
جامعة حماة

كلٌة التربٌة

/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2020 /  2/  12:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمن أمنة المصطفى الفرج 11721

ست و أربعون 4646غائبعبدالكرٌمحمزه دٌاب23009

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود33829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن43846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن53888

غائبغائبغائبغائبمحمدأسماء محمد األحمد64090

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد74418

غائبغائبغائب8صطوف مهند عوٌس84530

اثنتان و خمسون 5252غائبعلًمرٌم الوطفه94595

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن104607

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم114676

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم124748

اثنتان و ستون 263662خلٌللٌلٌان ابراهٌم134802

غائبغائبغائبغائبكرٌمامٌره زروف144817

ست و خمسون 203656اسماعٌلزاهر العبدهللا العبدالرحمن154898

غائبغائبغائبغائبمحمدعال المصري165025

غائبغائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي175033

صفر غائب20محمدهدى الكردي185089

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان195151

غائبغائبغائبغائبأمٌنمٌس الحداد205281

ثمان و سبعون 285078مشهورنسرٌن سلوم215343

غائبغائبغائبغائبسٌف الدٌناسراء العساف225370

غائبغائبغائبغائبشٌماء حاج رحمون235375

غائبغائبغائبغائباحمدوالء المسعود245379

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش255390

غائبغائبغائبغائبمحمدقمر الزعب265395ً

غائبغائبغائبغائبغساننور االسعد275409

ست و أربعون 123446أحمدابراهٌم الخلٌل285535

غائبغائبغائب25عبد الرزاقبشرى شمعون296149

إحدى و ستون 154661فاديمارٌنا عوكان306188

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج316244

ست و خمسون 124456احمدعبدالكرٌم احمد كردي326608

إحدى و خمسون 173451زٌنب العل336625ً

خمسون 44650أحمدمصطفى أحمد االحمد346813

غائبغائبغائب0عبد هللاابراهٌم عبد هللا الخطاب356818

ثمان و ثالثون 3838غائبعبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره366822

ست و أربعون 103646احمدأسامه احمد الجنٌد376869

سبع و خمسون 174057صفوان رٌما فراشة 386937

تسع و خمسون 194059محمودنور محمود العلوش396997

غائبغائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء عبد المجٌد االبراهٌم406999

2020-2019: العام الدراسً 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

الثانٌة: الدورة

راسبون ثالثة

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

م نورا الحاج زٌن:أمٌن السر

إحسان الحصنً: قارئ

محمد الحركً: مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة
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2020-2019: العام الدراسً 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

الثانٌة: الدورة

راسبون ثالثة غائبغائبغائبغائبٌاسرمها ٌاسر عراب417106ً

غائبغائبغائبغائبهٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان427153

غائبغائبغائب25ٌوسفمٌساء المحمود437827

ثمان و أربعون 222648أحمدجمٌله االسعد12784

غائبغائبغائبغائبابراهٌم محمد عٌود 23057

أربعون 4040غائبعمرلماس الخطاب36297

أربع و ثالثون 3434غائبمحمدمصعب الدانً 45694

غائبغائبغائبغائبعمادزٌنه حمص12968ً

غائبغائبغائبغائبغازيرامً االبراهٌم23518

غائبغائبغائبغائبتٌسٌردعاء كرٌم33586

غائبغائبغائبغائبرٌاضملك المحمود43708

ثمان و ثالثون 3838غائبعٌسىمٌالد بشور53780

أربع و خمسون 84654محمدشهناز محمد الحسن64445

غائبغائبغائبغائبموفقنور موفق البرازي74512

غائبغائبغائب16عبدالكرٌمعلً علً ه84571ً

غائبغائبغائبغائبناٌفٌاسمٌن الحمدو94792

أربع و خمسون 5454غائبمحٌمٌدمرٌم الحمود104816

خمسون 5050غائبصالحفاطمه صالح المحمد114923

اثنتان و سبعون 205272مظهرمهند حران124929

ست و أربعون 143246محمودأٌهم محمود الحسن135003

غائبغائبغائبغائبعمرخولة خضر145011

غائبغائبغائبغائبنصرهبه عزٌز 155055

تسع و ثالثون 93039محمدنور المزعم165093

خمس و ستون 174865أحمدعمار القدور175125

غائبغائبغائب0عطٌهوالده العطٌه االحمد185174

غائبغائبغائب12فضلعبٌر المصٌطف195187

غائبغائبغائبغائبحسٌنصهباء حاتم205221

أربع و خمسون 84654محمدرافع البكري215310

غائبغائبغائب10حسٌنأحمد حسٌن الحسٌن225385

غائبغائبغائبغائباحمدمحمد األحمد الخالد235389

تسع و ثالثون 93039غضبان خلٌف غضبان محمد 245428

غائبغائبغائب17عبد الحلٌمحسن رحمون255456

غائبغائبغائب14حسٌنمصطفى حسٌن المحمد265498

غائبغائبغائبغائباحمدمرح صطوف275515

غائبغائبغائبغائبجاكلٌن برهوم285520

اثنتان و أربعون 83442أحمدشاهة ابو كشتو295538

ست و أربعون 04646عمرابراهٌم البن305646ً

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنسمٌرة الحسٌن315707

غائبغائبغائبغائبمحمد بوشًرٌم بوش325731ً

 سنة ثالثة مستنفدٌن 

(حملة)سنة رابعة 

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

م نورا الحاج زٌن:أمٌن السر

إحسان الحصنً: قارئ

محمد الحركً: مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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2020-2019: العام الدراسً 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

الثانٌة: الدورة

راسبون ثالثة غائبغائبغائبغائبآالء السرمان335774ً

غائبغائبغائبغائبمحمدعلً المحمد345860

غائبغائبغائب18حسٌن الخالد356158

اثنتان و أربعون 182442محمداالء حمص366282ً

ثمان و خمسون 124658سلٌمضامن سلٌم الضامن376552

غائبغائبغائب20ٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن386617

غائبغائبغائب5خالدمرٌم خالد الحالق396842

غائبغائبغائب0محمودفاطمه محمود حدٌد406870

ثالثون 3030غائبفرٌد راما فرٌج 417086

غائبغائبغائبغائبمازنأرٌج الحالق427131

ست و ثالثون 3636غائبعلًفاطمة العبد هللا437165

غائبغائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى113055

ستون 124860محمودأحمد خلٌفة213084

غائبغائبغائبغائبحسٌناحمد الشدهان313091

ثالث و أربعون 152843محمدأحمد مك413107ً

خمس و سبعون 175875أحمدعمر حمٌدان513165

غائبغائبغائبغائبرضواناخالص النداف613175

غائبغائبغائب26عبد الرحمناالء سواري713208

غائبغائبغائب16عبد هللااٌمان االمٌر813240

غائبغائبغائبغائبمحمددالل مسعود913266

اثنتان و خمسون 262652زهٌرعبلة الدٌري1013267

غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود1113275

غائبغائبغائب15علًتركٌة  االبراهٌم االحمد1213299

إحدى و ستون 194261عبد العزٌزاٌمان العمر1313367

ثالث و خمسون 134053ٌاسراالء االبراهٌم1413400

غائبغائبغائب21محمد عصامزهرة البش1513421

غائبغائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب1613446

غائبغائبغائبغائبنجٌباحمد الشام1713449ً

غائبغائبغائب19سمٌرفاطمة سلهب1813481

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمارٌج حلو نداف1913504

غائبغائبغائب17ابراهٌمعائشة مرع2013516ً

الرقةست و خمسون 124456احمدسالم مصٌطف114116

الرقةسبع و أربعون 153247محمداالء الرحال214128

غائبغائبغائب8حسٌنهٌا الحمٌدي314146

غائبغائبغائب23مصطفىعبد هللا حسو414160

غائبغائبغائبغائبنزارعبد االرزاق بحري514216

أربع و ستون 145064عبد الرزاقماجدة شرار614260

الرقةغائبغائبغائبغائبمحمودمروة المحٌمٌد714278

الرقةأربع و خمسون 104454محمد ٌحٌىغفران الحمدي814279

(حملة)استضافة إدلب 

(حملة)إستضافة الفرات 

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

م نورا الحاج زٌن:أمٌن السر

إحسان الحصنً: قارئ

محمد الحركً: مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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/2/الحاسوب التربوي: المقرر
الثالثه: السنة

2020 /  2/  12:التارٌخ 

مالحظاتكتابًة

2020-2019: العام الدراسً 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

الثانٌة: الدورة

راسبون ثالثة الرقةأربع و ثالثون 3434غائبعبد الرزاقمحمود العبد914306

الرقةست و أربعون 04646عارفكرم شٌخ السوق1014320

الرقةخمس و أربعون 113445حسٌنماجدة الحمود1114329

تدمرثالث و خمسون 193453عٌطانمصطفى المحٌمٌد1214354

الرقةأربع و ثالثون 102434احمدخالد االحمد1314358

الرقةسبع و خمسون 114657رضواناحمد الخالد1414359

الرقةست و خمسون 203656محمدأحمد النبهان1514365

غائبغائبغائب12محمدحمود الجاسم1614370

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

م نورا الحاج زٌن:أمٌن السر

إحسان الحصنً: قارئ

محمد الحركً: مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌة بعد التقرٌبالنسبةاسم الطالبالرقم االمتحان50ً

2626جمٌله االسعد2784

4646حمزه دٌاب3009

3838مٌالد بشور3780

4646شهناز محمد الحسن4445

5252مرٌم الوطفه4595

3636لٌلٌان ابراهٌم4802

5454مرٌم الحمود4816

3636زاهر العبدهللا العبدالرحمن4898

5050فاطمه صالح المحمد4923

5252مهند حران4929

3232أٌهم محمود الحسن5003

3030نور المزعم5093

4848عمار القدور5125

4646رافع البكري5310

5050نسرٌن سلوم5343

3030خلٌف غضبان محمد 5428

3434ابراهٌم الخلٌل5535

3434شاهة ابو كشتو5538

4646ابراهٌم البن5646ً

3434مصعب الدانً 5694

4646مارٌنا عوكان6188

2424االء حمص6282ً

4040لماس الخطاب6297

4646ضامن سلٌم الضامن6552

4444عبدالكرٌم احمد كردي6608

3434زٌنب العل6625ً

4646مصطفى أحمد االحمد6813

3838أسامه عبد الناصر نوره6822

3636أسامه احمد الجنٌد6869

4040رٌما فراشة 6937

4040نور محمود العلوش6997

3030راما فرٌج 7086

3636فاطمة العبد هللا7165

4848أحمد خلٌفة13084

2828أحمد مك13107ً

5858عمر حمٌدان13165

2626عبلة الدٌري13267

4242اٌمان العمر13367

4040االء االبراهٌم13400

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

م نورا الحاج زٌن:أمٌن السر

إحسان الحصنً: قارئ

محمد الحركً: مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق



جامعة حماة

كلٌة التربٌة

4444سالم مصٌطف14116

3232االء الرحال14128

5050ماجدة شرار14260

4444غفران الحمدي14279

3434محمود العبد14306

4646كرم شٌخ السوق14320

3434ماجدة الحمود14329

3434مصطفى المحٌمٌد14354

2424خالد االحمد14358

4646احمد الخالد14359

3636أحمد النبهان14365

عمٌدالكلٌة    

درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ

م نورا الحاج زٌن:أمٌن السر

إحسان الحصنً: قارئ

محمد الحركً: مسجل

سهام زٌدان. أ: مدقق
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درغام الرحال. د.أ

رئٌس شعبة االمتحانات          رئٌس لجنة الرصد

نورا حاكمة.عبد الحمٌد الشعار                د.أ
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سهام زٌدان. أ: مدقق
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