
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

ست و عشرون 2626عامرساره فروح16892

ثمانً عشرة 1818ابراهٌمحبٌب عٌد26926

اثنتان و ستون 6262احمدلبانا العٌسى36927

اثنتان و خمسون 5252رافعرٌم القاسم46928

اثنتان و ثمانون 8282عدناننغم االحمد56929

اثنتان و خمسون 5252طاللمٌساء العثمان66931

خمسون 5050محمد خٌرمنار سبسب76935ً

اثنتان و ستون 6262عبد الرزاقأالء الحمدو86944

اثنتان و أربعون 4242عبدالعزٌزرٌم األحمد96946

ست و أربعون 4646محمدملك الشدهان106948

أربع و أربعون 4444عبد الجباراسالم الخطٌب116949

ثمان و ستون 6868نادرفاطمة لدعه126952

ثالثون 3030محمدفاطمة االحمدالشٌخ الصٌادي136953

خمسون 5050رامزانعام الخالد146954

اثنتان و أربعون 4242محمدهدٌل الشٌخ156956

اثنتان و ثالثون 3232محمدشٌماء الحسٌن166958

ثمان و عشرون 2828رامزسالم الخالد176960

أربع و ثالثون 3434عبدالعزٌزجلنار الحسن186962

ست و أربعون 4646احمدبٌان االحمد196964

أربعون 4040احمدمنى الجمعه206966

ست و خمسون 5656كمالأالء الحسٌن216969

ثمان و خمسون 5858محمدسالم مصٌن226970ً

خمسون 5050ٌاسرتسنٌم الصبوح236973

ستون 6060محمودرزان العوض246980

خمسون 5050محمد سعٌدعبٌر الحسون256981

أربعون 4040كمالماري قدٌسه266983

ثمان و أربعون 4848مطٌعفال عوكان276984

اثنتان و خمسون 5252احمدنور االحمد286985

ثمان و ثالثون 3838سامرمارلٌن العبدهللا296987

عشرون 2020سامرندٌمه االسعد306989

ثمان و ثمانون 8888نصرهللاصفا معراوي316990

ثمان و ستون 6868نصرهللامروه معراوي326998

خمسون 5050غازيساره خالد337001

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً
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النظري

ثمان و ستون 6868عبد القهارعائشة الجمال347002

اثنتان و ستون 6262محمدصفٌه ابوقصره357003

ثمان و ستون 6868رسالنروال بردان367004

أربع و ستون 6464فٌاضوفاء الفٌاض377005

اثنتان و سبعون 7272اسامهشٌماء الناصر387006

ثمان و خمسون 5858حسٌنملك الكدور397007

أربع و أربعون 4444أحمدأمانً االبراهٌم407009

أربع و أربعون 4444عٌسىابتسام بلوظ417010

اثنتان و خمسون 5252بسامفاٌزه دوش427011

أربع و سبعون 7474حسنهبه حسوب437012ً

ست و عشرون 2626ٌوسفاسماء البكور447014

ثالثون 3030محمدهبه العز الدٌن457015

ثمان و ثالثون 3838مصطفىنور الهدى منصور467016

ثالثون 3030أحمداالء الزٌدان477017

عشرون 2020سهٌلغٌداء العبد المحسن487018

ثمان و ستون 6868نادربشرى العبود497019

أربع و خمسون 5454بدٌعراما السودٌن507020

ست و عشرون 2626مخلصرامٌا الجروج517021

اثنتان و ستون 6262محمداسراء الحمو527022

ست و سبعون 7676محمدساره الخراط537024

ستون 6060سعد الدٌنمنٌره العموري547025

أربع و خمسون 5454ٌحٌىفرح الملحم557027

ست و أربعون 4646محمودآسٌا دناور567029

اثنتان و ستون 6262مصطفىمحاسن الحلب577031ً

ست و أربعون 4646احمدفاطمه العباس587032

ثمان و أربعون 4848طاهرمً االحمد597033

ست و سبعون 7676داٌخلٌن الداٌخ607039

أربع و ثالثون 3434عبد المالكعبد الرحمن الحمشو617041

اثنتان و ثالثون 3232محمد معتزسدره االصفر627043

ثمان و أربعون 4848خالدرٌم جعفر637047

اثنتان و ستون 6262محمودفاطمه قٌمة647049

غائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد657051

أربع و ثمانون 8484عمرفاطمه وهب667052ً

أربع و سبعون 7474أحمدمكٌه نبهان677053
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ثمان و ثالثون 3838أحمدصفاء المحمد687055

غائبغائبغائبمحمد مصعبهٌا الجندي697058

ثالثون 3030غسانساندي سلوم707066

ثمان و أربعون 4848طالبرباب الونوس717068

ست و عشرون 2626عبد الحمٌدبتول جرجوم727072ً

اثنتان و أربعون 4242غبد السالمرباح طنٌش737075

خمسون 5050غازيرانٌا العل747078ً

ثمان و أربعون 4848سالمأفامٌا دونه757079

ست و أربعون 4646أٌمننورا قالوٌز767080

خمسون 5050نهادرٌتا حداد777081

ثمان و ثالثون 3838حسنٌاسمٌن الحسٌن787082

أربع و أربعون 4444ابراهٌممخلصة شٌخ محمد797083

اثنتان و ستون 6262دروٌشأسماء أبو الفقراء807089

ست و سبعون 7676دٌابسوزان النمر817090

ثمان و ثالثون 3838جهادسعاد البٌك827091

اثنتان و أربعون 4242محمدمؤمنه الحنبظل837092ً

اثنتان و أربعون 4242ٌاسٌنفاطمه الرشٌد847095

أربع و ثالثون 3434خالدرهف النجم857097

ثمان و ستون 6868رعدهبه الشمال867101ً

ستون 6060سمٌراٌمان مصطفى877109

غائبغائبغائباحمدسوسن الخطاب887110

أربع و ثالثون 3434طارقفلك الخالد897112

اثنتان و خمسون 5252فٌاضرٌم عجاج907114

ثمان و عشرون 2828محمدعلًزٌنب الكل917115

ست و ثالثون 3636نبٌلأالء هرموش927117

أربع و ثالثون 3434عبد الناصرندى الدل937118ً

اثنتان و ثالثون 3232نبٌلهدى دٌوب الشعران947120ً

غائبغائبغائبعمرفاطمة حسو957121

أربع و أربعون 4444عمارمنال الجاهد967124

ست و ستون 6666محمد غزوانزٌنب لطف977125ً

ثمان و خمسون 5858ماهرٌارا بلجوس987129

أربع عشرة 1414عبدالحكٌمحسناء العمر997134

أربع و أربعون 4444فراسانا شموط1007147

ثالثون 3030محمدولٌدافنان الصغٌر1017149
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أربع و ثالثون 3434عبد الحكٌمساره الخلٌف1027150

ثمان و ثالثون 3838جهادٌانا الشاهٌن1037151

أربع و خمسون 5454أحمدرٌم كنعور1047154

أربعون 4040حمزهآالء مطر1057155

ست و خمسون 5656محمودٌسرى مرشه1067156

ست و ثالثون 3636نزارماري قاورما1077161

ست و أربعون 4646رامًماري شموط1087162

ست و أربعون 4646نهادلٌن حالق1097163

ثمان و أربعون 4848عماد الدٌنمرٌم جزمات1107164ً

اثنتان و ثالثون 3232ابراهٌمانا السلوم1117166

ستون 6060محمد خٌروالء الخطاب1127167

ست و ثالثون 3636عبد الحلٌمقبس الخطاب1137169

ثمان و خمسون 5858ناٌفماري ناٌف1147170

ستون 6060محمداٌمان الحلب1157175ً

أربع و خمسون 5454حسنوجدان األشتر1167177

ست و خمسون 5656عبد الرزاقفاطمة عجاج1177186

اثنتان و أربعون 4242منٌرأشجان المصطفى السلٌمان1187188

ثمان و سبعون 7878خالدرهف االحمد1197194

ست و ثالثون 3636عماد الدٌنخٌرات جزمات1207197ً

ثمان و ستون 6868مفٌدبٌان صلٌع1217201ً

ستون 6060راتبعائشة السلٌمان1227202

أربع و أربعون 4444سرحانفاطمه الخلٌف1237206

ست و أربعون 4646مٌالدرٌما نجار1247212

أربع و ثالثون 3434سٌمونساره الخوري1257214

اثنتان و أربعون 4242عبدالرحٌماسراء رشوان1267216ً

أربعون 4040محمد نضالوداد خلٌل1277217

ستون 6060محمدنور حج محمد سعٌد1287219

ست و أربعون 4646رٌاضتسنٌم الخالد1297220

غائبغائبغائبمرهفرود الشامٌه1307221

أربعون 4040محمدفاطمة االسعد1317225

ست و خمسون 5656منذرهاجر وحود1327228

ثمانون 8080احمدهاجر االشقر1337229

ثمان و خمسون 5858محمدابراهٌم الدروٌش1347230

ستون 6060علًاٌمان العباس1357231

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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أربع و ستون 6464فراسملك خرفان1367232

اثنتان و أربعون 4242عبد الحقفردوس الحموده1377233

ست و أربعون 4646هشامنور العباس1387234

أربع و خمسون 5454رضوانرابعه الٌوسف1397239

أربعون 4040سلٌمانسٌلستً شٌخ الشباب1407240

ثالثون 3030نضاللمٌس علٌوي1417241

اثنتان و ستون 6262كسارفاطمه فران1427243

أربعون 4040ٌاسروالء دعبول1437247

ثمان و خمسون 5858محمدنعمت غزالة الشعار1447250

خمسون 5050انستسنٌم جمال1457253

خمسون 5050مخائٌلرشا ٌعقوب1467254

اثنتان و خمسون 5252رٌاضقمر النعسان1477257

ثمان و أربعون 4848أكرمرهف ٌاسٌن1487258

ثمان و خمسون 5858مازنآالء نٌوف1497259

أربعون 4040أٌمننجدت العلوان1507260ً

ثمان و عشرون 2828محمدصابرهنا الكناص1517261

ست و أربعون 4646طاللهبه العبد هللا1527262

اثنتان و عشرون 2222وائلرٌما فالحه1537263

أربعون 4040مصعباسماء النزهه1547266

ثمان و أربعون 4848ٌوسفشٌماء معروف1557270

أربع و ستون 6464زٌدشذى الباكٌر1567273

اثنتان و ثالثون 3232احمدزٌنب محمد العبد الحسان1577275ً

ثمان و عشرون 2828غٌاثبهاء الدٌن جمال1587276

ثمانون 8080سامًرهف الشحود1597277

خمسون 5050ناصرندى الوقاع1607278

ثمان و ثالثون 3838رٌمونرما عمره1617279

اثنتان و أربعون 4242بشارمارٌا العمر البرازي1627282

ثمان و ستون 6868مصطفىروضة المرع1637283ً

ست و خمسون 5656خالدندى شٌخ سلٌمان1647284

ثمان و ثالثون 3838عارفربٌع العبد هللا1657285

ثمان و أربعون 4848الٌاسرغد محفوض1667286

ثمانً عشرة 1818امٌرنهٌدة دقاق1677294

أربع و أربعون 4444مطانٌوسدٌانا السعد1687301

ست و أربعون 4646زٌادهبه العش1697303ً

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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ست و عشرون 2626عبد هللااسراء جعفر1707305

أربع و ثالثون 3434مختارغنوه الحسون1717307

أربع و أربعون 4444محمدهزار العرب1727311

أربع و سبعون 7474حسٌنمحمد الحكٌم1737315

ثمان و ثالثون 3838عبد االلهالما لطف1747316ً

ثمان و ثالثون 3838احمدصفا المحمود1757317

ثمانً عشرة 1818جمالاٌمان كرٌدي1767319

إثنتا عشرة 1212محمدفاطمه العبدهللا1777323

أربع و أربعون 4444أكرممٌار المحٌمٌد1787325

ست و أربعون 4646حسنفاطمه المحمد1797326

أربع و ستون 6464هٌثمشمس كنعان1807327

ست و أربعون 4646عبد الرحمنمرح دبٌك1817328

ستون 6060خالدحنٌن االمٌن1827329

خمسون 5050مخائٌلربا ٌعقوب1837330

اثنتان و ثالثون 3232واصلسها دبوري1847331

أربع و ثالثون 3434بشاردٌما عدي1857333

أربعون 4040هٌثمفرح خضور1867334

خمسون 5050مرهفزٌنب عكعك1877335

أربع و خمسون 5454محمد خٌراسماء الشاوي1887338

ثالثون 3030احمدساجده العرٌمش1897339

أربع و ستون 6464مرهفشهد عبٌس1907340ً

خمسون 5050نضالشذى شنتٌر1917344

خمسون 5050سعدسمر الٌوسف1927345

أربع و أربعون 4444سلٌمانكارولٌن فراشه1937346

ثمان و أربعون 4848بسامسالً فراشه1947347

ثالثون 3030حبٌبندى شٌخ الشباب1957348

خمسون 5050ابراهٌمالورا شموط1967350

ست و ثالثون 3636نعمانلٌن بٌطار1977352

ست و أربعون 4646جمالهدٌل الحسٌن القدور1987353

ست و خمسون 5656احمدحلٌمه المصري1997355

أربع و ستون 6464غساننغم المحفوض2007356

غائبغائبغائباحمدفاطمة الزهراء االحمد2017358

اثنتان و سبعون 7272ولٌدعبٌر زقزوق2027359

سبعون 7070عامررنٌم داغستان2037360ً
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المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

أربعون 4040باسمآٌه الغرٌب2047363

أربع و عشرون 2424بسامعبد الرحمن البردان2057367

أربعون 4040حنازٌنه درغام2067368

أربع و أربعون 4444عبد الغنًاسماء آفه2077369

أربع و عشرون 2424ولٌدندى المنصور2087370

أربع و ستون 6464محمد غالبمارٌا الحسٌن2097372

ست و أربعون 4646رٌاضسالم سبسب2107377ً

أربع و عشرون 2424منتجب الدٌنسوزانه العٌسى2117378

غائبغائبغائبعزامساره سواس2127380

أربع و ثالثون 3434عبد الجبارفاطمه المحٌمٌد2137381

اثنتان و أربعون 4242عبد العزٌزأمانً العٌسى2147382

ست و عشرون 2626عبد السالمهٌام ملحم فاعوري2157392

ثالثون 3030قصًلمٌا البارودي2167393

اثنتان و أربعون 4242مصطفىاسعاف الكردي2177407

أربع و خمسون 5454حساممارٌا التمر البرازي2187409

اثنتان و أربعون 4242عبد الفتاحمها ابو كشتو2197417

غائبغائبغائباحمدخدٌجه الخضر2207418

أربع و خمسون 5454علً فاطمة البكور2217424

(مستجدون)استضافة ادلب 

أربع و خمسون 5454حسانامنة المحٌمٌد119000

ثالثون 3030حسانعال المحمد219001

أربع و عشرون 2424خلٌف محمد المحمد 319002

اثنتان و أربعون 4242منٌر راما  بركات 419003

ست و ثالثون 3636محمد منى كنجو 519004

أربعون 4040محمد عبد السالم غال619005ً

ستون 6060توفٌق ضحى االسعد 719006

ست و خمسون 5656عبد المعطًحلٌمة احمد 819007

اثنتان و ستون 6262حافظخدٌجة ابراهٌم 919008

ست و ثالثون 3636ٌاسر سوزان حسون1019009

اثنتان و ستون 6262خالد والء العبو 1119011

ست و عشرون 2626محمودرٌم المحمد1219012

ثمان و ثالثون 3838معتزندى الٌوسف1319013

اثنتان و أربعون 4242زهٌرتٌماء قطاش1419015

ست و عشرون 2626محمد شٌماء القاسم 1519016

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 
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المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

اثنتان و ستون 6262محمد نسرٌن زٌدان1619017

ست و ثالثون 3636عبدوهبة الشواف1719018

أربع و ثالثون 3434أحمدفادٌة العمر1819019

ثمان و ثالثون 3838حاتم أسراء القاسم 1919020

عشرون 2020محمد ٌاسمٌن ضاهر2019021

اثنتان و أربعون 4242محمد بتول الصٌلدي2119022

غائبغائبغائبعبد الرحمن هٌا الطعمة2219023

خمسون 5050ولٌدبتول نصر هللا 2319024

اثنتان و ستون 6262عماد الدٌنلٌنا العامود2419025

أربع و عشرون 2424سفٌر رٌم حنا2519026

ثمان و أربعون 4848أحمد غزل رشٌد 2619027

ست و خمسون 5656محمد نزاررٌم رشٌد 2719028

اثنتان و ثالثون 3232شمعون مرح رحال2819029

ثالثون 3030حمدوخولة المحمد الدناور2919030

ثمان و عشرون 2828عبد المعٌنجمانة دناور3019031

اثنتان و ثالثون 3232نضال براءة دٌاب3119032

اثنتان و ستون 6262محمد منى الحسٌن 3219033

أربع و أربعون 4444عامر رٌما عبد الكرٌم 3319034

ست و عشرون 2626مدٌن ٌارا برشٌن 3419035

ست و أربعون 4646سالم غفران ناجً 3519036

أربع و ثالثون 3434عبد اللطٌفخدٌجة الحاج عل3619037ً

ست و ثالثون 3636محمدهاجر جعمور3719038

ست و ثالثون 3636غازي زٌنب المصطفى3819039

ثمان و ستون 6868عقلرٌم الشعبان3919040

اثنتان و خمسون 5252معتصم إٌمان المنصور4019041

أربع و ثالثون 3434حكم لٌلى النعسان 4119042

اثنتان و ستون 6262أحمدنور شاوي 4219043

ثالثون 3030محمد شٌمائ الدلة 4319044

ست و ثالثون 3636خالد حسٌن المنصور 4419045

ست و ثالثون 3636سامر هدى الطوٌل 4519046

اثنتان و ثالثون 3232محمودهبة السطوف 4619047

خمسون 5050عبد العزٌز صفا عجاج 4719048

ست و عشرون 2626احمد ندى المحمود 4819049

ثمان و أربعون 4848عٌسى رزان ناصٌف 4919050

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

ثمان و أربعون 4848ابراهٌم هدى عربر 5019051

ست و ستون 6666عبد الكرٌم نارٌن الصباح 5119052

أربع و ستون 6464بهجان كرٌستٌا السعد 5219053

اثنتان و عشرون 2222محمد مرفت عثمان 5319054

ثمان و عشرون 2828واصل غادة نور 5419055

غائبغائبغائبمحمد رزان خالد 5519056

ست و عشرون 2626حسام بشرى طرن 5619057

خمسون 5050نصر عبد الكرٌم الصٌادي 5719058

ست و ثالثون 3636احمد رأفت االحمد 5819059

ست و عشرون 2626عزام محمد منٌر زبٌر 5919060

اثنتان و ثالثون 3232مصطفىعال الدلة 6019061

ثمان و ثالثون 3838عبد المعٌن رؤى مبارك 6119062

ست و عشرون 2626علً تسنٌمك العساف 6219063

أربع عشرة 1414محمودسوزان العبود 6319064

ثمان و عشرون 2828احمد فاٌزغزل السٌد عٌسى 6419065

ثالثون 3030عبد المجٌد سالفة الجرك 6519066

ست و أربعون 4646محمد هدٌل ابراهٌم 6619067

عشرون 2020شمس الدٌن غفران شرف الدٌن 6719069

ست و ثالثون 3636محمودهالة شتات 6819070

أربعون 4040فٌاض هند السالم 6919071

ثمان و ثالثون 3838مالك روز الباكٌر 7019072

عشرون 2020اسامة دالٌة الحاج علً 7119074

ست و خمسون 5656ماجد عواطف درٌة 7219075

اثنتان و خمسون 5252عبد المجٌد خالد االسماعٌل القاسم 7319076

اثنتان و ستون 6262صالح هسا بارودي 7419077

ثمان و سبعون 7878حسٌن نور الهدى حسون 7519078

اثنتان و ستون 6262حسٌن دارٌن مجحود 7619079

أربعون 4040هٌثم محمد المحمود 7719080

ست و عشرون 2626مازن حمود المحمود 7819081

أربع و ثالثون 3434عبد هللا مها عبد الخالق 7919082

عشرون 2020ٌوسف اٌغد العمر 8019083

ثمان و عشرون 2828محمدبتول عبدو 8119086

ثمان و عشرون 2828عبد القادر دالل صلٌعً 8219087

أربع و خمسون 5454عدنان صفاء العزو 8319088

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     
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النظري

أربع و أربعون 4444عزام معاذ مفتاح الخٌاط 8419089

ست و عشرون 2626مجاهد اٌهم القره حسن 8519090

ثمان و عشرون 2828عبد هللا رنٌم عدامة 8619091

أربع و عشرون 2424محسن حنٌن عمرٌن 8719093

ثمان و ثالثون 3838شعالن بسمة عباس 8819094

خمسون 5050عبد القادر نها الرجب 8919095

ست و ثالثون 3636محمد نوفة المحمد 9019096

اثنتان و أربعون 4242ٌونسجولٌان المٌهوب9119097

أربعون 4040عدنان اسراء النعسان 9219098

ثالثون 3030علً سارة احمد9319099

ثالثون 3030اٌمٌل لٌلٌان محفوض 9419100

أربع و ثالثون 3434عبد هللا بٌان الشٌخ ٌوسف 9519102

ست و خمسون 5656ٌاسٌن قبس المحمود 9619108

ست و ثالثون 3636عبد اللطٌف زهراء بالن 9719109

ثمان و ثالثون 3838احمد مروة عبد الكرٌم 9819110

أربع و ثالثون 3434عبد اللطٌفخلدون كعٌد9919111

أربع و ثالثون 3434خالد محمد المحٌمٌد 10019112

اثنتان و أربعون 4242محموداالء العوض10119120

ست و خمسون 5656محمد دعد المللً 10219122

غائبغائبغائبالراهٌم شهد حورٌة10319123

ست و ستون 6666ولٌد ٌاسمٌن الحنبظل10419124ً

ست و خمسون 5656مروانسارة الخضري10519125

ست و أربعون 4646احمد شهد مصطفى10619126

ثالثون 3030محمود ٌاسمٌن المحمد10719127

أربع و أربعون 4444محمد رغد العنٌن10819128

أربع و ثالثون 3434خالد عدنان محمد علوش10919129

ست و أربعون 4646محمد دٌب انوار العصري11019130

ست و ثالثون 3636انور اٌفا واصل11119131

ست و أربعون 4646عبد الرحمن مروة المحمد11219132

أربع و ثالثون 3434كاللهبة المحمد 11319135

أربعون 4040مروانبشرى القاسم11419136

ثالثون 3030عبد المتٌنحسن ابو عائشة11519138

أربعون 4040احمدساندي العمر11619139

ست و ثالثون 3636عبد العظٌملؤي عبد العال11719140

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د
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النظري

(راسبون)استضافة ادلب 

غائبغائبغائبمروانهانً الحالق السقا113003

ثمان و عشرون 2828جوادنور العزو213026

أربع و سبعون 7474عبد الحمٌدهدى الصطوف313034

غائبغائبغائبعفٌفبشار الدندل413039

غائبغائبغائبأحمد ٌاسرنور جاوٌش513042

ستون 6060اٌمنعلٌاء غزال613043

أربعون 4040عبد الجبارأمانً دناور 713078

غائبغائبغائبمحمد علًشهد الحاج لطوف813133

غائبغائبغائبعبد هللاٌوسف سرٌة913162

اثنتان و عشرون 2222عبد هللاابراهٌم عبد هللا المحمد1013185

أربع و أربعون 4444طارقعبد الكرٌم المحمود1113186

غائبغائبغائبشاهررنٌم موقع1213213

اثنتان و ثالثون 3232حسٌنفاطمة فالحة1313214

ست و عشرون 2626محمودحسن الشمري1413250

غائبغائبغائبمحمدخالد الحسن1513251

اثنتان و خمسون 5252بسامفاطمة االسعد1613253

غائبغائبغائبعلًعالء ناصر1713284

غائبغائبغائبعامرخدٌجة نداف1813293

غائبغائبغائبابراهٌمنجوى برٌك1913328ً

اثنتان و ستون 6262مروانروض داغر2013349

ثمان و سبعون 7878مروانراما داغر2113350

غائبغائبغائبضٌاء الدٌنصباح دامس2213352

غائبغائبغائبمحمودمصطفى مرعٌان2313372ً

غائبغائبغائبعبد الحمٌدرغده النبهان2413377

غائبغائبغائبمحمدمضر تاصر الدٌن2513417

أربع و ستون 6464ماهراٌة سٌفو2613422

غائبغائبغائبمأموندعد العل2713423ً

غائبغائبغائبرٌاضشهامة الوضٌح2813455ً

غائبغائبغائبعبد الكرٌمبراء مصٌن2913463ً

غائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة3013466

أربع و ثالثون 3434مرهفانجٌال فرح3113470

غائبغائبغائبمٌالدمحمد نور كاش3213471

غائبغائبغائباحمدمحمد مصٌن3313472ً

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

غائبغائبغائبمحمدفاطمة العل3413483ً

غائبغائبغائبخٌرومنى عبد الغفور3513495

غائبغائبغائبهٌثمرامً تنزري3613498

ست و عشرون 2626أحمدرجاء بدٌوي3713499

غائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا3813505

غائبغائبغائبمحمودحال التوم3913511

أربع و عشرون 2424احمداسٌا نعنع4013514

غائبغائبغائبعمرانفاطمة عبد الغن4113525ً

غائبغائبغائبأكرممحمد الٌوسف4213534

ست و عشرون 2626موسىمرح حنا4313535

غائبغائبغائبكمالإلهام سبٌع4413541

غائبغائبغائبموفقعلٌا حبش4513543

غائبغائبغائبماجدعبد هللا الخضر4613549

غائبغائبغائبمروانصفاء االسعد4713556

غائبغائبغائبهٌثمسمٌحة المرع4813559ً

اثنتان و أربعون 4242ٌاسرفاطمة الحسٌن4913563

غائبغائبغائبصالحعدي الخلف الحمود5013566

ست و ثالثون 3636هشام عالء جنٌد5113567

غائبغائبغائبمحمودآمنة الدٌري5213570

اثنتان و ثالثون 3232محمد عوضقمر حامض5313579

غائبغائبغائبأحمدمحمد االبراهٌم5413580

غائبغائبغائبمحمدٌوسف الزهران5513585

ست و أربعون 4646طالبحنان طالب قاق5613589

غائبغائبغائبمحمدنجود الرشٌد5713601

غائبغائبغائبمحمدهبة كردي5813608

غائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو5913610

أربعون 4040مصطفىرٌم عون6013611

أربع و عشرون 2424حازم عبد هللا خٌارة 6113616

غائبغائبغائبحمٌدمجد الحمٌد6213617

ست و ثالثون 3636عائشة رمضان6313625

ست و أربعون 4646أمانً شنان6413627

غائبغائبغائبأحمد قزٌز 6513628

(حملة)استضافة ادلب 

غائبغائبغائبعبد النالصرعفراء برٌش113002
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النظري

ثمان و ثالثون 3838توفٌقبلسم صعب213005

أربع و عشرون 2424احمدٌوسف العطٌة313006

ثمان و ثالثون 3838أحمدآالء حناوي413011

غائبغائبغائبحسنستٌرة ابو جروج513013

اثنتان و عشرون 2222عبدالقادرأمانة السعٌد613016

ثمان و ثالثون 3838عمادشٌماء صٌادي713017

ست و عشرون 2626حسنأسماء الزعب813021ً

ثمان و عشرون 2828وفٌقآجٌا العجوز913025

ثالثون 3030أحمدعبد الرحمن حاج ابراهٌم1013038

ثالثون 3030سامًبشرى الخلٌل1113040

اثنتان و أربعون 4242مصطفىآٌة سطوف1213041

غائبغائبغائبخالدحنان عثمان1313044

ست و ثالثون 3636محمودشرٌفة غرٌب1413045

اثنتان و ثالثون 3232مصطفىزٌنب زٌنو1513051

غائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى1613055

غائبغائبغائبعبد الحلٌمهدى الٌوسف1713057

غائبغائبغائبمصطفىرٌم فشتوك1813062

غائبغائبغائبمالكفاطمة األسود1913064

غائبغائبغائبعبد المنعمرغد حاج جدوع2013066

غائبغائبغائبعبد المنعمفاطمة حاج جدوع2113068

ثمان و عشرون 2828عبد القادرسوسن رنة2213071

ثمان و عشرون 2828محمدعبٌر قنوت2313073

ثمان و أربعون 4848شاهرمٌس السرمان2413079ً

غائبغائبغائببساملٌلى سبسب2513080ً

ست و عشرون 2626الموسى عبد الرحمنرقٌة عبد الرحمن2613081

اثنتان و ثالثون 3232عبد الرحمنمرٌم بسٌرٌن2713082ً

غائبغائبغائبابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد2813085

ست و عشرون 2626فٌصلمحمد العوض2913087

أربع و أربعون 4444مصعبٌامن الدٌاب3013088

ست و عشرون 2626صفوان طكو3113089

غائبغائبغائبحسٌنأحمد الشدهان3213091

غائبغائبغائبعزاتفطٌم الحوران3313093ً

أربعون 4040بسامتاال القدور3413094

أربع و أربعون 4444علًشهد عطار3513097

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

ست و ثالثون 3636ابراهٌمهناء الحسٌن3613099

غائبغائبغائبعبد الكرٌمرنٌم غبشة3713102

غائبغائبغائبفٌصلخالد العوض3813103

غائبغائبغائبعبد هللامنتهى السلٌمان3913104

أربع و عشرون 2424محمداحمد مك4013107ً

ثمان و ثالثون 3838جمعةبٌان الحمود4113110

اثنتان و أربعون 4242عبد المجٌدسدره بٌدق4213111

غائبغائبغائبحمادعواد المحمد4313112

غائبغائبغائبمحمدعبٌدة حالوة4413113

غائبغائبغائبأحمدعلً قندح4513114

اثنتان و ستون 6262حسٌنعائشة بوبك4613115ً

اثنتان و عشرون 2222حمزةدانٌة عروب4713116

ثمان و أربعون 4848غسانرنٌم مناع4813121

غائبغائبغائبعلًرشان محمد دٌب4913122

اثنتان و ستون 6262عبد السمٌعبراءة شعبوق5013124

ست و ثالثون 3636عمراٌمان حمشدو5113126

اثنتان و أربعون 4242عبد الرحمنمروة دبساوي5213129

اثنتان و خمسون 5252محمد منذربٌان الشٌخ5313134

ثمان و أربعون 4848حسنأمٌنة المصري5413135

غائبغائبغائبمجدبرهو طعمه5513136

ثالثون 3030شاهرابراهٌم القدور5613139

ثمان و أربعون 4848ابراهٌمسالً السلٌمان5713140

أربع و أربعون 4444روكاناٌمان سبٌع5813141

أربع و ثالثون 3434سامًتغرٌد الخلٌل5913142

اثنتان و خمسون 5252عبد اللطٌفردٌنة أحمد الشٌخ6013146

ثمانً عشرة 1818نافعنور الحسٌن6113149

غائبغائبغائبناصرندى دبٌس6213151

ثمان و خمسون 5858مهديبتول عرفة6313153

غائبغائبغائبمحمد رضوانبنان عثمان6413158

ثمان و عشرون 2828عزامنجاح الجزمات6513159ً

اثنتان و أربعون 4242سامرجلنار برشٌن6613160

اثنتان و ثالثون 3232عبد الحلٌمعلً بزكادي6713164

ست و أربعون 4646حسنأمجد معترماوي6813170

غائبغائبغائبٌوسفسندس شٌخ الغنامة6913171

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

أربع و ثالثون 3434عادلمرٌم الخالد7013172

خمسون 5050عثماننور الزعب7113174ً

غائبغائبغائبقاسماٌمان القاسم7213176

غائبغائبغائبقاسم خدٌجة القاسم7313177

غائبغائبغائبحسٌنخالد الطوٌر7413178

غائبغائبغائبمحمدصفاء جوخدار7513187

غائبغائبغائبمحمد رجبانعام خربوط7613188

غائبغائبغائبمحمودأسماء الرشٌد7713189

غائبغائبغائبعبد الوهابابراهٌم الصغٌر7813191

أربع و ثالثون 3434مروانمٌار الجدعان7913192

غائبغائبغائبمحمودعبد الرزاق خلٌفة8013195

غائبغائبغائبفٌاضٌمان الٌوسف8113197

اثنتان و خمسون 5252عبد الكرٌمعبد الستار الناصر8213198

غائبغائبغائبعبد الحكٌممرح الٌوسف8313199

غائبغائبغائبمحمدعائشة العبود8413200

غائبغائبغائبعبد الرزاقماهر العلً البكور8513203

ثالثون 3030محمدكرم حمام8613204ً

غائبغائبغائبعبد الرحمنآالء الدٌري8713205

غائبغائبغائبمحمودحسن الٌوسف8813206

غائبغائبغائبطاللخالد المشرف8913207ً

غائبغائبغائبعبد الرحمنآالء سواري9013208

غائبغائبغائباحمدمرٌم الكنش9113209

غائبغائبغائباحمدربا العبود9213210

غائبغائبغائبخالدمرام خطاب9313212

غائبغائبغائبمحمد خٌرإٌمان نداف9413217

غائبغائبغائبعبد هللااروى مشعل9513219

ثمان و أربعون 4848عبد الوهابمرٌم الصغٌر9613220

غائبغائبغائبمحمدبدور السفر9713224

غائبغائبغائبشرقًتواصٌف المظهور9813226

غائبغائبغائبسلطانعٌوش الخطاب9913229

غائبغائبغائبعبد هللافاطمة العبد هللا10013232

غائبغائبغائبأحمددعاء الخلف10113234

غائبغائبغائبنور الدٌنأمل العبد هللا10213235

غائبغائبغائبمحمودأمانً العكلة10313236

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر
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النظري

غائبغائبغائبمحمدشٌم العل10413238ً

غائبغائبغائبفاٌزرٌم الجرعب10513239

غائبغائبغائبعبد هللاإٌمان األمٌر10613240

غائبغائبغائبمنٌرمحمد علً كاشور10713242

ست و عشرون 2626حسنسوزان بلوظ10813244

غائبغائبغائبعبد اإللهرؤى الٌوسف الضاٌع10913247

غائبغائبغائبنوافناٌف المحمود11013249

غائبغائبغائبمحمداٌمان اسوٌد11113252

غائبغائبغائببساماٌمان عوض11213254

غائبغائبغائبمحمدنجالء العلً الثلج11313255ً

أربع و ثالثون 3434عبد الجبارعزٌزة محمد11413256

أربعون 4040محمدكوثر الحاج حمود11513258

غائبغائبغائبمصطفىجواهر المحمد11613260

غائبغائبغائبحسٌنفاطمة الحمود11713261

غائبغائبغائبٌاسرغنوة الحلب11813263ً

غائبغائبغائبمحمددعاء الرفاع11913265ً

ست عشرة 1616ٌاسرمصطفى حموش12013272

غائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود12113275

ثمان و عشرون 2828خالدسامٌه االبراهٌم12213278

غائبغائبغائبحسٌنوعد األحمد12313279

غائبغائبغائبعمرآالء نجٌبة12413281

غائبغائبغائبأسامةأسماء أواب12513282

غائبغائبغائبأحمدملك فتوح12613283

غائبغائبغائبعبد الحمٌددٌانة البكور12713287

ثالثون 3030خلدونسالً محفوض12813288

غائبغائبغائببسامبتول الجواد12913291

غائبغائبغائبمحمد محً الدٌندٌانا زٌدان13013294

غائبغائبغائبعبدهللاحسن جعفر13113295

غائبغائبغائبهشاملمٌس الجمعة13213297

غائبغائبغائبهٌثمرهف ابراهٌم13313303

غائبغائبغائبسامًغفران العثمان13413308

غائبغائبغائبتوفٌقهٌام المصري13513309

غائبغائبغائببدر الدٌنمحمد غٌث اربٌع13613310

غائبغائبغائبٌونسعلً الحسٌن13713311

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     
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فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

أربعون 4040كاملغزل المصلط13813312

غائبغائبغائبمحمدثرٌا حماده13913316

غائبغائبغائبهٌثمآالء مصري14013318

أربع و ثالثون 3434مهديرنا المصطفى 14113323

غائبغائبغائبسامرأمانً حوران14213325ً

غائبغائبغائبعبد الفتاحاسراء تاجه14313326

غائبغائبغائبمحمد حٌانخالد البسٌرٌن14413331ً

ست و أربعون 4646علًامل الحمدو14513332

ست و عشرون 2626سعد هللاوئام الشٌب14613334

غائبغائبغائبعبد الرحمنرلى السلوم14713336

غائبغائبغائبحمزههدى األمان14813337

غائبغائبغائبناٌفخدٌجة السلوم14913338

ثمان و عشرون 2828عمارمرٌم القسوم15013339

غائبغائبغائبنشأتثرٌا الخلوف15113340

غائبغائبغائبمحمدأحمد االسمر15213342

غائبغائبغائبخالدمنى الهنوس15313345

أربعون 4040عبد الكرٌمغصون عسان15413351ً

غائبغائبغائبحسٌنروال خزنه15513353

غائبغائبغائبأحمدآٌة البكور15613357

غائبغائبغائبمحمدسرى الضاهر15713359

غائبغائبغائبمحمد نوررنا الزعب15813362ً

غائبغائبغائبسعدغزل اوضه باش15913364ً

اثنتان و أربعون 4242ابراهٌمأسماء عبد الرزاق16013365

ست و عشرون 2626عبد العزٌزاٌمان العمر16113367

غائبغائبغائبفاضلامتثال طماع16213369

اثنتان و ثالثون 3232أنسمنى الطالب 16313371

أربع و عشرون 2424مازنتغرٌد العمر16413379

غائبغائبغائبٌوسفعلٌاء الٌوسف16513388

اثنتان و عشرون 2222رٌاضعائشة الحسن16613391

ست و عشرون 2626خاطرٌسرى الٌوسف16713392

اثنتان و ثالثون 3232مصطفىمٌس ألماس16813393

غائبغائبغائبمحمدتسنٌم زنكلو16913395

غائبغائبغائبمحمدهبة شٌحان17013396

غائبغائبغائبٌاسرآالء ابراهٌم17113400
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غائبغائبغائبأحمدشذى مبٌض17213402

أربع و ثالثون 3434نجٌبشروق الشام17313409ً

ثالثون 3030علًٌارا الجاسم17413413

غائبغائبغائبمحمد علًاٌات الهلٌل 17513418

غائبغائبغائبنجٌبخٌرٌة االبراهٌم17613424

ثالثون 3030محمدبراءة السلٌمان17713425

اثنتان و عشرون 2222عبد الكرٌمرٌم طحان17813426

غائبغائبغائبفٌاضدالٌا فٌاض عرنوس17913429

غائبغائبغائبأسعدمدٌحة صٌموع18013431

غائبغائبغائبعبد هللامحمد الحسٌن18113432

غائبغائبغائبعبد الكرٌمأمل العٌسى18213434

غائبغائبغائبعبد الجلٌلأدٌب الحسٌن18313435

ثمان و أربعون 4848حسانسمٌة حاج اٌوب18413436

غائبغائبغائبعمرأنس القدور18513438

غائبغائبغائبعبد المعطًبشار الهلٌل18613445

غائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب18713446

ثمان و عشرون 2828فاتحنسرٌن التناري18813456

أربع و عشرون 2424خالدأمٌرة العبدهللا18913457

غائبغائبغائبابراهٌمفاطمة الصغٌر19013458

أربع و عشرون 2424احمداٌناس الخالد19113459

غائبغائبغائبٌوسفصالح االبراهٌم19213460

غائبغائبغائببدٌويعندلٌب بدٌوي19313468

غائبغائبغائبمنٌرلما نجم19413475

غائبغائبغائبمرعًرشا الحسٌن السلٌمان19513476

عشرون 2020احمدعمر المحمد19613484

عشرون 2020أحمد ماهرمصطفى العوض19713486

ثمان و عشرون 2828فرحانمحمد العبٌدي 19813488

ستون 6060حسٌنامجد الشٌخ19913494

غائبغائبغائبمحٌمٌدأحمد المحمود20013497

أربع و ثالثون 3434سعٌدكرزٌال شحود دٌاب20113500

غائبغائبغائبعبد الحًبشار االبراهٌم 20213501

غائبغائبغائبعبد الكرٌمأرٌج حلو نداف20313504

غائبغائبغائبطهعبد السالم العل20413507ً

غائبغائبغائبمحمدنور الدباس20513512

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     
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كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 
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األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

غائبغائبغائبصالحعبد هللا المحمود20613513

غائبغائبغائبابراهٌمعائشة مرع20713516ً

غائبغائبغائبهشامنٌرمٌن المحمد20813519

غائبغائبغائبمهدينور الشٌخ بكور20913523

غائبغائبغائبسامًحسن الزٌن21013524

غائبغائبغائبحسٌنقمر الخضٌر21113529

غائبغائبغائبهٌثمصبا عنجران21213530ً

ثمان و ثالثون 3838خالدامنه الحبٌو21313531

غائبغائبغائبأحمدهدٌل البكور21413532

غائبغائبغائبمحمد فوزيمحاسن ذكور21513533

غائبغائبغائبعبد الكرٌمعدنان االبراهٌم21613537

غائبغائبغائبمحمد دٌبدعاء بعبر21713542

غائبغائبغائبحسٌنأحمد الحمود21813545

غائبغائبغائبعمادفاطمة عبٌد21913547

أربع و ثالثون 3434عبدونغم الرمضون22013550

غائبغائبغائبمحمد خالدنور صالحو22113551

غائبغائبغائبمصطفىاٌمان القاسم22213554

غائبغائبغائبنهادلجٌنة حبس22313557

غائبغائبغائبمحمدزهره الصبٌح22413562

اثنتان و أربعون 4242سحبانزٌنة الخالد22513565

غائبغائبغائبعبد الرزاقعبٌر دروٌش22613574

أربع و ثالثون 3434أنسمحمد الجاج22713581ً

غائبغائبغائبمصطفىناهد المشعان22813582

غائبغائبغائبسعٌدفؤاد كرابٌج22913583

غائبغائبغائبعالوينور الصبٌح23013590

غائبغائبغائبعمرحسٌن بكور23113591

غائبغائبغائبحال خطاب23213597

اثنتان و عشرون 2222حسنآالء العل23313598ً

غائبغائبغائبمحمد عادلعال سٌجري23413602

غائبغائبغائبمحمدمروة العل23513605ً

ثمان و ثالثون 3838مصطفىمٌساء المصري23613609

غائبغائبغائبعبد الفتاحمنى الشغري23713612

اثنتان و ثالثون 3232عبد المعطًرقٌة البكور23813615

(راسبون)استضافة الحسكة 

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

غائبغائبغائبحكمتعلً الضامن114053

غائبغائبغائبموفقمصطفى الحلوا214082

غائبغائبغائبعبد الكرٌممصطفى المحمود314085

غائبغائبغائبحسنمحمد قطاش414202

غائبغائبغائبرٌاضمحمد صافً االبراهٌم514289

غائبغائبغائبحسٌنرهف الحسٌن614347

غائبغائبغائبمحمددالل توٌت714355

غائبغائبغائبمصطفىنور الهدى هوٌس814422

ست و ثالثون 3636أحمدحسن االبو حسٌن914453

اثنتان و ثالثون 3232أنور المحمد1014458

غائبغائبغائبعمادلولٌتا استنبول1116005ً

ست و ثالثون 3636بدرصبحٌة الدرع1216039

اثنتان و عشرون 2222عبد الكرٌماحمد الحمدو1316040

أربعون 4040ابراهٌمفاطمة البكور1416041

(حملة)استضافة الحسكة 

عشرون 2020غسانمرٌم شنان114023

ثالثون 3030رٌاضنور كٌزاوي214027

غائبغائبغائبتوفٌقبشرى نعسان314028

ثالثون 3030حسنضحى عروب414034

ثمان و ثالثون 3838خالدموسى النبهان514040

ثمان و ثالثون 3838محمد مخلصهادٌة الشواف614049

ست و ثالثون 3636محمد العجم714057ً

ست و ثالثون 3636محمدمرح العمر814062

ثالثون 3030خالدنوره السلٌمان914075

غائبغائبغائبمروة الشحود1014084

خمسون 5050محمدلما كلٌب1114127

ست و عشرون 2626ابراهٌمبتول حكوات1214170ً

أربعون 4040جمعةآالء الحمود1314197

أربعون 4040عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة1414235

ثمان و ثالثون 3838محمدموج الحمدو1514266

غائبغائبغائبعبد الرزاقفاطمة الغال1614333ً

اثنتان و ثالثون 3232محمدلٌنا حمٌدي1714351

أربع و عشرون 2424عبد الكافًمرٌم األسعد1814373

ست و أربعون 4646محمداسٌا االسعد1914374

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     
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النظري

أربع و أربعون 4444رٌاضراما السراقب2014378ً

اثنتان و عشرون 2222احمد امٌننور الحسن2114400

ثمان و ثالثون 3838زكرٌاابراهٌم الجٌجاوي2214405

غائبغائبغائبعبد الجبارهال دهنة2314406

ست و خمسون 5656عمادهبة هللا الدال2414420ً

ثالثون 3030عبد الغنًتسنٌم فاخوري2516001

ثمان و أربعون 4848اٌمنفاطمة الٌوسف2616012

(مستجدون)استضافة الرقة 

أربعون 4040علً ربا الموٌغر120000

ست و ثالثون 3636محً الدٌنفاطمة العل220001ً

غائبغائبغائبخلٌلبشرى حنظل320002

أربعون 4040محمدإٌمان الحسن420003

(راسبون)استضافة الرقة 

غائبغائبغائبعبد الرزاقحسٌن الدروٌش114003

أربعون 4040محمودفاطمة عبد الخالق214018

غائبغائبغائبمصطفىمحسن البلٌخ314032

أربع و عشرون 2424عبدابراهٌم الخلٌل414058

غائبغائبغائبفوازدانٌا الخلف514059

اثنتان و ثالثون 3232عبد الحكٌم عامرأحمد وٌسو614095

غائبغائبغائبمحمودحسٌن الرحال714167

غائبغائبغائبعلًمهند أحمد الشٌخ814215

غائبغائبغائبحمودأسامة العل914240ً

غائبغائبغائبابراهٌمعبد هللا العبد هللا1014282

غائبغائبغائبمحمدبشار العمر1114323

غائبغائبغائبمصطفىمنذر البلٌخ1214324

غائبغائبغائبقحطانزهر الشمٌط1314340

غائبغائبغائبفرٌدعبد الستار رمضان الجراد1414381

غائبغائبغائبطهأحمد الصغٌر1514398

غائبغائبغائبطه محمد نور الصغٌر1614411

غائبغائبغائبخالدبسام طومان1714431

غائبغائبغائبمحمودروان صعب 1814460

اثنتان و ثالثون 3232إبراهٌمإسراء الخمري1916006

خمسون 5050ابراهٌمروان االبراهٌم2016043

ست و ثالثون 3636سعٌدمحمد الحفٌان2116049

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

خمسون 5050محمدالهام حمادة2216051

أربع و ثالثون 3434عبدألٌسار العالش2316053

أربع و خمسون 5454قاسماالء المصطفى2416054

(حملة)استضافة الرقة 

غائبغائبغائبفوازسماح حماده114001

اثنتان و أربعون 4242طهبٌداء الحجً االدرٌس214004

أربع و أربعون 4444دحامتٌماء العبدهللا314006

أربع و ثالثون 3434محمدخالد جٌجاوي414010

ثمان و عشرون 2828محمد خٌرأنس عباس514020

غائبغائبغائبمصررفعت منصور614024

أربع و أربعون 4444علًبشرى العلو714030

غائبغائبغائبمصطفىمحمد عثمان التمر814054

غائبغائبغائبعلًأحمد العساف914055

ثمان و ثالثون 3838علًفهد عوٌس1014056

ست و عشرون 2626بساموسٌم المحمد1114063

اثنتان و ثالثون 3232فرحانحمٌد الخشان1214089

أربع و ثالثون 3434حسنمروه شاهٌن1314093

ست و عشرون 2626عبد الباسطبٌان المراد1414100

غائبغائبغائبٌاسرعبد الكرٌم الخلوف1514102

خمسون 5050احالم الصطٌف1614103

غائبغائبغائبحسٌننبٌل الحاج حسٌن1714108

غائبغائبغائبأحمدسالم مصٌطف1814116

غائبغائبغائبعبد العزٌزنادٌا المحمود1914121

اثنتان و أربعون 4242محمدآالء الرحال2014128

ست عشرة 1616محمداٌمان العبدهللا2114130

غائبغائبغائبولٌد حسنمحمد االسعد2214131

غائبغائبغائباسماعٌلقتٌبة العلٌوي2314132

عشرون 2020ابراهٌماسراء االبراهٌم المحمد2414139

غائبغائبغائبصالحمراد عل2514149ً

غائبغائبغائبمحمدنور العان2614151ً

غائبغائبغائبٌوسفمحمد حاج عل2714153ً

غائبغائبغائبمحمد مظهرحسٌن العثمان2814156

عشرون 2020محمدجود الموسى2914171

غائبغائبغائبعبد القادرمرٌم البكور3014182

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 
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النظري

خمسون 5050علًمجد العبدو3114195

غائبغائبغائبعٌسىنادٌا عٌسى عل3214200ً

غائبغائبغائبمحمودآالء العبدهللا3314205

أربع و عشرون 2424جمالرشا رمضان3414206

غائبغائبغائبخلفرنٌم الخلف3514227

ثالثون 3030أحمدمرٌم المشعل3614253

أربع و عشرون 2424حسنعبد الرحمن الدهر3714255

غائبغائبغائبحسنبراءة حمدلس3814258

اثنتان و ثالثون 3232جوداتعمر الشٌخ3914265

ست عشرة 1616أسامةرغد العان4014273ً

غائبغائبغائبٌاسٌنحسٌن جوخدار4114277

غائبغائبغائبحسنعبد اإلله العلٌوي4214285

غائبغائبغائبفجرنور السرحان4314301

اثنتان و ثالثون 3232عبد الحمٌدصفا المصري4414302

اثنتان و ثالثون 3232ٌوسفابراهٌم العبد4514307

غائبغائبغائبامٌرة حجً عمر4614311

غائبغائبغائبابراهٌممحمد الواوي4714316

اثنتان و ثالثون 3232عارفكرم شٌخ السوق4814320

أربع و عشرون 2424عبد الرحمنرشا كردي4914325

غائبغائبغائبفسصلاسماعٌل المحمد العبدهللا5014330

عشرون 2020عوضعبد هللا العباس5114331

ثمان و أربعون 4848محمد فاتحمارٌا العكلة الجراد5214332

غائبغائبغائبحسٌنعامر العلٌوي5314336

ست و ثالثون 3636محمدنور الجاسم5414341

غائبغائبغائبجاسممحمد الجٌجاوي5514345

ست و عشرون 2626عبد اللطٌفمحمد الدٌاب5614348

ست و ثالثون 3636عبد القادر العبٌد5714357

غائبغائبغائبرضوانأحمد الخالد5814359

ثمان و عشرون 2828صالحسعٌد علو5914361

غائبغائبغائبخلف العٌسى6014363

غائبغائبغائبرٌم الجاسم6114372

غائبغائبغائبشحرورغفران الحسٌن6214380

غائبغائبغائبمحمد نورأبً حسن االبراهٌم6314382

غائبغائبغائبابراهٌم خلٌل السدحان6414384

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

ست و أربعون 4646خالدهٌفاء الشبان6514394

غائبغائبغائبمحمودوسٌم الحسن6614409

ست و عشرون 2626محمدهٌا الموسى6714410

ثمان و ثالثون 3838احمدطاهر العوض6814412

غائبغائبغائبمحمودٌاسر زعٌتر6914418

غائبغائبغائببسامسهام العبدهللا7014442

غائبغائبغائباحمدغٌداء فخري7114452

غائبغائبغائبحجًحنٌن الحمود7216010

اثنتان و أربعون 4242ناصرمرٌم الموسى7316025

اثنتان و عشرون 2222عبد العظٌمروابً المرع7416031ً

ست و ثالثون 3636محموددٌاال الحمٌدي7516037

ست و ثالثون 3636خمٌسمنى العل7616038ً

اثنتان و خمسون 5252عبدهللاغسق الجاسم7716052

(مستجدون)استضافة تدمر 

ثمان و عشرون 2828عبد الرحمنخدٌجة اسوٌد119010

عشرون 2020أحمدفرح المطلق219014

أربع و عشرون 2424عبد السالمأسامة النعٌم319068

أربع و ستون 6464محمدأحمد الخلٌل العمر419073

أربعون 4040عبد المنعمفاطمة شحود519084

أربع و خمسون 5454أحمدغدٌر اإلبراهٌم619085

خمسون 5050عذابمحمد األحمد719092

ست و ثالثون 3636أسامةمارٌا شٌخ النجارٌن819101

أربع و ثالثون 3434عبد الغفورمحمد الكناص919103

اثنتان و عشرون 2222إبراهٌمعبد هللا القدور1019104

أربع و عشرون 2424عبد الكرٌمرغد الحنتوش1119105

اثنتان و أربعون 4242أحمدلما السماعٌل1219106

أربعون 4040سامر هبة اسماعٌل1319107

اثنتان و أربعون 4242حسٌنإٌمان الدعبول1419114

ثمان و ثالثون 3838أٌمنممدوح الفزع1519115

اثنتان و أربعون 4242محمدأحالم سودٌن1619116

أربع و ستون 6464خالدراما الع1719117ً

أربع و أربعون 4444عبدوعلٌا الحمادي1819118

ثالثون 3030ٌمانٌسرى حمد1919119

اثنتان و أربعون 4242راتبفرح عبد هللا2019121

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

أربع و ثالثون 3434محمودلٌما القاسم2119133

أربعون 4040محمدٌارا الكٌجان2219134ً

أربع و أربعون 4444رائدآٌة علوان2319137

ست و ثالثون 3636مصعبدٌمة اإلدلب2419141ً

خمسون 5050إسراء بوظان2519142

(راسبون)استضافة تدمر 

غائبغائبغائباحمدرشٌد الفارس114002

عشرون 2020عبد الرحٌممحمد الحلوم214201

غائبغائبغائبعبد الرزاقعبٌدة مصٌن314429ً

غائبغائبغائبعبد المعٌنصفاء ضهراوي414455

(حملة)استضافة تدمر 

أربع و أربعون 4444محمودٌوسف الحفٌان114000

ست و ثالثون 3636هاللعلً العلً الثلج214031ً

ثمان و ثالثون 3838مرهفأحمد حلوان314140ً

ثمان و عشرون 2828احمدخضر العلوش414152

اثنتان و ثالثون 3232عبد السالمنور الحمشو514165

ست و أربعون 4646احمدباسمة الخلوف614168

ثمان و أربعون 4848حسنٌوسف أبو العٌون714175

غائبغائبغائبصطوفمحمد الخطٌب814179

غائبغائبغائبراغبمحمود الخلٌل914207

غائبغائبغائبحسٌنرنا الحمدو1014254

ست و عشرون 2626سامراالء المحمد طه1114261

غائبغائبغائبخلفعلً الدهش1214276

ست و ثالثون 3636مهديأحمد األحمد1314303

أربع و ثالثون 3434جمٌلرٌم أبو شناق1414308

ثالثون 3030أسامةحال أبو الحسٌن1514424

(راسبون)استضافة دٌر الزور 

غائبغائبغائبحمدونسمة العل114198ً

غائبغائبغائبأحمدعبد الحكٌم الٌاسٌن214223

غائبغائبغائبمحمدبالل عبدو314288

غائبغائبغائبمصطفىٌاسمٌن المحمد414304

غائبغائبغائبخالدنور الهدى االحمد514319

غائبغائبغائبحسٌنعبد هللا فالحة614335

ثمان و خمسون 5858حسننور عزوز716011

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

ثمان و ثالثون 3838عبد المعٌنتهانً الشٌخ بكور816015

ثمان و ثالثون 3838محمد دٌبمرح العبدو916017

أربع و خمسون 5454فاضلرانٌا خنفور1016034

أربعون 4040مرهجسالً الجمال1116035

أربعون 4040احمدحنٌن الشٌخ خلٌل1216045

غائبغائبغائبطاللسلٌمان طٌبان1316046ً

غائبغائبغائبفٌصلمعاذ عدامه1416047

غائبغائبغائبمروانحٌاة الصالح1516057

غائبغائبغائبعبد هللاآالء حواٌن1614225ً

(حملة)استضافة دٌر الزور 

اثنتان و أربعون 4242عبد الرحمناسراء شٌخ محمود17013

ثالثون 3030أسامةرشى العفنان214218

ثمان و ثالثون 3838حسامروشان قطاش314247

غائبغائبغائبعبد اللحكٌممصطفى المصطفى414293

اثنتان و ثالثون 3232بدرحنان سلطان514339

ست و عشرون 2626نعمة العبد هللا13006

غائبغائبغائبحسناحمد حاج احمد23938

غائبغائبغائبعبد الرحٌمصبا الجدوع34094

غائبغائبغائبولٌدشاها المصري44656

غائبغائبغائبمحمدبراء جعبو54662

غائبغائبغائبرضوانلٌندا الجاسم64685

غائبغائبغائبعبد المنافاسراء الكامل74699

غائبغائبغائبعزٌزلٌنا لوش84700

غائبغائبغائبعماد هٌا بارودي94702

غائبغائبغائبمحمدبشرى حمشو104703

غائبغائبغائباحمدأمٌن االحمد114713

غائبغائبغائبمصعبهٌا الحلب124715ً

غائبغائبغائبرهجاتمرٌم الدروٌش134720

غائبغائبغائبحسنآالء المحمد144741

غائبغائبغائبراكانآالء حمشو154766

غائبغائبغائبعبد الحلٌممروه الحلو164767

غائبغائبغائبعبدهللااٌمان االحمد174780

غائبغائبغائبمحمدأحمد الحسن184784

(راسبون)سنة أولى 

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

غائبغائبغائبزكرٌاوفاء الدبٌس194795

غائبغائبغائبعالء الدٌنلجٌن مغمومه204798

غائبغائبغائبمحمد علًأحمد العمادي214810

غائبغائبغائبعبد الفتاحنائلة الرٌم224824ً

غائبغائبغائبسامرسمٌره المجبر234834

غائبغائبغائبخالداسالم القرٌع244835

غائبغائبغائبحسٌنٌوسف الفرعٌن254847

غائبغائبغائباسماعٌلنور اسماعٌل264848

غائبغائبغائبطارقأسٌمه طٌفور274850

غائبغائبغائبجرجركرم قصطون284853

غائبغائبغائبحسنغاده الٌوسف294860

غائبغائبغائبحسامرهف الحسون304870

غائبغائبغائبهٌثمابراهٌم عفور315017

غائبغائبغائبعبدالناصرعمر عٌد325083

غائبغائبغائبمحمدفاتحورده ربٌع335173

غائبغائبغائبمحمودهٌفاء المحمد345216

غائبغائبغائبابراهٌمنوره الحسٌن االبراهٌم355849

غائبغائبغائبعبد الجبارمحمد العمر365856

غائبغائبغائبحسنفاطمه علً البكور375864

غائبغائبغائبسامرمارو دومط385886

غائبغائبغائبأمجدمحمد كرٌحت395895

غائبغائبغائبمحمدتسنٌم العثمان405898

غائبغائبغائبسلٌمعبد المعطً الحسن حلب415901ً

غائبغائبغائبمحمودعدنان الهالل425917

غائبغائبغائبأحمدمحمد نور النبهان435925

غائبغائبغائبعبد القادرنورهان القاسم445929

غائبغائبغائباٌمنصبا دروٌش455931

غائبغائبغائبعٌسىنور الحمود465932

غائبغائبغائبحسنولٌد بلوظ475967

غائبغائبغائبموسىمرٌم ابو زٌدالحمود485972

غائبغائبغائبعبد الفتاحروان الحلب495994ً

غائبغائبغائبسامركرٌستٌن شمه506030

غائبغائبغائباحمدسلٌمان جوخدار516035

غائبغائبغائبغزوانساره سالمه526036

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

غائبغائبغائبرغٌدعلً سالمة536038

غائبغائبغائبعبد هللاعادل العساف546040

غائبغائبغائبمحمودحال األحمد556046

غائبغائبغائبصباحهبة شٌك566106ً

غائبغائبغائبأحمدمحمود الحاج حمود576119

غائبغائبغائبمحمدأحمد جعبو586217

غائبغائبغائبماهرمحمد أنس جمال596243

أربع و ثمانون 8484فاضلدعاء االبراهٌم606292

ثمان و ثالثون 3838ماهررٌما ماهر المحمود616311

سبعون 7070بسامخوله بسام حمد626320

أربع و عشرون 2424عمادعمر عماد البرجس636328

غائبغائبغائبتوفٌقنمر توفٌق نمو646348

اثنتان و أربعون 4242محمدعائشه محمد شنو656355

ثمان و عشرون 2828فاطرهٌا الخضور666359

ست و ثالثون 3636حسٌنعلً الحسن676362

غائبغائبغائبمنهلكارٌنا منهل بصبوص686371

أربع و عشرون 2424شاديرشا شادي شامات696374

خمسون 5050مٌسرروان مٌسر حمد706380

اثنتان و عشرون 2222أنسآالء أنس قدور السلٌمان716387

غائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعٌل726388

ثمان و عشرون 2828رامًعبدو عنبر736397

غائبغائبغائبوائلٌارا وائل قاورما746402

ست عشرة 1616عبد الحكٌمهبه عبد الحكٌم النبهان756412

غائبغائبغائبخالدزٌنب العوض766413

اثنتان و ثالثون 3232تمامساره تمام المحمٌد776423

ثالثون 3030عبد الرزاقتسنٌم عبد الرزاق الطماس786425

ثمان و خمسون 5858مرهفهناء مرهف عبٌس796426ً

اثنتان و ثالثون 3232أحمدمظفر أحمد الخضر806436

ست و ثالثون 3636محمودٌوسف محمود احمد816441

ثمان و ثالثون 3838اسامهماٌا اسامه ترٌكه826445

عشرون 2020نضالعمر نضال الطماس836446

ست و ثالثون 3636هشامسٌرٌن هشام ابراهٌم846450

أربع و أربعون 4444محمودمرٌم محمود المحمٌد856453

غائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العٌد866459

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

ست و عشرون 2626انسسالً انس حزوان876466ً

ثمان و خمسون 5858جبورمٌشٌل جبور فرحه886467

غائبغائبغائببدرامجد بدر موسى896468

غائبغائبغائبحسناسماء حسن الدروٌش906476

ثالثون 3030سمٌرهدٌل سمٌر الخوري916486

اثنتان و أربعون 4242حاتمبهاء المحمود926496

غائبغائبغائبماجدهال ماجد شٌخ الزور936500

غائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان946501

اثنتان و ثالثون 3232الٌاستٌما الٌاس دوٌب956503

اثنتان و خمسون 5252مٌخائٌللٌندا مٌخائٌل جروج966504

ست و ثالثون 3636محمدفاتن محمد النعسان976506

غائبغائبغائبعبد الرحمنعبد الحلٌم خطاب986508

غائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السلٌمان996687

أربع و أربعون 4444محمدٌاسمٌن محمد األحمد1006749

أربعون 4040محمد الطلبمروه محمد الطلب الحمٌد1016767

أربع و أربعون 4444علًمرٌم علً الترك1026778

ست و ثالثون 3636عبد هللامحمد عبد هللا الحسٌن1036792

اثنتان و ثالثون 3232غالبرؤى الفارس1046797

اثنتان و ثالثون 3232صبا الفجر1056800

ست و ثالثون 3636بسامعالء رحوم1066803

غائبغائبغائببهجتالٌاس زعرور12663

غائبغائبغائبمحمدثائر ضمان22707

غائبغائبغائبفاٌزهٌا مسلم32710

غائبغائبغائبحسٌنمحمد الفارس42771

غائبغائبغائبحالدشاهر العمر52920

غائبغائبغائبنرمٌن القطٌن63096ً

غائبغائبغائبواصلجواهر الجدعان73102

غائبغائبغائبإسراء القطٌن83251ً

غائبغائبغائبأحمد محمد عل93350ً

غائبغائبغائباٌلٌن حمشو103470

غائبغائبغائبابراهٌم قدور113486

غائبغائبغائبحسنفطٌم الشدهان123508

غائبغائبغائبجبارةندى جبارة133670

(حملة)سنة ثانٌة 

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د
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النظري

غائبغائبغائبغازيروضه جزار143723

غائبغائبغائبخالدحلٌمه المٌجن153734

غائبغائبغائبجمٌلأمانً علوان163755

ست و أربعون 4646النا سلوم173763

ثمان و أربعون 4848نزارفاطمه طنبر183996

غائبغائبغائبقاسمسماح الحسن194002

غائبغائبغائبعبد المعٌنهبه المحلول204052

غائبغائبغائبعبد هللامحمد طحبش214120

غائبغائبغائبأحمد قلٌع224147

غائبغائبغائبعالء الحمٌد234381

غائبغائبغائبأدهم السلوم244478

غائبغائبغائبمحمد خٌرنادٌا مصري254496

غائبغائبغائبمجد العربفاطمة العزي264910

غائبغائبغائبمحمدلجٌن شعار274954

غائبغائبغائبعبد الرزاقنورهان عبد الوهاب285052

غائبغائبغائبأحمدمحمد المرهون295318

غائبغائبغائبٌحٌىوردة محمد305377

غائبغائبغائبٌونسبثٌنا ملحم315640

غائبغائبغائبعبد الحمٌدنهاد عدامة325680

غائبغائبغائبحمزههاله الهراوي335861

ثمان و ثالثون 3838ضاهرماري منصور345862

ست و خمسون 5656عارفرغده الشٌخ عل355866ً

ست و عشرون 2626نعمهشذى بٌطار365887

ثمان و عشرون 2828محمدلؤي االشمط375900

أربعون 4040نزارورده أبو العٌون385919

ثمان و ثالثون 3838عبد المجٌدندى العمر395938

ثمان و ثالثون 3838باسممارٌا سٌده405943

ست و أربعون 4646محمداسماء السمٌر415962

غائبغائبغائبمحمدثرٌا الحمود425974

أربع و عشرون 2424عدنانمرٌم الحاج رحمون435991

أربع و ثالثون 3434طهفاطمه القاسم445992

اثنتان و أربعون 4242عدنانرنا حنور456005

غائبغائبغائبعبد المسٌحماٌا األشقر466023

أربع عشرة 1414أنسماٌا البٌطار476026
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األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

اثنتان و أربعون 4242غزوانمرح سلوم486028

أربع و أربعون 4444عبدهكارمن الخلف496049

اثنتان و أربعون 4242رٌاضراما النعسان506139

غائبغائبغائبمحمودمحمد فاتح العوض516148

غائبغائبغائبمحمد محمودغالٌة محمود526205

ست و ثالثون 3636محمدحسٌن الناٌف الحاج احمد536210

أربعون 4040عبدالسالمبشٌر جالود546230

غائبغائبغائبعمادملك عماد البرجس556299

أربع و عشرون 2424عماداسالم عماد شحاده566303

ثمان و ثالثون 3838أحمدغفران أحمد األحمد576305

خمسون 5050حسنسناء حسن الحمدو586307

اثنتان و ثالثون 3232حناٌوسف حنا فرحه596308

ست و ثالثون 3636زٌاداسراء زٌاد العساف606312

ثالثون 3030ابراهٌمرؤى ابراهٌم الحكٌم616315

ست و ثالثون 3636عبد الكرٌممحمود األحمد626316

ست و ثالثون 3636حٌاننغم حٌان الخضر636318

اثنتان و خمسون 5252ٌوسفساندي ٌوسف الرحال646324

اثنتان و أربعون 4242وصفًساندي وصفً الفاضل656325

اثنتان و أربعون 4242جبرانندى جبران الدٌب666326

ثمانً عشرة 1818بسامماري بسام دعبول676340

ثالثون 3030روملندى رومل قلٌط686345

أربع و خمسون 5454موفقماٌا موفق سلٌم696352

أربع و ستون 6464محمد سهٌلفاطمه محمد سهٌل العبود706361

ست و أربعون 4646حسٌنمصطفى حسٌن الصطٌف716364

أربع و عشرون 2424محمدمرٌم محمد الدروٌش726365

أربع و ثالثون 3434احمدرغد احمد حاج محمد سعٌد736369

اثنتان و ثالثون 3232هٌثمشروق هٌثم جعار746372

ثمانً عشرة 1818حاتمصفاء حاتم العكله756376

ست و عشرون 2626احمداٌالف احمد حسان766379ً

ست و ثالثون 3636كاسرٌاسمٌن كاسر مٌخائٌل776385

ثمان و عشرون 2828أٌمنرنٌم أٌمن عرفات786389

أربع و ثالثون 3434هانًرٌتا هانً طوٌل796394

ثمان و أربعون 4848ابراهٌمرٌما ابراهٌم طالع806400

اثنتان و أربعون 4242عبدالكرٌمعال عبدالكرٌم علواه816401

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

ست و عشرون 2626فاديٌاسمٌن فادي نمو826406

أربع و ثالثون 3434كنعانٌارا كنعان الشمال836409ً

أربعون 4040هانًرٌم جربوع846414

ثمان و أربعون 4848نبارزهور نبار الجعط856419

ستون 6060احمد مسلممحمود احمد مسلم الحاج زٌن866422

غائبغائبغائبفٌصلفاطمه فٌصل الٌونس876427

غائبغائبغائبمحمدبدور محمد البكور886428

غائبغائبغائبمصطفىمرام مصطفى احمد896430

ثمان و أربعون 4848طالباسماء طالب الخالد906432

اثنتان و أربعون 4242باللرٌم بالل االحمد916437

بدون نموذجصفر 00صطوفمحمد صطوف العبٌد926444

خمسون 5050حسٌنفلاير حسٌن الحسٌن936447

ثمان و أربعون 4848فؤادفدوى فؤاد هزٌم946451

أربعون 4040هاللهاله هالل العمر956452

أربعون 4040عٌسىفاطمه عٌسى بلوك966458

اثنتان و ثالثون 3232عبد المنعمدالل عبد المنعم البنات976462

ثالثون 3030نبٌلشذا نبٌل بالل986471

ست و ثالثون 3636نهادمجد نهاد عوكان996473

أربعون 4040محمدفاطمة تلٌالت1006481

ست و ثالثون 3636عبد الوهابساره عبد الوهاب الحالق1016482

ست و أربعون 4646كمالساره كمال قدٌسه1026483

أربع و عشرون 2424هانًفال هانً رحال1036485

ثمان و ثالثون 3838بسامنور بسام طنوس1046488

أربع و عشرون 2424حسنبتول حسن الحكٌم1056493

ثالثون 3030محمدطارق الخلٌل1066515

ست عشرة 1616عبد الكافًخالد عبد الكافً الخالد1076526

أربع و ثالثون 3434خالدشٌماء عل1086569ً

أربعون 4040فجرأحمد العبدهللا1096571

أربع و خمسون 5454محمودضٌاء السٌد1106581

ثالثون 3030عمارآالء سوٌد1116583

اثنتان و ثالثون 3232محمودسالم الحمود1126590

ست و خمسون 5656حافظاسراء الرز1136591

أربع و ثالثون 3434بكورتسنٌم البكور1146592

أربع و عشرون 2424عرفانرنٌم الطٌار الصباغ1156599

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

ست و أربعون 4646خالدشمس خالد البرحوش1166600

ثمان و عشرون 2828محمودأحمد دباس1176602

اثنتان و أربعون 4242إبراهٌمعالء الفارس1186604

اثنتان و عشرون 2222اسامةأحمد حمٌد1196623

غائبغائبغائبماجدخلود ماجد العثمان1206624

عشرون 2020عبد هللاهاشم حاج عبٌد1216633

ثمان و ثالثون 3838خضرصفاء المحمد1226636

ست و ثالثون 3636عبد الهادينور الدٌن الحسٌن1236650

ثمان و ثالثون 3838محمدعمر العل1246651ً

ثالثون 3030عبد المعطًمرام الدروٌش1256658

ست عشرة 1616هوٌانحمزه هوٌان المناع1266662

ست و عشرون 2626صبحًانور الصباغ1276678

اثنتان و عشرون 2222عبد الهاديموسى الحسٌن1286679

ست و ثالثون 3636سامرفوزٌه دعبول1296685

اثنتان و ثالثون 3232احمدمرح عدامه1306688

ست و عشرون 2626سعد الدٌنوائل بارادان1316694ً

أربعون 4040عبد السالمهناء الصٌادي1326715

ستون 6060خالدصفاء ابو دان1336725

ثمان و أربعون 4848ولٌدعبد الرزاق الرزوق1346728

أربع و ثالثون 3434نور الشٌخ خالد1356747

عشرون 2020ٌاسرلمٌس ٌاسر الرٌشان1366754

ستون 6060رسالنآٌة زمزم1376804

اثنتان و عشرون 2222بشرى الجابر1386834

عشرون 2020عامرآنا حصن1396840ً

ثمانً عشرة 1818حناهبه شاطوح1406841ً

ست و ثالثون 3636محمدنور المبٌض1416857

ثمان و عشرون 2828رجاء الموسى1426861

أربع و ثالثون 3434هانًوعد قدٌسة1436874

أربعون 4040ولٌدمصطفى األصٌل1446884

ثالثون 3030ابراهٌمربى سلٌمان1456888

اثنتان و ثالثون 3232حسنأحمد المصري1466894

ست و عشرون 2626غزوانأسامة الدندشل1476911ً

اثنتان و عشرون 2222مصطفىتركٌه محمد خالد1486919

عشرون 2020عبد الفتاحعبد الجبار معتوق1496923

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

اثنتان و عشرون 2222عارفمحمد أبو دهٌس1506924

ست و عشرون 2626مصطفىمحمد كروش1516933

اثنتان و عشرون 2222واصلماجد الدٌاب1526936

أربع و أربعون 4444علًسوزان الٌوسف1536961

عشرون 2020جمالأحالم العكله1546971

خمسون 5050خلٌلروان الوسوف1557050

ثمان و ثالثون 3838رٌم رضوان1567054

أربعون 4040محمود النبهان1577056

ست و عشرون 2626أسعدألٌس العمر1587059

ست و عشرون 2626جورج برشٌن1597061ً

اثنتان و ثالثون 3232سلطاندالل عربش1607071

ست و عشرون 2626هشامزكرٌا البكور1617073

ثمان و عشرون 2828نبٌلة الحمادة1627076

غائبغائبغائبطرادهدٌل الدعاس1637077

غائبغائبغائباحمدمحمد العل1647093ً

ثالثون 3030عمر الصٌادي1657107

أربع و ثالثون 3434عبد هللامجد الكردوش الشٌخ عل1667111ً

اثنتان و عشرون 2222احمدوائل الشٌخ محمد1677113

عشرون 2020عبد الرحمنعبد الرحٌم حسان1687119ً

ثالثون 3030نور حمود1697122

ست و ثالثون 3636عبد الحمٌدمرح الخرسة1707127

ست و عشرون 2626عدنانحسن الحسن1717132

أربع و ثالثون 3434كمال امحمود1727140

غائبغائبغائبخالدساره الطماس1737142

ست و ثالثون 3636محموداسماء القدور1747145

ست و عشرون 2626ٌارا أبو خالد1757158

ست و ثالثون 3636محمودمنال العل1767160ً

غائبغائبغائبٌاسرٌاسٌن الحسٌن1777181

ثالثون 3030مارٌا عساف1787189

عشرون 2020احمدهاجر المحمد1797190

اثنتان و ثالثون 3232أمٌنحسٌن األحمد1807191

ثمان و ثالثون 3838علً عصفور1817192

ست و عشرون 2626عبد الستارآالء القناص1827195

ثمان و خمسون 5858عبدوروال الحسن1837196

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال
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النظري

ست و ثالثون 3636ٌحٌىنور الحاج حسٌن  1847198

أربع و أربعون 4444منهلظافر البكور1857203

بدون نموذجصفر 00ندٌمنور باشا1867204

ثمان و ثالثون 3838غساننور الهدى الحسٌن1877205

غائبغائبغائبابراهٌممحمد العمر1887215

اثنتان و أربعون 4242خالدتقى العل1897224ً

اثنتان و ثالثون 3232همسة حنا1907227

اثنتان و ثالثون 3232سلٌمهٌفاء الضامن1917235

ثالثون 3030عدنانقصً صطوف1927248

ست و ستون 6666جمٌلرٌم حنا1937252

عشرون 2020نجم الدٌنعائشة طعان1947256

أربع و عشرون 2424رابعة الخلف1957267

غائبغائبغائبمصطفىآالء القدور1967268

ست و أربعون 4646سامرالٌز ترٌكه1977269

أربعون 4040مصطفىوعد الخضر الشنتوت1987274

أربعون 4040منهلكرٌستٌنا القسام1997281

ثمان و عشرون 2828عبد هللانور العبد هللا2007288

أربع عشرة 1414فرحانفاتن األحمد2017289

غائبغائبغائبمصطفىصبا المطلق2027291

ثمان و أربعون 4848مصطفىهدٌه بدٌوي2037293

ثمان و ثالثون 3838طارقماٌا العدله2047296

ثمان و عشرون 2828عبٌدغفران سفاف2057299

غائبغائبغائبأحمدٌاسر البكور2067300

ثمان و أربعون 4848مأمونباسمة عراب2077324ً

اثنتان و أربعون 4242احمدورود السعٌد2087332

ست و ثالثون 3636خالدغطفان توٌت2097336

اثنتان و ثالثون 3232دعٌم الصطوف2107343

ثمان و ثالثون 3838عمربشرى دٌاب2117383

اثنتان و عشرون 2222عبد الحمٌدبراء السلٌمان2127385

غائبغائبغائبمصطفىوائل الرزوق2137388

ثمان و أربعون 4848أٌمنلمى فخري2147389

اثنتان و ثالثون 3232محمدمصعب المكسور2157391

ست و ثالثون 3636غازيعمر الفارس الخلوف2167395

ست و ثالثون 3636ابراهٌمخالد السالم2177396

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

غائبغائبغائبمحمد الحلب2187404ً

ثالثون 3030محمدهادٌة السلوم التركاوي2197406

ثمان و أربعون 4848أحمدمحمد الجاسم2207408

ست و ثالثون 3636لمى الخضر2217421

ست و ثالثون 3636عبد السالمنعمة أحمد2227438

غائبغائبغائبخالدوئام السلٌمان22316055

غائبغائبغائبمرٌم العساف12240

غائبغائبغائبمحمود عز الدٌن22633

غائبغائبغائباحمدعالء الحسٌن32660

غائبغائبغائبتركًنهال المحمد43004

غائبغائبغائبكرٌمٌارا حواضري53008

غائبغائبغائبأسامه عبدهللا الرجب63090

غائبغائبغائبوسام حٌان الطماس73425

غائبغائبغائبأسد العل83578ً

ثالثون 3030عدنانعمر النبهان93594

أربع و ثالثون 3434فهدفاطمه الحسٌن103682

ثمان و أربعون 4848خالدٌاسمٌن العمر113850

غائبغائبغائبسعٌدكارٌنا عفور123989

ثمان و أربعون 4848محمدصبحة الرٌم134869ً

ثالثون 3030علً نجم الدٌنوالء الصٌادي145249

ثمان و خمسون 5858ٌاسرراضٌة األحمد155323

غائبغائبغائبحسٌنمحمود الرحمون165556

غائبغائبغائبنشأتعماد االحمد175573

غائبغائبغائبمحمد نافعأحمد نبعة185656

اثنتان و عشرون 2222جمعهمجد الخلف العطروز195677

غائبغائبغائبنور الشٌخ احمد205822

أربع و عشرون 2424عبد العزٌزرهف األحمد215841

اثنتان و أربعون 4242آمٌنسفانه االمٌن225847

أربع عشرة 1414سمٌحمالذ الحسٌن235848

ست و أربعون 4646عبد الرؤوفنوره المراد245865

ست و ثالثون 3636حٌانابراهٌم رمضان البكور255868

أربع و أربعون 4444عبد هللاصفاء الجلطه265871

أربع و ثالثون 3434كمالندى صواف275880

(حملة)سنة ثالثة 

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

ثمان و ثالثون 3838أحمدإكرام عرفات285881

اثنتان و عشرون 2222بسامساره التوما295883

اثنتان و عشرون 2222مصطفىمحمد كنجو305888

ست و عشرون 2626تركًبهاء الدٌن الخلٌل315913

ثمان و عشرون 2828عمارهال العٌسى325914

غائبغائبغائبمحمدرهف هللو335936

ثمان و عشرون 2828محمودخدٌجه خالد345944

غائبغائبغائبمنفذاٌناس رشٌد355946

خمسون 5050احمدصبا الدٌاب365948

اثنتان و أربعون 4242جورجرٌم غانم375954

غائبغائبغائبأنور الساداتمحمد المحمود385971

أربع عشرة 1414ٌوسفاٌمان الشحود395976

ثمان و سبعون 7878عازارأناغٌم برهوم405982

ست و ثالثون 3636زٌادندى عدٌره415986

عشر 1010حسنرغد عارفه425988

اثنتان و عشرون 2222ٌاسردنٌا بدٌوي435989

ستون 6060فهٌمسمٌره الٌاس446001

أربع و خمسون 5454عمادلٌن عوكان456006

اثنتان و ثالثون 3232باسممدى زروف466007

اثنتان و عشرون 2222فرزاتهبه فرح476009

ثمانً عشرة 1818عمرعبد الحمٌد عبد الرحمن486016

ست و أربعون 4646مخائٌلهند بولص496024

أربع و خمسون 5454غازيفاطمه سراقب506116ً

ثالثون 3030امٌنحنا موسى516120

أربعون 4040ٌوسفزٌنب الخالد526123

غائبغائبغائبسهٌلخنساء قناص536241

غائبغائبغائبرعدمعانً الهمٌش546289

ثمان و عشرون 2828محمدأحمد العلً الثلج556455ً

ثالثون 3030أحمدمحمد حسٌن566510

ست و ثالثون 3636عهدسوزان سمعان576511

اثنتان و أربعون 4242جمعهابراهٌم النبهان586518

غائبغائبغائبعلًهالة العل596520ً

ست و عشرون 2626علًابراهٌم الفارس606521

اثنتان و عشرون 2222عبد الكرٌمأمجد المصري616528

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

ثمان و ثالثون 3838مرهفساندرة بواكم626541

ست و عشرون 2626حسٌننزٌه الحسٌن االبراهٌم636542

ثمان و ثالثون 3838بشارمها صمصام646559

اثنتان و ثالثون 3232فهدرزان العبود656576

غائبغائبغائبمصطفىرٌم السلٌمان666585

أربع و ثالثون 3434حسنرانٌا بدٌوي676586

ست و خمسون 5656امٌنفاطمة ابو أمٌن686596

خمسون 5050جورجكرٌستٌنا جرجس696618

اثنتان و ثالثون 3232محمد عمٌدملك تتان706628

اثنتان و ثالثون 3232محمد خٌررجاء حاج حسٌن716631

ثمان و عشرون 2828وداد فرخات726646

أربع و أربعون 4444بسامبروج الشهاب736663ً

أربع و ثالثون 3434محمدمرح االسعد746681

غائبغائبغائبمحمدسعاد تٌناوي756690

أربعون 4040رٌاضفرح عروق766699

أربع و ثالثون 3434وردانبتول سالوس776704ً

أربع و ثالثون 3434ممدوحمروة المحٌمد786743

عشرون 2020رزان نصار796769

ست و عشرون 2626عامر سعود806774

ثمان و عشرون 2828هبة داوودي816786

غائبغائبغائبمحمد هاللبشرى العبدهللا826814

أربع و ثالثون 3434عبد هللاابراهٌم الخطاب836818

اثنتان و ثالثون 3232محسنبٌداء البٌوض846821

غائبغائبغائبحسٌندنٌا الشٌخ856823

غائبغائبغائبسابامٌرنا الخوري866827

اثنتان و أربعون 4242خالدمرٌم الحالق876842

أربع و أربعون 4444غزوانسالم سالوس886847ً

اثنتان و أربعون 4242محمودبراءة أحمد896848

اثنتان و خمسون 5252ابراهٌمآمنة األحمد906852

أربع و ثالثون 3434أكرماسماء طباع916856

غائبغائبغائبعمربراءة القسوم القاض926863ً

غائبغائبغائبأحمدأسامة الجنٌد936869

ثالثون 3030أحمددعاء الصٌرف946879ً

ثالثون 3030عبد الرزلقعال الرحال956880

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

أربع و ثالثون 3434محمودهٌفرون حمٌدان966881

ثالثون 3030قاسمنسٌمه العمر976893

غائبغائبغائبمحمودمحمد الرجب986909

أربع و ستون 6464امٌنمارٌا الجعط996914

ثالثون 3030طعمهبشرى الرحٌل1006917

غائبغائبغائبمحمدمرٌم عبود1016925

غائبغائبغائبرضوانروضة سمٌر1026976

ست و ثالثون 3636عبد المجٌدتٌماء االبراهٌم1036999

اثنتان و ثالثون 3232عبد الكرٌملما النقار1047038

أربعون 4040عمادحال سمعان1057040

أربع و ثالثون 3434أحمدجمعة خضٌرو1067042

ست و أربعون 4646محمدوفاء الحمدوش1077048

ست و عشرون 2626عبد هللارؤى العمر1087098

ثالثون 3030فٌصلرجاء جوخدار1097099

غائبغائبغائبمفٌدسالم صلٌع1107126ً

ثالثون 3030عزامفراس صٌموع1117135

ست و ثالثون 3636مرٌم الحاج خضر1137141

أربع و عشرون 2424محمد العمر1147148

أربع و ثالثون 3434أحمدربا خلوف1157159

ثمان و عشرون 2828عبد الغنًصبا داعور1167173

ثمان و أربعون 4848انسنضال هنداوي1177174

ست و ثالثون 3636غسانمنى الحسٌن1187209

أربع و أربعون 4444أمانً صواف1197318

غائبغائبغائبخالدأحمد الضاهر1207401

أربع و عشرون 2424سعد النعسان1217428

غائبغائبغائبحمود الجاسم 12214370

غائبغائبغائبعبد الغفارخالد الزٌدان12267

ست و أربعون 4646اسامةدعاء المعماع22311

ست و عشرون 2626خالدعبد الحمٌد دعبول32565

ست و عشرون 2626مصطفىمهران المصطفى42764

ثالثون 3030ادٌبة طٌار52860

غائبغائبغائبفاطمة محمد الحسٌن63538

اثنتان و أربعون 4242محمود نعسان74066

ثمان و أربعون 4848محمد الحسٌن84329

(حملة)سنة رابعة 

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019 \  2 \ 18:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

المجموع
مالحظات 

(مستجدون)سنة أولى 

فلسفة التربٌة: المقرر

اسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

األولى: الدورة الفصلٌة

النظري

ثالثون 3030نور االبراهٌم االحمد94453

ست و أربعون 4646عدنانعال فطراوي104879

مراجعة االمتحاناتحجبحجبحجبجاسمعبد العزٌزعلً حاتم115702

مراجعة االمتحاناتحجبحجبحجبأسعد األسعد125703

ثمان و أربعون 4848محمدحال كنٌفد136064

أربعون 4040خلٌل روان فرنجٌة 146130

غائبغائبغائبرشٌدحسٌن حالوة156219

غائبغائبغائبسلٌمضامن الضامن166552

غائبغائبغائبأحمدوسام بكور176598

غائبغائبغائبعبد الكرٌممروة المعرات186614ً

ست و ثالثون 3636والء بارادان196615ً

غائبغائبغائبخلدوناسالم سقا206619

غائبغائبغائبسلٌمانمروة االبراهٌم216693

غائبغائبغائبنصرتركٌة زقزوق226697

غائبغائبغائبهاللمرٌم الحسٌن236714

غائبغائبغائبٌاسٌناناس خلوف246745

غائبغائبغائبأدهمرٌم الجمعة الحسن256746

غائبغائبغائبخالدبٌان الحسن266750

غائبغائبغائبروافوفاء السلٌمان276766

غائبغائبغائبعلًسمٌرة الفجر286781

غائبغائبغائبابراهٌمصفاء الشبٌب296854

غائبغائبغائبفٌصلوالء المدلوش306862

خمسون 5050محمد لطفًرنا حمود316957

غائبغائبغائبطٌبعبد الجبار العبود327088

غائبغائبغائبعبد الحمٌدطارق شٌخ عمر337123

غائبغائبغائبمازنأرٌج الحالق347131

عشرون 2020نسٌبة الرحٌل357185

غائبغائبغائبعبد الكرٌمفاطمة قدور367310

غائبغائبغائبمحٌسنرٌاض السلوم377312

غائبغائبغائبمحمد مالكرشا الناصر387364

عمٌد الكلٌة     

األستاذ الدكتور درغام الرحال

      رئٌس شعبة االمتحانات                 رئٌسة لجنة الرصد     

دارٌن سوداح.  عبد الحمٌد الشعار                     د

سهام زٌدان: أمٌنة السر

زٌن أزهر: عضو أول

محمود العبد هللا.م: عضو ثانً


