
جامعة حماه /1/ صفحة 

كلية التربية

التعلٌم االلكترونً: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 /  1 / 31:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

غائبغائبغائب21عٌدومحمد عٌدو الحسٌن12715

غائبغائبغائب27علًحسن موسى22971

ست و ثمانون 226486ٌوسفمجد مك33915ً

غائبغائبغائب19خالدعمر العبود44078

اثنتان و سبعون 205272محمدكرم طومان55118

غائبغائبغائب19علًأحمد علً المصطفى65434

خمس و ستون 194665محمدمحمود شقشوق75435

غائبغائبغائب24علًأدهم السوٌدان85645

إحدى و ثمانون 216081ٌاسٌنمحمد ٌاسٌن شنو95797

اثنتان و ثمانون 235982عبد الحًبشار االبراهٌم106807

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

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 حماه /2/ صفحة 

كلية التربية

التعلٌم االلكترونً: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 /  1 / 31:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

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 حماه /3/ صفحة 

كلية التربية

التعلٌم االلكترونً: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 /  1 / 31:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

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 حماه /4/ صفحة 

كلية التربية

التعلٌم االلكترونً: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 /  1 / 31:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

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 حماه /5/ صفحة 

كلية التربية

التعلٌم االلكترونً: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 /  1 / 31:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

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 حماه /6/ صفحة 

كلية التربية

التعلٌم االلكترونً: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2019 /  1 / 31:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسً األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

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 حماه /7/ صفحة 

كلية التربية

6464مجد مكي53915

6060محمد ياسين شنو5797

5959بشار االبراهيم6807

5252كرم طومان5118

4646محمود شقشوق5435

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 حماه /8/ صفحة 

كلية التربية

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 حماه /9/ صفحة 

كلية التربية

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 حماه /10/ صفحة 

كلية التربية

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 حماه /11/ صفحة 

كلية التربية

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 حماه /12/ صفحة 

كلية التربية

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


