
1 جامعة حماة

التربٌة المهنٌة: المقرركلية التربية

الثالثه: السنة

2020\ 2 \6:  التارٌخ 

ً كتابًةرقما

غائبغائبغائبغائبخالدحسن الخلٌف 11612

غائبغائبغائب14عبدالرحمن أمنة المصطفى الفرج 21721

غائبغائبغائبغائبعبدالكرٌمحمزه دٌاب33009

غائبغائبغائبغائبحٌانرانٌا النابلس43079ً

غائبغائبغائب21محمدصفا كرٌم53616

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود63829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن73846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن83888

غائبغائبغائبغائبمحمدأسماء محمد األحمد94090

غائبغائبغائبغائبسعٌدجهاد مصطفى104334

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد114418

سبع و سبعون 284977علًمرٌم الوطفه124595

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن134607

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم144676

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم154748

غائبغائبغائبغائبكرٌمامٌره زروف164817

غائبغائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي175033

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان185151

غائبغائبغائبغائبأمٌنمٌس الحداد195281

تسع و ستون 214869مشهورنسرٌن سلوم205343

غائبغائبغائبغائبشٌماء حاج رحمون215375

غائبغائبغائبغائباحمدوالء المسعود225379

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش235390

غائبغائبغائبغائبمحمدقمر الزعب245395ً

إحدى و خمسون 222951أحمدابراهٌم الخلٌل255535

ثالث و ثمانون 295483عبد الرزاقبشرى شمعون266149

تسع و ثالثون 3939غائبولٌدماري روز مقدس276180ً

2020-2019: العام الدراسً 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع
مالحظات

سنة ثالثة راسبون

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئيس شعبة االمتحانات          رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د.أ

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

محمد الحركي: مسجل

سهام زيدان. أ: مدقق
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م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع
مالحظات

سنة ثالثة راسبون غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج286244

ثالث و أربعون 162743زٌنب العل296625ً

إحدى و سبعون 274471عبد هللاابراهٌم عبد هللا الخطاب306818

أربع و ثالثون 3434غائباحمدأسامه احمد الجنٌد316869

خمس و خمسون 292655ٌوسفرامً ٌوسف جوخدار326932

ست و خمسون 253156سلٌمانندى الفارس336945

اثنتان و ستون 233962محمودنور محمود العلوش346997

غائبغائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء عبد المجٌد االبراهٌم356999

غائبغائبغائبغائبٌاسرمها ٌاسر عراب367106ً

غائبغائبغائبغائبهٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان377153

ست و عشرون 2626غائبعبد الهاديرهف الضامن 387756

غائبغائبغائب17ٌوسفمٌساء المحمود397827

ثمان و عشرون 2828غائبمحمدشحادة العلً 12831

سبع و عشرون 2727غائبمحمودمحمد الصطٌف 22876

خمسون 242650عبدالحمٌدعبد العزٌز الفهد34335

خمس و ثالثون 112435محمدمصعب الدانً 45694

تعهدثمان و خمسون 5858غائبعمرلماس خطاب 56297

غائبغائبغائبغائبتٌسٌردعاء كرٌم13586

خمس و أربعون 123345محمدفاتن الهواش23664

خمس و ستون 234265تامرآنا قنزوع33710

سبع و أربعون 113647جمعهمحمد دعبول43750

سبع و أربعون 192847ابراهٌم محمد اٌاد العبد54747

خمسون 222850علًأحمد الحمٌد64775

غائبغائبغائب15نصرهبه عزٌز 75055

غائبغائبغائبغائبمحً الدٌنصفا المصطفى85094

سبع و ستون 234467محمودسعد السلوم95098

(سنة ثالثة )مستنفدون 

   سنة رابعة تخلف ثالثة

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئيس شعبة االمتحانات          رئيس لجنة الرصد
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سنة ثالثة راسبون سبع و خمسون 154257طهخالد طه محمد105132

سبع و ثالثون 3737غائبتركًمحمود الترك115203ً

سبع و خمسون 144357محمدمٌادة المحمد السعٌد125253

تسع و ثالثون 93039رضوانمحمد سمٌر135451

غائبغائبغائب7حسٌنمصطفى حسٌن المحمد145498

ثالث و خمسون 163753فرجخالد فرج العبدهللا155584

غائبغائبغائب11خالدمحمد خالد علوش165662

تسع و خمسون 164359فٌصلبتول األخرس176073

غائبغائبغائب11حسٌن الخالد186158

غائبغائبغائبغائبزٌادماري الناصر196177

غائبغائبغائبغائبحسٌن حالوة206219

ست و ثمانون 295786رعدمعانً الهمٌش216289

غائبغائبغائبغائبأحمد سحر الطوقانً 226940

إحدى و أربعون 113041ٌاسر رؤى حنوف 237435

ثمان و أربعون 212748محمدبشٌر قسوم14185

ثمان و خمسون 193958محمدعٌدتامر السمٌر 24319

غائبغائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى113055

غائبغائبغائبغائبرضواناخالص النداف213175

غائبغائبغائب24عبد الرحمناالء سواري313208

غائبغائبغائبغائبمحمددالل مسعود413266

غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود513275

غائبغائبغائبغائبمحمد حٌانخالد البسٌرٌن613331ً

ثمان و سبعون 176178ٌوسفعلٌاء الٌوسف713388

غائبغائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب813446

غائبغائبغائب12سامًحسن الزٌن913524

(مستنفدون )سنة رابعة 

أستضافة إدلب حملة

(حملة)إستضافة الفرات 

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئيس شعبة االمتحانات          رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د.أ
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إحسان الحصني: قارئ
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سنة ثالثة راسبون غائبغائبغائبغائبأحالم الصطٌف 114103

غائبغائبغائب27عبد الحنانبٌان الحسن214105

إحدى و ستون 233861احمدسالم مصٌطف314116

غائبغائبغائبغائبعدنانرنا االسعد414188

خمس و أربعون 153045محمودامجد الدٌبان514257

سبع و عشرون 2727غائبعبد الرزاقمحمود العبد614306

ثالث و سبعون 264773حسٌنماجدة الحمود714329

ثالث و أربعون 202343عٌطانمصطفى المحٌمٌد814354

اثنتان و أربعون 172542محمودوجدان العمر917024

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئيس شعبة االمتحانات          رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار                د.أ

نورا الحاج زين: أمين السر
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