
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

االعالم التربوي: الممرر 
األولى: الدورةالرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2020 / 1 / 27: التارٌخ 

ً كتابةًرلما

راسبون رابعة

أربع و عشرون 2424غائبدمحمعبدالمحسن الحسن12245

غائبغائبغائبغائبعصامعفراء الخطاب22257

إحدى و ثالثون 131831خالدحمدو سواري33254

غائبغائبغائبغائبعلٌويتوفٌك العلٌوي الحلب43351ً

غائبغائبغائبغائبمحمودصبا الرجو53389

غائبغائبغائبغائبتٌسٌردعاء كرٌم63586

إحدى و خمسون 5151غائبسالم حنان الدل73591ً

غائبغائبغائب8أحمدمهند الخالد83596

غائبغائبغائبغائبٌوسفٌانا عماد93617

تسع و أربعون 143549زٌادصباح العبٌد السعٌد103662

اثنتان و ستون 164662أحمدحسٌن الحلو113675

غائبغائبغائبغائبدمحمرهام حجازي123701

غائبغائبغائبغائبرٌاضملن المحمود133708

اثنتان و خمسون 133952أحمددمحم خٌر العلٌوي143737

غائبغائبغائبغائبفٌصلنجاه الحسٌن153757

غائبغائبغائبغائبٌاسٌنبشار العٌسو163798

ست و ستون 204666خالدعبد الكرٌم المحمود173810

اثنتان و ستون 194362خالدأحمد خالد دمحم183826

تسع و ثالثون 3939غائبفؤادنبهان النبهان193939

غائبغائبغائبغائبمصطفىعبٌر جاموس203967

خمس و خمسون 144155أحمدبشار الحمدان213981

غائبغائبغائب23عبد السالمآالء خٌر هللا224061

غائبغائبغائبغائبأحمدرؤى الدمحم234085

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمراوٌه الخطٌب244092

2020-2019: العام الدراسً 

م
الرلم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع
مالحظات

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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المجموع
مالحظات

غائبغائبغائبغائبمحمودرشا رشٌد254181

خمسون 143650أحمدفاطمة الجٌجاوي264235

غائبغائبغائبغائبموفكنور موفك البرازي274512

ست و خمسون 134356دمحمعمر األحمد االبراهٌم284514

أربع و أربعون 212344عزونزٌر عوٌس294529

غائبغائبغائب20جمعةمرٌم حالق304547

غائبغائبغائب15عبدالكرٌمعلً علً ه314571ً

غائبغائبغائبغائبمحمودمٌاسه دناور324634

غائبغائبغائب21عز الدٌناسامه االبراهٌم334638

غائبغائبغائبغائباحمدمرٌم االحمد344658

ثالث و ستون 164763عنادهدى الخضر العل354734ً

ثالث و ثالثون 3333غائبابراهٌم دمحم اٌاد العبد364747

ست و ستون 204666دمحمعبد الغنً الحمص374779ً

ثالث و خمسون 84553عبد هللحسٌن الحسٌن384785

غائبغائبغائبغائبناٌفٌاسمٌن الحمدو394792

ست و سبعون 225476محٌمٌدمرٌم الحمود404816

سبع و ستون 234467سلٌمدمحم الضامن414871

ثالث و سبعون 205373دمحمعدي الخالد424874

غائبغائبغائب8حسنًعمٌد حوا434931

اثنتان و ستون 85462ابراهٌمهمام الهالل444968

غائبغائبغائبغائبأحمدمروة وهب455022ً

غائبغائبغائبغائبعبد المادردعد طالع465034

ثالث و خمسون 114253فاٌزعبد السالم الحسٌن475045

خمس و أربعون 4545غائبمحمودحازم العمٌدي485050

إحدى و سبعون 244771مأموندمحم بهلول495054

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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غائبغائبغائبغائبنصرهبه عزٌز 505055

ست و أربعون 4646غائبحسندمحم العلٌوي515071

أربع و خمسون 84654ٌاسٌنأحمد الجٌجاوي525092

غائبغائبغائب8محمودسعد السلوم535098

ثمان و خمسون 85058ولٌددمحم المصطفى العمر545104

ثمان و خمسون 144458راجحصبحً العوض555146

ثمان و أربعون 173148ابراهٌمأحمد ابراهٌم الفارس565153

ثمان و خمسون 154358مروانحذٌفة الٌوسف575197

ثالث و ستون 184563تركًمحمود الترك585203ً

غائبغائبغائب18أحمدأكرم الترك595256ً

تسع و خمسون 203959منذربتول الشٌخ أحمد الٌاسن605280

اثنتان و أربعون 4242غائبدمحمرافع البكري615310

ستون 174360عمرأحمد سعٌد عبٌد625399

غائبغائبغائبغائبصلٌباكاتٌا اٌواز635403

غائبغائبغائبغائبدمحممعن الحسٌن645411

سبع و خمسون 233457مخلف الناٌف655524

غائبغائبغائب15دمحمفاطمة دمحم665529

غائبغائبغائبغائبحمزةعمار الخالد675613

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنسمٌرة الحسٌن685707

ثمان و خمسون 5858غائبعبد الكرٌمناهد الخلف695740

غائبغائبغائبغائبفاطمة األزرق 705741

غائبغائبغائب24احمدفراس سلٌمان716052

سبعون 234770ٌحٌىمجد السٌد726067

ثمان و أربعون 202848عمردالمه المصري736185

سبع و خمسون 183957عبد االلهمعتصم الكنش746251

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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N/A#N/A#N/A#غائبمحمودرامً جرجنازي756266

ثالث و ستون 214263سلٌمضامن سلٌم الضامن766552

غائبغائبغائبغائبعدنانزٌنب عدنان لسوم776572

سبع و سبعون 205777احمدوسام احمد بكور786598

غائبغائبغائب21مازنارٌج الحالق797131

غائبغائبغائبغائباحمدعبد الحمٌد الخضٌر807308

ثالث و أربعون 4343غائبغازيعمر الجرٌو817314

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمناالء سواري113208

تسع و عشرون 82129عبد هللاحسن جعفر213295

غائبغائبغائب20ٌونسعلً الحسٌن313311

إحدى و خمسون 84351دمحماحمد االسمر413342

ست و ستون 6666غائبٌوسفعلٌاء الٌوسف513388

خمس و خمسون 134255عبد هللادمحم الحسٌن613432

تسع و خمسون 134659حسندمحم العل713433ً

غائبغائبغائبغائباحمدروٌدة الكشتو813506

غائبغائبغائبغائبابراهٌمعائشة مرع913516ً

غائبغائبغائبغائبعبد الستار احمد علوش1013588

ست و سبعون 166076عبد المعٌنتمٌم الحمود114245

خمس و أربعون 83745محمودامجد الدٌبان214257

غائبغائبغائب20حسناحمد العل114119ً

غائبغائبغائب15مصطفىعبد هللا حسو214160

استضافة إدلب

استضافة تدمر

استضافة الفرات 

المنمطعون

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق



جامعة حماة

كلية التربية

االعالم التربوي: الممرر 
األولى: الدورةالرابعة: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2020 / 1 / 27: التارٌخ 

ً كتابةًرلما

2020-2019: العام الدراسً 

م
الرلم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة
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غائبغائبغائبغائبعبدالمجٌدعلٌاء الخالد118005

غائبغائبغائبغائبابتسام الحمٌدي217047

غائبغائبغائبغائببشائر مطر317116

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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كلية التربية

49

24240عبدالمحسن الحسن2245

18180حمدو سواري3254

51510حنان الدل3591ً

35350صباح العبٌد السعٌد3662

46460حسٌن الحلو3675

39390دمحم خٌر العلٌوي3737

46460عبد الكرٌم المحمود3810

43430أحمد خالد دمحم3826

39390نبهان النبهان3939

41410بشار الحمدان3981

36360فاطمة الجٌجاوي4235

43430عمر األحمد االبراهٌم4514

23230نزٌر عوٌس4529

47470هدى الخضر العل4734ً

33330دمحم اٌاد العبد4747

46460عبد الغنً الحمص4779ً

45450حسٌن الحسٌن4785

54540مرٌم الحمود4816

44440دمحم الضامن4871

53530عدي الخالد4874

54540همام الهالل4968

42420عبد السالم الحسٌن5045

45450حازم العمٌدي5050

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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47470دمحم بهلول5054

46460دمحم العلٌوي5071

46460أحمد الجٌجاوي5092

50500دمحم المصطفى العمر5104

44440صبحً العوض5146

31310أحمد ابراهٌم الفارس5153

43430حذٌفة الٌوسف5197

45450محمود الترك5203ً

39390بتول الشٌخ أحمد الٌاسن5280

42420رافع البكري5310

43430أحمد سعٌد عبٌد5399

34340مخلف الناٌف5524

58580ناهد الخلف5740

47470مجد السٌد6067

28280دالمه المصري6185

39390معتصم الكنش6251

42420ضامن سلٌم الضامن6552

57570وسام احمد بكور6598

43430عمر الجرٌو7314

21210حسن جعفر13295

43430احمد االسمر13342

66660علٌاء الٌوسف13388

42420دمحم الحسٌن13432

46460دمحم العل13433ً

60600تمٌم الحمود14245

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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37370امجد الدٌبان14257

عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق
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عمٌد الكلٌة     

درغام الرحال. د. أ

رئيس شعبة االمتحانات         رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

دمحم الحركي: مسجل

رغدة المرعي: مدقق


