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ً كتابًةرقما

ست و خمسون 5656غائبمحمدسالم الصٌاح 1777

خمس و خمسون 203555محسنمحمود القاسم23974

غائبغائبغائب22علًمرٌم الوطفه34595

ست و ثمانون 246286احمداسماء االحمد44721

اثنتان و ستون 253762محمدآالء الحكٌم54752

ثمان و ستون 204868احمدلبانه العبود64997

خمس و خمسون 203555محمدنور المزعم75093

إحدى و خمسون 104151خالدوائل عزو85144

أربع و أربعون 103444راجحصبحً العوض95146

أربعون 103040أحمدعبدهللا الحسن105149

أربع و خمسون 153954عز الدٌنعالء الدٌن الحمد115224

سبع و خمسون 183957رٌاضخلٌف الشٌخ125240

اثنتان و خمسون 104252حسٌنأحمد حسٌن الحسٌن135385

اثنتان و خمسون 242852جمعةأسامة الحسن145422

غائبغائبغائب25ناصحمنجد السلوم155518

خمس و أربعون 202545ابراهٌم ابو رحمون165523

سبع و أربعون 103747عمرمحمد المرهون175553

ثالث و أربعون 133043ٌوسفعارف الخلٌل185650

ستون 253560محمودعمر الهالل195714

إحدى و ستون 223961حسٌنهناء زٌدان206079

ست و خمسون 104656عبد الرحمنهدى عسل216081ً

ثالث و سبعون 205373محمدمنى اإلبراهٌم226141

ثمان و أربعون 202848محمدابراهٌم المحمدالمحمود236179

إحدى و ستون 263561سهٌلخنساء القناص246241

ستون 253560جورجهبه جورج صدي256555

ثالث و تسعون 286593جبرنوار جبر الضاهر266561

غائبغائبغائبغائبٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن276617

ثالث و خمسون 5353غائبجهاداٌمان جهاد الخطٌب286659

ثمان و ستون 224668مصطفىفاطمه مصطفى العٌسى296667

سبع و سبعون 265177احمداسراء احمد ابو علول306708

سبع و خمسون 233457ممدوحمروه ممدوح المحٌمٌد316743

غائبغائبغائب24أنور الساداتأحمد المحمود326809

ست و ستون 244266حسندٌانا حسن السلٌمان336853

ثمان و خمسون 263258عمربراءه عمر القسوم القاض346863ً

ثمان و خمسون 263258ابراهٌمعبدالسالم ابراهٌم الدعٌمس356889

أربع و ثالثون 3434غائبأحمدنعمت أحمد كدور367139

أربع و أربعون 4444غائبمهندلجٌن رحمون377218

ست و خمسون 104656ٌاسررؤى حنوف387435

إحدى و ثمانون 255681أحمدسناء الصطوف397437

ثالث و خمسون 193453موفقروعة جنٌد407440

ست و خمسون 223456محمدأحمد مك4113107ً
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ستون 213960محمد منذربٌان الشٌخ4213134

اثنتان و خمسون 252752محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور4313163

ستون 194160محمدمحمد مامون الحسٌن4413473

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمارٌج حلو نداف4513504

تسع و خمسون 223759صالحعبد هللا المحمود4613513

ستون 233760هٌثماسماء الحج4713568ً

إحدى و ستون 273461عبدالحمٌدرغد أبو خصرٌن4814047

ست و خمسون 193756ممدوحمرٌم الكل4914126

ستون 213960عوضخلدون الدهش5014342

خمس و أربعون 202545محمدمً المحمد5114362

تسع و خمسون 203959ٌاسمٌن الرحوم5218008
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376565نوار جبر الضاهر6561

356262اسماء االحمد474721

325656سناء الصطوف7437

325656سالم الصٌاح777

305353منى اإلبراهٌم6141

305353اٌمان جهاد الخطٌب6659

295151اسراء احمد ابو علول6708

274848لبانه العبود4997

264646هدى عسل6081ً

264646رؤى حنوف7435

264646فاطمه مصطفى العٌسى6667

254444لجٌن رحمون7218

244242أحمد حسٌن الحسٌن5385

244242دٌانا حسن السلٌمان6853

234141محمد مامون الحسٌن13473

234141وائل عزو5144

223939هناء زٌدان6079

223939بٌان الشٌخ13134

223939ٌاسمٌن الرحوم18008

223939خلدون الدهش14342

223939خلٌف الشٌخ5240

223939عالء الدٌن الحمد5224

213737عبد هللا المحمود13513

213737اسماء الحج13568ً

213737محمد المرهون5553

213737مرٌم الكل14126

213737آالء الحكٌم4752

203535هبه جورج صدي6555

203535عمر الهالل5714

203535محمود القاسم3974

203535خنساء القناص6241

203535نور المزعم5093

193434أحمد مك13107ً

193434رغد أبو خصرٌن14047

193434نعمت أحمد كدور7139

193434روعة جنٌد7440

193434صبحً العوض5146

193434مروه ممدوح المحٌمٌد6743

183232براءه عمر القسوم القاض6863ً

183232عبدالسالم ابراهٌم الدعٌمس6889

173030عبدهللا الحسن5149

173030عارف الخلٌل5650
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376565نوار جبر الضاهر6561

162828أسامة الحسن5422

162828ابراهٌم المحمدالمحمود6179

152727محمد أدهم جقمور13163
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142525ابراهٌم ابو رحمون5523
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لٌنا حسن.     عبد الحمٌد الشعار                د

زٌن أزهر : أمٌن السر 

انعام خطاب : قارئ 

محمد الحركً : المسجل 

سهام زٌدان: المدقق 



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

0

0

0

0

0

0

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

لٌنا حسن.     عبد الحمٌد الشعار                د

زٌن أزهر : أمٌن السر 

انعام خطاب : قارئ 

محمد الحركً : المسجل 

سهام زٌدان: المدقق 


