
اإلنكليزية: قسم اللغة جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

                           الفصل االضافيكلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

2016 / 2017: للعام الدراسي:         قائمة درجات امتحان الفصل

2017:    /    / تاريخهنظريالقصة القصيرةالمقرر

كتابةرقما

غٌابغابراهٌم الحمدو1

غٌابغابراهٌم االبراهٌم الشٌخ2

غٌابغابراهٌم البكور3

غٌابغابراهٌم الشٌخ4

غٌابغابراهٌم العبد الرحمن5

غٌابغابراهٌم خلٌل6

غٌابغابراهٌم شٌخ حمدون7

غٌابغاحمد الخلف8

غٌابغاحمد السلوم9

غٌابغاحمد العبد هللا10

غٌابغاحمد الملك11

غٌابغاحمد حسن12

غٌابغاحمد راتب13

غٌابغاحمد طومان14

غٌابغاحمد نضال الكردي15

صفر0ادهم بطمان16

غٌابغاسراء عرعور17

غٌابغاسماء الفرداوي18

فقط ثمان و خمسون58اغٌد الحاج حسن19

صفر0االء الخلف20

صفر0االء سهٌل  ٌاسٌن21

غٌابغاالء قدور السلٌمان22

غٌابغالمؤٌد سالمة23

غٌابغامتثال الحمو24

غٌابغامجد الشٌخ25

غٌابغامنة حمشو26

غٌابغاٌة الحراك27ً

صفر0اٌناس عرعور28

غٌابغأحمد فٌاض29

فقط ثالث و ثمانون83أروى الزعٌم30

فقط ثمانٌة وثالثون 38أناغٌم الحلوة31

غٌابغأنس العابد32

غٌابغأنس فرج33

غٌابغأنس محمود34

غٌابغأنسام الصقر35

مالحظاتاالسم والشهرةالرقم
العالمة
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كتابةرقما
مالحظاتاالسم والشهرةالرقم

العالمة

غٌابغآمنه حسٌن36

غٌابغباسل االبراهٌم37

غٌابغباسل عل38ً

غٌابغباسم خلوف39

غٌابغبتول الرهوان40

غٌابغبتول أبً زمر41

فقط ستة وثالثون 36بتول عردوس42

فقط اثنان وعشرون 22بتول كردي43

فقط سبعة وثالثون 37بدٌعة قطان44

غٌابغبسمة الخالد45

غٌابغبسمة الوتار46

غٌابغبسمة فلوم47

غٌابغبسمة لحلح48

غٌابغبشرى المحٌمٌد49

فقط ثمانٌة وعشرون 28بشرى عبد هللا50

غٌابغبشٌر كربجها51

غٌابغبكر احمد52

فقط تسعة وخمسون 59بالل الصٌادي53

غٌابغبالل العساف54

غٌابغبٌان الشام55ً

فقط عشرة 10بٌان الكردي56

فقط ثمانٌة وثالثون 38بٌان قباوي57

غٌابغجعفر المحرز58

غٌابغجعفر برزنج59ً

صفر0حازم البكور  60

غٌابغحسان بشور61

غٌابغحسان دٌدو 62

غٌابغحسنه دوٌك63

غٌابغحسٌن الخالد64

غٌابغحسٌن حمود65

غٌابغحمزة الجزار66

فقط ستون 60حور الحرام67ً

غٌابغخالد االخرس68

غٌابغخالد سلٌمان الٌاسٌن69

غٌابغخالد عبد الستارالشٌخ احمد70
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كتابةرقما
مالحظاتاالسم والشهرةالرقم

العالمة

غٌابغخالدالتركاوي71

ا السطام72 غٌابغداٌل

غٌابغدانٌة سراقب73ً

غٌابغدانٌة هندي74

غٌابغدعاء زٌن75ً

غٌابغدٌانا عبود76

غٌابغدٌمة رمان77

غٌابغدٌمة مرزا 78

غٌابغراما الكٌزاوي79

غٌابغراما شحود80

غٌابغراما علٌوي81

فقط عشرة 10راما كنعان82

غٌابغراماهللا الشام83ً

غٌابغرامً العالوي84

غٌابغرانٌة الحسن85

غٌابغرائدة عندان86ً

فقط ستة وخمسون 56ربا الساكت87

غٌابغرجاء لطف88ً

غٌابغرزان الربٌع89

غٌابغرزان الصابون90ً

غٌابغرشا طبا91

غٌابغرشاالعبدالرزاق92

غٌابغرضٌة ناصر93

غٌابغرغد الدروٌش94

غٌابغرغد العٌان95

غٌابغرغد دنٌا96

غٌابغرغدالحافظ97

غٌابغرغدالصبوح98

غٌابغرفٌف الطعمة99

غٌابغرقٌة الشٌخ عل100ً

غٌابغرنٌم المحٌمٌد101

غٌابغرنٌم مصطو 102

غٌابغرهام صابون103

غٌابغرهف الشقق104ً

غٌابغرهف النجم105
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مالحظاتاالسم والشهرةالرقم

العالمة

غٌابغرهٌف قٌمة106

غٌابغروان الشمعة107

فقط خمسة عشر 15رؤى الدروٌش108

غٌابغرٌم حبٌب109

غٌابغرٌما الدروٌش110

غٌابغرٌما النجار111

فقط أربعة وخمسون 54رٌما قدٌسة112

غٌابغرٌما نعمان113

فقط ثمانٌة وثمانون 88زلفى االبرش114

غٌابغزهراء شقفة115

غٌابغزهور شعبان116

فقط عشرون 20زٌنب الشمطٌة117

فقط تسعة وثالثون 39سارة الحسن118

صفر0سارة الشهاب119

غٌابغسارة الٌاس120

فقط خمس و ثالثون35سارة دوكرل121ً

غٌابغسارة قدورة 122

غٌابغساره بٌطار123

اربع و تسعون94سلسبٌل ارمنازي124

فقط إثنى عشر 12سالً الجمال125

غٌابغساندرا الصلٌبً 126

غٌابغساندي نجار127

غٌابغسلمى نداف128

غٌابغسلوى الرٌس129

غٌابغسمر ابو نائلة130

صفر0سمر الرمضان131

غٌابغسمر المحمد132

غٌابغسمركروما133

غٌابغسناء طربوش134

غٌابغسهام شرٌق135ً

غٌابغشربل فالحه136

غٌابغشعالن ابً حوش137

غٌابغشهد مهباش138

غٌابغشٌماء العابد139

غٌابغشٌماء قنطار140
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مالحظاتاالسم والشهرةالرقم

العالمة

غٌابغصبا الخضر141

غٌابغصبحً السٌد أحمد142

غٌابغصفا الغاوي143

غٌابغصفاء الخلوف144

غٌابغصفاء خلف 145

فقط ثالثة وخمسون 53ضحوك العلوان146ً

غٌابغطارق شٌخ الصبح147

غٌابغطاهرالمبٌض148

غٌابغطه الموسى149

غٌابغطه زمزم150

فقط عشرة 10عادل التومان151

غٌابغعامراآلوا152

غٌابغعائشة جالود153

فقط خمسة وعشرون 25عبادة طروٌة154

غٌابغعباده السمان155

صفر0عبد الحمٌد العطو156

فقط عشرون 20عبد الرحمن خالد االحمد157

غٌابغعبد الرحمن هبرة158

غٌابغعبد الرحٌم عصفور159

غٌابغعبد الرزاق العٌسى160

غٌابغعبد العزٌز التركاوي161

صفر0عبد الكرٌم العبد هللا162

غٌابغعبد هللا احمد ناصر  مصري163

غٌابغعبد هللا االحمد164

غٌابغعبد هللا االسعد165

غٌابغعبد هللا الحلب166ً

غٌابغعبد هللا المصري167

غٌابغعبد هللا الموسى168

غٌابغعبد هللا علً ه169ً

غٌابغعبد المالك العساف170

غٌابغعبد النور الحمو171

فقط ستة وعشرون 26عبد الهادي حربة 172

غٌابغعبدالرزاق الشمال173ً

غٌابغعبٌدة العشً  174

غٌابغعبٌدة سفاف175
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فقط ثالثون 30عزة خالد176

غٌابغعصام الحورٌة 177

صفر0عصماء الحسن178

غٌابغعماد الدٌن النائب179

فقط خمسون 50عمار شحادة 180

غٌابغعمارالجمٌة181

غٌابغعمر الرٌحاوي182

غٌابغعمر الشبل183ً

فقط ثمانٌة وعشرون 28عمر الصٌادي184

غٌابغعمران الحالق185

غٌابغعٌد السعٌد186

غٌابغعٌدة ابراهٌم187

غٌابغغادة شعاع188

فقط ثمان و ثمانون88غدٌرالعش189ً

فقط ثمانٌة 8غصون سالم190

غٌابغغفران حدٌدي191

صفر0غفران كشكش192

غٌابغغنوة العساف193

غٌابغفاتن المحمد194

غٌابغفاتنه الحداد195

غٌابغفاطمة الحالق196

غٌابغفاطمة الزهراء حوا197

غٌابغفاطمة الٌاسٌن198

صفر0فاطمة حسٌن جمعة199

غٌابغفاطمة سراج200

صفر0فاطمةحجازي201

فقط ستة وخمسون 56فاطمه خرفان202

غٌابغفاٌزالحماده203

غٌابغفائزة الحفٌان204

صفر0فداء عبٌد205

غٌابغفهمٌة حاتم206

غٌابغفوزي الحماده207

غٌابغفؤادخلٌل208

غٌابغقتٌبة خلٌل209

صفر0قمر موسى باشا210
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كتابةرقما
مالحظاتاالسم والشهرةالرقم

العالمة

فقط أربعة وثالثون 34قمرالحمٌد211

غٌابغكارٌناقنزوع212

فقط خمسة وثالثون 35كرٌستٌنا العٌسى213

غٌابغكمال حالق214

غٌابغكنان العمادي 215

فقط ثالثون 30كوثر الشرٌف216

فقط خمسة عشر 15كوثر المحمد217

غٌابغالنا العطار الحداد218

غٌابغلجٌنه صواف219

غٌابغلورٌن الطٌر220

غٌابغلؤي خنفور221

غٌابغلٌالس مشهراوي222

غٌابغلٌما عٌسى223

فقط خمسون50لٌنا البكور224

غٌابغلٌنا الجزمات225ً

غٌابغلٌندا الشٌخ226

صفر0ماري زلٌق227

فقط ستة وثالثون 36ماري شربوكه228

غٌابغمارٌانجار229

غٌابغمازن العزو230

غٌابغمأمون بدٌوي231

غٌابغمجد حفٌان232

غٌابغمجد رعد هندي233

غٌابغمحمد الجاسم234

غٌابغمحمد الشام235ً

غٌابغمحمد العمر236

غٌابغمحمد المحمد237

غٌابغمحمد أمٌر طٌب238

غٌابغمحمد بركات239

غٌابغمحمد توٌت240

غٌابغمحمد جرجنازي 241

غٌابغمحمد جمال ابراهٌم242

غٌابغمحمد حلب243ً

غٌابغمحمد رزوق244

غٌابغمحمد سعد انطكل245ً
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العالمة

فقط ستة وستون 66محمد شاكر246

غٌابغمحمد شبل247ً

غٌابغمحمد صٌادي248

غٌابغمحمد طارق قٌمة249

فقط أربعة وعشرون 24محمد عسان250ً

غٌابغمحمد عمر البرازي251

غٌابغمحمد غازي بهنس252ً

غٌابغمحمد مهاب كوجان253

غٌابغمحمد نداف254

فقط عشرون 20محمد نهاد عرب255

غٌابغمحمد نور البحاح256

غٌابغمحمدجرجنازي257

غٌابغمحمدشٌخ الغنامة258

غٌابغمحمدنور شاغوري259

فقط خمسة وستون 65محمود الحدٌري260

غٌابغمحمود العلً البكور261

صفر0محمود القراحنتور262

غٌابغمحمود المكاوي263

غٌابغمحمود جوخدار264

غٌابغمحمود دٌبو نزال265

غٌابغمحمود رعدون266

غٌابغمحمود زمزم267

فقط عشرون 20محمود قبالوي268

غٌابغمحمود نزال269

اسٌن270 غٌابغمحموداٌل

غٌابغمدٌحه ارحٌم271

فقط خمسة وثالثون 35مروة الشٌخ272

غٌابغمروة الضامن273

غٌابغمرٌم الحصٌن274ً

غٌابغمرٌم الشامٌه275

فقط خمسون 50مرٌم حداد276

غٌابغمصطفى الشاٌب277

صفر0مصطفى كروش278

صفر0مصعب برٌك279

غٌابغمعاوٌة القاسم280
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العالمة

غٌابغمعتز االغا281

فقط خمسة عشر 15معتصم اسماعٌل282

فقط خمسون 50مالذ الحمص283ً

غٌابغملهم السراج284

غٌابغملهم خلوف285

غٌابغمٌس ورد286

غٌابغمٌالد سموع287

غٌابغناتالً شٌخ الشباب288

فقط خمسون 50نارٌمان الٌوسف289

غٌابغناعسه الجدي290

فقط ستون 60نبال كٌجان291ً

غٌابغنبٌل قبش292

غٌابغنجالء المحٌمٌد293

غٌابغندى فالحة294

فقط اثنان وستون 62نسرٌن المخروم295

فقط ثالثون 30نور الجرعتل296ً

صفر0نور السباع297ً

غٌابغنور السمان298

غٌابغنور علٌطة299

غٌابغنور قدور سلٌمان300

فقط اثنان وخمسون 52نورا ابً زمر301

فقط ثمانٌة وخمسون 58نٌنار برشٌن302

فقط ثالثون 30هالة الحسٌن303

غٌابغهانً حسن البكور304

غٌابغهبة القاسم305

غٌابغهبة صواف306

غٌابغهزار الرفاع307ً

فقط اثنان وخمسون 52هال الدوش الدنك308ً

غٌابغهال السبسب309ً

غٌابغهنادي مالئكة310

غٌابغوائل حسن آغا311

غٌابغوائل رمضان312

غٌابغوصال هنداوي313

فقط ثالثة وثالثون 33وفاء المطرب314

غٌابغٌارا خلوف315
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اإلنكليزية: قسم اللغة جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

                           الفصل االضافيكلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

2016 / 2017: للعام الدراسي:         قائمة درجات امتحان الفصل

2017:    /    / تاريخهنظريالقصة القصيرةالمقرر

كتابةرقما
مالحظاتاالسم والشهرةالرقم

العالمة

غٌابغٌاسر القشاش316

غٌابغٌاسر لطف317ً

فقط ثمانٌة وستون 68ٌاسمٌن حلبٌة318

غٌابغٌاسٌن حسان319ً

غٌابغٌزن القوجه320

غٌابغٌزن دبٌس321
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