحمد4713233

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 25 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#255984احمددعاء الخلف4813234

?NAME#243357نور الدٌنامل العبد هللا4913235

?NAME#223052محمودامانً العكلة5013236

?NAME#296695عبد المجٌدنور رمضان5113237

?NAME#274572محمدشٌم العل5213238ً

?NAME#233457فاٌزرٌم الجرعب5313239

?NAME#234871عبد هللااٌمان االمٌر5413240

?NAME#274875منٌرمحمد علً كاشور5513242

?NAME#243458حسنسوزان بلوظ5613244

?NAME#214061عبد هللارؤى الٌوسف الضاٌع5713247

?NAME#253257محمداٌمان اسوٌد5813252

?NAME#245175محمدنجالء العلً الثلج5913255ً

?NAME#256489مصطفىجواهر المحمد6013260

?NAME#265682حسٌن فاطمة الحمود6113261

?NAME#264268ٌاسرغنوة الحلب6213263ً

?NAME#245175محمددعاء الرفاع6313265ً

?NAME#252954فراس لؤي القاسم6413274

?NAME#263561عبد هللامحمود االطوٌل6513277

?NAME#255479حسٌنوعد االحمد6613279

?NAME#274168 احمد عمادامانً طماع6713280

?NAME#256792عمراالء نجٌبة6813281

?NAME#253863اسامةاسماء اواب6913282

?NAME#225476احمدملك فتوح7013283

?NAME#235174عبد الحمٌددٌانة البكور7113287

?NAME#253156بسامبتول الجواد7213291

?NAME#276188محمد محً الدٌندٌانا زٌدان7313294

?NAME#213253عبد هللاحسن جعفر7413295

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 26 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#265177خالدخدٌجة المحمد7513296

?NAME#273966هشاملمٌس الجمعة7613297

?NAME#233356موسىحنان رمضان7713298

?NAME#263965ماموناٌة النجم7813300

?NAME#225072لؤينور المرع7913301ً

?NAME#274067هٌثمرهف ابراهٌم8013303

?NAME#255580انسلمى الحمٌد8113304

?NAME#286088جمعةهبة بردان8213305

?NAME#306393توفٌقهٌام المصري8313309

?NAME#276390بدر الدٌنمحمد غٌث اربٌع8413310

?NAME#233962ٌونسعلً الحسٌن8513311

?NAME#193958عبد الكرٌمباسل االصالن8613315

?NAME#283260محمدثرٌا حمادة8713316

?NAME#243155عبد الرحمننور عنفلٌص8813317

?NAME#243357فوازدنٌا غفرج8913320ً

?NAME#235376ٌاسركوكب الحسون9013321

?NAME#284472علًهبة الشمان9113324

?NAME#233356سامرامانً حوران9213325ً

?NAME#265682عبد الفتاحاسراء تاجة9313326

?NAME#284876محمدبشرى دناور9413330

?NAME#253964عبد الرحمنرلى السلوم9513336

?NAME#264369حمزههدى االمان9613337

?NAME#283058ناٌفخدٌجة السلوم9713338

?NAME#281947نشاتثرٌا الخلوف9813340

?NAME#173754محمداحمد االسمر9913342

?NAME#204363خالدمنى الهنوس10013345

?NAME#274673محمدسرى الضاهر10113359

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 27 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#234972محمد ولٌدهنا سنقرغرٌب10213360ً

?NAME#234770محمد خٌرعمر البو10313361

?NAME#274976سلٌماحمد النداف10413363

?NAME#253560سعدغزل اوضه باش10513364ً

?NAME#254267حسامانتصارعابد10613368

?NAME#244872فاضلامتثال طماع10713369

?NAME#266288حمدوهبة السٌد10813374

?NAME#283159محمدسامٌة العنٌن10913384

?NAME#283361محمدثناء العنٌن11013385

?NAME#194564احمدرهف نجار11113386

?NAME#215374ٌوسفعلٌاء الٌوسف11213388

?NAME#243458ٌحٌىمرح عوٌضة11313389

?NAME#3434غائبمحمدفاطمة منصور11413394

?NAME#254065محمدتسنٌم زنكلو11513395

?NAME#254166محمدهبة شٌحان11613396

?NAME#244872محمد منذرلجٌن الكامل11713397

?NAME#234972احمدشذى مبٌض11813402

غائبغائبغائبغائبمحمدبراءة ابراهٌم11913406

?NAME#263763انٌسندى صواف12013420

?NAME#275784احمدامتثال الدٌاب12113430

?NAME#244165اسعدمدٌحة صٌموع12213431

?NAME#194867عبد هللامحمد الحسٌن12313432

?NAME#194261حسنمحمد العل12413433ً

?NAME#194463عبد الكرٌمامل العٌسى12513434

?NAME#194160عبد الجلٌلادٌب الحسٌن12613435

?NAME#283361احمدذكاء سعد الدٌن12713447

?NAME#264470حسنلبنى زٌن12813465ً

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 28 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#284371بدٌويعندلٌب بدٌوي12913468

?NAME#244973مرعًرشا الحسٌن السلٌمان13013476

?NAME#203151عمررٌم االحمد الخلٌفة13113480

?NAME#235174سمٌرفاطمة سلهب13213481

?NAME#234770احمدوفاء العلٌوي13313482

?NAME#223557مصطفىحٌاة شٌخ الحارة 13413493

غائبغائبغائبغائبمحٌمٌداحمد المحمود13513497

?NAME#264975احمدروٌدة الكشتو13613506

?NAME#214465ابراهٌمعائشة مرع13713516ً

غائبغائبغائبغائبهشامنٌرمٌن المحمد13813519

?NAME#184765مصطفىاحمد الفارس13913522

?NAME#243862مدحتاٌة حمرٌن14013526

?NAME#243963فرٌدسالم عوض14113528

?NAME#244266فرٌدنارٌمان عوض14213529

?NAME#254368هٌثمصبا عنجران14313530ً

?NAME#194867حمٌدغٌداء العل14413536ً

غائبغائبغائب19احمدسماح نجار14513539

?NAME#204464محمد دٌبدعاء بعبر14613542

?NAME#234366مصطفىاٌمان القاسم14713554

?NAME#245377عبدهللاسارة الكرنازي14813571

غائبغائبغائبغائبمحمد هٌثمرنٌم السلٌم14913613

?NAME#254570بشٌربشرى ماض15013638ً

?NAME#243357عبد القادرنسور علوش15119113

?NAME#225375هدٌل  سٌد ٌحٌى15219441

?NAME#183856عبد المنعمحمزة االحمد114166

?NAME#244670سلٌمأمٌمة المعرٌن214185ً

استضافة  تدمر

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 29 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#243256خالدزٌنب االحمد314186

?NAME#223658زٌادمحمد الشاوٌش414192

?NAME#215071احمدرامٌا عرندس514217

?NAME#184260زهدينجالء حمد614220

?NAME#302757محمدنور العبد الخلٌل714224

?NAME#253055محمدنور محمد خالد814228

?NAME#225375مصطفىاسراء المصري914230

?NAME#214364احمدهزار جعبو1014234

?NAME#274774عبد الصمدختام الهبرة1114236

?NAME#274673ٌاسٌنعلٌاء عل1214242ً

?NAME#173249عبد المعٌنتمٌم الحمود1314245

?NAME#244064ابراهٌممنتهى معجون1414248

?NAME#253863عدنانوالء العوٌر1514250

?NAME#253156مٌسرسراب السقر1614251

?NAME#173552محمودامجد الدٌبان1714257

?NAME#223557عبد الرزاقماجدة شرار1814260

?NAME#253661احمدامتثال السٌد1914349

?NAME#283563محمدنورا محمد عبدو2014360

?NAME#254873علًأرٌج عواد2114441

?NAME#255075شعبانأنس المصطفى114025

?NAME#204161حمدومرٌم الشدهان214037

?NAME#303565حمودمروة حمود محمد314041

?NAME#254469ابراهٌمغٌثاء البزوٌر414044

?NAME#295584نصرهللاأمٌرة الحسن514048

?NAME#264773أحمددانٌة الدٌمان614050ً

?NAME#285583هزاعمنى الفارس714051

استضافة الفرات 

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 30 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#233659محمد مروانماجدة حمد814052

?NAME#285482حمودرحاب التمر914060

?NAME#285583أحمدآالء الرجب1014061

?NAME#284573عبدالعزبزعلً الحاج عبدهللا1114065

?NAME#254772حسنغالٌة القاسم1214068

?NAME#203555رضوانأحمد الحسن1314069

?NAME#214970غازيفرح غازي حمدان1414071

?NAME#242852عٌدشالش الخلٌف1514073

?NAME#262854نصرخلٌل ٌوسف1614074

?NAME#214465مصطفىرجاء أحمد1714076

?NAME#223456محمودأحمد دندل1814077

?NAME#253762عزامفرات العبد البوعرٌب1914079

?NAME#253560أٌمنلطٌفة الزٌن2014083

?NAME#192645ولٌدمارٌا طالب2114086

?NAME#203757محمودأحمد الخالد2214087

?NAME#182543مروانخالد ٌوسف الخالد2314091

?NAME#183755ناصرخالد الوقاع2414092

?NAME#193756أحمدبشار الخلف2514094

?NAME#263763محمدبتول جمال2614097

?NAME#244266محمدضحى المحٌمٌد2714098

?NAME#244670فٌصلفاطمة الموسى2814099

?NAME#202848عبد الحنانبٌان الحسن2914105

?NAME#256287عبدونجاح دعبول3014107

?NAME#296392امجدامنة شقفة3114109

?NAME#294372مصطفىدجانة الرواس3214110

?NAME#215172عبدووسام الحمادي3314113

?NAME#213657عبد الرحمننجالء المحمد3414114

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 31 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#203252حسناحمد العل3514119ً

?NAME#254065حسٌنبتول داٌخ3614120

?NAME#264066خالدربى شكوه3714122

?NAME#244670عبدرغد الصالح العكلة3814123

?NAME#244569عبد الرحمن شهد العٌسى الحاج3914124

?NAME#223153ابراهٌماٌمان الموسى المحمد4014125

?NAME#263460موفقرٌمة قاسم4114129

?NAME#204464عدنانوسن شقره4214135

?NAME#233861ٌحٌىفاطمة اسماعٌل4314141

?NAME#234871احمداسماء ابراهٌم4414142

?NAME#222446عبد هللاطٌف دروٌش المطرد4514143

?NAME#303666محمد عٌدغنوة العٌطة4614145

?NAME#263460حسٌنهٌا الحمٌدي4714146

?NAME#265379محمدنور الضامن4814148

?NAME#233962ٌاسرامل الخطٌب4914154

?NAME#295382محمدهال االحمد5014157

?NAME#252550موسىباسلة العل5114159ً

?NAME#262652مصطفىعبد هللا حسو5214160

?NAME#252550محسنشادي الجاجة5314162

?NAME#284472خلففاطمة الزهراء المزعل5414163

?NAME#244064محمدسلمى السلوم5514164

?NAME#295382ٌوسفسمٌة الحمود5614169

?NAME#264167عبٌدعبٌر الجاسم5714173

?NAME#263359أنورهٌا الهندي5814177

غائبغائبغائبغائبصطوفمحمد الخطٌب5914179

?NAME#244872ابراهٌمفوزٌة جماشٌري6014181

?NAME#264167محسنمؤمنة الخطٌب6114183

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 32 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#193251عبد السالممها المحٌمٌد6214184

?NAME#246286نشأتأمانً االحمد6314191

?NAME#243862عبد الهاديمحمد الشقٌع6414193

?NAME#184159خالدمحمد المحمود6514194

?NAME#286290احمدآمنة حسو6614199

?NAME#264773نجٌباسماء مصٌن6714208ً

?NAME#253055عبد العزٌزنسٌبة فلفل6814209

?NAME#263864مارٌومٌراي سعادة6914210

?NAME#223759عبد السالمٌعقوب الكفت7014211

?NAME#203959عبد الستارقمر حدٌد7114212

?NAME#264470خالدشٌماء المصري7214213

?NAME#204161نزارعبد االرزاق بحري7314216

?NAME#253863هائلهناء السالم7414222

?NAME#223355محمودفاطمة العثمان7514231

?NAME#193756ناعسمحمود الخلٌف7614238

?NAME#243256عدنانرنا االسعد7714239

?NAME#213859عمرسارة حمادة7814244

?NAME#253257مصطفىرجاء الجاسم7914263

?NAME#213051ابراهٌمبٌان االحمد8014267

?NAME#283462محمدفاطمة محمد القاسم8114280

?NAME#213859علًامانً حمٌد8214281

?NAME#184058علبد الكرٌممحمد دالً بالطة8314298

?NAME#5353غائبمحمد معٌنرٌم الخلٌف8414305

?NAME#243458محمد جمالصبا عبد الرحمن8514310

?NAME#223860محمددعاء العباس8614328

?NAME#213960محسنسمر القاسم8714334

?NAME#253459حٌانرغد حسن8814356

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 33 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

غائبغائبغائبغائبمحمودخلف العٌسى8914363

?NAME#234265هٌثمدٌمة الخطٌب9014369

?NAME#243963بسامأحمد عبد الرحمن9114391

?NAME#255176زٌادروان الخطاب9214403

?NAME#213859محمودفرح سلطان حمٌد9314436

?NAME#203151محمدسالم الصٌاح1777

غائبغائبغائبغائبمحمدندى  المحمد21133

?NAME#235477سلٌمزٌنه الجاسم31146

غائبغائبغائبغائبرجبنور محمد الحسن41252

غائبغائبغائبغائبمهديمحمد الحسٌن51271

غائبغائبغائب28خالدنجٌمه الحمود61325

غائبغائبغائبغائبحسنردٌنة سوٌد71451

غائبغائبغائبغائبخالدإٌاد العبود81588

?NAME#114152مٌشٌل نور شٌحه 91651

غائبغائبغائبغائبراكان مٌساء الحمدو 101820

غائبغائبغائبغائبمحمدمصطفى النعسان 111830

?NAME#4141غائبعدنان العزو121867

غائبغائبغائبغائبفجرهانً االحمد132000

غائبغائبغائبغائبمحمدعبد الكرٌم الحماد142011

غائبغائبغائبغائبموسى عهد العل152030ً

غائبغائبغائب17عبد هللاوسام العبدهلل162055

غائبغائبغائبغائباحمدمروة العبد172081

غائبغائبغائبغائبحسٌننور احسنة182099

غائبغائبغائبغائباحمدمحمد الحسٌن192102

?NAME#5858غائبتمٌمعلً اٌوب202112

غائبغائبغائبغائبمحمد محسنحسن الحسن212121

غائبغائبغائبغائبمحمدنور القاسم الصطوف222147

            راسبون رابعة 

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 34 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

غائبغائبغائب17عبدالرزاقعبدالكرٌم الٌاسٌن232169

غائبغائبغائب15حسٌنفلاير العل242174ً

غائبغائبغائب18علًمحمد المحمد252176

غائبغائبغائبغائبممدوحسلٌمان العمر الدٌري262177

غائبغائبغائب20احمدمروه المحمد عل272214ً

غائبغائبغائبغائبعصامعفراء الخطاب282257

غائبغائبغائبغائبفٌصلثرٌا الحسٌن292262

غائبغائبغائبغائبهالل خالد الزٌدان302267

غائبغائبغائبغائبعبدهللاسناء الحمدو312294

غائبغائبغائبغائبٌاسراحمد الحسن322323

غائبغائبغائبغائبخالدبراءه العثمان332338

غائبغائبغائبغائبفٌصلمحمد الحاشم342342

غائبغائبغائبغائببرهانمٌساء طحبش352402

غائبغائبغائبغائبرسالنمرح المحمد362432

?NAME#3232غائبمحمد راتبزكرٌا الشٌخ372435

غائبغائبغائبغائبموسى محمد البكور382503

غائبغائبغائبغائبخالدصفاء العبٌد392545

غائبغائبغائبغائبخالدعاٌده الرجب402548

?NAME#243761ٌوسفعبد الحمٌد دعبول412565

غائبغائبغائب17خالدعدنان الجٌجاوي422568

غائبغائبغائبغائبمصطفىبشرى المحمد432587

غائبغائبغائبغائبرزق هللالبانه مخٌبر442588

غائبغائبغائبغائبمحمد نوربثٌنه العبد452614

غائبغائبغائب10سمٌرفادي العٌسى462620

غائبغائبغائب26خالدهبه السلٌمان472622

غائبغائبغائب11عبدالكرٌمرٌم العل482671ً

غائبغائبغائب16عدنان سعٌد الخضر492699

غائبغائبغائبغائبعامرمحمد الجمال502714

غائبغائبغائبغائبحٌانهٌام المصطفى512746

غائبغائبغائبغائبمحمدصفوان الغاوي522753

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 35 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#103545عبدالحلٌم مضر الحسن532760

غائبغائبغائبغائبجاسممحمد االبراهٌم542775

غائبغائبغائبغائبمحمودغالٌه الخاروف552779

?NAME#223153ٌوسفٌاسٌن النبهان562793

?NAME#192443غازيمخائٌل فروح572833

?NAME#2626غائبنوافمٌخائٌل شحاده582869

غائبغائبغائب10شاهٌنأٌهم طعمه592871

غائبغائبغائب10فرٌدمارٌنا رفقه602896

?NAME#17320بكورجهان السماعٌل 612925

?NAME#143145طالل منال المصري622941

غائبغائبغائب20أحمددنٌا الحمادي632972

غائبغائبغائبغائبجمٌلبشرى سعود642980

?NAME#3333غائباٌمانمٌالد نسب653024

?NAME#244670حسنهبه طرن663027

?NAME#193453محمد الطلبعدي الحمٌد673029

?NAME#2929غائبمحمودمعاوٌه األحمد683033

?NAME#232750أحمدعلً الجرو693091

غائبغائبغائبغائبفارسمٌالد الحسٌن703107

غائبغائبغائبغائبهٌثمساري زحلوق713140

غائبغائبغائبغائبأحمدفاطمة الخضٌري723146

غائبغائبغائب16بولسمٌالد اسبر733153

غائبغائبغائبغائبزٌادعبدالباسط الرحمون743159

غائبغائبغائب16دعاسسالً اسبر753170

غائبغائبغائبغائبمحسنمازن الحسٌن763178

غائبغائبغائبغائبعقلخطاب الحسٌن773183

غائبغائبغائبغائبمحمودبسمه الصالح783205

غائبغائبغائبغائبأكرمفادي رحال793232

?NAME#103242خالدحمدو سواري803254

غائبغائبغائبغائبولٌدعبدهللا الٌوسف813265

غائبغائبغائب14محمدٌاسر العٌد823269

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 36 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

غائبغائبغائب12مدٌنهٌا العل833301ً

غائبغائبغائب20زٌادعزام المصطفى843304

غائبغائبغائبغائبحسٌنٌوسف الٌونس853305

غائبغائبغائب12حسٌنعلً العٌسى863320

غائبغائبغائبغائبخالدوالء محمد العل873329ً

غائبغائبغائب13صبحًعائشه داود883344

غائبغائبغائب13مصطفىغفران الهنداوي893347

غائبغائبغائب10الٌاسجونً حنا903349

غائبغائبغائبغائبعلٌويتوفٌق العلٌوي الحلب913351ً

غائبغائبغائب24محمدصفاء المحمد بنت آمنة923402

غائبغائبغائبغائباحمدمحمد الحلب933407ً

غائبغائبغائب17عبدالعزٌزٌاسمٌن قطٌن943433ً

غائبغائبغائب23برهومضاهر ضاهر953448

غائبغائبغائبغائبجمٌلجمٌله الصالح963450

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنفاطمه المحمد المحمود973460

غائبغائبغائبغائباحمدعلً االحمد983474

غائبغائبغائب20خالدمصطفى ملحم993507

غائبغائبغائبغائبعبدهللافداء الصطوف1003525

غائبغائبغائبغائبمصطفىامل المحمد الخلٌل1013549

غائبغائبغائبغائبتٌسٌردعاء كرٌم1023586

?NAME#153449أحمدمهند الخالد1033596

?NAME#233962محمدعبد المجٌد األحمد الشموط1043599ً

غائبغائبغائبغائبٌوسفٌانا عقاد1053617

?NAME#163450أحمدحسٌن الحلو1063675

?NAME#275683صالحمحمود الغزال1073787

?NAME#265985ٌاسٌنبشار العٌسو1083798

?NAME#254570اسماعٌلعلً شبٌب1093804

?NAME#285280ٌوسفمجد مك1103915ً

?NAME#254772نضالمحمود طٌبان1113944ً

?NAME#203656هشامأحمد الشٌحان1123976

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 37 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

?NAME#213657ماجدبراءه األحمد1133992

غائبغائبغائب26رفعاتبدٌعه بنات1143998

?NAME#253358هوشانمحمد امٌن أحمد1154041

?NAME#162844ماجدمحمد النعسان1164051

غائبغائبغائبغائبأحمدرؤى المحمد1174085

?NAME#173350عبد الرحمنمحمد عبدالرحمن محمود1184091

?NAME#153146حازمهدى البكور1194183

?NAME#263864محمدبشٌر قسوم1204185

غائبغائبغائبغائبعدنانسند الحسٌن1214187

غائبغائبغائبغائبعبدهللامحمد العباس1224230

?NAME#203555ولٌدمحمد ولٌد الجٌجاوي1234232

?NAME#133043أحمدفاطمة الجٌجاوي1244235

?NAME#253964ٌحٌىآمنة الشٌخو1254246

?NAME#103343خالدنصرهللا المحمود1264260

غائبغائبغائبغائبمحمدلمٌاء الغاوي1274287

?NAME#253156طلٌعمروة الحمود1284332

غائبغائبغائبغائبخالدماجد الصالح1294338

?NAME#223557محمدأٌهم العبدهللا1304354

?NAME#174259ابراهٌممحمد العتر1314375

غائبغائبغائب16محمد آالء البكور1324415

غائبغائبغائب10ابراهٌممحمد تلٌت1334438ً

غائبغائبغائبغائبمحمدشهناز محمد الحسن1344445

غائبغائبغائب14عزٌزصبا الخازم1354506

غائبغائبغائب11جرجسباسل رباح1364508ً

غائبغائبغائبغائبموفقنور موفق البرازي1374512

غائبغائبغائب15محمدعمر األحمد االبراهٌم1384514

?NAME#203959أحمداسماعٌل ابو طبشة1394535

?NAME#154055احمدمصطفى احمد المحمد1404567

?NAME#223052عبدالكرٌمعلً علً ه1414571ً

?NAME#254267محسنفاطمة السلوم1424577

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 38 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

غائبغائبغائب15عبدالكرٌمأسماء عبد الكرٌم األحمد1434583

غائبغائبغائب19ٌاسرهند الضامن1444909

?NAME#172744صالحفاطمه صالح المحمد1454923

?NAME#191938محمدهٌثم الخطاب1464984

?NAME#173148مصطفىدنٌا مغمومة1475009

غائبغائبغائبغائبأحمدمروة وهب1485022ً

?NAME#244165حافظمالك الشٌخ1495062

?NAME#233861سلٌمانمعتز العمر1505077

غائبغائبغائب17سالمنور جاموس1515099

?NAME#194463عبدالرزاقمحمد سالم خلوف1525114

?NAME#193251منذرسندس كزكز1535115

?NAME#152338أحمدعمار القدور1545125

?NAME#143953عبدالكرٌمبراءه الحسن1555131

?NAME#162036راجحصبحً العوض1565146

?NAME#224567محمدٌاسمٌن رمضان1575166

غائبغائبغائب24حسٌنصهباء حاتم1585221

?NAME#153853محمدابراهٌم الجاموس1595233

غائبغائبغائب15ابراهٌمأسماء الشحادة1605264

?NAME#153045أحمدفارس المحمد1615278

?NAME#93847عبدالمنعممحسن الحصرٌة1625289

?NAME#153651محمودعفراء المراد1635345

?NAME#183048محمدمعن الحسٌن1645411

?NAME#163551خالدأحمد خالد الفارس1655457

?NAME#213758اٌوب العبدهلل1665468

?NAME#153752فٌصلمحمد ٌاسٌن قس1675486ً

غائبغائبغائب21بشرى المنال محمد1685511

?NAME#164056جمالعبود العمر1695514

?NAME#233760عبدمحمد الخلٌل1705516

غائبغائبغائب16محمدفاطمة محمد1715529

غائبغائبغائب22أحمدصباح برٌك1725539

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 



39 من 39 صفحة 

ً كتابًةرقما

جامعة حماه

2019 - 2018:  العام الدراسً القٌاس و التقوٌم        : المادة كلٌة التربٌة 

 السنة الرابعة

النظري مالحظاتم
المجموع

اسم األباالسم والشهرة

السنة الرابعة أساسٌون 

الرقم 

الجامعً
العملً

االولى        :           الدورة نظري   + عملً : نوع اإلمتحان 

12/02/2019فصل أول                   :   مواد 

غائبغائبغائبغائبنشأتعماد األحمد1735573

?NAME#153247عدناناسراء الدٌري1745586

غائبغائبغائبغائبحمزةعمار الخالد1755613

?NAME#225173خالدكمال الجاسم1765623

?NAME#153954محمدمروة سفره1775633

?NAME#163349هٌفاء الجاسم1785644

?NAME#242852محمودمحمد نور الدروٌش1795652

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنسمٌرة الحسٌن1805707

?NAME#4444غائبعبد الكرٌمناهد الخلف1815740

?NAME#205070عبد القادرربا الرحمون1825743

غائبغائبغائبغائبنورسرندالحاج لطوف1835795

غائبغائبغائب10فٌصلربا كرابٌج1845821

?NAME#153449عبد الحكٌممعاذ الشبٌب1857306

غائبغائبغائبغائبخالدبتول الغرٌب1865832ً

?NAME#3434غائبعمراحمد جعبو1877366

?NAME#3838غائبوجدان المحمد1886259

?NAME#175976محٌسنرٌاض السلوم1897312

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ
رئيس شعبة االمتحانات                     رئيس اللجنة

دارين سوداح.   عبد الحميد الشعار                        د

سهام زيدان: أمين السر

محمود العبد هللا: عضو 

زين أزهر: عضو 

رغدة المرعي: عضو 


