
جامعة حماة

كلية التربية

/1/الحاسوب التربوي : المقرر
الثالثة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2019/ 8 /29:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

تسع و سبعون 255479علًعبد الباسط جعبو13607

أربع و ستون 6464غائبعبد الكرٌمملك بزكادي23790

ثمان و ستون 165268خالدرغده الحسٌن33811

غائبغائبغائب10خالدأحمد خالد محمد43826

ست و ستون 6666غائبحازمهدى البكور54183

غائبغائبغائبغائبمحمدعٌدتامر السمٌر64319

اثنتان و ستون 6262غائبمحمدرهف كنعان74455

اثنتان و ستون 6262غائبعلًهٌام الخلٌف84469

إحدى و خمسون 232851فؤادمرٌم حمشو94507

خمسون 44650عبدهللافاطمه الدروٌش104654

ثالث و سبعون 116273خالدعبد الهادي المحمد114714

أربع و ستون 6464غائبعبد هللادٌانا المحٌمٌد124728

ست و خمسون 45256عبد الفتاحعبد القادر النبهان134774

اثنتان و ستون 164662علًأحمد الحمٌد144775

غائبغائبغائبغائباحمدنور العفٌف154884

تسع و خمسون 114859خالداٌاد التمر164907

ثمان و عشرون 2828غائبعبدالمحسنمحمود الحسن174913

إحدى و ستون 194261محمدنور المزعم185093

ست و أربعون 4646غائبنصرمٌساء السرداوي195121

غائبغائبغائب19علًصفا العبدهللا205133

اثنتان و ثالثون 102232محمدفاطمة األحمد االسعد215195

أربعون 103040محمدكرٌم كردوش225229

خمس و أربعون 113445رٌاضخلٌف الشٌخ235240

ثمان و خمسون 124658الٌاسرٌم العج245283ً

أربع و أربعون 103444باسلأحمد عباس255295ً

اثنتان و ستون 6262غائبٌاسرراضٌة االحمد265323

ست و خمسون 104656حمزةشٌرٌن الشٌخ275341

ست و أربعون 4646غائبغساننور االسعد285409

ثالث و ستون 115263عمرمحمد المرهون295553

إحدى و سبعون 135871حاتممحمد السلوم305630

أربع و ستون 145064ٌوسفعارف الخلٌل315650

اثنتان و ستون 6262غائببتول الغرٌب325832ً

غائبغائبغائب28عمرمها الفرج335970

أربع و سبعون 225274فهٌمسمٌره الٌاس346001

ست و خمسون 104656محمد النورعمر الحسٌن356058

ثالث و ستون 95463عبد الرحمنهدى عسل366081ً

أربع و ستون 164864نور الدٌنشفاء قدي376111

ثمان و خمسون 144458حامدٌوسف الحاج احمد386129

غائبغائبغائب10عبد اللطٌفحسن حامد396160

أربع و أربعون 24244محمدابراهٌم المحمدالمحمود406179

ست و خمسون 5656غائبعمراحمد السطٌف416181
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ثمان و ستون 224668جورجهبه جورج صدي426555

أربع و ستون 164864حسٌنهاجر حسٌن الترك436616ً

ثمان و أربعون 103848محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا446621

ثالث و ثمانون 216283عبدالرزاقرٌه عبدالرزاق حسون456674

تسع و أربعون 153449خلٌلسوسن خلٌل اسعد466731

أربع و ستون 164864فضل هللاملك فضل هللا العساف476844

غائبغائبغائب18فوازغفران الشٌخ486920

ثمان و ستون 165268محمودخدٌجه محمود القدور496938

سبعون 205070احمد محمد اسماعٌل506942

ست و خمسون 124456محمدوفاء محمد الحمدوش517048

تسع و خمسون 134659عبد الكرٌممحمد عبد الكرٌم العمر527148

أربع و ستون 6464غائبعلًفاطمة العبد هللا537165

غائبغائبغائبغائبمالكهدٌل مالك السلوم547182

اثنتان و ستون 6262نسٌبة الرحٌل557185

خمسون 5050سعٌدامل المحمد567193

تسع و سبعون 255479سعد هللااحمد جٌجة 5713196

ستون 105060عبد القادرعبد الرحمن القاسم5813222

أربع و خمسون 183654فاٌزرٌم الجرعب5913239

أربع و أربعون 4444غائبحسنسراب الناقوح6013241

خمس و ستون 174865نوافناٌف المحمود6113249

ست و خمسون 5656غائبرٌاضعائشة الحسن6213391

تسع و ستون 135669اسعدمدٌحة صٌموع6313431

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمارٌج حلو نداف6413504

ثمان و ستون 105868ولٌدفاطمة جدٌع6513520

ست و خمسون 5656غائبطاللفوزة الناصر6613558

ثمان و ثالثون 3838غائبمحمدابراهٌم الربٌع6714011

أربع و خمسون 124254عبد الرزاقهبة الدروٌش6814013

سبعون 264470مصطفىبشار الحاتم6914043

ست و ستون 165066ناعس محمود الخلٌف7014238

سبع و خمسون 134457محمودامجد الدٌبان7114257

ست و خمسون 223456محمد ٌحٌىغفران الحمدي7214279

ستون 6060غائبحمدبتول العل7317022ً
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3366660هدى البكور644183

3264640ديانا المحيميد4728

3264640فاطمة العبد هللا7165

3264640ملك بزكادي3790

3162620عبد الهادي المحمد4714

3162620هيام الخليف4469

3162620ريه عبدالرزاق حسون6674

3162620راضية االحمد5323

3162620بتول الغريبي5832

3162620نسيبة الرحيل7185

3162620رهف كنعان4455

3060600بتول العلي17022

2958580فاطمة جديع13520

2958580محمد السلوم5630

2856560مديحة صيموع13431

2856560فوزة الناصر13558

2856560عائشة الحسن13391

2856560احمد السطيف6181

2754540احمد جيجة13196

2754540عبد الباسط جعبو3607

2754540هدى عسلي6081

2652520خديجه محمود القدور6938

2652520سميره الياس6001

2652520رغده الحسين3811

2652520عبد القادر النبهان4774

2652520محمد المرهون5553

2550500امل المحمد7193

2550500محمد اسماعيل6942

2550500عبد الرحمن القاسم13222

2550500عارف الخليل5650

2550500محمود الخليف14238

2448480هاجر حسين التركي6616

2448480ملك فضل هللا العساف6844

2448480اياد التمر4907

2448480شفاء قدي6111

2448480نايف المحمود13249

2346460محمد عبد الكريم العمر7148

2346460هبه جورج صدي6555

2346460ريم العجي5283

2346460أحمد الحميد4775

2346460شيرين الشيخ5341

2346460فاطمه الدرويش4654
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العالمة النهائيةعدد اإلجابات الصحيحةاالسمالرقم االمتحاني

3366660هدى البكور644183

2346460ميساء السرداوي5121

2346460نور االسعد5409

2346460عمر الحسين6058

2244440وفاء محمد الحمدوش7048

2244440بشار الحاتم14043

2244440امجد الديبان14257

2244440سراب الناقوح13241

2244440يوسف الحاج احمد6129

2142420ابراهيم المحمدالمحمود6179

2142420هبة الدرويش14013

2142420نور المزعم5093

1938380ابراهيم الربيع14011

1938380نور محمد ايمن قادراغا6621

1836360ريم الجرعب13239

1734340خليف الشيخ5240

1734340أحمد عباسي5295

1734340غفران الحمدي14279

1734340سوسن خليل اسعد6731

1530300كريم كردوش5229

1428280محمود الحسن4913

1428280مريم حمشو4507

1122220فاطمة األحمد االسعد5195
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