
حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

ثالث و تسعون 276693محمداٌمان الجمعة حدٌد11254

خمسون 163450ٌاسٌنالنا سلوم23763

أربع و تسعون 266894محمودمنال الدروٌش33785

غائبغائبغائبغائبخالدسلمى العلوش44628

خمس و ثالثون 171835ماجدسلفانا فالحه54641

ثمانون 225880محمودمرح خالد64653

اثنتان و خمسون 223052عبد المنعممصطفى رٌشان74655

أربع و تسعون 266894عبد اللطٌفوسام الشحود84682

اثنتان و خمسون 203252محمدخالد األحمد94726

إحدى و سبعون 215071فادينٌنا عوض104757

ست و ستون 224466اسامةغرام الحسن114761

إحدى و خمسون 193251محمودهاله المطلق124770

تسع و أربعون 173249محمد نورشذى المحمد134786

تسع و ستون 195069فاديرٌم هزٌم144856

ثمان و ثالثون 162238رئٌفابراهٌم منصور154857

إحدى و خمسون 213051مجد العربفاطمة العزي164910

تسعون 266490سٌف الدٌنوالء كردي175186

إحدى و ثمانون 275481محمدنور الجسري185585

سبع و ستون 214667طاللارام االسمر195659

ست و ستون 165066ضاهرماري منصور205862

إحدى و ثمانون 216081عارفرغده الشٌخ عل215866ً

اثنتان و ثمانون 245882غزوانرنده نجار225877

إحدى و ستون 233861عبد المعٌنعبد هللا وهب235884ً

سبعون 264470نعمهشذى بٌطار245887

إحدى و ثمانون 275481اسعدرأفة الالذقان255894ً

أربع و عشرون 2424غائبخالدعبد العزٌز الضامن265907

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن اٌقاف عاماٌقاف عاماٌقاف عاماٌقاف عاماٌقاف عامنزارورده أبو العٌون275919

غائبغائبغائب23سعودشمس الحمد العٌثه285924

تسع و ستون 175269مٌزرحسام الخلٌف295961

ثمان و أربعون 163248أكرممارٌنا الداٌخ305964

ستون 223860عدنانمرٌم الحاج رحمون315991

تسع و ثمانون 256489طهفاطمه القاسم325992

تسع و ستون 175269الٌاسندى مخول336003

ثمان و خمسون 203858عدنانرنا حنور346005

ثمان و ستون 185068جمعهصفاء حٌالوي356015

إحدى و سبعون 215071غزوانمرح سلوم366028

تسع و سبعون 235679أحمدلمى لقمس376045

اثنتان و خمسون 163652عبدهكارمن الخلف386049

غائبغائبغائبغائبناظممجد غنوم396062

أربع و خمسون 203454ولٌدٌاسمٌن الجدي406072

ثالث و سبعون 215273ولٌدانس ٌوسف416113

عشرون 20020عالويحسن العل426190ً

ستون 184260علًرنا الكركور436195

إحدى و ستون 214061محمدحسٌن الناٌف الحاج احمد446210

تسع و ثالثون 172239محمدحسن الهالل456220

تسع و خمسون 233659عبدالسالمبشٌر جالود466230

خمس و ستون 214465عبدالباسطهنادي القناص476256

سبع و تسعون 296897أحمدهالة كمٌل486285

ثالث و تسعون 276693عبد الهاديدانٌة عبد الهادي مغمومة496300

ثمان و تسعون 306898مروانماٌا مروان مقطش506301

ثالث و ثمانون 236083ظافرهبه ظافر الخطٌب516302

ست و تسعون 286896محمدفاتنه محمد المحمد526304

ثمانون 225880أحمدغفران أحمد األحمد536305

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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م
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الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن خمس و ثمانون 256085رأفتمحمد رأفت ابراهٌم546306

ثمان و ستون 204868حسنسناء حسن الحمدو556307

أربع و سبعون 264874حناٌوسف حنا فرحه566308

ست و تسعون 286896حٌدرسالم حٌدر العرب576309

ثمان و ثمانون 246488طاللسلسبٌل طالل المحمود586310

سبعون 7070غائبزٌاداسراء زٌاد العساف596312

خمس و تسعون 276895خالدفاطمه خالد الحسٌن606313

ثمان و تسعون 287098سلٌمانبشرى سلٌمان الناعم616314

أربع و تسعون 286694ضٌاءالدٌنفاطمه ضٌاءالدٌن الصٌادي626317

سبع و سبعون 215677حٌاننغم حٌان الخضر636318

سبع و تسعون 296897عبد المحسنربا عبد المحسن الحمادي646319

خمس و تسعون 257095حمادحال حماد النمر656321

ست و تسعون 267096عبدهللاروان عبدهللا الحمود666322

خمس و تسعون 296695بسامهدى بسام سبسب676323ً

ثالث و ثمانون 255883ٌوسفساندي ٌوسف الرحال686324

أربع و سبعون 264874وصفًساندي وصفً الفاضل696325

ست و ثمانون 226486جبرانندى جبران الدٌب706326

سبع و ثمانون 236487امٌرماٌا امٌر نجار716327

أربع و ستون 184664سالمناتالً سالم فروح726329

ست و ثمانون 226486بسامكارٌن بسام سمعان736330

سبع و ثمانون 236487بدرنور بدر الدروٌش746331

تسع و ثمانون 276289خالدالهام خالد الفارس756332

ست و ثمانون 266086زٌادهبه زٌاد الصدٌر766333

ثالث و ثمانون 275683فضلعال فضل اسوٌد776334

خمس و تسعون 257095محمدصفا محمد المحمود786335

أربع و تسعون 266894محمد خٌرمٌاسه محمد خٌر الحسٌن796336

أربع و تسعون 286694شعبانمنى شعبان الملحم806337

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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م
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الجامعً
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سنة ثالثة آساسٌٌن تسع و ثمانون 197089فاديزٌنه فادي الشحود816338

ثمان و تسعون 306898احمدرٌم احمد قنبر الحالق826339

خمس و تسعون 257095احمدٌاسررغد احمدٌاسر رشٌد836341

أربع و تسعون 306494عبدهللعال عبدهلل طعمه846342

خمس و تسعون 296695الٌاسمرام الٌاس الجمال856343

تسعون 286290هٌالملك هٌال برازي866344

ثالث و ثمانون 176683روملندى رومل قلٌط876345

ثمان و ثمانون 226688دومطٌارا دومط دومط886346

ست و ثمانون 226486سامرناتالً سامر اسطفان896347

ست و تسعون 286896توفٌقوفاء توفٌق اسعد906349

خمس و تسعون 296695علًفاطمه علً عجاج916350

ثمان و تسعون 287098موفقعال موفق زواوي926351

اثنتان و ثمانون 265682موفقماٌا موفق سلٌم936352

ست و تسعون 286896جورجصبا جورج الصغٌر946353

ثمان و سبعون 265278عمرعبدهللا عمر حسٌن956354

ثمان و تسعون 287098اسامهكارٌس اسامه أحمد966356

ست و تسعون 286896ابراهٌمعال ابراهٌم الحمشو976357

ثمان و تسعون 287098زٌدفداء زٌد عل986358ً

تسعون 266490عبد الرحمنرٌم الطعان996360

ست و تسعون 286896محمد سهٌلفاطمه محمد سهٌل العبود1006361

ثمان و ثمانون 266288مصطفىاٌة مصطفى ابو طبشه1016363

سبع و خمسون 154257حسٌنمصطفى حسٌن الصطٌف1026364

اثنتان و ثمانون 265682محمدمرٌم محمد الدروٌش1036365

سبع و ستون 234467مٌالدٌوسف مٌالد جراد1046366

أربع و تسعون 286694خاطرثراء خاطر نوره1056367

ثالث و تسعون 256893علًشمسه علً الكردي1066368

سبع و تسعون 277097احمدرغد احمد حاج محمد سعٌد1076369

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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م
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الجامعً
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سنة ثالثة آساسٌٌن سبع و ثمانون 256287هٌثمشروق هٌثم جعار1086372

ثالث و تسعون 237093الٌاسمنى الٌاس نمو1096373

ثالث و تسعون 256893محمددعاء محمد العٌسى1106375

خمس و تسعون 257095حاتمصفاء حاتم العكله1116376

تسع و تسعون 297099محمودفاطمه محمود الحسن1126377

ثمان و تسعون 287098خالدرهف خالد الحسٌنو1136378

ثمان و تسعون 287098احمداٌالف احمد حسان1146379ً

أربع و ثمانون 265884عبد اللطٌفنجمه عبد اللطٌف الحسٌن1156381

أربع و تسعون 247094صفوانمرٌم صفوان قاسم1166383

ثمان و تسعون 287098مصطفىاٌمان مصطفى البكور1176384

ثالث و سبعون 274673كاسرٌاسمٌن كاسر مٌخائٌل1186385

ثمان و تسعون 306898محمدشفاء محمد شمٌط1196386

تسعون 286290أٌمنرنٌم أٌمن عرفات1206389

سبع و تسعون 277097محمد زٌادضحى محمد زٌاد الحجازي1216390

اثنتان و تسعون 286492محمدصفاء محمد العوض1226391

ثالث و تسعون 256893محمدناهد محمد عرفه1236392

ثالث و تسعون 256893جمالشادٌة جمال خلٌفة1246393

ست و ثمانون 285886هانًرٌتا هانً طوٌل1256394

ست و تسعون 286896احمداٌات احمد الزٌدان1266395

سبع و سبعون 215677حبٌبفادي حبٌب شموط1276396

إحدى و تسعون 256691نصرجلنار نصر الشعبان1286398

ست و تسعون 267096ولٌدنتالً ولٌد الشحود1296399

خمس و سبعون 175875ابراهٌمرٌما ابراهٌم طالع1306400

سبع و تسعون 277097عبدالكرٌمعال عبدالكرٌم علواه1316401

اثنتان و ثمانون 245882ابراهٌممها ابراهٌم الصواف1326403

ثالث و ثمانون 275683فراسمنى فراس زحلوق1336404

اثنتان و تسعون 266692جهادطٌبه جهاد الحسن1346405

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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سنة ثالثة آساسٌٌن ثالث و ثمانون 236083فاديٌاسمٌن فادي نمو1356406

تسعون 246690بهجتفاطمه بهجت الخلوف1366407

سبع و سبعون 215677كنعانٌارا كنعان الشمال1376409ً

اثنتان و تسعون 266692زهٌرمرح زهٌر سلٌمان1386410

أربع و ثمانون 246084حٌدركنوز حٌدر حماده1396411

اثنتان و ثمانون 186482هانًرٌم جربوع1406414

أربع و ثمانون 265884هٌثمرٌم الحسون1416415

إحدى و تسعون 236891حٌانفاطمة الزٌدان1426416

تسعون 266490هشامعزه هشام المحمٌد1436417

خمس و سبعون 215475حسامنور حسام غزال1446418

أربع و ثمانون 285684نبارزهور نبار الجعط1456419

ثالث و ثمانون 255883هٌثمفال هٌثم نجار1466420

اثنتان و تسعون 266692احمد مسلمهبه احمد مسلم الحاج زٌن1476421

ثمانون 206080احمد مسلممحمود احمد مسلم الحاج زٌن1486422

تسع و ثمانون 276289رفٌقسهٌر رفٌق خابوري1496424

غائبغائبغائبغائبمحمدبدور محمد البكور1506428

ثمان و سبعون 265278احمدٌاسمٌن احمد العلً العمر1516429

ست و ثمانون 226486مصطفىمرام مصطفى احمد1526430

ثالث و تسعون 276693طونًسٌما طونً شٌخ الشباب1536431

إحدى و ثمانون 275481طالباسماء طالب الخالد1546432

اثنتان و تسعون 266692وفٌقالنا وفٌق ٌوسف1556433

تسع و تسعون 297099عثمانساره عثمان عرعور1566434

ثالث و تسعون 276693ابراهٌمسلمى ابراهٌم البكور1576435

أربع و تسعون 286694باللرٌم بالل االحمد1586437

غائبغائبغائب28عبد المنعمهدى العبد الكرٌم1596439

ست و سبعون 225476محمدخالد محمد الخلٌف1606440

ست و ثمانون 266086مصطفىصفاء مصطفى جنٌد1616442

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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مالحظات

األولى:الدورة
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م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ست و ستون 204666محمودنعمه محمود المحمد1626443

تسع و خمسون 233659صطوفمحمد صطوف العبٌد1636444

ثالث و تسعون 256893حسٌنفلاير حسٌن الحسٌن1646447

سبع و ثمانون 196887بشاراٌة بشار العمر1656448

ثمان و تسعون 287098اسماعٌلفرح اسماعٌل داؤد1666449

أربع و ثمانون 246084فؤادفدوى فؤاد هزٌم1676451

سبع و سبعون 275077هاللهاله هالل العمر1686452

أربع و ستون 204464رفعتاحمد رفعت الحسٌن1696454

ثالث و سبعون 215273محمداحمد محمد العلً الثلج1706455ً

إحدى و ثمانون 235881حاتمتاج الدٌن حاتم االحمد العكاري1716456

مائة 3070100محسنسمٌره محسن الجزار1726457

تسع و ثمانون 236689عٌسىفاطمه عٌسى بلوك1736458

ثالث و تسعون 276693علًرغد علً قداحه1746460

ست و تسعون 267096فٌاضشذى فٌاض حمد1756461

إحدى و تسعون 256691عبد المنعمدالل عبد المنعم البنات1766462

اثنتان و تسعون 306292محمدعبٌر محمد العموري1776463

ست و ثمانون 206686قاسمساره قاسم حجازي1786464

ثمانون 206080محمدفاطمه محمد االحمد1796465

تسع و ثمانون 256489حٌانٌازي حٌان الخلوف1806469

ثمان و تسعون 306898شوقًهدى شوقً العبدهللا1816470

سبع و تسعون 296897نبٌلشذا نبٌل بالل1826471

ست و تسعون 286896اكرمماٌا اكرم نمو1836472

خمس و تسعون 257095نهادمجد نهاد عوكان1846473

ثمان و ثمانون 286088احمدهبه احمد عبد القادر1856474

اثنتان و تسعون 266692خالداالء خالد عواد1866475

ست و ثمانون 246286علًاٌمان علً الكنجو1876477

تسع و سبعون 196079سالممرٌانا سالم عوكان1886478

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن سبع و ثمانون 256287ابراهٌمماٌا ابراهٌم شعاع1896479

سبع و ثمانون 256287عبدوماٌا عبدو العوض الجلق1906480ً

ثالث و ثمانون 255883محمدفاطمة تلٌالت1916481

ست و ثمانون 266086عبد الوهابساره عبد الوهاب الحالق1926482

تسعون 266490كمالساره كمال قدٌسه1936483

أربع و تسعون 286694رامًمٌرنا حاصود1946484

خمس و تسعون 296695ٌوسفرنٌم ٌوسف البدور1956487

خمس و تسعون 296695بسامنور بسام طنوس1966488

سبع و تسعون 277097حبٌبمارٌان حبٌب صدٌر1976489

مائة 3070100جمعةشٌماء جمعة الدروٌش1986490

تسع و ثمانون 256489موسىهالة موسى دٌب1996491

ثالث و ثمانون 275683حسنبتول حسن الحكٌم2006493

إحدى و ثمانون 255681مٌالدهٌا مٌالد ٌعقوب2016494

ثالث و تسعون 237093عبد العزٌزنغم عبد العزٌز الحنتوش2026495

إحدى و سبعون 215071علًساره علً العبدي2036497

خمس و ثمانون 236285اسامههدى اسامه الحموٌه2046498

خمس و تسعون 276895ابراهٌمكرٌستٌن ابراهٌم زحلوق2056505

ست و تسعون 267096أحمدبنان أحمد قره محمد2066512

أربع و سبعون 165874عزامشهد عزام مخلوطه2076513

ست و سبعون 185876عبد الكافًخالد عبد الكافً الخالد2086526

أربع و ستون 204464خالدانس خالد الحمٌدي2096530

اثنتان و سبعون 225072هٌثممٌراي هٌثم سنكري2106540

ثمان و تسعون 287098غازيٌاسمٌن غازي موصلً الكردي2116544

ست و تسعون 267096حاتمتغرٌد حاتم عبد الفتاح2126554

خمس و خمسون 173855خالدشٌماء خالد عل2136569ً

ست و سبعون 205676فجراحمد فجر العبدهلل2146571

اثنتان و ثمانون 245882محمودضٌاء محمود السٌد2156581

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ثمان و ستون 224668عمرحسن عمر العمر2166582

ثالث و سبعون 235073عماراالء عمار سوٌد2176583

ثالث و أربعون 152843محمودسالم محمود الحمود2186590

ثمان و سبعون 285078حافظاسراء حافظ الرز2196591

خمس و ثمانون 275885بكورتسنٌم بكور البكور2206592

ثمان و أربعون 202848امٌنورد امٌن موسى2216595

سبعون 224870عرفانرنٌم عرفان الطٌار الصباغ2226599

إحدى و تسعون 296291خالدشمس خالد البرحوش2236600

خمس و خمسون 233255اسامةاحمد اسامة حمٌد2246623

خمس و ستون 234265خضرصفاء خضر المحمد2256636

ثمان و أربعون 202848عبدالمعطًمرام عبدالمعطً الدروٌش2266658

إحدى و ستون 253661مصطفىمرٌم مصطفى المصطفى2276661

ثالث و تسعون 256893هوٌانحمزه هوٌان المناع2286662

اثنتان و ثمانون 226082محمدبٌان محمد العقاد2296672

ثمان و ستون 204868سامرفوزٌه سامر دعبول2306685

ثالث و تسعون 276693محمداحسان محمد مهبلش2316686

إحدى و ثمانون 255681احمدمرح احمد عدامه2326688

مائة 3070100محمدفاطمة محمد عاشق2336712

سبع و ستون 214667عبدالسالمهناء عبدالسالم الصٌادي2346715

أربعون 182240عبد الرؤوفمارٌا عبد الرؤوف العمر2356721

ثالث و سبعون 235073احمدنور احمد المحمد2366722

إحدى و ستون 233861خالدصفاء خالد ابو دان2376725

سبع و ستون 214667ولٌدعبد الرزاق ولٌد الرزوق2386728

أربع و سبعون 245074عبد العزٌزرهف عبد العزٌز النعوس2396729

ثالث و ثمانون 236083فرٌدنور فرٌد الشٌخ خالد2406747

خمس و تسعون 276895ٌاسرلمٌس ٌاسر الرٌشان2416754

تسع و خمسون 174259احمدنور احمد زبٌر2426779

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن اثنتان و خمسون 163652فراسمؤمنة فراس الطرن2436782

تسع و تسعون 297099عبداللطٌفآٌات عبداللطٌف عمري2446788

ثالث و تسعون 276693ودٌعمارٌنا داسوس2456798

تسع و أربعون 173249رسالنآٌه رسالن زمزم2466804

تسع و تسعون 297099جمٌلهال جمٌل علً سلٌمان2476811

اثنتان و تسعون 227092ودٌعرحاب ودٌع برشٌن2486817

اثنتان و ثمانون 226082عامرآنا عامر حصن2496840ً

إحدى و ثمانون 255681خضرعبله خضر الحسن2506858

إحدى و تسعون 236891عبد الحمٌدٌوسف عبد الحمٌد المنصور2516864

ثالث و ثمانون 236083ولٌدمصطفى ولٌد األصٌل2526884

اثنتان و تسعون 286492عارفسجا عارف كنجو2536896

ثالث و ثمانون 255883عبد الحمٌدأمل عبد الحمٌد نبهان2546902

ستون 184260مصطفىتركٌه مصطفى محمد خاد2556919

ثمان و ستون 185068صالحهٌا خٌر هللا2566939

تسع و سبعون 235679احمدشعلة المحمود2576941

ست و خمسون 203656ٌوسفخلود الدبس 2586943

سبع و تسعون 296897ولٌدسالم ولٌد البٌطار2596950

تسع و سبعون 235679علًسوزان علً الٌوسف2606961

تسع و ثمانون 256489سلٌمانتولٌن سلٌمان المصطفى2616963

اثنتان و تسعون 306292محمددٌببراءه محمددٌب صباغ2626975

سبع و تسعون 277097زٌاداسماء زٌاد الحج2636979ً

ست و تسعون 267096عبد الرحمناسراء عبد الرحمن شٌخ محمود2647013

ثمان و تسعون 306898حسنرنٌم حسن حالق2657037

اثنتان و تسعون 286492خلٌلروان خلٌل الوسوف2667050

ست و تسعون 286896سلٌمرٌم سلٌم رضوان2677054

خمس و سبعون 235275ناصرالنا ناصر غانم2687057

ست و ستون 184866أسعدالٌس أسعد العمر2697059

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كلٌة التربٌة
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2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن غائبغائبغائبغائبعمادجورج برشٌن2707061ً

ثالث و تسعون 296493سلطاندالل سلطان عربش2717071

إحدى و خمسون 173451هشامزكرٌا البكور2727073

تسعون 266490نبٌلنور نبٌل الترك2737074

سبع و ثمانون 295887حافظنبٌلة الحمادة2747076

ثالث و ثمانون 216283محمد بدرأشرف محمد بدر العموري2757084

خمسون 183250محمدغٌث جوخدار2767087

غائبغائبغائب14احمدمحمد امنة العل2777093ً

إحدى و ستون 214061فٌصلغفران الحسٌن2787094

ست و سبعون 166076نصرمرٌم نصر االحمد2797100

إحدى و سبعون 175471نصرأحمد األحمد2807102

إحدى و تسعون 296291محمدلوجٌن محمد االحمد2817105

مائة 3070100احمدعمر احمد الصٌادي2827107

غائبغائبغائبغائبعبدهللامجد الكردوش الشٌخ عل2837111ً

أربع و ثالثون 142034فارسالحمزة المرع2847116ً

ثمانون 225880بشٌرنور بشٌر حمود2857122

اثنتان و ستون 184462عبد الحمٌدمرح الخرسة2867127

سبع و ستون 175067حٌانسالم خلٌل2877128

تسعون 306090محمودمحمد نور الشاعر2887133

ثمان و سبعون 245478أحمدغادة أحمد الكٌجان2897136ً

ثمانون 206080محمدشٌماء الخطاب2907143

إحدى و خمسون 213051مزٌددٌمة الخوري2917144

إحدى و تسعون 276491محمودأسماء القدور2927145

اثنتان و خمسون 143852سامرنور وتار2937146

تسع و ستون 254469حسنٌارا ابو خالد2947158

ست و ثمانون 246286محمودمنال العل2957160ً

ثمان و ثمانون 266288خالدامانً عبد العال2967171

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ستون 204060محموداحمد االحمد2977176

إحدى و تسعون 236891مصطفىكنده مصطفى دٌوب2987179

أربع و ثمانون 265884محمدفاطمة جعبو2997180

إحدى و سبعون 234871ٌاسرٌاسٌن الحسٌن3007181

تسعون 286290عبدالسالمدالل عبدالسالم كناكر3017183

ست و سبعون 225476متريمارٌا متري عساف3027189

اثنتان و ستون 184462احمدهاجر المحمد3037190

إحدى و سبعون 234871امٌنحسٌن االحمد3047191

ثالث و خمسون 272653جابرعلً جابر عصفور3057192

ست و سبعون 245276عبد الستاراالء القناص3067195

خمس و ستون 194665عبدوروال الحسن3077196

أربع و خمسون 223254ٌحٌىنور الحاج حسٌن3087198

ثمان و سبعون 265278عمارعنان عمار القطرٌب3097199

سبع و سبعون 235477عماربنان عمار القطرٌب3107200

ثالث و ستون 214263منهلظافر البكور3117203

خمس و خمسون 213455ندٌمنور باشا3127204

ثالث و خمسون 193453غساننورالهدى غسان الحسٌن3137205

ثالث و ثمانون 236083زهٌراٌناس المحمد3147211

تسع و ثمانون 296089ٌاسٌنظالل رسالن3157213

ستون 204060خالدتقى العل3167224ً

سبع و ثمانون 236487كمٌلهمسة حنا3177227

ست و خمسون 183856سلٌمهٌفاء الضامن3187235

سبع و تسعون 296897نبٌهرٌم االبراهٌم 3197237

أربع و تسعون 266894هٌثملجٌن هٌثم تقال3207238

إحدى و ستون 174461عدنانقصً صطوف3217248

ثمانون 225880جمٌلرٌم حنا3227252

خمس و أربعون 172845نجم الدٌنعائشة طعان3237256

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن اثنتان و عشرون 2222غائبعطٌةبشار هالل3247264

تسع و سبعون 275279موفقرنٌم الحلوان3257265ً

تسع و ثمانون 256489رضوانرابعة الخلف3267267

خمس و ستون 254065مصطفىوعد الخضر الشنتوت3277274

ست و ستون 244266منهلكرٌستٌنا القسام3287281

أربع و خمسون 243054مخلصحال المحمود االسماعٌل3297287

سبع و ستون 194867عبد هللانور العبد هللا3307288

خمس و خمسون 253055فرحانفاتن االحمد3317289

ثمانون 265480عباسٌاسمٌن البدور3327290

أربع و ستون 224264مصطفىصبا المطلق3337291

أربع و ستون 283664مصطفىهدٌة بدٌوي3347293

ثمان و ستون 204868طارقماٌا العدل3357296ً

ست و تسعون 267096حكمساره حكم الملل3367298ً

اثنتان و ستون 224062عبٌدغفران سفاف3377299

اثنتان و سبعون 244872أحمدٌاسر البكور3387300

خمس و خمسون 193655نصرصالح الرحٌل3397302

غائبغائبغائب20عدناناحمد علوش3407304

سبع و أربعون 192847سعٌداحالم المحمود3417309

إحدى و ستون 194261حسنغنى النجار3427321

تسع و أربعون 252449مأمونباسمة عراب3437324ً

إحدى و خمسون 173451احمدورود السعٌد3447332

أربع و ستون 244064خالد غطفان توٌت3457336

ثالث و تسعون 276693محمدهبة الدباس3467341

ثمان و ستون 204868محمد نصرنهى الحفٌان3477349

ثالث و ستون 194463عبد الكرٌممارلٌن االبراهٌم3487354

ثالث و ستون 214263رٌانفرح العلً الرمالت3497373

ثالث و خمسون 213253حسٌنمنى مشعل3507379

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن اثنتان و ستون 243862عمربشرى دٌاب3517383

ثمانون 225880عمادرزام الحالق3527384

سبع و ستون 214667كمالوصال الشٌخ احمد3537386

خمس و ثمانون 275885اٌمنلمى فخري3547389

سبع و سبعون 215677غازيعمر الفارس خلوف3557395

ستون 184260ابراهٌمخالد السالم3567396

خمسون 163450خالد سهاد فجر3577402

أربع و خمسون 183654عبد الجبارمحمد الحلب3587404ً

تسع و ستون 234669محمودربٌعة الٌونس3597405

خمس و خمسون 193655احمدمحمد االحمد3607412

إحدى و ستون 194261احمدرهام العبد هللا3617419

أربع و ستون 224264عبد الحمٌدماجدة القاسم3627422

أربع و ثمانون 246084محمد بشٌرشهامة الصابون3637425ً

خمس و ثمانون 256085ذعارمرٌم المبارك3647426

ست و خمسون 183856زكرٌابدور العبدهللا العبدالرحمن3657430

اثنتان و سبعون 264672صفوانآالء الحٌط3667431

ثمان و خمسون 5858غائبعبد الهاديعال حبو3677436

اثنتان و سبعون 185472عبد السالمنعمة أحمد3687438

ثمان و ثمانون 286088واصلمرٌم الحسن 3697755

إحدى و ثمانون 275481خالدوئام السلٌمان 3707759

اثنتان و تسعون 246892احمددعاء الفارس البرجس 3717762

أربع و ستون 184664حسنغزل محفوض3727765

ثمان و ستون 224668رجبجمعه الحسٌن 3737776

ست و ثمانون 226486عبد القادرمصعب السوٌد3747778

ثمان و ثمانون 266288امٌنفاطمه وحود3757779

ثالث و تسعون 296493لؤيلبانة الٌونس 3767785

ست و ستون 184866فهٌمهبه ٌعقوب 3777792

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ثالث و تسعون 256893حسامروشان قطاش3787794

أربع و ستون 184664عفٌفهبه ابراهٌم 3797795

خمس و تسعون 296695حسٌنأناغٌم الحسٌن 3807796

ثمان و ثالثون 201838احمدرشى العفنان 3817797

اثنتان و سبعون 205272جبرأروى ربٌع3827799

ست و سبعون 205676خلٌلفٌحاء صارمً 3837802

سبع و أربعون 173047أحمدفاطمه الخالد3847804

تسعون 246690محسنحنٌن المحمد 3857817

إحدى و تسعون 276491شحودعبٌر المحمد3867829

سبعون 205070محمودعالء الكرٌدي3877830

ثالث و سبعون 215273بدرحنان سلطان3887821

ست و تسعون 286896جورجالنا اإلبراهٌم113000

خمس و ثمانون 275885محمدرانٌا الشدهان213001

أربع و تسعون 286694عبد الناصرآالء العمر313004

أربع و ثمانون 265884توفٌقبلسم صعب413005

ست و أربعون 182846أحمدٌوسف العطٌة513006

إحدى و تسعون 296291موفقسارة الحكٌم613008

ست و تسعون 306696محمد صالحقمر الشب713009

سبع و ثمانون 295887موفقراما الحٌدر813015

خمس و ثمانون 256085عبدالقادرأمانة السعٌد913016

ثمان و ثمانون 266288عمادشٌماء صٌادي1013017

ست و تسعون 306696عماد الدٌنربى عمله1113019

ثمان و تسعون 306898بشارطلة الصهٌون1213020ً

اثنتان و تسعون 266692حسنأسماء الزعب1313021ً

ست و ستون 184866فهمًمنار عضوم1413022

خمس و سبعون 235275جمٌلغنوة عجاٌب1513024

(استضافة ادلب مستجدون )سنة ثالثة 

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ثمان و أربعون 183048وفٌقآجٌا العجوز1613025

تسع و ستون 254469جوادنور العزو1713026

ثمان و تسعون 306898طاللرشا الزواوي1813035

سبع و تسعون 296897عبد الرزاقرؤى جبان1913036

ثالث و ثمانون 255883أحمدعبد الرحمن حاج ابراهٌم2013038

غائبغائبغائبغائبمصطفىآٌة سطوف2113041

ثالث و ثمانون 295483محمودشرٌفة غرٌب2213045

ست و سبعون 245276زٌادهبة علً الحسون2313046

مائة 3070100خالدٌمان الٌونس2413047

أربع و ثمانون 285684احمدغٌداء العوض2513048

أربع و تسعون 306494سمٌرسدرة قطرون2613049

ثمان و تسعون 306898محمدهبة فشتوك2713050

تسع و خمسون 154459عبد الباريمحمد المحمد2813056

ست و تسعون 286896احمدهبة الٌوسف2913061

ثالث و أربعون 212243عبد القادرسوسن رنة3013071

ست و خمسون 203656محمدمرح أحمد نجٌب3113072

سبع و خمسون 174057عبد الرحمنرقٌة عبد الرحمن الموسى 3213081

إحدى و خمسون 173451عبد الرحمنمرٌم بسٌرٌن3313082ً

ثالث و ثمانون 255883محمدمرح لهٌب3413083

تسع و ثمانون 296089محمد معداالء محمد قواس3513090

ثمان و تسعون 306898ماهربراءة الروم3613092ً

خمس و سبعون 255075علًشهد عطار3713097

ثمان و أربعون 4848غائبمحمدبتول الحسٌن3813098

ستون 204060ابراهٌمهناء الحسٌن3913099

خمس و خمسون 173855محمدمحسن مطر4013106

خمس و ثمانون 256085جمعةبٌان الحمود4113110

أربع و خمسون 183654عبد المجٌدسدرة بٌدق4213111

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن سبع و خمسون 213657محمدعبٌدة حالوة4313113

ثالث و ثمانون 275683عمراٌمان حمشدو4413126

مائة 3070100جهادصفا الجلل4513127

سبع و ثمانون 295887عبد الرحمنمروة دبساوي4613129

ثالث و ثمانون 255883سلطاننعمت الخطاب4713131

أربع و ثمانون 246084راتبفاطمة السلٌمان4813132

تسع و ستون 195069حسنأمٌنة المصري4913135

اثنتان و ثمانون 285482صفوانسارة الطماس5013138

خمس و خمسون 193655شاهرابراهٌم القدور5113139

خمس و سبعون 255075روكاناٌمان سبٌع5213141

ثمان و خمسون 203858سامًتغرٌد الخلٌل5313142

ست و ستون 204666خضررٌمه سبٌع5413145

مائة 3070100صفوانراما درع5513148

اثنتان و تسعون 246892مهديبتول عرفة5613153

تسعون 286290سعٌدنجاة الٌوسف5713155

ثالث و تسعون 296493عزامنجاح الجزمات5813159ً

ست و سبعون 245276سامرجلنار برشٌن5913160

سبع و تسعون 296897جهادبتول االبراهٌم6013161

تسعون 246690ماجدرٌم الشعبان6113169

ست و ستون 244266ٌوسفسندس شٌخ الغنامة6213171

أربع و تسعون 266894عادلمرٌم الخالد6313172

خمس و ثمانون 256085عثماننور الزعب6413174ً

تسع و أربعون 193049زهٌرمحمد تاج الحسون6513181

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌممها المبارك6613182

ثالث و سبعون 215273سامرربا الحسن الشٌخ تركاوي6713184

سبع و تسعون 296897عبد الكرٌمبتول المٌزنازي6813190

ثالث و تسعون 296493مروانمٌار الجدعان6913192

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن اثنتان و خمسون 163652محمدكرم حمام7013204ً

إحدى و ستون 233861غسانسهر طوٌر7113218

سبع و ثمانون 256287عبد الوهابمرٌم الصغٌر7213220

ستون 204060عمرمحمد المطر7313221

ست و تسعون 286896محمدهبة الونوس7413225

ستون 184260علًعائشة الصطٌف7513230

ثمان و ثمانون 286088محمددعاء علٌها7613245

ثمانون 285280هٌثمدعاء كلٌب7713246

ثمانون 206080عبد الجبار عزٌزة محمد7813256

سبع و ثمانون 236487محمدكوثر الحاج حمود7913258

مائة 3070100محمدفاطمة معتر ماوي8013264

ثمان و أربعون 202848احمددعاء عبد الجواد8113270

اثنتان و خمسون 183452نوريلطٌفة سرمان8213273ً

خمس و ثمانون 256085محمدانا البرهوم8313286

اثنتان و ستون 204262كاملغزل المصلط8413312

تسع و ثمانون 197089فٌصلاالء عامودي8513322

اثنتان و سبعون 185472مهديرنا المصطفى8613323

أربعون 182240محمد فائزغنوةرمضان8713329

أربع و تسعون 286694علًامل الحمدو8813332

خمس و تسعون 296695محمدرزان القدور8913333

أربع و خمسون 203454عمارمرٌم القسوم9013339

خمس و ثمانون 275885دحامفاطمة االبراهٌم9113347

ست و سبعون 265076محمد نوررنا الزعب9213362ً

سبعون 205070خالدولٌد البراهٌم9313373

ثمان و ستون 204868مازن تغرٌد العمر9413379

ست و ستون 204666عبد اللطٌفلبنى حمو9513380

ثالثون 181230سعٌدأحمد الٌوسف9613381

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن مائة 3070100ابراهٌمامنة حالق9713387

ست و ثمانون 246286محمودفاطمة دودي9813390

إحدى و ستون 233861خاطرٌسرى الٌوسف9913392

ثالث و أربعون 212243مخلوفصفاء الشبٌب10013404

خمسون 203050عٌسىشادن الشٌخو10113407

إثنتا عشرة 1212غائبعلًٌوسف األحمد10213412

تسع و ستون 214869علًٌارا الجاسم10313413

ثمان و ستون 204868ابراهٌمروٌدة الجاسم10413414

ثالث و سبعون 215273جماللٌنا االسعد10513415

ست و أربعون 182846محمدبراءة السلٌمان10613425

ثالث و ثمانون 255883حبٌبامانً كروم10713428

أربع و ثمانون 206484حسانسمٌة حاج اٌوب10813436

ثالث و سبعون 235073غازيمحمود الخضر10913437

اثنتان و ثمانون 226082عادلسوزان سوس11013452ً

ثمان و خمسون 164258فاتحنسرٌن التنازي11113456

سبع و سبعون 294877احمداٌناس الخالد11213459

أربع و ستون 244064محمدرائد القدور11313464

ثالث و تسعون 276693منٌررزان العٌسى11413467

اثنتان و تسعون 286492محمدبٌان دوٌله11513478

ثمان و ثمانون 286088ولٌدابراهٌم الشٌخ11613490

ثالث و أربعون 212243ولٌدعال المصري11713491

تسع و أربعون 173249عبد الحمٌدٌاسمٌن برهو11813492

ست و سبعون 205676حسٌنامجد الشٌخ11913494

اثنتان و ستون 204262عدنانآمنة العزو12013502

خمس و ستون 214465عبد الرحمنأحمد معجون12113503

اثنتان و ستون 204262سمٌرسارة قصاص12213510

اثنتان و ستون 204262خالدعامر الجاسم12313515

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ست و أربعون 4646غائبحسنرجاء حسون12413521

ست و خمسون 203656أحمدخالدٌة درباس12513538

ثالث و سبعون 235073رٌاضاالء الحمود12613540

اثنتان و خمسون 163652محمودمكٌة االسعد12713548

خمس و ثمانون 275885رٌاضفاطمة الشٌخ12813561

أربع و ثمانون 206484غسانرٌم السمٌر12913564

أربع و ستون 6464غائبمحمد علًدعاء هنداوي13013569

سبع و أربعون 153247وجٌهنجاح حاج لطوف13113572

إحدى و تسعون 296291جمالعلٌاء الفهد13213576

ثالث و أربعون 172643فوازخالد اسماعٌل13313577

اثنتان و سبعون 205272محمدأمانة نجار13413604

خمس و تسعون 276895مصطفىمٌساء المصري13513609

تسع و سبعون 215879علًكوثر العلً الحسٌن13613635

خمس و تسعون 257095عبد المجٌدعائشة الخالد 13718004

اثنتان و ستون 204262طهبٌداء الحجً االدرٌس114004

تسع و خمسون 194059طهشٌماء الحجً االدرٌس214007

ثمان و خمسون 184058محمدخالد الجٌجاوي314010

خمسون 242650محمد خٌرأنس عباس414020

خمس و خمسون 213455علًبشرى العلو514030

تسع و أربعون 212849عادلأسامة الجاسم614035

اثنتان و أربعون 182442أمٌنفادي جرجنازي714042

اثنتان و ستون 204262علًفهد عوٌس814056

ست و أربعون 182846بساموسٌم المحمد914063

أربع و خمسون 203454دروٌشفواز الفقٌر1014072

ستون 204060فرحانحمٌد الخشان1114089

خمس و سبعون 175875عبد الكرٌماحالم الصطٌف1214103

(استضافة الرقة مستجدون)سنة ثالثة 

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن تسع و سبعون 176279حسٌننبٌل الحاج حسٌن1314108

تسع و أربعون 212849عبد العزٌزنادٌا المحمود1414121

ثمان و أربعون 183048محسنمصعب العلٌوي الدوغان1514136

غائبغائبغائبغائبعبد اللطٌفرنا الشٌخ1614138

أربع و خمسون 203454ابراهٌماسراء ابراهٌم المحمد1714139

أربع و سبعون 205474ابراهٌمرحاب الخالد1814144

ثمان و خمسون 164258احمدمراد عل1914149ً

ثالث و ستون 234063محمدغدٌر الخلٌف2014150

أربع و خمسون 203454محمدنور العان2114151ً

غائبغائبغائبغائبفهدعمار التمر2214155

سبع و ستون 175067محمد مظهرحسٌن العثمان2314156

سبع و ثمانون 236487محمد أمٌنعامر العلً الظاهر2414158

ثالث و سبعون 215273عبد الكرٌمنجٌب العبٌدي2514161

ست و خمسون 223456خالداخالص الخضر2614174

غائبغائبغائبغائبجمعةماري المحمد2714176

ست و ستون 204666نعماننور العٌسى2814187

ست و ثالثون 181836علًحسٌن الحسٌن2914189

خمس و ثمانون 216485نصربشرى الصٌادي3014196

ست و سبعون 185876خلفوجد الهندي3114204

اثنتان و سبعون 205272محمودآالء العبد هللا3214205

إحدى و سبعون 215071فضلخدٌجة المحمد3314219

خمس و سبعون 195675محمدعبد االله شالش3414229

إحدى و خمسون 193251علًمحمد االحمد3514237

تسع و ستون 214869ناصررٌم المحمد3614241

اثنتان و خمسون 183452محمدفاطمة الدٌاب3714246

ست و ستون 184866ٌاسٌنحسٌن جوخدار3814277

غائبغائبغائب26علًرهام الجساس3914292

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن سبع و أربعون 192847عالويامل الشالش4014300

ست و ثالثون 181836عبد الحمٌدصفا المصري4114302

ثالث و سبعون 195473عبدالرحمنرشا كردي4214325

إحدى و سبعون 175471محمدنور الجاسم4314341

إحدى و ستون 214061موسىرٌم الحمد4414364

سبعون 185270مروانهناء العوض4514397

تسع و ثمانون 256489شكريرودي شٌخو4614432

ست و سبعون 205676مصطفىاٌمان الثلج4716007ً

سبع و تسعون 296897عبد القادرروان  القادر4816009

خمس و سبعون 215475محمد االء شحاذة4916021

اثنتان و ثمانون 285482ناصرمرٌم الموسى5016025

اثنتان و سبعون 185472عبد العزٌزإسراء الجاسم5116030

اثنتان و تسعون 286492عبد العظٌمروابً المرع5216031ً

ست و تسعون 306696خلفصبا الخلف العل5316032ً

أربع و ثمانون 206484محموددٌاال الحمٌدي5416037

سبع و سبعون 255277خمٌسمنى العل5516038ً

اثنتان و تسعون 266692عبدهللاغسق الجاسم5616052

ست و ثمانون 285886عبد هللامهند الحداد5717000

ثالث و سبعون 235073محمد إسماعٌلزمزم الكرٌبان 5817006

أربع و أربعون 4444غائبحسٌنختام الحوٌجة5917011

سبعون 185270أحمدرحاب الكالط6017015

أربع و سبعون 225274غازيطٌف االبراهٌم6117017

أربع و سبعون 225274طههند العجٌل6217019

اثنتان و ثمانون 245882أحمدأمٌنة النافع6317038

اثنتان و ثمانون 285482علًٌاسمٌن الحمٌدي6417046

إحدى و ستون 174461جمالنعٌمة الخلٌف6517050

اثنتان و سبعون 284472أحمدلٌنا األحمد6617057

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ثالث و ثمانون 216283فوازسحر المحمد6717059

اثنتان و ستون 224062عبد الرحمن إلهام الخلف6817065

ست و خمسون 183856عبد الرحمنالبتول الخلف6917066

تسع و خمسون 213859الحمدنصرة المحمد7017072

ثمان و ستون 204868أنورنور السٌد7117073

غائبغائبغائب18عسافنور الحسن 7217076

سبع و تسعون 296897خلٌلبراءة الخلف7317086

خمس و ستون 214465فرحانرحمة الشنخر7417092

ست و ستون 264066غسانمرٌم شنان114023

اٌقاف تسجٌل رٌاضنور كٌزاوي214027

اثنتان و سبعون 225072حسنضحى عروب314034

تسع و سبعون 215879خالدموسى النبهان414040

أربع و أربعون 202444عمارمحمد العجم514057ً

تسع و أربعون 193049مروانمحمد نور الراشد614080

ثمان و خمسون 184058محمدرشا البرازي714190

تسع و خمسون 194059عبد الكافًمرٌم االسعد814373

خمس و ستون 254065محمد اسٌا االسعد914374

ستون 204060رٌاضراما السراقب1014378ً

سبع و سبعون 255277احمد امٌننور الحسن1114400

ست و سبعون 265076زكرٌاابراهٌم الجٌجاوي1214405

ثمانون 285280سمٌرعائشة الحمص1314415ً

إحدى و خمسون 232851أحمدمرح كروما1414451

سبع و سبعون 255277عبد الغنًتسنٌم فاخوري1516001

تسعون 306090هٌثماسماء كلٌب1616002

ثالث و سبعون 254873اٌمنفاطمة الٌوسف1716012

غائبغائبغائب24عبد الكرٌماٌة قناطري1816042

(استضافة الحسكة مستجدون)سنة ثالثة 

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن

تسع و أربعون 173249محمودٌوسف الحفٌان114000

أربع و ستون 224264هاللعلً العلً الثلج214031ً

إحدى و تسعون 276491محمد بدرفادٌا المصطفى314096

سبع و ثمانون 216687عبد السالمنور الحمشو414165

أربع و تسعون 286694احمدباسمة الخلوف514168

أربع و ستون 184664حسنٌوسف أبو العٌون614175

إحدى و ستون 154661صطوفمحمد الخطٌب714179

ست و خمسون 203656عبد الرحٌممحمد الحلوم814201

أربع و ستون 224264راغبمحمود الخلٌل914207

سبع و سبعون 255277سامراالء المحمد طه1014261

ست و سبعون 265076جمٌلرٌم ابو شناق1114308

اثنتان و ستون 204262اسماعٌلفاطمة اسماعٌل1214413

ثالث و سبعون 215273عمررجاء عمر الحمود1314417

ثمان و خمسون 243458أسامةحال أبو الحسٌن1414424

ست و تسعون 286896مصطفىسمر مشتان1514456

خمس و سبعون 195675عبدالكرٌمحمزه دٌاب13009

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود23829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن33846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن43888

غائبغائبغائب20محمدأسماء محمد األحمد54090

غائبغائبغائب25صالحنهى المصطفى64264

غائبغائبغائب8صطوف مهند عوٌس74530

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن84607

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم94676

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم104748

سنة ثالثة راسبون

استضافة تدمر مستجدون

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن سبع و أربعون 212647ابراهٌم ندى رزق114807

غائبغائبغائبغائباحمداٌمان العمر124833

خمس و ستون 174865عبد السالمرٌم نحالوي135033

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان145151

ثمانون 206080مشهورنسرٌن سلوم155343

غائبغائبغائبغائبسٌف الدٌناسراء العساف165370

ثالث و ثمانون 255883احمدوالء المسعود175379

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش185390

ست عشرة 1616غائبأحمدابراهٌم الخلٌل205535

غائبغائبغائبغائبمحمدزكرٌابدور حمدون215728

اثنتان و سبعون 205272ولٌدمحمد عٌد العزو225738

غائبغائبغائب10حسٌنمحمد الحمود  235838

تسع و ثالثون 172239عبد القادرهبه العلٌوي246110

غائبغائبغائب17نور الدٌنشفاء قدي256111

غائبغائبغائب16دحامعبدالقادر وهب266125ً

خمس و ثالثون 191635حامدٌوسف الحاج احمد276129

سبع و ستون 155267ولٌدماري روز مقدس286180ً

إحدى و ستون 214061فاديمارٌنا عوكان296188

أربع و خمسون 5454غائبغازيدانٌال شاعر306196

غائبغائبغائب3عبدالرزاقشٌماء عفس316228

غائبغائبغائب18عبد الكرٌمخالد طوقاج326244

اثنتان و أربعون 162642ولٌدرباح الكردي336246

إحدى و خمسون 173451احمدعبدالكرٌم احمد كردي346608

أربع و ثالثون 3434غائبحسنبكور حسن العمر356654

ست عشرة 1616غائبعبد الناصرأسامه عبد الناصر نوره366822

غائبغائبغائبغائباحمدأسامه احمد الجنٌد376869

غائبغائبغائب16محمودخلفه محمود الهالل386916

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق
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كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن اثنتان و ستون 224062ٌوسفرامً ٌوسف جوخدار396932

خمس و ثالثون 171835صفوانرٌما فراشة406937

اثنتان و ستون 263662سلٌمانندى الفارس416945

غائبغائبغائب8محمودنور محمود العلوش426997

ست و أربعون 182846احمدجمعه احمد خضٌرو437042

اثنتان و أربعون 162642عبد الحكٌمجمال عبد الحكٌم قسوم447046

غائبغائبغائب17ٌاسرمها ٌاسر عراب457106ً

ثمان و أربعون 123648عبد الكرٌممحمد عبد الكرٌم العمر467148

غائبغائبغائب14هٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان477153

خمسون 163450امٌننعمه امٌن المحمد487222

سبعون 224870أحمدأسماء أحمد الحاج نعسان497242

أربع و أربعون 103444علًأحمد االحمد االبراهٌم507427

ستون 184260محمودسعد النعسان517428

ثمانون 126880ٌوسفمٌساء المحمود527827

ست و ثالثون 3636غائبحٌانهٌام المصطفى12746

أربع و عشرون 2424غائبأحمدجمٌله االسعد22784

غائبغائبغائبغائبابراهٌممحمد عٌود33057

خمسون 123850ابراهٌمصالح ابراهٌم العبدالسالم43129

ست و عشرون 2626غائبعبدهللاهناء المحمد54416

إحدى و ستون 214061عبدمحمد الخلٌل65516

غائبغائبغائبغائبمحمدمصعب الدان75694ً

غائبغائبغائب19عبدالحلٌم مضر الحسن12760

أربع و سبعون 205474عبد الكرٌمملك بزكادي23790

خمسون 203050محمد أمٌنباسل قلٌع33889

ثمان و عشرون 2828غائبفخريٌامن الحسٌن43971

حملة سنة رابعة

سنة ثالثة مستنفدون

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن سبع و خمسون 213657ابراهٌمصوفٌا هزٌم54044

أربع و عشرون 2424غائبعبد الباسطخالد جوخدار64060

ثالث و أربعون 172643حسانحمود الجاسم74616

أربعون 202040علًأحمد الحمٌد84775

اثنتان و أربعون 222042عبدالمحسنمحمود الحسن94913

اثنتان و أربعون 04242عمرخولة خضر105011

إحدى و خمسون 173451محمودحازم العمٌدي115050

إحدى و أربعون 152641محمدنور المزعم125093

ثمان و أربعون 163248نصرمٌساء السرداوي135121

ست و عشرون 161026أحمدعمار القدور145125

غائبغائبغائبغائبمحمدابراهٌم الجاموس155233

غائبغائبغائبغائبحسٌنمخلف الناٌف165524

غائبغائبغائبغائبمحمدسهام طعمة حلب175794ً

غائبغائبغائبغائبخالدبتول الغرٌب185832ً

إحدى و خمسون 153651احمدخوله سوتل195950

غائبغائبغائب23عمراحمد السطٌف206181

اثنتان و سبعون 205272طارقهدٌل طارق الحاج حسن216765

ست و ستون 204666محمددالل محمد المسعود226839

خمس و سبعون 274875محمودخدٌجه محمود القدور236938

غائبغائبغائبغائباحمدسحر الطوقان246940ً

غائبغائبغائبغائبخالد مصطفى دبوري257000

غائبغائبغائب10احمدأمجد احمد الجمعه267030

غائبغائبغائبغائبمصطفىجهٌنة الشحادة277064

غائبغائبغائب11احمدعبد الحمٌد الخضٌر287308

ثمان و ستون 204868عمرٌاسمٌن شمطة 12866

ستون 6060غائبسلطاننسٌبة الرحٌل 27185

(مستنفدون)السنة الرابعة 

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن ثالث و خمسون 134053سعٌدأمل المحمد37193

تسع و خمسون 194059محمودأحمد خلٌفة113084

غائبغائبغائبغائبحسٌناحمد الشدهان213091

أربع و خمسون 183654صفوانضحى المحمد313100

غائبغائبغائب17حسٌنمروى احمد عٌد413194

ست و ثالثون 181836زهٌرعبلة الدٌري513267

غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود613275

غائبغائبغائبغائبمحمد حٌانخالد البسٌرٌن713331ً

ستون 184260عنادمحمد العبد هللا813344

ست و خمسون 84856ٌاسراالء االبراهٌم913400

غائبغائبغائبغائبمحمد عصامزهرة البش1013421

غائبغائبغائب16فاضلنهلة الشبٌب1113446

غائبغائبغائبغائبعبد الرحمننسرٌن الحسٌن1213462

غائبغائبغائبغائبهشامنٌرمٌن المحمد1313519

أربع و ثالثون 201434مهدينور الشٌخ بكور1413523

غائبغائبغائبغائبمحمدرنٌم السلٌم1513613

تسع و خمسون 273259مصطفىبشار الحاتم114043

ستون 184260عبد الباسطبٌان المراد214100

ست و أربعون 222446محمداالء الرحال314128

أربع و ثالثون 181634عبد الرزاقمحمود العبد414306

سبع و ستون 155267حسٌنماجدة الحمود514329

تسع و أربعون 173249احمدخالد االحمد614358

اثنتان و خمسون 183452رضواناحمد الخالد714359

غائبغائبغائبغائبمحمودخلف العٌسى814363

أربع و أربعون 202444محمدأحمد النبهان914365

(حملة)إستضافة الفرات 

(حملة)استضافة إدلب 

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة
(فٌزٌاء وكٌمٌاء)العلوم 

2020-2019: العام الدراسً الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان 2020 /2 / 25: التارٌخ 

كتابًةرقماً

المجموع
مالحظات

األولى:الدورة

األول: مواد الفصل 

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

سنة ثالثة آساسٌٌن غائبغائبغائب18محمدحمود الجاسم1014370

سبع و عشرون 171027خضرمحمد نور االحمد1114389

تدمرست و أربعون 202646محمدموج المحمد1214449

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

العالمة النهائٌة بعد التقرٌبالنسبةاسم الطالبالرقم االمتحان681ً

66660اٌمان الجمعة حدٌد1254

36360هٌام المصطفى2746

24240جمٌله االسعد2784

48480ٌاسمٌن شمطة 2866

56560حمزه دٌاب3009

38380صالح ابراهٌم العبدالسالم3129

34340النا سلوم3763

68680منال الدروٌش3785

54540ملك بزكادي3790

30300باسل قلٌع3889

28280ٌامن الحسٌن3971

36360صوفٌا هزٌم4044

24240خالد جوخدار4060

26260هناء المحمد4416

26260حمود الجاسم4616

18180سلفانا فالحه4641

58580مرح خالد4653

30300مصطفى رٌشان4655

68680وسام الشحود4682

32320خالد األحمد4726

50500نٌنا عوض4757

44440غرام الحسن4761

32320هاله المطلق4770

20200أحمد الحمٌد4775

32320شذى المحمد4786

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

اٌقاف عام
26260ندى رزق4807

50500رٌم هزٌم4856

22220ابراهٌم منصور4857

30300فاطمة العزي4910

20200محمود الحسن4913

42420خولة خضر5011

48480رٌم نحالوي5033

34340حازم العمٌدي5050

26260نور المزعم5093

32320مٌساء السرداوي5121

10100عمار القدور5125

64640والء كردي5186

60600نسرٌن سلوم5343

58580والء المسعود5379

40400محمد الخلٌل5516

16160ابراهٌم الخلٌل5535

54540نور الجسري5585

46460ارام االسمر5659

52520محمد عٌد العزو5738

50500ماري منصور5862

60600رغده الشٌخ عل5866ً

58580رنده نجار5877

38380عبد هللا وهب5884ً

44440شذى بٌطار5887

54540رأفة الالذقان5894ً

24240عبد العزٌز الضامن5907

36360خوله سوتل5950

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

52520حسام الخلٌف5961

32320مارٌنا الداٌخ5964

38380مرٌم الحاج رحمون5991

64640فاطمه القاسم5992

52520ندى مخول6003

38380رنا حنور6005

50500صفاء حٌالوي6015

50500مرح سلوم6028

56560لمى لقمس6045

36360كارمن الخلف6049

34340ٌاسمٌن الجدي6072

22220هبه العلٌوي6110

52520انس ٌوسف6113

16160ٌوسف الحاج احمد6129

52520ماري روز مقدس6180ً

40400مارٌنا عوكان6188

000حسن العل6190ً

42420رنا الكركور6195

54540دانٌال شاعر6196

40400حسٌن الناٌف الحاج احمد6210

22220حسن الهالل6220

36360بشٌر جالود6230

26260رباح الكردي6246

44440هنادي القناص6256

68680هالة كمٌل6285

66660دانٌة عبد الهادي مغمومة6300

68680ماٌا مروان مقطش6301

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

60600هبه ظافر الخطٌب6302

68680فاتنه محمد المحمد6304

58580غفران أحمد األحمد6305

60600محمد رأفت ابراهٌم6306

48480سناء حسن الحمدو6307

48480ٌوسف حنا فرحه6308

68680سالم حٌدر العرب6309

64640سلسبٌل طالل المحمود6310

70700اسراء زٌاد العساف6312

68680فاطمه خالد الحسٌن6313

70700بشرى سلٌمان الناعم6314

66660فاطمه ضٌاءالدٌن الصٌادي6317

56560نغم حٌان الخضر6318

68680ربا عبد المحسن الحمادي6319

70700حال حماد النمر6321

70700روان عبدهللا الحمود6322

66660هدى بسام سبسب6323ً

58580ساندي ٌوسف الرحال6324

48480ساندي وصفً الفاضل6325

64640ندى جبران الدٌب6326

64640ماٌا امٌر نجار6327

46460ناتالً سالم فروح6329

64640كارٌن بسام سمعان6330

64640نور بدر الدروٌش6331

62620الهام خالد الفارس6332

60600هبه زٌاد الصدٌر6333

56560عال فضل اسوٌد6334

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

70700صفا محمد المحمود6335

68680مٌاسه محمد خٌر الحسٌن6336

66660منى شعبان الملحم6337

70700زٌنه فادي الشحود6338

68680رٌم احمد قنبر الحالق6339

70700رغد احمدٌاسر رشٌد6341

64640عال عبدهلل طعمه6342

66660مرام الٌاس الجمال6343

62620ملك هٌال برازي6344

66660ندى رومل قلٌط6345

66660ٌارا دومط دومط6346

64640ناتالً سامر اسطفان6347

68680وفاء توفٌق اسعد6349

66660فاطمه علً عجاج6350

70700عال موفق زواوي6351

56560ماٌا موفق سلٌم6352

68680صبا جورج الصغٌر6353

52520عبدهللا عمر حسٌن6354

70700كارٌس اسامه أحمد6356

68680عال ابراهٌم الحمشو6357

70700فداء زٌد عل6358ً

64640رٌم الطعان6360

68680فاطمه محمد سهٌل العبود6361

62620اٌة مصطفى ابو طبشه6363

42420مصطفى حسٌن الصطٌف6364

56560مرٌم محمد الدروٌش6365

44440ٌوسف مٌالد جراد6366

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

66660ثراء خاطر نوره6367

68680شمسه علً الكردي6368

70700رغد احمد حاج محمد سعٌد6369

62620شروق هٌثم جعار6372

70700منى الٌاس نمو6373

68680دعاء محمد العٌسى6375

70700صفاء حاتم العكله6376

70700فاطمه محمود الحسن6377

70700رهف خالد الحسٌنو6378

70700اٌالف احمد حسان6379ً

58580نجمه عبد اللطٌف الحسٌن6381

70700مرٌم صفوان قاسم6383

70700اٌمان مصطفى البكور6384

46460ٌاسمٌن كاسر مٌخائٌل6385

68680شفاء محمد شمٌط6386

62620رنٌم أٌمن عرفات6389

70700ضحى محمد زٌاد الحجازي6390

64640صفاء محمد العوض6391

68680ناهد محمد عرفه6392

68680شادٌة جمال خلٌفة6393

58580رٌتا هانً طوٌل6394

68680اٌات احمد الزٌدان6395

56560فادي حبٌب شموط6396

66660جلنار نصر الشعبان6398

70700نتالً ولٌد الشحود6399

58580رٌما ابراهٌم طالع6400

70700عال عبدالكرٌم علواه6401

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

58580مها ابراهٌم الصواف6403

56560منى فراس زحلوق6404

66660طٌبه جهاد الحسن6405

60600ٌاسمٌن فادي نمو6406

66660فاطمه بهجت الخلوف6407

56560ٌارا كنعان الشمال6409ً

66660مرح زهٌر سلٌمان6410

60600كنوز حٌدر حماده6411

64640رٌم جربوع6414

58580رٌم الحسون6415

68680فاطمة الزٌدان6416

64640عزه هشام المحمٌد6417

54540نور حسام غزال6418

56560زهور نبار الجعط6419

58580فال هٌثم نجار6420

66660هبه احمد مسلم الحاج زٌن6421

60600محمود احمد مسلم الحاج زٌن6422

62620سهٌر رفٌق خابوري6424

52520ٌاسمٌن احمد العلً العمر6429

64640مرام مصطفى احمد6430

66660سٌما طونً شٌخ الشباب6431

54540اسماء طالب الخالد6432

66660النا وفٌق ٌوسف6433

70700ساره عثمان عرعور6434

66660سلمى ابراهٌم البكور6435

66660رٌم بالل االحمد6437

54540خالد محمد الخلٌف6440

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

60600صفاء مصطفى جنٌد6442

46460نعمه محمود المحمد6443

36360محمد صطوف العبٌد6444

68680فلاير حسٌن الحسٌن6447

68680اٌة بشار العمر6448

70700فرح اسماعٌل داؤد6449

60600فدوى فؤاد هزٌم6451

50500هاله هالل العمر6452

44440احمد رفعت الحسٌن6454

52520احمد محمد العلً الثلج6455ً

58580تاج الدٌن حاتم االحمد العكاري6456

70700سمٌره محسن الجزار6457

66660فاطمه عٌسى بلوك6458

66660رغد علً قداحه6460

70700شذى فٌاض حمد6461

66660دالل عبد المنعم البنات6462

62620عبٌر محمد العموري6463

66660ساره قاسم حجازي6464

60600فاطمه محمد االحمد6465

64640ٌازي حٌان الخلوف6469

68680هدى شوقً العبدهللا6470

68680شذا نبٌل بالل6471

68680ماٌا اكرم نمو6472

70700مجد نهاد عوكان6473

60600هبه احمد عبد القادر6474

66660االء خالد عواد6475

62620اٌمان علً الكنجو6477

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

60600مرٌانا سالم عوكان6478

62620ماٌا ابراهٌم شعاع6479

62620ماٌا عبدو العوض الجلق6480ً

58580فاطمة تلٌالت6481

60600ساره عبد الوهاب الحالق6482

64640ساره كمال قدٌسه6483

66660مٌرنا حاصود6484

66660رنٌم ٌوسف البدور6487

66660نور بسام طنوس6488

70700مارٌان حبٌب صدٌر6489

70700شٌماء جمعة الدروٌش6490

64640هالة موسى دٌب6491

56560بتول حسن الحكٌم6493

56560هٌا مٌالد ٌعقوب6494

70700نغم عبد العزٌز الحنتوش6495

50500ساره علً العبدي6497

62620هدى اسامه الحموٌه6498

68680كرٌستٌن ابراهٌم زحلوق6505

70700بنان أحمد قره محمد6512

58580شهد عزام مخلوطه6513

58580خالد عبد الكافً الخالد6526

44440انس خالد الحمٌدي6530

50500مٌراي هٌثم سنكري6540

70700ٌاسمٌن غازي موصلً الكردي6544

70700تغرٌد حاتم عبد الفتاح6554

38380شٌماء خالد عل6569ً

56560احمد فجر العبدهلل6571

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

58580ضٌاء محمود السٌد6581

46460حسن عمر العمر6582

50500االء عمار سوٌد6583

28280سالم محمود الحمود6590

50500اسراء حافظ الرز6591

58580تسنٌم بكور البكور6592

28280ورد امٌن موسى6595

48480رنٌم عرفان الطٌار الصباغ6599

62620شمس خالد البرحوش6600

34340عبدالكرٌم احمد كردي6608

32320احمد اسامة حمٌد6623

42420صفاء خضر المحمد6636

34340بكور حسن العمر6654

28280مرام عبدالمعطً الدروٌش6658

36360مرٌم مصطفى المصطفى6661

68680حمزه هوٌان المناع6662

60600بٌان محمد العقاد6672

48480فوزٌه سامر دعبول6685

66660احسان محمد مهبلش6686

56560مرح احمد عدامه6688

70700فاطمة محمد عاشق6712

46460هناء عبدالسالم الصٌادي6715

22220مارٌا عبد الرؤوف العمر6721

50500نور احمد المحمد6722

38380صفاء خالد ابو دان6725

46460عبد الرزاق ولٌد الرزوق6728

50500رهف عبد العزٌز النعوس6729

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

60600نور فرٌد الشٌخ خالد6747

68680لمٌس ٌاسر الرٌشان6754

52520هدٌل طارق الحاج حسن6765

42420نور احمد زبٌر6779

36360مؤمنة فراس الطرن6782

70700آٌات عبداللطٌف عمري6788

66660مارٌنا داسوس6798

32320آٌه رسالن زمزم6804

70700هال جمٌل علً سلٌمان6811

70700رحاب ودٌع برشٌن6817

16160أسامه عبد الناصر نوره6822

46460دالل محمد المسعود6839

60600آنا عامر حصن6840ً

56560عبله خضر الحسن6858

68680ٌوسف عبد الحمٌد المنصور6864

60600مصطفى ولٌد األصٌل6884

64640سجا عارف كنجو6896

58580أمل عبد الحمٌد نبهان6902

42420تركٌه مصطفى محمد خاد6919

40400رامً ٌوسف جوخدار6932

18180رٌما فراشة6937

48480خدٌجه محمود القدور6938

50500هٌا خٌر هللا6939

56560شعلة المحمود6941

36360خلود الدبس 6943

36360ندى الفارس6945

68680سالم ولٌد البٌطار6950

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

56560سوزان علً الٌوسف6961

64640تولٌن سلٌمان المصطفى6963

62620براءه محمددٌب صباغ6975

70700اسماء زٌاد الحج6979ً

70700اسراء عبد الرحمن شٌخ محمود7013

68680رنٌم حسن حالق7037

28280جمعه احمد خضٌرو7042

26260جمال عبد الحكٌم قسوم7046

64640روان خلٌل الوسوف7050

68680رٌم سلٌم رضوان7054

52520النا ناصر غانم7057

48480الٌس أسعد العمر7059

64640دالل سلطان عربش7071

34340زكرٌا البكور7073

64640نور نبٌل الترك7074

58580نبٌلة الحمادة7076

62620أشرف محمد بدر العموري7084

32320غٌث جوخدار7087

40400غفران الحسٌن7094

60600مرٌم نصر االحمد7100

54540أحمد األحمد7102

62620لوجٌن محمد االحمد7105

70700عمر احمد الصٌادي7107

20200الحمزة المرع7116ً

58580نور بشٌر حمود7122

44440مرح الخرسة7127

50500سالم خلٌل7128

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

60600محمد نور الشاعر7133

54540غادة أحمد الكٌجان7136ً

60600شٌماء الخطاب7143

30300دٌمة الخوري7144

64640أسماء القدور7145

38380نور وتار7146

36360محمد عبد الكرٌم العمر7148

44440ٌارا ابو خالد7158

62620منال العل7160ً

62620امانً عبد العال7171

40400احمد االحمد7176

68680كنده مصطفى دٌوب7179

58580فاطمة جعبو7180

48480ٌاسٌن الحسٌن7181

62620دالل عبدالسالم كناكر7183

60600نسٌبة الرحٌل 7185

54540مارٌا متري عساف7189

44440هاجر المحمد7190

48480حسٌن االحمد7191

26260علً جابر عصفور7192

40400أمل المحمد7193

52520االء القناص7195

46460روال الحسن7196

32320نور الحاج حسٌن7198

52520عنان عمار القطرٌب7199

54540بنان عمار القطرٌب7200

42420ظافر البكور7203

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

34340نور باشا7204

34340نورالهدى غسان الحسٌن7205

60600اٌناس المحمد7211

60600ظالل رسالن7213

34340نعمه امٌن المحمد7222

40400تقى العل7224ً

64640همسة حنا7227

38380هٌفاء الضامن7235

68680رٌم االبراهٌم 7237

68680لجٌن هٌثم تقال7238

48480أسماء أحمد الحاج نعسان7242

44440قصً صطوف7248

58580رٌم حنا7252

28280عائشة طعان7256

22220بشار هالل7264

52520رنٌم الحلوان7265ً

64640رابعة الخلف7267

40400وعد الخضر الشنتوت7274

42420كرٌستٌنا القسام7281

30300حال المحمود االسماعٌل7287

48480نور العبد هللا7288

30300فاتن االحمد7289

54540ٌاسمٌن البدور7290

42420صبا المطلق7291

36360هدٌة بدٌوي7293

48480ماٌا العدل7296ً

70700ساره حكم الملل7298ً

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

40400غفران سفاف7299

48480ٌاسر البكور7300

36360صالح الرحٌل7302

28280احالم المحمود7309

42420غنى النجار7321

24240باسمة عراب7324ً

34340ورود السعٌد7332

40400غطفان توٌت7336

66660هبة الدباس7341

48480نهى الحفٌان7349

44440مارلٌن االبراهٌم7354

42420فرح العلً الرمالت7373

32320منى مشعل7379

38380بشرى دٌاب7383

58580رزام الحالق7384

46460وصال الشٌخ احمد7386

58580لمى فخري7389

56560عمر الفارس خلوف7395

42420خالد السالم7396

34340سهاد فجر7402

36360محمد الحلب7404ً

46460ربٌعة الٌونس7405

36360محمد االحمد7412

42420رهام العبد هللا7419

42420ماجدة القاسم7422

60600شهامة الصابون7425ً

60600مرٌم المبارك7426

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

34340أحمد االحمد االبراهٌم7427

42420سعد النعسان7428

38380بدور العبدهللا العبدالرحمن7430

46460آالء الحٌط7431

58580عال حبو7436

54540نعمة أحمد7438

60600مرٌم الحسن 7755

54540وئام السلٌمان 7759

68680دعاء الفارس البرجس 7762

46460غزل محفوض7765

46460جمعه الحسٌن 7776

64640مصعب السوٌد7778

62620فاطمه وحود7779

64640لبانة الٌونس 7785

48480هبه ٌعقوب 7792

68680روشان قطاش7794

46460هبه ابراهٌم 7795

66660أناغٌم الحسٌن 7796

18180رشى العفنان 7797

52520أروى ربٌع7799

56560فٌحاء صارمً 7802

30300فاطمه الخالد7804

66660حنٌن المحمد 7817

52520حنان سلطان7821

68680مٌساء المحمود7827

64640عبٌر المحمد7829

50500عالء الكرٌدي7830

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

68680النا اإلبراهٌم13000

58580رانٌا الشدهان13001

66660آالء العمر13004

58580بلسم صعب13005

28280ٌوسف العطٌة13006

62620سارة الحكٌم13008

66660قمر الشب13009

58580راما الحٌدر13015

60600أمانة السعٌد13016

62620شٌماء صٌادي13017

66660ربى عمله13019

68680طلة الصهٌون13020ً

66660أسماء الزعب13021ً

48480منار عضوم13022

52520غنوة عجاٌب13024

30300آجٌا العجوز13025

44440نور العزو13026

68680رشا الزواوي13035

68680رؤى جبان13036

58580عبد الرحمن حاج ابراهٌم13038

54540شرٌفة غرٌب13045

52520هبة علً الحسون13046

70700ٌمان الٌونس13047

56560غٌداء العوض13048

64640سدرة قطرون13049

68680هبة فشتوك13050

44440محمد المحمد13056

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

68680هبة الٌوسف13061

22220سوسن رنة13071

36360مرح أحمد نجٌب13072

40400رقٌة عبد الرحمن الموسى 13081

34340مرٌم بسٌرٌن13082ً

58580مرح لهٌب13083

40400أحمد خلٌفة13084

60600االء محمد قواس13090

68680براءة الروم13092ً

50500شهد عطار13097

48480بتول الحسٌن13098

40400هناء الحسٌن13099

36360ضحى المحمد13100

38380محسن مطر13106

60600بٌان الحمود13110

36360سدرة بٌدق13111

36360عبٌدة حالوة13113

56560اٌمان حمشدو13126

70700صفا الجلل13127

58580مروة دبساوي13129

58580نعمت الخطاب13131

60600فاطمة السلٌمان13132

50500أمٌنة المصري13135

54540سارة الطماس13138

36360ابراهٌم القدور13139

50500اٌمان سبٌع13141

38380تغرٌد الخلٌل13142

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

46460رٌمه سبٌع13145

70700راما درع13148

68680بتول عرفة13153

62620نجاة الٌوسف13155

64640نجاح الجزمات13159ً

52520جلنار برشٌن13160

68680بتول االبراهٌم13161

66660رٌم الشعبان13169

42420سندس شٌخ الغنامة13171

68680مرٌم الخالد13172

60600نور الزعب13174ً

30300محمد تاج الحسون13181

52520ربا الحسن الشٌخ تركاوي13184

68680بتول المٌزنازي13190

64640مٌار الجدعان13192

36360كرم حمام13204ً

38380سهر طوٌر13218

62620مرٌم الصغٌر13220

40400محمد المطر13221

68680هبة الونوس13225

42420عائشة الصطٌف13230

60600دعاء علٌها13245

52520دعاء كلٌب13246

60600عزٌزة محمد13256

64640كوثر الحاج حمود13258

70700فاطمة معتر ماوي13264

18180عبلة الدٌري13267

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

28280دعاء عبد الجواد13270

34340لطٌفة سرمان13273ً

60600انا البرهوم13286

42420غزل المصلط13312

70700االء عامودي13322

54540رنا المصطفى13323

22220غنوةرمضان13329

66660امل الحمدو13332

66660رزان القدور13333

34340مرٌم القسوم13339

42420محمد العبد هللا13344

58580فاطمة االبراهٌم13347

50500رنا الزعب13362ً

50500ولٌد البراهٌم13373

48480تغرٌد العمر13379

46460لبنى حمو13380

12120أحمد الٌوسف13381

70700امنة حالق13387

62620فاطمة دودي13390

38380ٌسرى الٌوسف13392

48480االء االبراهٌم13400

22220صفاء الشبٌب13404

30300شادن الشٌخو13407

12120ٌوسف األحمد13412

48480ٌارا الجاسم13413

48480روٌدة الجاسم13414

52520لٌنا االسعد13415

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

28280براءة السلٌمان13425

58580امانً كروم13428

64640سمٌة حاج اٌوب13436

50500محمود الخضر13437

60600سوزان سوس13452ً

42420نسرٌن التنازي13456

48480اٌناس الخالد13459

40400رائد القدور13464

66660رزان العٌسى13467

64640بٌان دوٌله13478

60600ابراهٌم الشٌخ13490

22220عال المصري13491

32320ٌاسمٌن برهو13492

56560امجد الشٌخ13494

42420آمنة العزو13502

44440أحمد معجون13503

42420سارة قصاص13510

42420عامر الجاسم13515

46460رجاء حسون13521

14140نور الشٌخ بكور13523

36360خالدٌة درباس13538

50500االء الحمود13540

36360مكٌة االسعد13548

58580فاطمة الشٌخ13561

64640رٌم السمٌر13564

64640دعاء هنداوي13569

32320نجاح حاج لطوف13572

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

62620علٌاء الفهد13576

26260خالد اسماعٌل13577

52520أمانة نجار13604

68680مٌساء المصري13609

58580كوثر العلً الحسٌن13635

32320ٌوسف الحفٌان14000

42420بٌداء الحجً االدرٌس14004

40400شٌماء الحجً االدرٌس14007

40400خالد الجٌجاوي14010

26260أنس عباس14020

40400مرٌم شنان14023

34340بشرى العلو14030

42420علً العلً الثلج14031ً

50500ضحى عروب14034

28280أسامة الجاسم14035

58580موسى النبهان14040

24240فادي جرجنازي14042

32320بشار الحاتم14043

42420فهد عوٌس14056

24240محمد العجم14057ً

28280وسٌم المحمد14063

34340فواز الفقٌر14072

30300محمد نور الراشد14080

40400حمٌد الخشان14089

64640فادٌا المصطفى14096

42420بٌان المراد14100

58580احالم الصطٌف14103

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

62620نبٌل الحاج حسٌن14108

28280نادٌا المحمود14121

24240االء الرحال14128

30300مصعب العلٌوي الدوغان14136

34340اسراء ابراهٌم المحمد14139

54540رحاب الخالد14144

42420مراد عل14149ً

40400غدٌر الخلٌف14150

34340نور العان14151ً

50500حسٌن العثمان14156

64640عامر العلً الظاهر14158

52520نجٌب العبٌدي14161

66660نور الحمشو14165

66660باسمة الخلوف14168

34340اخالص الخضر14174

46460ٌوسف أبو العٌون14175

46460محمد الخطٌب14179

46460نور العٌسى14187

18180حسٌن الحسٌن14189

40400رشا البرازي14190

64640بشرى الصٌادي14196

36360محمد الحلوم14201

58580وجد الهندي14204

52520آالء العبد هللا14205

42420محمود الخلٌل14207

50500خدٌجة المحمد14219

56560عبد االله شالش14229

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

32320محمد االحمد14237

48480رٌم المحمد14241

34340فاطمة الدٌاب14246

52520االء المحمد طه14261

48480حسٌن جوخدار14277

28280امل الشالش14300

18180صفا المصري14302

16160محمود العبد14306

50500رٌم ابو شناق14308

54540رشا كردي14325

52520ماجدة الحمود14329

54540نور الجاسم14341

32320خالد االحمد14358

34340احمد الخالد14359

40400رٌم الحمد14364

24240أحمد النبهان14365

40400مرٌم االسعد14373

40400اسٌا االسعد14374

40400راما السراقب14378ً

10100محمد نور االحمد14389

52520هناء العوض14397

52520نور الحسن14400

50500ابراهٌم الجٌجاوي14405

42420فاطمة اسماعٌل14413

52520عائشة الحمص14415ً

52520رجاء عمر الحمود14417

34340حال أبو الحسٌن14424

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

64640رودي شٌخو14432

26260موج المحمد14449

28280مرح كروما14451

68680سمر مشتان14456

52520تسنٌم فاخوري16001

60600اسماء كلٌب16002

56560اٌمان الثلج16007ً

68680روان  القادر16009

اعادة عملً 
48480فاطمة الٌوسف16012

54540االء شحاذة16021

54540مرٌم الموسى16025

54540إسراء الجاسم16030

64640روابً المرع16031ً

66660صبا الخلف العل16032ً

اعادة عملً 
64640دٌاال الحمٌدي16037

52520منى العل16038ً

66660غسق الجاسم16052

58580مهند الحداد17000

50500زمزم الكرٌبان 17006

44440ختام الحوٌجة17011

52520رحاب الكالط17015

52520طٌف االبراهٌم17017

اعادة عملً 
52520هند العجٌل17019

58580أمٌنة النافع17038

54540ٌاسمٌن الحمٌدي17046

44440نعٌمة الخلٌف17050

اعادة عملً 
44440لٌنا األحمد17057

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

62620سحر المحمد17059

اعادة عملً
40400 إلهام الخلف17065

38380البتول الخلف17066

38380نصرة المحمد17072

48480نور السٌد17073

68680براءة الخلف17086

44440رحمة الشنخر17092

70700عائشة الخالد 18004

اعادة عملً 

اعادة عملً

اعادة عملً

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

اعادة عملً

اعادة العملً 

اعادة عملً 

اعادة عملً 

اعادة عملً

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

اعادة عملً 

اعادة عملً 

اعادة عملً

اعادة عملً

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق



حامعة حماه

كلٌة التربٌة

اعادة عملً

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.أ

رئٌس لجنة الرصد           رئٌس شعبة االمتحانات 

عبد الحمٌد الشعار.نورا حاكمة                  أ. د

نورا حاج زٌن .م:امٌن السر 

احسان الحصنً .م:مسجل 

سهام زٌدان .أ:مدقق

محمد الحركً.م:مدقق


