
االًكلٍزٌت اللغت:  القسن  

وافدٌي اولى: السٌت

الٌظريحضىر

كتابترقوا

فقط ثالثون3030الغرابٌلً ابراهٌمب11000

فقط ستة وعشرون2626المحمد ابراهٌمب21001

فقط أربعة وعشرون2424الحلبً احمدب31002

فقط ثمانٌة وأربعون4848التركاوي الموسى احمدب42103

فقط اثنان وعشرون2222غرٌواتً اسامةب51004

فقط ثمانٌة وعشرون2828قرمه اسراءب61005

فقط ثمانٌة وستون6868حشٌش اسماءب73103

فقط اثنان وثالثون3232عثمان االءب81007

فقط أربعة عشر1414الحالق امانًب92109

فقط ثالثون3030مٌخائٌل امجدب101009

فقط أربعون4040الحجً املب111010

فقط ثمانٌة وعشرون2828النقلً امنهب122225

فقط ستة وعشرون2626هللا خٌر امٌرهب131012

فقط ستة وعشرون2626سبسبً انوارب141013

فقط عشرون2020االبراهٌم اٌناسب151014

فقط ستة وعشرون2626الكالوي أحمدب161015

فقط ستون6060المبٌض سلٌم أحمدب172024

فقط خمسون5050العبد الحمود نجم أحمدب181017

فقط ستة وعشرون2626جواش أمٌرةب191018

فقط ثالثون3030الجواد عبد الٌسارب202119

فقط أربعون4040العلً آالءب211020

فقط أربعة وعشرون2424علٌوي ارٌجب221021

فقط ثمانٌة وثالثون3838قبش باسلب231022

حماه جامعة 

اَداب كلٍت

االهتحاًاث شــعبت

   2 وصىتٍاث قىاعد:     هقرر اهتحاى درجاث قائوت  

والشهرة االسن

ًظري:      االهتحاى ًىع   2017/2016  الدراسً العام هي الثالثت الفصلٍت:  الدورة        

الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن
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الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن

فقط خمسون401050جنٌد بتولب241023

فقط اثنان وأربعون4242حسن بتولب251024

فقط ستة وثالثون3636المضحً بتولب261025

فقط ثمانٌة وثالثون3838حبٌب براءب271026

فقط اثنان وخمسون5252فضل براءةب281027

فقط عشرون2020طه المحمد بسمهب294008

فقط خمسون5050جوخدار بشرىب301029

فقط اثنان وثالثون3232نجار بشرىب311030

فقط ستة وعشرون2626الخانً تسنٌمب322129

فقط اثنان وثالثون3232هللا خٌر تسنٌمب331032

فقط ثالثون3030سمعان تٌماب341033

فقط ثمانٌة وعشرون2828صالح جاسمب351034

فقط عشرون2020كلٌب جوديب361035

فقط ثالثون3030الصالح حسانب372266

فقط أربعون4040االبراهٌم حسٌنب381037

فقط أربعون4040الحموٌه حمزهب393359

فقط ثمانٌة وعشرون2828غرٌب حٌاةب401039

فقط عشرون2020الكٌالً خالدب411040

فقط عشرون2020ملحان خدٌجةب421041

فقط ستة وخمسون461056رحمون خدٌجهب431042

فقط ستة وثالثون3636االسعد دعاءب442272

فقط أربعة وعشرون2424الضاهر داللب451044

فقط أربعة وأربعون4444الحمصً رائدب461047
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الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن

فقط أربعون4040الخلٌف رسمٌهب473182

فقط ستة وثالثون3636البكري رشاب481046

فقط اثنان وعشرون2222الٌوسف رضوانب491048

فقط ستة وأربعون4646الحمٌدي رغدب503366

فقط ثمانٌة وثالثون3838الحٌص رنٌمب511050

فقط أربعون4040السوادي رهفب521051

فقط إثنى عشر1212المحمد روالب531052

فقط ثمانٌة وعشرون2828الحلو رؤىب542410

صفر0الحاجً رٌمب551054

فقط ثالثون3030دهنة رٌمب561055

فقط ستة عشر1616العلو النعسان زبٌدةب571056

فقط أربعة وعشرون2424الدبٌك زٌنبب582462

فقط أربعة وعشرون2424المصري زٌنبب591058

صفر0درغام سمٌةب601059

فقط ثالثون3030اسماعٌل سناءب611060

فقط اثنان وعشرون2222الدندل سندسب6289

فقط ستة وثالثون3636األحمد شٌماءب631062

فقط اثنان وخمسون5252الجمٌة شٌماءب643136

فقط أربعون4040السعران صفاب651064

فقط اثنان وعشرون2222الجدي ضحىب662957

فقط أربعة وعشرون2424شهلة طهب674389

فقط ثمانٌة عشر1818الٌوسف عائشةب683343

فقط اثنان وعشرون2222الخرسة الحمٌد عبدب691068
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الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن

فقط أربعة وثالثون3434الجاجة الرحمن عبدب701069

فقط ستة وأربعون4646الكردي الرحمن عبدب714132

فقط ثمانٌة وعشرون2828هالل أبو الرحمن عبدب721071

فقط أربعة وثالثون3434الحالق العزٌز عبدب731072

فقط ستة وثالثون3636السعد الكرٌم عبدب743076

فقط ثالثون3030عكره عدنانب751074

فقط ثالثون3030عروانً عالب761075

فقط أربعة وعشرون2424المحمد عالءب771076

فقط أربعون4040المرعً علٌاءب781077

فقط ثالثون3030الرٌشان أٌوب علٌهب791078

فقط اثنان وعشرون2222القشاش غالٌةب801079

فقط اثنان وعشرون2222شحود غٌداءب813070

فقط عشرون2020الحسٌن فاتنب824294

فقط اثنان وعشرون2222اسماعٌل فاطمةب834087

فقط ثمانٌة وعشرون2828الحمدوش فاطمةب841083

فقط اثنان وثالثون3232الفطراوي فاطمةب851084

فقط ثمانٌة وعشرون2828ناصر الزهراء فاطمهب861085

فقط أربعة وعشرون2424القاسم  أحمد فاطمهب874120

فقط ستة وعشرون2626المنصور فداءب881087

فقط ستة وعشرون2626ابظلً فرٌدةب893267

فقط ثالثة وعشرون14923السبسبً قمرب901089

فقط خمسون5050الطٌار قمرب911090

فقط أربعة وعشرون2424مناوخ قمرب924363
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الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن

فقط ثالثون3030المنصور كفاب934255

فقط ثمانٌة وثالثون3838عرفه لبانهب941093

فقط ثمانٌة وعشرون2828الجاسم ماهرب951094

فقط ثمانٌة وثالثون3838العثمان محمدب961095

فقط أربعة وثالثون3434النائب محمدب974242

فقط اثنان وعشرون2222طهماز خٌر محمدب981097

فقط اثنان وعشرون2222العموري محمدب998012

فقط ثمانٌة وثالثون3838شاش أبو محمدب1001099

فقط ثالثون3030شكوه نصر محمدب1011100

فقط ستة وعشرون2626بٌطار ٌامن محمدب1021101

فقط ثالثون3030المصري محمودب1031102

فقط ثمانٌة وعشرون2828الزول مروهب1044187

فقط اثنان وثالثون3232علً حاج مروهب1051104

فقط ستة وعشرون2626الزعبً مرٌمب1061105

صفر0جبس مرٌمب1072315

فقط ثمانٌة وعشرون2828عباس مرٌمب1081107

فقط اثنان وثالثون3232باشا موسى مصطفىب1091108

فقط ثمانٌة وعشرون2828الدروٌش معاذب1101109

فقط ثمانٌة عشر1818تلٌتً ملهمب1112728

فقط أربعة وعشرون2424مكً مهاب1121111

فقط ستة وعشرون2626المحمد مهابب1131112

صفر0الرحال مٌسب1141113

فقط أربعة وعشرون2424طه حاج نارمٌنب1151114
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الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن

فقط أربعة وثالثون3434الفرا النوري نتالًب1161115

فقط عشرون2020الحمدو نهلهب1171116

فقط اثنان وثالثون3232رحال نهىب1183007

فقط ثمانٌة وثالثون3838صلٌعً نهىب1191118

فقط أربعون4040جواد نورب1201119

فقط ستة وعشرون2626الطباع هاجرب1211120

فقط ثمانٌة وثالثون3838ابراهٌم هاجرب1225144

فقط ثالثون3030السلوم هاجرب1231122

فقط سبعة وعشرون22527صالح هبةب1241123

فقط أربعون4040الدٌن قمر هناءب1251124

فقط ثمانٌة وعشرون2828برازي حمو هٌفاب1261125

فقط أربعة وعشرون2424العبدهللا وائلب1271126

فقط ستة وعشرون2626الزبدي وسٌلهب1283923

فقط أربعة وعشرون2424االبراهٌم والءب1291128

فقط ثمانٌة وعشرون2828قنبور والءب1305173

فقط ستة وثالثون3636األسعد ٌاراب1311130

فقط ثمانٌة وعشرون2828المحمد ٌسرىب1324343

فقط خمسون5050المصري آالءب1335116

فقط ثالثة وثالثون28533فحام احمدح1346143

فقط أربعة وخمسون441054النعسان اسراءح1351133

فقط اثنان وأربعون301242عمارعٌسى اسراءح1361134

فقط تسعة وأربعون381149قاسم اسراءح1371135

فقط ثالثة وعشرون121123القاسم اسماءح1381136
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فقط خمسون401050مغربل اسماءح1391137

فقط ثمانٌة وعشرون181028رحال االءح1401138

فقط عشرون2020طرشان االءح1411139

فقط سبعة عشر61117الطالب امالح1421140

صفر40تمر امالح1431141

فقط اثنان وثالثون3232الخطٌب امانًح1445112

فقط ثالثة عشر21113حكواتً املح1451143

فقط ستة وثالثون261036جالود امنهح1461144

فقط أربعون301040محمد انوارح1471145

صفر26الرحمون إبراهٌمح1481146

فقط أربعة وثالثون241034المدٌوب اٌمانح1491147

فقط أربعة وثالثون241034الحلبً مسطو أحمدح1501148

فقط تسعة وأربعون381149أحمد الدالً أسراءح1511149

فقط خمسون401050جرجنازي أسماءح1521150

فقط ستة وثالثون241236بكور الشٌخ أمانًح1531151

فقط خمسة وثالثون241135اآلفة أمنةح1541152

فقط سبعة وعشرون161127حلفاوي أمٌنهح1551153

فقط أربعة وأربعون341044الٌاسٌن األجمد أنسح1561154

فقط ستة وعشرون161026الشمالً أنسح1571155

فقط واحد وخمسون341751علولو أوسح1581156

صفر24فجر خالد اٌهابح1591157

فقط أربعة وخمسون441054حمادة الفتاح عبد أٌةح1601158

فقط أربعة وثالثون221234الفهد آالءح1613113

مصدق عمٌد الكلٌة:          رئٌس شعبة االمتحانات

مها السلوم .د                  :عضو :عضو:                         أمٌن السر



االًكلٍزٌت اللغت:  القسن  

وافدٌي اولى: السٌت

الٌظريحضىر

كتابترقوا

حماه جامعة 

اَداب كلٍت

االهتحاًاث شــعبت

   2 وصىتٍاث قىاعد:     هقرر اهتحاى درجاث قائوت  

والشهرة االسن

ًظري:      االهتحاى ًىع   2017/2016  الدراسً العام هي الثالثت الفصلٍت:  الدورة        

الٌهائٍت العالهت 
البحث حلقتالرقن

فقط سبعة وثالثون261137عربش آالءح1621160

فقط سبعة وثالثون261137سخٌطة آٌةح1631161

فقط سبعة وعشرون18927الخانً بتولح1641162

فقط ستة وعشرون161026العلٌوي بتولح1651163

فقط خمسة وخمسون421355فنوش بتولح1661164

فقط أربعة وخمسون441054معتوق بتولح1671165

فقط ستة وعشرون2626المحمد براءهح1681166

فقط واحد وخمسون401151القطرنجً بشرىح1691167

فقط ثالثة وثالثون24933حوجك بشرىح1701168

فقط ثالثة وعشرون14923الجاسم بٌانح1715194

فقط واحد وثالثون201131خلوف بٌانح1721170

فقط ستة وعشرون161026العبٌد رواف بٌداءح1731171

فقط واحد وأربعون32941زارٌكٌان تاالرح1741172

فقط ستة وأربعون341246غزال تماضرح1751173

فقط عشرون81220حمٌد حسناءح1761174

فقط أربعون32840طالس حسٌنح1771175

فقط تسعة وثالثون261339استنبولً حالح1781176

فقط ثمانٌة وثالثون3838العظم حالح1791177

فقط ثمانٌة وأربعون381048محمد حالح1805125

فقط خمسة وثالثون26935ضمان الرزاق عبد حنانح1815223

فقط ثمانٌة عشر14418البنً حنٌنح1821180

فقط خمسة وعشرون16925مصري حنٌنح1831181

فقط ثمانٌة وثالثون281038الشحود خالدح1841182
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فقط ستة وعشرون161026مكٌة خالدح1851183

صفر32التامر الكرٌم عبد خدٌجهح1861184

فقط ستة وأربعون361046الطالب خلودح1875171

صفر24العلً دانٌةح1881196

فقط ثالثة وأربعون321143محمد قرة دٌاالح1895330

فقط خمسة وعشرون141125ٌوسف حاج دٌمةح1901188

فقط اثنان وثالثون221032الشبلً رائدح1911189

صفر58نبهان رباح1921190

فقط أربعة وأربعون321244جعفر ربىح1931191

فقط ثالثة وأربعون321143المحمد رحابح1943268

فقط واحد وأربعون301141دندل رزانح1951193

فقط ثالثة وثالثون201333شاوردي رغدح1961194

فقط اثنان وثالثون221032السٌد رفاح1971195

فقط خمسة وثالثون241135شفٌع رفاهح1981186

فقط أربعة وثالثون241034الخلٌف رهامح1991197

صفر28جروة رهفح2001198

فقط أربعة44الدقاق رهفح2016148

صفر26حلبٌة روانح2021200

فقط عشرون2020السالم عبد روانح2031201

فقط اثنان وعشرون16622األحمد  رٌمح2041202

صفر64خمٌس الحاج رٌمح2051203

فقط ثالثة وثالثون221133الحسن رٌمح2061204

فقط ثالثة وثالثون24933بستانً رٌماح2071205
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فقط أربعة وأربعون341044زمر ابً زٌنبح2091207

فقط سبعة وثالثون261137المصطفى زٌنبح2101208

فقط سبعة وعشرون22527النداف زٌنةح2111209

صفر26بعاج سارةح2122222

فقط ثالثون201030كسرى سامرح2131211

فقط أربعة وثالثون241034الزور شٌخ سامًح2141212

فقط ثمانٌة وثالثون32638طه شٌخ سمٌرهح2151213

فقط تسعة وثالثون281139حوا سوسنح2166236

فقط أربعة وثالثون241034الصباغ سٌرٌنح2173213

فقط ثمانٌة وعشرون181028كردي شذىح2181216

فقط أربعة وثالثون3434بزنكو شفاح2191217

فقط ثمانٌة وثالثون3838بلوز شمسةح2201218

فقط اثنان وأربعون301242فاضل صباح2211219

فقط خمسة وأربعون341145شومل صبحٌةح2221220

فقط ثالثة وأربعون38543عصار ضحوكح2231221

فقط ثالثون201030الجوالن ضحىح2241222

فقط اثنان وثالثون201232سفاف ضحىح2251223

فقط ثالثون201030الكدور الدٌن ضٌاءح2261224

فقط تسعة وأربعون44549المنصور عائشةح2275517

فقط تسعة وعشرون181129العكلة خالد عائشةح2283281

فقط سبعة وثالثون241337الخشروم عائشهح2291227

فقط ستة وثالثون261036موصللً االله عبدح2305532
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فقط خمسة وعشرون18725الشالش عفراءح2331231

فقط ثالثة وأربعون321143الشمان عالح2346240

فقط أربعة وثالثون241034الكردي عمارح2351233

صفر24تتان عمٌدح2361234

فقط ستة وعشرون2626الشحود عمرح2371235

فقط اثنان وثالثون221032الفطامة عهدح2385218

فقط خمسة وثالثون30535كوٌدر الزهراء فاطمهح2396186

فقط واحد وثالثون201131ماردٌنً الزهراء فاطمهح2406107

فقط ثالثون201030العمر فاطمهح2411239

فقط اثنان وثالثون221032الشمطٌة فداءح2421240

صفر24الٌوسفً فاطمةح2431241

فقط أربعون301040العتال فٌصلح2441242

فقط ستة وعشرون161026الواوي فٌصلح2451243

صفر20الشامً قمرح2463243

فقط اثنان وثالثون24832عزٌز قمرح2471245

فقط خمسة وثالثون26935المحمود مالك كاملح2486626

فقط ثمانٌة وثالثون281038قطرمٌز لمىح2491247

فقط ثالثة وعشرون18523مخول ماريح2501248

فقط عشرون2020هللا العبد محمدح2515281

فقط ثمانٌة وثالثون281038شنات محمدح2526142

فقط ستة عشر10616معطً ضٌاء محمدح2531251
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فقط أربعة وعشرون2424الدٌن قمر علً محمدح2544222

فقط أربعة وعشرون141024مرقا محمدح2551253

فقط اثنان وعشرون2222جنٌد محمدحسٌنح2561254

فقط أربعة عشر1414الجوهر محمودح2571255

فقط خمسة وثالثون241135االحدب مدٌحهح2581256

فقط واحد وأربعون301141الخلوف مروهح2594383

فقط اثنان وأربعون321042الخالد مرٌمح2603958

فقط ثالثون201030السالمة عاشور مرٌمح2611259

فقط اثنان وعشرون2222المنصور مصطفىح2621260

فقط سبعة عشر10717الحٌوي مالكح2633312

فقط ثمانٌة وعشرون2828جواد منٌبح2641262

فقط واحد وأربعون301141الحلبٌه مٌسح2651263

فقط سبعة وثالثون261137قزموز ناٌاح2661264

فقط تسعة عشر61319دندل حسن نسرٌنح2672215

فقط تسعة وثالثون261339الرٌس نورح2681266

فقط أربعة وثالثون241034العٌسى نورح2691267

فقط أربعة وثالثون241034صابون نورح2701268

فقط خمسة وثالثون241135الحلبٌه هاجرح2711269

فقط أربعة وثالثون28634المحمد هاجرح2724478

فقط تسعة عشر14519زٌن الحاج هبةح2731271

فقط ثالثون201030وتار هبةح2746182

فقط ستة وثالثون241236قهواتً هبهح2753391

فقط ثمانٌة عشر81018بكور هدىح2761274
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صفر32باشا علً هناح2771275

فقط أربعة وأربعون321244طنٌش هٌاح2786517

فقط ثمانٌة وعشرون181028حسٌن الحاج هٌامح2791277

فقط ستة وثالثون201636لبابٌدي هٌامح2801278

فقط تسعة99ورده وردهح2812675

فقط أربعة وثالثون241034الهالل وعدح2825556

فقط ثالثون201030جاسم ٌاسمٌنح2831281

فقط واحد وثالثون201131العمر الرزاق عبد ٌاسمٌنح2841282

فقط سبعة وعشرون22527األٌوبً ٌزنح2856307

فقط ثمانٌة وعشرون181028بارودي ٌزنح2861284

فقط تسعة وعشرون20929الحمد الموسى ٌقٌنح2871285

فقط أربعون301040الكسار ٌمنح2887114

فقط اثنان وثالثون3232العزٌز العبد شفاءح2891288
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