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ثمانون 8080محمدسالم الصٌاح1777

خمس و خمسون 5555مصطفىاحمد المحمد22475

غائبغائبغائبعبدالحلٌم مضر الحسن32760

ثمان و ستون 6868محمدابراهٌم االبراهٌم43319

ثمان و ستون 6868فهدفاطمه الحسٌن53682

غائبغائبغائبأحمدهبه الحمد63698

خمس و خمسون 5555محمد خٌرماهر صطوف73806

غائبغائبغائبخالدٌاسمٌن العمر83850

ثالث و خمسون 5353محمد أمٌنباسل قلٌع93889

ثالث و تسعون 9393عدناأمٌنه الحموٌه103953

خمس و ستون 6565عدنانأحمد عدنان الجٌجاوي113985

ثمان و سبعون 7878ماجدوفاء النعسان124050

ستون 6060غساننوار زٌدان134067

خمس و ستون 6565محمدخالد العبدهللا144073

ثالث و خمسون 5353محمدبشٌر قسوم154185

خمس و خمسون 5555أحمدفاطمة الجٌجاوي164235

خمس و خمسون 5555هٌثممنى القطم174317ً

خمس و أربعون 4545مصطفىوحٌد سلٌمان184462

خمس و سبعون 7575صالح الدٌنمحمد صالح الدٌن الخطٌب194527

ثالث و خمسون 5353محمودٌوسف بكور204551

غائبغائبغائبعبدالقادرآالء عبدالقادر214569

خمس و سبعون 7575احمدرهف عشٌش224605

ثالث و أربعون 4343منجدماٌا السموع234693

ثالث و سبعون 7373محمد ندٌمرزان حمود244708

ثمان و ستون 6868خالدعبد الهادي المحمد254714

ثمانون 8080رجبفرح دكدك264751

ثالث و ستون 6363علًأحمد الحمٌد274775

ثمان و أربعون 4848خالدبشرى السلمو284778

ثالث و ستون 6363احمدفؤاد ابو العٌون294838

خمس و سبعون 7575محمدصبحة الرٌم304869ً

ثمان و ستون 6868بسامهٌا عراج314880

سبعون 7070رٌانمناهل الخالد324897

غائبغائبغائبعبدهللامحمود الخالد334903

سبعون 7070عبدالمحسنمحمود الحسن344913

ستون 6060احمدلبانه العبود354997

ثمان و خمسون 5858محمودأٌهم محمود الحسن365003

غائبغائبغائبنزارمعتصم الكرم375018

غائبغائبغائبحافظمالك الشٌخ385062

حجبستون 6060فهمًمحمد المشٌعل395096

خمسون 5050أحمدهٌاالمحمود405100

غائبغائبغائبعلًصفا العبدهللا415133

خمس و أربعون 4545عبداللطٌفعبدالسالم المحٌمٌد425150

مالحظات النظرياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم
المجموع
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ثمان و خمسون 5858علً نجم الدٌنوالء الصٌادي435249

ثالث و خمسون 5353حسننور السعٌد445252

ثمان و ستون 6868احمدجهٌده ماردنل455294ً

خمسون 5050باسلأحمد عباس465295ً

خمسون 5050محمودأسماء جاموس475369

خمس و خمسون 5555خالدشحود الشعبان485384

ستون 6060حسنمرٌم الطٌب495415

ثمان و ستون 6868أسامة الحسن505422

ثالث و ستون 6363جاسمفاطمة الخلف515453

خمسون 5050محمدمؤٌد عصاٌة525494

ثالث و ستون 6363محمود ندٌمبٌان التامر535503

ثمانون 8080محمد الخلٌل 545516

ثمان و خمسون 5858ناصحمنجد السلوم555518

خمس و خمسون 5555ابراهٌم ابو رحمون565523

خمس و ستون 6565رٌاضهانً أبو كشتو 575557

ثالث و خمسون 5353حاتممحمد السلوم585630

سبعون 7070حسٌنروان العثمان595653

ثالث و خمسون 5353خالدمحمد خالد علوش605662

غائبغائبغائبخالدأحمد العل615673ً

خمسون 5050محمودعمر الهالل625714

خمس و ستون 6565عبد العزٌزرهف األحمد635841

ثالث و ستون 6363ٌوسفمروه االسماعٌل القاسم645843

ثمانون 8080سمٌحمالذ الحسٌن655848

غائبغائبغائبمحمدعلً المحمد665860

ستون 6060حٌانابراهٌم رمضان البكور675868

ثمان و سبعون 7878طالبغٌداء مرزا685879

ثالث و ستون 6363كمالندى صواف695880

ثمان و خمسون 5858فاضلرهف السقا705897

سبعون 7070حسنروان عش715908ً

ثمان و خمسون 5858تركًبهاء الدٌن الخلٌل725913

ثمان و ستون 6868احمدصبا الدٌاب735948

ثمان و خمسون 5858عمرمها الفرج745970

غائبغائبغائبأنور الساداتمحمد المحمود755971

ثمان و أربعون 4848مصطفىرهف المصطفى765973

ثالث و ثالثون 3333عبد الكرٌممحمد الٌاسٌن775987

ثالث و سبعون 7373عالء الدٌنهال الحكٌم785997

خمس و ثمانون 8585اكرمماٌا شربٌن795998

ثالث و سبعون 7373فهٌمسمٌره الٌاس806001

ثالث و ستون 6363تامرآنا ابو نعمه816010

خمس و ستون 6565حناكارٌنا الرباح826022ً

ثالث و ستون 6363عمادهبه نجار836032

ستون 6060محمدأالء ٌاسٌن دال846041ً
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سبعون 7070فاٌزفٌحاء الخلف856057

خمس و ستون 6565محمد النورعمر الحسٌن866058

ثمان و ستون 6868حسٌنهناء زٌدان876079

ثالث و ستون 6363محمد رٌاضعائشة العموري886089

خمس و سبعون 7575عبد هللاهاله اسماعٌل896096

خمس و ستون 6565ولٌدأستر منصور906108

سبعون 7070عبد القادرهبه العلٌوي916110

ستون 6060نور الدٌنشفاء قدي926111

ثمانون 8080غازيفاطمه سراقب936116ً

ثالث و ثمانون 8383مٌالدلٌن العوض946117

خمس و أربعون 4545دحامعبدالقادر وهب956125ً

خمس و ثالثون 3535حامدٌوسف الحاج احمد966129

ستون 6060رٌاضراما النعسان976139

ثالث و ستون 6363ماهرماٌا سلٌم986167

غائبغائبغائبعلًمصطفى رشوان996176ً

ستون 6060عبدالمنعماسراء الخطٌب1006184

خمسون 5050عباسباسل تقال1016189

خمسون 5050عبد السالمجمٌله نبهان1026193

ثالث و سبعون 7373قاسممٌسر الصٌالوي1036197

خمس و سبعون 7575علًامانً السلوم1046198

سبعون 7070حسنبشرى الخضر1056221

خمسون 5050زهٌرعبد الحمٌد سلٌمان1066224

ستون 6060عبدالرزاقشٌماء عفس1076228

خمس و أربعون 4545مأمونحمزة الصمودي1086229

خمس و ستون 6565خالدأسماء الكنعان1096232

ثمان و خمسون 5858ٌاسرمرٌم المرع1106263ً

ثمان و خمسون 5858صفوانمٌسم غٌالٌٌن1116264ً

أربعون 4040خالدهدى الكدور1126274

ثمان و خمسون 5858جمعهابراهٌم جمعه النبهان1136518

خمس و سبعون 7575رحٌموزٌنب رحٌمو االبراهٌم1146525

ستون 6060رضوانخلود رضوان الدعبول1156532

غائبغائبغائبعبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن1166537

خمس و ثمانون 8585محمدرٌم محمد االرمنازي1176543

ثالث و خمسون 5353جورجهبه جورج صدي1186555

ثمان و خمسون 5858بشارمها بشار صمصام1196559

ثالث و سبعون 7373غسانمٌاده غسان الداود1206567

ثالث و ستون 6363اسعدبٌان اسعد كردوش1216577

ثمان و سبعون 7878احمدنور الهدى احمد الباشا1226578

ثالث و ستون 6363محموددعاء محمود المحمد1236580

ثالث و ستون 6363حسنرانٌا حسن بدٌوي1246586

ثالث و خمسون 5353عماروالء عمار سوٌد1256588

ثالث و سبعون 7373محمد مدٌنرضوان محمد مدٌن العمر1266589
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خمس و ستون 6565امٌنفاطمه امٌن ابوامٌن1276596

غائبغائبغائبٌحٌىمحمود ٌحٌى الحالق السقا1286605

ثالث و ستون 6363صفوانلٌن  الشٌخ خالد1296669

خمس و ستون 6565عبدالرزاقرٌه عبدالرزاق حسون1306674

خمسون 5050محمدمرح محمد االسعد1316681

ثمان و خمسون 5858عمارحٌاه عمار عبو1326683

ثالث و سبعون 7373وردانبتول وردان سالوس1336704ً

خمس و خمسون 5555خالدمنال خالد القصاب1346737

سبعون 7070احمداناس احمد بعكر1356773

سبعون 7070نجٌبكوثر القصاب1366796

خمس و ستون 6565جرجسأولٌفٌا جرجس جبور1376812

خمس و ستون 6565محسنبٌداء محسن البٌوض1386821

غائبغائبغائبحسٌندنٌا حسٌن الشٌخ1396823

ستون 6060ٌاسرعبد الغفور  المرع1406825ً

خمس و ستون 6565سابامٌرنا سابا الخوري1416827

ثمان و ستون 6868عبد الرحمنمنى عبد الرحمن العل1426830ً

ثمان و ستون 6868فضل هللاملك فضل هللا العساف1436844

ستون 6060غزوانسالم غزوان سالوس1446847ً

ثمان و ستون 6868حسندٌانا السلٌمان1456853

ثالث و سبعون 7373عمربراءه عمر القسوم القاض1466863ً

خمس و ستون 6565اسعدناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن1476867

غائبغائبغائباحمدشٌماء احمد الزوله1486871

ستون 6060ابراهٌمحافظ ابراهٌم الفطامه1496877

خمس و سبعون 7575رضوانفوزة الجاسم1506883

خمس و ستون 6565محمدمرجانه محمد الحسن الناصر1516891

خمس و ستون 6565حسندانٌة حسن كرام1526906ً

غائبغائبغائبمحمودمحمد  الرجب1536909

خمس و ستون 6565امٌنمارٌا امٌن الجعط1546914

ثمان و خمسون 5858محمودخلفه محمود الهالل1556916

ثمان و سبعون 7878طعمهبشرى طعمه الرحٌل1566917

سبعون 7070وائلمارلٌنا وائل برشٌن1576918

خمس و ستون 6565فوازغفران الشٌخ1586920

ثالث و ستون 6363احمدبتول العبد هللا1596921

ثالث و سبعون 7373هشامنور الهدى هشام المحمٌد1606922

خمس و ستون 6565غالبالٌن االزون1616934

ستون 6060محمودخدٌجه محمود القدور1626938

ثالث و ستون 6363حسٌنخلود حسٌن الحسٌن1636965

ثمان و ستون 6868محمدفاطمه محمد الحسٌن1646974

خمس و خمسون 5555رضوانروضه رضوان سمٌر1656976

ثمان و خمسون 5858عوضعمار العرباش1666991

خمس و ستون 6565محمدمنال محمد مالئكه1676996

ثالث و ستون 6363احمدأمجد احمد الجمعه1687030
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ثمان و ستون 6868عمادحال عماد سمعان1697040

ثالث و سبعون 7373محمد راجححسن محمد راجح االبراهٌم1707045

خمسون 5050مصطفىزٌنب المشعان1717062

سبعون 7070عنادفاطمه عناد الناٌف1727096

خمس و ستون 6565عبدهللارؤى عبدهللا العمر1737098

ثالث و ستون 6363فٌصلرجاء فٌصل جوخدار1747099

خمسون 5050رٌاض محمد الدٌاب1757108

خمس و أربعون 4545أحمدنعمت أحمد كدور1767139

غائبغائبغائبمحسنمحمد رزوق1777152

غائبغائبغائباحمدربا احمد خلوف1787159

سبعون 7070عبدالغنًصبا عبدالغنً داعور1797173

ثالث و ستون 6363انسنضال هنداوي1807174

ستون 6060نسٌبة الرحٌل1817185

خمس و ستون 6565ابراهٌمبراءة شٌحان1827207

خمس و خمسون 5555غسانمنى غسان الحسٌن1837209

ستون 6060لجٌن الرحمون1847218

ثالث و ستون 6363 رٌاض علً الجاسم1857223

حجبغائبغائبغائبأحمدأسماء أحمد الحاج نعسان1867242

ستون 6060جمالزٌنه جمال موسى باشا1877244

ثالث و سبعون 7373سمر بٌدق1887255

خمس و ستون 6565عبد الحكٌم معاذ الشبٌب1897306

ثالث و ستون 6363هنٌدينعمه فرحات1907423

خمس و ستون 6565حسنستٌرة ابو جروج19113013

خمس و ستون 6565عبدوخٌرٌة الشواف19213023

غائبغائبغائبمصطفى رٌم فشتوك19313062

ستون 6060ولٌدفاطمة الجمعة19413074

خمس و خمسون 5555عبد هللامحمد نٌرب19513075ً

ثمان و ستون 6868شاهرمٌس السرمان19613079ً

ثمان و ثمانون 8888مصعبٌامن الدٌاب19713088

ثالث و سبعون 7373مصطفىأحمد معاذ البكور19813152

خمس و خمسون 5555محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور19913163

ثمان و خمسون 5858مصطفىأنور الطوٌل20013166

ثمان و أربعون 4848حسنأمجد معترماوي20113170

خمس و أربعون 4545تركًعالء الخلٌل20213180

ثمان و خمسون 5858عبد الكرٌمعبد الستار الناصر20313198

ستون 6060عبد الرحمناالء الدٌري20413205

ثمان و أربعون 4848غٌاثمحمد الشب قدور20513215

ثالث و ثمانون 8383محمود مؤمن العاري20613216

ثالث و سبعون 7373محمدغفران الحمدو20713228

أربعون 4040نوافناٌف المحمود20813249

ثمان و أربعون 4848محمداٌمان اسوٌد20913252

ثمان و خمسون 5858علًمحمد  دغموش21013276
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خمس و سبعون 7575خلدونسالً محفوض21113288

خمس و خمسون 5555عبد الباسطرغد مخزوم21213292

خمس و ستون 6565هشاملمٌس الجمعة21313297

خمسون 5050سعٌدسحر المحمود21413313

ستون 6060محمدثرٌا حمادة21513316

ثمان و ستون 6868مازن فاطمة ابو زٌد21613327

غائبغائبغائبعنادمحمد العبد هللا21713344

ثمان و ستون 6868ضٌاء الدٌنصباح دامس21813352

غائبغائبغائبسلٌماحمد النداف21913363

ثالث و ستون 6363ابراهٌماسماء عبد الرزاق22013365

ثالث و ستون 6363محمد صبحًربا دخان22113370

خمس و ستون 6565سمٌربراءة مناع22213382

غائبغائبغائبرٌاضعائشة الحسن22313391

خمس و خمسون 5555مصطفىمٌس الماس22413393

ثالث و ثالثون 3333زٌادفٌحاء الصطٌف22513427

ثمان و خمسون 5858رافعامنة حاج عملر22613443

خمسون 5050محمد سعٌدهبة الطوٌل22713479

خمسون 5050مصطفىحسٌن عل22813496ً

غائبغائبغائبصالحعبد هللا المحمود22913513

غائبغائبغائبمهدينور الشٌخ بكور23013523

سبعون 7070مدحتاٌة حمرٌن23113526

ثالث و ستون 6363هٌثمصبا عنجران23213530ً

ثمان و ستون 6868خالدامنة الحبٌو23313531

خمس و سبعون 7575سمٌروسام ارنؤطً 23413553

ثمان و خمسون 5858طاللفوزة الناصر23513558

ثمان و أربعون 4848مصطفىناهد المشعان23613582

سبعون 7070اسماعٌلسمر الصبر23714038

خمس و سبعون 7575مصطفىبشار الحاتم23814043

ثالث و خمسون 5353أمٌرحاتم الحسن23914045

خمس و ستون 6565عبدالحمٌدرغد أبو خصرٌن24014047

خمس و خمسون 5555محمد مخلصهادٌة الشواف24114049

ثالث و ستون 6363محمد مروانماجدة حمد24214052

ثالث و ستون 6363محمدمرح العمر24314062

غائبغائبغائبعبد الرزاقخالد السعٌد 24414064

ثمان و أربعون 4848عبدهللاجواهر العاشق24514081

خمس و خمسون 5555مروانخالد ٌوسف الخالد24614091

خمس و ستون 6565عبد الباسطبٌان المراد24714100

ثمان و ستون 6868صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز24814104

ثمان و ستون 6868حسناحمد العل24914119ً

خمس و خمسون 5555ابراهٌماٌمان الموسى المحمد25014125

ثالث و ستون 6363أنورهٌا الهندي25114177

ثمان و سبعون 7878عبد السالممها المحٌمٌد25214184

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

لٌنا حسن.     عبد الحمٌد الشعار                د

زٌن أزهر : أمٌن السر 

انعام خطاب : قارئ 

محمد الحركً : المسجل 

سهام زٌدان: المدقق 



جامعة حماة

كلٌة التربٌة
مؤسسات تربٌة الطفل: المقرر
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نظري:    نوع االمتحان األول: مواد الفصل  2019/  8/ 29:    التارٌخ 91.94:نسبة النجاح

ً كتابًةرقما
مالحظات النظرياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعًم

المجموع

خمس و سبعون 7575جمعةآالء الحمود25314197

ثالث و ستون 6363هشامخالد الحبوش25414221

خمس و خمسون 5555عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة25514235

ثالث و ستون 6363ناعس محمود الخلٌف25614238

ثالث و سبعون 7373عبد اللطٌفنور المرع25714252ً

ثالث و ستون 6363اسماعٌلمٌاسه المحمد25814259

ستون 6060محمودمعاذ العلٌوي25914264

غائبغائبغائبعبد الغنًنورة  محمد26014269

خمس و ستون 6565خالدعال الجاجان26114272

ستون 6060اسامةرغد العان26214273ً

خمسون 5050محمد ٌحٌىغفران الحمدي26314279

ثالث و خمسون 5353عمادمحمود الموسى26414315

ثمان و ثالثون 3838محمدعبد الكرٌم حدٌد26514327

خمس و سبعون 7575عوضخلدون الدهش26614342

ثالث و خمسون 5353فؤادفادٌة دٌاب26714343

ثمان و ستون 6868احمدغروب األمان26814350

ثالث و خمسون 5353محمودشروق المحمد26914375

غائبغائبغائبعبد الغنًاسماء غزالة27014376

خمس و خمسون 5555حسٌنعبد المنعم الناٌف27114388

ثمان و خمسون 5858حسنحسٌن الحسن27214390

خمس و ستون 6565زٌادفٌصل الصطٌف27314395

ثالث و ستون 6363عبد الجبارهال دهنه 27414406

ثالث و سبعون 7373عبد الكرٌمبشرى الزوله27514425

خمسون 5050محمودفاطمة الشٌحان27614450

ثمان و سبعون 7878نسور علوش 27719113

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد
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سهام زٌدان: المدقق 



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

379393أمٌنه الحموٌه3953

358888ٌامن الدٌاب13088

348585رٌم محمد االرمنازي6543

348585ماٌا شربٌن5998

338383مؤمن العاري13216

338383لٌن العوض6117

328080سالم الصٌاح777

328080فاطمه سراقب6116ً

328080مالذ الحسٌن5848

328080فرح دكدك4751

328080محمد الخلٌل5516

317878نسور علوش19113

317878وفاء النعسان4050

317878غٌداء مرزا5879

317878مها المحٌمٌد14184

317878بشرى طعمه الرحٌل6917

317878نور الهدى احمد الباشا6578

307575بشار الحاتم14043

307575امانً السلوم6198

307575زٌنب رحٌمو االبراهٌم6525

307575صبحة الرٌم4869ً

307575هاله اسماعٌل6096

307575وسام ارنؤط13553ً

307575خلدون الدهش14342

307575رهف عشٌش4605

307575محمد صالح الدٌن الخطٌب4527

307575آالء الحمود14197

307575سالً محفوض13288

307575فوزة الجاسم6883

297373رضوان محمد مدٌن العمر6589

297373بشرى الزوله14425

297373رزان حمود4708

297373بتول وردان سالوس6704ً

297373براءه عمر القسوم القاض6863ً

297373مٌسر الصٌالوي6197

297373غفران الحمدو13228

297373نور المرع14252ً

297373مٌاده غسان الداود6567

297373حسن محمد راجح االبراهٌم7045

297373سمر بٌدق7255

297373نور الهدى هشام المحمٌد6922

297373سمٌره الٌاس6001

297373هال الحكٌم5997

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

379393أمٌنه الحموٌه3953

297373أحمد معاذ البكور13152

287070مناهل الخالد4897

287070سمر الصبر14038

287070اناس احمد بعكر6773

287070اٌة حمرٌن13526

287070محمود الحسن4913

287070فاطمه عناد الناٌف7096

287070كوثر القصاب6796

287070مارلٌنا وائل برشٌن6918

287070هبه العلٌوي6110

287070صبا عبدالغنً داعور7173

287070بشرى الخضر6221

287070روان العثمان5653

287070فٌحاء الخلف6057

287070روان عش5908ً

276868دٌانا السلٌمان6853

276868مٌس السرمان13079ً

276868فاطمه الحسٌن3682

276868أسامة الحسن5422

276868هناء زٌدان6079

276868منى عبد الرحمن العل6830ً

276868صبا الدٌاب5948

276868فاطمه محمد الحسٌن6974

276868حال عماد سمعان7040

276868امنة الحبٌو13531

276868ابراهٌم االبراهٌم3319

276868فاطمة ابو زٌد13327

276868ملك فضل هللا العساف6844

276868صباح دامس13352

276868عبد الهادي المحمد4714

276868شمسة عبد العزٌز14104

276868احمد العل14119ً

276868غروب األمان14350

276868هٌا عراج4880

276868جهٌده ماردنل5294ً

266565غفران الشٌخ6920

266565أسماء الكنعان6232

266565بٌداء محسن البٌوض6821

266565أحمد عدنان الجٌجاوي3985

266565مٌرنا سابا الخوري6827

266565معاذ الشبٌب7306

266565ستٌرة ابو جروج13013

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

379393أمٌنه الحموٌه3953

266565ناٌا اسعد الشٌخ ٌاسٌن6867

266565مارٌا امٌن الجعط6914

266565رؤى عبدهللا العمر7098

266565عمر الحسٌن6058

266565براءة شٌحان7207

266565أولٌفٌا جرجس جبور6812

266565مرجانه محمد الحسن الناصر6891

266565هانً أبو كشتو5557

266565منال محمد مالئكه6996

266565خٌرٌة الشواف13023

266565الٌن االزون6934

266565دانٌة حسن كرام6906ً

266565رهف األحمد5841

266565بٌان المراد14100

266565رغد أبو خصرٌن14047

266565لمٌس الجمعة13297

266565رٌه عبدالرزاق حسون6674

266565عال الجاجان14272

266565فٌصل الصطٌف14395

266565أستر منصور6108

266565خالد العبدهللا4073

266565كارٌنا الرباح6022ً

266565براءة مناع13382

266565فاطمه امٌن ابوامٌن6596

256363آنا ابو نعمه6010

256363أمجد احمد الجمعه7030

256363رجاء فٌصل جوخدار7099

256363هٌا الهندي14177

256363بتول العبد هللا6921

256363محمود الخلٌف14238

256363ماجدة حمد14052

256363علً الجاسم7223

256363مٌاسه المحمد14259

256363مروه االسماعٌل القاسم5843

256363نضال هنداوي7174

256363خالد الحبوش14221

256363هال دهنه14406

256363فاطمة الخلف5453

256363فؤاد ابو العٌون4838

256363صبا عنجران13530ً

256363بٌان التامر5503

256363دعاء محمود المحمد6580

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

379393أمٌنه الحموٌه3953

256363خلود حسٌن الحسٌن6965

256363أحمد الحمٌد4775

256363ندى صواف5880

256363رانٌا حسن بدٌوي6586

256363ماٌا سلٌم6167

256363نعمه فرحات7423

256363ربا دخان13370

256363بٌان اسعد كردوش6577

256363عائشة العموري6089

256363هبه نجار6032

256363مرح العمر14062

256363لٌن  الشٌخ خالد6669

256363اسماء عبد الرزاق13365

246060رغد العان14273ً

246060خدٌجه محمود القدور6938

246060نسٌبة الرحٌل7185

246060سالم غزوان سالوس6847ً

246060عبد الغفور  المرع6825ً

246060االء الدٌري13205

246060حافظ ابراهٌم الفطامه6877

246060ثرٌا حمادة13316

246060زٌنه جمال موسى باشا7244

246060معاذ العلٌوي14264

246060محمد المشٌعل5096

246060اسراء الخطٌب6184

246060نوار زٌدان4067

246060شفاء قدي6111

246060مرٌم الطٌب5415

246060لجٌن الرحمون7218

246060لبانه العبود4997

246060ابراهٌم رمضان البكور5868

246060أالء ٌاسٌن دال6041ً

246060راما النعسان6139

246060شٌماء عفس6228

246060خلود رضوان الدعبول6532

246060فاطمة الجمعة13074

235858مٌسم غٌالٌٌن6264ً

235858ابراهٌم جمعه النبهان6518

235858حٌاه عمار عبو6683

235858عمار العرباش6991

235858عبد الستار الناصر13198

235858منجد السلوم5518

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

379393أمٌنه الحموٌه3953

235858مها بشار صمصام6559

235858فوزة الناصر13558

235858أٌهم محمود الحسن5003

235858بهاء الدٌن الخلٌل5913

235858مها الفرج5970

235858رهف السقا5897

235858والء الصٌادي5249

235858مرٌم المرع6263ً

235858أنور الطوٌل13166

235858حسٌن الحسن14390

235858محمد  دغموش13276

235858امنة حاج عملر13443

235858خلفه محمود الهالل6916

225555شحود الشعبان5384

225555هادٌة الشواف14049

225555مٌس الماس13393

225555دعاء دالً بالطة14235

225555عبد المنعم الناٌف14388

225555منى القطم4317ً

225555فاطمة الجٌجاوي4235

225555ماهر صطوف3806

225555خالد ٌوسف الخالد14091

225555احمد المحمد2475

225555محمد نٌرب13075ً

225555ابراهٌم ابو رحمون5523

225555محمد أدهم جقمور13163

225555منال خالد القصاب6737

225555رغد مخزوم13292

225555منى غسان الحسٌن7209

225555اٌمان الموسى المحمد14125

225555روضه رضوان سمٌر6976

215353ٌوسف بكور4551

215353باسل قلٌع3889

215353محمد خالد علوش5662

215353والء عمار سوٌد6588

215353هبه جورج صدي6555

215353نور السعٌد5252

215353محمد السلوم5630

215353بشٌر قسوم4185

215353فادٌة دٌاب14343

215353حاتم الحسن14045

215353شروق المحمد14375

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ

 

      رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

لٌنا حسن.     عبد الحمٌد الشعار                د
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جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

379393أمٌنه الحموٌه3953

215353محمود الموسى14315

205050أسماء جاموس5369

205050سحر المحمود13313

205050محمد الدٌاب7108

205050عبد الحمٌد سلٌمان6224

205050مؤٌد عصاٌة5494

205050جمٌله نبهان6193

205050فاطمة الشٌحان14450

205050زٌنب المشعان7062

205050حسٌن عل13496ً

205050باسل تقال6189

205050مرح محمد االسعد6681

205050غفران الحمدي14279

205050أحمد عباس5295ً

205050هٌاالمحمود5100

205050عمر الهالل5714

205050هبة الطوٌل13479

194848رهف المصطفى5973

194848اٌمان اسوٌد13252

194848جواهر العاشق14081

194848محمد الشب قدور13215

194848ناهد المشعان13582

194848بشرى السلمو4778

194848أمجد معترماوي13170

184545وحٌد سلٌمان4462

184545عالء الخلٌل13180

184545نعمت أحمد كدور7139

184545عبدالقادر وهب6125ً

184545حمزة الصمودي6229

184545عبدالسالم المحٌمٌد5150

174343ماٌا السموع4693

164040هدى الكدور6274

164040ناٌف المحمود13249

153838عبد الكرٌم حدٌد14327

143535ٌوسف الحاج احمد6129
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