
الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /1/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما

أربع و ستون 6464عامرساره فروح16892

اثنتان و خمسون 5252ابراهٌمحبٌب عٌد26926

تسعون 9090احمدلبانا العٌسى36927

أربعون 4040رافعرٌم القاسم46928

أربع و تسعون 9494عدناننغم االحمد56929

ثمان و ستون 6868طاللمٌساء العثمان66931

ست و ستون 6666محمد خٌرمنار سبسب76935ً

ثمان و سبعون 7878عبد الرزاقأالء الحمدو86944

ثمان و خمسون 5858عبدالعزٌزرٌم األحمد96946

ست و ستون 6666محمدملك الشدهان106948

أربع و سبعون 7474عبد الجباراسالم الخطٌب116949

اثنتان و ثمانون 8282نادرفاطمة لدعه126952

سبعون 7070محمدفاطمة االحمدالشٌخ الصٌادي136953

أربع و تسعون 9494رامزانعام الخالد146954

ثمان و أربعون 4848محمدهدٌل الشٌخ156956

اثنتان و خمسون 5252محمدشٌماء الحسٌن166958

أربع و تسعون 9494رامزسالم الخالد176960

أربع و خمسون 5454عبدالعزٌزجلنار الحسن186962

أربع و تسعون 9494احمدبٌان االحمد196964

اثنتان و أربعون 4242احمدمنى الجمعه206966

ثمان و ستون 6868كمالأالء الحسٌن216969

ثمانون 8080محمدسالم مصٌن226970ً

ست و ستون 6666ٌاسرتسنٌم الصبوح236973

اثنتان و ستون 6262محمودرزان العوض246980

أربع و ستون 6464محمد سعٌدعبٌر الحسون256981

ست و سبعون 7676كمالماري قدٌسه266983

ست و سبعون 7676مطٌعفال عوكان276984

اثنتان و تسعون 9292احمدنور االحمد286985

أربع و سبعون 7474سامرمارلٌن العبدهللا296987

أربعون 4040سامرندٌمه االسعد306989

ست و سبعون 7676نصرهللاصفا معراوي316990

ست و سبعون 7676نصرهللامروه معراوي326998

أربع و تسعون 9494غازيساره خالد337001

أربع و ثمانون 8484عبد القهارعائشة الجمال347002

النظري
المجموع

مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /2/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

اثنتان و تسعون 9292محمدصفٌه ابوقصره357003

أربع و سبعون 7474رسالنروال بردان367004

ثمان و سبعون 7878فٌاضوفاء الفٌاض377005

ست و سبعون 7676اسامهشٌماء الناصر387006

ست و خمسون 5656حسٌنملك الكدور397007

ثمان و ستون 6868أحمدأمانً االبراهٌم407009

ست و ثمانون 8686عٌسىابتسام بلوظ417010

أربع و تسعون 9494بسامفاٌزه دوش427011

أربع و تسعون 9494حسنهبه حسوب437012ً

اثنتان و ثمانون 8282ٌوسفاسماء البكور447014

ثمان و خمسون 5858محمدهبه العز الدٌن457015

ثمان و ستون 6868مصطفىنور الهدى منصور467016

ستون 6060أحمداالء الزٌدان477017

ست و خمسون 5656سهٌلغٌداء العبد المحسن487018

ست و سبعون 7676نادربشرى العبود497019

أربع و ستون 6464بدٌعراما السودٌن507020

ست و ستون 6666مخلصرامٌا الجروج517021

ست و ستون 6666محمداسراء الحمو527022

اثنتان و ثمانون 8282محمدساره الخراط537024

أربع و ثمانون 8484سعد الدٌنمنٌره العموري547025

أربع و سبعون 7474ٌحٌىفرح الملحم557027

ثمان و سبعون 7878محمودآسٌا دناور567029

سبعون 7070مصطفىمحاسن الحلب577031ً

ست و ستون 6666احمدفاطمه العباس587032

ست و ثمانون 8686طاهرمً االحمد597033

ثمان و ثمانون 8888داٌخلٌن الداٌخ607039

اثنتان و ستون 6262عبد المالكعبد الرحمن الحمشو617041

أربع و خمسون 5454محمد معتزسدره االصفر627043

أربع و ثمانون 8484خالدرٌم جعفر637047

اثنتان و سبعون 7272محمودفاطمه قٌمة647049

غائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد657051

ثمان و سبعون 7878عمرفاطمه وهب667052ً

اثنتان و ثمانون 8282أحمدمكٌه نبهان677053

ثمان و سبعون 7878أحمدصفاء المحمد687055

غائبغائبغائبمحمد مصعبهٌا الجندي697058

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /3/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

أربع و سبعون 7474غسانساندي سلوم707066

اثنتان و خمسون 5252طالبرباب الونوس717068

غائبغائبغائبعبد الحمٌدبتول جرجوم727072ً

اثنتان و ستون 6262غبد السالمرباح طنٌش737075

اثنتان و سبعون 7272غازيرانٌا العل747078ً

تسعون 9090سالمأفامٌا دونه757079

سبعون 7070أٌمننورا قالوٌز767080

ستون 6060نهادرٌتا حداد777081

اثنتان و ستون 6262حسنٌاسمٌن الحسٌن787082

ستون 6060ابراهٌممخلصة شٌخ محمد797083

ست و سبعون 7676دروٌشأسماء أبو الفقراء807089

اثنتان و تسعون 9292دٌابسوزان النمر817090

ثمان و ستون 6868جهادسعاد البٌك827091

اثنتان و ثمانون 8282محمدمؤمنه الحنبظل837092ً

اثنتان و أربعون 4242ٌاسٌنفاطمه الرشٌد847095

ثمان و أربعون 4848خالدرهف النجم857097

ست و ثمانون 8686رعدهبه الشمال867101ً

أربع و تسعون 9494سمٌراٌمان مصطفى877109

ثمانون 8080احمدسوسن الخطاب887110

اثنتان و ستون 6262طارقفلك الخالد897112

اثنتان و ثمانون 8282فٌاضرٌم عجاج907114

ثمان و ستون 6868محمدعلًزٌنب الكل917115

أربع و سبعون 7474نبٌلأالء هرموش927117

ست و ثمانون 8686عبد الناصرندى الدل937118ً

اثنتان و خمسون 5252نبٌلهدى دٌوب الشعران947120ً

أربع و سبعون 7474عمرفاطمة حسو957121

ثمان و خمسون 5858عمارمنال الجاهد967124

اثنتان و ثمانون 8282محمد غزوانزٌنب لطف977125ً

اثنتان و سبعون 7272ماهرٌارا بلجوس987129

اثنتان و ثمانون 8282عبدالحكٌمحسناء العمر997134

ست و سبعون 7676فراسانا شموط1007147

ست و ستون 6666محمدولٌدافنان الصغٌر1017149

ست و أربعون 4646عبد الحكٌمساره الخلٌف1027150

أربع و سبعون 7474جهادٌانا الشاهٌن1037151

ست و ثمانون 8686أحمدرٌم كنعور1047154

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /4/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

سبعون 7070حمزهآالء مطر1057155

اثنتان و سبعون 7272محمودٌسرى مرشه1067156

اثنتان و ثمانون 8282نزارماري قاورما1077161

اثنتان و سبعون 7272رامًماري شموط1087162

ثمانون 8080نهادلٌن حالق1097163

ست و تسعون 9696عماد الدٌنمرٌم جزمات1107164ً

ست و سبعون 7676ابراهٌمانا السلوم1117166

اثنتان و ستون 6262محمد خٌروالء الخطاب1127167

ثمان و سبعون 7878عبد الحلٌمقبس الخطاب1137169

أربع و سبعون 7474ناٌفماري ناٌف1147170

ست و سبعون 7676محمداٌمان الحلب1157175ً

اثنتان و سبعون 7272حسنوجدان األشتر1167177

ثمان و أربعون 4848عبد الرزاقفاطمة عجاج1177186

اثنتان و سبعون 7272منٌرأشجان المصطفى السلٌمان1187188

تسعون 9090خالدرهف االحمد1197194

اثنتان و تسعون 9292عماد الدٌنخٌرات جزمات1207197ً

سبعون 7070مفٌدبٌان صلٌع1217201ً

ثمانون 8080راتبعائشة السلٌمان1227202

أربع و ثالثون 3434سرحانفاطمه الخلٌف1237206

ثمان و ستون 6868مٌالدرٌما نجار1247212

اثنتان و ثمانون 8282سٌمونساره الخوري1257214

غائبغائبغائبعبدالرحٌماسراء رشوان1267216ً

أربع و خمسون 5454محمد نضالوداد خلٌل1277217

اثنتان و سبعون 7272محمدنور حج محمد سعٌد1287219

ست و ستون 6666رٌاضتسنٌم الخالد1297220

غائبغائبغائبمرهفرود الشامٌه1307221

أربع و ستون 6464محمدفاطمة االسعد1317225

اثنتان و سبعون 7272منذرهاجر وحود1327228

أربع و سبعون 7474احمدهاجر االشقر1337229

أربع و أربعون 4444محمدابراهٌم الدروٌش1347230

ست و سبعون 7676علًاٌمان العباس1357231

ست و ستون 6666فراسملك خرفان1367232

ست و ثمانون 8686عبد الحقفردوس الحموده1377233

تسعون 9090هشامنور العباس1387234

ثمان و ثمانون 8888رضوانرابعه الٌوسف1397239

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /5/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

اثنتان و ستون 6262سلٌمانسٌلستً شٌخ الشباب1407240

ست و أربعون 4646نضاللمٌس علٌوي1417241

أربع و ثمانون 8484كسارفاطمه فران1427243

ثمان و خمسون 5858ٌاسروالء دعبول1437247

سبعون 7070محمدنعمت غزالة الشعار1447250

أربع و خمسون 5454انستسنٌم جمال1457253

أربع و ستون 6464مخائٌلرشا ٌعقوب1467254

اثنتان و ستون 6262رٌاضقمر النعسان1477257

ست و سبعون 7676أكرمرهف ٌاسٌن1487258

ستون 6060مازنآالء نٌوف1497259

أربع و خمسون 5454أٌمننجدت العلوان1507260ً

اثنتان و ثمانون 8282محمدصابرهنا الكناص1517261

ثمانون 8080طاللهبه العبد هللا1527262

ثمان و سبعون 7878وائلرٌما فالحه1537263

سبعون 7070مصعباسماء النزهه1547266

أربع و ستون 6464ٌوسفشٌماء معروف1557270

ثمان و خمسون 5858زٌدشذى الباكٌر1567273

سبعون 7070احمدزٌنب محمد العبد الحسان1577275ً

أربعون 4040غٌاثبهاء الدٌن جمال1587276

اثنتان و ستون 6262سامًرهف الشحود1597277

اثنتان و أربعون 4242ناصرندى الوقاع1607278

ست و سبعون 7676رٌمونرما عمره1617279

أربع و ثمانون 8484بشارمارٌا العمر البرازي1627282

اثنتان و ثمانون 8282مصطفىروضة المرع1637283ً

اثنتان و سبعون 7272خالدندى شٌخ سلٌمان1647284

ستون 6060عارفربٌع العبد هللا1657285

سبعون 7070الٌاسرغد محفوض1667286

اثنتان و خمسون 5252امٌرنهٌدة دقاق1677294

ثمانون 8080مطانٌوسدٌانا السعد1687301

ستون 6060زٌادهبه العش1697303ً

ثمان و خمسون 5858عبد هللااسراء جعفر1707305

ثمانون 8080مختارغنوه الحسون1717307

سبعون 7070محمدهزار العرب1727311

ست و خمسون 5656حسٌنمحمد الحكٌم1737315

أربع و خمسون 5454عبد االلهالما لطف1747316ً

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /6/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

ست و عشرون 2626احمدصفا المحمود1757317

سبعون 7070جمالاٌمان كرٌدي1767319

ثمان و ثمانون 8888محمدفاطمه العبدهللا1777323

أربعون 4040أكرممٌار المحٌمٌد1787325

أربع و ثالثون 3434حسنفاطمه المحمد1797326

ست و ثمانون 8686هٌثمشمس كنعان1807327

اثنتان و سبعون 7272عبد الرحمنمرح دبٌك1817328

أربع و سبعون 7474خالدحنٌن االمٌن1827329

ثمانون 8080مخائٌلربا ٌعقوب1837330

أربع و ستون 6464واصلسها دبوري1847331

اثنتان و ثمانون 8282بشاردٌما عدي1857333

ست و خمسون 5656هٌثمفرح خضور1867334

أربع و خمسون 5454مرهفزٌنب عكعك1877335

ست و سبعون 7676محمد خٌراسماء الشاوي1887338

اثنتان و ستون 6262احمدساجده العرٌمش1897339

أربع و خمسون 5454مرهفشهد عبٌس1907340ً

ثمان و ستون 6868نضالشذى شنتٌر1917344

تسعون 9090سعدسمر الٌوسف1927345

ثمانون 8080سلٌمانكارولٌن فراشه1937346

تسعون 9090بسامسالً فراشه1947347

ثمانون 8080حبٌبندى شٌخ الشباب1957348

ست و ستون 6666ابراهٌمالورا شموط1967350

اثنتان و ثمانون 8282نعمانلٌن بٌطار1977352

ثمان و سبعون 7878جمالهدٌل الحسٌن القدور1987353

أربع و ثمانون 8484احمدحلٌمه المصري1997355

ثمان و سبعون 7878غساننغم المحفوض2007356

غائبغائبغائباحمدفاطمة الزهراء االحمد2017358

ثمان و ثالثون 3838ولٌدعبٌر زقزوق2027359

أربع و ثمانون 8484عامررنٌم داغستان2037360ً

أربع و خمسون 5454باسمآٌه الغرٌب2047363

ست و عشرون 2626بسامعبد الرحمن البردان2057367

ست و خمسون 5656حنازٌنه درغام2067368

أربع و ثالثون 3434عبد الغنًاسماء آفه2077369

اثنتان و ستون 6262ولٌدندى المنصور2087370

ثمان و ثمانون 8888محمد غالبمارٌا الحسٌن2097372

سبعون 7070رٌاضسالم سبسب2107377ً

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /7/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

ثمان و سبعون 7878منتجب الدٌنسوزانه العٌسى2117378

غائبغائبغائبعزامساره سواس2127380

ست و خمسون 5656عبد الجبارفاطمه المحٌمٌد2137381

ثمانون 8080عبد العزٌزأمانً العٌسى2147382

اثنتان و أربعون 4242عبد السالمهٌام ملحم فاعوري2157392

ثمان و ستون 6868قصًلمٌا البارودي2167393

ثمان و سبعون 7878مصطفىاسعاف الكردي2177407

ثمان و سبعون 7878حساممارٌا التمر البرازي2187409

ثمان و ثالثون 3838عبد الفتاحمها ابو كشتو2197417

ثمان و خمسون 5858احمدخدٌجه الخضر2207418

اثنتان و ثمانون 8282علً فاطمة البكور2217424

ست و ثالثون 3636الٌاسهال وردة2227449

خمسون 5050عمادبٌٌر وردة2237450

أربع و ستون 6464سلٌمانهدٌل العل2247451ً

سنة أولى راسبون

أربع و خمسون 5454خالدنعمة العبد هللا 13006

غائبغائبغائبمحمودبراءه الشٌخ24625

غائبغائبغائبولٌدشاها المصري34656

غائبغائبغائبعبد الحلٌممروه الحلو44767

غائبغائبغائبمحمدأحمد الحسن54784

اثنتان و ستون 6262فٌصلخالد العلً الرمالت64825

ست و خمسون 5656ندٌمفال دٌوب74864

خمسون 5050ابراهٌمنوره الحسٌن االبراهٌم85849

أربع و ستون 6464عبد الجبارمحمد العمر95856

غائبغائبغائبحسنفاطمه علً البكور105864

غائبغائبغائبمحمدتسنٌم العثمان115898

غائبغائبغائبخضرراكان احمد125910

أربع و أربعون 4444محمودعدنان الهالل135917

اثنتان و أربعون 4242عٌسىنور الحمود145932

ثمان و سبعون 7878عبد الفتاحروان الحلب155994ً

غائبغائبغائبأحمدمحمود الحاج حمود166119

ست و سبعون 7676فاضلدعاء االبراهٌم176292

ست و أربعون 4646ماهررٌما ماهر المحمود186311

أربعون 4040بسامخوله بسام حمد196320

غائبغائبغائبعمادعمر عماد البرجس206328

غائبغائبغائبتوفٌقنمر توفٌق نمو216348

أربع و خمسون 5454فاطرهٌا الخضور226359

ست و أربعون 4646حسٌنعلً الحسن236362

ست و خمسون 5656أنسآالء أنس قدور السلٌمان246387

غائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعٌل256388

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /8/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائبوائلٌارا وائل قاورما266402

غائبغائبغائبعلًمها علً سعد276408

اثنتان و أربعون 4242عبد الحكٌمهبه عبد الحكٌم النبهان286412

اثنتان و خمسون 5252عبد الرزاقتسنٌم عبد الرزاق الطماس296425

ثمان و خمسون 5858مرهفهناء مرهف عبٌس306426ً

اثنتان و أربعون 4242أحمدمظفر أحمد الخضر316436

أربع و ثالثون 3434محمودٌوسف محمود احمد326441

أربعون 4040نضالعمر نضال الطماس336446

ستون 6060هشامسٌرٌن هشام ابراهٌم346450

غائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العٌد356459

ستون 6060انسسالً انس حزوان366466ً

غائبغائبغائببدرامجد بدر موسى376468

غائبغائبغائبحسناسماء حسن الدروٌش386476

غائبغائبغائبحاتمبهاء المحمود396496

غائبغائبغائبماجدهال ماجد شٌخ الزور406500

غائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان416501

أربعون 4040الٌاستٌما الٌاس دوٌب426503

غائبغائبغائبعبد الرحمنعبد الحلٌم خطاب436508

أربع و أربعون 4444عنادرٌم الخضر العل446634ً

غائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السلٌمان456687

بدون نموذجصفر 00محمدٌاسمٌن محمد األحمد466749

اثنتان و أربعون 4242محمد الطلبمروه محمد الطلب الحمٌد476767

اثنتان و ستون 6262اٌلٌاساندرا اٌلٌا مخول486791

أربعون 4040عبد هللامحمد عبد هللا الحسٌن496792

ست و ثمانون 8686غالبرؤى الفارس506797

سنة ثانٌة حملة 

أربعون 4040أحمد العلً الثلج6455ً

غائبغائبغائبفٌاض المبارك 11614

غائبغائبغائبمحمدثائر ضمان22707

غائبغائبغائبغانديحنان القطٌن32822ً

غائبغائبغائباكرمبتول الحمٌده42855

غائبغائبغائبإٌلٌن حمشو53470

غائبغائبغائبأسد العل63578ً

غائبغائبغائبمحمودعبدهللا الحفٌان73602

غائبغائبغائبغازيروضه جزار83723

غائبغائبغائبجمٌلمرٌم حمشو93803

غائبغائبغائبصفوتعمشه األحمد103904

غائبغائبغائبمحمد روحًعبد الهادي فارس113940

غائبغائبغائبعبدهللاآٌه عبد السالم123954

غائبغائبغائبعامراٌهم فروج133982

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /9/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

اثنتان و تسعون 9292قاسمسماح الحسن144002

غائبغائبغائبٌوسفلؤي كلش154016

غائبغائبغائبمحمودقمر الحاج جنٌد164034

غائبغائبغائبمصطفىخالد مصطفى174040

غائبغائبغائبعبد المعٌنهبه المحلول184052

ثمان و خمسون 5858دٌمة سلٌمان194489

غائبغائبغائبخالدسلمى العلوش204628

غائبغائبغائبٌوسفضحى الدبس214631

غائبغائبغائبعبد المنعممصطفى رٌشان224655

غائبغائبغائبأحمدغٌداء الحسن234669

غائبغائبغائبأٌمنتغرٌد عبدهللا244716

أربع و ثالثون 3434محمدخالد األحمد254726

ست و أربعون 4646اسامةغرام الحسن264761

اثنتان و خمسون 5252سامررما حصن274763ً

غائبغائبغائبعٌسىفادي لحلوح284772

ثمان و خمسون 5858فاديرٌم هزٌم294856

غائبغائبغائبنصرالٌاس عراض304858

غائبغائبغائبعارفمعن قرمش314866

غائبغائبغائبحمودشذا العكاري 325060

غائبغائبغائبعمرهٌا الحرٌري335137

سبعون 7070سٌف الدٌنوالء كردي345186

أربع و خمسون 5454فاٌزٌونس جرود355286

غائبغائبغائبأحمدمحمد المرهون365318

غائبغائبغائبعبد الكرٌمنعمه  الصطٌف375388

غائبغائبغائبمحمدموسى المنصور385391

غائبغائبغائبعبد اللطٌفدعاء الٌوسف395772

غائبغائبغائبمحسننور الحاج كرٌم405859

غائبغائبغائبحمزههاله الهراوي415861

اثنتان و أربعون 4242نعمهشذى بٌطار425887

غائبغائبغائبمحمدعائشه فالحه435890

ثمان و ثالثون 3838محمدلؤي االشمط445900

أربعون 4040نزارورده أبو العٌون455919

غائبغائبغائبنور الحمود465932

اثنتان و خمسون 5252خالدسٌف الدٌن العبد السالم475957

أربع و خمسون 5454محمداسماء السمٌر485962

أربع و خمسون 5454محمد سلٌمرزان القاسم495977

غائبغائبغائبعدنانمرٌم الحاج رحمون505991

اثنتان و أربعون 4242مدٌنعطاهلل خضر516059

أربع و أربعون 4444ولٌدانس ٌوسف526113

غائبغائبغائبأٌمنأحمد عرفات536162

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /10/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

ثمان و أربعون 4848محمدحسٌن الناٌف الحاج احمد546210

اثنتان و أربعون 4242أسماء الكٌسو556211

ثمان و ثالثون 3838محمدحسن الهالل566220

غائبغائبغائبعمارحٌاة الزعب576225ً

غائبغائبغائبعبد الباسطهنادي القناص586256

غائبغائبغائبسالمناتالً سالم فروح596329

سبعون 7070بدرنور بدر الدروٌش606331

ست و سبعون 7676فضلعال فضل اسوٌد616334

غائبغائبغائبروملندى رومل قلٌط626345

غائبغائبغائبعمرعبدهللا عمر حسٌن636354

ثمان و أربعون 4848احمداٌات احمد الزٌدان646395

غائبغائبغائبزهٌرمرح زهٌر سلٌمان656410

غائبغائبغائبفٌصلفاطمه فٌصل الٌونس666427

غائبغائبغائبمصطفىمرام مصطفى احمد676430

غائبغائبغائبمحمدخالد محمد الخلٌف686440

غائبغائبغائبرفعتاحمد رفعت الحسٌن696454

تسعون 9090خالداالء خالد عواد706475

اثنتان و خمسون 5252عبد الوهابساره عبد الوهاب الحالق716482

ست و ثالثون 3636محمدطارق الخلٌل726515

غائبغائبغائبصفوانمهند بستون736522ً

غائبغائبغائبعبد الكافًخالد عبد الكافً الخالد746526

غائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى الحسٌن756529

أربعون 4040خالدأنس الحمٌدي766530

اثنتان و ثالثون 3232امٌنورد امٌن موسى776595

اثنتان و أربعون 4242عرفانرنٌم الطٌار الصباغ786599

ثمان و ثالثون 3838إبراهٌمعالء الفارس796604

غائبغائبغائبعبد هللاهاشم حاج عبٌد806633

ثمان و ثالثون 3838خضرصفاء المحمد816636

غائبغائبغائبعبد الهادينور الدٌن الحسٌن826650

غائبغائبغائبمحمدعمر العل836651ً

غائبغائبغائبصبحًانور صبحً الصباغ846678

أربع و خمسون 5454خالدصفاء خالد ابو دان856725

خمسون 5050فرٌدنور الشٌخ خالد866747

أربعون 4040أحمدحسن المحمد876828

أربعون 4040ولٌدمصطفى األصٌل886884

أربع و أربعون 4444ابراهٌمربى سلٌمان896888

أربع و أربعون 4444واصلماجد الدٌاب906936

ست و خمسون 5656أحمدشعلة المحمود916941

غائبغائبغائبٌاسردٌمة البكور926947

ثمان و أربعون 4848جمالأحالم العقلة936971

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /11/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

أربع و خمسون 5454محمدفاطمة الحسٌن946974

اثنتان و خمسون 5252محمدغٌث جوخدار957087

ثمان و ثالثون 3838أحمد محمد العلً 967093

اثنتان و خمسون 5252فٌصلغفران الحسٌن977094

غائبغائبغائبأحمدوائل الشٌخ محمد987113

خمسون 5050عبد الرحمنعبد الرحٌم حسان997119ً

اثنتان و أربعون 4242بشٌرنور حمود1007122

أربع و أربعون 4444زٌادكمال المحمود1017140

أربع و أربعون 4444فرٌددٌمة الخوري1027144

أربع و خمسون 5454فاطمة العبد هللا1037165

غائبغائبغائبمحمدأٌمن العلٌوي1047168

اثنتان و ثالثون 3232محمودأحمد األحمد1057176

خمسون 5050عبدوروال الحسن1067196

أربع و أربعون 4444عمارعنان القطرٌب1077199

أربع و أربعون 4444عماربنان القطرٌب1087200

ثمان و ثالثون 3838ابراهٌممحمد العمر1097215

غائبغائبغائبحسانسالم سلمو1107236

ثالثون 3030حسٌنٌوسف الصطوف1117249

غائبغائبغائبمصطفىآالء القدور1127268

أربع و ستون 6464عباسٌاسمٌن البدور1137290

غائبغائبغائبسعٌدأحالم المحمود1147309

غائبغائبغائبمحمدفاطمة العبد هللا1157323

ثمان و ثالثون 3838رئام الحمود1167342

أربعون 4040محمد نصرنهى الحفٌان1177349

أربعون 4040خلٌفمروة الحمدان1187351

أربع و خمسون 5454محمد رٌانفرح العلً الرمالت1197373

غائبغائبغائبكمال وصال الشٌخ احمد1207386

غائبغائبغائبمصطفىوائل الرزوق1217388

أربعون 4040مصطفى محمد البكور 1227398

ست و أربعون 4646محمدمدٌن المرع1237399ً

اثنتان و أربعون 4242ابراهٌمعبٌدة بكور1247400

اثنتان و خمسون 5252عبد الجبارمحمد الحلب1257404ً

اثنتان و خمسون 5252احمدمحمد االحمد1267412

خمسون 5050خالدغٌثاء السلٌمان1277413

ثمان و أربعون 4848محمد بشٌرشهامة الصابون1287425ً

أربعون 4040ذعارمرٌم المبارك1297426

غائبغائبغائبمحمدسامر حاج محمد1307434

سنة ثالثة حملة 

غائبغائبغائبمنتهى الحسٌن12195

غائبغائبغائبعلً العمر22333

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /12/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائبسلمان عبود32612

ثمان و ثالثون 3838ٌاسٌن الحمٌد42847

خمسون 5050رغد الشب52884

ثمان و أربعون 4848عبد المعٌنعفراء الكنج62924

غائبغائبغائبأسامة الرجب73090

غائبغائبغائبمٌالد قداح83279

خمسون 5050ابراهٌم محمد االبراهٌم93319

غائبغائبغائبوجد العبٌد103322

غائبغائبغائبعبد الحلٌمفاطمة الزهوري113643

غائبغائبغائبشحادهأحمد الخلٌف123685

ثمان و أربعون 4848الولٌدوفاء الحفٌان133712

غائبغائبغائبمٌالد بشور143780

غائبغائبغائبخالدرغده الحسٌن153811

غائبغائبغائبمٌالدماٌا أبو فضه163824

خمسون 5050محمد أمٌنباسل قلٌع173889

أربع و ثالثون 3434خالدهبه الحسن183912

غائبغائبغائبخالدمحمد األحمد193913

غائبغائبغائبسعٌدكارٌنا عفور203989

غائبغائبغائبراتبدارٌن القاسم214003

أربع و أربعون 4444عبد الباسطخالد جوخدار224060

غائبغائبغائبمحمدمحمود جعبو234072

غائبغائبغائبمحمداسماء االحمد244090

ثالثون 3030هناء المحمد254416

أربع و أربعون 4444محمد الحمود الحسٌن264457

خمسون 5050مصطفىوحٌد سلٌمان274462

غائبغائبغائبمحمودمحمد بالل العتر284533

ثمان و ثالثون 3838محمودٌوسف العلً البكور294551

غائبغائبغائبمحمدتٌسٌر المحمد304559

غائبغائبغائبأحمدحسن أحمد314562

اثنتان و خمسون 5252حسانحمود الجاسم324616

أربعون 4040خالدمحمود المحمد334684

سبعون 7070ٌاسٌنرٌام الدعبول344739

ست و ثالثون 3636احمدفؤاد ابو العٌون354838

ثمان و ستون 6868علًفهد الخلٌف364885

غائبغائبغائبعمرٌمنى الكردي374892

أربع و أربعون 4444خالدإٌاد التمر384907

سبعون 7070محمد عبد الحمٌدامانً الحمزه394955

ست و ثالثون 3636أحمدحسٌن الخالد404986

غائبغائبغائبجهادعامر الجدوع415091

خمسون 5050عز الدٌنعالء الدٌن الحمد425224

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /13/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائبمعن دٌبو435265

غائبغائبغائبإسماعٌلمحمد الصٌالوي445282

ثمان و عشرون 2828حسٌنأحمد الحسٌن455385

غائبغائبغائبهناء الشبٌب465420

غائبغائبغائبمحمدعلً البغا475447

غائبغائبغائبرضوان محمد سمٌر 485451

ثمان و ثالثون 3838جاسم فاطمه الخلف 495453

غائبغائبغائبمحمدغزل محمد االحمد505480

غائبغائبغائبخالدالمنذر كروش515558

غائبغائبغائباحمدوالء الحج525559ً

غائبغائبغائبمحمدصباالسوادي535569

أربع و ثالثون 3434محمودأحمد الخضر النجم545582

غائبغائبغائبزبادخلٌل المحمد555587

ثمان و ثالثون 3838غانمعبدالرحمن عمر565608

غائبغائبغائبعبد الكرٌم المحمد575654

غائبغائبغائبشالشخدٌجه علوان585904

غائبغائبغائبإبراهٌمرهف غانم595965

غائبغائبغائبمحمدضحى لبابٌدي606017

غائبغائبغائببسامرنا ٌعقوب616025

غائبغائبغائباالء ٌاسٌن دال626041ً

اثنتان و أربعون 4242شحادةلبانه الملحم636050

غائبغائبغائبحسٌنهناء زٌدان646079

ثمان و ثالثون 3838عبد الرحمنهدى عسل656081ً

غائبغائبغائبعبد هللاهاله اسماعٌل666096

غائبغائبغائبحسنعبد الرحمن الحسن676100

غائبغائبغائبامٌنحنا موسى686120

ست و ثالثون 3636عبد المنعماسراء الخطٌب696184

غائبغائبغائبحمزة المحمد706226

اثنتان و أربعون 4242تركًاحمد الحمٌدي716509

ثالثون 3030حسنبكور العمر726654

أربعون 4040محمود عامر سعود 736774

غائبغائبغائبحسٌندنٌا الشٌخ746823

ثمان و ثالثون 3838عبد الرحمنمنى العل756830ً

غائبغائبغائبعمربراءة القسوم القاض766863ً

غائبغائبغائبزٌاداحمد الشاوٌش776876

غائبغائبغائبابراهٌمبشرى السلوم786951

غائبغائبغائبأحمدأمجد الجمعة797030

اثنتان و خمسون 5252عبد الكرٌملما النقار807038

غائبغائبغائبعنادفاطمة الناٌف817096

ثمان و أربعون 4848عبد هللارؤى العمر827098

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /14/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

غائبغائبغائبٌاسرمها عراب837106ً

ثمان و ثالثون 3838نعمت كدور847139

أربع و ستون 6464انسنضال هنداوي857174

أربع و أربعون 4444نوافندى الصالح867226

ثمان و أربعون 4848احمداسماء حاج نعسان877242

غائبغائبغائبعزوبشرى الجنٌد887322

غائبغائبغائبمحمدمرٌم االبراهٌم897448

سنة رابعة حملة 

غائبغائبغائبنجٌمه الحمود11325

غائبغائبغائبخالدٌه السالم 21694

غائبغائبغائبأرٌج الرزوق32624

أربع و أربعون 4444مروانوئام الصالح42809

غائبغائبغائبشاهٌنأٌهم طعمه52871

غائبغائبغائبفوازجورج الٌان63044

غائبغائبغائبمنذر الموسى المكسور73241

غائبغائبغائبمحمود الضاهر83299

غائبغائبغائبرهف المملوك93472

غائبغائبغائبمحمدرهام حجازي103701

غائبغائبغائبمحمد الحفٌان114148

غائبغائبغائبآالء مراد آغا124152

غائبغائبغائبنصر هللا الحمود134260

غائبغائبغائبأٌهم العبد هللا144354

غائبغائبغائبهٌا السٌد154355

أربع و ثالثون 3434محمدرهف كنعان164455

غائبغائبغائبجمعةمرٌم الحالق174547

اثنتان و أربعون 4242خالدتركٌه الحمٌد184603

اثنتان و أربعون 4242سعٌدغسان العلٌوي194737

ثمان و خمسون 5858غالببتول العوض204791

ست و أربعون 4646سعٌدمٌرنا أسعد ٌوسف214808

أربعون 4040عبد الحلٌممحمد الحمشو224819

ثمان و أربعون 4848فاطمه االبراهٌم235028

أربع و أربعون 4444فاٌزعبد السالم الحسٌن245045

أربع و أربعون 4444مأمونمحمد بهلول255054

غائبغائبغائبفهمًمحمد المشٌعل265096

ست و خمسون 5656حسٌنخالد الخلٌف275109

غائبغائبغائبعزمًضٌف هللا الخالد285110

اثنتان و أربعون 4242عبد القادرجٌهان العوٌش295113

ثمان و ستون 6868محمدٌاسمٌن رمضان305166

أربع و ثالثون 3434فضلعبٌر المصطٌف315187

ست و أربعون 4646تركًمحمود الترك325203ً

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /15/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

أربع و ثالثون 3434طهمهند الحسٌن335205

أربعون 4040منذربتول الشٌخ أحمد الٌاسٌن345280

ثمان و أربعون 4848رشٌدرنا هراوي355292

غائبغائبغائبحسٌنعامر حاج  عراب365322ً

اثنتان و أربعون 4242موسىهنادي نادر375349

غائبغائبغائبمحمد مصعبقمر ازعٌط385376

غائبغائبغائبحسنمرٌم الطٌب395415

أربع و أربعون 4444عبد الحلٌمحسن رحمون405456

أربعون 4040محمدردٌنة االحمد415471

أربع و ثالثون 3434حسٌنمصطفى المحمد425498

غائبغائبغائبمحمد شاهرامل خلف435508

ثمان و أربعون 4848عبدالكرٌممحاسن دٌدو445526

ثمان و أربعون 4848رٌاضهانً أبو كشتو 455557

غائبغائبغائبمحمدتوفٌق الحمدو465618

غائبغائبغائبمها الكنج 475619

غائبغائبغائبخالدكمال الجاسم485623

ستون 6060طالبزٌنٌب الزوٌل 495685

غائبغائبغائبرغد العٌسى505700

غائبغائبغائباسعد االسعد515703

ستون 6060عمرو اسماعٌل525719

ثمان و أربعون 4848عبد الكرٌمناهد الخلف535740

غائبغائبغائبنعٌمبشار الٌاس545748

غائبغائبغائبجمٌل بشرى برهوم555771

ست و ستون 6666طاللاسماء شٌخ الغنامة566121

ثمان و عشرون 2828قمر الحاج احمد576247

أربعون 4040عبد اللطٌفاسراء الطالع586272

أربع و خمسون 5454ابراهٌمسارة المحمد596273

غائبغائبغائبابراهٌمنها الحاج أحمد606284

غائبغائبغائبسلٌمضامن سلٌم الضامن616552

غائبغائبغائبسلٌمانمروه سلٌمان االبراهٌم626693

غائبغائبغائبٌاسٌناناس ٌاسٌن خلوف636745

غائبغائبغائبعلًسمٌره علً الفجر646781

غائبغائبغائبابراهٌمصفاء الشبٌب656854

خمسون 5050فٌصل والء مدلوش666862

غائبغائبغائبابراهٌمزهرة الحالق676873

غائبغائبغائباسماعٌلمرٌم الحسن686904

غائبغائبغائبمحمد لطفًرنا حمود696957

ست و أربعون 4646سلطاننسٌبة الرحٌل707185

غائبغائبغائبعبد الكرٌمفاطمة قدور717310

غائبغائبغائبمحٌسنرٌاض السلوم727312

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق



الجمهورٌة العربٌة السورٌة   /16/   الصفحة 

جامعة حماه

كلٌة التربٌة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة الفصلٌة األولى: السنة

نظري:   نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل  2019 / 7 / 4:   التارٌخ 

ً كتابًةرقما
النظري

المجموع
مالحظات

  2اللغة األجنبٌة مهارات : المقرر

سنة أولى مستجدون

م
الرقم 

الجامعً
اسم األباالسم والشهرة

اثنتان و خمسون 5252عبٌدة المدن737361ً

ست و ثالثون 3636محمد مالك رشا الناصر 747364

غائبغائبغائبعمرأحمد جعبو757366

غائبغائبغائبعبد الباريٌوسف الشمال767376ً

غائبغائبغائبعبد الرزاقوائل العل777390ً

غائبغائبغائبخالدغالٌة الرواس787403

غائبغائبغائبمحمدمجد الدٌاب797410

ست و عشرون 2626عبدوابراهٌم المحمود807429

عمٌد الكلٌة    

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

أحمد الكنج. عبد الحمٌد الشعار                 د.   أ

زٌن أزهر: أمٌن السر

محمود العبدهللا. م:قارئ

إنعام خطاب. م:مسجل

نورا الحاج زٌن.م:مدقق


