
جامعة حماةكلية التربية

/3/اللغة العربٌة: المقرر

الثالثه: السنة

2020\ 2 \12:  التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمن أمنة المصطفى الفرج 11721

ثالث و أربعون 4343غائبعبدالكرٌمحمزه دٌاب23009

غائبغائبغائبغائبحٌانرانٌا النابلس33079ً

غائبغائبغائب22محمدصفا كرٌم43616

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود53829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن63846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن73888

غائبغائبغائبغائبمحمدأسماء محمد األحمد84090

غائبغائبغائبغائبصالحنهى المصطفى94264

غائبغائبغائبغائبسعٌدجهاد مصطفى104334

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد114418

غائبغائبغائب21صطوف مهند عوٌس124530

أربع و ثمانون 147084علًمرٌم الوطفه134595

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن144607

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم154676

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم164748

غائبغائبغائب14خلٌللٌلٌان ابراهٌم174802

اثنتان و عشرون 14822ابراهٌم ندى رزق184807

تسع و أربعون 183149اسماعٌلزاهر العبدهللا العبدالرحمن194898

غائبغائبغائبغائبمحمدعال المصري205025

غائبغائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي215033

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان225151

غائبغائبغائبغائبأمٌنمٌس الحداد235281

غائبغائبغائبغائبشٌماء حاج رحمون245375

غائبغائبغائبغائباحمدوالء المسعود255379

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش265390

غائبغائبغائبغائبمحمدقمر الزعب275395ً

غائبغائبغائب25أحمدابراهٌم الخلٌل285535

أربع و ثالثون 221234حاتممحمد السلوم295630

تسع و ثمانون 286189عبد الرزاقبشرى شمعون306149

اثنتان و عشرون 19322فاديمارٌنا عوكان316188

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

عميد الكلية  

درغام الرحال. د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن.عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان.أ:أمين السر

فارس طاهر.م:مسجل

رزان الشيحاوي.أ: 1مدقق

انعام خطاب.م:2مدقق



جامعة حماةكلية التربية

/3/اللغة العربٌة: المقرر

الثالثه: السنة

2020\ 2 \12:  التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

غائبغائبغائب15عبدالرزاقشٌماء عفس326228

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج336244

خمسون 193150ولٌدرباح الكردي346246

ست و ستون 204666احمدعبدالكرٌم احمد كردي356608

ستون 263460زٌنب العل366625ً

إحدى و خمسون 193251حسنبكور حسن العمر376654

اثنتان و ثالثون 171532أحمدمصطفى أحمد االحمد386813

ثمان و أربعون 133548عبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره396822

غائبغائبغائب5احمدأسامه احمد الجنٌد406869

اثنتان و ثالثون 191332زٌاداحمد زٌاد الشاوٌش416876

أربع و أربعون 182644محمودخلفه محمود الهالل426916

إحدى و ثالثون 23831صفوان رٌما فراشة 436937

سبعون 185270سلٌمانندى الفارس446945

إحدى و خمسون 163551غسانبدٌعه غسان ابو العٌون456959

غائبغائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء عبد المجٌد االبراهٌم466999

تسع و عشرون 151429عبد الحكٌمجمال عبد الحكٌم قسوم477046

غائبغائبغائبغائبٌاسرمها ٌاسر عراب487106ً

ثماني عشرة 18018عبد الكرٌممحمد عبد الكرٌم العمر497148

غائبغائبغائبغائبهٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان507153

غائبغائبغائب16امٌننعمه امٌن المحمد517222

أربع و ثالثون 151934محمودسعد النعسان527428

غائبغائبغائب23موفقروعة جنٌد537440

تسع و خمسون 253459أحمدجمٌله االسعد12784

ثمان و أربعون 4848غائبهشامرغد الشب22884

غائبغائبغائبغائبابراهٌممحمد عٌود33057

ست و أربعون 222446خالدسامً المرع45342ً

إحدى و خمسون 222951محمدمصعب الدان55694ً

سنة رابعة تخلف ثالثة
سبع و أربعون 272047أحمدعبدالمعطً الزرٌق12997

سبع و ثالثون 152237محمدابراهٌم االبراهٌم23319

غائبغائبغائب18علٌويتوفٌق العلٌوي الحلب33351ً

غائبغائبغائبغائبتٌسٌردعاء كرٌم43586

(مستنفدون)السنة الثالثة 

عميد الكلية  

درغام الرحال. د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن.عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان.أ:أمين السر

فارس طاهر.م:مسجل

رزان الشيحاوي.أ: 1مدقق

انعام خطاب.م:2مدقق



جامعة حماةكلية التربية

/3/اللغة العربٌة: المقرر

الثالثه: السنة

2020\ 2 \12:  التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

أربعون 221840أحمدمهند الخالد53596

غائبغائبغائب26ٌوسفٌانا عقاد63617

اثنتان و ثالثون 42832الولٌدوفاء الحفٌان73712

غائبغائبغائب24فٌصلنجاه الحسٌن83757

سبع و خمسون 253257عٌسىمٌالد بشور93780

غائبغائبغائب24خالدعبد الكرٌم المحمود103810

ثالث و ستون 253863فؤادنبهان النبهان113939

عشرون 2020غائبفخريٌامن الحسٌن123971

اثنتان و أربعون 222042محمدخالد العبدهللا134073

غائبغائبغائب26محمودرشا رشٌد144181

غائبغائبغائب24عبد الكرٌممحمد ربٌع تركاوي154485

ثالث و ستون 273663محمدعبٌر المصطفى164623

غائبغائبغائب14حسنحسٌن الناصر174624

تسع و ثالثون 231639عز الدٌناسامه االبراهٌم184638

غائبغائبغائب24سمٌر مٌرنا دونه194648

ثمان و ثالثون 211738ابراهٌم محمد اٌاد العبد204747

غائبغائبغائب19ابراهٌم عبد العزٌز االبراهٌم214895

إحدى و أربعون 212041مظهرمهند حران224929

ثالث و أربعون 212243حسنمصطفى حسن الحسٌن234977

ثالثون 171330عبدالمجٌدعبد الباسط الحمص244989ً

غائبغائبغائب20نزارمعتصم الكرم255018

اثنتان و ستون 243862ولٌدمحمد المصطفى العمر265104

أربع عشرة 14014عزمًضٌف هللا الخالد275110

ثمان و أربعون 143448أحمدعمار القدور285125

تسع و ثالثون 231639عزمًعبد الرزاق الخالد295138

سبع و عشرون 20727ابراهٌمأحمد ابراهٌم الفارس305153

إحدى و ستون 184361محمد عٌدرضوان دٌب315156

ستون 204060فضلعبٌر المصٌطف325187

عميد الكلية  

درغام الرحال. د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن.عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان.أ:أمين السر

فارس طاهر.م:مسجل

رزان الشيحاوي.أ: 1مدقق

انعام خطاب.م:2مدقق



جامعة حماةكلية التربية

/3/اللغة العربٌة: المقرر

الثالثه: السنة

2020\ 2 \12:  التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

ثالث و خمسون 143953طهمهند طه الحسٌن335205

خمس و أربعون 242145عز الدٌنعالء الدٌن الحمد345224

غائبغائبغائبغائبأحمدأكرم الترك355256ً

أربعون 261440نزالنهاد العلوش365362

اثنتان و خمسون 143852سمٌرماري رٌشه375373

ست و أربعون 143246احمدمحمد األحمد الخالد385389

خمس و أربعون 222345جمعةأسامة الحسن395422

غائبغائبغائبغائبجاسمفاطمة الخلف405453

غائبغائبغائبغائبمحمد عٌدٌاسمٌن السلوم415481

ثالثون 3030غائببشرى المنال محمد425511

غائبغائبغائب24ناصحمنجد السلوم435518

أربعون 211940حسٌنمخلف الناٌف445524

غائبغائبغائب21خالدابراهٌم المحمود455534

خمسون 232750فرجخالد فرج العبدهللا465584

أربع و أربعون 251944عبدالحكٌم قصً المحمد475606

ثمان و عشرون 24428غانمعبدالرحمن عمر485608

غائبغائبغائب23حمزةعمار الخالد495613

سبع و ثالثون 152237ٌوسفعارف الخلٌل505650

خمس و ثالثون 251035خالدصبا الحسٌن515672

غائبغائبغائبغائبمحمودطاهر ماموج525684

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن سمٌرة الحسٌن 535707

غائبغائبغائب18محمودعمر الهالل545714

خمس و أربعون 172845خالدنور السعران555842

ست و ستون 214566حناكارٌنا الرباح566022ً

ثالث و أربعون 162743محمدنادٌه حدٌد576071

أربع و ستون 263864رٌاضحسن خلوف586078

ثالث و خمسون 272653محمدابراهٌم المحمدالمحمود596179

ثالث و عشرون 14923زهٌرعبد الحمٌد سلٌمان606224

عميد الكلية  

درغام الرحال. د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن.عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان.أ:أمين السر

فارس طاهر.م:مسجل

رزان الشيحاوي.أ: 1مدقق

انعام خطاب.م:2مدقق



جامعة حماةكلية التربية

/3/اللغة العربٌة: المقرر

الثالثه: السنة

2020\ 2 \12:  التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

ثالث و خمسون 183553مأمونحمزة الصمودي616229

خمس و خمسون 223355فٌصلنور الحرٌري626235

غائبغائبغائب27عارفهند حمضمض636242

غائبغائبغائب19تركًاحمد تركً الحمٌدي646509

غائبغائبغائب24مصلحمحمد مصلح الحسن656545

ست و خمسون 263056سلٌمضامن سلٌم الضامن666552

إحدى و ثمانون 285381عدنانزٌنب عدنان قسوم676572

سبعون 214970اسعدبٌان اسعد كردوش686577

غائبغائبغائب20ٌحٌىمحمود ٌحٌى الحالق السقا696605

غائبغائبغائب17ٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن706617

إحدى و أربعون 202141محمد اٌمننور محمد اٌمن قادراغا716621

إحدى و خمسون 232851انسبتول انس االحمد726626

غائبغائبغائب7محسنجمٌله محسن حمٌدي736753

غائبغائبغائب17ٌاسرعبد الغفور ٌاسر جنٌد المرع746825ً

سبع و خمسون 134457احمدخالد احمد السعد756835

ست و ستون 234366حسندٌانا حسن السلٌمان766853

ثالث و أربعون 232043احمد محمد اسماعٌل776942

غائبغائبغائب10محمد راجححسن محمد راجح االبراهٌم787045

ثالث و ستون 214263عبد الحمٌدطارق الشٌخ عمر797123

غائبغائبغائبغائبأحمدعبد الحمٌد الخضٌر 807308

سبع و خمسون 243357عبد الكرٌممحمد ربٌع تركاوي14485

خمس و خمسون 154055عبد الهاديرهف الضامن 27756

أربع و خمسون 252954مصطفىزٌنب زٌنو113051

غائبغائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى213055

غائبغائبغائب24عبد المنعمرغد حاج جدوع313066

(حملة)استضافة إدلب 

(مستنفدون)سنة رابعة 

عميد الكلية  

درغام الرحال. د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن.عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان.أ:أمين السر

فارس طاهر.م:مسجل

رزان الشيحاوي.أ: 1مدقق

انعام خطاب.م:2مدقق
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2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

ستون 243660محمودأحمد خلٌفة413084

ثالثون 21930ابراهٌمندٌم الجمعة الحدٌد513085

ثمان و خمسون 253358لؤيٌمان ادرٌس613086

غائبغائبغائبغائبحسٌناحمد الشدهان713091

إحدى و عشرون 21021محمدأحمد مك813107ً

غائبغائبغائبغائبرضواناخالص النداف913175

ستون 233760حسٌنخالد الطوٌر1013178

اثنتان و أربعون 271542تركًعالء الخلٌل1113180

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌممها المبارك1213182

غائبغائبغائبغائبحسٌنمروى احمد عٌد1313194

غائبغائبغائب25فاٌزرٌم الجرعب1413239

غائبغائبغائب25نوافناٌف المحمود1513249

غائبغائبغائبغائبمحمددالل مسعود1613266

غائبغائبغائب18زهٌرعبلة الدٌري1713267

غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود1813275

غائبغائبغائبغائبمحمد حٌانخالد البسٌرٌن1913331ً

إحدى و ثالثون 24731سلٌماحمد النداف2013363

خمس و أربعون 232245محمد صبحًربا دخان2113370

غائبغائبغائب19محمد عصامزهرة البش2213421

إحدى و أربعون 212041زٌادفٌحاء الصطٌف2313427

غائبغائبغائب23عبد الجلٌلادٌب الحسٌن2413435

غائبغائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب2513446

غائبغائبغائب24عبد الكرٌمارٌج حلو نداف2613504

غائبغائبغائب18صالحعبد هللا المحمود2713513

غائبغائبغائبغائبهشامنٌرمٌن المحمد2813519

ثمان و أربعون 252348ولٌدفاطمة جدٌع2913520

غائبغائبغائبغائبمحمدمحاسن ذكور3013533

غائبغائبغائب23احمدسماح نجار3113539

عميد الكلية  

درغام الرحال. د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن.عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان.أ:أمين السر

فارس طاهر.م:مسجل

رزان الشيحاوي.أ: 1مدقق

انعام خطاب.م:2مدقق



جامعة حماةكلية التربية

/3/اللغة العربٌة: المقرر

الثالثه: السنة

2020\ 2 \12:  التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة

غائبغائبغائبغائبرنٌم السلٌم3213613

خمس و أربعون 153045مصطفىبشار الحاتم114043

أربع و ثالثون 191534أمٌرحاتم الحسن214045

غائبغائبغائب23محمودأحمد الخالد314087

أربع و خمسون 163854صالح الدٌنشمسة عبد العزٌز414104

غائبغائبغائب26محمودساجدة االحمد514115

ستون 223860احمدسالم مصٌطف614116

غائبغائبغائبغائبصطوفمحمد الخطٌب714179

غائبغائبغائبغائبعدنانرنا االسعد814188

غائبغائبغائب24نصربشرى الصٌادي914196

تسع و خمسون 203959هشامخالد الحبوش1014221

ست و ثالثون 241236محمودامجد الدٌبان1114257

غائبغائبغائب24ابراهٌمبٌان االحمد1214267

غائبغائبغائب18عبد هللا بسام دروٌش المطرد1314268

سبع و عشرون 22527علًمحمد العساف1414275

غائبغائبغائب16محمودمروة المحٌمٌد1514278

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقمحمود العبد1614306

إحدى و ثالثون 201131عٌطانمصطفى المحٌمٌد1714354
تدمر 

ثالثون 141630احمدخالد االحمد1814358

تسع و ثالثون 162339رضواناحمد الخالد1914359

ثالث و عشرون 21223محمدمً المحمد2014362
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سبع و خمسون 174057محمودشروق المحمد2414375
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ً مالحظاتكتابًةرقما

2020-2019: العام الدراسي 

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 

النظريالعملً
المجموع

اسم األب

االولى:الدورة

(راسبون  )سنة ثالثة 

م
الرقم 

الجامعً
االسم والشهرة
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