
الفرنسٌة: قسم اللغة جـــامعة حماه

كلٌــــة اآلداب

الثالثة:الســـنـة 

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

عملً+نظري2اللسانٌات العامةالمقرر

كتابةرقما ًعملًنظري

غٌابغغاحمد الجوٌد1

غٌابغغاحمد المصري2

فقط إثنى عشر12ـــ12احمد حلوان3ً

غٌابغغاحمدالرحال العراب4ً

غٌابغغاسراء الحموي5

فقط ثالثة وعشرون61723اسراء اوغل6ً

غٌابغغاسماء الزٌتون7

غٌابغغاسماء شهاب8

غٌابغغاالء اجلٌقٌن9

فقط سبعة وثالثون37ـــ37االء األخرس10

فقط ثمانٌة وستون59968امل الرجب11

غٌابغغامل العبد المصطفى12

فقط خمسة وثالثون27835امٌرة السعد13

غٌابغغامٌره الكٌال14

غٌابغغأسماء الج15ً

غٌابغغباسل جرجنازي16

فقط ثالثة وأربعون321143بتول طنٌش17

غٌابغغبراء حمشو18

غٌابغغبشرى سفرة19

فقط تسعة وسبعون671279بٌان السخٌطه20

فقط أربعة عشر31114حسن عثمان21

غٌابغغختام العل22ً

فقط اثنان وخمسون401252دٌماخالد23

غٌابغغرانٌا مسطو الحلب24ً

غٌابغغرانٌا هرموش25

غٌابغغرزان السعد26

غٌابغغرنا شاكر27

غٌابغغرنٌم جمعه28

فقط سبعة وعشرون151227روضة المصري29

االسم والشهرةالرقم
الرقم 

الجامعً
مالحظات

العالمة
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فقط ثمانٌة وعشرون131528رؤى الخلف30

فقط تسعة وخمسون471259رٌتامٌخائٌل31

فقط ثالثة وأربعون301343رٌم دبوس32

فقط ثالثة وخمسون371653زبٌدة الزرقة33

فقط سبعة وأربعون47ـــ47زهراء العوض34

غٌابغغزٌاد المحمود35

غٌابغغزٌنب الحج أحمد36

غٌابغغزٌنب شعار37

غٌابغغسارة الكمخل38ً

فقط ثمانٌة وثالثون261238سارة حجازي39

غٌابغغسعاد المحمد40

غٌابغغسمٌحة العلٌوي41

فقط ستة وثمانون721486سنا دعدوش42

غٌابغغسهٌلة األخرس43

غٌابغغسوسن الرستم44

غٌابغغشافع مكاوي45

غٌابغغشهٌرة الصباغ46

غٌابغغصبا النجار47

غٌابغغصفاء الٌوسف48

فقط ستة وثالثون241236ضحوك الحنوف49

غٌابغغضٌاء األحمد50

فقط اثنان وتسعون761692طارق الشمطٌة51

فقط ستة وسبعون611576عائشة الشام52ً

غٌابغغعائشة جعفر53

فقط ثمانٌة وثالثون38ـــ38عبد االله جوخدار54

غٌابغغعبد المحسن الهزاع55

فقط تسعة وأربعون331649عبدهللا جمال الدٌن56

غٌابغغعبدهللا حمدو حمره57

غٌابغغعطاء المنجد58
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غٌابغغعال القدح59

غٌابغغغنا الحنبظل60ً

غٌابغغفاطمة المحمد الدناور61

غٌابغغفاطمة حدٌد62

غٌابغغفرح الٌازج63ً

غٌابغغقصً الدٌاب64

فقط سبعة وخمسون441357كرامةشٌخ مكارٌه65

فقط ثالثة وأربعون43ـــ43كرم كرٌم66

فقط أربعة وستون481664لما الجاسم67

غٌابغغلمٌا العبد السالم68

فقط ثمانٌة وأربعون321648لٌن سمعان69

فقط أربعون40ـــ40ماري الخوري70

فقط أربعة وثالثون34ـــ34ماٌا قاورما71

فقط واحد وثالثون151631محاسن البازٌد72

غٌابغغمحمد الملل73ً

فقط سبعة وخمسون57ـــ57محمد شحود دٌاب74

غٌابغغمحمد كٌزاوي75

فقط تسعة وخمسون59ـــ59محمد نور الشمال76ً

غٌابغغمرح القطرٌب77

غٌابغغمهدر العتال78

غٌابغغمٌاس البوش79

غٌابغغمٌس العبٌس80ً

غٌابغغمٌسم الملك81

فقط واحد وستون511061نادٌه كاخٌا82

غٌابغغناهد الحمد83

فقط ستة وأربعون351146نعمة إدلب84ً

فقط تسعة وثالثون39ـــ39نور الصالح85

فقط أربعة وستون491564نور الهدى الفرج86

غٌابغغنورا مٌمه87
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فقط ستون461460هبة المعلول88

غٌابغغهبة برازي89

فقط خمسة عشر15ـــ15هبة قبش90

غٌابغغهدى الزعٌم91

غٌابغغهدٌل الونوس92

غٌابغغهزار األحمد93

غٌابغغهٌا حسون النجار94

غٌابغغوفاء السلوم95

حجب عالمةوفاء القاسم96

فقط أربعة وأربعون311344والء عبد الستارالعل97ً

غٌابغغٌاسرفرزات98

غٌابغغٌاسمٌن الكٌجان99ً

فقط واحد وخمسون341751اسماء برهان الدٌن100

غٌابغغاٌمان االبراهٌم101

فقط أربعة وستون481664اٌمان العٌسى102

فقط خمسة وخمسون55ــ55أحمد كعدان103

فقط ثمانٌة وأربعون321648أمانً الحسن104

فقط سبعة وخمسون57ــ57آالء الحسن الشٌخ تركاوي105

غٌابغغباسل زٌدان106

فقط ثمانٌة وثالثون38ــ38بانة حلوم107

غٌابغغبدور البقدونس108ً

فقط اثنان وستون501262براءة خلوف109

فقط خمسة وتسعون781795بٌان ثلج110

غٌابغغجهٌنة سالمة111

غٌابغغجوانا األٌوب112ً

فقط أربعة وستون511364حزبٌه المحٌه113

فقط ثمانٌة وأربعون39948حفٌظة جرجنازي114

غٌابغغحنان الحمص115ً
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غٌابغغخدٌجة النعسان116

فقط ستة وخمسون56ـــ56دانٌا فاخوري117

غٌابغغدانٌه المغرب118ً

فقط سبعة وخمسون49857دعاء الحفٌان119

غٌابغغدعاء الشعبان120

فقط سبعون531770دعاء غنام121

غٌابغغراوٌة نوره122

فقط أربعة وخمسون411354ربا عابدٌن123

غٌابغغرزان مغمومة124

فقط ثالثة وثالثون171633رغد شعبان125

فقط ثالثة وستون501363رنٌم الخطٌب126

فقط ثالثة وسبعون581573رنٌم فاكه127

فقط سبعة وأربعون47ـــ47روضه قرطبان128ً

غٌابغغرؤى العل129ً

فقط ثالثة وثالثون25833رٌتا جربوع130

غٌابغغرٌم العمر الدٌري131

غٌابغغرٌم المحمد الحسن132

فقط واحد وستون491261رٌم عجاج133

غٌابغغرٌما شحود النجم134

فقط خمسة عشر15ـــ15زكرٌا الحسٌن135

فقط اثنان وسبعون601272زلفى علً السرمان136ً

غٌابغغزهور الٌوسف137

فقط واحد وخمسون361551زٌنب جوالق138

غٌابغغزٌنه برام139

فقط اثنان وخمسون371552سارة الالذقان140ً

فقط اثنان وسبعون591372ساره سلطان141

فقط سبعة وثمانون87ـــ87سالمة فطراوي142

غٌابغغسالً اإلبراهٌم143

غٌابغغسالً باشوري144

غٌابغغسالم العل145ً
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فقط خمسة وخمسون47855سهٌر السلٌمان146

غٌابغغسهٌل السراج147

غٌابغغسوسن الحامد148

غٌابغغسوسن عبو149

غٌابغغشهد كلكل150

غٌابغغصالح المغرب151ً

فقط ثالثة وأربعون43ــــ43صبحٌه عقاد152

غٌابغغطارق الجاسم153

فقط ثمانٌة وأربعون341448عائدة االبراهٌم154

فقط خمسة عشر15ــ15عبد الرحمن الصالح155

فقط تسعة وثالثون241539عبد الرحمن النعسان156

فقط خمسون341650عبد هللا خضر157

غٌابغغعبدهللا هنداوي158

غٌابغغعبدوحسٌن بكور159

غٌابغغعبق الخلٌل160

غٌابغغعبٌدة الشمطٌة161

غٌابغغعفراء الٌوسف162

غٌابغغعلً كٌال163ً

غٌابغغغالٌة جواش164

غٌابغغغنى هللا رشوان165ً

فقط أربعة وأربعون44ـــ44فادٌا قس حنا166

غٌابغغفاطمة البتول عرفات167

غٌابغغفاطمة البكور168

فقط سبعة وسبعون651277فاطمة العابد169

فقط ثالثة وستون501363فاطمة  عبد الرزاق القدور1701159

غٌابغغفاطمة جوهر171

فقط اثنان وسبعون561672فاطمه الصوص172

فقط تسعة وخمسون421759كنان عطار173

فقط خمسة وستون541165الرا العساف174

غٌابغغلما نعسان175

فقط خمسة وستون521365لمى الحلب176ً

 فقط ثمانٌة وستون531568لٌلى سلطان177
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فقط سبعة وأربعون371047مارتا عٌسى نجار178

فقط خمسون371350ماري عبدهللا179

غٌابغغمارٌا الرجب180

غٌابغغمأمون العل181ً

غٌابغغمحمد الرسالن182

فقط ثالثة وثالثون33ـــ33محمد عجه183

غٌابغغمحمود العلوش184

غٌابغغمخلصة حداد185

غٌابغغمراد موصل186ً

غٌابغغمروة خضر187

فقط خمسة وسبعون75ـــ75مرٌم الرٌم188

غٌابغغمرٌم طموح189

فقط ثمانٌة وعشرون25328منال الناصر190

فقط أربعة وستون511364منال مفتاح191

فقط تسعة وعشرون29ـــ29منذر الجابر192

غٌابغغمنى النادر193

فقط ثالثة وسبعون601373مها الخلٌف194

صفر0ـــ0مٌادة جاموس195

فقط خمسة وعشرون18725مٌرنا حالق196

فقط أربعون271340مٌساء الشالش197

غٌابغغندى المحمد198

فقط ستة وأربعون46ـــ46نور الدوري199

فقط ثمانون631780نور شوكت بك مخلص200

غٌابغغنور عروب201

فقط خمسة وخمسون401555نور فرهود202

غٌابغغنورعمره203

فقط خمسة وسبعون75ـــ75هبة الدروٌش204

فقط ستة وأربعون46ـــ46هبة الرسالن205

غٌابغغهبة الصالح206

غٌابغغهبة العوٌر207

فقط خمسون371350هزار حبوش208

فقط ستة وأربعون341246هال شرفة209
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غٌابغغهمسة الحموي210

فقط سبعة وخمسون401757هناء المحمد عل211ً

غٌابغغهناء أشرف212

غٌابغغهنادي الحنبظل213ً

غٌابغغهٌا موسى باشا214

حجب عالمةوالء حاج جنٌد215

حرمانغٌابغغأدهم الرحٌل216

غٌابغغاسماءالخلٌف217

غٌابغغاكرام الدال218ً

غٌابغغالهام جقمور219

غٌابغغاٌات زٌدان220

غٌابغغإٌمان العموري221

فقط خمسة وسبعون631275أحالم العمٌدي222

غٌابغغأحمد العل223ً

فقط ثالثة وسبعون561773أروى الجوباس224

غٌابغغأسماء النجم225

غٌابغغأنس الخالد226

غٌابغغأٌمن العثمان الجمال227

غٌابغغآالء الحلب228ً

فقط تسعة وثالثون39ـــ39آمال المواس229

فقط تسعة وأربعون46349آمنة الرشٌد230

فقط أربعة وعشرون91524آمنة رقٌه231

غٌابغغألفرٌد البنات232

غٌابغغبدور عمر233

فقط أربعة وثالثون201434باسل الرحمون234

غٌابغغبدٌع الحمود235

غٌابغغبراء كاخ236ً

غٌابغغبشرى القاض237ً

غٌابغغبشرى دعبول238

فقط خمسون50ـــ50بالل قطان239

غٌابغغبهاء  سرٌو240

غٌابغغبيان عبدهللا العبدالرحمه241
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غٌابغغتمٌم الكٌال242

فقط خمسون50ـــ50جمٌل شموط243

غٌابغغحسن شٌخ هالل244

غٌابغغحلٌمه جدي245

غٌابغغحنا باشا246

غٌابغغحنٌن دال247

غٌابغغحنٌن مناوخ248

غٌابغغخالد دناور249

غٌابغغخزامى العبد250

غٌابغغخوله الرجب251

غٌابغغدعاء الدج252

غٌابغغدعاء الشام253ً

غٌابغغدعاء حاج صادق254

غٌابغغدعاء حلب255ً

غٌابغغدٌانا الخالد256

غٌابغغدٌانا مكاوي257

غٌابغغدٌمة العل258ً

غٌابغغدٌنا عوض259

فقط ثالثة وستون63ـــ63رائد المدلوش260

غٌابغغربا العابد261

غٌابغغ رحاب القسوم القاض262ً

فقط سبعة وأربعون 46147رزان النعسان263

غٌابغغرشا صطوف264

غٌابغغرشا كردي265

غٌابغغ رغد العل266ً

غٌابغغ رغداء البكور267

غٌابغغرقٌة الدال268ً

غٌابغغرنٌم األحمد269

غٌابغغ رهف حاج جدوع270

غٌابغغ رهف حموده271

غٌابغغرٌم الزرٌف272

غٌابغغرٌم رضوان273
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فقط أربعة وسبعون 74ـــ74زاهر العاص274ً

فقط أربعة وستون 64ـــ64زهراء صعب275

غٌابغغزٌنب الدالل276

غٌابغغسارة أحمد كرٌحت277

غٌابغغ ساري سعٌد278

غٌابغغ سامٌة شباط279

غٌابغغسامٌه الحلب280ً

غٌابغغسامٌه الحلو281

غٌابغغ سحر الفارس282

غٌابغغ سعاد عراض283

غٌابغغسعٌد عبدهللا284

غٌابغغسالفه السلوم285

غٌابغغ شفاء الدوجان 286

فقط خمسة وأربعون 301545شفاء حسون287

غٌابغغشهامة سراقب288ً

غٌابغغشهد الملل289ً

غٌابغغ صبا جمال سوٌدان290

غٌابغغ صفا العبد هللا291

غٌابغغصفٌه عسكر292

فقط اثنان وخمسون52ـــ52عبد هللا الطٌار293

غٌابغغ عدنان حسٌو294

فقط سبعة وخمسون 48957عفراء موسى295

غٌابغغعفراء هواش296

غٌابغغعال دوٌب297

غٌابغغ عالء منصور298

غٌابغغ علٌاء الدعاس299

غٌابغغعلٌاء القوٌسم300

غٌابغغغٌداء دخلله301

غٌابغغ فاطمة األطرش302

فقط ثمانٌة وخمسون 441458فاطمة البكري غنامة303

غٌابغغفاطمة العل304ً

فقط ستة وثمانون86ـــ86فاطمة النبهان305
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غٌابغغ فاطمة قنات306ً

غٌابغغ فاطمة ٌاسٌن 307

فقط واحد وخمسون51ـــ51فداء المحمد308

غٌابغغكرم المبٌض309

غٌابغغ كرم الٌاسٌن 310

فقط ثمانٌة وخمسون 461258كرٌستٌن سكاف311

غٌابغغالرٌسا محمد الشٌخ صالح312

غٌابغغلبانه النبهان313

غٌابغغ لمٌس العمر البرازي314

غٌابغغ لٌلى الخوام315

فقط تسعة وخمسون59ـــ59لٌنا عبدو316

غٌابغغمارٌا العباس317

غٌابغغ مارٌا الناصر318

غٌابغغ ماٌا الجرجس319

غٌابغغمحمد حلبٌه320

غٌابغغمحمد محمود ابراهٌم321

غٌابغغ محمد منار الحاج جنٌد322

حجب عالمةمرح خٌارة323

غٌابغغممدوح ازبٌر324

غٌابغغمنى الدروٌش325

غٌابغغ نارنج عبد الرحمن326

غٌابغغ ناهد الطعان327

غٌابغغنجاح حمشو328

غٌابغغنداء السوٌد329

غٌابغغ ندٌم الشٌخ330

غٌابغغ نعمه االحمد331

غٌابغغنهال  الحسن332

غٌابغغنور الجزمات333ً

غٌابغغ نور الجنود334

فقط واحد وخمسون 51ـــ51نور الحلب335ً

غٌابغغنور الموسى336

غٌابغغنور الهدى الدٌاب337
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غٌابغغ نور الهدى قنوت338

غٌابغغ نورا فهد 339

غٌابغغنورالحمود الحسن الخلٌل340

غٌابغغنوران الخردق341

غٌابغغ نوردندشً 342

غٌابغغ نٌرمٌن العثمان الحمال343

فقط خمسون50ـــ50نٌنار الجندي344

غٌابغغهبة شكري345

غٌابغغ هبه الصالح 346

غٌابغغ هدٌل جنود347

غٌابغغهال محمود شومل348

غٌابغغهنادي رضوان349

غٌابغغ هند البغدادي البارزي 350

فقط ستة وخمسون 56ـــ56هند جمعه محمد العمر351

غٌابغغهٌا المنصور352

غٌابغغهٌفاء الشبٌب353

غٌابغغ وسام سنكري354

فقط ثالثة وثالثون 33ـــ33وطفة العبد هللا355

غٌابغغوعد العبدهللا356

غٌابغغوفاء شحود الدٌاب357

غٌابغغ والء العل358ً

غٌابغغ والء دعبول 359

غٌابغغوالء كنجو360

غٌابغغوالءكرزون361

غٌابغغ ٌارا الجعط362

غٌابغغ ٌاسمٌن علً المحٌمٌد363

فقط خمسة وسبعون601575تسنٌم سلٌمان الخضر3641869

فقط سبعة وخمسون 421557رنٌم فرٌد الكردي3651872

فقط اثنان وستون 481462عامر أحمد شحود3661905

فقط خمسة وخمسون401555لبانة أكرم الحالق3671873

فقط ثمانٌة وعشرون28ـــ28مرٌانا علً طوبر368
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حجب عالمةهبة وائل سفاف369

فقط ثالثة عشر 01313هدى حسن الحلو3701881

فقط ثالثة وستون 63ـــ63لٌلى علً العٌسى371
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