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اإلنكلٌزٌة: قسم اللغة 

2017/2016:                                 العام     الدراسً

عملً+ نظري 

مالحظات
االسم والشهرةالرقم

المجموعدرجة االمتحان 

:         قائمة درجات امتحان الفصل

مصدق   

عمٌد الكلٌة عضو  عضو    امٌن السر                                       رئٌس شعبةاالمتحانات      رئٌس اللجنة    



جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

شــعبة االمتحانات

االضافً

2قواعد و صوتٌاتالمقرر

كتابةرقماًعملًنظري

اإلنكلٌزٌة: قسم اللغة 

2017/2016:                                 العام     الدراسً

عملً+ نظري 

مالحظات
االسم والشهرةالرقم

المجموعدرجة االمتحان 

:         قائمة درجات امتحان الفصل

فقط ستة وثالثون 3636بٌان الكردي29

فقط سبعة وثالثون 261137بٌان قباوي30

فقط ثمانٌة وأربعون 361248جانٌت خضور31

فقط أربعة وثالثون 3434حسناء فرزات32

فقط أربعة وأربعون 321244حمزةقطان33

فقط ستة وعشرون 2626حنٌن خدوج34

فقط خمسة وخمسون 441155حور الحرام35ً

فقط ثالثون 3030خالد التركاوي36

فقط ستة وعشرون 2626خالد عل38ً

فقط ثالثة وأربعون 34943دالٌا السطام39

فقط واحد وأربعون 281341راما كنعان40

فقط اثنان وعشرون 2222ربا الخلٌل41

فقط تسعة وثالثون 281139رزان الصابون42ً

فقط ثمانٌة وعشرون 161228رشا  الدنك43ً

فقط سبعة وعشرون 22527رشا طبا44

فقط خمسون 5050رفاه قنب45

فقط ثمانٌة وأربعون 4848رهام العموري46

فقط ثمانٌة عشر 1818رهام صابون48

فقط أربعة وأربعون 341044روال ناٌف49

فقط اثنان وعشرون 2222رؤى الدروٌش50

فقط ستة وثالثون 3636رٌم الشٌخ ٌاسٌن51

فقط اثنان وثالثون 3232رٌما النجار52

فقط خمسة وثالثون 241135رٌما قدٌسة53

فقط ستة وعشرون 2626زكٌة باشوري54

فقط أربعة وأربعون 321244زلفى االبرش55

فقط اثنان وستون 501262زٌنب حاج محمد56

فقط عشرون 101020سارة الشهاب57

مصدق   

عمٌد الكلٌة عضو  عضو    امٌن السر                                       رئٌس شعبةاالمتحانات      رئٌس اللجنة    



جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

شــعبة االمتحانات

االضافً

2قواعد و صوتٌاتالمقرر

كتابةرقماًعملًنظري

اإلنكلٌزٌة: قسم اللغة 

2017/2016:                                 العام     الدراسً

عملً+ نظري 

مالحظات
االسم والشهرةالرقم

المجموعدرجة االمتحان 

:         قائمة درجات امتحان الفصل

فقط أربعة وثالثون 3434سارة الٌاس58

فقط ثالثة وثالثون 24933سارة دوكرل59ً

فقط ستة وثالثون 3636سعٌد رمضان60

فقط سبعة وثالثون 28937سمر الرمضان61

فقط اثنان وأربعون 321042سمر كروما62

فقط ثمانٌة وخمسون 5858سمٌرة الخرساء63

فقط ستة وأربعون 4646سهى العل64ً

فقط ثمانٌة وخمسون 5858سهٌلة زقزوق65

فقط ثالثة وخمسون 401353شذى جلعوط67

فقط واحد وثالثون 201131شهلة الجزمات68ً

فقط ثالثة وثالثون 26733شٌماء العابد69

فقط ستة وثالثون 241236صبا الموسى70

فقط أربعة وثالثون 3434صفاء خلف71

فقط ستة وثالثون 3636ضحوك العلوان72ً

فقط ستة وثالثون 241236طه زمزم73

فقط أربعون 4040عبادة طروٌة74

فقط أربعة وثالثون 26834عبد الحمٌد العطو75

فقط ثمانٌة وعشرون 2828عبد الرحمن  االحمد76

فقط ثمانٌة وعشرون 2828عبد الرزاق العٌسى77

فقط أربعون 281240عبد الكرٌم العبد هللا79

فقط أربعة وعشرون 2424عبد الكرٌم كٌالن80ً

فقط ستة وعشرون 2626عبد هللا الحلب81ً

فقط خمسة وعشرون 20525عزة الشٌخ  خالد82

فقط واحد وثالثون 201131عصماء الحسن83

فقط أربعة وثالثون 241034عال االبراهٌم84

فقط اثنان وعشرون 2222عالء الدٌن دمٌر85

فقط تسعة وعشرون 181129علً االسعد الٌاسٌن86

فقط ستة وعشرون 2626عماد النائب87

فقط ثمانٌة وثالثون 281038عمر الصٌادي88

فقط أربعة وثالثون 241034غصون سالم89

مصدق   

عمٌد الكلٌة عضو  عضو    امٌن السر                                       رئٌس شعبةاالمتحانات      رئٌس اللجنة    



جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

شــعبة االمتحانات

االضافً

2قواعد و صوتٌاتالمقرر

كتابةرقماًعملًنظري

اإلنكلٌزٌة: قسم اللغة 

2017/2016:                                 العام     الدراسً

عملً+ نظري 

مالحظات
االسم والشهرةالرقم

المجموعدرجة االمتحان 

:         قائمة درجات امتحان الفصل

فقط اثنان وثالثون 221032غفران كشكش90

فقط اثنان وخمسون 381452غٌداء الشٌخ ٌوسف91

فقط ثمانٌة وعشرون 161228فاطمة الحسٌن92

فقط عشرة 1010فاطمة الزهراء حوا93

فقط تسعة وعشرون 20929فاطمة الٌاسٌن94

فقط تسعة وعشرون 20929فاطمة حجازي95

فقط خمسة وثالثون 26935فاطمة خرفان96

فقط أربعة وثالثون 241034فداء عبٌد97

فقط اثنان وثالثون 24832قمر النحاس98

فقط ستة وعشرون 2626قمر موسى باشا99

فقط سبعة وأربعون 341347كوثر الشرٌف100

فقط ثمانٌة عشر 1818لٌما عٌسى101

فقط أربعة وعشرون 2424ماري زلٌق102

فقط ثالثة وأربعون 38543ماري شربوكة103

فقط ستة وثالثون 3636محمد الجاسم104

فقط أربعة وستون 6464محمد السمان105

فقط اثنان وأربعون 4242محمد الشطٌح106ً

فقط ثالثون 3030محمد المحمد108

فقط واحد وخمسون 401151محمد شٌخ الغنامة110

فقط اثنان وأربعون 4242محمد صٌاي111

فقط أربعة وأربعون 4444محمد عسان113ً

فقط ثمانٌة وثالثون 281038محمود زمزم114

فقط عشرون 2020محمود قبالوي115

فقط ثمانٌة وأربعون 4848مرام المصطفى116

فقط ثالثون 201030مرام سوتل118

فقط سبعة وثالثون 28937مروة الشٌخ119

فقط ستة وثالثون 241236مرٌم    حداد120

فقط أربعة وأربعون 341044مرٌم العٌسى121

فقط اثنان وثالثون 221032مرٌم دعدع122

فقط واحد وثالثون 24731مصطفى كروش123

مصدق   

عمٌد الكلٌة عضو  عضو    امٌن السر                                       رئٌس شعبةاالمتحانات      رئٌس اللجنة    



جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

شــعبة االمتحانات

االضافً

2قواعد و صوتٌاتالمقرر

كتابةرقماًعملًنظري

اإلنكلٌزٌة: قسم اللغة 

2017/2016:                                 العام     الدراسً

عملً+ نظري 

مالحظات
االسم والشهرةالرقم

المجموعدرجة االمتحان 

:         قائمة درجات امتحان الفصل

فقط ستة وأربعون 321446مصعب برٌك124

فقط ثالثون 3030معتصم اسماعٌل125

فقط اثنان وخمسون 401252مالذ الحمص126ً

فقط ستة وعشرون 161026موفق البذوٌر127

فقط ثالثون 3030نارٌمان الٌوسف128

فقط خمسة وأربعون 40545نداء الحاج زٌن129

فقط أربعة وثالثون 3434نسرٌن الحلبٌة130

فقط خمسون 361450نسرٌن المخزوم131

فقط ثمانٌة وأربعون 44448نعمت الصمودي132

فقط أربعة وعشرون 2424نور الجرعتل133ً

فقط ستة وعشرون 2626نور السباع135ً

فقط ثمانٌة وعشرون 2828نور السمان137

فقط أربعة وثالثون 3434نور دٌاب138

صفرنور عباس139

فقط واحد وأربعون 301141نورة ابً زمر140

فقط ثمانٌة وعشرون 2828نورمان اللبن141

فقط اثنان وثالثون 221032نٌنار برشٌن142

فقط ثمانٌة عشر 1818هالةالحسٌن143

فقط واحد وثالثون 24731هبة الكناص144

فقط ستة وثالثون 3636هبة طبا145

فقط ثمانٌة وخمسون 441458هدى الحشاش الكبب146

فقط ستة وثالثون 261036هدٌل النزال147

فقط واحد وأربعون 281341هال الدوش الدنك148ً

فقط خمسة وثالثون 30535هناء حمدو اغا149

فقط خمسة وخمسون 421355وفاء المطرب150

فقط سبعة وثالثون 241337ٌاسمٌن حلبٌة151

بال نموذجصفر00كوثر المحمد

حجب

مصدق   

عمٌد الكلٌة عضو  عضو    امٌن السر                                       رئٌس شعبةاالمتحانات      رئٌس اللجنة    


