
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

غائبغائبغائبغائبعبدالكرٌمحمزه دٌاب13009

أربع و ستون 244064محمدابراهٌم االبراهٌم23319

خمس و أربعون 93645عدنانعمر النبهان33594

أربع و ستون 263864فهدفاطمه فهد الحسٌن43682

سبع و أربعون 153247الولٌدوفاء الحفٌان53712

ثالث و ستون 115263عبد الكرٌمملك بزكادي63790

غائبغائبغائبغائبولٌدشفاء رمضان73809

اثنتان و سبعون 205272خالدٌاسمٌن العمر83850

سبعون 224870محمودوالء الكناص93886

ستون 223860عبد الرزاقدعاء بدوٌه103891

خمسون 104050محمد علًعمر البكور113896

أربع و سبعون 245074صفوانمٌس عبد الرحمن123897

سبع و ستون 175067خالدهبه الحسن133912

اثنتان و خمسون 163652خالدمحمد األحمد143913

إحدى و خمسون 173451عدنانأحمد عدنان الجٌجاوي153985

غائبغائبغائب24غساننوار زٌدان164067

تسعون 306090صالحنهى المصطفى174264

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد184418

غائبغائبغائبغائبمحمد غسانعدنان عثمان194429

أربع و ستون 244064عادلهبة شبل204537ً

ثالث و سبعون 254873خالدسرحان العبٌد214588

تسع و أربعون 153449محمد ابراهٌم محمد العبٌدالمحٌمٌد224594

غائبغائبغائبغائبعلًمرٌم الوطفه234595

خمس و ستون 214465محمودأحمد الجاسم244613

تسع و خمسون 233659علًنور المرع254622ً

ثمان و ستون 224668حسنحسٌن الناصر264624

سبع و سبعون 215677حسٌندالٌاموجو274630

اثنتان و سبعون 264672رجببشرى الرجب284637

سبعون 244670أحمدبشار محمد الناصر294642

ثالث و سبعون 274673قدورغصن البان النبهان304647

ثمان و خمسون 243458ابراهٌم نورخضر 314651

اثنتان و خمسون 5252غائبمنجدماٌا السموع324693

خمسون 123850موسى رضوان الجٌجاوي334719

ست و ستون 184866محمدحسن الخالف344723

أربع و سبعون 304474عبد القهارشٌماء الجمال354725

أربع و ستون 283664عبدالكرٌمهند الحمدو364738

ستون 184260محمدبٌلسان الخضر374758

ثالث و ستون 253863علًأحمد الحمٌد384775

اثنتان و سبعون 244872خالدبشرى السلمو394778

ثمان و أربعون 262248خلٌللٌلٌان ابراهٌم404802

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر
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محمود العبدهللا. م:مسجل
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2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ثالث و خمسون 173653ابراهٌم ندى رزق414807

ثالث و خمسون 233053الٌاسروان العٌسى 424814

غائبغائبغائبغائبكرٌمامٌره زروف434817

خمس و ستون 214465احمداٌمان العمر444833

ثمان و ستون 244468أحمدموسى جهدو454842

اثنتان و سبعون 244872محمدصبحة الرٌم464869ً

تسعون 306090بسامتغرٌد الشٌخ حامد474876

أربع و ستون 244064بسامهٌا عراج484880

ست و أربعون 163046ابراهٌم عبد العزٌز االبراهٌم494895

ثمان و أربعون 202848اسماعٌلزاهر العبدهللا العبدالرحمن504898

ست و سبعون 265076نزارمعتصم الكرم515018

إحدى و خمسون 232851علً نجم الدٌنوالء الصٌادي525249

خمس و ستون 214465سمٌرماري رٌشه535373

غائبغائبغائبغائبعبودهناء الشبٌب545420

ثالث و ستون 194463جاسمفاطمة الخلف555453

سبع و ستون 293867محمود ندٌمبٌان التامر565503

أربع و خمسون 203454حسٌنمحمود الرحمون575556

ثالث و خمسون 272653محمودعمر الهالل585714

ثالث و أربعون 172643أحمدغفران الخضر 595745

ستون 223860عبد العزٌزرهف األحمد605841

تسع و خمسون 233659خالدنور السعران615842

ثمان و خمسون 164258ٌوسفمروه االسماعٌل القاسم625843

ثمان و ثمانون 305888غازيبشرى العبٌدي635844

خمس و ستون 254065احمدعفراء الصٌادي645845

ثمان و ثمانون 305888معتزاسراء بستون655846ً

اثنتان و ستون 283462آمٌنسفانه االمٌن665847

اثنتان و ثمانون 285482سمٌحمالذ الحسٌن675848

ست و ستون 204666مرعًمروه المصري685850

تسع و ستون 254469عبد الرحمنعال العمر695851

تسعون 266490علًرهف ابراهٌم705852

ثمان و سبعون 245478محمودفاطمة اسرٌو715853

ست و ستون 204666ٌوسفحسن الحسو725854

تسع و سبعون 235679عبد الرحمنمرٌم المحمٌد735855

ثمان و سبعون 245478ٌاسٌنفاطمه علوش745857

تسع و خمسون 174259خلٌفهٌفاء المحمد755858

ثمان و عشرون 2828غائبمحمدعلً المحمد765860

ثمان و خمسون 203858محمداسماء القدور775863

إحدى و خمسون 153651عبد الرؤوفنوره المراد785865

أربع و ثمانون 246084محمد بشارتٌماء السفر795867

اثنتان و خمسون 203252حٌانابراهٌم رمضان البكور805868

أربع و سبعون 245074علًفاطمه الحماده815869

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ست و سبعون 225476مجاهدسالف القره حسن825870

ثمان و سبعون 245478عبد هللاصفا الجلطه835871

خمس و ثمانون 256085انسلبانه اوغل845872ً

خمس و ستون 254065ٌوسفحال برشٌن855873ً

خمس و سبعون 235275موسىندى الدٌوب865874

خمس و سبعون 235275عمررجاء العبٌد السعٌد875875

ثمان و ستون 165268عبدومٌرنا برشٌن885876ً

ثالث و سبعون 235073حناورد دوٌب895878

ست و سبعون 245276طالبغٌداء مرزا905879

ثالث و خمسون 193453كمالندى صواف915880

خمس و ستون 214465أحمدإكرام عرفات925881

أربع و ثمانون 305484عماررزان مصري935882

سبعون 284270بسامساره التوما945883

سبع و سبعون 294877عامرندى سكاف955885

خمس و خمسون 233255مصطفىمحمد كنجو965888

ثمان و خمسون 203858مأموناسامه العبدو975889

ست و ثمانون 285886عزامشهامه لطف985891ً

تسع و سبعون 295079عوضاٌمان الكشتو995892

سبع و سبعون 195877محمدشذى قدور1005893

خمس و خمسون 193655درغامماٌا شموط1015896

إحدى و سبعون 234871فاضلرهف السقا1025897

سبع و ستون 175067عبد الكرٌمهال االرناؤط1035899ً

ست و أربعون 182846لؤيحال مسلمان1045902ً

ثمانون 285280حسنعمر الهالل1055903

ست و ستون 184866شالشخدٌجه علوان1065904

أربع و سبعون 245074حمدوصفاء السواري1075905

أربع و سبعون 205474فهٌمفاطمة األبو حسٌن1085906

خمس و ستون 234265حسنروان عش1095908ً

ست و ثمانون 305686منذربنان حاٌك1105909

ثالث و سبعون 175673احمدمنال المحمود1115911

إحدى و تسعون 296291محمدرؤى المصطفى1125912

ثمان و ستون 204868تركًبهاء الدٌن الخلٌل1135913

اثنتان و ستون 125062عمارهال العٌسى1145914

إحدى و سبعون 215071هشامأحمد الحبوش1155915

إحدى و ستون 174461نشمىماهر الجاسم1165916

ثمانون 206080عبد هللاهٌا العلوش1175918

إحدى و ثمانون 235881محمدنور الطٌار1185920

سبع و سبعون 275077محمدشمس عبد الواحد1195921

تسع و ثمانون 296089أسعدآالء كوجان1205922

تسع و سبعون 255479رامًراما عجان1215923

سبع و ثمانون 295887حسنضٌاء الخضر1225926

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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الجامعً
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المجموع

طالب آساسٌٌن تسع و ستون 155469محمدإٌمان العسكري1235927

أربع و ستون 204464طاللفاطمة األحمد1245928

تسع و خمسون 194059سعدبتول الحسن الفارس1255930

اثنتان و ستون 204262حسٌنسماح المواس1265933

سبع و خمسون 134457تامرمهى ناصر1275935

اثنتان و ستون 204262محمدرهف هللو1285936

خمس و ثمانون 295685فاروقصفاء المواس1295937

خمس و ثمانون 256085محمودرٌم السقا1305939

ست و ستون 165066محمدنوار دٌاب1315940

تسع و سبعون 255479ٌحٌىآالء العكام1325941

ست و ستون 224466هاٌلرٌم المحمد1335942

ثمان و سبعون 245478محمودخدٌجه خالد1345944

ثمان و ستون 165268ضومطماري حنا1355945

أربع و ستون 184664منفذاٌناس رشٌد1365946

أربع و ثمانون 206484محمدآالء النعسان1375947

تسع و خمسون 174259احمدصبا الدٌاب1385948

ست و سبعون 265076محمد خٌرتٌماء الخطاب1395949

ستون 204060احمدخوله سوتل1405950

ثمان و سبعون 245478هوشانابتهال االحمد1415951

أربع و سبعون 284674زهٌرمحمود ادلب1425952ً

ثمان و ثمانون 286088خلدوننور النجار1435953

ثالث و ستون 135063جورجرٌم غانم1445954

خمس و خمسون 233255رٌمونرهام برشٌن1455955

اثنتان و ثمانون 245882محمدشٌماء جعبو1465956

اثنتان و ثمانون 285482ابراهٌمخلٌل القدور1475958

أربع و ثمانون 285684احمدبراءه رعدون1485959

سبع و سبعون 156277محمدلٌن حالق1495960

تسع و خمسون 154459احمدشهد قنبر الحالق1505963

اثنتان و سبعون 284472إبراهٌمرهف غانم1515965

ثمان و ثمانون 305888صبحًإناس طه1525966

أربع و ستون 184664محمداٌمن احمد1535968

تسع و ستون 294069احمدمحمد الطعان1545969

اثنتان و أربعون 142842عمرمها الفرج1555970

ثمان و ستون 264268أنور الساداتمحمد المحمود1565971

تسع و ثالثون 132639مصطفىرهف المصطفى1575973

ست و خمسون 164056عوضآالء العتر1585975

ثمان و ستون 244468ٌوسفاٌمان الشحود1595976

تسع و ستون 254469محمدحنٌن القاسم1605979

اثنتان و ستون 204262عبد المنعمنجوى العل1615980ً

خمسون 242650محمدزهراء الحدٌدي1625981

أربع و سبعون 284674عازارأناغٌم برهوم1635982

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن سبعون 205070كنهروفاء االحمد1645984

أربع و سبعون 284674حافظرشا الكناص1655985

ثمان و خمسون 144458زٌادندى عدٌره1665986

اثنتان و ستون 283462عبد الكرٌممحمد الٌاسٌن1675987

ثمانون 305080حسنرغد عارفه1685988

ست و أربعون 4646غائبٌاسردنٌا بدٌوي1695989

اثنتان و ثمانون 265682اكسمساندبل االسعد1705990

تسع و ستون 234669محمودرهف اسعد1715993

إحدى و ثمانون 235881خضرهدٌل الشعبان1725995

ثالث و سبعون 254873عالء الدٌنهال الحكٌم1735997

أربع و خمسون 124254اكرمماٌا شربٌن1745998

ست و خمسون 243256ٌوسفندى الدٌوب1755999

تسع و ستون 294069موسىرٌم بطرس1766000

اثنتان و ستون 243862فهٌمسمٌره الٌاس1776001

ست و سبعون 205676غٌاثمارٌا الخطٌب1786002

اثنتان و سبعون 284472معروفشروق الضاهر1796004

أربع و خمسون 104454عمادلٌن عوكان1806006

إحدى و أربعون 93241باسممدى زروف1816007

اثنتان و سبعون 244872حمادماري العل1826008ً

ثالث و ستون 253863فرزاتهبه فرح1836009

تسع و ستون 214869تامرآنا ابو نعمه1846010

ثمان و ستون 204868راكانرنٌم بدور1856011

اثنتان و سبعون 304272سامرنجاة الحسن1866013

تسع و ثمانون 296089جمال عبد الناصرأرٌج تركاوي1876014

اثنتان و ستون 204262عمرعبد الحمٌد عبد الرحمن1886016

ثالث و ستون 174663محمدضحى لبابٌدي1896017

سبعون 185270الٌاسدٌمه المحفوض1906018

اثنتان و ثمانون 245882حساناٌمان دٌاب1916019

أربع و أربعون 4444غائبموسىبراءة ابو عمشه1926020

اثنتان و ستون 283462كابًساره الصدٌر1936021

سبع و سبعون 255277حناكارٌنا الرباح1946022ً

ست و ستون 283866مخائٌلهند بولص1956024

ثالث و ستون 273663بسامرنا ٌعقوب1966025

خمس و سبعون 255075ناصرهبه دٌاب1976027

ست و ستون 283866احمدغنوه هرموش1986029

سبع و ستون 135467عبٌدفرح الباكٌر1996031

سبعون 264470عمادهبه نجار2006032

ثالث و ثمانون 255883ابراهٌممنال شاهٌن2016034

سبع و ستون 175067خالدزهراء العمر2026037

ست و سبعون 265076محمودنسٌبه الشاعر2036044

سبعون 244670شحادةلبانه الملحم2046050

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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م
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الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ست و ستون 204666خالدرائدة الحسن2056054

ثالث و سبعون 274673جرجسماري طعمه2066055

إحدى و ستون 174461هاٌلحنان العصري2076056

اثنتان و ستون 204262فاٌزفٌحاء الخلف2086057

ثمان و سبعون 265278عبد الرزاقصفا دروٌش2096068

ثمان و ستون 204868محمدنادٌه حدٌد2106071

ثمان و سبعون 205878عزٌزساره سموع2116074

سبعون 205070عبد هللاهاله اسماعٌل2126096

اثنتان و ستون 283462ولٌدأستر منصور2136108

اثنتان و سبعون 244872الٌاسجٌما صواف2146109

ثالث و خمسون 153853عبد القادرهبه العلٌوي2156110

سبعون 304070غازيفاطمه سراقب2166116ً

ثالث و ستون 174663مٌالدلٌن العوض2176117

ثالث و خمسون 213253دحامعبدالقادر وهب2186125ً

اثنتان و سبعون 185472عبد الرزاقكرم العمر2196135

خمس و خمسون 253055رٌاضراما النعسان2206139

إحدى و سبعون 155671محمدمنى اإلبراهٌم2216141

حجبخمس و عشرون 25025عبد الرزاقبشرى شمعون2226149

اثنتان و ستون 224062هٌامزهره المحمود2236163

إحدى و سبعون 254671ماهرماٌا سلٌم2246167

ستون 223860ولٌدماري روز مقدس2256180ً

خمس و سبعون 235275عمراحمد السطٌف2266181

إحدى و ستون 233861عبد الجباربشرى مصٌن2276186ً

خمس و أربعون 153045فاديمارٌنا عوكان2286188

أربع و خمسون 223254عباسباسل تقال2296189

اثنتان و خمسون 143852عبد السالمجمٌله نبهان2306193

ثمان و خمسون 164258قاسممٌسر الصٌالوي2316197

ست و أربعون 143246عبدالرزاقشٌماء عفس2326228

خمسون 143650مأمونحمزة الصمودي2336229

سبع و خمسون 193857فٌصلنور الحرٌري2346235

تسع و خمسون 253459سهٌلخنساء القناص2356241

تسع و خمسون 253459ولٌدرباح الكردي2366246

اثنتان و ستون 204262عبد المنعملٌنه الصباغ2376258

اثنتان و سبعون 205272عمربتول بكور2386265

إحدى و خمسون 153651خالدهدى الكدور2396274

تسع و ستون 214869رعدمعانً الهمٌش2406289

سبع و خمسون 233457مشهورآالء الحاج محمود2416291

ست و ثمانون 305686عبدهللافاطمه الزهراء عبدهللا صوي2426507

خمس و ستون 214465تركًاحمد تركً الحمٌدي2436509

سبعون 244670احمدمحمد احمد حسٌن2446510

خمس و سبعون 215475عهدسوزان عهد سمعان2456511
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طالب آساسٌٌن ثمان و ستون 204868مؤٌدهزار مؤٌد قناص2466516

أربع و ستون 204464جمعهابراهٌم جمعه النبهان2476518

ستون 243660حافظملك حافظ المحمود2486519

ست و خمسون 164056علًهاله علً العل2496520ً

خمس و خمسون 193655علًابراهٌم علً الفارس2506521

خمس و ستون 174865تركًثناء تركً الشدو2516523

سبعون 244670ولٌدغٌاث ولٌد حاج جنٌد2526524

تسع و ستون 254469رحٌموزٌنب رحٌمو االبراهٌم2536525

ثمان و خمسون 203858باسلهبه  الحسن الشٌخ تركاوي2546527

ست و ثمانون 285886عبدالكرٌمامجد عبدالكرٌم المصري2556528

تسعون 306090حسنحنان حسن عٌسى2566531

سبع و سبعون 275077رضوانخلود رضوان الدعبول2576532

إحدى و ثمانون 295281سٌف الدٌنساره سٌف الدٌن العساف2586533

سبع و سبعون 294877ماجدفرح ماجد الزمزوم2596534

ثالث و سبعون 254873فهدحمزه فهد الخلٌف2606535

إحدى و سبعون 215071عمرمرح عمر العوٌر2616536

اثنتان و سبعون 205272عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن2626537

سبع و ستون 254267حسٌننورا حسٌن حاٌك2636539

خمس و سبعون 235275مرهفساندره مرهف بواكم2646541

أربع و سبعون 225274حسٌننزٌه حسٌن الحسٌن االبراهٌم2656542

ثالث و سبعون 235073محمدرٌم محمد االرمنازي2666543

ست و سبعون 205676خالدرنٌم خالد الٌوسف2676548

سبعون 205070موسىروان موسى السلمان2686549

اثنتان و سبعون 165672مروانالٌن مروان حكوم2696550

اثنتان و ستون 204262جورجهبه جورج صدي2706555

ست و ستون 244266محمدمهند محمد الدروٌش2716556

أربع و سبعون 264874انطوانروز انطوان بركات2726557

ثمان و ستون 303868كنجوعال كنجو العرجه2736558

اثنتان و سبعون 284472بشارمها بشار صمصام2746559

اثنتان و ستون 184462منجًبتول منجً قطاش2756560

ثمان و ثمانون 305888جبرنوار جبر الضاهر2766561

ست و سبعون 304676عبد الحمٌدمرٌم عبد الحمٌد سلٌمان2776562

سبعون 304070عماربتول عمار عكره2786563

خمس و سبعون 255075عبدالسالمنور عبدالسالم الطٌبان2796565ً

تسعون 286290غسانمٌاده غسان الداود2806567

خمس و سبعون 255075احمدنبٌله احمد النبهان2816568

خمس و سبعون 255075احمدمرٌم احمد قاسم2826573

تسع و خمسون 95059نزٌهلما نزٌه جروج2836574

أربع و ستون 164864فاديرزان فادي مقدس2846575ً

سبع و خمسون 174057فهدرزان العبود2856576

إحدى و ستون 194261اسعدبٌان اسعد كردوش2866577

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن أربعون 4040غائبفائقكرشٌن فائق زورو2876579

إحدى و خمسون 74451محموددعاء محمود المحمد2886580

أربع و خمسون 124254عثمانبٌان عثمان البحاح2896584

إحدى و ستون 214061مصطفىرٌم مصطفى السلٌمان2906585

أربع و ستون 204464حسنرانٌا حسن بدٌوي2916586

إحدى و سبعون 215071جورجنتالً جورج الفارس2926587

أربع و خمسون 104454عماروالء عمار سوٌد2936588

أربع و ستون 224264محمد مدٌنرضوان محمد مدٌن العمر2946589

تسع و خمسون 134659عبد الكرٌمفاتن عبد الكرٌم الشٌخ بكور2956594

ست و أربعون 123446امٌنفاطمه امٌن ابوامٌن2966596

ثمان و ستون 145468عبدالحمٌدهناء عبدالحمٌد االبراهٌم2976597

ست و سبعون 265076عدناناٌمان عدنان الرحمون2986601

ثمانون 245680سمٌررغد سمٌر المصطفى2996603

إحدى و سبعون 254671عبدالرحمنمرٌم الشدهان المحمد3006607

أربعون 122840احمدعبدالكرٌم احمد كردي3016608

إحدى و تسعون 296291عبد القادرتسنٌم عبد القادر اورفل3026609ً

ست و ثمانون 266086رامًٌمنى رامً عبدي3036610

سبع و ستون 214667علًجهٌنة علً العل3046611ً

سبعون 224870سهٌلبتول سهٌل حمود3056613

خمس و ستون 293665حسٌنهاجر حسٌن الترك3066616ً

غائبغائبغائب20ٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن3076617

تسع و خمسون 174259جورجكرٌستٌنا جورج جرجس3086618

خمس و ثمانون 256085نجداتصهباء نجدات الخطاب3096620

ثمان و أربعون 222648محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا3106621

ست و ستون 184866خالدابرار خالد سرٌحٌن3116622ً

ست و ستون 204666انسبتول انس االحمد3126626

سبع و خمسون 174057عمرهزار عمر الوضٌح3136627ً

إحدى و سبعون 215071محمدعمٌدملك محمدعمٌد تتان3146628

خمسون 163450محمد خٌررجاء محمد خٌر حاج حسن3156631

أربع و خمسون 104454رضوانبالل رضوان العٌد3166632

ست و سبعون 245276عٌسىرهام عٌسى وسوف3176637

ثالث و ثمانون 295483محمد عز الدٌنهال  العلوان3186638ً

خمسون 104050فائزامانه فائز العل3196641ً

ستون 164460خالدوداد خالد فرحات3206646

خمس و ستون 214465نادرارٌج  الحاج حسٌن3216653

تسع و خمسون 213859حسنبكور حسن العمر3226654

ثالث و ستون 214263احمدرجاء احمد الباشا3236655

تسع و سبعون 255479محمد الراكانامونه محمد الراكان الحسٌن3246656

سبع و ثمانون 295887محمدنذٌرفادٌة محمدنذٌر تركمان3256657ً

خمس و سبعون 255075جهاداٌمان جهاد الخطٌب3266659

ثالث و ثمانون 295483ابراهٌممٌس ابراهٌم العبدهلل3276660

عمٌدالكلٌة    
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طالب آساسٌٌن سبع و أربعون 133447بسامبروج بسام الشهاب3286663ً

ثمان و سبعون 285078رفعاتمارلٌن رفعات العاٌق3296664

تسع و ثالثون 172239صفوانسلمى صفوان درع3306666

سبع و سبعون 255277احمدرابعه احمد وهب3316670ً

أربع و ستون 263864عبدالرزاقرٌه عبدالرزاق حسون3326674

ست و ستون 184866ضاهربتول  ابراهٌم الحسٌن3336675

ثالث و ستون 154863عمررزان عمر قنبر3346676

إحدى و سبعون 254671فضلرقٌه فضل التمر3356677

غائبغائبغائب14محمودالبتراء محمود السلوم3366680

خمسون 84250محمدمرح محمد االسعد3376681

أربع و سبعون 245074عبدهللاصفاء عبدهللا كنعان3386682

ثالث و ستون 253863عمارحٌاه عمار عبو3396683

ستون 204060احمدتسنٌم احمد الجاسم3406684

اثنتان و سبعون 244872محمدساره محمد دباغ3416689

ستون 164460محمدسعاد محمد تٌناوي3426690

ثالث و ستون 135063فاٌزهبه هللا فاٌز مسلم3436692

سبع و ستون 254267زكربابتول زكربا الفارس خلوف3446695

ستون 144660عبد المعٌنصباح عبد المعٌن العبدالغن3456698ً

تسع و ستون 175269رٌاضفرح رٌاض عروق3466699

إحدى و ثمانون 216081خالدتسنٌم خالد عروان3476701ً

إحدى و سبعون 274471صالحزٌنه صالح بارودي3486703

خمس و خمسون 114455وردانبتول وردان سالوس3496704ً

ست و ثمانون 305686مرواناالء مروان حجازي3506705

خمس و ستون 254065عبدالفتاحساره عبدالفتاح المحمد3516706

خمس و ثمانون 295685زكرٌارغد زكرٌا الحسٌنو3526707

إحدى و خمسون 252651احمداسراء احمد ابو علول3536708

ثمان و سبعون 205878بسامهزار بسام زٌت3546710ً

ثالث و ستون 273663سامرٌارا سامر عدي3556717

اثنتان و سبعون 225072حٌانصبا حٌان الدٌاب3566718

تسع و ستون 214869مصطفىبٌان مصطفى شحوددٌاب3576719

إحدى و ثمانون 255681مروانشٌماء مروان الدٌاب3586720

أربع و سبعون 304474زٌادسعاد زٌاد العساف3596726

خمسون 5050غائبمنذراسماء منذر وحود3606730

ست و خمسون 243256خلٌلسوسن خلٌل اسعد3616731

ست و سبعون 304676احمداحسان احمد كرم3626733

اثنتان و خمسون 143852محمد فهدغنى  محٌمٌد دبٌس3636736

خمس و سبعون 215475ولٌدامل ولٌد غٌانه3646739

ستون 124860عبدالستاربشرى عبدالستار السلوم3656741

سبع و ستون 254267مصعبامانً مصعب اسماعٌل3666742

أربع و أربعون 4444غائبمحسنسلوى محسن القاسم3676744

ست و ستون 184866طالبروعه طالب دعاس3686748
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طالب آساسٌٌن سبعون 264470هشامتسنٌم هشام اشقر3696751

سبعون 244670غساننور غسان برازي3706752

ست و ستون 125466محسنجمٌله محسن حمٌدي3716753

أربع و سبعون 304474سلٌمانسعاد سلٌمان العموري3726755

ثمانون 305080محمد مروانوفاء محمد مروان الهواري3736756

إحدى و ثمانون 295281مصطفىساره مصطفى اربعة3746758

ثمان و ستون 185068مسعفمٌس مسعف السٌاف3756759

أربع و ثمانون 246084فوازبٌان فواز دٌب3766760

ثالث و ستون 234063فضلدعاء فضل الخلوف3776762

تسع و خمسون 154459خالدمحاسن خالد الشٌخ هود3786763

اثنتان و ستون 164662مصطفىرٌام مصطفى الحج3796764ً

ثمان و خمسون 104858طارقهدٌل طارق الحاج حسن3806765

ثمان و خمسون 203858احمدنور احمد الحمه3816768

إحدى و أربعون 152641عماررزان عمار نصار3826769

ثالث و ثمانون 255883زاهربتول زاهر منٌنه3836770

أربع و ستون 204464حسننهال حسن القاسم3846771

خمس و سبعون 255075سلٌمانمنى سلٌمان االحمد3856772

تسع و ستون 195069احمداناس احمد بعكر3866773

سبعون 205070عمادراما عماد التوم3876775

ثمان و خمسون 104858محمودعفاف محمود البكور3886777

ثمان و ستون 204868جمالامنه جمال الحسٌن3896780

ثالث و خمسون 153853حسانصفاء حسان حاج جنٌد3906783

تسع و خمسون 134659بهاءلجٌن بهاء جنٌد3916784

أربع و خمسون 104454البراءهبه البراء داوودي3926786

خمس و ستون 194665مصطفىزٌنب مصطفى الحسٌن3936790

أربع و ستون 204464مصطفىوصال مصطفى الٌوسف3946793

أربع و ستون 164864عدنانعائده عدنان القلٌع3956795

خمسون 104050فضلعبٌر العبد3966799

أربع و أربعون 123244ولٌدندى ولٌد نداف3976802

خمسون 123850علًآمنه علً القسوم3986810

سبع و خمسون 213657جرجسأولٌفٌا جرجس جبور3996812

ثمان و ثالثون 43438أحمدمصطفى أحمد االحمد4006813

ثمان و خمسون 203858محمد هاللبشرى محمد هالل العبد هللا4016814

خمس و ثمانون 256085عوضماهر عوض حمدو4026816

غائبغائبغائب0عبد هللاابراهٌم عبد هللا الخطاب4036818

ست و خمسون 243256عمرمحمد أمٌن عمر حسو4046820

ست و سبعون 245276محسنبٌداء محسن البٌوض4056821

اثنتان و أربعون 4242غائبعبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره4066822

خمس و ستون 115465حسٌندنٌا حسٌن الشٌخ4076823

سبع و ثمانون 295887ٌاسرعبد الغفور ٌاسر جنٌد المرع4086825ً

ثمان و خمسون 164258سابامٌرنا سابا الخوري4096827
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طالب آساسٌٌن أربع و ستون 204464غازيزمزم غازي الفارس خلوف4106829

تسع و أربعون 193049عبد الرحمنمنى عبد الرحمن العل4116830ً

ثالث و خمسون 173653ولٌدحافظ ولٌد المصطفى العمر4126832

تسع و أربعون 113849بدٌععال بدٌع الكردي4136833

إحدى و ستون 174461احمدخالد احمد السعد4146835

تسع و أربعون 133649نضالرامز نضال بكر4156836

تسع و ستون 214869عزامساره عزام قطاش4166837

إحدى و ستون 253661محمودغٌداء محمود المراد4176838

تسع و ستون 195069محمددالل محمد المسعود4186839

ثالث و أربعون 53843خالدمرٌم خالد الحالق4196842

ست و خمسون 203656غٌاثاسماء غٌاث الخضٌر4206843

ثمانون 285280فضل هللاملك فضل هللا العساف4216844

ست و سبعون 225476احمدامنه احمد الحسن4226845

تسعون 286290كنعانثرٌا كنعان سلٌمان حنا4236846

سبع و خمسون 174057غزوانسالم غزوان سالوس4246847ً

سبع و ستون 254267محمودبراءه محمود أحمد4256848

إحدى و سبعون 254671محمودفاطمه محمود قصاب باش4266849ً

تسع و ستون 294069عبد الكرٌمهاجر عبد الكرٌم الكنج4276850

اثنتان و ثمانون 305282ابراهٌمآمنه ابراهٌم األحمد4286852

إحدى و ستون 214061حسندٌانا حسن السلٌمان4296853

إحدى و ثمانون 295281احمدٌاسمٌن احمد معتوق4306855

خمس و ستون 293665أكرماسماء أكرم طباع4316856

سبعون 304070عمربراءه عمر القسوم القاض4326863ً

تسع و خمسون 174259صادقغٌداء صادق أبو عٌوش4336865

ثالث و سبعون 215273خالدنزهه خالد الدبس4346866

ثمان و ستون 185068اسعدناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن4356867

أربعون 103040احمدأسامه احمد الجنٌد4366869

ست و أربعون 04646محمودفاطمه محمود حدٌد4376870

اثنتان و ستون 184462احمدشٌماء احمد الزوله4386871

ثمان و ستون 204868احمدخالد جاموس4396875

إحدى و خمسون 173451زٌاداحمد زٌاد الشاوٌش4406876

أربع و سبعون 304474ابراهٌمحافظ ابراهٌم الفطامه4416877

أربع و خمسون 144054احمددعاء احمد الصٌرف4426879ً

تسع و خمسون 134659عبد الرزاقعال عبد الرزاق الرحال4436880

اثنتان و ثالثون 82432محمودهٌفرون محمود حمٌدان4446881

اثنتان و ستون 243862عبد الغنًرقٌه عبد الغنً الٌوسف4456882

ست و ستون 244266رضوانفوزة الجاسم4466883

إحدى و سبعون 215071احمدعفراء احمد المنصور4476885

أربع و خمسون 203454عبد الجباربدٌعه عبد الجبار النبهان4486886

سبعون 304070محمودآالء محمود الشحود4496887

تسع و خمسون 253459ابراهٌمعبدالسالم ابراهٌم الدعٌمس4506889
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طالب آساسٌٌن أربع و خمسون 144054محمدمرجانه محمد الحسن الناصر4516891

ثمان و ستون 224668قاسمنسٌمه قاسم العمر4526893

ست و سبعون 265076ٌاسٌنلٌلى ٌاسٌن هبهاب4536895

ثمان و ستون 224668حسنرٌم حسن الزٌن4546897

سبع و ستون 214667فٌصلفاطمه فٌصل حمشو4556898

أربع و سبعون 245074احمدنور احمد رسالن4566899

ست و سبعون 284876ٌاسرهناء ٌاسر الحكٌم4576900

أربع و ستون 244064مازنمدٌحه مازن جحا4586901

سبع و سبعون 294877صالحرهف صالح المحمد4596903

سبع و خمسون 174057حسندانٌة حسن كرام4606906ً

أربع و ستون 244064محمودمحمد محمود الرجب4616909

سبعون 304070امٌنمارٌا امٌن الجعط4626914

سبع و خمسون 134457عدنانالفت عدنان المحرز4636915

اثنتان و خمسون 282452محمودخلفه محمود الهالل4646916

ثمان و ستون 204868طعمهبشرى طعمه الرحٌل4656917

ثمان و ستون 224668وائلمارلٌنا وائل برشٌن4666918

إحدى و سبعون 254671فوازغفران الشٌخ4676920

خمسون 183250احمدبتول العبد هللا4686921

ست و ستون 244266هشامنور الهدى هشام المحمٌد4696922

ست و ستون 184866محمدمرٌم محمد عبود4706925

أربع و خمسون 104454عوضبٌان عوض البكور4716930

ثمان و ستون 204868ٌوسفرامً ٌوسف جوخدار4726932

أربع و خمسون 163854غالبالٌن االزون4736934

إحدى و ستون 194261محمودخدٌجه محمود القدور4746938

اثنتان و ستون 224062سلٌمانندى الفارس4756945

ثمانون 265480ابراهٌمبشرى ابراهٌم السلوم4766951

إحدى و خمسون 193251غسانبدٌعه غسان ابو العٌون4776959

ثمان و ستون 244468حسٌنخلود حسٌن الحسٌن4786965

إحدى و ستون 293261عبد الستارسجود الفارس4796967

تسع و سبعون 255479علًساره علً الخلٌف4806972

اثنتان و ستون 224062محمدفاطمه محمد الحسٌن4816974

ثمان و أربعون 163248رضوانروضه رضوان سمٌر4826976

ثمانون 265480عبد الرؤوفاٌمان عبد الرؤوف عدي4836978

ستون 243660صالحوالء صالح الواوي4846992

إحدى و ثمانون 295281مصطفىسنا مصطفى حاج عبود4856993

ثالث و ثمانون 255883محمداٌمان محمد محمد عل4866994ً

أربع و سبعون 185674عبد الستارصفا عبد الستار الحرام4876995ً

اثنتان و خمسون 183452محمدمنال محمد مالئكه4886996

تسع و ثالثون 192039محمودنور محمود العلوش4896997

غائبغائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء عبد المجٌد االبراهٌم4906999

أربع و ستون 125264احمدأمجد احمد الجمعه4917030
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طالب آساسٌٌن اثنتان و خمسون 104252محمودمها محمود الشام4927035ً

اثنتان و ثمانون 305282عبد الكرٌملما عبد الكرٌم النقار4937038

اثنتان و خمسون 143852عمادحال عماد سمعان4947040

ثمان و خمسون 243458احمدجمعه احمد خضٌرو4957042

ستون 164460عوضمحمد عوض أبو حاتم4967044

ست و ستون 165066محمد راجححسن محمد راجح االبراهٌم4977045

سبع و خمسون 75057عبد الحكٌمجمال عبد الحكٌم قسوم4987046

سبع و خمسون 213657محمدوفاء محمد الحمدوش4997048

أربع و سبعون 225274عطٌهرهام عطٌه السلٌمان5007060

أربع و خمسون 124254محمدرٌم محمد البنان5017063

ثمان و ستون 244468محمدنوال محمد فطراوي5027065

إحدى و ستون 253661حامدربا حامد المٌهوب5037067

أربع و سبعون 264874صالح الدٌنعلٌا صالح الدٌن ابا زٌد5047070

أربع و سبعون 304474حمودرائده حمود اسعد5057085

تسع و خمسون 134659عنادفاطمه عناد الناٌف5067096

ستون 204060عبدهللارؤى عبدهللا العمر5077098

خمس و ستون 214465فٌصلرجاء فٌصل جوخدار5087099

غائبغائبغائبغائبٌاسرمها ٌاسر عراب5097106ً

اثنتان و ثمانون 265682مفٌدسالم مفٌد صلٌع5107126ً

تسع و ستون 254469عزامفراس عزام صٌموع5117135

ست و خمسون 243256أحمدنعمت أحمد كدور5127139

اثنتان و سبعون 304272مصطفىمرٌم مصطفى الحاج خضر5137141

إحدى و ستون 233861عبد الكرٌممحمد عبد الكرٌم العمر5147148

غائبغائبغائبغائبهٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان5157153

ثمان و ستون 264268احمدربا احمد خلوف5167159

تسع و ستون 214869عبدالغنًصبا عبدالغنً داعور5177173

سبع و ستون 234467انسنضال انس هنداوي5187174

ثالث و سبعون 254873مالكهدٌل مالك السلوم5197182

خمسون 123850غسانمنى غسان الحسٌن5207209

ستون 204060امٌننعمه امٌن المحمد5217222

ثمان و خمسون 223658أحمدأسماء أحمد الحاج نعسان5227242

تسع و سبعون 235679جمالزٌنه جمال موسى باشا5237244

خمس و سبعون 294675شمس الدٌنخٌال شمس الدٌن الرٌم5247251

ست و ستون 184866عبد الكرٌمشهامه عبد الكرٌم القدور5257292

سبعون 205070خالدبٌان خالد الطوٌل5267295

ثمان و خمسون 203858فٌاضامانً فٌاض صواف5277318

ست و سبعون 205676عزوبشرى عزو الجنٌد5287322

تسع و ستون 175269احمدحنٌن احمد سراقب5297337ً

إحدى و خمسون 133851ٌوسفوالء ٌوسف نور الدٌن5307365

ست و ستون 224466هنٌدينعمه فرحات5317423

ثمان و ستون 224668علًأحمد االحمد االبراهٌم5327427
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طالب آساسٌٌن أربع و ستون 125264محمودسعد النعسان5337428

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمن أمنة المصطفى الفرج 11721

ثالث و ستون 174663عبدالفتاحخدٌجه السمٌر22471

ثمان و أربعون 222648أحمدجمٌله االسعد32784

خمس و ستون 293665عمرٌاسمٌن شمطه42866

ثالثون 3030غائبابراهٌم محمد عٌود 53057

غائبغائبغائبغائبمحمودمحمد الجواد63075

غائبغائبغائبغائبحٌانوسام الطماس73425

تسع و أربعون 153449علًعبد الباسط جعبو83607

اثنتان و أربعون 142842أحمدربى الشحاده93623

غائبغائبغائبغائبعبد الحلٌمفاطمة الزهوري103643

غائبغائبغائب29محمدأسماء عبد الرحمن113653

غائبغائبغائبغائبمحمدنور المصري123655

غائبغائبغائبغائبشحادهأحمد الخلٌف133685

ثمان و خمسون 164258عمادباسل ضومط143732

ست و ثالثون 181836جمعهمحمد دعبول153750

اثنتان و ثالثون 3232غائبعٌسىمٌالد بشور163780

غائبغائبغائبغائببدرازدهار الناعس173797

غائبغائبغائب20ٌوسفمهند الخلٌل183800

خمسون 183250سهٌلفتوح بٌطار193823

غائبغائبغائبغائبمٌالدماٌا أبو فضه203824

غائبغائبغائبغائببدر الدٌنشفاء القاسم213825

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود223829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن233846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن243888

ثالث و ستون 293463محمد أمٌنباسل قلٌع253889

غائبغائبغائبغائبسعٌدكارٌنا عفور263989

غائبغائبغائبغائبراتبدارٌن القاسم274003

غائبغائبغائبغائبٌحٌىمحمد فهد284019

ستون 223860هٌثممحمود العلٌوي294026

غائبغائبغائبغائبمحمدمحمود جعبو304072

غائبغائبغائبغائبمحمدأسماء محمد األحمد314090

إحدى و خمسون 94251عبد الحمٌد عبد العزٌز الفهد 324335

غائبغائبغائبغائبمحمد خٌرأوٌس بعكر334431

ثمان و ستون 204868عبدالرزاقمحمد الحمود الحسٌن344457

ثمان و عشرون 82028صطوف مهند عوٌس354530

غائبغائبغائبغائبمحمودمحمد بالل العتر364533

غائبغائبغائبغائبمحمدتٌسٌر المحمد374559

غائبغائبغائبغائبأحمدحسن أحمد384562

غائبغائبغائبغائبمشهورعبدالرحمن الحاج محمود394574

راسبون ثالثة
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طالب آساسٌٌن غائبغائبغائبغائبمصطفىندٌم بدٌوي404576

اعادة عملً إحدى و ستون 174461ولٌدخالد شنو414597

ثمان و ثالثون 201838خالدسعٌد العٌسى424604

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن434607

خمسون 163450طاهرابراهٌم االحمد444663

ستون 204060خالدفاطمه الكوٌسم454675

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم464676

ثمان و خمسون 144458خضر منذر الهالل474679

اعادة عملً اثنتان و سبعون 225072ٌاسٌنرٌام الدعبول484739

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم494748

تسع و ثمانون 296089أحمد حساممحمد األبرش504797

غائبغائبغائب19احمدفؤاد ابو العٌون514838

حجب سبع عشرة 17017علًفهد الخلٌف524885

سبع و ستون 214667عمرٌمنى الكردي534892

أربع و خمسون 223254خالداٌاد التمر544907

أربع و سبعون 245074عبدالمحسنمحمود الحسن554913

اعادة عملي ست و خمسون 203656مظهرمهند حران564929

غائبغائبغائبغائبمحمدمحمود السبسبً 574944

غائبغائبغائبغائبابراهٌمغازي الحسن السلٌمان584947

غائبغائبغائب19تركًناصر السالمة594949

أربع و عشرون 81624عبدالناصرحمادة الشٌخ ٌوسف604971

خمس و أربعون 153045احمدلبانه العبود614997

ثالثون 141630محمودأٌهم محمود الحسن625003

اثنتان و أربعون 4242غائبعمرخولة خضر635011

غائبغائبغائب11حسانلٌلٌان العبدهللا645014

غائبغائبغائبغائبمحمدعال المصري655025

غائبغائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي665033

ضبط غشضبط غشضبط غش200محمدهدى الكردي675089

غائبغائبغائبغائبجهادعامر الجدوع685091

ثالث و أربعون 93443محمدنور المزعم695093

أربع و ستون 184664محً الدٌنصفا المصطفى705094

اعادة عملي غائبغائبغائب21أحمدهٌا احمد المحمود715100

اعادة عملي ثالث و خمسون 213253نصرمٌساء السرداوي725121

غائبغائبغائبغائبمحمدصفاء القسوم735129

ثمان و أربعون 222648طهخالد طه محمد745132

غائبغائبغائبغائبعلًصفا العبدهللا755133

ضبط غشثمان و أربعون 4848غائبعلًرؤى العبدهللا765134

غائبغائبغائبغائبفوزة السلوم/خالدمحمد العثمان775141

ثمان و ثالثون 83038خالدوائل عزو785144

أربع و ثالثون 43034أحمدعبدهللا الحسن795149

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان805151

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ست و خمسون 243256عمرأحمد الشعبان815160ً

غائبغائبغائبغائباحمدمحمد عز الدٌن825167

اعادة عملي أربع و عشرون 02424عطٌهوالده العطٌه االحمد835174

غائبغائبغائبغائبعبدالمحسنمحمد المضح845179ً

غائبغائبغائبغائبخالدابراهٌم غناج855215ً

ست و عشرون 2626غائبمحمدكرٌم كردوش865229

ثمان و خمسون 184058رٌاضخلٌف الشٌخ875240

ستون 184260محمدمٌادة المحمد السعٌد885253

غائبغائبغائبغائبكمالمعن دٌبو895265

اثنتان و أربعون 4242غائبجهادأسماء الخالد905273

خمس و ثمانون 236285حسٌنسامر الحسٌن915276

غائبغائبغائبغائبأمٌنمٌس الحداد925281

ثمان و أربعون 163248باسلأحمد عباس935295ً

ثمان و خمسون 144458محمدمحمد أمٌن االسماعٌل945321

غائبغائبغائب28مشهورنسرٌن سلوم955343

غائبغائبغائب15أحمدعناد الشعبان965364

غائبغائبغائبغائبسٌف الدٌناسراء العساف975370

غائبغائبغائبغائبشٌماء حاج رحمون985375

غائبغائبغائبغائباحمدوالء المسعود995379

اثنتان و أربعون 123042خالدشحود الشعبان1005384

أربع و أربعون 103444حسٌنأحمد حسٌن الحسٌن1015385

أربعون 4040غائباحمدمحمد األحمد الخالد1025389

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش1035390

غائبغائبغائبغائبمحمدقمر الزعب1045395ً

غائبغائبغائبغائبغساننور االسعد1055409

غائبغائبغائبغائبعبودناهد الشبٌب1065419

غائبغائبغائبغائبمحمدعلً البغا1075447

أربعون 23840رضوانمحمد سمٌر1085451

ثمان و ثالثون 3838غائبدحام أٌهم المحمد1095455

غائبغائبغائبغائبسلٌمحلوم المحمود1105458

اعادة عملً سبع و أربعون 153247محمدغزل محمد االحمد1115480

ستون 223860زٌادطارق محمد1125493

خمسون 123850عبدمحمد الخلٌل 1135516

اعادة عملً تسع و ثالثون 132639ابراهٌم ابو رحمون1145523

ثالثون 121830أحمدابراهٌم الخلٌل1155535

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمفاطمة العٌسى1165549

ثمان و ثالثون 122638عمرمحمد المرهون1175553

غائبغائبغائبغائبناصرهدى دبٌس1185554

غائبغائبغائبغائبخالدالمنذر كروش1195558

غائبغائبغائبغائبأحمد والء الحج1205559ً

غائبغائبغائبغائبصبا السوادي1215569

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
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2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ثمان و أربعون 123648فرجخالد فرج العبدهللا1225584

غائبغائبغائب18زٌادخلٌل زٌاد المحمد1235587

اعادة عملً ست و ستون 283866عبدالحكٌم قصً المحمد1245606

غائبغائبغائب19محمدمصطفى دٌدو1255611

617مستنفذ قرار رقم خمس و أربعون 192645رضٌة القاسم1265641

اعادة عملً أربع و أربعون 04444عمرابراهٌم البن1275646ً

ثالث و خمسون 213253حسٌنروان العثمان1285653

خمس و خمسون 173855عبد الستارعبد الكرٌم المحمد1295654

اعادة عملً خمسون 183250خالدصبا الحسٌن1305672

تسع و أربعون 212849جمعهمجد الخلف العطروز1315677

اثنتان و ثالثون 3232غائبمحمدمصعب الدان1325694ً

ثمان و خمسون 184058ولٌدمحمد عٌد العزو1335738

سبع و خمسون 213657سمٌححمزة أبو عل1345806ً

ست و ثالثون 122436محمدمعٌوف العساف1355815

عشرون 2020غائبعادل جاسم العاشور 1365823

أربع و خمسون 243054رضوانخٌرٌة رٌحاوي1375831

غائبغائبغائب24حسٌنمحمود الحمود1385838

تسع و أربعون 232649محمد النورعمر الحسٌن1396058

تسع و ستون 294069رٌاضحسن خلوف1406078

تسع و خمسون 233659محمدعبد الرحمن الحاج حسن1416094

اعادة عملً خمسون 222850امٌنحنا موسى1426120

غائبغائبغائبغائبأمانً الترك1436136

غائبغائبغائبغائبحسن الحامد1446160

اثنتان و خمسون 143852محمدابراهٌم المحمدالمحمود1456179

ست و أربعون 4646غائبغازيدانٌال شاعر1466196

أربع و خمسون 163854علًامانً السلوم1476198

ست و خمسون 124456مصطفىفاطمه بشور1486227

اعادة عملً سبع و سبعون 294877عٌداٌمن المصلط1496240

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج1506244

ثالث و أربعون 192443صفوانمٌسم غٌالٌٌن1516264ً

أربع و أربعون 162844مختارغاده الحسون1526268

غائبغائبغائبغائبلماس خطاب1536297

اثنتان و أربعون 162642مصلحمحمد مصلح الحسن1546545

أربع و ستون 283664ٌحٌىمحمود ٌحٌى الحالق السقا1556605

تسع و ثالثون 172239زٌنب العل1566625ً

تسع و أربعون 173249ممدوحمروه ممدوح المحٌمٌد1576743

سبع و ستون 234467حسن نزهة المحمد 1586868

إحدى و أربعون 172441صفوان رٌما فراشة 1596937

اثنتان و ثالثون 3232غائبفرٌد راما فرٌج 1607086

اعادة عملً اثنتان و خمسون 203252ٌحٌىقمر المصري1617157

أربعون 4040غائبعلًفاطمة العبد هللا1627165

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ست و خمسون 164056أدٌبهدى التاجر1637184

اعادة عملً سبع و خمسون 213657ابراهٌمبراءة شٌحان1647207

ثمان و أربعون 163248احمدامل االحمد1657210

اثنتان و أربعون 123042نوافندى الصالح1667226

سبع و أربعون 173047ابراهٌم محمد الحسن 1677375

ثمان و أربعون 163248ٌاسررؤى حنوف1687435

أربع و خمسون 223254موفقروعة جنٌد1697440

سبع و ستون 194867محمودهٌثم المحمود17015341

أربع و أربعون 4444غائبزٌادنٌرمٌن العبادي12393

ست و خمسون 164056خلٌفناٌفة األحمد22646

غائبغائبغائبغائبعمادزٌنه حمص32968ً

اثنتان و ثالثون 3232غائبحمودخالد الكسار43077

غائبغائبغائبغائبغازيرامً االبراهٌم53518

غائبغائبغائبغائبتٌسٌردعاء كرٌم63586

غائبغائبغائبغائبرٌاضملك المحمود73708

اثنتان و سبعون 244872قدورمحمود الشعبان83733

سبع و خمسون 193857أحمدمحمد خٌر العلٌوي93737

سبع و سبعون 255277ٌاسٌنبشار العٌسو103798

أربع و ثالثون 3434غائبماجدوفاء النعسان114050

ثمان و خمسون 164258محمودسلٌمان البٌطار124191

غائبغائبغائب25عالوينور الصبٌح134270

غائبغائبغائب8محمدشهناز محمد الحسن144445

غائبغائبغائبغائبجرجسباسل رباح154508ً

غائبغائبغائبغائبموفقنور موفق البرازي164512

غائبغائبغائبغائبخلٌلفٌحاء الحمود174564

ثمان و أربعون 163248عبدالكرٌمعلً علً ه184571ً

اثنتان و ستون 243862عبد السالم عبٌده العمر 194592

أربع و أربعون 143044عز الدٌناسامه االبراهٌم204638

أربع و أربعون 162844اسماعٌلأحمد المحمود214712

اثنتان و خمسون 203252سعٌدغسان العلٌوي224737

خمس و خمسون 134255عبدورٌم سكاف234744

غائبغائبغائبغائبناٌفٌاسمٌن الحمدو244792

اعادة عملً خمس و سبعون 294675مرادنور الهدى مراد254813

اعادة عملً غائبغائبغائبغائبمحٌمٌدمرٌم الحمود264816

أربعون 142640عبد الحلٌممحمد الحمشو274819

أربع و خمسون 203454خلٌلرهف عراض284844

اعادة عملً خمس و خمسون 173855محمدبشرى الحمدوش294849

غائبغائبغائب17جرجسسالً منصور304891

غائبغائبغائبغائبصالحفاطمه صالح المحمد314923

اعادة عملي اثنتان و ستون 243862حسنًعمٌد حوا324931

سنة رابعة تخلف ثالثة

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل
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مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة
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م
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الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن خمس و أربعون 153045خالدمنال القدور334933

ثالث و خمسون 134053ٌوسفساره الحسن344946

خمسون 203050محمدشٌماء السوٌدان354972

غائبغائبغائبغائبنصرهبه عزٌز 365055

اعادة عملي ستون 243660سلٌمانمعتز العمر375077

ست و خمسون 183856محمدحسٌن نبهان385107

اثنتان و أربعون 123042رضوانمحمد الحفٌان395122

اعادة عملي خمس و أربعون 172845أحمدعمار القدور405125

تسع و خمسون 253459فرٌدرٌم الدٌوب415181

غائبغائبغائب12فضلعبٌر المصٌطف425187

اثنتان و أربعون 162642مروانحذٌفة الٌوسف435197

غائبغائبغائبغائبٌحٌىنور قسوم445207

ست و عشرون 2626غائبحسٌنصهباء حاتم455221

ثمان و أربعون 84048محمدرافع البكري465310

اثنتان و خمسون 183452ٌاسرنور حنوف475332

غائبغائبغائبغائبعامرأمجد النعمه485338

أربع و ستون 244064حمزةشٌرٌن الشٌخ495341

غائبغائبغائبغائبمحمدأحمد الجزار505344

اعادة عملي سبع و أربعون 153247محمودعفراء المراد515345

غائبغائبغائب9غضبان خلٌف غضبان محمد 525428

خمس و خمسون 134255ابراهٌمرهف المحمود الفاضل535450

غائبغائبغائب17عبد الحلٌمحسن رحمون545456

غائبغائبغائبغائبمحمودرٌم الحسٌن 555467

اعادة عملي سبع و ستون 274067رعدمشعان برازي565487

ست و أربعون 143246حسٌنمصطفى حسٌن المحمد575498

اعادة عملي ست عشرة 1616غائباحمدمرح صطوف585515

غائبغائبغائبغائبجاكلٌن برهوم595520

اثنتان و أربعون 83442أحمدشاهة ابو كشتو605538

غائبغائبغائبغائبحسٌنأحمد الحمزة615581

اعادة عملي سبع و ستون 254267عبد الكرٌممها الكنج625619

ثمان و ستون 264268محمدمروة سفرة635633

غائبغائبغائبغائبٌاسرصفاء حاج حمٌدو645687

غائبغائبغائبغائبرافعهبة البٌوش 655693

اعادة عملي خمس و خمسون 173855حسانعزالدٌن الشاوٌش665697

غائبغائبغائب12عمر عزام زنكلو 675704

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنسمٌرة الحسٌن685707

غائبغائبغائبغائبمحمد بوشًرٌم بوش695731ً

غائبغائبغائبغائبمظهرتهامة درٌس705767

غائبغائبغائبغائبعبد اللطٌفدعاء الٌوسف 715772

غائبغائبغائبغائبآالء السرمان725774ً

غائبغائبغائبغائببدرأحمد العثمان735783

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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المجموع

طالب آساسٌٌن غائبغائبغائبغائباحمدرنجس الحمود745804

أربع و سبعون 284674بتول الغرٌب755832ً

ثمان و أربعون 183048محمد سعٌدبتول قشاش766127

اثنتان و خمسون 163652حسنمحمد محمود776132

ست و خمسون 84856علًهاشم محمد علوش786143

ثمانون 265480ممدوحقمر حنتوش796145

غائبغائبغائب18حسٌن الخالد806158

غائبغائبغائبغائبعمررامً الناصر816164

ثمان و أربعون 123648نبٌهكنانة ابراهٌم826166

غائبغائبغائبغائبخالدمصطفى السعران836169

أربع و خمسون 5454غائباٌمنهٌا الفزع846200

غائبغائبغائب16محمدرهف االحمد856201

أربع و خمسون 163854حسٌنعلً الحسٌن866202

غائبغائبغائب17جورجاسما فلوم876209

ثمان و أربعون 183048محمداالء حمص886282ً

أربعون 122840سلٌمضامن سلٌم الضامن896552

خمس و أربعون 153045ٌحٌىوعد ٌحٌى سرمٌن906570ً

غائبغائبغائب26مصطفىفاطمه مصطفى العٌسى916667

أربع و خمسون 163854سلطان سناء علً 926696

خمسون 104050علًسمٌره علً الفجر936781

أربع و خمسون 203454محمدقبس محمد صطٌف946789

غائبغائبغائبغائبفٌصل والء المدلوش 956862

ثمان و خمسون 243458محمودغادة شحادة966878

اعادة عملً تسع و خمسون 253459عبد هللافاطمة ابو علو976890

أربع و أربعون 83644عبد هللا بتول المحٌمٌد986982

غائبغائبغائبغائبمازنأرٌج الحالق997131

اثنتان و أربعون 182442جوداتصونٌا سالمة1007138

أربعون 4040غائبسلطان نسٌبه الرحٌل1017185

ستون 184260ابراهٌمفاطمة الكشتو1027187

ست و ستون 224466سعٌد أمل المحمد 1037193

ثمان و ستون 185068عبد المجٌدسمر بٌدق1047255

إحدى و سبعون 175471أحمدفاطمة دادة113007

خمس و ثمانون 295685خالدفاطمة الخطٌب213010

خمس و ستون 174865احمدآالء حناوي313011

سبع و ستون 155267عبدوخٌرٌة الشواف413023

خمس و ستون 293665عبدالعزٌزمرٌم السلوم513027

إحدى و سبعون 195271حسٌناسراء الحاج عل613028ً

اثنتان و سبعون 205272عبد الغفاررهام عبد القادر713029

ثمانون 225880هشامخدٌجة الصباغ813030

ثمان و ستون 185068عبد الرحمنلمى ألطٌش913031

أستضافة إدلب مستجدون

عمٌدالكلٌة    
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المجموع

طالب آساسٌٌن خمس و ستون 214465مروانخدٌجة غزال1013032

سبع و ستون 254267ضاهرراما الخضر1113033

ثمان و ثمانون 305888ماجدسالم قنبر1213037

ست و أربعون 123446مصطفىزٌنب زٌنو1313051

ثمان و ثمانون 305888عبدووالدة الشواف1413052

ست و خمسون 124456عبد  العظٌمسارة عبد العال1513053

إحدى و سبعون 135871احمدأمل رجب1613054

اثنتان و خمسون 143852 محمد جمعةهدٌل االبراهٌم1713058

إحدى و سبعون 215071مصطفى رٌم فشتوك1813062

ثالث و سبعون 215273محمودآٌة حجً حمود1913063

ثمان و ستون 204868محمدنور الكٌروان2013065

اثنتان و ستون 224062عبد القادرامٌرة الذقان2113067ً

سبعون 264470عبد المنعمفاطمة حاج  جدوع2213068

خمس و ستون 214465عبد هللادٌانا السرمان2313069ً

تسع و سبعون 255479نهاداسماء معدل2413070

إحدى و ثمانون 295281محمد اسامةعبٌر قنوت2513073

ثمان و خمسون 164258ولٌدفاطمة الجمعة2613074

ثالث و ستون 253863عبد هللامحمد نٌرب2713075ً

اثنتان و ثمانون 305282احمدرابعة حبو2813077

إحدى و ستون 253661شاهرمٌس السرمان2913079ً

اثنتان و أربعون 123042محمودأحمد خلٌفة3013084

إحدى و خمسون 133851ابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد3113085

إحدى و خمسون 193251لؤيٌمان ادرٌس3213086

ست و ستون 224466فٌصلمحمد العوض3313087

سبع و ستون 254267مصعبٌامن الدٌاب3413088

خمسون 5050غائببسامتاال القدور3513094

سبع و سبعون 215677محمدمروة الحاج عل3613095ً

ستون 243660محمد مرواندعاء الحربً 3713096

ست و خمسون 183856فٌصلخالد العوض3813103

ست و سبعون 225476غسانرغد أسود3913105

سبع و أربعون 153247محمدأحمد مك4013107ً

اثنتان و ستون 224062مصطفىمقصودة خضٌر4113108

إحدى و سبعون 254671عدنان اٌمان االسعد4213109

إحدى و سبعون 215071حسٌنعائشة بوبك4313115ً

تسع و ستون 175269ولٌدفاطمة زوٌع4413117ً

تسع و أربعون 113849محمدفاطمة ابراهٌم4513118

ثمان و سبعون 304878عبد الحمٌدشهد عوض4613119

ثالث و ستون 194463عبد السالمنعمة وهب4713120ً

إحدى و ستون 154661غسانرنٌم مناع4813121

ستون 204060حسٌنشفق المحمد4913123

سبع و ستون 175067عبد السمٌعبراءة شعبوق5013124
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انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 
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المجموع

طالب آساسٌٌن خمس و خمسون 114455قاسمفاطمة الزهراء اللبن5113125

ست و ستون 264066خٌرومروة العلوش المحمد5213130

أربع و ثالثون 102434محمد منذربٌان الشٌخ5313134

ثالث و ستون 135063زٌادشذى حاج محمد5413137

خمس و ستون 214465ابراهٌمسالً السلٌمان5513140

ست و خمسون 203656أحمدمجد الدٌن حمص5613143ً

سبع و ستون 194867ناصربدور قبالن5713144

أربعون 83240عبداللطٌفردٌنة أحمد الشٌخ5813146

ثمان و خمسون 243458سعدالدٌنمحمود العبٌد السعٌد5913147

تسع و سبعون 255479محمودصهٌب العٌسى6013150

ثمان و ستون 224668مصطفىأحمد معاذ البكور6113152

ثالث و ستون 115263ٌحٌىابراهٌم النبهان6213154

اثنتان و ثمانون 265682عبدالقادرفاطمة االسماعٌل6313157

أربع و خمسون 163854محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور6413163

أربع و خمسون 203454عبدالحلٌمعلً بزكادي6513164

سبع و أربعون 173047أحمدعمر حمٌدان6613165

خمسون 183250مصطفىأنور الطوٌل6713166

خمسون 183250أحمدبسام العوض6813167

أربع و ستون 105464ابراهٌمسوزان االبراهٌم6913168

ثالث و خمسون 173653حسنأمجد معترماوي7013170

ثالث و ثالثون 92433زهٌردانٌة الحسون7113183

أربع و أربعون 4444غائبعبد الحمٌدٌمان طفران7213193

اثنتان و ستون 144862سعد هللااحمد جٌجة 7313196

ثمان و خمسون 184058عبد الكرٌمعبد الستار الناصر7413198

ثالث و سبعون 215273حسن الحمودرابعة الحسن الحمود7513201

تسع و أربعون 94049حسٌنفطٌم حسٌن الواوي7613202

أربع و خمسون 203454شاهررنٌم موقع7713213

ثالث و خمسون 74653غٌاثمحمد الشب قدور7813215

تسع و سبعون 235679محمود مؤمن العاري7913216

إحدى و سبعون 274471محمدغفران الحمدو8013228

سبع و ستون 214667احمدعالء الدٌن الحج8113231ً

ثمانون 285280ناصربراءة الناصر8213243

أربع و سبعون 264874مازن النا عبدان8313259

غائبغائبغائبغائبمحمددالل مسعود8413266

ثمان و ثالثون 261238زهٌرعبلة الدٌري8513267

خمس و خمسون 272855فارس احمد العلً العطٌة8613269

تسع و سبعون 255479خالدجمٌلة االبراهٌم8713271

أربع و ستون 283664علًمحمد حسام الدٌن دغموش8813276

ستون 144660خالدرواد خالد الٌاسٌن8913285

اثنتان و أربعون 162642خلدونسالً محفوض9013288

ست و ستون 303666محمدمرح الشدهان9113289
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المجموع

طالب آساسٌٌن ثمان و سبعون 304878احمدٌاسمٌن الفارس9213290

ثالث و سبعون 294473محمد رضوانرٌم سفلو9313302

إحدى و سبعون 274471عبد الحمٌدهبة مشٌلح9413307

إحدى و خمسون 193251سعٌدسحر المحمود9513313

سبع و ثمانون 295887عبد المنعمدٌمة عبد السالم9613314

غائبغائبغائب24مازن فاطمة ابو زٌد9713327

اثنتان و خمسون 5252غائبسعد هللاوئام الشٌب9813334

سبع و سبعون 294877عبسًعائشة الجاج9913335ً

خمس و ستون 254065احمدبٌان فرزات 10013341

ست و ثمانون 305686عبد الكرٌمصفاء االسعد10113343

تسع و خمسون 174259عبد الرزاقوالء عشٌش10213346

أربع و ستون 244064عبد الكرٌمغصون عسان10313351ً

ثمان و ستون 303868ضٌاء الدٌنصباح دامس10413352

سبع و خمسون 213657حسٌنروال خزنة10513353

إحدى و ستون 253661صبحًسوسن جعفر10613354

سبع و سبعون 255277حسٌنبراءة جعفر10713355

ثمان و سبعون 265278غازيهٌام جعفر10813356

خمس و خمسون 253055ابراهٌماسماء عبد الرزاق10913365

ثالث و خمسون 193453محمد خٌراٌمان الدروٌش11013366

خمس و أربعون 192645عبد العزٌزاٌمان العمر11113367

ثمان و سبعون 285078انسمنى الطالب11213371

ثمان و ستون 244468سمٌربراءة مناع11313382

اثنتان و سبعون 284472حسٌناٌمان حسٌن الحسن11413383

اثنتان و ستون 164662رٌاضعائشة الحسن11513391

ست و ستون 244266مصطفىمٌس الماس11613393

ست و خمسون 223456احمدمرٌم مرع11713398ً

ثمان و ستون 284068عبد هللاأمانً العلٌوي11813399

ثالث و أربعون 133043ٌاسراالء االبراهٌم11913400

اثنتان و ستون 184462احمدسعاد االبراهٌم12013401

اثنتان و سبعون 244872ٌاسرامل الحسون12113403

ثمانون 225880عبد الخالق اسماء االبراهٌم12213405

خمس و سبعون 255075نجٌبهند االبراهٌم12313408

ثالث و خمسون 173653شحادةفادٌا الشاوي12413411

ثالث و ثمانون 295483اسماعٌلمحمد المطلق12513419

خمس و أربعون 212445محمد عصامزهرة البش12613421

أربعون 162440زٌادفٌحاء الصطٌف12713427

سبع و سبعون 275077عمرأنس القدور12813438

ست و ستون 244266ولٌددٌمة الحمو12913441

خمس و سبعون 294675رافعامنة حاج عملر13013443

غائبغائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب13113446

تسع و سبعون 255479ماهرامٌرة جرجس13213448
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المجموع

طالب آساسٌٌن غائبغائبغائبغائبنجٌباحمد الشام13313449ً

خمس و ستون 273865احمدسمٌرة العبس13413450ً

اثنتان و سبعون 225072ٌحٌىرٌان الحج13513453ً

سبعون 224870عبد القادر رغد مصطفى13613461

تسع و ستون 175269عبد الرحمننسرٌن الحسٌن13713462

إحدى و سبعون 294271فوزيلٌنا الشمان13813469

سبعون 264470عبد الرحمنبتول الحاج عل13913474ً

إحدى و خمسون 173451محمد سعٌدهبة الطوٌل14013479

اثنتان و ستون 263662احمدسوزان الحصرم14113487

سبعون 224870محمدجهٌدة الحاج14213489

ثمان و ستون 284068مصطفىحسٌن عل14313496ً

ثمان و سبعون 285078محمدتاال قرموز14413508

ست و ثمانون 305686زكرٌااالء طاطو14513517

سبع و عشرون 91827عدنانرؤى مناع14613518

إحدى و خمسون 173451مهدينور الشٌخ بكور14713523

أربع و ستون 224264ولٌدهبة العكل14813527

ثمان و ستون 244468خالدامنة الحبٌو14913531

اثنتان و ستون 164662هشامتغرٌد شٌحان15013544

أربع و خمسون 124254سمٌروسام ارنؤطً 15113553

تسع و أربعون 133649خالدعال العبد هللا15213575

ست و ستون 244266مصطفىناهد المشعان15313582

اثنتان و ستون 303262حسٌنبتول الدناور15413584

ثالث و ثمانون 295483عبد الرحمناٌة الدحروج15513595

سبع و سبعون 294877أكرمراغدة الحسن15613637

اثنتان و ثمانون 245882فهدهبة عبدهللا114008

ست و خمسون 183856علًمحمد بهٌه العساف214012

ست و أربعون 123446عبد الرزاقهبة الدروٌش314013

اثنتان و ستون 164662فهددعاء مأخوذ414017

ست و خمسون 104656خضرمها المحمد514019

ثمانون 305080ابراهٌمرٌم الخلف614026

سبع و ستون 214667عبد اللطٌفأسماء  العبٌد714033

ثالث و ستون 214263اسماعٌلسمر الصبر814038

أربعون 83240مصطفىبشار الحاتم914043

تسع و ستون 214869حجًحورٌة العل1014046ً

تسع و خمسون 213859عبدالحمٌدرغد أبو خصرٌن1114047

سبع و أربعون 153247عبد الرزاقخالد السعٌد1214064

ست و ستون 264066محمودأحالم المصري1314067

ثمان و خمسون 164258احمدمحمود الرجب1414070

ثالث و ستون 214263عبد الباسطبٌان المراد1514100

ثالث و خمسون 193453صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز1614104

أستضافة الرقة مستجدون
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رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن حجبإثنتا عشرة 12012احمدسالم مصٌطف1714116

ثالث و أربعون 152843محمداالء الرحال1814128

اثنتان و خمسون 143852محمداٌمان العبد هللا1914130

أربع و ستون 283664عبد القادرمرٌم البكور2014182

ستون 184260هشامخالد الحبوش2114221

ثالث و سبعون 215273سلٌمانمحمود السلٌمان2214226

خمسون 104050عبد اللطٌفنور المرع2314252ً

ست و ستون 165066اسماعٌلمٌاسه المحمد2414259

سبع و ستون 214667محمودمعاذ العلٌوي2514264

ثالث و ستون 234063عبد هللا بسام دروٌش المطرد2614268

سبع و أربعون 192847خالدعال الجاجان2714272

اثنتان و خمسون 143852اسامةرغد العان2814273ً

غائبغائبغائبغائبمحمودمروة المحٌمٌد2914278

أربع و أربعون 103444محمد ٌحٌىغفران الحمدي3014279

ست و ستون 283866أحمددٌانا حسن3114284

اثنتان و ستون 164662محمددعاء الشٌخو3214286

سبع و ستون 115667رفعتبشرى حمد3314294

ثماني عشرة 1818غائبعبد الرزاقمحمود العبد3414306

ثمان و عشرون 02828عارفكرم شٌخ السوق3514320

ست و ستون 283866محمدعبد الكرٌم حدٌد3614327

خمس و أربعون 113445حسٌنماجدة الحمود3714329

ست و أربعون 103646احمدخالد االحمد3814358

ثالث و أربعون 113243رضواناحمد الخالد3914359

أربع و أربعون 202444محمدأحمد النبهان4014365

إحدى و خمسون 133851محمودشروق المحمد4114375

إحدى و خمسون 213051خضرمحمد نور االحمد4214389

اثنتان و ستون 105262خالدهٌفاء الشبان4314394

ست و سبعون 304676راجًالمؤٌد باهلل المحمد4414401

اثنتان و خمسون 104252حسنمحمد الناصر4514408

ست و ثمانون 305686محمدماجدة حسٌن114005

أربع و سبعون 304474طارقفائزة صلٌع214016ً

سبع و سبعون 215677زكرٌازٌن البستانً الفتوح314022ً

خمس و ستون 174865توفٌقبشرى نعسان414028

أربع و خمسون 144054محمد مخلصهادٌة الشواف514049

خمسون 143650محمدمرح العمر614062

ست و ستون 224466محمدساجدة السطوف714066

إحدى و سبعون 215071عادلمروة شحود814084

اثنتان و ستون 224062خضرلجٌن مطر914088

أربع و ثمانون 265884خالداٌة النشم1014111ً

ست و ستون 165066غساناالء حمص1114112ً

أستضافة الحسكة مستجدون

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن ثالث و ستون 214263محمدلما كلٌب1214127

اثنتان و سبعون 225072خالدشام عز الدٌن1314137

سبعون 304070جمعةآالء الحمود1414197

أربعون 162440عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة1514235

ست و سبعون 245276محمد مازنراما داغستان1614322ً

إحدى و سبعون 234871فؤادفادٌة دٌاب1714343

ثمان و ستون 264268عبد المنعمراما الحاٌك1814367

اثنتان و ثمانون 305282عبد الغنًاسماء غزالة1914376

إحدى و سبعون 274471عبد الجبارهال دهنه 2014406

أربع و سبعون 264874اٌمنٌسرى ارك2114407ً

تسع و ستون 175269عمادهبة هللا الدال2214420ً

إحدى و خمسون 173451محمودفاطمة الشٌحان2314450

إحدى و سبعون 294271مهديرٌم الحمدو114133

ست و سبعون 245276بشارهنا فرحات214172

إحدى و ستون 214061محمودرابعه االحمد314180

ثمان و ستون 204868سلٌمانبٌداء المحمود414203

ثالث و تسعون 296493احمدصبا الطماس514291

ثمان و ستون 204868عمادمحمود الموسى614315

خمس و خمسون 154055ابراهٌمسوار نجار714317

أربع و ستون 204464ٌوسفمحمد الدعبول 814337

خمسون 123850عوضخلدون الدهش914342

ست و خمسون 243256احمدغروب األمان1014350

حجبتسع عشرة 19019عٌطانمصطفى المحٌمٌد1114354

أربع و ستون 184664فراساسراء الفارس1214377

ستون 243660حسٌنعبد المنعم الناٌف1314388

إحدى و خمسون 153651زٌادفٌصل الصطٌف1414395

سبع و خمسون 174057عبد الكرٌمبشرى الزوله1514425

ستون 243660غزوانٌسرى عابدٌن1614430

غائبغائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى113055

اثنتان و خمسون 203252عبد الحلٌمهدى الٌوسف213057

غائبغائبغائبغائبحسٌناحمد الشدهان313091

غائبغائبغائبغائبرضواناخالص النداف413175

اعادة عملً ثالث و ستون 253863حسٌنخالد الطوٌر513178

اعادة عملً أربع و خمسون 262854تركًعالء الخلٌل613180

غائبغائبغائبغائبحسٌنمروى احمد عٌد713194

ثمان و أربعون 183048محمودعبد الرزاق خلٌفة813195

غائبغائبغائب26عبد الرحمناالء سواري913208

أربعون 142640عبد هللا فاطمة العبد هللا1013232

اثنتان و خمسون 163652نور الدٌنامل العبد هللا1113235

أستضافة تدمر مستجدون

(حملة)استضافة إدلب 

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن غائبغائبغائب16عبد هللااٌمان االمٌر1213240

ثمان و خمسون 164258حسنسراب الناقوح1313241

اعادة عملً إحدى و أربعون 152641محمداٌمان اسوٌد1413252

غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود1513275

اثنتان و أربعون 123042عبد الباسطرغد مخزوم1613292

خمس و أربعون 153045علًتركٌة  االبراهٌم االحمد1713299

خمس و ثمانون 275885حمدوهبة السٌد1813374

غائبغائبغائبغائبحسٌنفاطمة ارحٌم1913375

اثنتان و خمسون 183452اكرممحمد دٌب عدوع2013378

غائبغائبغائب18محمودفاطمة دودي2113390

أربع و أربعون 202444محمدمحمد مامون الحسٌن2213473

غائبغائبغائب19سمٌرفاطمة سلهب2313481

ثالث و خمسون 173653محٌمٌداحمد المحمود2413497

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمارٌج حلو نداف2513504

تسع و أربعون 173249ابراهٌمعائشة مرع2613516ً

غائبغائبغائب20هشامنٌرمٌن المحمد2713519

أربع و أربعون 182644ولٌدفاطمة جدٌع2813520

غائبغائبغائبغائبمحمدمحاسن ذكور2913533

خمس و سبعون 215475مصطفىاٌمان القاسم3013554

غائبغائبغائبغائبلجٌنه جبس3113557

ثالث و سبعون 294473نسور علوش 3219113

خمس و خمسون 154055محمدابراهٌم الربٌع114011

خمس و خمسون 213455محمدعبد الرحمن الحاج عل214039ً

ثمان و أربعون 123648عٌدشالش الخلٌف314073

خمس و ستون 273865محمد علًعمر العبد414078

ثمان و أربعون 163248عبدهللاجواهر العاشق514081

ثمان و ثالثون 102838أٌمنلطٌفة الزٌن614083

سبع و أربعون 153247ولٌدمارٌا طالب714086

اعادة عملً تسع و خمسون 174259ناصرخالد الوقاع814092

أربع و خمسون 183654جمالبتول المحمد914097

أربعون 103040فٌصلفاطمة الموسى1014099

أربع و ستون 184664مصباحباسل الحمود1114106

أربع و خمسون 163854حسناحمد العل1214119ً

حجبست و خمسون 203656احمداسماء ابراهٌم1314142

اعادة عملً سبع و خمسون 174057عبد هللاطٌف دروٌش المطرد1414143

اعادة عملً ست و ستون 244266محمد عٌدغنوة العٌطة1514145

غائبغائبغائب8حسٌنهٌا الحمٌدي1614146

غائبغائبغائب23مصطفىعبد هللا حسو1714160

غائبغائبغائبغائبصطوفمحمد الخطٌب1814179

اثنتان و خمسون 183452خالدزٌنب االحمد1914186

(حملة)إستضافة الفرات 

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2019 /  7/  3:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2019-2018: العام الدراسً الثانٌة: الدورة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

طالب آساسٌٌن غائبغائبغائبغائبعدنانرنا االسعد2014188

غائبغائبغائب23نصربشرى الصٌادي2114196

ست و خمسون 164056خالدشٌماء المصري2214213

غائبغائبغائبغائبنزارعبد االرزاق بحري2314216

غائبغائبغائب16عدنانرنا االسعد2414239

ثمان و ثالثون 142438عبد الرزاقماجدة شرار2514260

خمسون 163450علًمحمد الجاسم2614270

إحدى و خمسون 173451خالد بشار المحٌمٌد2714295

اعادة عملً تسع و خمسون 174259احمدامتثال السٌد2814349

غائبغائبغائبغائبمحمودخلف العٌسى2914363

غائبغائبغائب12محمدحمود الجاسم3014370

غائبغائبغائب12خلٌل السدحان3114384

إحدى و ستون 174461حسنحسٌن الحسن3214390

غائبغائبغائب21عدنانفاطمة قدور3314393

غائبغائبغائب22وسٌم الحسن3414409

غائبغائبغائبغائبعمرهٌا الشٌخ3514426

اعادة عملً غائبغائبغائب17علًأرٌج عواد3614441

المنقطعون 

ثمانون 285280حسن  حورٌة العبد هللا 117001

ثالث و ستون 214263عبد الهادي سالم الشمالً 217021

اثنتان و خمسون 5252غائبسهام محمد317028

اعادة عملً اثنتان و ثمانون 265682شعاع المصطفى 417033

خمس و ستون 293665عبد االحدنادٌه الفٌاض 517036

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

36464آالء النعسان5947

36464صبا الطماس14291

46262رؤى المصطفى5912

46262لٌن حالق5960

46262ثرٌا كنعان سلٌمان حنا6846

46262مٌاده غسان الداود6567

46262تسنٌم عبد القادر اورفل6609ً

46262سامر الحسٌن5276

56060تغرٌد الشٌخ حامد4876

56060ماهر عوض حمدو6816

56060بٌان فواز دٌب6760

56060رٌم السقا5939

56060تسنٌم خالد عروان6701ً

56060صهباء نجدات الخطاب6620

56060محمد األبرش4797

56060ٌمنى رامً عبدي6610

56060تٌماء السفر5867

56060آالء كوجان5922

56060هٌا العلوش5918

56060أرٌج تركاوي6014

56060نهى المصطفى4264

56060لبانه اوغل5872ً

56060حنان حسن عٌسى6531

56060نور النجار5953

65858اٌمان دٌاب6019

65858ساره سموع6074

65858شهامه لطف5891ً

65858هزار بسام زٌت6710ً

65858نوار جبر الضاهر6561

65858هدٌل الشعبان5995

65858امجد عبدالكرٌم المصري6528

65858فادٌة محمدنذٌر تركمان6657ً

65858منال شاهٌن6034

65858بتول زاهر منٌنه6770

65858هبة السٌد13374

65858اسراء بستون5846ً

65858اٌمان محمد محمد عل6994ً

65858 اسماء االبراهٌم13405

65858دٌمة عبد السالم13314

65858نور الطٌار5920

65858خدٌجة الصباغ13030

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

65858سالم قنبر13037

65858والدة الشواف13052

65858أمل رجب13054

65858ضٌاء الخضر5926

65858شٌماء جعبو5956

65858اٌة النشم14111ً

65858بشرى العبٌدي5844

65858شذى قدور5893

65858إناس طه5966

65858عبد الغفور ٌاسر جنٌد المرع6825ً

65858هبة عبدهللا14008

75656براءه رعدون5959

75656ساندبل االسعد5990

75656منال المحمود5911

75656صفاء المواس5937

75656مارٌا الخطٌب6002

75656االء مروان حجازي6705

75656شعاع المصطفى17033

75656سالم مفٌد صلٌع7126ً

75656بشرى عزو الجنٌد7322

75656االء طاطو13517

75656صفاء االسعد13343

75656مؤمن العاري13216

75656فاطمة الخطٌب13010

75656مروة الحاج عل13095ً

75656فاطمة االسماعٌل13157

75656زٌنه جمال موسى باشا7244

75656بنان حاٌك5909

75656ماجدة حسٌن14005

75656زٌن البستانً الفتوح14022ً

75656بشرى حمد14294

75656شٌماء مروان الدٌاب6720

75656رغد زكرٌا الحسٌنو6707

75656رغد سمٌر المصطفى6603

75656رنٌم خالد الٌوسف6548

75656منى اإلبراهٌم6141

75656الٌن مروان حكوم6550

75656فاطمه الزهراء عبدهللا صوي6507

75656صفا عبد الستار الحرام6995ً

75656دالٌاموجو4630

75656مرٌم المحمٌد5855

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

85454امٌرة جرجس13448

85454صهٌب العٌسى13150

85454فاطمة دادة13007

85454خلٌل القدور5958

85454فاطمه علوش5857

85454رغد أسود13105

85454آالء العكام5941

85454إٌمان العسكري5927

85454هال  العلوان6638ً

85454جمٌلة االبراهٌم13271

85454فاطمة األبو حسٌن5906

85454مٌس ابراهٌم العبدهلل6660

85454امنه احمد الحسن6845

85454هٌا الفزع6200

85454سالف القره حسن5870

85454اٌمان القاسم13554

85454امونه محمد الراكان الحسٌن6656

85454اٌة الدحروج13595

85454ابتهال االحمد5951

85454صفا الجلطه5871

85454هناء عبدالحمٌد االبراهٌم6597

85454قمر حنتوش6145

85454راما عجان5923

85454مالذ الحسٌن5848

85454محمد المطلق13419

85454رزان مصري5882

85454فرح الباكٌر6031

85454اٌمان عبد الرؤوف عدي6978

85454ساره علً الخلٌف6972

85454امل ولٌد غٌانه6739

85454سوزان عهد سمعان6511

85454خدٌجه خالد5944

85454دنٌا حسٌن الشٌخ6823

85454كرم العمر6135

85454فاطمة اسرٌو5853

85454بشرى ابراهٌم السلوم6951

85454اسماء معدل13070

85454سوزان االبراهٌم13168

85454جمٌله محسن حمٌدي6753

95252رابعه احمد وهب6670ً

95252وئام الشٌب13334

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

95252سنا مصطفى حاج عبود6993

95252رهام عبد القادر13029

95252صفا دروٌش6068

95252دٌمه المحفوض6018

95252آٌة حجً حمود13063

95252ساندره مرهف بواكم6541

95252مٌرنا برشٌن5876ً

95252ماري حنا5945

95252براءة الناصر13243

95252ساره سٌف الدٌن العساف6533

95252عامر عبدالرحمن الحسن6537

95252خٌرٌة الشواف13023

95252فاطمة زوٌع13117ً

95252رابعة حبو13077

95252بشار العٌسو3798

95252ملك بزكادي3790

95252بتول بكور6265

95252هٌام جعفر13356

95252كارٌنا الرباح6022ً

95252رابعة الحسن الحمود13201

95252براءة جعفر13355

95252اسراء الحاج عل13028ً

95252ابراهٌم النبهان13154

95252نزٌه حسٌن الحسٌن االبراهٌم6542

95252احمد السطٌف6181

95252عبٌر قنوت13073

95252لما عبد الكرٌم النقار7038

95252هنا فرحات14172

95252اسماء غزالة14376

95252نسرٌن الحسٌن13462

95252ماٌا السموع4693

95252رهام عطٌه السلٌمان7060

95252ندى الدٌوب5874

95252هبة هللا الدال14420ً

95252هٌفاء الشبان14394

95252سعد النعسان7428

95252سهام محمد17028

95252بٌداء محسن البٌوض6821

95252رهام عٌسى وسوف6637

95252أمجد احمد الجمعه7030

95252غٌداء مرزا5879

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

95252راما داغستان14322ً

95252محمود السلٌمان14226

95252ٌاسمٌن احمد معتوق6855

95252آمنه ابراهٌم األحمد6852

95252ملك فضل هللا العساف6844

95252حنٌن احمد سراقب7337ً

95252رجاء العبٌد السعٌد5875

95252ٌاسمٌن العمر3850

95252عمر الهالل5903

95252فرح رٌاض عروق6699

95252حورٌة العبد هللا17001

95252نزهه خالد الدبس6866

95252ساره مصطفى اربعة6758

105050مٌس عبد الرحمن3897

105050صفاء عبدهللا كنعان6682

105050عفراء احمد المنصور6885

105050مٌس مسعف السٌاف6759

105050اناس احمد بعكر6773

105050ناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن6867

105050شذى حاج محمد13137

105050هبه الحسن3912

105050فاطمه الحماده5869

105050اسماء منذر وحود6730

105050مرح عمر العوٌر6536

105050وفاء محمد مروان الهواري6756

105050زهراء العمر6037

105050رٌم فشتوك13062

105050راما عماد التوم6775

105050دالل محمد المسعود6839

105050لما نزٌه جروج6574

105050ملك محمدعمٌد تتان6628

105050رٌام الدعبول4739

105050نبٌله احمد النبهان6568

105050نتالً جورج الفارس6587

105050بٌان خالد الطوٌل7295

105050جمال عبد الحكٌم قسوم7046

105050محمود الحسن4913

105050نور عبدالسالم الطٌبان6565ً

105050لٌلى ٌاسٌن هبهاب6895

105050سمر بٌدق7255

105050اٌمان جهاد الخطٌب6659

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

105050حسن محمد راجح االبراهٌم7045

105050صبا حٌان الدٌاب6718

105050منى سلٌمان االحمد6772

105050نور احمد رسالن6899

105050شام عز الدٌن14137

105050االء حمص14112ً

105050اٌمان عدنان الرحمون6601

105050لمى ألطٌش13031

105050مٌاسه المحمد14259

105050براءة شعبوق13124

105050مرٌم احمد قاسم6573

105050هبه هللا فاٌز مسلم6692

105050مروة شحود14084

105050رٌم الخلف14026

105050مارلٌن رفعات العاٌق6664

105050روان موسى السلمان6549

105050رغد عارفه5988

105050خلود رضوان الدعبول6532

105050صفاء السواري5905

105050معتصم الكرم5018

105050رٌم محمد االرمنازي6543

105050عائشة بوبك13115ً

105050نوار دٌاب5940

105050رٌان الحج13453ً

105050وفاء االحمد5984

105050هبه دٌاب6027

105050اٌمان الكشتو5892

105050رٌم غانم5954

105050ورد دوٌب5878

105050نسٌبه الشاعر6044

105050منى الطالب13371

105050هند االبراهٌم13408

105050أنس القدور13438

105050أحمد الحبوش5915

105050تاال قرموز13508

105050هال العٌسى5914

105050شمس عبد الواحد5921

105050تاال القدور13094

105050هاله اسماعٌل6096

105050تٌماء الخطاب5949

105050هال االرناؤط5899ً

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

114848هدٌل طارق الحاج حسن6765

114848راغدة الحسن13637

114848رزان فادي مقدس6575ً

114848عفاف محمود البكور6777

114848بشرى عبدالستار السلوم6741

114848رؤى العبدهللا5134

114848هاشم محمد علوش6143

114848رهف السقا5897

114848ٌاسمٌن الفارس13290

114848بتول سهٌل حمود6613

114848روز انطوان بركات6557

114848ابرار خالد سرٌحٌن6622ً

114848امل الحسون13403

114848بتول  ابراهٌم الحسٌن6675

114848النا عبدان13259

114848امنه جمال الحسٌن6780

114848بهاء الدٌن الخلٌل5913

114848محمد الحمود الحسٌن4457

114848صبا عبدالغنً داعور7173

114848هال الحكٌم5997

114848بشرى طعمه الرحٌل6917

114848خالد جاموس6875

114848عائشة الجاج13335ً

114848خدٌجه علوان5904

114848شهامه عبد الكرٌم القدور7292

114848بٌداء المحمود14203

114848روعه طالب دعاس6748

114848محمود الموسى14315

114848رهف صالح المحمد6903

114848رغد مصطفى13461

114848هدٌل مالك السلوم7182

114848والء الكناص3886

114848بشرى السلمو4778

114848رامً ٌوسف جوخدار6932

114848بشرى نعسان14028

114848هٌثم المحمود15341

114848حورٌة العل14046ً

114848اٌمن المصلط6240

114848ٌسرى ارك14407ً

114848فادٌة دٌاب14343

114848ندى سكاف5885

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

114848هناء ٌاسر الحكٌم6900

114848رزان عمر قنبر6676

114848ساره محمد دباغ6689

114848ساره عزام قطاش6837

114848عائده عدنان القلٌع6795

114848علٌا صالح الدٌن ابا زٌد7070

114848رنٌم بدور6011

114848احمد جٌجة13196

114848بدور قبالن13144

114848آنا ابو نعمه6010

114848سرحان العبٌد4588

114848نور الكٌروان13065

114848معانً الهمٌش6289

11480بشرى شمعون6149

114848مرٌم محمد عبود6925

114848جٌما صواف6109

114848حسن الخالف4723

114848ماري العل6008ً

114848جهٌدة الحاج13489

114848شهد عوض13119

114848صبحة الرٌم4869ً

114848هزار مؤٌد قناص6516

114848فرح ماجد الزمزوم6534

114848بٌان مصطفى شحوددٌاب6719

114848نادٌه حدٌد6071

114848حمزه فهد الخلٌف6535

114848ثناء تركً الشدو6523

114848محمود الشعبان3733

114848آالء حناوي13011

124646المؤٌد باهلل المحمد14401

124646اٌمان االسعد13109

124646رواد خالد الٌاسٌن13285

124646باسل الحمود14106

124646مها المحمد14019

124646اٌناس رشٌد5946

124646مرٌم عبد الحمٌد سلٌمان6562

124646بتول الغرٌب5832ً

124646لبانه الملحم6050

124646حسن الحسو5854

124646رنٌم مناع13121

124646نسٌمه قاسم العمر6893

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

124646دعاء مأخوذ14017

124646فاطمه محمود حدٌد6870

124646غٌاث ولٌد حاج جنٌد6524

124646محمد احمد حسٌن6510

124646زٌنب مصطفى الحسٌن6790

124646رٌام مصطفى الحج6764ً

124646فاطمه محمود قصاب باش6849ً

124646احسان احمد كرم6733

124646لٌن العوض6117

124646ماٌا سلٌم6167

124646غصن البان النبهان4647

124646رٌم حسن الزٌن6897

124646دانٌال شاعر6196

124646اٌمن احمد5968

124646خٌال شمس الدٌن الرٌم7251

124646أسماء  العبٌد14033

124646بشرى الرجب4637

124646اسراء الفارس14377

124646معاذ العلٌوي14264

124646ضحى لبابٌدي6017

124646صباح عبد المعٌن العبدالغن6698ً

124646أحمد معاذ البكور13152

12460فهد الخلٌف4885

124646محمود ادلب5952ً

124646فاطمه فٌصل حمشو6898

124646صفا المصطفى5094

124646أحمد االحمد االبراهٌم7427

124646امنة حاج عملر13443

124646عائشة الحسن13391

124646حسٌن الناصر4624

124646عال عبد الرزاق الرحال6880

124646رائدة الحسن6054

124646رقٌه فضل التمر6677

124646دنٌا بدٌوي5989

124646مرٌم الشدهان المحمد6607

124646جهٌنة علً العل6611ً

124646أناغٌم برهوم5982

124646فاطمه عناد الناٌف7096

124646نور الهدى مراد4813

124646دعاء الشٌخو14286

124646نور غسان برازي6752

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

124646بشار محمد الناصر4642

124646مارلٌنا وائل برشٌن6918

124646رشا الكناص5985

124646محمد الشب قدور13215

124646ٌمنى الكردي4892

124646رهف اسعد5993

124646ماري طعمه6055

124646لجٌن بهاء جنٌد6784

124646مروه المصري5850

124646فاتن عبد الكرٌم الشٌخ بكور6594

124646خدٌجه السمٌر2471

124646غفران الشٌخ6920

124646عالء الدٌن الحج13231ً

124646تغرٌد شٌحان13544

124646بتول انس االحمد6626

134444محمد العوض13087

134444فاطمة الزهراء اللبن13125

134444فاطمة حاج  جدوع13068

134444نهال حسن القاسم6771

134444رجاء فٌصل جوخدار7099

134444سعاد سلٌمان العموري6755

134444محمد عوض أبو حاتم7044

134444غفران الحمدو13228

134444فائزة صلٌع14016ً

134444خالد شنو4597

134444براءة مناع13382

134444نضال انس هنداوي7174

134444رٌم سفلو13302

134444موسى جهدو4842

134444هبة مشٌلح13307

134444منذر الهالل4679

134444دٌانا السرمان13069ً

134444خدٌجة غزال13032

134444نٌرمٌن العبادي2393

134444محمد أمٌن االسماعٌل5321

134444الفت عدنان المحرز6915

134444بٌان عوض البكور6930

134444خلود حسٌن الحسٌن6965

134444بتول الحاج عل13474ً

134444سعاد االبراهٌم13401

134444أمل المحمد7193

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

134444نعمه فرحات7423

134444نعمة وهب13120ً

134444محاسن خالد الشٌخ هود6763

134444رانٌا حسن بدٌوي6586

134444هال دهنه14406

134444امنة الحبٌو13531

134444اٌمان حسٌن الحسن13383

134444محمد الدعبول14337

134444سالً السلٌمان13140

134444رائده حمود اسعد7085

134444ساجدة السطوف14066

134444فراس عزام صٌموع7135

134444حسٌن الحسن14390

134444نسور علوش19113

134444عال العمر5851

134444ٌمان طفران13193

134444سارة عبد العال13053

134444شٌماء الجمال4725

134444نوال محمد فطراوي7065

134444ابراهٌم جمعه النبهان6518

134444زمزم غازي الفارس خلوف6829

134444فاطمة األحمد5928

134444حنٌن القاسم5979

134444فاطمه بشور6227

134444ابراهٌم البن5646ً

134444ماهر الجاسم5916

134444ماري رٌشه5373

134444شهد قنبر الحالق5963

134444رهف غانم5965

134444رٌم المحمد5942

134444مهى ناصر5935

134444فاطمة الخلف5453

134444ندى عدٌره5986

134444دعاء محمود المحمد6580

134444هبه نجار6032

134444هبه البراء داوودي6786

134444حنان العصري6056

134444براءة ابو عمشه6020

134444سعاد محمد تٌناوي6690

134444أحمد الجاسم4613

134444بتول وردان سالوس6704ً

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

134444بتول منجً قطاش6560

134444اٌمان العمر4833

134444سعاد زٌاد العساف6726

134444والء عمار سوٌد6588

134444زٌنب رحٌمو االبراهٌم6525

134444احمد تركً الحمٌدي6509

134444مها بشار صمصام6559

134444بالل رضوان العٌد6632

134444زٌنه صالح بارودي6703

134444وصال مصطفى الٌوسف6793

134444ارٌج  الحاج حسٌن6653

134444وداد خالد فرحات6646

134444حافظ ابراهٌم الفطامه6877

134444إكرام عرفات5881

134444تسنٌم هشام اشقر6751

134444شروق الضاهر6004

134444نزهة المحمد6868

134444سلوى محسن القاسم6744

134444اٌمان الشحود5976

134444خالد احمد السعد6835

134444شٌماء احمد الزوله6871

134444لٌن عوكان6006

144242سراب الناقوح13241

144242خدٌجه محمود القدور6938

144242مٌادة المحمد السعٌد5253

144242هبه جورج صدي6555

144242راما الخضر13033

144242عبد الحمٌد عبد الرحمن6016

144242خولة خضر5011

144242أسماء الخالد5273

144242مها محمود الشام7035ً

144242نجاة الحسن6013

144242نورا حسٌن حاٌك6539

144242فٌحاء الخلف6057

144242فوزة الجاسم6883

144242سالم الشمال17021ً

144242ساره التوما5883

144242غنوة العٌطة14145

144242امتثال السٌد14349

144242وسام ارنؤط13553ً

144242خالد الوقاع14092

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

144242فاطمة الجمعة13074

144242رٌم محمد البنان7063

144242رٌم سكاف4744

144242مها الكنج5619

144242سلٌمان البٌطار4191

144242امانً مصعب اسماعٌل6742

144242رجاء احمد الباشا6655

144242مروة سفرة5633

144242فاطمة الكشتو7187

144242رهف المحمود الفاضل5450

144242كرٌستٌنا جورج جرجس6618

144242بتول زكربا الفارس خلوف6695

144242عبد العزٌز الفهد4335

144242لٌنه الصباغ6258

144242ٌامن الدٌاب13088

144242بٌان اسعد كردوش6577

144242مٌسر الصٌالوي6197

144242باسل ضومط3732

144242مرح محمد االسعد6681

144242بٌان عثمان البحاح6584

144242رضوان محمد مدٌن العمر6589

144242ربا احمد خلوف7159

144242نور الهدى هشام المحمٌد6922

144242مهند محمد الدروٌش6556

144242هٌفاء المحمد5858

144242مروه االسماعٌل القاسم5843

144242مٌرنا سابا الخوري6827

144242براءه محمود أحمد6848

144242محمود الرجب14070

144242محمد الناصر14408

144242أسامه عبد الناصر نوره6822

144242ناهد المشعان13582

144242لٌنا الشمان13469

144242بٌلسان الخضر4758

144242راما الحاٌك14367

144242والء عشٌش13346

144242سماح المواس5933

144242رهف هللو5936

144242بٌان المراد14100

144242خالد الحبوش14221

144242روان عش5908ً

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة
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العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

144242دٌمة الحمو13441

144242غٌداء صادق أبو عٌوش6865

144242لما كلٌب14127تسوٌة 

144242محمد المحمود5971تسوٌة 

144242سمر الصبر14038سجل مستنفد

144242هبة العكل13527سجل مستنفد

144242مٌس الماس13393سجل مستنفد

144242مرٌم مصطفى الحاج خضر37141

144242ماٌا شربٌن5998تسوٌة 

144242رٌم الحمدو314133

144242صبا الدٌاب35948

144242نجوى العل35980ً

154040فاطمه سراقب36116ً

154040فاطمة العبد هللا37165

154040آالء الحمود314197

154040مدٌحه مازن جحا36901

154040مارٌا امٌن الجعط36914

154040ناٌفة األحمد32646

154040خلٌف الشٌخ35240

154040عبٌر العبد36799

154040فاطمه الكوٌسم34675

154040عبد الستار الناصر313198

154040سوار نجار314317

154040امٌرة الذقان313067ً

154040آالء محمود الشحود36887

154040مقصودة خضٌر313108

154040دعاء فضل الخلوف36762

154040محمد الطعان35969

154040شٌرٌن الشٌخ35341

154040حسن خلوف36078

154040عمر البكور33896

154040مشعان برازي35487

154040دٌانا حسن السلٌمان36853

154040رٌم مصطفى السلٌمان6585سجل مستنفد

154040بتول عمار عكره36563

154040سمٌره علً الفجر6781سجل مستنفد

154040دانٌة حسن كرام36906ً

154040ابراهٌم االبراهٌم33319

154040رافع البكري35310

154040هزار عمر الوضٌح36627ً

154040كرشٌن فائق زورو36579

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر
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36464رهف ابراهٌم9635852

154040تسنٌم احمد الجاسم36684

154040عفراء الصٌادي35845

154040ساره الحسن34946

154040ندى الفارس36945

154040نسٌبه الرحٌل37185

154040حال برشٌن35873ً

154040بتول الحسن الفارس35930

154040رابعه االحمد314180

154040براءه عمر القسوم القاض36863ً

154040محمد األحمد الخالد35389

154040هٌا عراج34880

154040رٌم بطرس36000

154040لجٌن مطر314088

154040زهره المحمود36163

154040رؤى عبدهللا العمر37098

154040آالء العتر35975

154040شٌماء المصري314213

154040هدى التاجر37184

154040مروة العلوش المحمد313130

154040خوله سوتل35950

154040بٌان فرزات313341

154040أحالم المصري314067

154040دعاء احمد الصٌرف36879ً

154040هاله علً العل36520ً

154040محمد محمود الرجب36909

154040ابراهٌم الربٌع314011

154040نعمه امٌن المحمد37222

154040طٌف دروٌش المطرد314143

154040هادٌة الشواف314049

154040فاطمه محمد الحسٌن36974

154040امانه فائز العل36641ً

154040ساره عبدالفتاح المحمد36706

154040بشرى الزوله314425

154040شفق المحمد313123

154040رزان العبود36576

154040محمد عٌد العزو35738

154040بسام دروٌش المطرد314268

154040مرجانه محمد الحسن الناصر36891

154040سالم غزوان سالوس36847ً

154040غصون عسان313351ً

154040هاجر عبد الكرٌم الكنج36850

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد
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36464رهف ابراهٌم9635852

154040هبة شبل34537ً

154040نور المرع314252ً

154040أمانً العلٌوي313399

154040فطٌم حسٌن الواوي313202

154040حسٌن عل313496ً

163838حال عماد سمعان37040

163838فاطمه فهد الحسٌن33682

163838عبٌده العمر34592

163838عال كنجو العرجه36558

163838عمٌد حوا34931

163838علً الحسٌن36202

163838محمد خٌر العلٌوي33737

163838سمٌره الٌاس36001

163838سناء عل36696ً

163838خالد العوض313103

163838ماري روز مقدس36180ً

163838بشرى مصٌن36186ً

163838هبه  الحسن الشٌخ تركاوي36527

163838نور الحرٌري36235

163838اسامه العبدو35889

163838الٌن االزون36934

163838جمٌله نبهان36193

163838ندٌم الجمعة الحدٌد313085

163838امانً فٌاض صواف37318

163838رهف األحمد35841

163838بٌان التامر35503

163838هند بولص36024

163838حٌاه عمار عبو36683

163838هدٌل االبراهٌم313058

163838محمد أدهم جقمور313163

163838دعاء بدوٌه33891

163838محمد نٌرب313075ً

163838سمٌرة العبس13450ً

163838فاطمة ابراهٌم313118

163838غنوه هرموش36029

163838هبه العلٌوي36110

163838هبه فرح36009

163838اسماء القدور35863

163838صباح دامس313352

163838أحمد الحمٌد34775

163838اٌمان العبد هللا314130

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ
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36464رهف ابراهٌم9635852

163838محمود العلٌوي34026

163838منى غسان الحسٌن37209

163838رٌه عبدالرزاق حسون36674

163838خالد الطوٌر313178

163838والء ٌوسف نور الدٌن7365لم تسجل

163838أٌهم المحمد35455

163838حسٌن نبهان35107

163838قصً المحمد35606

163838عبد الكرٌم حدٌد314327

163838عمر العبد314078

163838محمد الخلٌل5516سجل مستنفد

163838احمد العل314119ً

163838محمد سمٌر35451

163838امانً السلوم36198

163838رضوان الجٌجاوي4719سجل مستنفذ

163838محمد عبد الكرٌم العمر37148

163838خلدون الدهش314342

163838رغد أبو خصرٌن314047

163838رغد العان314273ً

163838ابراهٌم المحمدالمحمود36179

163838شروق المحمد314375

163838طارق محمد35493

163838عبد الكرٌم المحمد35654

163838دٌانا حسن314284

163838عال بدٌع الكردي36833

163838محمد بهٌه العساف314012

163838رقٌه عبد الغنً الٌوسف36882

163838آمنه علً القسوم36810

163838مرٌم خالد الحالق36842

163838صفاء حسان حاج جنٌد36783

163838بشرى محمد هالل العبد هللا36814

163838غنى  محٌمٌد دبٌس36736

163838نور احمد الحمه36768

163838بشرى الحمدوش34849

163838عزالدٌن الشاوٌش35697

#N/A6654163838بكور حسن العمر

173636ندى رزق4807

173636مرٌم البكور14182

173636محمد محمود6132

173636رنا ٌعقوب6025

173636ٌسرى عابدٌن14430

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر
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36464رهف ابراهٌم9635852

173636أمجد معترماوي13170

173636اسماء أكرم طباع6856

173636محمد حسام الدٌن دغموش13276

173636احمد المحمود13497

173636خالد االحمد14358

173636خالد فرج العبدهللا5584

173636امل العبد هللا413235

173636ابراهٌم علً الفارس6521

173636فٌصل الصطٌف414395

#N/A14388173636عبد المنعم الناٌف

173636محمود ٌحٌى الحالق السقا46605

#N/A14062173636مرح العمر

173636شالش الخلٌف414073

#N/A14097173636بتول جمال

#N/A14142173636اسماء ابراهٌم

#REF!13289173636مرح الشدهان

#N/A4622ً173636نور المرع

#N/A13411173636فادٌا الشاوي

#N/A6229173636حمزة الصمودي

#N/A13353173636روال خزنة

173636مجد الدٌن حمص413143ً

173636نادٌه الفٌاض417036

173636سوسن جعفر413354

173636سوزان الحصرم413487

173636عمر النبهان43594

173636بتول المحٌمٌد46982

173636هاجر حسٌن الترك46616ً

173636عبد الرحمن الحاج حسن46094

173636ماٌا شموط45896

173636نور السعران45842

#N/A2866173636ٌاسمٌن شمطه

173636أسماء أحمد الحاج نعسان47242

173636حمزة أبو عل45806ً

173636رامز نضال بكر46836

173636براءة شٌحان47207

173636ٌارا سامر عدي6717

#N/A5865173636نوره المراد

173636حافظ ولٌد المصطفى العمر46832

173636دعاء الحرب13096ً

173636غٌداء محمود المراد6838

173636أولٌفٌا جرجس جبور46812

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر
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سهام زٌدان. أ: مدقق
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كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

173636هدى الكدور46274

#N/A4929173636مهند حران

173636اسماء غٌاث الخضٌر6843

173636ربا حامد المٌهوب7067

173636والء صالح الواوي46992

#N/A13027173636مرٌم السلوم

173636كنانة ابراهٌم6166

173636عال العبد هللا13575

173636وفاء محمد الحمدوش7048

#N/A5077173636معتز العمر

173636مٌس السرمان413079ً

173636ملك حافظ المحمود46519

173636محمد األحمد43913

173636هند الحمدو4738

183434نور حنوف45332

183434فاطمة ابو علو46890

#N/A4050183434وفاء النعسان

183434غادة شحادة6878

183434بشار المحٌمٌد414295

183434غفران الحمدي14279

183434رهف عراض44844

183434محمود الرحمون5556

183434زٌنب االحمد14186

183434رٌم الدٌوب5181

183434احمد زٌاد الشاوٌش46876

183434فاطمة الشٌحان14450

#N/A6813183434مصطفى أحمد االحمد

183434أحمد عدنان الجٌجاوي3985

183434عبدالسالم ابراهٌم الدعٌمس6889

183434ابراهٌم محمد العبٌدالمحٌمٌد4594

183434اٌمان الدروٌش13366سجل مستنفد

183434نور الشٌخ بكور13523

#N/A5987183434محمد الٌاسٌن

183434بدٌعه عبد الجبار النبهان46886

183434مرٌم مرع13398ًسجل مستنفد

183434ندى صواف45880

183434منال محمد مالئكه46996

183434هبة الدروٌش414013

183434شاهة ابو كشتو5538

183434بروج بسام الشهاب6663ً

183434محمد الجاسم414270

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

183434آالء الحاج محمود6291

183434أحمد حسٌن الحسٌن45385

183434رباح الكردي46246

183434رنٌم موقع413213

183434خنساء القناص46241

183434فاطمه امٌن ابوامٌن46596

183434باسل قلٌع43889

183434علً بزكادي413164

183434نورخضر44651

183434جمعه احمد خضٌرو47042

#N/A6631183434رجاء محمد خٌر حاج حسن

183434عبد الباسط جعبو3607

183434قبس محمد صطٌف6789

183434أستر منصور6108

183434هبة الطوٌل13479

183434سفانه االمٌن5847

183434محمود العبٌد السعٌد13147

183434محمد دٌب عدوع13378

183434ساره الصدٌر6021سجل مستنفد 

183434نور المزعم5093

183434شمسة عبد العزٌز14104

183434عبد الرحمن الحاج عل14039ً

183434زٌنب زٌنو13051

183434ابراهٌم االحمد4663

183434ماجدة الحمود14329

193232ندى ولٌد نداف6802

193232بشار الحاتم14043

193232مٌساء السرداوي5121

193232اٌاد التمر4907

193232أحمد الشعبان5160ً

193232باسل تقال6189

193232شٌماء عفس6228

193232مصطفى حسٌن المحمد5498

193232ابراهٌم رمضان البكور5868

193232سوسن خلٌل اسعد6731

193232سجود الفارس6967

193232روضه رضوان سمٌر6976

193232روعة جنٌد7440

193232مروه ممدوح المحٌمٌد6743

193232نعمت أحمد كدور7139

193232غسان العلٌوي4737

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

193232مٌالد بشور3780

193232بسام العوض13167

193232ندى الدٌوب5999

193232ٌمان ادرٌس13086

193232أحمد عباس5295ً

193232راما فرٌج7086

193232محمد أمٌن عمر حسو6820

193232أنور الطوٌل13166

193232هدى الٌوسف13057

193232مصعب الدان5694ً

193232جواهر العاشق14081

193232بتول الدناور13584

193232قمر المصري7157

193232امل االحمد7210

193232مارٌا طالب14086

193232مدى زروف6007

193232خالد الكسار3077

193232غزل محمد االحمد5480

193232عائشة مرع13516ً

193232احمد الخالد14359

193232علً علً ه4571ً

193232رؤى حنوف7435

193232ردٌنة أحمد الشٌخ13146

193232عفراء المراد5345

193232بدٌعه غسان ابو العٌون6959

193232سحر المحمود13313

193232غروب األمان14350

193232رهام برشٌن5955

193232محمد كنجو5888

193232صبا الحسٌن5672

193232عبدالقادر وهب6125ً

193232خالد السعٌد14064

193232أحمد مك13107ً

193232وفاء الحفٌان3712

193232روان العثمان5653

193232بتول العبد هللا6921

193232فتوح بٌطار3823

203030خٌرٌة رٌحاوي5831

203030شحود الشعبان5384

203030ندى الصالح7226

203030محمد الحسن7375

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

203030فاطمة الموسى14099

203030راما النعسان6139

203030عبدهللا الحسن5149

203030محمد عٌود3057

203030لبانه العبود4997

203030وائل عزو5144

203030عبد الرزاق خلٌفة13195

203030تركٌة  االبراهٌم االحمد13299

203030عبد العزٌز االبراهٌم4895

203030رغد مخزوم13292

203030اسامه االبراهٌم4638

203030منال القدور4933

203030وعد ٌحٌى سرمٌن6570ً

203030بتول قشاش6127

203030االء حمص6282ً

203030شٌماء السوٌدان4972

203030مارٌنا عوكان6188

203030عمر حمٌدان13165

203030محمد نور االحمد14389

203030اسماء عبد الرزاق13365

203030االء االبراهٌم13400

203030أسامه احمد الجنٌد6869

203030روان العٌسى4814

203030محمد الحفٌان5122

203030أحمد خلٌفة13084

203030منى عبد الرحمن العل6830ً

212828زاهر العبدهللا العبدالرحمن4898

21280سالم مصٌطف14116

212828االء الرحال14128

212828عالء الخلٌل13180

212828كرم شٌخ السوق14320

212828ربى الشحاده3623

21280مصطفى المحٌمٌد14354

212828لطٌفة الزٌن14083

212828حنا موسى6120

212828عبدالكرٌم احمد كردي6608

212828مجد الخلف العطروز5677

212828عال الجاجان14272

212828علً المحمد5860

212828عمار القدور5125

212828ضامن سلٌم الضامن6552

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

212828أحمد المحمود4712

212828والء الصٌادي5249

212828غاده الحسون6268

212828احمد العلً العطٌة13269

212828مها الفرج5970

212828حال مسلمان5902ً

222626اٌمان العمر13367

222626عمر الهالل5714

222626رزان عمار نصار6769

222626سالً محفوض13288

222626محمد مصلح الحسن6545

222626عمر الحسٌن6058

222626رضٌة القاسم5641

222626محمد المرهون5553

222626نور محمد اٌمن قادراغا6621

222626زهراء الحدٌدي5981

222626صهباء حاتم5221

222626اٌمان اسوٌد13252

222626اسراء احمد ابو علول6708

222626فاطمة العبد هللا13232

222626ابراهٌم ابو رحمون5523

222626محمد الحمشو4819

222626فاطمة جدٌع13520

222626حذٌفة الٌوسف5197

222626غفران الخضر5745

222626كرٌم كردوش5229

222626خالد طه محمد5132

222626رهف المصطفى5973

222626جمٌله االسعد2784

232424مٌسم غٌالٌٌن6264ً

232424محمد مامون الحسٌن13473

232424ماجدة شرار14260

232424بٌان الشٌخ13134

232424دانٌة الحسون13183

232424فٌحاء الصطٌف13427

232424خلفه محمود الهالل6916

232424والده العطٌه االحمد5174

232424زهرة البش13421

232424صونٌا سالمة7138

232424دعاء دالً بالطة14235

232424معٌوف العساف5815

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

232424هٌفرون محمود حمٌدان6881

232424أحمد النبهان14365

232424رٌما فراشة6937

242222لٌلٌان ابراهٌم4802

242222سلمى صفوان درع6666

242222زٌنب العل6625ً

252020نور محمود العلوش6997

252020جاسم العاشور5823

252020مهند عوٌس4530

261818رؤى مناع13518

261818سعٌد العٌسى4604

261818محمد دعبول3750

261818ابراهٌم الخلٌل5535

261818محمود العبد14306

271616حمادة الشٌخ ٌوسف4971

271616مرح صطوف5515

271616أٌهم محمود الحسن5003

291212عبلة الدٌري13267

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

سجل مستنفد

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الخاطئةاالسمالرقم االمتحانً

36464رهف ابراهٌم9635852

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة
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عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة
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عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة
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عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة
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عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

أحمد الكنج.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

زٌن أزهر. أ:أمٌن السر

انعام خطاب.م: قارئ

محمود العبدهللا. م:مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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