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فقط ستة وعشرون 2626بدور الفرج83

فقط واحد وخمسون 153651غالببدور دبيك84

غيابغغنزاربراء كرم85

فقط أربعون 142640سلمانبراءه االبراهيم86

فقط ستة 66بسمة المحمد87

فقط تسعة وخمسون 124759بسمة بالطة88

غيابغغعبدهللابسمه عادله89
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فقط أربعة وخمسون 5454بشير نعسان92
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غيابغغبيان شاعر95
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غيابغغعبد الستارحسين حوا113

فقط تسعة وأربعون 153449حسين شيخ الزور114
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غيابغغعبد المعينحمزه الخليل117
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فقط ستة وثالثون 142236فيصلحمزه العليوي119

غيابغغأحمدحنان الكنج120
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غيابغغمحمدخالد السليمان125

غيابغغماجدخالد حجازي126
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غيابغغدعاء جاسم145

غيابغغعامردعاء داغستاني146
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غيابغغمروانرامي علي153

غيابغغاسماعيلرانه االسماعيل154

فقط خمسة وعشرون 121325محمدرانيا السليمان155

غيابغغرائده المصطفى156

فقط سبعة وعشرون 121527الحكمربا الشريقي157

فقط اثنان وعشرون 2222غازيربى طبا158

غيابغغرحوم ناصر159

فقط واحد وثالثون 151631عاصمردينه خليف160

فقط واحد وأربعون 142741رزان الطالب161

فقط تسعة وثالثون 162339محمدرزان حاج جنيد162

غيابغغخالدرشا ابراهيم163
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غيابغغفيصلرغده ملوحي168

فقط تسعة وأربعون 113849رفا الحاج احمد النعسان169

فقط أربعة عشر 11314عبد المعينرفيف سفاف170

فقط ثالثة عشر 1313عبدالرحمنرنا شعيل171

غيابغغنصررنده نبهان172

فقط ستة وعشرون 121426حسنرنى األحمد173

حجبرضوانرنيم السلقيني174

فقط خمسة وعشرون 2525عبد الرحيمرنيم العجمي175

فقط ستة 66احمدرنيم المحمود176

فقط تسعة وثالثون 142539سليمانرنيم أبو اسماعيل177
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غيابغغنصررويده صالح185

غيابغغمروانريم الديري186
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غيابغغبشارزين البوش194

غيابغغزين عمادي 195

غيابغغوليدزينات أوغلي196

غيابغغعمرزينب البكور197

فقط ستة وثالثون 132336زيادزينب القاسم198

غيابغغزينب المصطفى الخلف199

فقط ستة 66صهيبساجدة العمر200

فقط خمسة وخمسون 124355اسامهساره علي زواوي201

غيابغغفايزساري الفاعوري202

غيابغغسالم الراشد203

غيابغغسامر دبوري204

غيابغغمحمدسامر كروما205

غيابغغسامي الشاهين206

غيابغغاحمدسامي العاكوب207
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غيابغغجمالسرى شقفه211

فقط واحد وخمسون 163551محمد سميرسعاد شيخ الزور212

فقط ثالثة وأربعون 142943معتصمسالم زينو213

فقط سبعة وأربعون 153247فيصلسلوى سفاف214

غيابغغسماح ضفار215

فقط سبعة وثالثون 172037محمد نزيهسماح مغمومة216

غيابغغحسن سمر المحمد217

غيابغغمحمد أديبسمية موسى باشا218

غيابغغرياضسميره المصري219

غيابغغمحمدسناء عنيزان220

فقط ستة وثالثون 122436حمادسوار السليمان221

غيابغغسوسن الحمدو222

غيابغغسومر قاسم223

فقط عشرون 16420ابراهيمشذى القريع224

غيابغغشفاء الخطيب225

فقط تسعة وعشرون 141529عدنانشفاء العبد هللا العبد الرحمن226

غيابغغشفاء العموري227
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غيابغغحسينصفاء خاني246
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غيابغغظالل الوتار253
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غيابغغمصطفىعائده المحمود254

فقط ستة وثالثون 181836حاتمعائشة الحجي255

فقط أربعة وثالثون 142034فؤادعائشه العقاد256

غيابغغمحمودعائشه خباز257

غيابغغاحمدعبد الباسط الحسن258

غيابغغعبد الجبار المصطفى259

فقط سبعة عشر 13417يوسفعبد الرحمن العبد هللا260

غيابغغمروانعبد الرحيم البستاني الفتوحي261

غيابغغمحمدعبد السالم الحسن262

فقط تسعة عشر 15419عمرعبد العزيز األحمد263

غيابغغخالدعبد الكريم الديس264

غيابغغمحمدعبد الكريم الروبة265

فقط تسعة وثالثون 142539عبد هللا المصري266

فقط أربعة وعشرون 17724عبد هللا يوسف267

غيابغغخالدعبدهللا العبدهللا268

غيابغغمصطفىعبيدة المحمد269

فقط ستة وعشرون 121426محمودعبيدة خلوف270

فقط ثمانية وعشرون 141428مصطفىعبيده هنداوي271

فقط ثمانية وأربعون 153348فوازعبير القشاش272

غيابغغمحمد عبير المحمد273

فقط سبعة وعشرون 121527نزارعبير كربجها274

غيابغغعبد الرزاقعزيزه النعسان275

غيابغغخالدعفاف جوخدار276

غيابغغمحمودعفراء الكيال277

فقط خمسون 123850عبد الكريمعفراء شكيران278

فقط اثنان وثالثون 161632عبد الكريمعال االحمدتي279

فقط أربعون 122840عبد الكريمعال الخليل280

فقط واحد وخمسون 173451مصطفىعالء الدين األحمد281

غيابغغفايزعالء الضامن282

غيابغغعلي ارسالن283

فقط ستة وعشرون 131326محمودعلي الحرامي284

غيابغغموسىعلي السعد285

غيابغغعمرعلي الطويل286

غيابغغاحمدعلي العباس287

فقط ثمانية وأربعون 163248محمد فؤادعلياء البغدادي288

غيابغغمحمد رضوانعماد الدين الحاج زين289

غيابغغحسينعمار المحمد290

غيابغغمحمدعمار أعور291

فقط أربعة عشر 10414محمدجهادعمر البكور292

فقط خمسة وأربعون 153045خالدعمر العطيه293

غيابغغدرويشعمر كردي294

غيابغغمرهفعمر ورده295

غيابغغهيثمغدير أبو اللبن296
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غيابغغعمادغزل زريق297

حجبغزل شققي298

فقط واحد وثالثون 141731غزل كرامي299

غيابغغأحمدغفران المحمد300

فقط تسعة عشر 1919محمدغفران محمد علي301

غيابغغعبد الحسيبغنى حايك302

غيابغغغيداء سرور303

فقط عشرة 9110ماهرفادي حمصي304

فقط تسعة وستون 155469أحمدفاطمة االبراهيم305

فقط أربعة وسبعون 165874عبد اللطيففاطمة البيريني306

غيابغغعبد هللافاطمة الخطيب307

فقط سبعة وعشرون 2727نصرفاطمة الرسالن308

غيابغغخالدفاطمة النعسان309

فقط أربعة 44فاطمة عيساوي310

غيابغغمازنفاطمة محناية311

غيابغغفاطمة وهبي312

فقط ثمانية وثالثون 142438مهيدفاطمه الحسن313

فقط ستة وأربعون 182846فوزيفاطمه الزهراء عوض314

فقط اثنان وخمسون 153752خالدفاطمه السند315

غيابغغبسامفاطمه الشامي316

غيابغغفاطمه العبود 317

فقط ثمانية 88خالدفاطمه الناصيف318

غيابغغمحمدفاطمه النعسان319

فقط واحد وستون 174461مرعيفاطمه عزالدين320

فقط أربعة وعشرون 141024فيصلفاطمه عكله321

فقط ثمانية عشر 1818فداء رعدون322

غيابغغفرات زيد323

غيابغغفرات محمد324

غيابغغمحمدفرح الحاج حسين العيدان325

غيابغغفتحيفرح الزعيم326

غيابغغفريد الفارس327

فقط أربعة وثالثون 3434فطمة دقاق328

فقط خمسة وسبعون 146175خالدفيصل أبودهيس329

فقط تسعة وثالثون 152439أحمدقتيبة األسمر330

فقط ستون 154560محمد وصفيقصي شيخ سليم331

غيابغغقضاء الجنود332

غيابغغنجيبقمر القصاب 333

غيابغغمحمد بشارقمر قصار334

غيابغغعبدالمؤمنكرم الراعي335

غيابغغمحمد عزامكرم القوجة336

غيابغغكلثومة الموسى337

فقط تسعة وثالثون 3939محمدكوثر العصيري المحمد338

فقط واحد وأربعون 4141عبدالرزاقلبانة العمر339
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فقط واحد وستون 174461فوازلمى المصطفى340

غيابغغحمزهلمى طهماز341

غيابغغابراهيملميا اليونس342

فقط أربعون 162440فايزليلى جروج343

فقط عشرون 2020حسنليلى لوكي344

فقط تسعة وأربعون 153449أحمدماريا الشريف345

فقط خمسون 163450نبيلماريا قنوت346

غيابغغيحيىماهر السيد347

غيابغغعوضماهر جنيد348

فقط اثنان وعشرون 2222عبدالحميدمحاسن التتان349

غيابغغمحمد االحمد350

غيابغغمحمد الحسن351

فقط ثمانية وستون 6868سطاممحمد الحسن الحلبي352

غيابغغمحمد الشدهان353

فقط واحد وخمسون 163551خضرمحمد الشمالي354

غيابغغمحمد العسكر355

فقط ستة وعشرون 2626محمودمحمد العلي356

غيابغغحسينمحمد المصطفى357

غيابغغخالدمحمد جفروني358

فقط خمسة عشر 15015حسانمحمد حسيب آغا359

غيابغغخالدمحمد طابشة360

غيابغغعبدالرحمنمحمد نجار361

غيابغغمحمودمحمد نور المصطفى362

غيابغغمرهفمحمد نور خلوف363

غيابغغعبد السالممحمد نور عتيق364

غيابغغزكريامحمد يحيى مغمومة365

غيابغغمحمود اللبن366

فقط أربعة وعشرون 15924جهادمحمود المخزوم367

فقط تسعة وأربعون 143549محمدمحمود عاهي368

غيابغغعامرمرام ابو حامضه369

غيابغغمحمدمرح بعريني370

فقط أربعة وستون 125264محمودمروة الحقه371

فقط ثمانية عشر 13518شعبانمروة الملحم372

فقط أربعة وخمسون 144054عبدالمنعممروة المنجد373

غيابغغعبد المعينمريم االبراهيم374

فقط واحد وأربعون 4141يوسفمريم الخلف375

فقط ستة وثالثون 142236محمودمريم الدراج376

فقط ثالثة وخمسون 153853محمدمريم الرجب377

فقط خمسون 113950جمالمريم الشحود378

غيابغغعبد السالممريم الشحود379

فقط واحد وعشرون 13821حساممريم الصباغ380

فقط أربعة وعشرون 17724نصرمريم العبد381

غيابغغمريم العلي382

مصدق عميد الكلية

مها السلوم. د
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

وجدان مقداد.     صفوان حداد      د 

  عضو           عضو        أمين السر

اسراء طهماز                رانية صيوم



كتابةرقمااسم األب شهرةالرقم نظريعملياالسم وال
عالمة ال

المالحظات

سانية  علوم اإلن كلية اآلداب وال
تحانات شعبة االم

ات امتحان مقرر  علم المعاني   : ق ائمة درج

قسم اللغة العربية  

الثانية: السنة 

عام الدراسي : الدورة  ضافية  في ال تحان   - 2017 / 2016اال عملي  + نظري : نوع االم

جامع           ة حم            اه

غيابغغخالدمريم سليمان383

غيابغغمصطفى الجمال384

فقط إثنى عشر 12012عبد المنعممصطفى الشيخ بكور385

غيابغغعبدالرحمنمصطفى العزو386

فقط ثالثة وعشرون 15823أحمدمصطفى العلوش387

غيابغغمنال السليم388

غيابغغصالح الدينمنال السيد عجان الحديد389

غيابغغعبد اللطيفمنال عباس المطر390

فقط ستة وستون 145266ابراهيممنى العلي ادريس391

فقط خمسة وأربعون 143145عيدمنى العيد392

فقط اثنان وخمسون 153752عليمها الحسين393

غيابغغسليممها اليوسف394

غيابغغجهادموسى الرجب395

فقط ثالثون 92130جوادموسى هالل396

فقط تسعة وخمسون 154459محسنمؤمنة الجدي397

غيابغغمصطفىمي الشعباني398

غيابغغعلي ميريم العلي399

فقط خمسة وثالثون 152035ميس جودت400

فقط ثمانية وخمسون 154358خالدميساء القصاب401

غيابغغعليميسم الكردي402

فقط ثالثة وخمسون 153853كمالنبال زينه403

فقط إحدى عشر 1111منيرنداء محمد404

غيابغغفوازنسرين الحسين405

فقط ثالثة وخمسون 153853خالدنسرين العسل406

غيابغغنسرين بركات407

فقط أربعة وسبعون 175774سعيدنسرين دعبول408

فقط خمسة وخمسون 134255عبد اللطيفنهلة الدياب409

غيابغغرضواننهله الخالد410

فقط سبعة وثالثون 142337محمدنهى حماده411

فقط واحد وأربعون 122941محمدنوار الحيدر412

فقط ثالثون 151530ابراهيمنور الحسن السليمان413

غيابغغقاسمنور السيد414

غيابغغابراهيمنور المحمد العمر415

غيابغغنور المصري الطرقجي416

فقط ستة وستون 174966حياننور الهدى الجوج417

غيابغغمصطفىنور الهدى جعفر418

فقط ثمانون 176380تمامنور شيخ الغنامة419

غيابغغنورس عبد الواحد420

فقط ستون 154560نورما عبد النور421

غيابغغنورمان محمد422

غيابغغنوره عبيد العلي423

غيابغغفتحنيرمين النداف424

فقط تسعة وعشرون 171229محمودهاجر حمشو425
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غيابغغخضرهادي شتيان426

غيابغغهادية الجالغي 427

فقط أربعة عشر 11314هادية المشعل428

غيابغغهازار قدح429

حجبموفقهالة الغباني430

غيابغغهبة المشعل431

فقط أربعة وستون 154964محمدهبه الحسين432

غيابغغزيادهبه العثمان المصطفى433

غيابغغحسينهبه القاسم434

غيابغغأنسهبه حمدو المصطفى435

غيابغغوليدهبه مسلماني436

فقط أربعة وأربعون 152944مصطفىهدى الشربعي437

غيابغغساميهدى العموري438

غيابغغهدى حميد439

فقط اثنان وثالثون 3232عبد القادرهديل حلفاوي440

غيابغغبسامهديل عيروطه441

فقط أربعون 162440احمدهزار الحسين442

غيابغغابراهيمهزار حزواني443

غيابغغهشام نبهان444

غيابغغهناء األحمد445

فقط ثالثة وخمسون 143953هناء الشيخو446

فقط ثالثون 141630محمد عليهناء والي447

غيابغغهنادي خليل448

فقط ثالثون 121830عبدالحميدهند زعرور449

فقط إثنى عشر 9312هيا جاسم450

فقط تسعة وأربعون 133649ابراهيمهيا قنزوع451

غيابغغهيا محسن التركاوي452

فقط ثمانية وعشرون 141428هيا نوفل453

غيابغغهيام العربش454

غيابغغخضروائل الحزوم455

فقط خمسة وأربعون 153045احمدوداد العمر456

فقط خمسة وأربعون 162945خليفةوداد المصطيف457

غيابغغمحمدورد ابراهيم458

غيابغغفؤادوردشان النعسان459

فقط تسعة عشر 1919عبدالوهابوصال العبود460

فقط تسعة وثالثون 162339رمضانوعد الحسن461

غيابغغخالدوفاء الصالح462

غيابغغعبد الكريموفاء العمر463

فقط سبعة عشر 17017أيمنوفاء مدني464

فقط اثنان وأربعون 142842عبد هللاوالء العبدهللا465

غيابغغوحيدوالء عبد الغني466

فقط ثمانية وعشرون 2828خالدوالده البم467

غيابغغمحمودوئام لولو468
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غيابغغيارا الشيخ حيدر469

غيابغغيارا المصطفى470

غيابغغمحمد مسعفياسمين الحزواني471

فقط ثمانية وأربعون 173148عبد الباسطياسمين الغريب472

غيابغغعليياسمين سويدان473

غيابغغهانيباليسرى العلواني474

فقط أربعون 122840أيمنيمار حسينو475
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