
   /        1/    الصفحة 

جامعة حماة

الحاسوب التربوي :المقرركلية التربية
دبلوم تأهيل تربوي نظامي

نظري+ عملي :  نوع االمتحان : التاريخ 

ً كتابةرقما

1
صالح االبراهيم2226

غائبغائبغائب26

2
حمزة حمشو احمد2230

غائبغائبغائبغائب

3
منعم القاري2235

غائبغائبغائبغائب

4
مضر امين2248

غائبغائبغائبغائب

5
رائد بديوي2254

غائبغائبغائبغائب

6
طارق العبد هللا2262

أربعون 4040غائب

7
علي رستم2268

غائبغائبغائبغائب

8
بالل سلطان2274

غائبغائبغائب26

9
2276

ست و ثالثون 3636غائبسامي العبد هللا

10
عقبة القناص2287

غائبغائبغائبغائب

11
ديانا سيفو2306

غائبغائبغائبغائب

12
مرح زهور2307

ثمان و خمسون 5858غائب

13
ربا المحمد2320

خمس و ثالثون 171835

14
ماهر المحمد2327

غائبغائبغائبغائب

15
حازم السيد احمد2330

غائبغائبغائبغائب

16
ارام ديوب2341

ستون 6060غائب

17
محمد زكريا الجانودي2342

خمسون 5050غائب

18
احمد البرازي2345

غائبغائبغائبغائب

19
احمد ماهر قسوم القاضي2350

غائبغائبغائبغائب

20
يوسف بكور2354

غائبغائبغائبغائب

الراسبون

العالمة
مالحظات

األولى: الدورة

الثاني:مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعي
نظريعملياسم األباالسم والشهرة

2020-2019: العام الدراسي 

عميد كلية التربية  

درغام الرحال. د.أ

  رئيس شعبة االمتحانات          رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار       د
نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:مدقق

احسان الحصني: مسجل

هوازن شربا:قارئ 
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نظري+ عملي :  نوع االمتحان : التاريخ 

ً كتابةرقما

العالمة
مالحظات

األولى: الدورة

الثاني:مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعي
نظريعملياسم األباالسم والشهرة

2020-2019: العام الدراسي 

21
احمد سعيد2355

أربع و ثالثون 3434غائب

22
هشام الكيال2357

غائبغائبغائبغائب

23
هشام االحمدتي2357

غائبغائبغائبغائب

24
محمد الدالي2366

غائبغائبغائبغائب

25
فادي الحسين2387

غائبغائبغائبغائب

26
2393

اثنتان و أربعون 4242غائبشذى الطماس

27
محمد علي هي2407

غائبغائبغائبغائب

28
عمران االشرم2414

غائبغائبغائبغائب

29
حسن العكاري2419

ست و أربعون 4646غائب

30
احمد العساف2431

اثنتان و ثالثون 3232غائب

31
دعاء عنتر2433

غائبغائبغائب26

32
بهزاد ناسو2449

غائبغائبغائبغائب

33
حمادة المصري2438

غائبغائبغائب26

34
عبد الملك األحمد2417

غائبغائبغائبغائب

35
امير ناصر2410

غائبغائبغائبغائب

36
سيف الدين العكاري2423

غائبغائبغائبغائب

عميد كلية التربية  

درغام الرحال. د.أ

  رئيس شعبة االمتحانات          رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار       د
نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:مدقق

احسان الحصني: مسجل

هوازن شربا:قارئ 


