
1 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

/69/مرسوم-مستنفذ غائبغائبغائب18عبد الرحيمصبا الجدوع14094

غائبغائبغائبغائبعبد الحليممروه الحلو24767
/69/مرسوم-مستنفذ غائبغائبغائب18فيصلخالد العلي الرمالت34825

/69/مرسوم-مستنفذ غائبغائبغائبغائبصالحأحمد املحمد45464

/69/مرسوم-مستنفذ ست و عشرون 131326ابراهيمنورة الحسين االبراهيم55849

غائبغائبغائبغائبخضرراكان احمد65910
إحدى و أربعون 132841عبد املجيدندى العمر75938

/69/مرسوم-مستنفذ سبع و ثالثون 122537حسنوليد بلوظ85967

ثالث و ثالثون 132033محمداحمد النبهان96033

غائبغائبغائبغائبامينحنا موس ى106120
غائبغائبغائب13عبد الجوادشيماء الصيادي116133
غائبغائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعيل126388
غائبغائبغائبغائبوائليارا وائل قاورما136402
غائبغائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العيد146459
غائبغائبغائبغائببدرامجد بدر موس ى156468
غائبغائبغائبغائبحسناسماء حسن الدرويش166476
غائبغائبغائبغائبماجدهال ماجد شيخ الزور176500
غائبغائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان186501
غائبغائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السليمان196687
تسع و ثالثون 162339سامرنديمه االسعد206989

خمس و أربعون 153045سهيلغيداء العبد املحسن217018

غائبغائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد227051

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

سنة أولى راسبون

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



2 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبمحمد مصعبهيا الجندي237058
ثالث و عشرون 2323غائبعبد الحميدبتول جرجومي247072

أربع و أربعون 162844ياسينفاطمه الرشيد257095

ست و ثالثون 181836خالدرهف النجم267097

غائبغائبغائبغائبمرهفرود الشاميه277221
خمس و ثالثون 152035هيثمفرح خضور287334

غائبغائبغائب21احمدفاطمة الزهراء االحمد297358
ست و أربعون 163046بسامعبد الرحمن البردان307367

ثمان و خمسون 193958وليدندى املنصور317370

غائبغائبغائبغائبعزامساره سواس327380
سبع و أربعون 192847عبد السالمهيام ملحم فاعوري337392

غائبغائبغائبغائباحمدخديجه الخضر347418

اثنتان و أربعون 4242غائبعدنان العزو11867

غائبغائبغائبغائباكرمبتول الحميده22855
تسع و أربعون 173249خالدنعمة العبد هللا 33006

/69/مرسوم -مستنفذست و خمسون 173956محمودخديجة الصيادي43062

غائبغائبغائب14ميالد بولس اسبر53153
غائبغائبغائب18سالم السرماني63361
غائبغائبغائبغائبصبا الرجو73389
غائبغائبغائب13جاسم محمد املحمد83417
غائبغائبغائبغائبايلين محمود حمشو93470
غائبغائبغائب20رابية عمار الحسون103471
غائبغائبغائب25غيثاء الكريمان113500

حملة سنة ثانية وثالثة ورابعة 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



3 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائب17خالدرغده الحسين123811
غائبغائبغائبغائبفخرييامن الحسين133971
غائبغائبغائب17عدناناحمد الجيجاوي143985
خمس و أربعون 113445ماجدبراءه األحمد153992

غائبغائبغائب16خالدية الصبيح164175
غائبغائبغائبغائبغفران الترك174257
غائبغائبغائب20كوثر عيان184437
غائبغائبغائب22فاطمة حماد194465
غائبغائبغائبغائبعليعمر األحمد األبراهيم204514
غائبغائبغائب23محمدخالد األحمد214726
غائبغائبغائب23ميالدنيكول فتال شهدا224746
خمس و ثالثون 142135رئيفابراهيم منصور234857

غائبغائبغائب15حبيبزينا االبراهيم244868
/69/مرسوم -مستنفذإحدى و أربعون 4141غائبشاكرمصطفى الحامض255013

غائبغائبغائبغائبمحمدعال املصري265025
/69/مرسوم -مستنفذثالث و ثالثون 122133مطيعسالي الجبور275165

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمنمصطفى حلواني285304
غائبغائبغائب20خالدسامي املرعي295342
ست و أربعون 4646غائبحسنردينة العلوش305351

غائبغائبغائبغائبحسينأحمد الحمزة315581
غائبغائبغائبغائبجاسمهيفاء الجاسم325644
غائبغائبغائبغائبمحمد نافعأحمد نبعة335656
غائبغائبغائبغائبمحمد طارقراما دريس 345706

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



4 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبسمير رابعة منصور 355715
غائبغائبغائبغائبعمادحميدة السعيد365732
غائبغائبغائبغائبراما نجم375742
غائبغائبغائب13فاطمة عمعوم385834
غائبغائبغائب13ضاهرماري منصور395862
غائبغائبغائب13محمدعائشه فالحه405890
خمس و أربعون 182745ميزرحسام الخليف415961

أربعون 132740محمد سليمرزان القاسم425977
غائبغائبغائب13معروفشروق الضاهر436004
خمسون 133750بسامرنا يعقوب446025
تسع و ستون 135669زيادماري الناصر456177

غائبغائبغائبغائبمحمد محمودغالية محمود466205
غائبغائبغائبغائبايمندحام غيانة476250
غائبغائبغائبغائبمحمد مرهفموس ى بغجاتي 486286
غائبغائبغائب25عمادملك عماد البرجس496299
غائبغائبغائب22عبد الكريممحمود األحمد506316
خمسون 232750عمادعمر عماد البرجس516328
سبع و أربعون 192847شاديرشا شادي شامات526374

ثالث و خمسون 193453كاسرياسمين كاسر ميخائيل536385

غائبغائبغائب17راميعبدو عنبر546397
اثنتان و أربعون 152742تمامساره تمام املحميد556423

أربعون 152540اسامهمايا اسامه تريكه566445
خمسون 163450فؤادفدوى فؤاد هزيم576451

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



5 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

خمسون 163450الياستيما الياس دويب586503
غائبغائبغائب15محمدطارق الخليل596515
ثمان و ستون 204868عبد الكافيخالد عبد الكافي الخالد606526

غائبغائبغائب12مصلح محمد الحسن 616545
غائبغائبغائبغائبمحمودسالم الحمود 626590
أربعون 132740عرفانرنيم الطيار الصباغ636599
غائبغائبغائب22إبراهيمعالء الفارس646604
غائبغائبغائب15عبد هللاهاشم حاج عبيد656633
غائبغائبغائب22نور الدين الحسين 666650
خمس و أربعون 182745مصطفىمريم مصطفى املصطفى676661

غائبغائبغائب13ميراناالء ميران قاض ي ريحا686668
غائبغائبغائب13صبحيانور صبحي الصباغ696678
غائبغائبغائبغائبعبد الهادي موس ى الحسين 706679
خمس و أربعون 153045عبدالسالمهناء عبدالسالم الصيادي716715

تسع و خمسون 203959عبد الرؤوفماريا عبد الرؤوف العمر726721

غائبغائبغائب12احمدنور املحمد736722
ست و أربعون 163046خليلسوسن اسعد746731

غائبغائبغائب17صبا الفجر756800
اثنتان و ستون 164662محمد هاللبشرى العبدهللا766814

أربع و أربعون 143044حسننزهة املحمد776868

ستون 164460عارفمحمد أبو دهيس786924
غائبغائبغائب18محمدشيماء الحسين796958
غائبغائبغائبغائبأحمداالء الزيدان807017

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



6 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

/69/مرسوم -مستنفذغائبغائبغائبغائبسليمانيارا ابراهيم817069

غائبغائبغائب15غبد السالمرباح طنيش827075
خمس و أربعون 172845حافظنبيلة الحمادي837076

غائبغائبغائبغائبطرادهديل الدعاس847077
غائبغائبغائب20احمدمحمد العلي857093
إحدى و أربعون 182341فارسالحمزه املرعي867116

غائبغائبغائب17خالدساره الطماس877142
تسع و ثالثون 122739عبد الستارآالء القناص887195

غائبغائبغائب19نديمنور باشا897204
أربع و خمسون 153954عليايمان العباس907231

غائبغائبغائبغائبهيثملجين تقال917238
ثالث و عشرون 2323غائبحسينيوسف الصطوف927249

ست و خمسون 193756وائلريما فالحه937263

غائبغائبغائب17سامراليز تريكه947269
ست و أربعون 163046عدنانأحمد علوش957304

غائبغائبغائبغائبعبد الكريمفاطمة قدور967310
غائبغائبغائبغائبمحيسنرياض السلوم977312
تسع و خمسون 203959حسينمحمد الحكيم987315

إحدى و أربعون 142741حسنغنى النجار997321

اثنتان و أربعون 152742مأمونباسمة عرابي1007324

أربع و ستون 253964احمدساجده العريمش1017339
غائبغائبغائبغائبعدناندعيم الصطوف1027343
ثمان و خمسون 213758محمد نصرنهى الحفيان1037349

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



7 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبعمرأحمد جعبو1047366
غائبغائبغائبغائبعمراسراء نجم السيد1057374
غائبغائبغائبغائبعيبد البارييوسف الشمالي1067376
غائبغائبغائبغائبعبد العزيزأماني العيس ى1077382
سبع و أربعون 153247عمربشرى دياب1087383

أربع و أربعون 212344عبد الحميدبراء السليمان1097385

غائبغائبغائبغائبقص يمليا البارودي1107393
غائبغائبغائب18عليخالد الراشد1117394
غائبغائبغائبغائبمصطفى محمد البكور 1127398
تسع و أربعون 173249خالدسهاد فجر1137402

غائبغائبغائبغائبخالدغالية الرواس1147403
تسع و ثالثون 3939غائبأحمدرهام العبد هللا1157419

خمس و ستون 145165ناصحملى الخضر1167421

أربع و أربعون 172744صفواناالء الحيط1177431

غائبغائبغائبغائبمروانهاني الحالق السقا113003
غائبغائبغائبغائبعفيفبشار الدندل213039
غائبغائبغائب17ساميبشرى الخليل313040
غائبغائبغائب13مصطفىآية سطوف413041
/69/مرسوم-مستنفذصفر 25غائباحمد ياسرنور جاويش513042
غائبغائبغائبغائبعبد الحليمهدى اليوسف613057
اثنتان و أربعون 152742عبد هللاديانا السرماني713069

اثنتان و أربعون 172542عبد الجبارأماني دناور 813078

ثالث و عشرون 2323غائبعبد الرحمنمريم بسيريني913082

استضافة ادلب حملة 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



8 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبابراهيمنديم الجمعة الحديد1013085
غائبغائبغائبغائبحسينأحمد الشدهان1113091
غائبغائبغائبغائبعليرشان محمد ديب1213122
غائبغائبغائبغائبمحمد عليشهد الحاج لطوف1313133
تسع و أربعون 153449عبد هللاابراهيم عبد هللا املحمد1413185

غائبغائبغائب15محمودعبد الرزاق خليفة1513195
غائبغائبغائبغائبشاهررنيم موقع1613213
غائبغائبغائبغائبناصربراءة الناصر1713243
غائبغائبغائب15محمودحسن الشمري1813250
غائبغائبغائب15عبد املنعمبتول محمد1913257
غائبغائبغائبغائبياسرمصطفى حموش2013272
أربع و أربعون 4444غائبنوريلطيفة سرماني2113273

غائبغائبغائب15عامرخديجة نداف2213293
سبع و أربعون 133447بشير رشا ماض ي2313306

غائبغائبغائب12هيثمآالء مصري2413318
ثمان و عشرون 2828غائبفيصلآالء عامودي2513322

غائبغائبغائبغائبمازنفاطمة أبو زيد2613327
غائبغائبغائبغائبدحامفاطمة االبراهيم2713347
غائبغائبغائبغائبضياء الدينصباح دامس2813352
خمسون 133750أحمدآية البكور2913357
إحدى و ستون 174461عبد العزيزايمان العمر3013367

غائبغائبغائبغائبنجيبهند االبراهيم3113408
غائبغائبغائبغائبمحمدمضر ناصر الدين3213417

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



9 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

خمس و خمسون 253055عبد الكريمريم طحان3313426

غائبغائبغائبغائبفياضداليا فياض عرنوس3413429
غائبغائبغائب15عبد الجليلأديب الحسين3513435
غائبغائبغائب8محمد جمالنرمين سعد الدين3613442
غائبغائبغائبغائبعبد املعطيبشار الهليل3713445
غائبغائبغائب21فاضلنهلة شبيب3813446
غائبغائبغائبغائبنجيبأحمد الشامي3913449
غائبغائبغائب13نجيبمحمد الشامي4013451
غائبغائبغائبغائبرياضشهامة الوضيحي4113455
غائبغائبغائب16فاتحنسرين التناري4213456
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمبراء مصيني4313463
غائبغائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة4413466
غائبغائبغائب13ميالدمحمد نور كاش4513471
غائبغائبغائبغائباحمدمحمد مصيني4613472
غائبغائبغائبغائبمنيرملا نجم4713475
غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقحنين حمشو4813477
غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمة العلي4913483
سبع و خمسون 183957أحمد ماهرمصطفى العوض5013486

غائبغائبغائب16محمدجهيدة الحاج5113489
غائبغائبغائبغائبخيرومنى عبد الغفور5213495
غائبغائبغائبغائبمحيميدأحمد املحمود5313497
غائبغائبغائبغائبهيثمرامي تنزري5413498
غائبغائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا5513505

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



10 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبطهعبد السالم العلي5613507
غائبغائبغائب15سميرسارة قصاص5713510
غائبغائبغائبغائبمحمودحال التوم5813511
غائبغائبغائبغائبمحمدنور الدباس5913512
غائبغائبغائب15صالحعبد هللا املحمود6013513
ثالث و ثالثون 151833خالدعامر الجاسم6113515

غائبغائبغائبغائبهشامنيرمين املحمد6213519
غائبغائبغائبغائبحسن رجاء حسون 6313521
غائبغائبغائب15عمرانفاطمة عبد الغني6413525
غائبغائبغائبغائبأكرممحمد اليوسف6513534
غائبغائبغائبغائبموس ىمرح حنا6613535
غائبغائبغائبغائبعبد الكريمعدنان االبراهيم6713537
غائبغائبغائبغائبسماح النجار6813539
غائبغائبغائبغائبكمالإلهام سبيع6913541
غائبغائبغائبغائبموفقعليا حبش7013543
غائبغائبغائبغائبحسينأحمد الحمود7113545
غائبغائبغائبغائبعمادفاطمة عيد7213547
تسع و أربعون 173249محمودمكية األسعد7313548

غائبغائبغائب12ماجدعبدهللا الخضر7413549
غائبغائبغائبغائبمحمد خالدنور صالحو7513551
غائبغائبغائبغائبهيثمسميحة املرعي7613559
ثمان و ثالثون 172138ياسرفاطمة الحسين7713563

اثنتان و خمسون 153752غسانريم السمير7813564

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



11 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبمحمودآمنة الديري7913570
غائبغائبغائب15محمد نجدتراما الجاجي8013573
غائبغائبغائب15أحمدمحمد االبراهيم8113580
خمس و ثالثون 122335أنسمحمد الحاجي8213581

غائبغائبغائبغائبسعيدفؤاد كرابيج8313583
غائبغائبغائبغائبمحمديوسف الزهران8413585
تسع و أربعون 153449طالبحنان طالب قاق8513589

غائبغائبغائبغائبعمرحسين بكور8613591
غائبغائبغائب15محمد جمالسلوان شبب8713594
غائبغائبغائبغائبأمعهدوسيم الناعس8813596
غائبغائبغائبغائبمحمد عادلعال سيجري8913602
غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقطه الخالد9013606
غائبغائبغائبغائبعبدهللابشار سلمو9113610
غائبغائبغائب13عبد الفتاحمنى الشغري9213612
غائبغائبغائب15حازم عبد هللا خيارة 9313616
غائبغائبغائب13نوريأماني شنان9413627
غائبغائبغائبغائبياسر راما كروم 9513631
ثمان و أربعون 143448حسانعال املحمد9619001

اثنتان و خمسون 173552خليف محمد املحمد 9719002

أربع و أربعون 192544محمودريم املحمد9819012

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمن هيا الطعمة9919023
أربع و ثالثون 3434غائبحمدوخولة املحمد الدناور10019030

إحدى و خمسون 213051نضال براءة دياب10119032

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



12 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

ثالث و ثالثون 151833واصل غادة نور الشعبان10219055

غائبغائبغائبغائباحمد رأفت االحمد 10319059
غائبغائبغائب16يوسف ايغد العمر 10419083
أربع و أربعون 172744مجاهد ايهم القره حسن 10519090

اثنتان و ستون 164662يونسجوليانا امليهوب10619097

ست و أربعون 192746ايميل ليليان محفوض 10719100

غائبغائبغائبغائبعبد اللطيفخلدون كعيد10819111
ثمان و أربعون 163248خالد محمد املحيميد 10919112

إحدى و خمسون 163551عبد العظيملؤي عبد العال11019140

ثمان و أربعون 163248أحمدسميرة خطاب11119146

غائبغائبغائب15موفقمصطفى الحلوا114082
غائبغائبغائب13حسنمحمد قطاش214202
غائبغائبغائبغائبمحمدموج الحمدو314266
غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقفاطمة الغالي414333
ست و خمسون 154156محمدلينا حميدي514351

غائبغائبغائب15محمددالل تويت614355
ثالث و خمسون 193453احمد اميننور الحسن714400

غائبغائبغائبغائبمصطفىنور الهدى هويس814422
غائبغائبغائب15مصطفىانور املحمد914458
غائبغائبغائبغائبعمادلوليتا استنبولي1016005
غائبغائبغائب18بدرصبحية الدرع1116039
غائبغائبغائب28ابراهيمفاطمة البكور1216041

استضافة الحسكة حملة 

استضافة الرقة حملة

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



13 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

إحدى و أربعون 132841طهبيداء الحجي االدريس114004

غائبغائبغائب15مصطفىمحسن البليخ214032
غائبغائبغائب14مصطفىمحمد عثمان التمر314054
/69/مرسوم-مستنفذتسع و خمسون 154459فوازدانيا الخلف 414059
/69/مرسوم-مستنفذست و خمسون 223456عبد الحكيم عامرأحمد ويسو514095
غائبغائبغائبغائبياسرعبد الكريم الخلوف614102
خمسون 153550حسيننبيل الحاج حسين714108
غائبغائبغائبغائبمحمودساجدة األحمد814115
إحدى و ستون 154661احمدسالم مصيطف914116

غائبغائبغائب15محمدنور العاني1014151
غائبغائبغائب21يوسفمحمد حاج علي1114153
/69/مرسوم-مستنفذسبع و أربعون 133447محمودحسين الرحال1214167
غائبغائبغائبغائبعليحسين الحسين1314189
غائبغائبغائبغائبعليمجد العبدو1414195
غائبغائبغائبغائبمحمودآالء العبدهللا1514205
غائبغائبغائب15جمالرشا رمضان1614206
غائبغائبغائب14حموداسامة العلي1714240
غائبغائبغائب18خالدخديجة الداشر1814249
غائبغائبغائب25أحمدمريم املشعل 1914253
غائبغائبغائبغائباسماعيلمياسة املحمد2014259
غائبغائبغائب14عبد هللابسام درويش املطرد2114268
غائبغائبغائب24عليمهند أحمد الشيخ2214274
غائبغائبغائب15ابراهيمعبد هللا العبد هللا2314282

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق
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جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائب23حسن عبد االله العليوي2414285
إحدى و أربعون 142741عبد الحميدصفا املصري2514302

غائبغائبغائب17محمد حمود الجاسم 2614307
غائبغائبغائب21غازيأميرة حجي عمر2714311
غائبغائبغائبغائبابراهيمعمرو الصايل2814318
/69/مرسوم-مستنفذتسع و أربعون 123749محمدبشار العمر2914323
غائبغائبغائبغائبمصطفىمنذر البليخ3014324
غائبغائبغائب13حسينعامر العليوي3114336
غائبغائبغائب12نايفمحمد عاشور3214353
غائبغائبغائبغائبعدنانعبد القادر املحمد العبيد3314357
غائبغائبغائب15محمود خلف العيس ى 3414363
غائبغائبغائبغائبهاللمحمد امين الحسين3514371
غائبغائبغائب15جاسمريم الجاسم3614372
غائبغائبغائبغائبفريدعبد الستار رمضان الجراد3714381
غائبغائبغائب15محمد نورابي حسن االبراهيم3814382
غائبغائبغائب20ابراهيمخليل السدحان3914384
غائبغائبغائب22محمودوسيم الحسن4014409
غائبغائبغائب15طه محمد نور الصغير4114411
غائبغائبغائبغائبمحمد نورابراهيم الحاج ابراهيم4214421
غائبغائبغائبغائبمحمدنعيمة محمد املحسن4314428
غائبغائبغائب14شكريرودي شيخو4414432
غائبغائبغائبغائبمحمودختام املحمد4514438
غائبغائبغائب15بسامسهام العبدهللا4614442

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق
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جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائب27احمدغيداء فخري4714452
ست و أربعون 182846ناصرمريم املوس ى4816025

غائبغائبغائبغائبخليلبشرى حنظل4920002

غائبغائبغائب14راغبمحمود الخليل114207
غائبغائبغائب14عبطانمصطفى املحيميد214354
غائبغائبغائب21فراساسراء الفارس314377
غائبغائبغائب13حسنحسين حسن414390
غائبغائبغائب12حسين علي العبيد514414
غائبغائبغائبغائبعمررجاء الحمود614417
32غائبهالة علوان714435
غائبغائبغائب18عبد املعينصفاء ضهراوي814455
أربع و أربعون 172744أحمدفرح املطلق919014

غائبغائبغائبغائبعبد الغفورمحمد الكناص1019103

غائبغائبغائبغائبعبد هللاآالء حوايني112374
غائبغائبغائبغائبحمدونسمة العلي214198
غائبغائبغائبغائبأحمدعبد الحكيم الياسين314223
غائبغائبغائبغائبعبد هللاآالء صوايني414225
غائبغائبغائب12محمدبالل عبدو514288
غائبغائبغائبغائبعبد اللحكيممصطفى املصطفى614293
غائبغائبغائبغائبمصطفىياسمين املحمد714304
غائبغائبغائب15خالدنور الهدى االحمد814319
غائبغائبغائب15حسينعبد هللا فالحة914335

استضافة دير الزور حملة 

(حملة )استضافة تدمر 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق



16 الجمهورية العربية السورية

جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبعبد الحليماسامه العمر1014346
خمس و أربعون 172845محمدراما املانع1114379

غائبغائبغائبغائبطاللسليمان طيباني1216046
غائبغائبغائبغائبمروانحياة الصالح1316057

غائبغائبغائبغائبعبدالسالم احمد الخلف 117012
غائبغائبغائبغائبناصرلينا االحمد217026
غائبغائبغائب17خلف خلود خسارة 317032
غائبغائبغائب16عليياسمين عبد هللا 417035
غائبغائبغائب16عبدنادية االحمد الفياض517036
غائبغائبغائبغائبمحمد تغريد عليوي617041
غائبغائبغائبغائبحجيعبد الواحد الهنيدي717049
غائبغائبغائبغائبشحادةهنودة شحادة الغضبان الهندي817051
غائبغائبغائب16خليل اريج نجم 917056
غائبغائبغائبغائبمحمد امل الهنيدي1017058
غائبغائبغائب19عباس زهرة الحسن 1117061
غائبغائبغائب15عبد الجليل فاطمة املحمد 1217071
غائبغائبغائبغائبقاسمبتول االسماعيل املالوي 1317075
اثنتان و خمسون 153752دانيا عبد الزبيدي 1417077

غائبغائبغائب17سندس فياض 1517081
غائبغائبغائب16جاسمميس الريم نايف1617087
غائبغائبغائب15اريج العيس ى 1717090
غائبغائبغائبغائبنية تفتنازي1817091

(حملة)املنقطعون 

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق
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جامعة حماه كلية التربية

2020-2019العام الدراس ي   (تاريخ وجغرافية)علوم اجتماعية 

ً رقما
ً
كتابة

األولى : الدورة الفصلية 

مالحظات إضافية النظري
املجموع

م
الرقم 

الجامعي
العملياسم األباالسم والشهرة

نظري+عملي :   نوع االمتحان 

األولى: السنة
الثاني :مواد الفصل  2020  /2/ 4:  التاريخ 

غائبغائبغائبغائبحسين عايدة الحسين1917094
غائبغائبغائبغائباسعدشيماء حمادي املشور2017095
غائبغائبغائب17إبراهيمرويدة الحجي2117109
غائبغائبغائبغائببشائر املطر2217116
غائبغائبغائب22سحر السعيد2317117
غائبغائبغائبغائبمحمد خيرهبة هللا املحمود البكور2418007
أربع و ثالثون 3434غائبياسمين الرحوم 2518008

غائبغائبغائب15عليهيفاء الحسين2618016

عميد الكلية   

درغام الرحال. د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات   رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة . عبد الحميد الشعار      د

نورا الحاج زين: أمين السر

محمد الحركي:قارئ

إحسان الحصني:مسجل

لمى الّرمضان:مدقق


