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2017/2018: للعام الدراسيالفصل األول:         قائمة درجات امتحان الفصل

نظري1شعرالمقرر

كتابةرقما

صفر0احمد الجوٌد1

غٌابغاحمد المصري2

غٌابغاحمد حلوان3ً

فقط تسعة وستون 69احمدالرحال العراب4ً

غٌابغاسراء الحموي5

غٌابغاسماء الزٌتون6

غٌابغاالء اجلٌقٌن7

فقط ثالثة وثالثون 33االء األخرس8

فقط أربعة وخمسون 54امل الرجب9

فقط خمسة وخمسون 55أمل العبٌد المصطفى10

فقط ثمانٌة وعشرون 28امٌرة السعد11

غٌابغباسل جرجنازي12

فقط ستة وستون 66براء حمشو13

فقط أربعة وخمسون 54بشرى سفرة14

فقط تسعة وخمسون 59بٌان السخٌطه15

غٌابغختام العل16ً

فقط خمسة وثالثون 35دٌماخالد17

فقط اثنان وستون 62رامً الراشد18

فقط سبعة وثالثون 37رانٌا هرموش19

غٌابغرزان السعد20

فقط واحد وخمسون 51رنا شاكر21

فقط واحد وعشرون 21روضة المصري22

فقط أربعة عشر 14رٌم دبوس23

غٌابغزٌنب الحج أحمد24

فقط ثمانٌة وعشرون 28زٌنب شعار25

فقط ثمانٌة وعشرون 28سعاد المحمد26

غٌابغسمٌحة العلٌوي27

فقط خمسة وخمسون 55سنا دعدوش28

فقط خمسون 50سهٌلة األخرس29

االسم والشهرةالرقم
الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة
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غٌابغسوسن الرستم30

فقط اثنان وثالثون 32شافع مكاوي31

فقط تسعة وثالثون 39شهٌرة الصباغ32

غٌابغصبا النجار33

فقط ثالثة وستون 63صفاء الٌوسف34

فقط ثمانٌة وعشرون 28ضحوك الحنوف35

غٌابغضٌاء األحمد36

فقط ستة وثالثون 36طارق الشمطٌة37

غٌابغعائشة جعفر38

فقط اثنان وخمسون 52عبد االله جوخدار39

فقط خمسون 50عبدهللا جمال الدٌن40

فقط ستة وسبعون 76عطاء المنجد41

غٌابغعال القدح42

فقط أربعة وسبعون 74غنا الحنبظل43ً

فقط اثنان وستون 62فاطمة عمر الدٌري44

فقط خمسون 50فاطمة حدٌد45

فقط خمسون 50فرح الٌازج46ً

فقط عشرون 20قصً الدٌاب47

غٌابغلمٌا العبد السالم48

فقط اثنان وسبعون 72لٌن سمعان49

فقط ثمانٌة وخمسون 58ماري الخوري50

فقط خمسة وثمانون 85محاسن البازٌد51

غٌابغمحمد الملل52ً

فقط ثالثة وخمسون 53محمد شحود دٌاب53

غٌابغمحمد كٌزاوي54

فقط ستون 60محمد نور الشمال55ً

غٌابغمحمدأٌوب56

فقط خمسون 50مهدر العتال57

فقط خمسون 50مٌاس البوش58
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غٌابغمٌس العبٌس59ً

غٌابغمٌسم الملك60

غٌابغناهد الحمد61

فقط سبعة وثالثون 37نعمة إدلب62ً

فقط ثالثون 30نور الصالح63989

فقط سبعة وعشرون 27نورا مٌمه64698

فقط ثالثة وستون 63نوراألحمد الكمش65

غٌابغهبة برازي66

غٌابغهدٌل الونوس67

غٌابغهيا حسون النجار68

غٌابغوفاء السلوم69

غٌابغوفاء القاسم70

فقط خمسون 50والء عبد الستار العل711772ً

فقط خمسة وستون 65ٌاسرفرزات721399

فقط خمسون 50حفٌظة جرجنازي73

غٌابغدانٌه المغرب74ً

غٌابغدعاء الشعبان75

غٌابغرٌم المحمد الحسن76

فقط ثالثة وثالثون 33سارة الالذقان771631ً

غٌابغسالً اإلبراهٌم78

غٌابغسالم العل79ً

غٌابغشهد كلكل80

غٌابغطارق الجاسم81

فقط ثمانٌة وعشرون 28عبد الرحمن الصالح82

غٌابغعبدوحسٌن بكور83

غٌابغعبق الخلٌل84

غٌابغفاطمة البتول عرفات85

فقط ثمانٌة وخمسون 58كنان عطار86
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غٌابغمأمون العل87ً

غٌابغمحمود العلوش88

فقط خمسة وعشرون 25مراد موصل89ً

فقط خمسون 50مرٌم الرٌم90

مرٌم الدٌاب91

غٌابغمنال الناصر92

فقط أربعة وعشرون 24منذر الجابر93

غٌابغمنى النادر94

فقط سبعة وثالثون 37مها الخلٌف95

غٌابغندى المحمد96

غٌابغنور عروب97

غٌابغهبة الصالح98

غٌابغهمسة الحموي99

فقط خمسة وخمسون 55هناء أشرف100

غٌابغهٌا موسى باشا101

غٌابغاكرام الدال102ً

غٌابغاوصاف الشواف103

غٌابغإٌمان العموري104

غٌابغأحالم العمٌدي105

غٌابغأحمد العل106ً

غٌابغآالء فاكه107

غٌابغأنس الخالد108

غٌابغآٌة العاص109ً

غٌابغبدٌع الحمود110

غٌابغبراء كاخ111ً

غٌابغبشرى المىجد112

غٌابغبشير حالق113

غٌابغتمٌم الكٌال114

فقط خمسة وثالثون 35جمٌل شموط115

غٌابغجٌانا مفتاح116
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غٌابغحسن شٌخ هالل117

غٌابغحٌاة السعدي118

غٌابغخالد الضاهر119

غٌابغخالد دناور120

غٌابغخالدي الحميدي121

غٌابغختام الحلبٌة122

غٌابغختمً ادريس123

غٌابغخٌرٌة كعٌد124

غٌابغدعاء الدج125

غٌابغدعاء الشام126ً

غٌابغدعاء الكفرمان127ً

غٌابغدعاء حاج صادق128

غٌابغدعاء حلبي129

غٌابغدٌمة جواد130

غٌابغدٌنا عوض131

غٌابغربى العزو132

غٌابغرزان عربش133

غٌابغرشا الخلف134

غٌابغرشا صطوف135

غٌابغرقية الدالي136

فقط عشرة 10رنيم محمد األحمد137349

غٌابغرهام الٌوسف138

غٌابغرهف حموده139

غٌابغروعة جوخدار140

غٌابغرٌم اسكندر141

غٌابغرٌم رضوان142

غٌابغريم سموع143

غٌابغرٌما المعراوي144

غٌابغزٌنب الدالل145

غٌابغساره مٌخائٌل146

غٌابغساري سعيد147
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غٌابغسامية شباط148

غٌابغسامٌه الحلو149

غٌابغسراب الحسٌن150

غٌابغسعاد عراض151

غٌابغسالفة السلوم152

غٌابغالصباغ الشيرازي سندس153

غٌابغسوزان المحمد154

غٌابغصبوح الشٌخ بكور155

غٌابغصفا الدٌاب156

غٌابغصفا بحري157

غٌابغصفيه عسكر158

غٌابغعائشة المصطفى159

غٌابغعبد الباسط االحمدالعرجه160

فقط ثالثة وستون 63عبد القادرفؤاد الفطٌم161

غٌابغعدنان حسٌو162

غٌابغعزة سوتل163

غٌابغعفراء هواش164

غٌابغعال دوٌب165

غٌابغعالء البٌسك166ً

غٌابغعلٌاء الدعاس167

فقط واحد وخمسون 51علٌاء القوٌسم168

غٌابغعوض العلوش169

غٌابغغاده السواح170

غٌابغغصون ماجد جمران171

غٌابغغٌداء دخلله172

غٌابغفاتن برشٌن173ً

غٌابغفاطمة األطرش174

غٌابغفاطمة المصري175

غٌابغفاطمة المصطفى176

غٌابغفاطمة حمشو177

غٌابغفاطمة قناتي178
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غٌابغفاطمة كرنازي179

غٌابغفاطمه الحسٌن180

غٌابغفرح الصغٌر181

غٌابغفضة قز الباش182

غٌابغفٌحاء نصرهللا183

غٌابغقاسم الفارس184

غٌابغقمر الزعب185ً

غٌابغكرستيه اإلبراٌيم186

غٌابغكرم المبٌض187

غٌابغكرٌستٌن سكاف188

غٌابغلبابه عثمان اغا189

غٌابغلٌلى الخوام190

غٌابغماريا الناصر191

غٌابغمالك القاض192ً

غٌابغمحمد الٌاسٌن193

غٌابغمحمد محمود ابراهٌم194

غٌابغمحمد منار الحاج جنٌد195

غٌابغمرح خٌارة196

غٌابغمصطفى معروف197

غٌابغناهد الطعان198

غٌابغنجاح حمشو199

غٌابغنداء السوٌد200

غٌابغندٌم الشٌخ201

غٌابغنسرٌن شرف202

غٌابغنعمت الجاجه203

غٌابغنغم العوٌر204

غٌابغوور الجسماتي205

غٌابغنور الجنود206

غٌابغنور الحالق السقا207

غٌابغنور الدادا208

غٌابغنور المعراوي209
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غٌابغنور الهدى الدٌاب210

غٌابغنور الهدى قنوت211

غٌابغنورا فهد212

غٌابغنوران الخردق213

غٌابغنورمان ابراهيم طاوقجي214

غٌابغهبة هللا االعوج215

غٌابغهبة عبدالرحمن216

غٌابغهال محمود شومل217

غٌابغهنادي رضوان218

غٌابغهٌالنه شٌخ الشباب219

غٌابغوعد العبدهللا220

غٌابغوالء العلي221

غٌابغوالءكرزون222

غٌابغيارا الجعط223

فقط خمسون 50حسناء خالد المرعي224

فقط سبعة عشر 17رنيم فريد الكردي225

فقط أربعة وخمسون 54عامر أحمد شحود226

فقط ثمانٌة وعشرون 28لبانة أكرم الحالق227

فقط اثنان وثالثون 32لميس نبيل ديوب الشعراني228

فقط خمسة وثالثون 35مديحة هاشم غيانة229

فقط سبعة وستون 67مريم إسماعيل فرحات230

فقط تسعة 9هدى حسن الحلو231

فقط اثنان وخمسون 52دالل معتز خنفور232

فقط سبعة وثالثون 37محمد أيمن السرماني233

فقط خمسون 50هبة وائل سفاف234

فقط أربعة وثالثون 34مريم الدياب235
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