
1 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

غائبغائبغائب14محمودبراءه الشيخ14625
غائبغائبغائبغائبعبد الحليممروه الحلو24767
غائبغائبغائب27خضرراكان احمد35910
69مرسوم -مستنفذأربع و عشرون 20424حسنوليد بلوظ45967

غائبغائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعيل56388
غائبغائبغائبغائبوائليارا وائل قاورما66402
غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العيد76459
غائبغائبغائبغائببدرامجد بدر موس ى86468
غائبغائبغائبغائبحسناسماء حسن الدرويش96476
غائبغائبغائبغائبماجدهال ماجد شيخ الزور106500
غائبغائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان116501
غائبغائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السليمان126687
غائبغائبغائب5سامرنديمه االسعد136989
ثالث عشرة 5813سهيلغيداء العبد املحسن147018
غائبغائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد157051
غائبغائبغائبغائبمحمد مصعبهيا الجندي167058
ست عشرة 1616غائبعبد الحميدبتول جرجومي177072
ستون 45660ياسينفاطمه الرشيد187095
غائبغائبغائب1خالدرهف النجم197097
غائبغائبغائب1سرحانفاطمه الخليف207206
غائبغائبغائبغائبمرهفرود الشاميه217221
ثمان و عشرون 42428أكرمميار املحيميد227325
غائبغائبغائب1حسنفاطمه املحمد237326
تسع و عشرون 141529هيثمفرح خضور247334
غائبغائبغائب29احمدفاطمة الزهراء االحمد257358
غائبغائبغائب6بسامعبد الرحمن البردان267367
غائبغائبغائبغائبعزامساره سواس277380
غائبغائبغائب2عبد السالمهيام ملحم فاعوري287392
غائبغائبغائبغائباحمدخديجه الخضر297418
غائبغائبغائب2الياسهال وردة307449
غائبغائبغائب5عمادبيير وردة317450

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق
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ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون ثمان و خمسون 5858غائبعزيزياسمين حسينو327758

غائبغائبغائب15بثينه النعسان 11659
69مرسوم -مستنفذغائبغائبغائب19علي أيوب22112

69مرسوم -مستنفذتسع و أربعون 123749عمر محمد علي جالول32814

غائبغائبغائب15اكرمبتول الحميده42855
69مرسوم -مستنفذثمان و خمسون 193958رغد هشام الشب52884

غائبغائبغائبغائبأسماء حميداش63452
69مرسوم -مستنفذإثنتا عشرة 3912محمودروعة أخرس73547

غائبغائبغائب20أسد العلي83578
غائبغائبغائبغائبمحمدصفا كريم93616
غائبغائبغائب11احمدشيراز املحمد103658
غائبغائبغائب6فهدفاطمه الحسين113682
غائبغائبغائب13الوليدوفاء الحفيان123712
غائبغائبغائب17خالدرائد املنصور133740
غائبغائبغائب17جميلمريم حمشو143803
غائبغائبغائب16خالدعائشه الدياب153815
غائبغائبغائبغائبسهيلفتوح بيطار163823
غائبغائبغائب15عبد املنعمفرقان الدعبول173878
غائبغائبغائب15هشامنور الناصر183879
غائبغائبغائبغائبعبد الرحمنغزل غنام193882
غائبغائبغائب16صفوتعمشه األحمد203904
غائبغائبغائب13محمودالبتول العبيد213908
غائبغائبغائب17محمد روحيعبد الهادي فارس223940
غائبغائبغائب17حسنمنال االشقر233955
غائبغائبغائب10عوضنور الجمال243970
سبع و عشرون 12627عدنانعلي فطراوي253973
غائبغائبغائب12عامرايهم فروج263982
غائبغائبغائب13نزارفاطمه طنبر273996
غائبغائبغائب11يوسفلؤي كلش284016
غائبغائبغائبغائبمصطفىخالد مصطفى294040
غائبغائبغائب12محمدمها الخليل304058

حملة سنة ثانية وثالثة ورابعة 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ
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الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبنهى املصطفى314264
غائبغائبغائب23فوزية اليوسف324285
69مرسوم -مستنفذغائبغائبغائب29عبد العزيز الفهد334335

69مرسوم -مستنفذغائبغائبغائب10حمدورابعة الشحادة344425

غائبغائبغائبغائبرنا الصالح354440
69مرسوم -مستنفذتسع و عشرون 111829عائشه الدريس364454

خمس و عشرون 151025مصطفىوحيد سليمان374462

غائبغائبغائب13رياض أبو كشتو384490
غائبغائبغائبغائبرنيم عجي394498
غائبغائبغائب5خالدفاطمه الكويسم404675
غائبغائبغائب22محمودايمان كريم414676
أربع و عشرون 2424غائبخالدعبد الهادي املحمد424714
غائبغائبغائب15عبد هللاديانا املحيميد434728
غائبغائبغائب10اسامةغرام الحسن454761
69مرسوم -مستنفذغائبغائبغائب10فال ديوب464864

أربع و أربعون 123244عبد الكريمبراءة الحسن475131
69مرسوم -مستنفذتسع و ثالثون 152439مطيعسالي الجبور485165

غائبغائبغائبغائبوالده العطية االحمد495174
ست و ثالثون 162036خالدعالء املحمود العمر505214
غائبغائبغائب10محمودحسين املحمد515284
غائبغائبغائب13ياسرراضية األحمد525323
غائبغائبغائب9عامرأمجد النعمة535338
غائبغائبغائبغائبسميرماري ريشه545373
غائبغائبغائب23محمدموس ى املنصور555391
غائبغائبغائب14أحمدابراهيم الخليل565535
غائبغائبغائب21حسينروان العثمان575653
غائبغائبغائبغائبعمادحميدة السعيد585732
غائبغائبغائب15وليدمحمد عيد العزو595738
غائبغائبغائبغائبجميل بشرى برهوم605771
غائبغائبغائبغائبمعيوف العساف615815
سبع و ثالثون 152237مصطفىمحمد كنجو625888
غائبغائبغائب4جمعهصفاء حيالوي636015

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ
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دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ
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سنة اولى راسبون غائبغائبغائب15ناظممجد غنوم646062
سبع و ثالثون 152237وليدانس يوسف656113
غائبغائبغائب17عيس ىحنا عيس ى666120
ثالثون 141630مصطفىفاطمة بشور676227
غائبغائبغائب14فيصل نور الحريري686235
69مرسوم -مستنفذغائبغائبغائب4محمد مرهفموس ى بغجاتي 696286

غائبغائبغائب14عماداسالم عماد شحاده706303
ثمان و أربعون 143448حسنسناء حسن الحمدو716307
ثمان و عشرون 62228عبد الكريممحمود األحمد726316
غائبغائبغائب1عمادعمر عماد البرجس736328
كتابة بقلم الرصاصتسع و ثالثون 152439سالمنتالي سالم فروح746329

غائبغائبغائب11حسينمصطفى حسين الصطيف756364
اثنتان و أربعون 142842ميسرروان ميسر حمد766380
خمسون 153550احمدمرسبيل احمد املبارك776382
غائبغائبغائب17ابراهيممها ابراهيم الصواف786403
ثالث و عشرون 111223تمامساره تمام املحميد796423
غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقتسنيم عبد الرزاق الطماس806425
تسع و عشرون 111829أحمدمظفر أحمد الخضر816436
إحدى و عشرون 15621محموديوسف محمود احمد826441

غائبغائبغائب1محمودنعمه محمود املحمد836443
غائبغائبغائبغائبصطوفمحمد صطوف العبيد846444
غائبغائبغائب14اسامهمايا اسامه تريكه856445
ثمان و عشرون 82028نضالعمر نضال الطماس866446
غائبغائبغائب15هشامسيرين هشام ابراهيم876450
إحدى و خمسون 153651فؤادفدوى فؤاد هزيم886451

تسع و ثالثون 152439محمودمريم محمود املحميد896453
تسع و عشرون 151429محمدأحمد العلي الثلجي906455
غائبغائبغائب15هانيفال هاني رحال916485
غائبغائبغائب25يوسفرنيم يوسف البدور926487
غائبغائبغائب7احمدحنين احمد االبراهيم936492
غائبغائبغائب8ميالدهيا ميالد يعقوب946494
ثمان و ثالثون 142438عليساره علي العبدي956497

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 
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الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائب2الياستيما الياس دويب966503
غائبغائبغائب11محمدطارق الخليل976515
غائبغائبغائب1ابراهيم عالء الفارس986604
غائبغائبغائب12ماجدخلود ماجد العثمان996624
غائبغائبغائبغائبعبدهللاهاشم حاج عبيد1006633
غائبغائبغائبغائبعبد الهادي نور الدين الحسين 1016650
غائبغائبغائب14محمدعمر العلي1026651
غائبغائبغائب14مصطفىمريم مصطفى املصطفى1036661
غائبغائبغائبغائبعبد الهادي موس ى الحسين 1046679
ثالثون 121830محمد الطلبمروه محمد الطلب الحميد1056767
ست و عشرون 2626غائبعليصبا الفجر1066800
غائبغائبغائب12وليدحافظ املصطفى العمر1076832
غائبغائبغائبغائبياسينليلى هبهاب1086895
غائبغائبغائب3محمد خيرمنار سبسبي1096935
غائبغائبغائب26صفوانريما فراشة1106937
غائبغائبغائب4عبدالعزيزريم األحمد1116946
غائبغائبغائب4محمدشيماء الحسين1126958
غائبغائبغائب1محمودنور العلوش1136997
غائبغائبغائب10عبد املالكعبد الرحمن الحمشو1147041
غائبغائبغائب11احمدمحمد العلي1157093
سبع 167عبد الكريممحمد العمر1167148
غائبغائبغائبغائبمحمدأيمن العليوي1177168
ست و ثمانون 266086راتبعائشة السليمان1187202
غائبغائبغائب17ابراهيممحمد العمر1197215
خمس و عشرون 22325خالد تقى العلي1207224

ثمان 88غائبحسينيوسف الصطوف1217249
غائبغائبغائب10عطيةبشار هالل1227264
غائبغائبغائب17خالدندى شيخ سليمان1237284
تسع و ثالثون 152439مخلصحال املحمود االسماعيل1247287
غائبغائبغائب17أحمدياسر البكور1257300
غائبغائبغائبغائبعبد الكريم فاطمة قدور1267310
غائبغائبغائبغائبمحمدهبة الدباس1287341
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سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبعدناندعيم الصطوف1297343
غائبغائبغائب17سليمانكارولين فراشه1307346
اثنتان و أربعون 4242غائبحسنبشرى حاج احمد1317362
غائبغائبغائب13عمرأحمد جعبو1327366
غائبغائبغائبغائبعمر اسراء نجم السيد1337374
غائبغائبغائبغائبعبد البارييوسف الشمالي1347376
غائبغائبغائب1عبد الجبارفاطمه املحيميد1357381
غائبغائبغائب13عليخالد الراشد1367394
غائبغائبغائبغائبمصطفىمحمد البكور1377398
غائبغائبغائب17ربيعة اليونس1387405
غائبغائبغائبغائبنصر رنده نبهان 1397414
غائبغائبغائبغائباحمدرهام العبد هللا1407419
غائبغائبغائب10عبد املجيدماجدة القاسم1417422
ست و ثالثون 13536احمدسناء احمد الصطوف1427437
غائبغائبغائبغائبمحسنفاطمة عيس ى1437766
غائبغائبغائب6عبد القادرمصعب السويد1447778
غائبغائبغائبغائبجبراروى ربيع1457799
خمس و ستون 145165مصطفىاحمد وردة1467807
غائبغائبغائبغائباسماعيلرهف محرز 1477809
غائبغائبغائبغائبعلياريج املوس ى علي1487811
غائبغائبغائبغائبمرهجسالي الجمال1497823
غائبغائبغائبغائبجورجميس بربورة1507825
ست عشرة 1616غائبوليدخالد بلوظ1517826

غائبغائبغائب27عبد الناصرعفراء بريش113002
غائبغائبغائبغائبمروانهاني الحالق السقا213003
غائبغائبغائب12أحمديوسف العطية313006
غائبغائبغائبغائبأحمدفاطمة دادة413007
خمسون 212950فهميمنار عضوم513022
غائبغائبغائبغائبعفيفبشار الدندل613039
غائبغائبغائبغائبايمنعلياء غزال713043
غائبغائبغائبغائبعبد الحليمهدى اليوسف813057

(حملة )استضافة ادلب 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



7 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبحسيناحمد الشدهان913091
غائبغائبغائب16حمادعواد املحمد1013112
غائبغائبغائب18محمدعبيدة حالوة1113113
غائبغائبغائبغائبمحمد عليشهد الحاج لطوف1213133
غائبغائبغائب1روكانايمان سبيع1313141
غائبغائبغائب15خضرريمه سبيع1413145
غائبغائبغائب15نافعنور الحسين1513149
غائبغائبغائبغائبعبدهللايوسف سرية1613162
ست عشرة 41216زهيرمحمد تاج الحسون1713181
غائبغائبغائب15عبد هللاابراهيم عبد هللا املحمد1813185
غائبغائبغائب19طارقعبد الكريم املحمود1913186
غائبغائبغائب11حسينفاطمة فالحة2013214
غائبغائبغائب1محموداماني العكلة 2113236
غائبغائبغائبغائبمنيرمحمد علي كاشور2213242
غائبغائبغائبغائبناصربراءة الناصر2313243
غائبغائبغائب19محمودحسن الشمري2413250
غائبغائبغائب15محمدخالد الحسن2513251
غائبغائبغائب21محمدايمان اسويد2613252
غائبغائبغائبغائبياسرمصطفى حموش2713272
غائبغائبغائبغائبنوريلطيفة سرماني2813273
غائبغائبغائبغائب احمد عماداماني طماع2913280
غائبغائبغائب23عامرخديجة نداف3013293
غائبغائبغائب10محمد فائزغنوه رمضان3113329
غائبغائبغائبغائباحمدبيان فرزات 3213341
غائبغائبغائبغائبضياء الدينصباح دامس3313352
غائبغائبغائب19عمرهادية فرداوي3413358
غائبغائبغائبغائبخالدبشرى الضاهر3513376
غائبغائبغائب17كاملعبد الحليم اليوسف3613410
ثالث و ثالثون 132033علييوسف االحمد3713412
غائبغائبغائبغائبمحمدمضر ناصر الدين3813417
غائبغائبغائبغائبزيادفيحاء الصطيف3913427
غائبغائبغائبغائبفياضدالية عرنوس4013429

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



8 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائب15عبد هللامحمد الحسين4113432
ثالث و سبعون 116273حسانسمية حاج ايوب4213436
غائبغائبغائبغائبمحمد امينمروة الجسري4313439
غائبغائبغائب11محمدرنيم الخليفة4413444
 عالمة فارقة 69مرسوم -مستنفذأربع و أربعون 182644عبد املعطيبشار الهليل4513445

غائبغائبغائبغائباسعدسالي قرجو4613454
غائبغائبغائبغائبرياضشهامة الوضيحي4713455
غائبغائبغائبغائبيوسفصالح االبراهيم4813460
غائبغائبغائب1عبد الرحمننسرين الحسين4913462
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمبراء مصيني5013463
غائبغائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة 5113466
غائبغائبغائبغائباحمدمحمد مصيني5213472
غائبغائبغائبغائبمنيرملا النجم5313475
غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة العلي5413483
سبع عشرة 11617احمدعمر املحمد5513484
غائبغائبغائبغائبمحمدجهيدة الحاج5613489
غائبغائبغائبغائبخيرومنى عبد الغفور5713495
غائبغائبغائبغائبهيثمرامي تنزري5813498
غائبغائبغائب11احمدرجاء بديوي5913499
غائبغائبغائبغائبعبد الحيبشار االبراهيم6013501
غائبغائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا6113505
غائبغائبغائبغائبطهعبد السالم العلي6213507
غائبغائبغائبغائبمحمودحال التوم6313511
غائبغائبغائب11احمداسيا نعنع6413514
غائبغائبغائب21هشامنيرمين املحمد6513519
غائبغائبغائبغائبعمرانفاطمة عبد الغني6613525
غائبغائبغائبغائباحمدهديل البكور6713532
غائبغائبغائبغائبمحمدمحاسن ذكور6813533
غائبغائبغائبغائباكرممحمد اليوسف6913534
غائبغائبغائبغائبموس ىمرح حنا7013535
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمعدنان االبراهيم7113537
غائبغائبغائبغائباحمدسماح نجار7213539

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



9 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبكمالالهام سبيع7313541
غائبغائبغائبغائبموفقعليا حبش7413543
غائبغائبغائب18حسيناحمد الحمود7513545
غائبغائبغائبغائبعمادفاطمة عبيد7613547
غائبغائبغائبغائبمحمد خالدنور صالحو7713551
غائبغائبغائب1سميروسام ارنؤطي 7813553
غائبغائبغائبغائبمروانصفاء االسعد7913556
غائبغائبغائب11نهادلجينة جبس8013557
غائبغائبغائبغائبطالل فوزه الناصر8113558
غائبغائبغائبغائبهيثمسميحة املرعي8213559
غائبغائبغائبغائبمحمدزهرة الصبيح8313562
غائبغائبغائبغائبمحمودامنة الديري8413570
غائبغائبغائب11فوازخالد اسماعيل8513577
غائبغائبغائبغائبسعيدفؤاد كرابيج8613583
ثمان و ستون 155368حسينبتول الدناور8713584
غائبغائبغائب11خالدنهاد الحاج ابراهيم8813587
كتابة بقلم الرصاصثماني عشرة 1818غائبطالبحنان طالب قاق8913589

غائبغائبغائبغائبعمرحسين بكور9013591
غائبغائبغائبغائبمحمد جمالسلوان شبب9113594
غائبغائبغائب19حسن االء العلي 9213598
غائبغائبغائبغائبغياث الحمادي9313599
غائبغائبغائب17محمدمروة العلي9413605
غائبغائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو9513610
غائبغائبغائب1مصطفىريم عون9613611
غائبغائبغائب1حازم عبد هللا خيارة 9713616
غائبغائبغائب15محمد فائزعائشة رمضان9813625
غائبغائبغائب1مجيدة شرف الدين 9913632
ثمان و ثالثون 261238محمد توفيقهنادي بيات10013640
غائبغائبغائب26محمودفاطمة الشيحان10114450
غائبغائبغائبغائبمصطفىمحمد مهدي املحمد10214461
ثالث عشرة 11213حمودعيس ى النايف10315233
غائبغائبغائبغائبمحمد مطيعسيما حاج يوسف10415422

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



10 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون إحدى و عشرون 51621حسانعال املحمد10519001

ثالث و أربعون 63743خليف محمد املحمد 10619002
ست و سبعون 126476منير راما  بركات 10719003
غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن هيا الطعمة10819023
غائبغائبغائب5وليدبتول نصر هللا 10919024
غائبغائبغائب7خالد حسين املنصور 11019045
غائبغائبغائب1واصل غادة نور الشعبان11119055
غائبغائبغائب3مصطفىعال الدلة 11219061
غائبغائبغائب3احمد فايزغزل السيد عيس ى 11319065
غائبغائبغائب2عبد املجيد سالفة الجرك 11419066
غائبغائبغائب1يوسف ايغد العمر 11519083
إحدى و عشرون 51621مجاهد ايهم القره حسن 11619090

غائبغائبغائب6عبد هللا رنيم عدامة 11719091
غائبغائبغائب2يونسجوليان امليهوب11819097
ثمان و عشرون 101828ايميل ليليان محفوض 11919100
غائبغائبغائبغائبعبد اللطيفخلدون كعيد12019111
أربع و عشرون 61824خالد محمد املحيميد 12119112
غائبغائبغائب1انور ايفا واصل12219131
غائبغائبغائبغائبعبد املتينحسن ابو عائشة12319138
غائبغائبغائب1عبد العظيملؤي عبد العال12419140
أربع و أربعون 222244أحمدسميرة خطاب12519146

غائبغائبغائبغائبموفقمصطفى الحلوا114082
غائبغائبغائب21عبد الكريممصطفى املحمود214085
غائبغائبغائب11محمددالل تويت314355
اثنتان و عشرون 12122مصطفىانور املحمد414458

غائبغائبغائبغائبعمادلوليتا استنبولي516005
غائبغائبغائب17بدرصبحية الدرع616039
خمس و عشرون 151025عبد الكريماحمد الحمدو716040

غائبغائبغائبغائبفوازسماح حمادة114001
غائبغائبغائبغائبمصطفىمحسن البليخ214032

استضافة الرقة حملة 

استضافة الحسكة حملة 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



11 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائب10مصطفىمحمد عثمان التمر314054
غائبغائبغائب14عليأحمد العساف414055
غائبغائبغائب7عبدابراهيم الخليل514058
69مرسوم -مستنفذثالث و عشرون 15823فوازدانيا الخلف614059

غائبغائبغائبغائبدرويشفواز الفقير714072
غائبغائبغائب10ياسرعبد الكريم خلوف814102
غائبغائبغائب10اسماعيلقتيبة العليوي914132
إحدى و ستون 85361ابراهيمرحاب الخالد1014144
غائبغائبغائب12محمدفاطمة العبد الخليل1114147
غائبغائبغائبغائبصالحغدير الشيخ1214150
69مرسوم -مستنفذإحدى و أربعون 113041محمودحسين الرحال1314167

غائبغائبغائب11جمعةماري املحمد1414176
غائبغائبغائب17عبد القادرمريم البكور1514182
غائبغائبغائبغائبعليحسين الحسين1614189
غائبغائبغائب6خالدشيماء املصري1714213
غائبغائبغائبغائبعليمهند احمد الشيخ1814215
غائبغائبغائب10فضلخديجة املحمد1914219
صفر 00غائبمحمدعبد االله الشالش2014229
غائبغائبغائبغائبحموداسامة العلي2114240
غائبغائبغائب17عبد اللطيفنور املرعي2214252
غائبغائبغائب17حسنعبد الرحمن الدهر2314255
غائبغائبغائبغائبطهعمار محمد2414262
غائبغائبغائب13جوداتعمر الشيخ2514265
أربع و ثالثون 102434عليمحمد الجاسم2614270
غائبغائبغائب14ابراهيمعبد هللا العبد هللا2714282
غائبغائبغائب14حمزةحيان احمد2814296
غائبغائبغائبغائبشحادةعبد املجيد الشاوي2914299
اثنتان و ثالثون 122032عنادسناء السالم3014314
غائبغائبغائب11ابراهيم محمد الواوي 3114316
غائبغائبغائبغائبمصطفىمنذر البليخ3214324
غائبغائبغائب10حسينعامر العليوي3314336
69مرسوم -مستنفذإحدى عشرة 3811قحطانزهر الشميط3414340

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ
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12 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية
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رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون ست و ثالثون 152136صالحسعيد علو3514361
غائبغائبغائب23محمدحمود الجاسم3614370
غائبغائبغائبغائبهاللمحمد امين الحسين3714371
غائبغائبغائبغائبجاسمريم الجاسم3814372
غائبغائبغائبغائبفريدعبد الستار رمضان الجراد3914381
غائبغائبغائبغائبحسن ابي االبراهيم4014382
غائبغائبغائب11محمدهيا املوس ى4114410
غائبغائبغائب12طهمحمد نور الصغير4214411
غائبغائبغائب10محمودياسر الزعيتر4314418
غائبغائبغائبغائبعمرهيا الشيخ4414426
69مرسوم -مستنفذغائبغائبغائبغائبنادر املصطفى4514427

غائبغائبغائبغائبمحمودختام املحمد4614438
غائبغائبغائب24احمدغيداء فخري4714452
غائبغائبغائب14حجيحنين الحمود4816010
غائبغائبغائب11حسينفاطمة خلف 4916027
غائبغائبغائبغائبعبد العزيزإسراء الجاسم5016030
غائبغائبغائبغائبحسنعال محمد5116036
ثالث و أربعون 113243محمدالهام حمادة5216051
اثنتان و ستون 26062محي الدينفاطمة العلي5320001
غائبغائبغائبغائبخليلبشرى حنظل5420002

غائبغائبغائبغائبراغبمحمود الخليل114207
اثنتان و أربعون 4242غائبعبدالرزاقماجدة شرار214260
غائبغائبغائب17خلفعلي الدهش314276
غائبغائبغائب11حسين علي العبيد414414
غائبغائبغائب5أحمدفرح املطلق519014
غائبغائبغائب3عذابمحمد األحمد619092
غائبغائبغائبغائبعبد الغفورمحمد الكناص719103
غائبغائبغائب4يمانيسرى حمد819119

غائبغائبغائب20حمدونسمة العلي114198
غائبغائبغائبغائبأحمدعبد الحكيم الياسين214223

(حملة)استضافة تدمر 

استضافة دير الزور حملة 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



13 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبعبد هللاآالء حوايني314225
غائبغائبغائبغائبمحمدبالل عبدو414288
غائبغائبغائبغائبعبد اللحكيممصطفى املصطفى514293
غائبغائبغائبغائبخالدنور الهدى االحمد614319
غائبغائبغائب12حسينعبد هللا فالحة714335
غائبغائبغائبغائبعبد الحليماسامه العمر814346
تسع و ثالثون 192039محمدراما املانع914379
غائبغائبغائبغائبمرهجسالي الجمال1016035
غائبغائبغائبغائبطاللسليمان طيباني1116046
غائبغائبغائبغائبفيصلمعاذ عدامه1216047
غائبغائبغائبغائبمروانحياة الصالح1316057

غائبغائبغائب1حسنحوريةالعبدهللا117001
غائبغائبغائبغائبصبحي بتول املوس ى217002
غائبغائبغائبغائبعمروالء محمد الخلف      317003
غائبغائبغائبغائبعبدالكريمندى خضر417004
غائبغائبغائب5محمد  زمزم اسماعيل الكريبان 517006
غائبغائبغائبغائباحمدنهلة عنون 617007
غائبغائبغائب14يوسف هازار حاج  احمد717008
غائبغائبغائبغائبمحمود ابراهيم سيد باكير817010
غائبغائبغائب4حسين ختام العبيد الحويجية 917011
غائبغائبغائبغائبعبدالسالم احمد الخلف 1017012
غائبغائبغائبغائبموس ى هبة العليص 1117013
غائبغائبغائبغائبمحمد والء الحسين 1217014
غائبغائبغائبغائبمحمد نهى العاني1317016
ثالث و عشرون 12223حسين فاطمة العيس ى1417018
غائبغائبغائبغائبحسين ملى صالح1517020
غائبغائبغائبغائبحمدبتول العلي1617022
غائبغائبغائبغائبهواششمسه الغضبان الهنيدي1717023
غائبغائبغائبغائبمحمود فريال الحميدي1817025
غائبغائبغائبغائبناصرلينا االحمد1917026
غائبغائبغائبغائبعبدهللاعلي درويش2017027

املنقطعون

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



14 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبمحمد سهام محمد2117028
غائبغائبغائبغائبخليلرقيةالعيس ى2217029
غائبغائبغائبغائبسليمان امينةالكسار2317030
غائبغائبغائبغائباحمدرسناء الطمش2417031
غائبغائبغائبغائباحمدخلود الخارة2517032
غائبغائبغائبغائبيعقوبرندة الفرج2617034
غائبغائبغائب11عليياسمين عبد هللا2717035
غائبغائبغائبغائبعبدفادية االحمد الفياض2817036
غائبغائبغائبغائباحمدتهامة الصالح2917037
غائبغائبغائبغائبجاسمهند الحسن املحمد الجاسم3017040
غائبغائبغائبغائبمحمد تغريد عليوي3117041
غائبغائبغائبغائبمحسنخديجة الوكاع3217042
غائبغائبغائبغائباحمداميمة املخلف3317043
غائبغائبغائبغائبعبدوائل الناعس3417044
غائبغائبغائبغائبعبدجهينة الناعس3517045
غائبغائبغائبغائبعليابتسام الحميدي3617047
غائبغائبغائبغائبحسين هيام ابراهيم3717048
غائبغائبغائبغائبحجيعبد الواحد الهنيدي3817049
غائبغائبغائب2جمالنعيمة الخليف3917050
غائبغائبغائبغائبشحادةوهيبة شحادة الغضبان الهندي4017052
69مرسوم -مستنفذتسع و خمسون 15859فيصلمسرة عبد اللطيف4117053

غائبغائبغائبغائبموس ى هديل املوس ى العيس ى4217054
غائبغائبغائبغائباحمدسهام اليحيى العبد هللا4317055
غائبغائبغائبغائبخليلاريج نجم4417056
غائبغائبغائبغائبمحمد امل الهنيدي4517058
غائبغائبغائبغائبعمرعبير الخلف4617060
غائبغائبغائبغائبعباسزهرة الحسن4717061
غائبغائبغائبغائبعيدفرحة الحمادي4817062
غائبغائبغائبغائبهويدياحمد الرحيل4917064
تسع و عشرون 111829عبدالكريمسارة الهويدي5017067
غائبغائبغائبغائبعباسامل عبدالحسن5117068
غائبغائبغائبغائبنجمهوازن العادي5217069

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



15 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائبغائبعبدالجبار بلقيس املسرب5317070
غائبغائبغائب11عبدالجليلفاطمة املحمد5417071
غائبغائبغائب6ابراهيممنار حمد العكلة5517074
غائبغائبغائبغائبقاسمبتول االسماعيل املالوي 5617075
غائبغائبغائبغائبعسافنور الحسن5717076
غائبغائبغائبغائبوليددعاء العبوش5817078
غائبغائبغائبغائبعبدالحميدمها البليخ5917079
غائبغائبغائبغائبحسنحنان السيد6017080
غائبغائبغائبغائبخليلسندس فياض6117081
غائبغائبغائبغائبخليلنعمة فياض 6217082
غائبغائبغائبغائبحسنكوثر السيد6317083
غائبغائبغائبغائبسلطاننغم الجديع6417084
غائبغائبغائبغائباحمدمحمداملوس ى6517085
غائبغائبغائبغائبجاسمميس الريم نايف6617087
غائبغائبغائبغائبمحمداسراء الحسين6717088
غائبغائبغائبغائبمحمدمنى الواصل6817089
غائبغائبغائب4ابراهيماريج العيس ى6917090
غائبغائبغائبغائبعبدالحميددانيا تفتنازي7017091
غائبغائبغائب3اسماعيلاسماء العواد7117093
غائبغائبغائبغائبحسين عايدة الحسين7217094
غائبغائبغائبغائبمحمداحمد محمد علي7317096
غائبغائبغائبغائبمحمود بتول العيس ى7417097
غائبغائبغائبغائبابراهيمضحى العساف7517098
غائبغائبغائبغائبخلفدالل الصالح الحيدر7617099
غائبغائبغائبغائبابراهيمعال الواوي7717100
غائبغائبغائبغائبمصطفىريمة الحسين املصطفة7817101
غائبغائبغائبغائب حمودطيف الحمود الخلف 7917102
غائبغائبغائب2إبراهيمرويجة الحجي 8017109
غائبغائبغائبغائببشائر املطر8117116
غائبغائبغائب7أحمدسحر السعيد 8217117
غائبغائبغائبغائبحمادةروعة العزو8318013
غائبغائبغائبغائبعليهيفاء الحسين8418016

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق



16 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه 

كلية التربية

ً
رقما

ً
كتابة

نظري+ عملي :   نوع االمتحان 

2020-2019العام الدراس ي 

األولى: السنة

ربية :املقّرر 
ّ
اإلحصاء في الت

العملياسم األباالسم والشهرةالرقم الجامعيم
املجموع

مالحظات  النظري

األولى : الدورة الفصلية 

الثاني: مواد الفصل  2020 /2 / 6: التاريخ 

سنة اولى راسبون غائبغائبغائب14ميس الريم نايف 8518087
غائبغائبغائب6محمدمنال للوف8620005

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.أ

      رئيس شعبة االمتحانات               رئيس لجنة الرصد 

دارين سوداح. عبد الحميد الشعار                 د.     أ

لمى الّرمضان:أمين السر

لمى عقدة :قارئ

بتول شما:مسجل

صفاء العبد هللا:مدقق


