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تسع و خمسون 174259زٌاداحمد العثمان المصطفى12283

أربع و عشرون 2424غائبزكرٌا محمد راتب الشٌخ22435

غائبغائبغائبغائبأحمد المحمد32475

ثالث و خمسون 193453محمد عبدالرحمنتٌماء صٌرف42685ً

أربع و أربعون 103444مروانوئام الصالح52809

تسع و عشرون 25429بكورجهان السماعٌل 62925

ثالث و خمسون 252853أحمدعبدالمعطً الزرٌق72997

ثالث و خمسون 114253خالدحمدو سواري83254

ثمان و أربعون 103848محمدابراهٌم االبراهٌم93319

سبع و أربعون 103747احمدهبه السلٌمان103535

إحدى و ستون 223961علًعبد الباسط جعبو113607

ثمان و ثالثون 132538قدورنواهً الرجوب123646

غائبغائبغائبغائبأحمدهبه الحمد133698

اثنتان و ثالثون 3232غائبالولٌدوفاء الحفٌان143712

غائبغائبغائبغائبخالدٌاسمٌن العمر153850

أربع و ستون 184664محمد أمٌنباسل قلٌع163889

اثنتان و ثالثون 151732محمد علًعمر البكور173896

ست و خمسون 124456خالدمحمد األحمد183913

ثالث و ستون 204363عدنانأحمد عدنان الجٌجاوي193985

ست و خمسون 124456عبد الباسطخالد جوخدار204060

سبع و أربعون 153247خالدمحمد خالد الحسٌن214329

أربع و خمسون 104454طلٌعمروة الحمود224332

ست و ستون 174966محمدرهف كنعان234455

ست و خمسون 5656غائبعلًهٌام الخلٌف244469

اثنتان و ستون 154762محمدوضحى الحالق254528

اثنتان و خمسون 153752محمودأحمد الجاسم264613

ثمان و أربعون 143448علًنور المرع274622ً

إحدى و خمسون 213051خضر منذر الهالل284679

ست و ثالثون 3636غائبموسى رضوان الجٌجاوي294719

غائبغائبغائب19محمدآالء الحكٌم304752

أربع و ستون 174764خالدبشرى السلمو314778

خمسون 212950الٌاسروان العٌسى 324814

اثنتان و خمسون 203252عبدالمحسنمحمود الحسن334913

غائبغائبغائبغائبعبدالناصرحمادة الشٌخ ٌوسف344971

ست و ثالثون 3636غائبعمرخولة خضر355011

خمس و سبعون 136275نزارمعتصم الكرم365018

تسع و ثالثون 112839أحمدعبدهللا الحسن375149

إحدى و خمسون 133851عمرأحمد الشعبان385160ً

أربع و خمسون 134154حسٌنصهباء حاتم395221

اثنتان و خمسون 232952علً نجم الدٌنوالء الصٌادي405249

ثالث و أربعون 93443علًمحمد الحمٌدي415275

ست و أربعون 113546أحمدفارس المحمد425278

سبع و خمسون 164157محمدمحمد أمٌن االسماعٌل435321
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ست و ثالثون 92736نزالنهاد العلوش445362

غائبغائبغائب11احمدمحمد األحمد الخالد455389

أربع و خمسون 183654ابراهٌمرهف المحمود الفاضل465450

أربع و أربعون 123244رضوانمحمد سمٌر475451

اثنتان و خمسون 183452جاسمفاطمة الخلف485453

تسع و أربعون 4949غائبمحمد عبد الخلٌل495516

خمسون 203050محمدمصطفى دٌدو505611

اثنتان و ستون 115162هٌفاء الجاسم515644

تسع و خمسون 124759حسٌنفاتن العلً االسماعٌل525651

غائبغائبغائب13خالدمحمد خالد علوش535662

ست و أربعون 4646غائبعلٌاء الحج545711ً

أربعون 152540محمد أمٌن عمرو السماعٌل555719

ثمان و أربعون 153348عبد العزٌزرهف األحمد565841

ست و ستون 105666سمٌحمالذ الحسٌن575848

خمس و خمسون 154055محمدعلً المحمد585860

ستون 164460مصطفىمحمد كنجو595888

سبع و ستون 155267محمودخدٌجه خالد605944

ثمان و ستون 194968رٌمونرهام برشٌن615955

أربع و سبعون 235174فرزاتهبه فرح626009

سبع و عشرون 2727غائبناصرهبه دٌاب636027

غائبغائبغائب15فاٌزفٌحاء الخلف646057

تسع و أربعون 202949حسٌنهناء زٌدان656079

خمس و ستون 224365حسنعبدالرحمن الحسن666100

تسع و خمسون 114859عبد القادرهبه العلٌوي676110

إحدى و أربعون 122941نور الدٌنشفاء قدي686111

خمس و ثالثون 102535دحامعبدالقادر وهب696125ً

ست و خمسون 164056رٌاضراما النعسان706139

ثالث و خمسون 153853عمراحمد السطٌف716181

ستون 95160عباسباسل تقال726189

سبع و أربعون 173047قاسممٌسر الصٌالوي736197

خمس و خمسون 193655صالحبشرى الغزال746218

ست و أربعون 103646عبدالرزاقشٌماء عفس756228

أربع و أربعون 172744فٌصلنور الحرٌري766235

سبع و ثالثون 122537سهٌلخنساء القناص776241

تسع و خمسون 154459مشهورآالء الحاج محمود786291

خمسون 153550جمعهابراهٌم جمعه النبهان796518

خمس و ثالثون 152035علًابراهٌم علً الفارس806521

سبعون 165470عبدالكرٌمامجد عبدالكرٌم المصري816528

ست و ستون 145266جورجهبه جورج صدي826555

سبع و خمسون 104757محمدمهند محمد الدروٌش836556

اثنتان و سبعون 254772محموددعاء محمود المحمد846580

إحدى و ثالثون 3131غائبمحمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا856621
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خمسون 173350رضوانبالل رضوان العٌد866632

ثمان و أربعون 202848صفوانلٌن صفوان الشٌخ خالد876669

إحدى و سبعون 125971عبدهللاصفاء عبدهللا كنعان886682

إحدى و ستون 134861خلٌلسوسن خلٌل اسعد896731

غائبغائبغائبغائبطارقهدٌل طارق الحاج حسن906765

أربع و ستون 135164البراءهبه البراء داوودي916786

ست و خمسون 193756محمد هاللبشرى محمد هالل العبد هللا926814

ثمان و خمسون 223658عبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره936822

ثالث و خمسون 114253ولٌدحافظ ولٌد المصطفى العمر946832

اثنتان و ستون 105262نضالرامز نضال بكر956836

تسع و ستون 284169محمودهٌفرون محمود حمٌدان966881

غائبغائبغائب11محمودمحمد محمود الرجب976909

أربع و أربعون 123244طهمنتهى قداد986913

إحدى و خمسون 153651وائلمارلٌنا وائل برشٌن996918

ست و ستون 254166غالبالٌن االزون1006934

ثمان و ثالثون 3838غائبمحمودخدٌجه محمود القدور1016938

خمسون 104050محمدفاطمه محمد الحسٌن1026974

ثالث و ستون 6363غائبمحمودسوسن طالب1036977

تسع و خمسون 144559عمادحال عماد سمعان1047040

أربع و أربعون 123244محمد راجححسن  االبراهٌم1057045

سبع و ستون 204767عبدهللارؤى عبدهللا العمر1067098

ست و خمسون 154156عزامفراس عزام صٌموع1077135

ستون 154560مصطفىمرٌم مصطفى الحاج خضر1087141

ثمان و ستون 204868علًفاطمة العبد هللا1097165

ثالث و أربعون 123143انسنضال انس هنداوي1107174

حجباثنتان و ثالثون 3232غائبأحمدأسماء أحمد الحاج نعسان1117242

ست و ستون 174966جمالزٌنه جمال موسى باشا1127244

خمس و سبعون 225375عبد الكرٌمشهامه عبد الكرٌم القدور1137292

إحدى و سبعون 224971خالدبٌان خالد الطوٌل1147295

أربع و ثالثون 102434فٌاضامانً فٌاض صواف1157318

اثنتان و خمسون 213152خالد احمد الضاهر1167401

إحدى و أربعون 212041علًأحمد االحمد االبراهٌم1177427

ست و ثالثون 181836ولٌدفاطمة الجمعة11813074

ثمان و خمسون 154358فٌصلخالد العوض11913103

ست و أربعون 143246غسانرنٌم مناع12013121

إحدى و خمسون 143751ٌحٌىابراهٌم النبهان12113154

خمس و خمسون 114455محمد عفٌفمحمد أدهم جقمور12213163

إحدى و خمسون 153651مصطفىأنور الطوٌل12313166

إحدى و خمسون 173451عبد الكرٌمعبد الستار الناصر12413198

غائبغائبغائب15احمدعالء الدٌن الحج12513231ً

تسع و سبعون 205979خالدرواد خالد الٌاسٌن12613285

ست و خمسون 164056ابراهٌماسماء عبد الرزاق12713365

أربع و سبعون 165874مصطفىمٌس الماس12813393
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إحدى و سبعون 224971محمدهبة شٌحان12913396

ثالث و ستون 164763احمدمرٌم مرع13013398ً

اثنتان و ستون 204262عبد هللاأمانً العلٌوي13113399

ثالث و ستون 174663رافعامنة حاج عمر13213443

إحدى و ستون 6161غائبعبد الرحمننسرٌن الحسٌن13313462

غائبغائبغائب15محمدمحمد مامون الحسٌن13413473

غائبغائبغائبغائبمصطفىحسٌن عل13513496ً

ثمان و أربعون 74148خالدامنة الحبٌو13613531

تسع و ثالثون 73239سمٌروسام ارنؤطً 13713553

ثالث و سبعون 155873اسماعٌلسمر الصبر13814038

غائبغائبغائب17عبدالحمٌدرغد أبو خصرٌن13914047

ست و ثالثون 102636عبد الرزاقخالد السعٌد14014064

ست و ستون 105666صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز14114104

ست و أربعون 153146احمد صٌادمحمد المنصور14214134

اثنتان و ستون 204262جمعةآالء الحمود14314197

خمس و أربعون 123345هشامخالد الحبوش14414221

سبع و ستون 135467عبد الكرٌمدعاء دالً بالطة14514235

ثمان و ستون 155368اسماعٌلمٌاسه المحمد14614259

ست و ثالثون 82836محمودمعاذ العلٌوي14714264

سبع و خمسون 84957عبد الطٌفبسام دروٌش المطرد14814268

إحدى و أربعون 4141غائبعلًمحمد الجاسم14914270

ثمان و ثالثون 122638خالدعال الجاجان15014272

تسع و خمسون 203959أحمددٌانا حسن15114284

سبع و سبعون 156277محمددعاء الشٌخو15214286

سبع و ستون 165167محمد مازنراما داغستان15314322ً

أربع و أربعون 123244ٌوسفمحمد الدعبول 15414337

خمس و خمسون 173855عوضخلدون الدهش15514342

تسع و ستون 175269احمدغروب األمان15614350

أربع و أربعون 103444محمودشروق المحمد15714375

اثنتان و خمسون 183452حسٌنعبد المنعم الناٌف15814388

غائبغائبغائب14حسنحسٌن الحسن15914390

ثمان و خمسون 184058حسنمحمد الناصر16014408

خمس و خمسون 154055عبد الكرٌمبشرى الزوله16114425

سبع و أربعون 4747غائبعبد السالمحنٌن حلبٌة16214434

أربع و ستون 174764محمودفاطمة الشٌحان16314450

عمٌد الكلٌة  

درغام الرحال. د.أ
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4163630سوسن طالب1486977

4062620دعاء الشٌخو14286

3962620معتصم الكرم5018

4061610نسرٌن الحسٌن13462

3859590رواد خالد الٌاسٌن13285

3859590صفاء عبدهللا كنعان6682

3858580سمر الصبر14038

3658580مٌس الماس13393

3456560مالذ الحسٌن5848

3556560شمسة عبد العزٌز14104

3656560هٌام الخلٌف4469

3354540دعاء دالً بالطة14235

3354540امجد عبدالكرٌم المصري6528

3353530مٌاسه المحمد14259

3353530شهامه عبد الكرٌم القدور7292

3252520رامز نضال بكر6836

3252520هبه جورج صدي6555

3452520غروب األمان14350

3352520خدٌجه خالد5944

3251510باسل تقال6189

3451510هٌفاء الجاسم5644

3451510راما داغستان14322ً

3151510هبه فرح6009

3251510هبه البراء داوودي6786

3249490بٌان خالد الطوٌل7295

3249490زٌنه جمال موسى باشا7244

3149490محمد عبد الخلٌل5516

3249490رهام برشٌن5955

3149490هبة شٌحان13396

3249490رهف كنعان4455

3149490بسام دروٌش المطرد14268

3048480فاطمة العبد هللا7165

3048480سوسن خلٌل اسعد6731

3148480هبه العلٌوي6110

2947470فاتن العلً االسماعٌل5651

3147470مهند محمد الدروٌش6556

3247470دعاء محمود المحمد6580

3047470فاطمة الشٌحان14450

3047470وضحى الحالق4528

3147470مرٌم مرع13398ً

3147470رؤى عبدهللا العمر7098

3047470حنٌن حلبٌة14434

2947470بشرى السلمو4778

3046460باسل قلٌع3889

عمٌد الكلٌة  
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      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

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

4163630سوسن طالب1486977

3046460علٌاء الحج5711ً

3046460امنة حاج عمر13443

2945450مرٌم مصطفى الحاج خضر7141

2945450حال عماد سمعان7040

2944440آالء الحاج محمود6291

3144440مروة الحمود4332

2944440محمد األحمد3913

3044440محمد كنجو5888

2744440محمد أدهم جقمور13163

2744440خالد جوخدار4060

2843430خالد العوض13103

2843430عبدالرحمن الحسن6100

2743430أحمد عدنان الجٌجاوي3985

2842420آالء الحمود14197

2742420أمانً العلٌوي13399

2742420حافظ ولٌد المصطفى العمر6832

2742420حمدو سواري3254

2742420احمد العثمان  المصطفى2283

2641410هٌفرون محمود حمٌدان6881

2841410فراس عزام صٌموع7135

2741410الٌن االزون6934

2641410صهباء حاتم5221

2741410محمد أمٌن االسماعٌل5321

2741410محمد الجاسم14270

2741410امنة الحبٌو13531

2640400علً المحمد5860

2640400بشرى الزوله14425

2740400محمد الناصر14408

2740400راما النعسان6139

2640400اسماء عبد الرزاق13365

2640400فاطمه محمد الحسٌن6974

2539390عبد الباسط جعبو3607

2539390دٌانا حسن14284

2538380أحمد الشعبان5160ً

2638380خدٌجه محمود القدور6938

2538380خلدون الدهش14342

2638380احمد السطٌف6181

2538380ابراهٌم االبراهٌم3319

2537370أحمد الجاسم4613

2537370بشرى محمد هالل العبد هللا6814

2637370هبه السلٌمان3535

2437370ابراهٌم النبهان13154

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

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

4163630سوسن طالب1486977

2436360رهف المحمود الفاضل5450

2336360خولة خضر5011

2436360أنور الطوٌل13166

2436360رضوان الجٌجاوي4719

2436360بشرى الغزال6218

2436360أسامه عبد الناصر نوره6822

2536360شٌماء عفس6228

2436360مارلٌنا وائل برشٌن6918

2435350فارس المحمد5278

2335350ابراهٌم جمعه النبهان6518

2234340عبد الستار الناصر13198

2334340شروق المحمد14375

2434340فاطمة الخلف5453

2334340نور المرع4622ً

2334340تٌماء صٌرف2685ً

2334340وئام الصالح2809

2334340عبد المنعم الناٌف14388

2134340محمد الحمٌدي5275

2433330بالل رضوان العٌد6632

2233330رهف األحمد5841

2333330خالد الحبوش14221

2132320محمود الحسن4913

2132320محمد الدعبول14337

2232320رنٌم مناع13121

2132320أسماء أحمد الحاج نعسان7242

2132320حسن  االبراهٌم7045

2232320محمد خالد الحسٌن4329

2332320وفاء الحفٌان3712

2032320محمد سمٌر5451

2332320وسام ارنؤط13553ً

2232320منتهى قداد6913

2131310محمد المنصور14134

2131310احمد الضاهر7401

2231310نضال انس هنداوي7174

2131310نور محمد اٌمن قادراغا6621

2130300منذر الهالل4679

2130300مصطفى دٌدو5611

2130300مٌسر الصٌالوي6197

2029290روان العٌسى4814

1929290هناء زٌدان6079

1929290شفاء قدي6111

2029290والء الصٌادي5249

2128280عبدالمعطً الزرٌق2997

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

العالمة النهائٌةعدد اإلجابات الصحٌحةاالسمالرقم االمتحانً

4163630سوسن طالب1486977

2028280معاذ العلٌوي14264

2028280لٌن صفوان الشٌخ خالد6669

2028280عبدهللا الحسن5149

1927270هبه دٌاب6027

1927270نور الحرٌري6235

1927270نهاد العلوش5362

1926260عال الجاجان14272

1726260خالد السعٌد14064

1625250عبدالقادر وهب6125ً

1725250عمرو السماعٌل5719

1825250خنساء القناص6241

1825250نواهً الرجوب3646

1824240امانً فٌاض صواف7318

1824240زكرٌا محمد راتب الشٌخ2435

1320200ابراهٌم علً الفارس6521

1520200أحمد االحمد االبراهٌم7427

1318180فاطمة الجمعة13074

1217170عمر البكور3896

2440جهان السماعٌل2925

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 


