
1 جامعة حماة

كلية التربية

(مفاهٌم هندسٌة)الرٌاضٌات  :المقرر

الثالثه: السنة

نظري+ عملً :  نوع االمتحان الثانً: مواد الفصل 2020/ 2/ 20:التارٌخ 

ً مالحظاتكتابًةرقما

غائبغائبغائبغائبعبدالرحمن أمنة المصطفى الفرج 11721

غائبغائبغائب26عبدالكرٌمحمزه دٌاب23009

غائبغائبغائبغائبحٌانرانٌا النابلس33079ً

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود43829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن53846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن63888

غائبغائبغائبغائبمحمدأسماء محمد األحمد74090

غائبغائبغائبغائبسعٌدجهاد مصطفى84334

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد94418

تسع و سبعون 255479علًمرٌم الوطفه104595

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن114607

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم124676

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم134748

أربع و ستون 244064ابراهٌم ندى رزق144807

غائبغائبغائب24احمداٌمان العمر154833

أربع و خمسون 243054اسماعٌلزاهر العبدهللا العبدالرحمن164898

غائبغائبغائبغائبمحمدعال المصري175025

غائبغائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي185033

غائبغائبغائب27محمدهدى الكردي195089

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان205151

غائبغائبغائبغائبأمٌنمٌس الحداد215281

ثمان و أربعون 4848غائبمشهورنسرٌن سلوم225343

غائبغائبغائبغائبسٌف الدٌناسراء العساف235370

غائبغائبغائبغائبشٌماء حاج رحمون245375

غائبغائبغائبغائباحمدوالء المسعود255379

(راسبون )سنة ثالثة 

2020-2019:العام الدراسً  األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

عميد الكلية  

درغام الرحال.د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن..عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان. أ: (مسجل العالمة )أمين السر

فارس طاهر.م:قارئ العالمة

انعام خطاب.م:1مدقق العالمة 

رزان الشيحاوي.أ:2مدقق العالمة 



2 جامعة حماة

كلية التربية

(مفاهٌم هندسٌة)الرٌاضٌات  :المقرر

الثالثه: السنة
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(راسبون )سنة ثالثة 

2020-2019:العام الدراسً  األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش265390

غائبغائبغائبغائبمحمدقمر الزعب275395ً

غائبغائبغائب19أحمدابراهٌم الخلٌل285535

ثالث و أربعون 232043حاتممحمد السلوم295630

سبعون 264470أنور الساداتمحمد المحمود305971

تسع و أربعون 212849حامدٌوسف الحاج احمد316129

أربع و ثمانون 265884عبد الرزاقبشرى شمعون326149

ست و ثالثون 3636غائبولٌدماري روز مقدس336180ً

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج346244

إحدى و ستون 253661عبدالرحمنعامر عبدالرحمن الحسن356537

خمسون 242650خالدزٌنب العل366625ً

تسع و أربعون 222749أحمدمصطفى أحمد االحمد376813

أربعون 221840احمدأسامه احمد الجنٌد386869

ثالث و أربعون 222143زٌاداحمد زٌاد الشاوٌش396876

ست و أربعون 222446ٌوسفرامً ٌوسف جوخدار406932

ست و أربعون 242246غسانبدٌعه غسان ابو العٌون416959

ثمان و سبعون 265278محمودنور محمود العلوش426997

غائبغائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء عبد المجٌد االبراهٌم436999

تسع و ثالثون 231639احمدجمعه احمد خضٌرو447042

غائبغائبغائبغائبٌاسرمها ٌاسر عراب457106ً

غائبغائبغائبغائبهٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان467153

غائبغائبغائب22ٌوسف مٌساء المحمود477827

ثالث و ستون 194463محمدشحادة العل12831ً

ثمان و ثالثون 241438عبد الحمٌدعبد العزٌز الفهد 24335

غائبغائبغائب20خالدسامً المرع35342ً

(مستنفدون)سنة ثالثة 

عميد الكلية  

درغام الرحال.د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن..عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان. أ: (مسجل العالمة )أمين السر

فارس طاهر.م:قارئ العالمة

انعام خطاب.م:1مدقق العالمة 

رزان الشيحاوي.أ:2مدقق العالمة 



3 جامعة حماة

كلية التربية

(مفاهٌم هندسٌة)الرٌاضٌات  :المقرر

الثالثه: السنة
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(راسبون )سنة ثالثة 

2020-2019:العام الدراسً  األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

أربع عشرة 1414غائبٌوسفاسراء المصطفى 45408

ثمان و أربعون 4848غائبمحمدمصعب الدان55694ً

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌم خالدٌة السالم 11694

غائبغائبغائب0ابراهٌممحمد الحاج عبدهللا23164

أربع و عشرون 18624محمدفاتن الهواش33664

ثمان و خمسون 223658محمدمارٌا األمان43770

غائبغائبغائب22خالدمحمد ربٌع الخطٌب54539

غائبغائبغائب22عبدالكرٌمعلً علً ه64571ً

إحدى و سبعون 215071عبد هللادٌانا المحٌمٌد74728

غائبغائبغائب24عنادهدى الخضر العل84734ً

غائبغائبغائب26عبد القادردعد طالع95034

ثالث و أربعون 192443عز الدٌنعالء الدٌن الحمد105224

أربع و ستون 224264الٌاسرٌم العج115283ً

إحدى و سبعون 195271محمدعبد العزٌز الخالد125329

تسع عشرة 15419خالدصبا الحسٌن135672

غائبغائبغائب23رضوانخٌرٌة رٌحاوي145831

غائبغائبغائب24جمالنها جاسم المحمد156154

غائبغائبغائب18حسٌن الخالد166158

غائبغائبغائب23ابراهٌمنها الحاج احمد176284

غائبغائبغائب21مصلحمحمد مصلح الحسن186545

غائبغائبغائب25ٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن196617

خمسون 222850محمودالبتراء محمود السلوم206680

غائبغائبغائب19علًفاطمة العبد هللا217165

ستون 194160غازيعمر الجرٌو227314

غائبغائبغائبغائبفٌاضامانً فٌاض صواف237318

سنة رابعة تخلف ثالثة

عميد الكلية  

درغام الرحال.د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن..عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان. أ: (مسجل العالمة )أمين السر

فارس طاهر.م:قارئ العالمة

انعام خطاب.م:1مدقق العالمة 

رزان الشيحاوي.أ:2مدقق العالمة 



4 جامعة حماة

كلية التربية

(مفاهٌم هندسٌة)الرٌاضٌات  :المقرر

الثالثه: السنة
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(راسبون )سنة ثالثة 

2020-2019:العام الدراسً  األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

غائبغائبغائب22موفقروعة جنٌد247440

مستنفدون رابعة

ثالث و خمسون 94453زٌادأحمد العثمان المصطفى 12283

أربع و ثالثون 102434محم علًعمر حالول22814

خمسون 222850طالل منال المصري32941

(حملة)استضافة إدلب 

غائبغائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى113055

غائبغائبغائب27عبد الحلٌمهدى الٌوسف213057

غائبغائبغائبغائبرضواناخالص النداف313175

غائبغائبغائب28تركًعالء الخلٌل413180

غائبغائبغائب23عبد الرحمناالء سواري513208

غائبغائبغائب12حسنسراب الناقوح613241

غائبغائبغائب29عبد هللارؤى الٌوسف الضاٌع713247

غائبغائبغائبغائبمحمددالل مسعود813266

غائبغائبغائب23زهٌرعبلة الدٌري913267

غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود1013275

غائبغائبغائبغائبمحمد حٌانخالد البسٌرٌن1113331ً

ثمان و ستون 145468حمزةهدى االمان1213337

خمس و خمسون 213455عنادمحمد العبد هللا1313344

سبع و سبعون 255277عبد العزٌزاٌمان العمر1413367

غائبغائبغائب23محمد عصامزهرة البش1513421

غائبغائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب1613446

ثالث و ستون 234063محٌمٌداحمد المحمود1713497

خمس و أربعون 133245احمدقطر الندى شل1813555ً

غائبغائبغائب28هٌثماسماء الحج1913568ً

تسع و أربعون 232649خالدعال العبد هللا2013575

عميد الكلية  

درغام الرحال.د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن..عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان. أ: (مسجل العالمة )أمين السر

فارس طاهر.م:قارئ العالمة

انعام خطاب.م:1مدقق العالمة 

رزان الشيحاوي.أ:2مدقق العالمة 



5 جامعة حماة

كلية التربية

(مفاهٌم هندسٌة)الرٌاضٌات  :المقرر

الثالثه: السنة
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(راسبون )سنة ثالثة 

2020-2019:العام الدراسً  األولى: الدورة

م
الرقم 

الجامعً
النظريالعملًاسم األباالسم والشهرة

المجموع

(حملة)إستضافة الفرات 

إحدى و خمسون 232851احمدسالم مصٌطف114116

ثمان و عشرون 2828غائبمحمداالء الرحال214128

غائبغائبغائب23علًمحمد العساف314275

ثمان و خمسون 263258محمودمروة المحٌمٌد414278

سبع و أربعون 192847خالد بشار المحٌمٌد514295

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقمحمود العبد614306

غائبغائبغائب27حسٌنماجدة الحمود714329

تدمرخمس و عشرون 25025عٌطانمصطفى المحٌمٌد814354

اثنتان و أربعون 4242غائباحمدخالد االحمد914358

غائبغائبغائب25محمد هزاعٌحٌى السلوم1014368

غائبغائبغائبغائبخضرمحمد نور االحمد1114389

عميد الكلية  

درغام الرحال.د.  أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

لينا الحسن..عبد الحميد الشعار              د

سهام زيدان. أ: (مسجل العالمة )أمين السر

فارس طاهر.م:قارئ العالمة

انعام خطاب.م:1مدقق العالمة 

رزان الشيحاوي.أ:2مدقق العالمة 


