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كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

خمس و ثمانون 246185محمدنوره المحمد11736

أربع و ثمانون 236184أحمدوالء الحايك22383

ن العبادي32393 مير تسع و ستون 244569زيادنير

خمس و ستون 204565خليفنايفة األحمد42646

ي52675
ن
أربع و ستون 224264محمدعمر الطومان

ي62685
ن
ف ثمان و خمسون 243458محمد عبد الرحمنتيماء صير

أربع و ستون 244064سليمانتيسير ابراهيم72716

82764
خمس و ستون 254065مصطفنمهران المصطفن

ن فالحه92859 سبع و ثالثون 3737غائبراميكريستير

ستون 253560أحمدعبدالمعطي الزريق102997

أربع و أربعون 4444غائبحمودخالد الكسار113077

إحدى و سبعون 274471فضلمحمد العلوان123084

ست و خمسون 203656حسنرقيه المرصي133088

خمس و ستون 234265محمدحسن عباس143610

ثمان و سبعون 235578محمدخالد الجميلي153631

غائبغائبغائب23أحمدمحمد الحسن163635

غائبغائبغائب25محمودمحمد نور المحمد173669

ي183673 ثالث و سبعون 244973محمدعدنان الحج 

ن الحمو193686 أربع و ستون 244064عبد العزيزإيفير

غائبغائبغائب27محمدعبدهللا العساف203705

غائبغائبغائبغائبرياضملك المحمود213708

إحدى و سبعون 224971أحمدمحمد خير العليوي223737

اثنتان و ستون 233962محمدماريا األمان233770

ي جربوع243772
ن
ثالث و سبعون 235073وليدجون

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /2/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة
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مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائب23خالدعبد الكريم المحمود253810

ست و خمسون 223456خالدأحمد خالد محمد263826

غائبغائبغائب25محمدحسام القري    ع273834

ي283864
ثالث و سبعون 235073ابراهيمهبة مارتينن

نفاطمه الدناور293923 سبع و أربعون 4747غائبحسير

سبع و ثالثون 3737غائبفؤادنبهان النبهان303939

غائبغائبغائب24عدناأمينه الحمويه313953

عبير جاموس323967
غائبغائبغائبغائبمصطفن

غائبغائبغائب24معنصبا بلجوس334015

غائبغائبغائبغائبراميالنا شهدا344062

غائبغائبغائبغائبعبد الكريمراويه الخطيب354092

غائبغائبغائبغائبمحمودرشا رشيد364181

نعماد الحسن374218 خمس و ستون 234265حسير

خمس و سبعون 274875خالدعامر السبعاوي384451

خمس و ستون 224365محمدرهف كنعان394455

ستون 243660عوضأحمد عوض البراهيم404483

اثنتان و ستون 243862عبد الكريممحمد ربيع تركاوي414485

سبع و ستون 234467جمعةنرسين عرندس424517

اثنتان و ثمانون 255782محمدجمانة الحمود434519

إحدى و ستون 233861حيانأسامة الشبهر444524

تسع و خمسون 233659عزونزير عويس454529

تسع و ستون 234669جمعةمريم حالق464547

سبع و خمسون 253257رشيدخالد العبدان474556

سبع و ثمانون 256287عدنانفرح دهلل484589

سبع و ثمانون 226587محمد خيرايه خطاب494590

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /3/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ست و سبعون 235376خرصن عبد السالم احمد504591

ست و ستون 234366عبد السالم عبيده العمر 514592

ن الحمشو 524593 خمس و ثمانون 246185ابراهيم مادلير

أربع و ثمانون 226284عبد الحكيمتركيه محمد السعيد534596

ثمانون 245680معالرويده الحيدر544598

خمس و ثمانون 236285هيثمعال الشدود554599

اثنتان و ثمانون 226082يحنرفاطمة الغزي564600

ثالث و ثمانون 255883بدرفاطمة الدرويش574601

خمس و ستون 244165وليدرهف الحميدو الحميد584602

تسع و ستون 244569خالدتركيه الحميد594603

خمس و سبعون 255075احمدرهف عشيش604605

ن614606 خمس و ثمانون 226385عبد اللطيفدانيا الحسير

غائبغائبغائب24محمدعال الحمدوش 624608

تسع و ثمانون 216889بسام أمل الشيخ حامد634609

ى المواس644610 نبرسر سبع و سبعون 255277حسير

ست و ثمانون 256186غازيهزار العلي654612

ثمان و ثمانون 266288عبدالحسيبفاطمه الزهراء العبدهللا664614

ثمان و سبعون 265278احمدفاطمه الحميد674615

نمنار مرشد684617 إحدى و تسعون 256691حسير

خمس و سبعون 245175مسعفنور الهدى االسعد694618

تسع و ستون 254469فاديهبه الصالح704620

نمريم الحسن714621 سبع و ثمانون 206787ياسير

724623
تسع و ستون 254469محمدعبير المصطفن

إحدى و تسعون 246791ميرسهيفاء حمصي734626

ن744627 أربع و سبعون 235174رجبشعيله الحسير

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /4/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة
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مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

تسعون 226890عماربيان محمد754629

ثمانون 265480صالحمروه القدور764632

ه قطزه774633 أربع و ستون 253964احمد رياضبهير

غائبغائبغائبغائبمحمودمياسه دناور784634

ن المحمد794635 تسع و سبعون 245579محمدياسمير

تسع و سبعون 275279محمدهاجرالحمود804636

ستون 223860عز الديناسامه االبراهيم814638

اثنتان و ثمانون 216182محمودفاطمه الزهراء البصو824639

ثالث و سبعون 254873محمدفاطمه العلي834640

سبع و ثمانون 256287عامرمريم داود844644

ثمانون 206080وليدابراهيم عوض854646

نا دونه864648 ست و ستون 244266سمير مير

إحدى و ثمانون 235881يارسعليا دغموش874649

ثمان و ثمانون 266288محمدنور العمر884650

ست و ستون 254166عبدهللافاطمه الدرويش894654

تسع و سبعون 245579ايمنماري سلوم904657

غائبغائبغائبغائباحمدمريم االحمد914658

ثالث و تسعون 256893احمدنداء الرز924659

سبع و سبعون 245377تاج الدينسوسن البكري934660

ست و ستون 234366واصلايمان الحمدان944661

تسعون 246690عبدهللازينب علوش954664

تسع و ثمانون 276289عبدالحليمآسيا القشالن 964666

ثالث و سبعون 205373جمالسجود األحمد974667

ن984668 نأسماء الياسير اثنتان و ستون 253762ياسير

يه العليوي994670 إحدى و ثمانون 255681محمدخير

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /5/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة
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مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

بدون نموذجخمس و عشرون 25025محمدآيات الجاسم1004671

ثمانون 206080محمدنهله كدور1014672

تسع و سبعون 255479رحيموآمنه االبراهيم 1024673

ست و ستون 204666طرودملك العبيد1034674

تسع و ستون 234669ابراهيم واصل الهالل1044677

إحدى و ثمانون 206181علينور الهدى االحمد1054678

سبع و ثمانون 256287عبدالكريمنهيده العرنوس1064680

تسعون 246690حبيبأمينه االحمد1074681

ثالث و ثمانون 245983وليددعاء العلوش1084683

إحدى و ثمانون 235881ممدوحغزاله العبود المصطفن 1094686

اثنتان و سبعون 244872بسام ميس حديده1104687

خمس و تسعون 296695خالدنور الخالد1114688

سبع و ثمانون 236487خليفرانيا الدرويش1124689

ثمان و ثمانون 266288عبدومها السليمان1134690

غش1144691 ست و سبعون 245276عليشعاع الي 

سبع و سبعون 255277عبد المنعمآالء شحود1154695

سبع و سبعون 235477رضوانمريم القوجه1164696

أربع و سبعون 254974محمدروعه الشالش1174697

ي1184698 خمس و ثمانون 236285عبد اللطيفزينه عران 

خمس و ثمانون 256085محسنسماهر الطماس1194701

ى الحاج حسن1204704 خمس و سبعون 225375عليبرسر

ثالث و ثمانون 245983عوضملك االحمد1214705

سبع و سبعون 255277عبدهللالما اليوسف1224706

سبع و سبعون 205777احمدتسنيم الخلوف1234707

ست و ثمانون 266086محمد نديمرزان حمود1244708

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /6/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة
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مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

اثنتان و تسعون 266692بديعدالل حميده كوجان1254709

تسع و سبعون 225779حيانايمان الصطيف 1264710

اثنتان و ثمانون 206282موىسرزان الخربوطلي1274711

إحدى و ستون 204161اسماعيلأحمد المحمود1284712

ثمانون 245680شعبان رحاب أحمد1294717

إحدى و سبعون 205171موىسرهف الضامن1304718

غائبغائبغائب24احمداسماء االحمد1314721

سبعون 234770جمعهعال الحسن 1324724

أربع و سبعون 274774أكرمبنان الحمود1334727

غائبغائبغائب23عبد هللاديانا المحيميد1344728

سبع و سبعون 245377عبد العزيزعال الفارس1354729

اثنتان و ثمانون 245882خليلريم عسكر1364730

اثنتان و ستون 243862اكرمغاده توما 1374731

اثنتان و ثمانون 245882عبد هللاامل الشحود1384732

ننور الكدور1394733 ثالث و سبعون 254873حسير

سبعون 234770عنادهدى الخرصن العلي1404734

اثنتان و تسعون 246892صالح الدينتغريد العاري 1414736

ثمان و سبعون 195978سعيدغسان العليوي1424737

ثمان و ثمانون 246488حبيبرم بصبوص1434740

ثمان و سبعون 245478أحمدآيات جعمور1444742

إحدى و سبعون 215071الياسزينا بيطار1454743

سبع و ستون 204767عبدوريم سكاف1464744

ن اليوسف1474745 ثمان و سبعون 245478مصطفنمادلير

سبع و ستون 214667ميالدنيكول فتال شهدا1484746

ستون 164460ابراهيم محمد اياد العبد1494747

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /7/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

اثنتان و ثمانون 226082عبد العزيزعصماء صيادي1504749

ن1514750 تسعون 256590عبد الباسطسلوى الحسير

سبعون 214970رجبفرح دكدك1524751

أربع و ثمانون 246084ابراهيم زينب السلوم1534753

سبع و سبعون 245377يارسهزار علي1544754

تسع و سبعون 245579ايمانزينه نسب1554755

اثنتان و تسعون 246892عبد الحليمنىه الخطاب1564756

ثالث و ثمانون 216283محمد رافع عزه الخطيب1574759

ثمانون 215980أسامهروان الرفاعي1584760

خمس و ثمانون 246185رافعوفاء علي1594762

ن المحمد1604764 تسع و سبعون 245579عيدوياسمير

ثمانون 225880عبد هللاآالء عبد هللا1614768

أربع و سبعون 245074عبد الكريمهدى الخطيب1624769

ثمان و سبعون 245478محمدريم السليمان1634773

خمس و ستون 204565عبد الفتاحعبد القادر النبهان1644774

اثنتان و ثمانون 226082ابراهيم آنا حداد1654776

ن دالل1664777 خمس و سبعون 225375طاللجوزفير

ي الحمصي1674779
غائبغائبغائب18محمدعبد الغنن

ثالث و ثمانون 236083حمدوغصون عيىس 1684781

إحدى و سبعون 224971حسنديما نجار1694782

ثالث و ثمانون 226183عبد القادرسناء مندو1704783

ن1714785 ن الحسير ثمان و ستون 185068عبد هللحسير

ثمان و خمسون 203858احمد سامر الجنيد1724787

ست و ثمانون 246286مروانماري التوما1734788

ا احمد1744789 أربع و سبعون 215374محمدمير

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /8/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

خمس و ثمانون 246185عصامسميحه القصاب1754790

ثمانون 215980غالببتول العوض1764791

ن الحمدو1774792 غائبغائبغائبغائبنايفياسمير

اثنتان و ثمانون 255782عدنانفاطمه دهلل1784793

خمس و سبعون 215475مصطفنرغد سويدان1794796

ست و ثمانون 246286محمدنجاح الخليف1804801

أربع و ثمانون 255984طاللساندي الخوري1814803

اثنتان و ثمانون 235982يوسفمايا نجار1824804

1834805
نرزان المصطفن إحدى و سبعون 244771حسير

نا أسعد يوسف1844808 ثالث و سبعون 215273سعيدمير

ثمانون 225880وليدمها قديسه1854809

ي1864811
إحدى و ثمانون 245781مدحاتماري برشينن

تسع و سبعون 265379مرادنور الهدى مراد1874813

اثنتان و ستون 243862حناماري اسكاف1884815

غائبغائبغائب22محيميدمريم الحمود1894816

ن1904818 أربع و ثمانون 265884هشاموالء ابو دقنير

اثنتان و خمسون 183452عبد الحليممحمد الحمشو1914819

إحدى و ستون 214061سامرهبه جمعه1924820

ي1934823
ن
ثالث و ثمانون 226183محمدسمر الكيجان

خمس و سبعون 245175عليدانيه المرصي1944826

ثمان و ستون 244468أحمدتيماء محمد علي1954827

تسع و ثمانون 266389عزامتسنيم برازي1964828

خمس و ثمانون 265985يوسف رويدة االخرصن1974829

اثنتان و سبعون 225072عبد الحكيمخالد العبيدان1984830

إحدى و سبعون 264571محمدزهور الشبان1994831

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /9/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثمان و ثمانون 256388سميرماري دحدوح2004832

ي2014836
نايمان طواىسر تسع و سبعون 255479محمد امير

إحدى و سبعون 234871عزامنور شقفة 2024837

ست و سبعون 245276جمالارساء الزبدي2034840

خمس و سبعون 245175مجيدزينه كموش2044841

اثنتان و ثمانون 245882الياسريم ضبعان2054843

أربع و سبعون 225274خليلرهف عراض2064844

إحدى و ثمانون 255681عبد الجبارزهراء دويك2074845

ست و ثمانون 216586وليدلىم العيىس 2084846

ى الحمدوش2094849 ثمان و خمسون 223658محمدبرسر

2104851
ثمانون 225880أحمدفرح المصطفن

ي2114854
ن
ثالث و سبعون 244973محمد حيانشهد الحزوان

ن2124855 أربع و ستون 214364أحمدتركي الحسير

سبعون 224870مفيدهديل المسيجي2134859

آالء الشمالي2144861
تسع و سبعون 255479مصطفن

سبع و ثمانون 236487صالح خديجه العكش2154862

سبع و ستون 184967عبد العزيززياد ضامن2164865

ن2174867 بير ثمان و ستون 214768عازارهبه رسر

ثالث و ستون 214263حبيبزينا االبراهيم2184868

غائبغائبغائب21سليممحمد الضامن2194871

إحدى و سبعون 224971حساننور الكامل2204872

ثالث و ستون 194463محمدعدي الخالد2214874

2224875
إحدى و ثمانون 245781محمدكريمه المصطفن

ي2234877
إحدى و تسعون 246791ابراهيم هديل حصنن

تسع و سبعون 255479أيمنهناء قالويز2244878

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /10/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ست و ستون 264066عدنانعال فطراوي2254879

سبع و ستون 194867عبدهماريا نجار2264881

ن2274882 ثالث و ستون 243963جهادريتا الشاهير

إحدى و ثمانون 216081وليدمارينا قديسه2284883

خمس و سبعون 245175احمدنور العفيف2294884

ثالث و ثمانون 255883محمودنجوى هويس2304886

أربع و ثمانون 275784محمدسالم الخليل 2314887

ثالث و سبعون 244973عبدهنىه مهنا2324888

سبع و سبعون 225577ابراهيم يمنن الصالح دناور2334889

تسع و ستون 224769جرجسسالي منصور2344891

خمس و ثمانون 295685عمرأسماء السقا2354893

اثنتان و سبعون 234972عبد المسيحسيلفا جالد2364894

ثمان و ستون 234568ريانمناهل الخالد2374897

ستون 243660فوازأسماء قبش2384899

خمس و ثمانون 246185جمعهغدير الحمد العليوي2394900

ي2404904
ثمان و ثمانون 236588خلدونيارا العوض الجلف 

خمس و ثمانون 226385احمدهند السعدي2414916

ثمانون 265480يوسفخديجة الصيالوي2424917

يعميد حوا2434931
إحدى و سبعون 215071حسنن

خمس و ستون 244165خالدمنال القدور2444933

اثنتان و ثمانون 226082عبد المحسنايمان الهليل2454938

أربع و ستون 234164يوسفساره الحسن2464946

اثنتان و تسعون 246892مهندآمنه البارودي2474952

أربع و ثمانون 236184محمودريم الخرصن2484953

إحدى و أربعون 182341خالدفاطمة اليوسف2494956

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /11/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ان2504960 غائبغائبغائب23أحمدفراس شكير

ثالث و ستون 164763ابراهيمهمام الهالل2514968

سبع و ستون 244367محمدشيماء السويدان2524972

ن2534977 ست و خمسون 223456حسنمصطفن حسن الحسير

ست و ستون 224466احمدعمرالمحمد2544987

ثمان و ستون 175168عبدالحكيمبالل الدياب2554991

إحدى و ستون 223961غازيبراء فياض2565016

أربع و سبعون 245074يارسماري دويب 2575019

سبع و ثمانون 236487خالدنفيسه الريمه2585020

ثالث و خمسون 213253أحمدفاطمة االبراهيم2595028

غائبغائبغائبغائبعبد القادردعد طالع2605034

إحدى و ستون 184361محمودحازم العميدي2615050

تسع و خمسون 273259فارسشاهر العلي2625053

ثمان و خمسون 213758مأمونمحمد بهلول2635054

غائبغائبغائبغائبحسنمحمد العليوي2645071

سبع و ثالثون 241337عبد الرزاقحسن جوخدار2655076

غائبغائبغائب21ريانعامرالخالد2665087

نأحمد الجيجاوي2675092 ستون 194160ياسير

ثالث و ستون 194463محمودسعد السلوم2685098

إحدى و خمسون 183351وليدمحمد المصطفن العمر2695104

ن نبهان2705107 سبع و خمسون 203757محمدحسير

ثالث و ستون 243963عبدالقادرجيهان العويش2715113

تسعون 246690موفقحنان الروبة2725135

ثمانون 235780عوننور حنا2735136

خمس و خمسون 213455ابراهيمأحمد ابراهيم الفارس2745153

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /12/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

خمس و ستون 204565محمدجمالجمانه عبدالرحمن2755172

غائبغائبغائب22عطيهوالده العطيه االحمد2765174

اثنتان و خمسون 213152فضلعبير المصيطف2775187

تسع و ستون 254469محمدفاطمة األحمد االسعد2785195

كي2795203
إحدى و ستون 184361تركيمحمود الي 

ن2805205 ستون 223860طهمهند طه الحسير

كي2815256
تسع و خمسون 184159أحمدأكرم الي 

ييال لحدو2825274 أربع و ثمانون 246084حناكي 

سبع و ستون 234467منذربتول الشيخ أحمد الياسن2835280

ثمان و سبعون 245478رشيدرنا هراوي2845292

ست و تسعون 296796محمدهن  الحسن2855293

تسع و ستون 244569احمدجهيده ماردنلي2865294

تسع و خمسون 194059محمدنوفة مخيي 2875305

أربع و أربعون 4444غائبمحمدرافع البكري2885310

ي2895326
خمس و سبعون 245175عامرنهلة حصنن

إحدى و سبعون 234871محمدروال الشاوي2905331

إحدى و ثمانون 235881أحمددانيا االبراهيم2915346

اثنتان و سبعون 225072موىسهنادي نادر2925349

ست و خمسون 243256حسنردينة العلوش2935351

خمسون 203050حسنحسام صطوف2945365

ست و سبعون 245276عبدالرزاقضج العلي2955368

خمس و ستون 234265محمودأسماء جاموس2965369

أربع و خمسون 213354محمد مصعبقمر ازعيط2975376

ثالث و خمسون 173653عمرأحمد سعيد عبيد2985399

خمس و ستون 214465حسنمريم الطيب2995415

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /13/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

اثنتان و أربعون 212142غضبان خليف غضبان محمد 3005428

ثالث و ستون 243963ابراهيمرهف المحمود الفاضل3015450

اثنتان و ستون 204262عبد الحليمحسن رحمون3025456

أربع و خمسون 173754محمدردينة االحمد3035471

ثمان و ستون 194968رعدمشعان برازي3045487

ن المحمد3055498 نمصطفن حسير ثالث و ستون 204363حسير

إحدى و ستون 233861مخلف النايف3065524

إحدى و سبعون 244771عبدالكريممحاسن ديدو3075526

خمس و خمسون 223355أحمدشاهة ابو كشتو3085538

تسع و خمسون 213859حمودهيا حمود المحمود3095540

إحدى و أربعون 192241صالح احمد صالح الفارس 3105548

إحدى و سبعون 215071عبدالفتاحفاطمة الزهراء اسماعيل3115552

ثمان و ستون 234568عدنانبحرية العبيد السعيد3125603

سبع و ثمانون 266187درويشأروى محمد3135614

تسع و سبعون 205979عبد الكريممها الكنج3145619

ثمانون 255580احمدفريدة ملحان3155649

نفاتن العلي االسماعيل3165651 ست و سبعون 245276حسير

تسع و أربعون 183149طاهر ماموج3175684

ي3185692
ثالث و سبعون 235073حسنارساء قطينن

ست و خمسون 213556حسانعزالدين الشاويش3195697

ست و ستون 224466جاسمعبد العزيزعلي حاتم3205702

غائبغائبغائبغائبفاطمة األزرق 3215741

ثالث و سبعون 165773نعيم بشار الياس3225748

ست و خمسون 173956خالدمنال المنصور3235762

سبع و ثمانون 266187محمدابتسام القاسم3245766

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /14/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثالث و ستون 214263أحمدايمان مراد3255790

إحدى و سبعون 224971غازيناهد األسود3265798

ثمانون 235780زكريااحالم العبود3275809

ثمان و سبعون 235578غازيرامي االبراهيم3285816

اثنتان و ستون 214162خالدمحمود الحميدي3295820

سبع و ثمانون 256287محمدفوزيمحاسن ذكور3305826

ية ريحاوي3315831 اثنتان و ستون 243862رضوانخير

إحدى و ستون 233861عمرباسمة ادريس3325840

3336042
غائبغائبغائب22عبد الفتاحاحمد زعي 

خمس و ثمانون 226385عادلسوزان االحمد3346043

سبع و سبعون 215677أحمدفواز نبهان3356047

سبع و ثمانون 236487عبد الهاديأمينة العلي3366048

ست و خمسون 243256مظفرسمية قوالغاىسي3376051

غائبغائبغائب21احمدفراس سليمان3386052

خمس و ثمانون 226385بخيتمحمد علي3396053

إحدى و ستون 214061محمدعماد االبراهيم3406060

اثنتان و ثمانون 245882خالدهبه حسون3416061

ست و سبعون 255176محمدفرح الجدوع3426063

ست و سبعون 265076محمدحال كنيفد3436064

تسعون 246690فايزوفاء الدالي أحمد3446065

ثالث و خمسون 233053أحمدندى الكيال3456066

ست و سبعون 235376يحنرمجد السيد3466067

تسع و ستون 224769احمدعفراء الرجب3476069

خمس و ستون 234265فيصلبتول األخرس3486073

ى المخلف3496075 خمس و ثمانون 236285ثابتبرسر

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /15/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ن الغريب3506077 ينيفير
ثمانون 235780عبد الغنن

ثمان و ستون 224668مصطفنمحمد األحمد3516080

أربع و سبعون 245074احمدفاطمة حليلو3526082

نسالم مغمومه3536083 ست و ثمانون 266086امير

تسع و ستون 234669يحنرأمل الخطيب3546084

خمس و سبعون 225375اكرمحميده االخرس3556085

ي3566086 ثمان و سبعون 235578سالماالء رحمون خرصن

سبع و سبعون 235477نظيريارا االبراهيم3576087

ست و ستون 224466محمد رياضعائشة العموري3586089

سبع و سبعون 225577عماروالء المحمود3596091

ست و ثمانون 246286عبدهللاسندس حمصي3606092

ثالث و سبعون 235073امل الدينار3616093

ثمان و ستون 264268نزارآمنه عدي3626097

خمس و ستون 244165سابتسندس رنو3636098

إحدى و سبعون 205171زهيرزينب اسماعيل3646099

ثمان و خمسون 104858عبدالمنعمفاطمه الدالي3656102

خمس و تسعون 296695نبيلزيد حلبيه3666104

ثمان و سبعون 275178زكريامزنه المحمد3676105

ي3686112 غائبغائبغائب25محمد خالدنور عبه ج 

غائبغائبغائب23خالدأحمد النايف3696114

خمس و ستون 184765عسافايمن ديب3706115

سبع و ثمانون 226587عادلربا أحمد3716118

إحدى و سبعون 244771طاللاسماء شيخ الغنامه3726121

سبع و سبعون 235477مسلمصفاء حوا3736122

تسع و سبعون 255479فيض هللاعبد الرزاق الفهد3746124

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /16/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

أربع و ثمانون 226284صالحجمعة محمد3756126

إحدى و سبعون 244771محمد سعيدبتول قشاش3766127

ست و ستون 214566بشارمحمد حسان العوض3776128

إحدى و ستون 214061خليلروان فرنجيه3786130

يل نونو3796131 ست و ثمانون 206686نبيلمير

ثالث و ستون 194463حسنمحمد محمود3806132

سبع و ثمانون 256287عبدهللاايمان األسود3816134

ثمان و سبعون 225678محمد عبد السالمبنان السلوم3826137

غائبغائبغائب22عبد الرزاقمحمد غيانه3836138

تسعون 246690زكريافاطمه االبراهيم3846140

اثنتان و سبعون 234972مصطفناسماء البكور3856142

خمس و خمسون 183755عليهاشم محمد علوش3866143

تسع و سبعون 225779اكرمانيتا حيار3876144

تسع و سبعون 196079ممدوحقمر حنتوش3886145

خمس و سبعون 215475زيادعائشه الحريري3896146

اثنتان و سبعون 234972محمدرقيه الطالب3906147

إحدى و سبعون 215071احمدشيماء المحمد3916150

ن مغمومة3926151 ست و سبعون 235376فوازياسمير

اثنتان و ثمانون 206282عبدالكريمحفصه العبدهللا3936153

سبعون 234770طهاسعاف ادريس3946155

ي3956156
ن
إحدى و سبعون 205171محموداالء المدن

تسع و سبعون 225779عبدهللايمامه القدور3966157

تسع و سبعون 215879نورانلىم كزكز3976159

ثالث و سبعون 244973احمدهاجر الزوله3986161

أربع و ثمانون 236184مصطفنبراءه علوش3996165

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /17/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثمان و أربعون 222648نبيهكنانة ابراهيم4006166

تسعون 236790وليددعاء الرزوق4016170

إحدى و ثمانون 245781محمد يارسهال الخطيب4026171

خمس و سبعون 225375عبدهللارامه الحموي4036172

سبع و ستون 194867صايلهبه الجعط4046173

سبع و سبعون 225577محمد حسانرهام الشعار4056174

ي4066176
ن
ست و خمسون 213556عليمصطفن رشوان

ست و ستون 204666ماري النارص4076177

ناالء الفارس4086178 خمس و ثمانون 226385ياسير

خمس و ثمانون 206585ايلياكارال سعود4096182

ييارا سعود4106183
ن
ثمان و ستون 204868طون

تسع و أربعون 183149عمردالمه المرصي4116185

خمس و ثمانون 226385باللعبير شتات4126187

سبع و سبعون 235477صفوانرؤى النحاس4136191

ثالث و سبعون 215273يحنراحالم المشعل4146192

ست و ستون 204666محمدزينب طيب4156194

أربع و سبعون 215374ايمنهيا الفزع4166200

أربع و ستون 204464محمدرهف االحمد4176201

ن4186202 نعلي الحسير ستون 194160حسير

تسع و خمسون 194059عبدالهاديحمود غزالة4196203

إحدى و ستون 223961محسنفاطمه قمر الدين4206204

سبعون 254570أديبنىه النعسان4216206

ست و ثمانون 236386عبد المنعمفاطمه المرعي4226208

غائبغائبغائب20جورجاسما فلوم4236209

سبعون 214970يارسايناس لريشان4246212

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /18/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

اثنتان و ثمانون 226082سعد الدينفاطمه االسعد4256213

ي4266214 ثمان و ستون 204868محمدمريم الحرن 

سبع و ثمانون 246387محمداسماء حمويه4276215

ن حالوه4286219 اثنتان و ثمانون 196382رشيدحسير

ى الخرصن4296221 سبعون 234770حسنبرسر

اثنتان و تسعون 276592عوضرهف السباهي4306222

ثمان و ثمانون 246488سهيلبتول مرقا4316223

تسعون 226890غسانفاطمه الحيصيه4326231

إحدى و سبعون 234871خالدأسماء الكنعان4336232

ستون 204060تيسيرخزامه السلوم4346233

سبع و سبعون 225577عبدالباسطمحمد المعتوق4356234

سبع و ثمانون 236487فايزفاطمه الخالد4366236

يفاطمه السلوم4376237
ن
ثمان و سبعون 235578عبدالكاف

ست و سبعون 225476عبد العزيزآالء ذكره4386238

4396239
ثمانون 245680تركيمحمد المصطفن

اثنتان و سبعون 225072عارفهند حمضمض4406242

خمس و ستون 234265زيادقمر الحاج احمد4416247

سبعون 224870محمد نورامنه كريم4426248

أربع و سبعون 205474رياضريم النعسان4436249

تسع و خمسون 194059عبد االلهمعتصم الكنش4446251

ي4456252
ن
ست و ثمانون 226486محمدعفراء الصوران

خمس و ستون 204565عبدهللاعلي الشيخ يوسف4466253

سبع و ثمانون 276087غازيرانيا الطماس4476257

خمس و ستون 244165أنسرائد جوالق4486260

تسع و خمسون 194059عدنانمحمود الطيار4496261

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /19/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

يميساء الحسون4506262 اثنتان و سبعون 225072صي 

أربع و سبعون 225274يارسمريم المرعي4516263

غائبغائبغائب20محمودرامي جرجنازي4526266

ي االحمد4536267
ن
إحدى و سبعون 224971درزيأمان

أربع و ستون 204464سامرهتون منصور4546269

ي4556270 خمس و سبعون 245175بدرمريم الحلن 

سبعون 214970عبد اللطيفارساء الطالع4566272

ثالث و ستون 234063ابراهيمسارة المحمد4576273

ست و ثمانون 246286عبدالكريمبيان المحمد4586275

سبعون 254570عبد الكريموضحة دحروج4596276

خمس و سبعون 264975محمدمرح خلوف4606277

إحدى و سبعون 215071نور الدينسناء الزالق4616279

ست و ستون 234366محمدمريم العمر4626281

أربع و سبعون 205474محمداالء حمصي4636282

ثمان و خمسون 213758عدنانعزة دكدك4646283

تسع و ستون 234669نها الحاج أحمد4656284

اثنتان و ثمانون 206282خالدمريم قيبارو4666288

ين ابو العيون4676290 ثالث و سبعون 225173واصلشير

سبع و ثمانون 256287مصطفنرزان مصطفن االحمد اليوسف4686293

ثمان و خمسون 243458عبد الحكيمهدى عبد الحكيم  الدياب4696294

4706295
اثنتان و سبعون 205272احمدالبتول احمد مصطفن

ثالث و سبعون 244973خالدعزه خالد حجازي4716514

خمس و سبعون 235275فوازابتسام الخضير4726517

إحدى و تسعون 246791عاصمفاطمه عاصم حاج احمد4736538

ست و ثمانون 266086عبد العزيزهبه عبد العزيز العلي4746546

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /20/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

اثنتان و تسعون 276592حسنصبا حسن حديد4756551

سبع و خمسون 203757سليمضامن سليم الضامن4766552

ثمان و ستون 234568سليمانوالء سليمان الشيخ علي4776553

إحدى و سبعون 224971عدنانوئام عدنان المحمد الخطيب4786564

أربع و سبعون 225274حمزهمروه حمزه حمزه4796566

ي4806570
اثنتان و سبعون 234972يحنروعد يحنر رسمينن

غائبغائبغائبغائبعدنانزينب عدنان قسوم4816572

اثنتان و سبعون 215172احمدنور الهدى احمد الباشا4826578

ازي4836593 اثنتان و تسعون 236992نذيرظبيه نذير الي 

ثمان و ستون 204868احمدوسام احمد بكور4846598

ثمان و ستون 244468محمدهبه محمد ارحيل4856606

ثالث و ثمانون 226183عوضملك عساف4866612

ي4876614
 
تسع و ستون 244569عبدالكريممروة عبدالكريم المعران

ي4886615
ن
خمس و سبعون 195675سعدالدينوالء سعدالدين بارادان

أربع و ثمانون 295584خلدوناسالم خلدون سقا4896619

إحدى و ثمانون 245781سعيدخلود سعيد ضامن4906629

ست و سبعون 225476زيادسالم زياد شقره4916630

ثالث و سبعون 225173عادللبابه عادل عباس القاري4926639

أربع و ثمانون 216384محمدفاطمه محمد العلي الخالد4936640

4946642
خمس و ستون 254065غالباالء غالب العي 

ي4956643
سبع و سبعون 245377محمدسالم محمد تف 

ست و سبعون 235376زهيرجمانه زهير عدي4966644

خمس و ستون 204565محسنبتول محسن الشامي4976645

ثالث و ستون 224163حسندانيه حسن المحمد علي4986648

اثنتان و ثمانون 235982نجم الدينعبير نجم الدين النجم4996649

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /21/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

5006652
ثالث و ثمانون 226183محمدنور محمد الحاج مصطفن

ست و سبعون 235376مصطفنفاطمه مصطفن العيىس5016667

ي ريحا5026668
ان قاضن اناالء مير خمس و ستون 214465مير

ن صفوان الشيخ خالد5036669 ثالث و سبعون 235073صفوانلير

ن5046671 خمس و أربعون 4545غائبعبد الرحمنرقيه عبد الرحمن الحسير

تسعون 256590اكرمهن  اكرم شامية5056673

ن سنان5066691 نبتول حسير تسعون 236790حسير

ست و تسعون 296796سليمانمروه سليمان االبراهيم5076693

سبع و سبعون 225577نرصتركيه نرص زقزوق5086697

اثنتان و سبعون 215172عبدالرحمنهال عبدالرحمن العلي5096702

ثمان و ستون 234568احمداميمه احمد المنصور5106709

ست و سبعون 255176عبدالستارنجوى عبدالستار الشقره5116713

ن5126714 ثالث و سبعون 235073هاللمريم هالل الحسير

ثالث و ستون 243963احمدهبه احمد العبيدي5136716

تسع و ستون 224769هيثماالء هيثم نموز5146723

تسع و سبعون 245579رياضاالء رياض االخرس5156724

ثالث و ثمانون 236083محمدفاطمه محمد ابو حاتم5166727

ي5176732
ن
تسع و سبعون 245579حمودسالم حمود عروان

ثالث و ثمانون 226183محمدضياء محمد النونه المرجانه5186734

ي5196735
ن
خمس و ثمانون 236285يحنراالء يحنر الحزوان

سبع و خمسون 243357خالدمنال خالد القصاب5206737

ثمان و ثمانون 246488مسعفنوره مسعف عالوي5216738

ثمان و ثمانون 236588حيانهمسه حيان بنات5226740

ن خلوف5236745 ناناس ياسير تسع و سبعون 245579ياسير

سبع و ثمانون 236487ادهمريم ادهم الجمعة الحسن5246746

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /22/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

سبعون 254570خالدبيان خالد الحسن5256750

تسع و سبعون 245579احمدنور احمد الرزوق5266757

اثنتان و سبعون 234972روافوفاء رواف السليمان5276766

ست و سبعون 225476عبدالستاررضيه عبدالستار الغلبان5286776

ه علي الفجر5296781 سبع و سبعون 245377عليسمير

ثمان و سبعون 225678بساممحاسن بسام حاج جنيد5306785

ثالث و ثمانون 255883محمدقبس محمد صطيف5316789

خمس و ثمانون 265985حدومايا حدو الشحود5326794

خمس و ستون 224365نجيبكوثر قصاب5336796

سبع و سبعون 225577عبد الكريمعدنان االبراهيم5346806

ستون 233760انور الساداتاحمد المحمود5356809

خمس و ثمانون 236285عبد الكريمريم عز الدين5366815

5376819
سبع و خمسون 253257توفيقسلىم الحاج مصطفن

ى الصطوف5386824 ست و سبعون 255176عبد السالمبرسر

سبع و سبعون 245377معمرايناس الخضير5396826

ثمان و خمسون 213758محمدسمر السلوم5406831

خمس و ستون 244165بشارهنادي الحميد5416851

ست و ستون 214566ابراهيمصفاء الشبيب5426854

سبعون 234770عبد الرزاقبيان مشيلح5436859

سبع و سبعون 235477غازييمان غيانه5446860

إحدى و سبعون 224971فيصلوالء المدلوش5456862

ن5466872 خمس و ستون 234265خلوفنشميه الحسير

إحدى و ثمانون 235881ابراهيمزهرة الحالق5476873

سبعون 244670محمودغاده الشحاده5486878

سبع و ستون 244367عبد هللافاطمه ابو علو5496890

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /23/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

تسع و ستون 224769اسماعيلمريم الحسن5506904

ستون 233760فارسزينب الفارس5516905

ثمان و ثمانون 246488حسنحنان الحاج احمد5526907

أربع و ستون 194564عبد السالمانس الخليل5536908

سبع و سبعون 235477احمدرانيا الزهوري5546910

خمس و ثمانون 265985خالدسحر السطوف5556912

سبعون 234770طهمنتىه قداد5566913

يمنن حمود5576955
أربع و ثمانون 246084محمدلطفن

 حمود5586957
ن
يرن

ثمانون 245680محمد لطفن

نشفاء زيدان5596968 سبع و ستون 224567ياسير

تسع و ستون 224769محمودسوسن طالب5606977

ست و خمسون 05656عبدهللابتول المحيميد5616982

ي5626986
ن
سبعون 224870حسانتبارك تركمان

إحدى و ستون 223961محمد زكيديمه الشيخ طه5636988

أربع و ستون 214364عوضعمار العرباش5646991

ثالث و خمسون 05353خالدمصطفن دبوري5657000

خمس و ثمانون 246185محمد غياثمروه الخطيب5667008

ثمان و خمسون 223658احمدوصال عجاج5677023

ست و سبعون 235376حمدمريم الشالش5687026

اثنتان و سبعون 215172محمودمصطفن الحسن5697028

ثالث و سبعون 235073محمدصفاء األحمد الخليل5707034

سبعون 254570أحمدصباح العبدهللا القدور5717036

ثالث و ستون 204363مصطفنزينب المشعان5727062

تسع و خمسون 243559مصطفنجهينه الشحاده5737064

ن المرعي5747103 سبعون 234770فائزياسمير

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /24/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ي5757104
ن
تسع و خمسون 223759طاللدعاء الخان

ستون 194160رياضمحمد الدياب5767108

إحدى و ثمانون 235881عبد الحميدطارق شيخ عمر5777123

ثمانون 245680معنغفران حلبيه5787130

غائبغائبغائب21مازناري    ج الحالق5797131

ثمان و سبعون 225678محمد طاهررابعه العمر5807137

سبع و ستون 234467جوداتصونيا سالمة5817138

ثمانون 215980احمدرغد احمد5827172

سبع و ستون 214667سلطاننسيبه الرحيل5837185

ثمان و ستون 165268إبراهيمفاطمه الكشتو5847187

ثمان و خمسون 223658سعيدامل المحمد5857193

ن رحمون5867218 ست و ستون 224466مهندلجير

خمس و ثمانون 265985عبدالمجيدسمر بيدق5877255

ست و سبعون 225476فيصلبيان القاسم5887271

سبع و خمسون 213657محمدهبه قلفا5897272

أربع و سبعون 235174عبد الرزاقدعاء العتوك5907297

غائبغائبغائب21احمدعبد الحميد الخضير5917308

خمس و سبعون 235275عبد المجيدخالديه البكري5927313

غائبغائبغائبغائبغازيعمر الجريو5937314

ي5947357
ن
تسع و سبعون 225779عماد الدينماجدة علوان

ى حاج احمد5957362 ست و سبعون 245276حسنبرسر

أربع و ثمانون 226284محمد مالكرشا النارص5967364

خمس و ستون 224365ابراهيممي المحمد5977387

ثمان و سبعون 235578محمودأسماء الخليف5987420

أربع و سبعون 215374محمدحال السليمان5997432

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /25/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ست و سبعون 265076احمدسناء صطوف6007437

ثمان و خمسون 213758محمودفرح سلطان حميد6017453

ي113014
ن
ثالث و خمسون 213253مأمونحال رسمان

سبع و سبعون 235477أحمددعاء قفاس213018

ثمانون 235780خالدحنان عثمان313044

ست و سبعون 225476عليفدوى االحمد413059

ثمان و سبعون 245478عبد هللاريمة األحمد513060

تسع و سبعون 245579مالكفاطمة االسود613064

أربع و خمسون 223254عبد المنعمرغد حاج جدوع713066

أربع و ثمانون 206484محمد سعيديوسف المحلول813076

ي913080 خمس و ثمانون 275885بسامليل سبسن 

ناحمد الشدهان1013091 غائبغائبغائبغائبحسير

ي1113093
ن
خمس و ستون 224365عزاتفطيم الحوران

تسع و ستون 224769صفوانضج المحمد1213100

ي1313101 دعاء دن 
ست و سبعون 245276مصطفن

أربع و سبعون 225274عبد الكريمرنيم غبشة1413102

سبع و سبعون 255277عبد هللامنتىه السليمان1513104

ست و ستون 204666حمادعواد المحمد1613112

تسعون 246690احمدعلي قندح1713114

ثمان و ستون 234568عليرشان محمد ديب1813122

أربع و ثمانون 246084نارصندى دبيس1913151

استضافة إدلب

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /26/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثمانون 285280محمد رضوانبنان عثمان2013158

ثمانون 225880صالحمنال االبراهيم2113173

أربع و سبعون 235174قاسمايمان القاسم2213176

سبع و سبعون 185977قاسمخديجة القاسم2313177

نخالد الطوير2413178 ستون 213960حسير

إحدى و ستون 223961احمدمحمد حسام قشيط2513179

ست و ستون 244266محمدصفاء جوخدار2613187

ثمان و ستون 224668محمد رجبانعام خربوط2713188

ست و ستون 194766محموداسماء الرشيد2813189

نمروى احمد عيد2913194 غائبغائبغائبغائبحسير

إحدى و سبعون 244771فياضيمان اليوسف3013197

تسع و ستون 244569عبد الحكيممرح اليوسف3113199

إحدى و ثمانون 235881محمدعائشة العبود3213200

ست و سبعون 235376عبد الرزاقماهر العلي البكور3313203

أربع و ستون 204464عبد الرحمناالء الديري3413205

إحدى و ثمانون 225981محمودحسن اليوسف3513206

ي3613207
ن
ف اثنتان و سبعون 234972طاللخالد المرسر

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمناالء سواري3713208

ست و ستون 224466احمدمريم الكنش3813209

ست و ثمانون 256186احمدربا العبود3913210

ثمانون 235780احمدهبا العبود4013211

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /27/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

سبعون 244670خالدمرام خطاب4113212

سبع و سبعون 225577محمد خيرايمان نداف4213217

تسع و سبعون 225779محمدبدور السفر4313224

خمس و ثمانون 256085عبد الستار ضياء سوتل4413227

ست و سبعون 245276سلطانعيوش الخطاب4513229

إحدى و ستون 243761عبد هللا فاطمة العبد هللا4613232

ثالث و ستون 194463عليحلوم المحمد4713233

سبع و ثمانون 246387احمددعاء الخلف4813234

ثالث و ستون 243963نور الدينامل العبد هللا4913235

ي العكلة5013236
ن
أربع و سبعون 195574محمودامان

سبع و ثمانون 276087عبد المجيدنور رمضان5113237

ثمان و سبعون 275178محمدشيم العلي5213238

ستون 213960فايزريم الجرعب5313239

سبع و سبعون 225577عبد هللاايمان االمير5413240

ثالث و ثمانون 226183منيرمحمد علي كاشور5513242

ست و خمسون 233356حسنسوزان بلوظ5613244

ثمان و سبعون 255378عبد هللارؤى اليوسف الضايع5713247

اثنتان و ستون 243862محمدايمان اسويد5813252

ي5913255 إحدى و سبعون 224971محمدنجالء العلي الثلج 

أربع و ثمانون 246084مصطفنجواهر المحمد6013260

ن فاطمة الحمود6113261 خمس و ثمانون 226385حسير

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /28/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ي6213263 سبعون 254570يارسغنوة الحلن 

أربع و سبعون 245074محمددعاء الرفاعي6313265

ست و ستون 184866فراس لؤي القاسم6413274

أربع و سبعون 205474عبد هللامحمود الطويل6513277

نوعد االحمد6613279 ثالث و سبعون 235073حسير

ي طماع6713280
ن
تسع و سبعون 235679 احمد عمادامان

ثمان و ثمانون 236588عمراالء نجيبة6813281

سبعون 234770اسامةاسماء اواب6913282

ثالث و ثمانون 255883احمدملك فتوح7013283

أربع و سبعون 235174عبد الحميدديانة البكور7113287

ثالث و ستون 184563بسامبتول الجواد7213291

تسعون 226890محمد مجي الدينديانا زيدان7313294

ست و خمسون 213556عبد هللاحسن جعفر7413295

اثنتان و سبعون 185472خالدخديجة المحمد7513296

خمس و سبعون 245175هشاملميس الجمعة7613297

ست و ستون 234366موىسحنان رمضان7713298

ثالث و سبعون 254873ماموناية النجم7813300

إحدى و ثمانون 225981لؤينور المرعي7913301

سبع و سبعون 215677هيثمرهف ابراهيم8013303

ست و سبعون 245276انسلىم الحميد8113304

اثنتان و تسعون 246892جمعةهبة بردان8213305

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /29/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

إحدى و تسعون 236891توفيقهيام المرصي8313309

ثالث و ثمانون 236083بدر الدينمحمد غيث اربيع8413310

ن8513311 سبعون 195170يونسعلي الحسير

إحدى و ستون 214061عبد الكريمباسل االصالن8613315

سبع و ستون 234467محمدثريا حمادة8713316

ست و سبعون 235376عبد الرحمن نور عنفليص8813317

ي8913320 ثمانون 245680فوازدنيا غفرج 

خمس و ثمانون 236285يارسكوكب الحسون9013321

خمس و ستون 234265عليهبة الشمان9113324

ي9213325
ن
ي حوران

ن
إحدى و سبعون 244771سامرامان

سبع و ثمانون 246387عبد الفتاحارساء تاجة9313326

ى دناور9413330 سبع و سبعون 225577محمدبرسر

تسع و خمسون 223759عبد الرحمنرل السلوم9513336

اثنتان و خمسون 232952حمزههدى االمان9613337

إحدى و ثمانون 245781نايفخديجة السلوم9713338

ثالث و سبعون 235073نشاتثريا الخلوف9813340

خمس و ثالثون 3535غائبمحمداحمد االسمر9913342

ست و سبعون 245276خالدمنن الهنوس10013345

ستون 213960محمدرسى الضاهر10113359

ي10213360 ستون 204060محمد وليدهنا سنقرغرين 

ست و خمسون 203656محمد خيرعمر البو10313361

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /30/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

خمس و خمسون 213455سليماحمد النداف10413363

ي10513364
سبعون 254570سعدغزل اوضه باىسر

خمس و سبعون 245175حسامانتصارعابد10613368

سبع و سبعون 225577فاضلامتثال طماع10713369

تسع و ثمانون 246589حمدوهبة السيد10813374

ن10913384 سبع و خمسون 243357محمدسامية العنير

ن11013385 ثالث و سبعون 244973محمدثناء العنير

تسع و سبعون 235679احمدرهف نجار11113386

غائبغائبغائبغائبيوسفعلياء اليوسف11213388

ثالث و ستون 243963يحنرمرح عويضة11313389

خمس و ستون 234265محمدفاطمة منصور11413394

ثمانون 275380محمدتسنيم زنكلو11513395

خمس و سبعون 274875محمدهبة شيحان11613396

ن الكامل11713397 ثمان و ستون 244468محمد منذرلجير

خمس و سبعون 215475احمدشذى مبيض11813402

ثالث و سبعون 235073محمدبراءة ابراهيم11913406

اثنتان و سبعون 244872انيسندى صواف12013420

ثالث و ثمانون 245983احمدامتثال الدياب12113430

تسع و ستون 214869اسعدمديحة صيموع12213431

ن12313432 سبع و ستون 175067عبد هللامحمد الحسير

أربع و ستون 184664حسنمحمد العلي12413433

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /31/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائب21عبد الكريمامل العيىس12513434

ن12613435 سبع و أربعون 182947عبد الجليلاديب الحسير

أربع و ستون 194564احمدذكاء سعد الدين12713447

ي12813465
إحدى و سبعون 205171حسنلبنن زينن

ست و سبعون 284876بديويعندليب بديوي12913468

ن السليمان13013476 اثنتان و سبعون 244872مرعيرشا الحسير

خمس و سبعون 255075عمرريم االحمد الخليفة13113480

خمس و سبعون 205575سميرفاطمة سلهب13213481

اثنتان و ثمانون 216182احمدوفاء العليوي13313482

تسع و ستون 254469مصطفنحياة شيخ الحارة 13413493

غائبغائبغائبغائبمحيميداحمد المحمود13513497

غائبغائبغائبغائباحمدرويدة الكشتو13613506

سبع و خمسون 5757غائبابراهيمعائشة مرعي13713516

ن المحمد13813519 مير غائبغائبغائبغائبهشامنير

سبع و سبعون 245377مصطفناحمد الفارس13913522

سبع و خمسون 203757مدحتاية حمرين14013526

خمس و سبعون 225375فريدسالم عوض14113528

أربع و سبعون 225274فريدناريمان عوض14213529

ي14313530
ن
تسع و سبعون 215879هيثمصبا عنجران

ثمان و سبعون 235578حميدغيداء العلي14413536

غائبغائبغائبغائباحمدسماح نجار14513539

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /32/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

اثنتان و ثمانون 245882محمد ديبدعاء بعي 14613542

ست و سبعون 225476مصطفنايمان القاسم14713554

غائبغائبغائبغائبنهادلجينة جبس14813557

سبع و سبعون 235477عبدهللاسارة الكرنازي14913571

ي15013638
ى ماضن أربع و ستون 224264بشيربرسر

سبعون 224870عبدالقادرنسور علوش15119113

غائبغائبغائبغائبمحمدهديل سيد يحنر15219144

تسع و ستون 224769عبد المنعمحمزة االحمد114166

ي214185
إحدى و تسعون 266591سليمأميمة المعرينن

ستون 253560خالدزينب االحمد314186

تسع و ستون 214869زيادمحمد الشاويش414192

أربع و سبعون 225274احمدراميا عرندس514217

تسع و ستون 224769زهدينجالء حمد614220

خمس و ستون 234265محمدنور العبد الخليل714224

ست و سبعون 225476محمدنور محمد خالد814228

سبع و سبعون 215677مصطفنارساء المرصي914230

ست و سبعون 225476احمدهزار جعبو1014234

ة1114236 سبع و سبعون 235477عبد الصمدختام الهي 

نعلياء علي1214242 ثمان و ثمانون 246488ياسير

نتميم الحمود1314245 غائبغائبغائب20عبد المعير

خمس و سبعون 245175ابراهيممنتىه معجون1414248

ثالث و سبعون 235073عدنانوالء العوير1514250

إحدى و سبعون 205171ميرسرساب السقر1614251

استضافة  تدمر

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /33/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثالث و خمسون 203353محمودامجد الديبان1714257

ار1814260 إحدى و ثمانون 225981عبد الرزاقماجدة رسر

إحدى و ثمانون 225981احمدامتثال السيد1914349

خمس و سبعون 284775محمدنورا محمد عبدو2014360

ثالث و ستون 243963عليأري    ج عواد2114441

114025
ثالث و ثمانون 295483شعبانأنس المصطفن

إحدى و ثمانون 206181حمدومريم الشدهان214037

أربع و ثمانون 226284حمودمروة حمود محمد314041

وير414044 ن أربع و ستون 204464ابراهيمغيثاء الي 

ة الحسن514048 سبع و ثمانون 256287نرصهللاأمير

ي614050
ن
خمس و سبعون 245175أحمددانية الديمان

تسع و سبعون 235679هزاعمنن الفارس714051

ثالث و ستون 204363محمد مروانماجدة حمد814052

تسع و سبعون 215879حمودرحاب التمر914060

ثمانون 255580أحمدآالء الرجب1014061

خمس و سبعون 235275عبدالعزبزعلي الحاج عبدهللا1114065

تسع و سبعون 225779حسنغالية القاسم1214068

ست و خمسون 203656رضوانأحمد الحسن1314069

ثالث و ستون 214263غازيفرح غازي حمدان1414071

أربع و ستون 194564عيدشالش الخليف1514073

اثنتان و ستون 194362نرصخليل يوسف1614074

استضافة الفرات 

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /34/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثالث و ستون 224163مصطفنرجاء أحمد1714076

ثالث و ستون 194463محمودأحمد دندل1814077

أربع و سبعون 235174عزامفرات العبد البوعريب1914079

سبع و ستون 184967أيمنلطيفة الزين2014083

سبع و ستون 234467وليدماريا طالب2114086

ثالث و ستون 214263محمودأحمد الخالد2214087

سبع و ستون 204767مروانخالد يوسف الخالد2314091

ستون 204060نارصخالد الوقاع2414092

أربع و ستون 194564أحمدبشار الخلف2514094

اثنتان و ستون 194362جمالبتول محمد2614097

إحدى و ثمانون 225981محمدضج المحيميد2714098

اثنتان و ستون 214162فيصلفاطمة الموىس2814099

ثمان و ستون 234568عبد الحنانبيان الحسن2914105

ثالث و ثمانون 226183عبدونجاح دعبول3014107

ست و ثمانون 246286امجدامنة شقفة3114109

خمس و سبعون 235275مصطفندجانة الرواس3214110

ست و سبعون 235376عبدووسام الحمادي3314113

ست و ستون 184866عبد الرحمننجالء المحمد3414114

ثمان و خمسون 203858حسناحمد العلي3514119

نبتول دايخ3614120 ستون 184260حسير

سبعون 234770خالدرن  شكوه3714122

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /35/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ثالث و سبعون 225173عبدرغد الصالح العكلة3814123

إحدى و سبعون 215071عبد الرحمن شهد العيىس الحاج3914124

إحدى و ستون 233861ابراهيمايمان الموىس المحمد4014125

سبعون 205070موفقريمة قاسم4114129

اثنتان و ثمانون 216182عدنانوسن شقره4214135

غائبغائبغائب22يحنرفاطمة اسماعيل4314141

سبع و ستون 204767احمداسماء ابراهيم4414142

ست و أربعون 202646عبد هللاطيف درويش المطرد4514143

إحدى و سبعون 224971محمد عيدغنوة العيطة4614145

نهيا الحميدي4714146 ثمان و ستون 244468حسير

ست و ثمانون 285886محمدنور الضامن4814148

أربع و سبعون 225274يارسامل الخطيب4914154

سبع و سبعون 225577محمدهال االحمد5014157

تسع و خمسون 233659موىسباسلة العلي5114159

غائبغائبغائب18مصطفنعبد هللا حسو5214160

ثالث و سبعون 244973محسنشادي الجاجة5314162

إحدى و سبعون 205171خلففاطمة الزهراء المزعل5414163

سبع و سبعون 225577محمدسلىم السلوم5514164

سبع و سبعون 225577يوسفسمية الحمود5614169

خمس و سبعون 205575عبيدعبير الجاسم5714173

ثمان و ستون 244468أنورهيا الهندي5814177

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /36/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائبغائبصطوفمحمد الخطيب5914179

ي6014181 سبع و سبعون 205777ابراهيمفوزية جماشير

ثالث و سبعون 225173محسنمؤمنة الخطيب6114183

أربع و ستون 204464عبد السالممها المحيميد6214184

ي االحمد6314191
ن
سبع و ثمانون 226587نشأتأمان

ثالث و ستون 204363عبد الهاديمحمد الشقيع6414193

غائبغائبغائب20خالدمحمد المحمود6514194

سبع و ثمانون 246387احمدآمنة حسو6614199

ي6714208
ثالث و سبعون 225173نجيباسماء مصينن

أربع و سبعون 215374عبد العزيزنسيبة فلفل6814209

اي سعادة6914210 اثنتان و سبعون 195372ماريومير

إحدى و ستون 184361عبد السالميعقوب الكفت7014211

ست و ثمانون 236386عبد الستارقمر حديد7114212

أربع و سبعون 225274خالدشيماء المرصي7214213

سبعون 195170نزارعبد االرزاق بحري7314216

إحدى و ثمانون 225981هائلهناء السالم7414222

ثمان و ستون 214768محمودفاطمة العثمان7514231

ثمانون 206080ناعسمحمود الخليف7614238

ثالث و ستون 204363عدنانرنا االسعد7714239

ثمان و ستون 194968عمرسارة حمادة7814244

اثنتان و سبعون 205272مصطفنرجاء الجاسم7914263

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /37/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

أربع و ستون 224264ابراهيمبيان االحمد8014267

سبع و ستون 244367محمدفاطمة محمد القاسم8114280

ي حميد8214281
ن
ثالث و خمسون 203353عليامان

إحدى و سبعون 195271علبد الكريممحمد دالي بالطة8314298

نريم الخليف8414305 ثالث و ستون 6363غائبمحمد معير

ست و سبعون 215576محمد جمالصبا عبد الرحمن8514310

تسع و ستون 204969محمددعاء العباس8614328

سبعون 244670محسنسمر القاسم8714334

ثمان و خمسون 223658حيانرغد حسن8814356

غائبغائبغائبغائبمحمودخلف العيىس8914363

تسع و أربعون 4949غائبهيثمديمة الخطيب9014369

غائبغائبغائب21بسامأحمد عبد الرحمن9114391

ثمانون 245680زيادروان الخطاب9214403

اثنتان و سبعون 215172سالم الصياح1777

أربع و ثمانون 216384سليمزينة الجاسم21146

تسع و خمسون 5959غائبعدنان العزو31867

غائبغائبغائبغائبتميمعلي ايوب42112

غائبغائبغائبغائبيوسفعبد الحميد دعبول52565

ن62715 أربع و سبعون 155974عيدومحمد الحسير

72746
ثمان و ثالثون 3838غائبهيام المصطفن

غائبغائبغائب22فيصلباسل الضامن82787

راسبون رابعة

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /38/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

ست و ستون 224466مروانوئام الصالح92809

غائبغائبغائب13نوافميخائيل شحاده102869

نأيهم طعمه112871 غائبغائبغائبغائبشاهير

ثمان و ثمانون 266288بكورجهان السماعيل 122925

سبع و ثمانون 276087عليحسن موىس132971

خمس و ثمانون 226385حسنهبه طرن143027

تسع و عشرون 24529محمدحمزه نزال العلي153028

خمس و خمسون 223355أحمدعلي الجرو163091

سبع و ثالثون 82937خالدحمدو سواري173254

إحدى و أربعون 4141غائبيوسفعمر المحمود183306

ي193351 أربع و ثالثون 3434غائبعليويتوفيق العليوي الحلن 

ثالث و خمسون 143953أحمدمهند الخالد203596

خمس و سبعون 245175محمدعبد المجيد األحمد الشموطي213599

غائبغائبغائب23وليدحسام دعبول223604

تسع و خمسون 263359ابراهيمحكيم الحكيم233647

ن الحلو243675 اعادة عمليسبع و سبعون 205777أحمدحسير

ست و سبعون 205676ايوبمحمد الرمضان253680

تسع و خمسون 5959غائبعائدبانا طروية263724

اثنتان و ثمانون 255782قدورمحمود الشعبان273733

اعادة عمليإحدى و ثمانون 206181صالحمحمود الغزال283787

نبشار العيسو293798 ست و ثمانون 226486ياسير

تسع و ستون 204969اسماعيلعلي شبيب303804

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /39/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

نأكرم مرزا313843 سبع و ستون 234467حسير

غائبغائبغائب23عمادميساء عماد السلوم323869

خمس و ثمانون 206585عبد الستارمحمود قناص333921

إحدى و ثمانون 235881أسامةهاجر مستو343946

ست و ستون 234366محمدأحمد محمد الدرويش353986

ى محمود364045 اثنتان و سبعون 145872شعالنبرسر

غائبغائبغائب21عبد السالمآالء خير هللا374061

اعادة عمليست و سبعون 215576خالدعمر العبود384078

غائبغائبغائبغائبأحمدرؤى المحمد394085

ست و ستون 145266فايزهناء الخليف404086

أربع و خمسون 193554محمدبشير قسوم414185

غائبغائبغائبغائبعبدهللامحمد العباس424230

ثمان و ثالثون 63238أحمدفاطمة الجيجاوي434235

اعادة عمليسبع و سبعون 205777أحمدعدنان الجيجاوي444239

اعادة عمليغائبغائبغائبغائبخالدنرصهللا المحمود454260

ي464494
ن
غائبغائبغائبغائبمحمدآية معرزاف

إحدى و خمسون 203151فؤادمريم حمشو474507

غائبغائبغائبغائبجرجسباسل رباجي484508

ازي494512 غائبغائبغائبغائبموفقنور موفق الي 

غائبغائبغائب19محمدعمر األحمد االبراهيم504514

سبع و ثمانون 246387أحمداسماعيل ابو طبشة514535

ثمان و ستون 254368عبدالكريمعلي علي هي524571

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /40/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

خمس و أربعون 143145مصطفنمحمد الطالب534572

ثمان و ستون 224668مؤيداويس العمر محمود القاسم544578

غائبغائبغائب14عبدالكريمأسماء عبد الكريم األحمد554583

اثنتان و ثمانون 206282حافظمحمد حافظ الخطيب564919

ي574925
ن المصينن سبع و خمسون 243357ماجدياسير

ثمان و أربعون 153348مطرودموفق العبيد584958

سبع و سبعون 205777محمودحسام االبراهيم595057

أربع و سبعون 235174حافظمالك الشيخ605062

خمس و خمسون 154055محمدنذير فرج615085

سبعون 224870عبدالرزاقمحمد سالم خلوف625114

ثالث و خمسون 193453رضوانمحمد الحفيان635122

أربع و أربعون 04444أحمدعمار القدور645125

ستون 223860عبدالكريمبراءه الحسن655131

ن رمضان665166 سبع و ستون 204767محمدياسمير

سبع و خمسون 203757مروانحذيفة اليوسف675197

نصهباء حاتم685221 خمسون 163450حسير

ثمان و ستون 234568عبدالرزاقتغريد ضفار695371

خمس و ستون 194665حسنمحمد نور الحمدو705387

ن715413 أربع و سبعون 205474فضلمحمد فضل الحسير

725434
سبع و ستون 194867عليأحمد علي المصطفن

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة محمد735529

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /41/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

خمس و سبعون 165975أحمدصباح بريك745539

غائبغائبغائبغائبحمزةعمار الخالد755613

ثالث و خمسون 242953عليأدهم السويدان765645

إحدى و سبعون 205171محمودمحمد نور الدرويش775652

ن785707 ة الحسير غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنسمير

اعادة عمليأربع و ستون 224264عبد الكريمناهد الخلف795740

اثنتان و سبعون 205272مهناعيىس حمادي805761

سبع و ستون 214667طيبعبد الجبار العبود817088

أربع و سبعون 195574محيسنرياض السلوم827312

ي837361
ن
تسع و سبعون 225779سليمانعبيدة المدن

أربع و خمسون 203454عمرأحمد جعبو847366

غائبغائبغائب21محمدعال عشيش857397

غائبغائبغائبغائبعبد الستار احمد علوش113588

غائبغائبغائبغائبابراهيمايناس الشيخ114232

غائبغائبغائبغائبابراهيمفاطمة الشيخ214233

غائبغائبغائبغائبجابراالء العلي314290

غائبغائبغائبغائبمحموديارس العبود414313

غائبغائبغائبغائبابراهيممحمد الواوي514316

غائبغائبغائبغائبابراهيمعمرو الصايل614318

غائبغائبغائبغائبعبدفاطم موىس الاليح714321

استضافة ادلب

استضافة الرقة

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /42/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائبغائبخلفسهام الجعفر814326

غائبغائبغائبغائبعدنانعبد القادر المحمد العبد914357

غائبغائبغائب19ابراهيم خليل السدحان1014384

غائبغائبغائبغائبمحمودوسيم الحسن1114409

خمس و سبعون 225375عبدالعزيزعبير الحسن117009

غائبغائبغائبغائبحمدبتول العلي217022

غائبغائبغائبغائبسهام محمد المحمد317028

غائبغائبغائبغائبسليمانامينة الكسار417030

517033
غائبغائبغائبغائبعليشعاع المصطفن

غائبغائبغائبغائبالحسنهند المحمد الجاسم617040

ن717088 ستون 213960محمدارساء الحسير

غائبغائبغائبغائباسماعيلاسماء العواد817093

غائبغائبغائبغائبناصحهبة الفجر الحمد917121

سبع و سبعون 195877عليمروة القاسم1018002

ي1118003 سبع و ثمانون 246387عمرنورالغرين 

أربع و سبعون 235174عبدالمجيدعلياء الخالد1218005

المنقطعين

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /43/ صفحة 

كلية التربية

التعليم االلكتروني: المقرر
الرابعة: السنة

نظري+ عملي :  نوع االمتحان الثاني: مواد الفصل 2019 /  7 / 1:  التاريخ 

ً كتابةًرقما

مستجدون رابعة 

المجموع
مالحظات

2019-2018: العام الدراسي الثانية: الدورة

م
الرقم 

الجامعي
النظريالعملياسم األباالسم والشهرة

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /44/ صفحة 

كلية التربية

69690ظبيه نذير البرازي8806593

68680ديانا زيدان13294

68680نهى الخطاب4756

68680فاطمه الحيصيه6231

68680تغريد العاري4736

68680نداء الرز4659

68680آمنه البارودي4952

68680بيان محمد4629

68680أمل الشيخ حامد4609

68680هيام المصري13309

68680هبة بردان13305

67670هديل حصني4877

67670هبى الحسن5293

67670دعاء الرزوق6170

67670هيفاء حمصي4626

67670فاطمه عاصم حاج احمد6538

67670مريم الحسن4621

67670مروه سليمان االبراهيم6693

67670بتول حسين سنان6691

66660زيد حلبيه6104

66660أمينه االحمد4681

66660زينب علوش4664

66660نور الخالد4688

66660دالل حميده كوجان4709

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /45/ صفحة 

كلية التربية

66660وفاء الدالي أحمد6065

66660حنان الروبة5135

66660منار مرشد4617

66660فاطمه االبراهيم6140

66660ميريل نونو6131

66660علي قندح13114

65650ربا أحمد6118

65650االء نجيبة13281

65650ايه خطاب4590

65650همسه حيان بنات6740

65650محمود قناص3921

65650سلوى الحسين4750

65650صبا حسن حديد6551

65650كارال سعود6182

65650هبة السيد13374

65-650آيات الجاسم4671

65650لمى العيسى4846

65650هبى اكرم شامية6673

65650يارا العوض الجلقي4904

65650أماني االحمد14191

65650رهف السباهي6222

65650أميمة المعريني14185

64640نوره مسعف عالوي6738

64640بتول مرقا6223

64640خديجه العكش4862

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /46/ صفحة 

كلية التربية

64640رانيا الدرويش4689

64640عفراء الصوراني6252

64640يوسف المحلول13076

64640رمى بصبوص4740

64640فاطمه الخالد6236

64640بشار العيسو3798

64640نفيسه الريمه5020

64640أمينة العلي6048

64640علياء علي14242

64640حنان الحاج احمد6907

64640ريم ادهم الجمعة الحسن6746

63630حسين حالوه6219

63630نورالغريبي18003

63630فاطمه المرعي6208

63630تسنيم برازي4828

63630االء الفارس6178

63630قمر حديد14212

63630عبير شتات6187

63630اسراء تاجة13326

63630آمنة حسو14199

63630دانيا الحسين4606

63630دعاء الخلف13234

63630فاطمه محمد العلي الخالد6640

63630محمد علي6053

63630اسماء حمويه6215

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /47/ صفحة 

كلية التربية

63630اسماعيل ابو طبشة4535

63630زينة الجاسم1146

63630ماري دحدوح4832

63630فاطمة الحمود13261

63630هند السعدي4916

63630هبه طرن3027

63630ريم الخليف14305

63630سوزان االحمد6043

62620رشا الناصر7364

62620حفصه العبدهللا6153

62620رزان مصطفى االحمد اليوسف6293

62620ايمان األسود6134

62620نهيده العرنوس4680

62620نجاح الخليف4801

62620كوكب الحسون13321

62620آسيا القشالن4666

62620سندس حمصي6092

62620جمعة محمد6126

62620االء يحيى الحزواني6735

62620رزان الخربوطلي4711

62620فرح دهلل4589

62620عال الشدود4599

62620نور العمر4650

62620امنة شقفة14109

62620مريم داود4644

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /48/ صفحة 

كلية التربية

62620تركيه محمد السعيد4596

62620فاطمه الزهراء العبدهللا4614

62620محمد حافظ الخطيب4919

62620مها السليمان4690

62620بيان المحمد6275

62620مروة حمود محمد14041

62620أميرة الحسن14048

62620محاسن ذكور5826

62620عزه الخطيب4759

62620جهان السماعيل2925

62620بشرى المخلف6075

62620زينه عرابي4698

62620مريم قيبارو6288

62620ريم عز الدين6815

62620ماري التوما4788

61610فاطمه الزهراء البصو4639

61610وسن شقره14135

61610محمود الغزال3787

61610غدير الحمد العليوي4900

61610نور الهدى االحمد4678

61610ضياء محمد النونه المرجانه6734

61610مروه الخطيب7008

61610مادلين الحمشو4593

61610وفاء العليوي13482

61610هزار العلي4612

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /49/ صفحة 

كلية التربية

61610نجاح دعبول14107

61610ريم الخضر4953

61610ملك عساف6612

61610محمد علي كاشور13242

61610ابتسام القاسم5766

61610مريم الشدهان14037

61610براءه علوش6165

61610نوره المحمد1736

61610سميحه القصاب4790

61610سمر الكيجاني4823

61610أروى محمد5614

61610سناء مندو4783

61610وفاء علي4762

61610والء الحايك2383

61610ربا العبود13210

61610نور محمد الحاج مصطفى6652

60600حسن موسى2971

60600مارينا قديسه4883

60600فاطمه االسعد6213

60600ايمان الهليل4938

60600قمر حنتوش6145

60600سالم مغمومه6083

60600كبرييال لحدو5274

60600فاطمة الغزي4600

60600فاطمه محمد ابو حاتم6727

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /50/ صفحة 

كلية التربية

60600منى حمود6955

60600رانيا الطماس6257

60600زينب السلوم4753

60600غصون عيسى4781

60600نهله كدور4672

60600محمود الخليف14238

60600ضياء سوتل13227

60600نور رمضان13237

60600آنا حداد4776

60600جواهر المحمد13260

60600عصماء صيادي4749

60600ندى دبيس13151

60600محمد غيث اربيع13310

60600ابراهيم عوض4646

60600هبه عبد العزيز العلي6546

60600سماهر الطماس4701

60600رزان حمود4708

59590روان الرفاعي4760

59590خديجة القاسم13177

59590بتول العوض4791

59590عبير نجم الدين النجم6649

59590سحر السطوف6912

59590حسن اليوسف13206

59590ضحى المحيميد14098

59590ساندي الخوري4803

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /51/ صفحة 

كلية التربية

59590مايا نجار4804

59590مايا حدو الشحود6794

59590امتثال السيد14349

59590ماجدة شرار14260

59590مها الكنج5619

59590نور المرعي13301

59590سمر بيدق7255

59590امتثال الدياب13430

59590عدنان العزو1867

59590غسان العليوي4737

59590رويدة االخضر4829

59590صباح بريك5539

59590دعاء العلوش4683

59590رغد احمد7172

59590محمد الحسين2715

59590ملك االحمد4705

59590بانا طروية3724

59590هناء السالم14222

58580عائشة العبود13200

58580نور الضامن14148

58580غزاله العبود المصطفى4686

58580ليلى سبسبي13080

58580فرح المصطفى4851

58580رحاب التمر14060

58580مها قديسه4809

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /52/ صفحة 

كلية التربية

58580مروة القاسم18002

58580فاطمة الدرويش4601

58580هبه حسون6061

58580دعاء بعبر13542

58580صبا عنجراني13530

58580هاجر مستو3946

58580بشرى محمود4045

58580دانيا االبراهيم5346

58580قبس محمد صطيف6789

58580زهرة الحالق6873

58580طارق شيخ عمر7123

58580ملك فتوح13283

58580نجوى هويس4886

58580ريم عسكر4730

58580آالء عبد هللا4768

58580والء ابو دقنين4818

58580منال االبراهيم13173

58580عليا دغموش4649

58580امل الشحود4732

58580ريم ضبعان4843

58580لمى كزكز6159

57570خلود سعيد ضامن6629

57570هبا العبود13211

57570حسين الحلو3675

57570عائشة مرعي13516

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /53/ صفحة 

كلية التربية

57570تسنيم الخلوف4707

57570حنان عثمان13044

57570عبيدة المدني7361

57570عدنان الجيجاوي4239

57570فاطمه دهلل4793

57570ماري برشيني4811

57570خديجة السلوم13338

57570احالم العبود5809

57570جمانة الحمود4519

57570يمامه القدور6157

57570هال الخطيب6171

57570غالية القاسم14068

57570نور حنا5136

57570حسام االبراهيم5057

57570بدور السفر13224

57570ايمان الصطيف4710

57570فوزية جماشيري14181

57570نيفين الغريب6077

57570بشار الياس5748

57570محمود الشعبان3733

57570انيتا حيار6144

57570سالم الخليل4887

57570كريمه المصطفى4875

57570ماجدة علواني7357

56560رنى حمود6957

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /54/ صفحة 

كلية التربية

56560اسراء المصري14230

56560اماني طماع13280

56560دنيا غفرجي13320

56560محمد المصطفى6239

56560منى الفارس14051

56560بنان السلوم6137

56560فواز نبهان6047

56560رهف نجار13386

56560والء سعدالدين باراداني6615

56560محمد الرمضان3680

56560رهف ابراهيم13303

56560محاسن بسام حاج جنيد6785

56560رويده الحيدر4598

56560بتول المحيميد6982

56560روان الخطاب14403

56560أسماء السقا4893

56560زهراء دويك4845

56560غفران حلبيه7130

56560رحاب أحمد4717

56560رابعه العمر7137

56560خيريه العليوي4670

55550عبير الجاسم14173

55550نور احمد الرزوق6757

55550تركيه نصر زقزوق6697

55550عدنان االبراهيم6806

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /55/ صفحة 

كلية التربية

55550امتثال طماع13369

55550ايمان نداف13217

55550ياسمين المحمد4764

55550اماني العكلة13236

55550أسماء الخليف7420

55550اسالم خلدون سقا6619

55550فاطمة سلهب13481

55550ايمان االمير13240

55550فاطمة االسود13064

55550خالد الجميلي3631

55550غيداء العلي13536

55550رهام الشعار6174

55550آالء الرجب14061

55550سالم حمود عرواني6732

55550عمر العبود4078

55550رامي االبراهيم5816

55550والء المحمود6091

55550سمية الحمود14169

55550محمد المعتوق6234

55550صبا عبد الرحمن14310

55550رياض السلوم7312

55550اناس ياسين خلوف6745

55550االء رحمون خضري6086

55550االء رياض االخرس6724

55550فريدة ملحان5649

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /56/ صفحة 

كلية التربية

55550بشرى دناور13330

55550يمنى الصالح دناور4889

55550هال االحمد14157

55550زينه نسب4755

55550فاطمه السلوم6237

55550ماري سلوم4657

55550ياسمين المحمد4635

55550سلمى السلوم14164

54540فدوى االحمد13059

54540ايمان طواشي4836

54540رضيه عبدالستار الغلبان6776

54540ريم السليمان4773

54540رانيا الزهوري6910

54540يارا االبراهيم6087

54540خديجة الصيالوي4917

54540مادلين اليوسف4745

54540أنس المصطفى14025

54540ريمة األحمد13060

54540خديجة المحمد13296

54540ريم النعسان6249

54540عبد الرزاق الفهد6124

54540عائشه الحريري6146

54540صفاء حوا6122

54540دعاء قفاس13018

54540آالء الشمالي4861

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /57/ صفحة 

كلية التربية

54540رؤى النحاس6191

54540االء حمصي6282

54540يمان غيانه6860

54540آمنه االبراهيم4673

54540شذى مبيض13402

54540رنا هراوي5292

54540محمد فضل الحسين5413

54540آالء ذكره6238

54540رغد سويدان4796

54540هزار جعبو14234

54540مروه القدور4632

54540نور محمد خالد14228

54540بيان القاسم7271

54540سارة الكرنازي13571

54540سالم زياد شقره6630

54540محمود الطويل13277

54540هناء قالويز4878

54540آيات جعمور4742

54540ختام الهبرة14236

54540ايمان القاسم13554

54540مريم القوجه4696

53530سميره علي الفجر6781

53530جوزفين دالل4777

53530ايناس الخضير6826

53530رامه الحموي6172

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /58/ صفحة 

كلية التربية

53530نور الهدى مراد4813

53530احمد الفارس13522

53530نسيبة فلفل14209

53530حميده االخرس6085

53530سجود األحمد4667

53530عبير الحسن17009

53530هيا الفزع6200

53530سوسن البكري4660

53530حال السليمان7432

53530بشرى الحاج حسن4704

53530ميرا احمد4789

53530ميراي سعادة14210

53530 نور عنفليص13317

53530وسام الحمادي14113

53530رؤى اليوسف الضايع13247

53530ماهر العلي البكور13203

53530سالم عوض13528

53530مريم الشالش7026

53530عال الفارس4729

53530فاطمه مصطفى العيسى6667

53530عبد السالم احمد4591

53530مجد السيد6067

53530ياسمين مغمومة6151

53530هزار علي4754

53530تسنيم زنكلو13395

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /59/ صفحة 

كلية التربية

53530جمانه زهير عدي6644

53530سالم محمد تقي6643

53530مصطفى دبوري7000

52520محمد دالي بالطة14298

52520شيماء المصري14213

52520دجانة الرواس14110

52520آالء شحود4695

52520عيسى حمادي5761

52520هناء الخليف4086

52520لما اليوسف4706

52520رجاء الجاسم14263

52520عيوش الخطاب13229

52520علي الحاج عبدهللا14065

52520منتهى السليمان13104

52520دعاء دبي13101

52520امل الخطيب14154

52520فاتن العلي االسماعيل5651

52520ابتسام الخضير6517

52520ميرنا أسعد يوسف4808

52520فاطمه الكشتو7187

52520راميا عرندس14217

52520بشرى حاج احمد7362

52520احالم المشعل6192

52520لمى الحميد13304

52520منى الهنوس13345

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /60/ صفحة 

كلية التربية

52520بشرى المواس4610

52520ناريمان عوض13529

52520اسراء الزبدي4840

52520مروه حمزه حمزه6566

52520هاجرالحمود4636

52520بنان عثمان13158

52520شعاع البرغش4691

52520رهف عراض4844

52520خالديه البكري7313

52520البتول احمد مصطفى6295

52520فاطمه الحميد4615

52520رنيم غبشة13102

52520مريم المرعي6263

52520ضحى العلي5368

51510محمد نور الدرويش5652

51510مالك الشيخ5062

51510شيرين ابو العيون6290

51510اسماء مصيني14208

51510نهلة حصني5326

51510شعيله الحسين4627

51510انتصارعابد13368

51510شيم العلي13238

51510ديانة البكور13287

51510بشرى الصطوف6824

51510مؤمنة الخطيب14183

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /61/ صفحة 

كلية التربية

51510ايمان القاسم13176

51510فرح الجدوع6063

51510دعاء العتوك7297

51510علي الحسين13311

51510مصطفى الحسن7028

51510لبنى زيني13465

51510منتهى معجون14248

51510هال عبدالرحمن العلي6702

51510لميس الجمعة13297

51510عبد االرزاق بحري14216

51510زينب اسماعيل6099

51510فرات العبد البوعريب14079

51510مزنه المحمد6105

51510علياء الخالد18005

51510بالل الدياب4991

51510نور الهدى احمد الباشا6578

51510دانيه المصري4826

51510االء المدني6156

51510نور الهدى االسعد4618

51510زينه كموش4841

51510رغد الصالح العكلة14123

51510رهف الضامن4718

51510فاطمة الزهراء المزعل14163

51510دانية الديماني14050

51510لبابه عادل عباس القاري6639

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /62/ صفحة 

كلية التربية

51510سالم الصياح777

51510نجوى عبدالستار الشقره6713

51510مريم الحلبي6270

51510نور العفيف4884

51510سراب السقر14251

51510عبد المجيد األحمد الشموطي3599

50500هبة مارتيني3864

50500دعاء الرفاعي13265

50500ريم االحمد الخليفة13480

50500وعد االحمد13279

50500ريمة قاسم14129

50500جوني جربوع3772

50500ثريا الخلوف13340

50500رهف عشيش4605

50500والء العوير14250

50500براءة ابراهيم13406

50500محمد الحسين13432

50500هنادي نادر5349

50500امل الدينار6093

50500حال كنيفد6064

50500عميد حوا4931

50500شيماء المحمد6150

50500هند حمضمض6242

50500ميساء الحسون6262

50500ماري دويب5019

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /63/ صفحة 

كلية التربية

50500فاطمة حليلو6082

50500حسين الحسين4785

50500لين صفوان الشيخ خالد6669

50500سناء الزالق6279

50500خالد العبيدان4830

50500هدى الخطيب4769

50500فاطمة الزهراء اسماعيل5552

50500اسراء قطيني5692

50500صفاء األحمد الخليل7034

50500زينا بيطار4743

50500سناء صطوف7437

50500مريم هالل الحسين6714

50500شهد العيسى الحاج14124

49490عزه خالد حجازي6514

49490نور الكامل4872

49490نجالء العلي الثلجي13255

49490اسراء الطالع6272

49490مرح خلوف6277

49490زياد ضامن4865

49490اسماء البكور6142

49490غنوة العيطة14145

49490ايناس لريشان6212

49490نهى مهنا4888

49490عدنان الحجي3673

49490وئام عدنان المحمد الخطيب6564

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /64/ صفحة 

كلية التربية

49490رقيه الطالب6147

49490شهد الحزواني4854

49490وفاء رواف السليمان6766

49490هاجر الزوله6161

49490شادي الجاجة14162

49490سارة حمادة14244

49490مشعان برازي5487

49490فرح دكدك4751

49490لطيفة الزين14083

49490ديمة الخطيب14369

49490ديما نجار4782

49490أماني االحمد6267

49490ثناء العنين13385

49490روعه الشالش4697

49490دعاء العباس14328

49490خالد المشرفي13207

49490ناهد األسود5798

49490وعد يحيى سرميني6570

49490محمد خير العليوي3737

49490علي شبيب3804

49490سيلفا جالد4894

49490والء المدلوش6862

48480هديل المسيحي4859

48480ندى صواف13420

48480يارا سعود6183

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /65/ صفحة 

كلية التربية

48480فاطمه العلي4640

48480تبارك تركماني6986

48480نسور علوش19113

48480روال الشاوي5331

48480أسماء الكنعان6232

48480مديحة صيموع13431

48480عندليب بديوي13468

48480اية النجم13300

48480وسام احمد بكور6598

48480رشا الحسين السليمان13476

48480هبة شيحان13396

48480أحمد علي المصطفى5434

48480مريم الحربي6214

48480فاطمه الدالي6102

48480محمد الشاويش14192

48480محمد سالم خلوف5114

48480عامر السبعاوي4451

48480نور الكدور4733

48480نجالء المحمد14114

48480نور شقفة4837

48480ماريا نجار4881

48480امنه كريم6248

48480لؤي القاسم13274

48480هبه الجعط6173

48480ميس حديده4687

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /66/ صفحة 

كلية التربية

47470خالد يوسف الخالد14091

47470ريم سكاف4744

47470ضحى المحمد13100

47470اسماء ابراهيم14142

47470هدى الخضر العلي4734

47470عال الحسن4724

47470فاطمة العثمان14231

47470نجالء حمد14220

47470منتهى قداد6913

47470ياسمين المرعي7103

47470محاسن ديدو5526

47470ياسمين رمضان5166

47470بنان الحمود4727

47470اماني حوراني13325

47470اسماء اواب13282

47470بتول قشاش6127

47470بيان مشيلح6859

47470ايمن ديب6115

47470حمزة االحمد14166

47470ربى شكوه14122

47470اسماء شيخ الغنامه6121

47470فاطمه الدناور3923

47470عفراء الرجب6069

47470سالي منصور4891

47470سوسن طالب6977

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /67/ صفحة 

كلية التربية

47470هبه شربين4867

47470همام الهالل4968

47470مريم الحسن6904

47470رزان المصطفى4805

47470بشرى الخضر6221

47470اسماء الرشيد13189

47470اسعاف ادريس6155

47470نورا محمد عبدو14360

47470يمان اليوسف13197

47470االء هيثم نموز6723

46460نها الحاج أحمد6284

46460غاده الشحاده6878

46460نسيبه الرحيل7185

46460سمر القاسم14334

46460محمد العلي13433

46460اويس العمر محمود القاسم4578

46460زينب طيب6194

46460واصل الهالل4677

46460نيكول فتال شهدا4746

46460مريم حالق4547

46460محمد األحمد6080

46460مرام خطاب13212

46460محمد نور الحمدو5387

46460عواد المحمد13112

46460عبد الجبار العبود7088

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /68/ صفحة 

كلية التربية

46460ماري الناصر6177

46460أمل الخطيب6084

46460ملك العبيد4674

46460انعام خربوط13188

45450بتول محسن الشامي6645

45450محمد حسان العوض6128

45450غنوة الحلبي13263

45450بتول الجواد13291

45450تغريد ضفار5371

45450رشان محمد ديب13122

45450والء سليمان الشيخ علي6553

45450اميمه احمد المنصور6709

45450نهى النعسان6206

45450بشار الخلف14094

45450بيان الحسن14105

45450عبد القادر النبهان4774

45450جمانه عبدالرحمن5172

45450صفاء الشبيب6854

45450بيان خالد الحسن6750

45450مرح اليوسف13199

45450صباح العبدهللا القدور7036

45450ذكاء سعد الدين13447

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /69/ صفحة 

كلية التربية

45450وضحة دحروج6276

45450مناهل الخالد4897

45450نيرمين زياد العبادي2393

45450رقيه عبد الرحمن الحسين6671

45450مروة عبدالكريم المعراتي6614

45450غزل اوضه باشي13364

45450نايفة خليف األحمد2646

45450تركيه الحميد4603

45450شالش الخليف14073

45450زهور الشبان4831

45450انس الخليل6908

45450بحرية العبيد السعيد5603

45450جهيده ماردنلي5294

45450شفاء زيدان6968

45450علي الشيخ يوسف6253

44440أكرم مرزا3843

44440عدي الخالد4874

44440هيا الحميدي14146

44440لجين رحمون7218

44440فاطمة األحمد االسعد5195

44440عمار القدور5125

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /70/ صفحة 

كلية التربية

44440عبير المصطفى4623

44440االء ميران قاضي ريحا6668

44440عمرالمحمد4987

44440عائشة العموري6089

44440تيماء محمد علي4827

44440نسرين عرندس4517

44440غيثاء البزوير14044

44440وئام الصالح2809

44440عبد العزيزعلي حاتم5702

44440رافع البكري5310

44440هبه محمد ارحيل6606

44440سعد السلوم5098

44440ثريا حمادة13316

44440لجين الكامل13397

44440أحمد دندل14077

44440هيا الهندي14177

44440مريم الطيب5415

44440خالد الكسار3077

44440حلوم المحمد13233

44440صونيا سالمة7138

44440بتول الشيخ أحمد الياسن5280

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /71/ صفحة 

كلية التربية

44440هبه الصالح4620

44440ماريا طالب14086

44440محمد محمود6132

44440هتون منصور6269

44440محمد اياد العبد4747

44440محمد العلوان3084

44440االء الديري13205

44440مها المحيميد14184

44440مريم الكنش13209

44440رهف االحمد6201

44440حياة شيخ الحارة13493

43430أحمد محمد الدرويش3986

43430رهف كنعان4455

43430مصطفى حسين المحمد5498

43430حنان رمضان13298

43430عبيده العمر4592

43430مي المحمد7387

43430مريم العمر6281

43430شيماء السويدان4972

43430عمار العرباش6991

43430حازم العميدي5050

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /72/ صفحة 

كلية التربية

43430محمود التركي5203

43430محمد الشقيع14193

43430بتول محمد14097

43430يعقوب الكفت14211

43430ماجدة حمد14052

43430فطيم الحوراني13093

43430خليل يوسف14074

43430رنا االسعد14239

43430كوثر قصاب6796

43430ايمان الحمدان4661

43430فاطمة محمد القاسم14280

43430تركي الحسين4855

43430زينب المشعان7062

43430فاطمه ابو علو6890

43430علي علي هي4571

42420نشميه الحسين6872

42420صفاء جوخدار13187

42420بيان االحمد14267

42420ميرنا دونه4648

42420هبة الشمان13324

42420أسماء جاموس5369

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /73/ صفحة 

كلية التربية

42420بتول األخرس6073

42420حسن عباس3610

42420عماد الحسن4218

42420قمر الحاج احمد6247

42420ناهد الخلف5740

42420آمنه عدي6097

42420ايمان مراد5790

42420فاطمة منصور13394

42420نور العبد الخليل14224

42420حسن رحمون5456

42420أحمد الخالد14087

42420عمر الطوماني2675

42420بتول دايخ14120

42420فرح غازي حمدان14071

42420زينا االبراهيم4868

42420بشرى ماضي13638

41410علي الحسين6202

41410محمود الحميدي5820

41410منال القدور4933

41410فاطمه الدرويش4654

41410دانيه حسن المحمد علي6648

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /74/ صفحة 

كلية التربية

41410فاطمة الموسى14099

41410أحمد المحمود4712

41410أحمد الجيجاوي5092

41410محمد الدياب7108

41410سندس رنو6098

41410رائد جوالق6260

41410رهف الحميدو الحميد4602

41410رجاء أحمد14076

41410أكرم التركي5256

41410هنادي الحميد6851

41410عمر المحمود3306

41410ساره الحسن4946

40400خزامه السلوم6233

40400سارة المحمد6273

40400معتصم الكنش6251

40400عماد االبراهيم6060

40400هبه جمعه4820

40400باسل االصالن13315

40400تيسير ابراهيم2716

40400هنا سنقرغريبي13360

40400إيفين الحمو3686

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /75/ صفحة 

كلية التربية

40400نذير فرج5085

40400خالد الوقاع14092

40400حمود غزالة6203

40400مهران المصطفى2764

40400عال فطراوي4879

40400االء غالب العتر6642

40400محمود الطيار6261

40400نوفة مخيبر5305

40400روان فرنجيه6130

39390ماريا األمان3770

39390أريج عواد14441

39390ديمه الشيخ طه6988

39390ريتا الشاهين4882

39390براء فياض5016

39390جيهان العويش5113

39390منال المنصور5762

39390بهيره قطزه4633

39390ريم الجرعب13239

39390هبه احمد العبيدي6716

39390اسراء الحسين17088

39390مرح عويضة13389

39390مهند الخالد3596

39390سرى الضاهر13359

39390محمد حسام قشيط13179

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /76/ صفحة 

كلية التربية

39390فاطمه قمر الدين6204

39390رهف المحمود الفاضل5450

39390امل العبد هللا13235

39390خالد الطوير13178

38380براءه الحسن5131

38380احمد العلي14119

38380هيام حيان المصطفى2746

38380باسمة ادريس5840

38380ايمان الموسى المحمد14125

38380ماري اسكاف4815

38380غاده توما4731

38380محمد ربيع تركاوي4485

38380أسامة الشبهر4524

38380ايمان اسويد13252

38380هيا حمود المحمود5540

38380سامر الجنيد4787

38380مهند طه الحسين5205

38380مخلف النايف5524

38380اسامه االبراهيم4638

38380خيرية ريحاوي5831

37370ردينة االحمد5471

37370فاطمة العبد هللا13232

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /77/ صفحة 

كلية التربية

37370عزة دكدك6283

37370أسماء الياسين4668

37370فرح سلطان حميد7453

37370كريستين فالحه2859

37370اية حمرين13526

37370محمد بهلول5054

37370سمر السلوم6831

37370احمد المحمود6809

37370نبهان النبهان3939

37370دعاء الخاني7104

37370حسين نبهان5107

37370زينب الفارس6905

37370حذيفة اليوسف5197

37370هاشم محمد علوش6143

37370رلى السلوم13336

37370ضامن سليم الضامن6552

36360هبه قلفا7272

36360بشرى الحمدوش4849

36360أحمد الحسن14069

36360وصال عجاج7023

36360أسماء قبش4899

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /78/ صفحة 

كلية التربية

36360عمر البو13361

36360رقيه المصري3088

36360أحمد عوض البراهيم4483

36360باسلة العلي14159

36360نزير عويس4529

36360أحمد سعيد عبيد5399

36360رغد حسن14356

36360امل المحمد7193

35350بشير قسوم4185

35350عزالدين الشاويش5697

35350احمد االسمر13342

35350عبدالمعطي الزريق2997

35350مصطفى رشواني6176

35350حسن جعفر13295

35350زينب االحمد14186

35350جهينه الشحاده7064

34340تيماء صيرفي2685

34340محمد الحفيان5122

34340صهباء حاتم5221

34340توفيق العليوي الحلبي3351

34340هدى عبد الحكيم  الدياب6294

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /79/ صفحة 

كلية التربية

34340أحمد خالد محمد3826

34340محمد الحمشو4819

34340أحمد ابراهيم الفارس5153

34340احمد النداف13363

34340أحمد جعبو7366

34340مصطفى حسن الحسين4977

33330منال خالد القصاب6737

33330محمد المصطفى العمر5104

33330سامية العنين13384

33330ياسين المصيني4925

33330سوزان بلوظ13244

33330قمر ازعيط5376

33330شاهة ابو كشتو5538

33330امجد الديبان14257

33330علي الجرو3091

33330اماني حميد14281

33330موفق العبيد4958

33330حكيم الحكيم3647

32320حال سرماني13014

32320ردينة العلوش5351

32320خالد العبدان4556

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /80/ صفحة 

كلية التربية

32320سلمى الحاج مصطفى6819

32320رغد حاج جدوع13066

32320فاطمة االبراهيم5028

32320فاطمة الجيجاوي4235

32320سمية قوالغاسي6051

32320شاهر العلي5053

31310دالمه المصري6185

31310محمد الطالب4572

31310طاهر ماموج5684

31310عبير المصيطف5187

31310مريم حمشو4507

30300حسام صطوف5365

30300ندى الكيال6066

29290أدهم السويدان5645

29290اديب الحسين13435 

29290هدى االمان13337

29290حمدو سواري3254

26260كنانة ابراهيم6166

26260طيف درويش المطرد14143

23230فاطمة اليوسف4956

22220احمد صالح الفارس5548

21210خليف غضبان محمد5428

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /81/ صفحة 

كلية التربية

13130حسن جوخدار5076

550حمزه نزال العلي3028

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /82/ صفحة 

كلية التربية

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /83/ صفحة 

كلية التربية

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /84/ صفحة 

كلية التربية

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /85/ صفحة 

كلية التربية

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماه /86/ صفحة 

كلية التربية

عميد الكلية     

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

أحمد الكنج. عبد الحميد الشعار              د

زين أزهر: أمين السر

إنعام خطاب: قارئ

محمود العبد هللا: مسجل

رغدة المرعي: مدقق


