
الجمهورية العربية السوريةجامعة حماه كلية التربية   /1/   الصفحة 

نظري:   نوع االمتحان 

ً كتابًةرقما

غائبغائبغائبمحمودبراءه الشيخ14625
غائبغائبغائبعبد الحليممروه الحلو24767
/69/مستنفذ مرسومغائبغائبغائبأحمديوسف النبهان35263
/69/مستنفذ مرسومغائبغائبغائبصالحأحمد املحمد 45464
غائبغائبغائبخضرراكان احمد55910
/69/مستنفذ مرسوماثنتان و خمسون 5252محمودعدنان الهالل65917
غائبغائبغائبخالدسهام خالد اسماعيل76388
غائبغائبغائبوائليارا وائل قاورما86402
غائبغائبغائبعبدالرحمنمحمود عبدالرحمن العيد96459
غائبغائبغائببدرامجد بدر موس ى106468
غائبغائبغائبحسناسماء حسن الدرويش116476
غائبغائبغائبماجدهال ماجد شيخ الزور126500
غائبغائبغائباحمدفاطمه احمد الشعبان136501
غائبغائبغائبأحمدصفاء أحمد السليمان146687
ثمان و ثالثون 3838سامرنديمه االسعد156989
غائبغائبغائبمصطفىفاطمه الزهراء بوالد167051
غائبغائبغائبمحمد مصعبهيا الجندي177058
غائبغائبغائبعبد الحميدبتول جرجومي187072
اثنتان و خمسون 5252ياسينفاطمه الرشيد197095

غائبغائبغائبخالدرهف النجم207097
تظليل كل النماذجصفر 00سرحانفاطمه الخليف217206
غائبغائبغائبمرهفرود الشاميه227221
اثنتان و ستون 6262أكرمميار املحيميد237325
أربع و خمسون 5454حسنفاطمه املحمد247326
غائبغائبغائباحمدفاطمة الزهراء االحمد257358
ثمان و ثالثون 3838بسامعبد الرحمن البردان267367
غائبغائبغائبعزامساره سواس277380
غائبغائبغائبعبد السالمهيام ملحم فاعوري287392
ست و أربعون 4646الياسهال وردة297449

غائبغائبغائبنجيمه الحمود11325
غائبغائبغائبفياض املبارك 21614
غائبغائبغائبخالديه السالم 31694
/69/مستنفذ مرسومغائبغائبغائبعلي أيوب42112
/69/مستنفذ مرسوماثنتان و سبعون 7272مروانوئام الصالح52809

مالحظات اضافية

سنة أولى راسبون

سنة ثانية  وثالثة ورابعة حملة 

النظرياسم األب م

2020-2019العام الدراس ي 

الثاني :مواد الفصل 

األولى : الدورة الفصلية 

  2 اللغة األجنبية مهارات 
األولى: السنة

 2020 /2 / 2: التاريخ 

الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة

المجموع
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/69/مستنفذ مرسومغائبغائبغائبالحميدوياسين الحميدو62847
غائبغائبغائباكرمبتول الحميده72855
اثنتان و خمسون 5252عفراء الكنج82924

غائبغائبغائبإيلين حمشو93470
غائبغائبغائبرهف اململوك103472
غائبغائبغائبأسد العلي113578
غائبغائبغائبمحمدرهام حجازي123701
غائبغائبغائبالوليدوفاء الحفيان133712
غائبغائبغائبغازيروضه جزار143723
غائبغائبغائبميالد بشور153780
غائبغائبغائبجميلمريم حمشو163803
غائبغائبغائبخالدرغده الحسين173811
غائبغائبغائبصفوتعمشه األحمد183904
سبعون 7070خالدهبه الحسن193912
غائبغائبغائبمحمد روحيعبد الهادي فارس203940
غائبغائبغائبعبدهللاآيه عبد السالم213954
غائبغائبغائبعامرايهم فروج223982
غائبغائبغائبيوسفلؤي كلش234016
غائبغائبغائبمحمودقمر الحاج جنيد244034
غائبغائبغائبمصطفىخالد مصطفى254040
ست و ثالثون 3636عبد الباسطخالد جوخدار264060
غائبغائبغائبمحمداسماء االحمد274090
غائبغائبغائبمحمد الحفيان284148
غائبغائبغائبآالء مراد آغا294152
/69/مستنفذ مرسومست و عشرون 2626عبد هللاهناءاملحمد304416
ست و أربعون 4646محمد الحسين314457
غائبغائبغائبجمعةمريم الحالق324547
ست و أربعون 4646محموديوسف العلي البكور334551
غائبغائبغائبخالدسلمى العلوش344628
غائبغائبغائبخالدمحمود املحمد354684
ثالثون 3030محمدخالد األحمد364726
غائبغائبغائبعبد الحليممحمد الحمشو374819
غائبغائبغائباحمدفؤاد ابو العيون384838
ثمان و ثالثون 3838خالدإياد التمر394907
/69/مرسوم -مستنفذغائبغائبغائبشاكرمصطفى الحامض405013
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المجموع

غائبغائبغائبفاطمه االبراهيم415028
ست و خمسون 5656فايزعبد السالم الحسين425045
ست و خمسون 5656مأمونمحمد بهلول435054
ست و أربعون 4646فهميمحمد املشيعل445096
غائبغائبغائبعزميضيف هللا الخالد455110
ست و خمسون 5656عبد القادرجيهان العويش465113
أربعون 4040عمرهيا الحريري475137
غائبغائبغائبفضلعبير املصطيف485187
غائبغائبغائبتركيمحمود التركي495203
ثمان و ستون 6868طهمهند الحسين505205
اثنتان و أربعون 4242منذربتول الشيخ أحمد الياسين515280
غائبغائبغائبإسماعيلمحمد الصيالوي525282
/69/مستنفذ مرسومأربع و أربعون 4444أحمدمحمد املرهون535318
غائبغائبغائبحسينعامر حاج  عرابي545322
اثنتان و ستون 6262موس ىهنادي نادر555349
غائبغائبغائبمحمد مصعبقمر ازعيط565376
غائبغائبغائبمحمدموس ى املنصور575391
غائبغائبغائبرضوان محمد سمير 585451
غائبغائبغائبجاسم فاطمه الخلف 595453
ثمان و أربعون 4848عبد الحليمحسن رحمون605456
ثمان و ثالثون 3838محمدردينة االحمد615471
غائبغائبغائبحسينمصطفى املحمد625498
غائبغائبغائبمحمد شاهرامل خلف635508
ثمان و سبعون 7878عبدالكريممحاسن ديدو645526
ثمان و خمسون 5858رياضهاني أبو كشتو 655557

غائبغائبغائبزبادخليل املحمد665587
خمسون 5050غانمعبدالرحمن عمر675608
غائبغائبغائبمحمدتوفيق الحمدو685618
ثمان و ستون 6868مها الكنج 695619
/69/مستنفذ مرسومغائبغائبغائبملهم عدامة705678
غائبغائبغائبرغد العيس ى715700
أربع و ستون 6464عبد الكريمناهد الخلف725740
غائبغائبغائبنعيمبشار الياس735748
غائبغائبغائبجميل بشرى برهوم745771
غائبغائبغائبعبد اللطيفدعاء اليوسف755772

درغام الرحال.د. عميد الكلية   أ نورا حاكمة                .رئيس شعبة االمتحانات      رئيس لجنة الرصد               عبد الحميد الشعار                  د لمى الرمضان: إحسان الحصنيمدقق: محمد الحركيمسجل: نورا الحاج زينقارئ: أمين السر



الجمهورية العربية السوريةجامعة حماه كلية التربية   /4/   الصفحة 

نظري:   نوع االمتحان 

ً كتابًةرقما
مالحظات اضافية

سنة أولى راسبون

النظرياسم األب م

2020-2019العام الدراس ي 

الثاني :مواد الفصل 

األولى : الدورة الفصلية 

  2 اللغة األجنبية مهارات 
األولى: السنة

 2020 /2 / 2: التاريخ 

الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة
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غائبغائبغائبمحسننور الحاج كريم765859
غائبغائبغائبحمزههاله الهراوي775861
ثمان و ستون 6868نعمهشذى بيطار785887
غائبغائبغائبمحمدعائشه فالحه795890
اثنتان و أربعون 4242محمدلؤي االشمط805900
غائبغائبغائبنزارورده أبو العيون815919
غائبغائبغائبمحمدضحى لبابيدي826017
غائبغائبغائباالء ياسين دالي836041
ست و أربعون 4646شحادةلبانه امللحم846050
غائبغائبغائبحسينهناء زيدان856079
غائبغائبغائبعبد الرحمنهدى عسلي866081
ست و خمسون 5656عبد هللاهاله اسماعيل876096
خمسون 5050وليدانس يوسف886113
غائبغائبغائبامينحنا موس ى896120
ست و خمسون 5656جاسم نها املحمد906154
أربع و أربعون 4444عبد املنعماسراء الخطيب916184
غائبغائبغائبأسماء الكيسو926211
ثالثون 3030محمدحسن الهالل936220
ست و ستون 6666عبد اللطيفاسراء الطالع946272
غائبغائبغائبابراهيمنها الحاج أحمد956284
/69/مستنفذ مرسومست و ثالثون 3636مرهفموس ى بغجاتي966286
غائبغائبغائببسامخوله بسام حمد976320
غائبغائبغائبعمادعمر عماد البرجس986328
غائبغائبغائبسالمناتالي سالم فروح996329
غائبغائبغائبروملندى رومل قليط1006345
ست و ثالثون 3636حسينعلي الحسن1016362
غائبغائبغائبفيصلفاطمه فيصل اليونس1026427
غائبغائبغائبمصطفىمرام مصطفى احمد1036430
ثالثون 3030أحمدمظفر أحمد الخضر1046436
ثمان و عشرون 2828محمدخالد محمد الخليف1056440
أربع و ثالثون 3434نضالعمر نضال الطماس1066446
ثمان و أربعون 4848رفعتاحمد رفعت الحسين1076454
أربعون 4040أحمد العلي الثلجي1086455
أربع و خمسون 5454تركياحمد الحميدي1096509
غائبغائبغائبمحمدطارق الخليل1106515
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غائبغائبغائبصفوانمهند بستوني1116522
غائبغائبغائبعبد الكافيخالد عبد الكافي الخالد1126526
غائبغائبغائبمصطفىصفاء مصطفى الحسين1136529
غائبغائبغائبسليمضامن سليم الضامن1146552
غائبغائبغائبامينورد امين موس ى1156595
غائبغائبغائبإبراهيمعالء الفارس1166604
غائبغائبغائبعبد هللاهاشم حاج عبيد1176633
/69/مستنفذ مرسومغائبغائبغائبعنادريم الخضر العلي1186634
غائبغائبغائبعبد الهادينور الدين الحسين1196650
خمسون 5050محمدعمر العلي1206651
ست و ثالثون 3636حسنبكور العمر1216654
غائبغائبغائبصبحيانور صبحي الصباغ1226678
أربعون 4040محمد الطلبمروه محمد الطلب الحميد1236767
أربع و خمسون 5454عبد هللامحمد عبد هللا الحسين1246792
غائبغائبغائبحسيندنيا الشيخ1256823
غائبغائبغائبأحمدحسن املحمد1266828
أربع و سبعون 7474عبد الرحمنمنى العلي1276830
خمسون 5050زياداحمد الشاويش1286876
ثمان و أربعون 4848ابراهيمربى سليخان1296888
اثنتان و ثالثون 3232رافعريم القاسم1306928
ست و أربعون 4646واصلماجد الدياب1316936
ست و ستون 6666احمدمنى الجمعه1326966
غائبغائبغائبجمالأحالم العقلة1336971
غائبغائبغائبأحمدأمجد الجمعة1347030
ثمان و ثالثون 3838أحمد محمد العلي 1357093
أربع و أربعون 4444عنادفاطمة النايف1367096
غائبغائبغائبياسرمها عرابي1377106
غائبغائبغائبأحمدوائل الشيخ محمد1387113
اثنتان و أربعون 4242نعمت كدور1397139
ست و أربعون 4646زيادكمال املحمود1407140
ثمان و أربعون 4848محمدأيمن العليوي1417168
غائبغائبغائبمحمودأحمد األحمد1427176
/69/مرسوم -مستنفذست و أربعون 4646سلطاننسيبة الرحيل1437185
أربع و ستون 6464عمارعنان القطريب1447199
ثمان و ستون 6868عماربنان القطريب1457200
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اثنتان و ستون 6262ابراهيممحمد العمر1467215
غائبغائبغائبعبدالرحيماسراء رشواني1477216
غائبغائبغائبنوافندى الصالح1487226
أربع و خمسون 5454محمدابراهيم الدرويش1497230
اثنتان و أربعون 4242احمداسماء حاج نعسان1507242
ست و ثالثون 3636حسينيوسف الصطوف1517249
أربعون 4040مصطفىآالء القدور1527268
ثمان و خمسون 5858سعيدأحالم املحمود1537309

غائبغائبغائبعبد الكريمفاطمة قدور1547310
غائبغائبغائبمحيسنرياض السلوم1557312
غائبغائبغائباحمدصفا املحمود1567317
غائبغائبغائبعزوبشرى الجنيد1577322
غائبغائبغائبرئام الحمود1587342
غائبغائبغائبمحمد نصرنهى الحفيان1597349
غائبغائبغائبخليفمروة الحمدان1607351
غائبغائبغائبوليدعبير زقزوق1617359
غائبغائبغائبعمرأحمد جعبو1627366
غائبغائبغائبعبد البارييوسف الشمالي1637376
غائبغائبغائبكمال وصال الشيخ احمد1647386
غائبغائبغائبمصطفى محمد البكور 1657398
غائبغائبغائبمحمدمدين املرعي1667399
غائبغائبغائبابراهيمعبيدة بكور1677400
غائبغائبغائبخالدغالية الرواس1687403
أربع و خمسون 5454عبد الفتاحمها ابو كشتو1697417
غائبغائبغائبمحمد بشيرشهامة الصابوني1707425
/69/مرسوم -مستنفذأربع و أربعون 4444عبدوابراهيم املحمود1717429
غائبغائبغائبمحمدسامر حاج محمد1727434
غائبغائبغائبمحمدمريم االبراهيم1737448
ست و ثالثون 3636عبد الهادي رهف ضامن1747756
اثنتان و خمسون 5252فاضلرانيا خنفور1757777

اثنتان و خمسون 5252محمدشروق ديبان1767785

أربعون 4040فراستيماء العجي1777800
ثمان و ستون 6868بسامماري الجداوي 1787808
غائبغائبغائبايمنلبابة الشمالي1797810
أربع و أربعون 4444عليأريج املوس ى 1807811
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أربع و خمسون 5454خالدمحمد الجاسم1817812
ستون 6060وليدخالد بلوظ1827826
ثمان و أربعون 4848محمودعالء الكريدي1837830

استضافة ادلب حملة 
غائبغائبغائبعبد الناصرعفراء بريش113002
غائبغائبغائبمروانهاني الحالق السقا213003
اثنتان و ثالثون 3232شعيباحمد العثمان313012
غائبغائبغائبعبد الحميدهدى الصطوف413034
غائبغائبغائبعفيفبشار الدندل513039
/69/مرسم-مستنفذثمان و خمسون 5858احمد ياسرنور جاويش613042
غائبغائبغائبايمنعلياء غزال713043
ستون 6060عبد الباريمحمد املحمد813056
غائبغائبغائبعبد املنعمرغد حاج جدوع913066
أربع و أربعون 4444عبد القادرسوسن رنة1013071
غائبغائبغائبمحمودأحمد خليفة1113084
غائبغائبغائبحسينأحمد الشدهان1213091
غائبغائبغائبعزاتفطيم الحوراني1313093
اثنتان و خمسون 5252عليرشان محمد ديب1413122

اثنتان و سبعون 7272سلطاننعمت الخطاب1513131

غائبغائبغائبمحمد عليشهد الحاج لطوف1613133
غائبغائبغائبمجدبرهو طعمه1713136
غائبغائبغائبمحمودصهيب العيس ى1813150
ثمان و خمسون 5858عثماننور الزعبي1913174

غائبغائبغائبعبد الكريمعبد الستار الناصر2013198
غائبغائبغائبعبد الرزاقماهر العلي البكور2113203
غائبغائبغائبعبد الرحمنآالء الديري2213205
غائبغائبغائبطاللخالد املشرفي2313207
غائبغائبغائبعبد الرحمنآالء سواري2413208
أربعون 4040عمرمحمد مطر 2513221
غائبغائبغائبحساماحمد العثمان 2613223
اثنتان و ثالثون 3232محمدهبة الونوس2713225
غائبغائبغائبشرقيتواصيف املظهور2813226
غائبغائبغائبسلطانعيوش الخطاب2913229
ست و أربعون 4646عليعائشة الصطيف3013230
غائبغائبغائبعبد هللافاطمة العبد هللا3113232
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غائبغائبغائبمنيرمحمد علي كاشور3213242
غائبغائبغائبناصربراءة الناصر3313243
غائبغائبغائبعبد اإللهرؤى اليوسف الضايع3413247
غائبغائبغائبمحمدرهف حاج ياسين3513248
غائبغائبغائبمحمودحسن الشمري3613250
غائبغائبغائبمحمدخالد الحسن3713251
غائبغائبغائبخالدعبد الرحمن الضاهر3813268
أربع و أربعون 4444أحمددعاء عبد الجواد3913270
غائبغائبغائبياسرمصطفى حموش4013272
غائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود4113275
غائبغائبغائبخالدساميه االبراهيم4213278
ثمان و ثالثون 3838عليعالء ناصر4313284
غائبغائبغائبساميغفران العثمان4413308
ثمان و خمسون 5858محمد فائزغنوه رمضان4513329

غائبغائبغائبمحمد حيانخالد البسيريني4613331
غائبغائبغائبعبد الرحمنرلى السلوم4713336
غائبغائبغائباحمدبيان فرزات 4813341
غائبغائبغائبمحمدأحمد االسمر4913342
غائبغائبغائبضياء الدينصباح دامس5013352
غائبغائبغائبعمرهادية فرداوي5113358
غائبغائبغائبسعدغزل اوضه باش ي5213364
اثنتان و خمسون 5252حسن فاطمة ارحيم5313375

غائبغائبغائبخالدبشرى الضاهر5413376
غائبغائبغائبيوسفعلياء اليوسف5513388
غائبغائبغائبخاطريسرى اليوسف5613392
ثمان و خمسون 5858أحمدسعاد ابراهيم5713401

اثنتان و خمسون 5252مخلوفصفاء الشبيب5813404

غائبغائبغائبجماللينا األسعد5913415
غائبغائبغائبأنيسندى صواف6013420
غائبغائبغائبمأموندعد العلي6113423
خمسون 5050عبد الكريمريم طحان6213426
غائبغائبغائبفياضداليا فياض عرنوس6313429
غائبغائبغائبعبد هللامحمد الحسين6413432
غائبغائبغائبعبد الجليلأديب الحسين6513435
ست و ثالثون 3636محمد أمينمروة الجسري6613439
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غائبغائبغائبمحمدرنيم الخليفة6713444
غائبغائبغائبفاضلنهلة الشبيب6813446
غائبغائبغائبنجيبمحمد الشامي6913451
غائبغائبغائبرياضشهامة الوضيحي7013455
أربع و أربعون 4444خالدأميرة العبدهللا7113457
غائبغائبغائبعبد الكريمبراء مصيني7213463
غائبغائبغائبمحمدسهاد العدرة7313466
غائبغائبغائباحمدمحمد مصيني7413472
غائبغائبغائبمنيرملا نجم7513475
غائبغائبغائبعبد الرزاقحنين حمشو7613477
غائبغائبغائبمحمدفاطمة العلي7713483
ست و عشرون 2626فرحانمحمد العبيدي 7813488
غائبغائبغائبمحمدجهيدة الحاج7913489
ثمان و خمسون 5858حسينامجد الشيخ8013494

غائبغائبغائبخيرومنى عبد الغفور8113495
غائبغائبغائبمحيميدأحمد املحمود8213497
غائبغائبغائبهيثمرامي تنزري8313498
غائبغائبغائبعبد الحيبشار االبراهيم 8413501
غائبغائبغائبعبد الكريمأريج حلو نداف8513504
غائبغائبغائبمصطفىورود العبد هللا8613505
غائبغائبغائبطهعبد السالم العلي8713507
غائبغائبغائبمحمدهناء الفيزو8813509
غائبغائبغائبمحمودحال التوم8913511
غائبغائبغائبصالحعبد هللا املحمود9013513
غائبغائبغائبابراهيمعائشة مرعي9113516
غائبغائبغائبهشامنيرمين املحمد9213519
غائبغائبغائبمحمد فوزيمحاسن ذكور9313533
غائبغائبغائبأكرممحمد اليوسف9413534
غائبغائبغائبموس ىمرح حنا9513535
أربع و ستون 6464احمدخالدية درباس9613538
غائبغائبغائبكمالإلهام سبيع9713541
غائبغائبغائبعمادفاطمة عبيد9813547
غائبغائبغائبماجدعبد هللا الخضر9913549
اثنتان و سبعون 7272عبدونغم الرمضون10013550

غائبغائبغائبمحمد خالدنور صالحو10113551
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اثنتان و عشرون 2222سميروسام أرنؤطي10213553

غائبغائبغائبمروانصفاء االسعد10313556
غائبغائبغائبطالل فوزه الناصر10413558
غائبغائبغائبهيثمسميحة املرعي10513559
غائبغائبغائبمحمدزهره الصبيح10613562
ست عشرة 1616ياسرفاطمة الحسين10713563
غائبغائبغائبمحمودآمنة الديري10813570
غائبغائبغائبمحمد نجدتراما الجاجي10913573
أربع و أربعون 4444فوازخالد اسماعيل11013577
غائبغائبغائبأحمدمحمد االبراهيم11113580
غائبغائبغائبسعيدفؤاد كرابيج11213583
غائبغائبغائبخالدنهاد الحاج ابراهيم11313587
غائبغائبغائبطالبحنان طالب قاق11413589
غائبغائبغائبعالوينور الصبيح11513590
غائبغائبغائبمحمد جمالسلوان شبب11613594
غائبغائبغائبأمعهدوسيم الناعس11713596
غائبغائبغائبمحمدنجود الرشيد11813601
غائبغائبغائبمحمد عادلعال سيجري11913602
اثنتان و أربعون 4242عبد املعطي رقية البكور 12013615
/69/مرسم-مستنفذثالثون 3030حميدمجد الحميد12113617
غائبغائبغائبنوريأماني شنان12213627
أربع و أربعون 4444محمد توفيقهنادي بيات12313640
غائبغائبغائبمصطفىمحمد مهدي املحمد12414461
أربع و ثالثون 3434محمدخالد الحاج12515383
ست عشرة 1616حسانعال املحمد12619001
ثمان و خمسون 5858منير راما  بركات 12719003

غائبغائبغائبعبد الرحمن هيا الطعمة12819023
أربع و ثالثون 3434محمد نزارريم رشيد 12919028
غائبغائبغائبواصل غادة نور الشعبان13019055
اثنتان و خمسون 5252مازن حمود املحمود 13119081

غائبغائبغائبيوسف ايغد العمر 13219083
أربعون 4040مجاهد ايهم القره حسن 13319090
غائبغائبغائبعبد هللا رنيم عدامة 13419091
أربع و خمسون 5454ايميل ليليان محفوض 13519100
غائبغائبغائبعبد اللطيفخلدون كعيد13619111
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اثنتان و أربعون 4242خالد عدنان محمد علوش13719129
أربع و ثالثون 3434عبد املتينحسن ابو عائشة13819138
ثمان و عشرون 2828عبد العظيملؤي عبد العال13919140
أربع و أربعون 4444أحمدسميرة خطاب14019146

غائبغائب
غائبغائبغائبحكمتعلي الضامن114053
غائبغائبغائبموفقمصطفى الحلوا214082
غائبغائبغائبعبد الكريممصطفى املحمود314085
غائبغائبغائبحسنمحمد قطاش414202
غائبغائبغائبمحمدموج الحمدو514266
غائبغائبغائبعبد الرزاقفاطمة الغالي614333
غائبغائبغائبحسينرهف الحسين714347
غائبغائبغائباحمد اميننور الحسن814400
ست و خمسون 5656سميرعائشة الحمص ي914415
غائبغائبغائبمصطفىنور الهدى هويس1014422
غائبغائبغائبسهام العبد هللا1114442
ثالثون 3030أحمد حسن ابو الحسين 1214453
ثمان و عشرون 2828مصطفىانور املحمد1314458
غائبغائبغائبعمادلوليتا استنبولي1416005
أربع و ثالثون 3434عبد الكريماحمد الحمدو1516040
غائبغائبغائبابراهيمفاطمة البكور1616041

اثنتان و خمسون 5252محمدخالد جيجاوي114010

غائبغائبغائبمصررفعت منصور214024
غائبغائبغائبمصطفىمحمد عثمان التمر314054
غائبغائبغائبعبدابراهيم الخليل414058
غائبغائبغائبعبدهللاجواهر العاشق514081
ثمان و عشرون 2828محمودساجدة األحمد614115
خمسون 5050أحمدسالم مصيطف714116
غائبغائبغائبعبد القادر محمد املنصور814118
غائبغائبغائبناديا عبد العزيز املحمود914121
غائبغائبغائبصالحمراد علي1014149
ستون 6060محمدغدير الخليف1114150
اثنتان و أربعون 4242فهدعمار التمر1214155
أربع و ثالثون 3434محمد أمينعامر العلي الظاهر1314158

استضافة الرقة حملة

(حملة )استضافة الحسكة 
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غائبغائبغائبعبد الكريمنجيب العبيدي1414161
غائبغائبغائبخلفوجد الهندي1514204
غائبغائبغائبعليمهند أحمد الشيخ1614215
اثنتان و خمسون 5252فضل خديجه املحمد1714219

غائبغائبغائبحمودأسامة العلي1814240
خمسون 5050محمدفاطمة الدياب1914246
غائبغائبغائبعبد اللطيفنور املرعي2014252
غائبغائبغائبأحمدمريم املشعل2114253
غائبغائبغائباسماعيلمياسة املحمد2214259
غائبغائبغائبطهعمار محمد2314262
اثنتان و أربعون 4242عبد هللابسام درويش املطرد2414268
أربع و ستون 6464محمودمروة املحيمد2514278
غائبغائبغائبابراهيمعبد هللا العبد هللا2614282
غائبغائبغائبجاسمدالل املحمد 2714297
غائبغائبغائبشحادهعبد املجيد الشاوي2814299
غائبغائبغائبفجرنور السرحان2914301
ثمان و ثالثون 3838عبد الرزاقمحمود العبد3014306
أربع و أربعون 4444عناد سناء السالم3114314
غائبغائبغائبعبد فاطم موس ى الاليح3214321
/69/مرسوم-مستنفذأربع و خمسون 5454محمدبشار العمر3314323
غائبغائبغائبمصطفىمنذر البليخ3414324
أربعون 4040حسينماجدة الحمود3514329
غائبغائبغائبعوضعبد هللا العباس3614331
غائبغائبغائبمحمد فاتحماريا العكلة الجراد3714332
غائبغائبغائبأحمدمحمد الجيجاوي3814345
غائبغائبغائبنايفمحمد عاشور3914353
غائبغائبغائبحيانرغد حيان حسن4014356
غائبغائبغائبهاللمحمد امين الحسين4114371
غائبغائبغائبفريدعبد الستار رمضان الجراد4214381
غائبغائبغائبعبيدحسن العباس4314392
غائبغائبغائبطه محمد نور الصغير4414411
غائبغائبغائبسلمانمحمد الحمادي4514416
غائبغائبغائبمحمد نورابراهيم الحاج ابراهيم4614421
غائبغائبغائبظافرنادر املصطفى4714427
غائبغائبغائبمحمدنعيمة محمد املحسن4814428
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الجمهورية العربية السوريةجامعة حماه كلية التربية   /13/   الصفحة 

نظري:   نوع االمتحان 

ً كتابًةرقما
مالحظات اضافية

سنة أولى راسبون

النظرياسم األب م

2020-2019العام الدراس ي 

الثاني :مواد الفصل 

األولى : الدورة الفصلية 

  2 اللغة األجنبية مهارات 
األولى: السنة

 2020 /2 / 2: التاريخ 

الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة

المجموع

غائبغائبغائبشكريرودي شيخو4914432
غائبغائبغائباحمدغيداء فخري5014452
أربع و خمسون 5454حسينفاطمة خلف 5116027
غائبغائبغائبحسنعال محمد5216036
غائبغائبغائبسعيدمحمد الحفيان5316049
غائبغائبغائبعبدأليسار العالش5416053
غائبغائبغائبخليلبشرى حنظل5520002
خمسون 5050اسماعيلخالدية الحبيب5620006

غائب
غائبغائبغائباحمدخضر العلوش114152
غائبغائبغائبراغبمحمود الخليل214207
غائبغائبغائبحسينرنا الحمدو314254
غائبغائبغائبعمرمحمود عجاج414283
غائبغائبغائبعبد املعينصفاء ضهراوي514455
ثالثون 3030عذابمحمد األحمد619092
غائبغائبغائبعبد الغفورمحمد الكناص719103
اثنتان و خمسون 5252أحمدملا السماعيل819106

غائبغائبغائبمصعبديمة اإلدلبي919141

غائبغائبغائباسماعيلسمر الصبر114038
غائبغائبغائبحمدونسمة العلي214198
غائبغائبغائبأحمدعبد الحكيم الياسين314223
غائبغائبغائبمحمدبالل عبدو414288
غائبغائبغائبعبد اللحكيممصطفى املصطفى514293
غائبغائبغائبمصطفىياسمين املحمد614304
غائبغائبغائبخالدنور الهدى االحمد714319
غائبغائبغائبحسينعبد هللا فالحة814335
غائبغائبغائبعبد الحليماسامه العمر914346
غائبغائبغائبفاضلرانيا خنفور1016034
غائبغائبغائبطاللسليمان طيباني1116046
غائبغائبغائبفيصلمعاذ عدامه1216047
غائبغائبغائبمروانحياة الصالح1316057

غائباملنقطعون

أربع و أربعون 4444حسين فاطمة العيس ى 117018
غائبغائبغائبعبدنادية االحمد الفياض217036

(حملة )استضافة تدمر 

(حملة)استضافة دير الزور 
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الجمهورية العربية السوريةجامعة حماه كلية التربية   /14/   الصفحة 

نظري:   نوع االمتحان 

ً كتابًةرقما
مالحظات اضافية

سنة أولى راسبون

النظرياسم األب م

2020-2019العام الدراس ي 

الثاني :مواد الفصل 

األولى : الدورة الفصلية 

  2 اللغة األجنبية مهارات 
األولى: السنة

 2020 /2 / 2: التاريخ 

الرقم 

الجامعي
االسم والشهرة

المجموع

غائبغائبغائبشحادةهنودة شحادة الغضبان الهندي317051
غائبغائبغائبمحمد امل الهنيدي417058
اثنتان و ستون 6262ابراهيممنار حمد العكلة517074
غائبغائبغائبعساف نور الحسن 617076
غائبغائبغائباريج العيس ى 717090
غائبغائبغائبأسماء العواد817093
غائبغائبغائباسعدشيماء حمادي املشور917095
غائبغائبغائبسحر السعيد1017117
غائبغائبغائبهبة هللا البكور1118007
غائبغائبغائبعلي هيفاء الحسين 1218016
ست و أربعون 4646خالدأماني الجمعة1318017
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