
اإلنكليزية: قسم اللغة جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

وافدين

2016 / 2017: للعام الدراسياالضافي :          قائمة درجات امتحان الفصل

2017:    /    / تاريخهنظريأصول بحثالمقرر

كتابةرقما

صفر0ابراهٌم المحمد1

فقط واحد وستون61ابراهٌم طٌفور2

فقط ستة6احمد الحلب3ً

فقط ثمانٌة وعشرون28احمد قطرمٌز4

فقط ستة6اسراء قرمه5

فقط ستة6اسماء القاسم6

فقط خمسة عشر15اسماء حشٌش7

فقط اثنان وثالثون32االء طرشان8

فقط ثالثة3االء عثمان9

فقط واحد وأربعون41البتول سبسب10ً

فقط إثنى عشر12الٌسار عبد الجواد11

فقط سبعة عشر17امانً الحالق12

فقط خمسة وعشرون25امل الحمٌد13

فقط ستة6امل حكوات14ً

فقط سبعة وستون67امنه النقل15ً

فقط ستة وعشرون26امنه جالود16

فقط ثالثة3امٌره جواش17

صفر0امٌره خٌر هللا18

فقط ثالثة3انوار سبسب19ً

فقط ستة عشر16اٌمان المدٌوب20

فقط ثالثة عشر13اٌناس االبراهٌم21

فقط ثالثة وأربعون43إبراهٌم الرحمون22

فقط اثنان وستون62أحمد سلٌم المبٌض23

فقط خمسة وأربعون45أحمد نجم الحمود العبد24

فقط تسعة9أسعد السالم25

فقط تسعة وستون69أسماء جرجنازي26

فقط ثالثة وخمسون53أالء شنب27

فقط ثالثة3أمانً الشٌخ بكور28

فقط اثنان وثالثون32أمجد مٌخائٌل29

فقط سبعة وعشرون27أمل الحج30ً

فقط تسعة9أمنة اآلفة31

مالحظاتاالسم والشهرةالرقم
العالمة
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فقط ثمانٌة وخمسون58أنس األجمد الٌاسٌن32

فقط ثالثة وستون63أوس علولو33

فقط سبعة وثالثون37أٌه ماردٌن34ً

فقط واحد وعشرون21آالء العل35ً
صفر0آالء الفهد36
فقط واحد وأربعون41آالء عربش37

فقط ستة وأربعون46آٌة سخٌطة38

فقط عشرون20باسل قبش39

فقط ستون60بتول األحمد40

فقط خمسة عشر15بتول الخان41ً

فقط تسعة عشر19بتول العلٌوي42

فقط خمسون50بتول حسن43

فقط اثنان وستون62بتول فنوش44

فقط خمسة وعشرون25بدور عباس45

فقط واحد وعشرون21براء حبٌب46

فقط خمسة وثالثون35براءة فضل47

فقط ستة6براءه المحمد48

فقط خمسة عشر15بٌداء رواف العبٌد49

حرمان دورتينفقط تسعة وثالثون39تاالر زارٌكٌان50

فقط خمسة وأربعون45تسنٌم الخان51ً

فقط ستة عشر16تسنٌم المدن52ً

فقط سبعة عشر17تسنٌم خٌر هللا53

فقط عشرون20تماضر غزال54

فقط إثنى عشر12جاسم صالح55

فقط ستة وخمسون56حسام عطورة56

فقط ثمانٌة وثالثون38حسان الصالح57

فقط تسعة وخمسون59حسٌن االبراهٌم58

فقط ثالثة وخمسون53حسٌن طالس59

فقط خمسون50حال الدشاش60

فقط سبعة وثالثون37حال العظم61

فقط ثالثة وخمسون53حال محمد62
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فقط تسعة وعشرون29حنان عبد الرزاق ضمان63

فقط خمسة عشر15حنٌن مصري64

فقط ستة6خالد الشحود65

فقط سبعة وثالثون37خالد مكٌة66

فقط أربعة وأربعون44خدٌجه رحمون67

فقط ستون60خلود اسعد الطالب68

فقط تسعة عشر19دانٌة العل69ً

فقط أربعون40دعاء االسعد70

فقط ثالثة3دالل الضاهر71

فقط واحد وأربعون41دياال محمد سعيد قره محمد72

فقط ثالثة وثالثون33دٌمة الطرن73

فقط خمسون50دٌمة حاج ٌوسف74

فقط خمسة وأربعون45رائد الشبل75ً

فقط اثنان وستون62ربا نبهان76

فقط سبعة وثالثون37رحاب المحمد77

فقط سبعة وثالثون37رسمٌه الخلٌف78

فقط اثنان وثالثون32رشا البكري79

فقط ثالثة وخمسون53رشا لطف80ً

فقط ثمانٌة وثالثون38رشا مطر81

فقط أربعة عشر14رضوان الٌوسف82

فقط ستة وستون66رغد الحمٌدي83

فقط ثمانٌة وثالثون38رفا السٌد84

فقط خمسون50رفاه شفٌع85

فقط تسعة عشر19رنٌم الحٌص86

فقط ثالثة3رهام الخلٌف87

فقط ستون60رهف الدقاق88

فقط تسعة9رهف السوادي89

فقط خمسة عشر15روال المحمد90

صفر0رؤى الحلو91

فقط ستة عشر16رٌم  األحمد92

فقط أربعة وخمسون54رٌم الحاج93ً
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صفر0رٌم الحسن94

فقط ستة وخمسون56رٌم الشٌخ95

فقط ستة6رٌم دهنة96

صفر0رٌم عبد الرزاق عثمان97

فقط أربعة عشر14رٌما بستان98ً

فقط خمسة وأربعون45زبٌده النعسان العلو99

فقط ستة6زٌنب الدبٌك100

فقط تسعة9زٌنب المصري101

فقط تسعة عشر19سارة ازمرل102ً

فقط خمسة عشر15سارة بعاج103

فقط ثالثة3سمٌة درغام104

فقط أربعون40سمٌره شٌخ طه105

فقط ثالثة وأربعون43سناء إسماعٌل106

فقط ثالثة وأربعون43شذى كردي107

فقط ستة وخمسون56شفاء محمد بزنكو108

فقط اثنان وثالثون32شٌماء األحمد109

فقط ثمانٌة عشر18شٌماء الجمٌة110

فقط اثنان وثالثون32صبا فاضل111

فقط ستة6صبحٌة شومل112

فقط أربعة عشر14ضحوك عصار113

فقط ثالثة3ضحى الجدي114

فقط ستة6ضحى الجوالن115

فقط تسعة عشر19ضحى سفاف116

فقط ستة6ضٌاء الدٌن الكدور117

فقط سبعة وعشرون27عائشة المنصور118

فقط واحد وخمسون51عائشه الخشروم119

فقط ثالثة3عائشه العكله120

صفر0عبد الحمٌد الخرسة121

فقط ثمانٌة عشر18عبد الرحمن الشردوب122

فقط واحد وأربعون41عبد الرحمن الكردي123

فقط اثنان وأربعون42عبد الرحمن أبو هالل124
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صفر0عبد العزٌز الحالق125

فقط ثالثة3عبد العزٌز العمر126

صفر0عبد اللطٌف المحمود127

فقط خمسة وخمسون55عبٌر كف الغزال128

فقط عشرون20عدنان عكره129

فقط ثالثة3عال الشمان130

فقط خمسون50عال عروان131ً

فقط تسعة وخمسون59عال ٌسوف132

فقط ستة6عالء المحمد133

فقط خمسة وخمسون55علً السوٌد134

فقط ستة6علٌه الرٌشان135

فقط ستة6عمار الكردي136

فقط تسعة9عمر الشحود137

فقط خمسون50عهد الفطامة138

فقط ثالثون30غفران عصار139

فقط واحد وخمسون51غٌداء شحود140

فقط ثالثة عشر13فاتن الحسٌن141

فقط ثمانٌة8فاطمة الفطراوي142

فقط سبعة وتسعون97فاطمة الٌوسف143ً

فقط ثالثة3فاطمه الحمدوش144

فقط تسعة وثالثون39فاطمه الزهراء كوٌدر145

فقط ثالثون30فاطمه الزهراء ماردٌن146ً

فقط تسعة وخمسون59فاطمه الزهراء ناصر147

صفر0فاطمه أحمد  القاسم148

فقط ثمانٌة وثالثون38فداء الشمطٌة149

فقط أربعة عشر14فداء المنصور150

فقط خمسون50فرٌدة محمد بادر أبظل151ً

فقط أربعة وخمسون54فٌصل العتال152

فقط تسعة وثالثون39قمر السبسب153ً

فقط سبعة وخمسون57قمر الشام154ً

فقط ثالثة وخمسون53قمر الطٌار155
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فقط ثالثة وأربعون43لجٌن شٌخ طه156

فقط اثنان وأربعون42ماري مخول157

فقط سبعون70ماٌا حزوري158

فقط إثنى عشر12محمد العبد هللا159

فقط أربعة وأربعون44محمد توفٌق دٌاب160

فقط ستة6محمد سامر الرٌس161

فقط خمسة وثالثون35محمد ضٌاء معط162ً

فقط أربعة وأربعون44محمد مرقا163

فقط ثالثة عشر13محمد نصر شكوه164

فقط إثنى عشر12محمود المصري165

فقط ستة6مروه حاج عل166ً

فقط ستة6مرٌم الخالد167

فقط تسعة9مرٌم الزعب168ً

فقط إثنى عشر12مرٌم عباس169

فقط تسعة9معاذ الدروٌش170

فقط إثنى عشر12مالك الحٌوي171

فقط ثمانٌة8مها مك172ً

فقط واحد وعشرون21مٌس الحلبٌه173

فقط ثالثة وخمسون53نور الرٌس174

فقط سبعة وعشرون27نور العٌسى175

فقط تسعة وثالثون39نور صابون176

فقط خمسة وأربعون45هاجر السلوم177

فقط تسعة9هاجر الطباع178

فقط عشرون20هاجر المحمد179

فقط خمسة وثالثون35هبة صالح180

فقط ستة وعشرون26هبه قهوات181ً

فقط ثالثة وثالثون33هدى بكور182

فقط ثمانٌة وثالثون38هناء قمر الدٌن183

صفر0هٌام الحاج حسٌن184

فقط خمسة وعشرون25هٌام لبابٌدي185

صفر0هٌلة المواس186
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فقط تسعة9وائل العبدهللا187

فقط إثنى عشر12وداد حسن العبٌسو188

فقط ستة وعشرون26وعد الهالل189

فقط ستة6والء االبراهٌم190

صفر0والء لبابٌدي191

فقط أربعون40ٌاسر الٌاسٌن192

فقط خمسة عشر15ٌاسمٌن جاسم193

فقط خمسون50ٌزن بارودي194

فقط خمسون50ٌمان عبد هللا األحمد195

فقط خمسون50ٌمن الكسار196
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