
الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما

فقط خمسون50إٌمان عبد الحلٌم سبسب1ً

فقط ثمانٌة وخمسون58أدهم الصالح2

فقط ثمانٌة وخمسون58أرٌج جهاد جنٌد3

فقط ستة وثمانون86أسماء نصرالحلب4ً

فقط سبعة وأربعون47أسماء أحمد سوتل5

فقط اثنان وتسعون92أسماء ابراهٌم مسلمان6ً

أنوار الحسن7

فقط تسعون90بتول ٌاسرالخلف8

فقط ثالثة وخمسون53بتول الدٌاب9

غٌابغبتول سفاف10

فقط اثنان وعشرون22تسنٌم كاجوج11

غٌابغحسن مغربل12

فقط أربعة عشر14خولة عبد الباري13

دلة الشحود14

فقط ستة وعشرون26دٌمة راشد الوتار15

فقط خمسة وخمسون55رنٌم محلول الزنار16

غٌابغزهراء عبد المعٌن الزٌتاوي17

فقط واحد وستون61زهرة السوٌد18

فقط اثنان وستون62زهرة أحمد بشارالموشل19ً

فقط اثنان وثالثون32زٌنة ماهر فروح20

فقط ثمانٌة وخمسون58سارة عبد الرحمن شٌخ محمود21

فقط ثالثون30سماح الحاج حمود22

فقط خمسة وأربعون45سمٌر الحلوة23

فقط واحد وأربعون41سوزان المحمود24

فقط أربعة وثالثون34شادي العبد الرحمن25

فقط ثمانٌة وعشرون28شعٌلة الحمدو26

غٌابغشفاء الحاج عمر27

فقط مائة100شمس الحج28ً

فقط ثالثة وأربعون43صبا سامرالخوري29

غٌابغصبا العكاري30

فقط اثنان وتسعون92صبا عمرالعمر31

فقط واحد وستون61صبا حبٌب قاورمة32

فقط سبعون70صفاء األسعد33

االسم والشهرةالرقم
الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

 

مصدق عميد الكلية
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الثالثة:الســـنـة 

:         قائمة درجات امتحان الفصل 2017/2018: للعام الدراسيالفصل األول
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كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط تسعة وعشرون29صفاء علً دنٌا34

غٌابغعبد الرحمن سلوم35

فقط ثالثة وأربعون43عبد الرزاق حسن مرزاق36

حرمانعبٌدة سالم37

فقط اثنان وسبعون72عدنان عسكر381146

فقط اثنان وسبعون72عفراء كالوي39

فقط ثالثة وخمسون53غفران خالد األحمد40

فقط سبعة وعشرون27فاطمة المظهور41

فقط سبعة وخمسون57قمر الكسار42

فقط ستة وستون66قمر حداد43

فقط ثمانٌة وستون68كارولٌن شموط44

فقط واحد وخمسون51كرم عبد الرحمن المحمد45

فقط ثالثة وثالثون33كٌندا العكاري46

فقط سبعة وعشرون27لجٌن قٌمة47

فقط أربعة وعشرون24لمى عدرة48

غٌابغلونا سبوة49

فقط ستة وثمانون86لٌلٌان موسى دٌب50

فقط واحد وخمسون51ماري حازم البٌطار51

غٌابغمحمد عبد الرزاق الجنٌد52

غٌابغمحمد الحاج زٌن53

فقط خمسون50محمد القصٌر54

فقط واحد وعشرون21محمد المدٌوب55

فقط واحد وستون61محمد خٌر عجاج56

غٌابغمروة العوض57

فقط تسعة وتسعون99مرٌم الخلوف58

فقط واحد وعشرون21منى غزال59

فقط ستون60مٌرنا كرج60ً

فقط واحد وسبعون71ناٌف الشعار61

غٌابغنجوى ترك62

فقط أربعة وعشرون24نزهة األسعد63

فقط خمسة وأربعون45نسرٌن عبد الرحمن64

فقط ستة وسبعون76نور ناٌف العل65ً

 فقط واحد وثمانون81نور ٌاسمٌن زهٌرالعوٌر66

مصدق عميد الكلية
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كتابةرقما
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الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

حجب عالمةنورة مصطفى بدر67

فقط ستون60هبة العمر68

حرمانهبة حمٌداش69

فقط خمسة وسبعون75هال الحمص70ً

فقط ثالثة وستون63هٌام ٌوسف شموط71

فقط سبعون70وداد الحسن72

فقط تسعة وستون69ٌاسمٌن أٌمن عمار73

فقط سبعون70ٌاسمٌن أحمد محمود74

فقط خمسة وثالثون35ٌانا دٌوب75

فقط أربعة وعشرون24ٌزن الطوٌل الوزان المصري76

فقط ستة وتسعون96ٌسرى أبو علو77

غٌابغاحمد الجوٌد78

صفر0احمد المصري79

غٌابغاحمد حلوان80ً

غٌابغاحمدالرحال العراب81ً

غٌابغاسراء الحموي82

فقط أربعة وتسعون94اسراء سفاف83

صفر0اسماء الزٌتون84

فقط ستة وستون66اسماء شهاب85

فقط تسعة وثالثون39االء اجلٌقٌن86

فقط خمسة عشر15االء األخرس87

غٌابغامل الرجب88

فقط ستة وخمسون56امل العبد المصطفى89

فقط ثالثة وثمانون83امنه العوٌر90

فقط ثمانٌة وعشرون28امٌرة السعد91

فقط خمسة وستون65امٌره الكٌال92

صفر0أسماء الج93ً

غٌابغباسل جرجنازي94

فقط خمسة وتسعون95بتول العلٌوي الشنتوت95

فقط اثنان وخمسون52بتول طنٌش96

غٌابغبراء حمشو97

 فقط ستة وثمانون86بشرى البظ98
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كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط ثمانٌة وثمانون88بشرى بكور99

غٌابغبشرى سفرة100

فقط واحد وستون61بٌان السخٌطه101

فقط ثالثة وأربعون43حسن عثمان102

فقط سبعون70حالالحسٌن103

فقط ثمانون80حوراءسواري104

فقط سبعون70خالدخلوف الصطٌف105

غٌابغختام العل106ً

فقط أربعة وأربعون44دٌماخالد107

فقط خمسون50دٌمة الرحال108

فقط واحد وثمانون81رامً الراشد109

غٌابغرانٌا مسطو الحلب110ً

فقط تسعة وثالثون39رانٌا هرموش111

غٌابغرزان السعد112

صفر0رنا شاكر113

حرمانرنٌم جمعه114

فقط تسعة وسبعون79روان سراقب115ً

فقط سبعة وأربعون47روضة المصري116

فقط خمسون50رؤى الخلف117

فقط اثنان وسبعون72رٌتامٌخائٌل118

غٌابغرٌم دبوس119

غٌابغزبٌدة الزرقة120

فقط ستون60زهراء العوض121

غٌابغزهرة الحسٌن122

غٌابغزٌاد المحمود123

غٌابغزٌنب الحج أحمد124

غٌابغزٌنب شعار125

غٌابغسارة الكمخل126ً

فقط أربعة وأربعون44سارة حجازي127

فقط سبعة وعشرون27سحر القاسم128

فقط خمسة وعشرون25سعاد المحمد129

غٌابغسمٌحة العلٌوي130

 فقط خمسة وخمسون55سنا دعدوش131
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الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغسهٌلة األخرس132

غٌابغسوسن الرستم133

فقط أربعة وخمسون54سونٌا المراد134

فقط أربعة وثالثون34شافع مكاوي135

فقط ثالثون30شهٌرة الصباغ136

فقط اثنان وستون62شٌماءالرٌمه137

غٌابغصبا النجار138

غٌابغصفاء الٌوسف139

فقط أربعة وخمسون54ضحوك الحنوف140

فقط واحد وخمسون51ضحى جفرون141ً

غٌابغضٌاء األحمد142

فقط خمسة وخمسون55طارق الشمطٌة143

غٌابغعائشة الشام144ً

غٌابغعائشة جعفر145

فقط واحد وخمسون51عبد االله جوخدار146

غٌابغعبد المحسن الهزاع147

فقط ثالثة وستون63عبدهللا جمال الدٌن148

فقط واحد وستون61عبدهللا حمدو حمره149

غٌابغعطاء المنجد150

فقط عشرة10عفراء العلوش151

فقط أربعة وستون64عال القدح152

فقط ثالثة وثمانون83علٌاءالسراقب153ً

فقط ثمانٌة وخمسون58غدٌرالضامن154

فقط ستة وأربعون46غفران سالمه155

فقط ثمانٌة وستون68غنا الحنبظل156ً

غٌابغفاطمة الخالد الدناور157

فقط اثنان وخمسون52فاطمة عمرالدٌري158

فقط خمسون50فاطمة الفارس159

فقط ثمانٌة وعشرون28فاطمة المحمد الدناور160

فقط واحد وخمسون51فاطمة ألوف161

فقط سبعة وخمسون57فاطمة حدٌد162

غٌابغفرح الٌازج163ً

 فقط اثنان وتسعون92فطمة الشاوي164
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الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغقصً الدٌاب165

فقط تسعة وخمسون59كرامةشٌخ مكارٌه166

فقط أربعة وأربعون44كرم كرٌم167

فقط واحد وخمسون51لما الجاسم168

غٌابغلمٌا العبد السالم169

غٌابغلٌن سمعان170

فقط اثنان وستون62ماري الخوري171

فقط أربعة وستون64ماري بٌطار172

فقط أربعة وسبعون74ماٌا قاورما173

فقط ستة وستون66محاسن البازٌد174

فقط تسعة وستون69محمد العٌسى175

غٌابغمحمد الملل176ً

غٌابغمحمد شحود دٌاب177

غٌابغمحمد كٌزاوي178

فقط ستة وثالثون36محمد نور الشمال179ً

غٌابغمحمدأٌوب180

غٌابغمرح القطرٌب181

فقط تسعة وثمانون89منى األحمد االبراهٌم182

فقط أربعة وسبعون74مهدر العتال183

غٌابغمٌاده الدرنوح184

فقط سبعة وأربعون47مٌاس البوش185

غٌابغمٌس العبٌس186ً

فقط واحد وسبعون71مٌسم الملك187

فقط أربعة عشر14نادرة كردي188

فقط ثالثة وأربعون43نادٌه كاخٌا189

غٌابغناهد الحمد190

فقط أربعة وثمانون84نجم الدٌن سعدالدٌب191

غٌابغنعمة إدلب192ً

غٌابغنور الصالح193

فقط اثنان وثالثون32نور الهدى الفرج194

غٌابغنورا مٌمه195

فقط واحد وأربعون41نوراألحمد الكمش196

 فقط سبعة وخمسون57هبة هللا قبلغل197ً
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مالحظات

العالمة

فقط سبعة وستون67هبة المعلول198

غٌابغهبة برازي199

غٌابغهبة قبش200

فقط تسعون90هبه السلوم201

فقط خمسة وأربعون45هدى الزعٌم202

غٌابغهدٌل الونوس203

فقط خمسة وأربعون45هزار األحمد204

غٌابغهٌا حسون النجار205

فقط سبعة وأربعون47وائل كرم206

غٌابغوفاء السلوم207

حرمانغٌابغوفاء القاسم208

غٌابغوالء العل209ً

فقط اثنان وثمانون82ٌاسرفرزات210

فقط تسعة وخمسون59ٌاسمٌن الكٌجان211ً

فقط ثمانٌة وسبعون78ٌسرى عتٌق212

غٌابغٌونس االبراهٌم213

فقط خمسة وخمسون55اسراء داعور214

غٌابغاسماء برهان الدٌن215

غٌابغاكرام الهوٌدي216

فقط خمسة وخمسون55اٌمان االبراهٌم217

فقط أربعة وثالثون34اٌمان العل218ً

صفر0اٌمان العٌسى219

فقط تسعون90اٌناس الصالح220

فقط خمسة وأربعون45أحمد كعدان221

فقط تسعة وسبعون79أسماء األوا222

فقط سبعة وثالثون37أمانً الحسن223

حجب عالمةأمنة الوهب224ً

فقط اثنان وأربعون42آالء الحسن الشٌخ تركاوي225

فقط ثمانٌة عشر18باسل زٌدان226

غٌابغبانة حلوم227

فقط ثالثون30بدور البقدونس228ً

 فقط خمسة وأربعون45براءة خلوف229
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الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط أربعة وستون64بشرى باشوري230

غٌابغبالل سلطان231

غٌابغبٌان ثلج232

فقط واحد وخمسون51جمانة الفاخوري233

غٌابغجهٌنة سالمة234

فقط ثمانٌة وستون68جوانا األٌوب235ً

فقط ستة وأربعون46حزبٌه المحٌه236

فقط ثمانٌة وستون68حسناء حبوش237

فقط عشرة10حفٌظة جرجنازي238

غٌابغحنان الحمص239ً

فقط ثالثة وستون63خدٌجة الحسٌن240

فقط ستة وأربعون46خدٌجة النعسان241

فقط تسعون90خزامى أرناؤوط242

غٌابغخلدون الحرام243ً

فقط سبعة وخمسون57دانٌا فاخوري244

غٌابغدانٌه المغرب245ً

غٌابغدعاء الحفٌان246

غٌابغدعاء الشعبان247

فقط خمسة وثمانون85دعاء حمٌده248

فقط خمسة وخمسون55دٌما الضاهر249

فقط اثنان وخمسون52راوٌة نوره250

غٌابغربا عابدٌن251

حجب عالمةرزان  سهٌل مغمومة252

صفر0رغد شعبان253

فقط خمسون50رنٌم الخطٌب254

فقط اثنان وخمسون52رنٌم فاكه255

فقط ثمانٌة وتسعون98رهام الخازم256

فقط أربعون40روضه قرطبان257ً

غٌابغرؤى العل258ً

فقط خمسون50رٌتا جربوع259

فقط اثنان وثالثون32رٌم العمر الدٌري260

فقط خمسة وخمسون55رٌم المحمد الحسن261

 فقط خمسة وسبعون75رٌم عجاج262

مصدق عميد الكلية
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط خمسة وأربعون45زكرٌا الحسٌن263

غٌابغزهور الٌوسف264

فقط أربعة وخمسون54زٌنب جوالق265

غٌابغزٌنه برام266

فقط عشرة10سارة الالذقان267ً

فقط ستون60ساره سلطان268

غٌابغسالً اإلبراهٌم269

غٌابغسالً باشوري270

فقط ستة وعشرون26سجى رزوق271

فقط سبعة وسبعون77سالم عرفة272

غٌابغسالم العل273ً

فقط ستة وستون66سهٌر السلٌمان274

غٌابغسهٌل السراج275

فقط أربعون40سوسن الحامد276

غٌابغسوسن عبو277

فقط سبعون70شروق رستم278

غٌابغشهد كلكل279

غٌابغصالح المغرب280ً

فقط ستة وأربعون46صبحٌه عقاد281

غٌابغطارق الجاسم282

فقط ثمانٌة وثالثون38عائدة االبراهٌم283

فقط واحد وثالثون31عبد الرحمن الصالح284

فقط ستون60عبد الرحمن النعسان285

غٌابغعبد الرزاق النجار286

فقط اثنان وسبعون72عبد اللطٌف كعٌد287

فقط ستة وخمسون56عبد هللا خضر288

غٌابغعبدهللا هنداوي289

غٌابغعبدوحسٌن بكور290

غٌابغعبق الخلٌل291

فقط أربعة وخمسون54عبٌدة الشمطٌة292

فقط اثنان وثمانون82عزة الكٌال293

غٌابغعفراء الٌوسف294

 فقط أربعون40عال العمر المصري295

مصدق عميد الكلية
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغعلً كٌال296ً

غٌابغغالٌة جواش297

غٌابغغدٌر خلٌل298

فقط تسعة وسبعون79غفران درع299

غٌابغغنى هللا رشوان300ً

فقط تسعة وستون69فاتنة النبهان301

غٌابغفادٌا قس حنا302

غٌابغفاطمة البتول عرفات303

فقط ستة وأربعون46فاطمة البكور304

فقط سبعة وأربعون47فاطمة العابد305

غٌابغفاطمة القدور306

فقط تسعة وستون69فاطمة جبٌل307ً

فقط خمسون50فاطمة جوهر308

فقط ستة وخمسون56فاطمه الصوص309

فقط سبعة وثالثون37فردوس مصٌن310ً

غٌابغكنان عطار311

فقط سبعة وسبعون77كنانة عساف312

فقط خمسة وستون65لما نعسان313

فقط ثالثة وأربعون43لمى الحلب314ً

فقط خمسون50لٌلى سلطان315

فقط سبعون70لٌلٌان القسام316

فقط أربعة وتسعون94لٌنا العثمان317

غٌابغلٌنا جعمور318

فقط ستة وستون66مارتا عٌسى نجار319

فقط ستة وخمسون56ماري عبدهللا320

حرمانغٌابغماري عدٌرة321

فقط أربعون40مارٌا الرجب322

غٌابغمأمون العل323ً

فقط ستة وخمسون56محمد جلٌق324

غٌابغمحمد عجه325

غٌابغمحمود العلوش326

غٌابغمخلصة حداد327

 غٌابغمراد موصل328ً

مصدق عميد الكلية
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط خمسة وخمسون55مرح العبدالرزاق329

غٌابغمروة خضر330

فقط واحد وتسعون91مرٌم األحمد اإلبراهٌم331

فقط خمسة وستون65مرٌم الدٌاب332

غٌابغمرٌم الرٌم333

غٌابغمرٌم طموح334

غٌابغمناف شمطة335

غٌابغمنال الناصر336

فقط خمسة5منال مفتاح337

غٌابغمنذر الجابر338

فقط ثمانٌة وسبعون78منى الحاج عل339ً

غٌابغمنى النادر340

غٌابغمها الخلٌف341

فقط ثالثة وخمسون53مٌادة جاموس342

غٌابغمٌرنا حالق343

فقط أربعة وثالثون34مٌساء الشالش344

فقط ثمانٌة وخمسون58نادٌا شرفة345

غٌابغندى المحمد346

فقط ثالثة وتسعون93نها قاورما347

فقط تسعة وستون69نور الدوري348

فقط سبعة وخمسون57نور خضر349

فقط أربعون40نور شوكت بك مخلص350

غٌابغنور فرهود351

غٌابغنورعمره352

فقط ستة وثمانون86هادٌه سعد الدٌن353

فقط ستون60هبة الرسالن354

غٌابغهبة الصالح355

فقط سبعة وستون67هبة العوٌر356

فقط اثنان وتسعون92هدٌل الصباغ357

غٌابغهزار حبوش358

فقط واحد وثالثون31هال شرفة359

فقط خمسون50همسة الحموي360

 غٌابغهناء المحمد عل361ً
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغهناء أشرف362

فقط ثالثة وستون63هنادي الحنبظل363ً

فقط سبعون70هنادي شحود الدٌاب364

فقط أربعة وستون64هنادي كزكز365

غٌابغهٌا موسى باشا366

فقط ثالثة وستون63والء حاج جنٌد367

غٌابغاكرام الدال378ً

غٌابغإٌمان العموري379

غٌابغأحمد العل380ً

حرمانغٌابغأدهم الرحٌل381

غٌابغأنس الخالد382

صفر0بدور عمر383

غٌابغبدٌع الحمود384

غٌابغبراء كاخ385ً

غٌابغبراءه مراد386

غٌابغبشرى القاض387ً

غٌابغبشرى دعبول388

غٌابغبنان الرزوق389

فقط سبعون70بٌان عبدهللا العبدالرحمن390

غٌابغتمٌم الكٌال391

غٌابغجمٌلة عبدهللا392

غٌابغحسن شٌخ هالل393

غٌابغخالد دناور394

غٌابغدعاء الدج395

غٌابغدعاء الشام396ً

غٌابغدعاء حاج صادق397

غٌابغدعاء حلب398ً

غٌابغدٌانا مكاوي399

غٌابغدٌنا عوض400

فقط ثمانٌة وسبعون78رانٌا الشٌخة401

غٌابغرائد المدلوش402
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغربا العابد403

غٌابغرزان الدٌاب404

فقط ستة وستون66رزان عربش405

غٌابغرشا الٌوسف406

غٌابغرشا صطوف407

غٌابغرقٌة الدال408ً

غٌابغرنٌم األحمد409

غٌابغرهف حاج جدوع410

غٌابغرهف حموده411

غٌابغرٌم رضوان412

غٌابغزٌنب الدالل413

غٌابغسارة أحمد كرٌحت414

غٌابغسامٌة شباط415

غٌابغسامٌه الحلو416

غٌابغسالفه السلوم417

غٌابغسماره سعاده418

غٌابغشفاء الدوجان419

فقط أربعة وخمسون54شفاء حسون420

غٌابغشهامة سراقب421ً

غٌابغشهد الملل422ً

غٌابغصبا جمال سوٌدان423

غٌابغصفا العبد هللا424

غٌابغصفٌه عسكر425

غٌابغعبد الباسط االحمدالعرجه426

غٌابغعبد هللا الطٌار427

غٌابغعدنان حسٌو428

فقط ثالثة وتسعون93عزة سوتل429

غٌابغعطٌه حاكم430ً

غٌابغعفراء هواش431

غٌابغعال دوٌب432

غٌابغعلً العبد الغن433ً

غٌابغعلٌاء الدعاس434
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغعلٌاء القوٌسم435

غٌابغعٌسى شهدا436

فقط أربعة وسبعون74غزل حلبٌة437

غٌابغغٌداء دخلله438

غٌابغفاطمة األطرش439

غٌابغفاطمة المحمود440

غٌابغفاطمة قنات441ً

غٌابغفداء المحمد442

غٌابغفٌحاء نصرهللا443

غٌابغقاسم الفارس444

غٌابغكرم المبٌض445

فقط ثالثة وثمانون83كرٌستٌن سكاف446

غٌابغلمٌه جاسم447

فقط ستة وعشرون26لٌلى الزعب448ً

فقط ثمانٌة وثمانون88لٌنا عبدو449

غٌابغمارٌا الناصر450

غٌابغمحمد الٌاسٌن451

غٌابغمحمد حلبٌه452

غٌابغمحمد محمود ابراهٌم453

غٌابغمحمد منار الحاج جنٌد454

غٌابغملك عسان455ً

فقط ثمانٌة وثالثون38ممدوح ازبٌر456

غٌابغمنى المكحل457

غٌابغمٌادة العربش458

غٌابغمٌساء الشرٌف459

غٌابغنارنج عبد الرحمن460

غٌابغناهد الطعان461

غٌابغنداء السوٌد462

غٌابغندٌم الشٌخ463

فقط خمسون50نسرٌن شعٌل464

غٌابغنعمه االحمد465

فقط واحد وسبعون71نور الجزمات466ً
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الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب 

الثالثة:الســـنـة 

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

: تاريخهنظري1لسانيات تطبيقية المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

غٌابغنور الجنود467

غٌابغنور الدادا468

غٌابغنور الهدى الدٌاب469

غٌابغنور الهدى قنوت470

غٌابغنورا فهد471

غٌابغنورالحمود الحسن الخلٌل472

فقط سبعة وخمسون57نٌنار الجندي473

غٌابغهال محمود شومل474

غٌابغهنادي رضوان475

فقط سبعة وثمانون87وسام العل476ً

فقط ستة وأربعون46وطفة العبد هللا477

فقط ستة وثالثون36والء عبد الستار العل4781772ً

غٌابغوالءكرزون479

غٌابغٌارا الجعط480

غٌابغٌاسمٌن القسوم القاض481ً

غٌابغٌاسمٌن علً المحٌمٌد482

غٌابغلمٌس عٌسى العرب483

فقط إحدى عشر11آالء عبد الرحمن االبراهٌم484

فقط واحد وخمسون51بتول أحمد سالمه485

فقط أربعة وخمسون54حسٌن خالد المرع486ً

فقط أربعة وعشرون24حنٌن ولٌد الشمال487ً

فقط أربعون40رئٌفة محمد راجح االبراهٌم488

فقط ستة6روان مخلص قاسم اغا489

فقط اثنان وأربعون42فطمة عبد الرزاق خان490ً

فقط اثنان وستون62مرٌم احمد العل491ً

فقط خمسة وثالثون35مها صالح ابراهٌم492

فقط أربعة وستون64مٌسم محمد الشحنه البستان493ً

فقط أربعة وثالثون34نور الهدى محمود عزو494

صفر0وئام ناٌف الشٌبان495

فقط خمسة وثالثون35آالء سعٌد البذوٌر496

 فقط واحد وخمسون51أمانً محمد منٌر األسود497
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االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط أربعون40أنس محمد العزو498

فقط اثنان وعشرون22ارٌج خالد العمر499

فقط أربعة وثمانون84براءة عامر اشرف500ً

فقط ثمانٌة وسبعون78براءة محمود عبد الرحمن501

فقط خمسة وسبعون75بٌان عبد الجلٌل األسود502

فقط سبعون70ثرٌا خانم بسام كرزون503

فقط خمسة وخمسون55خلود محمد الخطٌب504

فقط تسعة وخمسون59رامٌه حٌان موصل505ً

فقط ثمانٌة وخمسون58سوزان سمٌر مصطفى506

فقط ستون60عائشه خالد مصطفى507

فقط ستون60فاطمه فواز محمد508

فقط ستة وثمانون86مروة محمد السٌد509

غٌابغمرٌم محمود الكردي510

فقط تسعة وخمسون59نور أحمد بردان511

فقط ستة وثمانون86نورا بشٌر الصمصام512

فقط ستة وسبعون76هبة عبد الرحمن حمضمض513

صفر0وفاء موفق سفاف514

فقط سبعة وأربعون47مٌساء ممدوح الجمعه الحسن515

فقط خمسة وأربعون45تسنٌم سلٌمان الخضر516

غٌابغحسناء خالد المرع517ً

غٌابغرنٌم فرٌد الكردي518

فقط اثنان وأربعون42عامر احمد شحود519

غٌابغغنى طرٌف الحلبٌة520

غٌابغكرم قدري الصباغ521

فقط اثنان وعشرون22لبانه اكرم الحالق522

غٌابغلمٌس نبٌل دٌوب الشعران523ً

فقط تسعة وثمانون89مدٌحه هاشم غٌانه524

فقط أربعة وخمسون54مرٌم اسماعٌل فرحات525

فقط اثنان وأربعون42هدى حسن الحلو526

حرمانآالء ٌاسٌن الدرغام527

 فقط اثنان وثمانون82رئاب أحمد التجور528
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العالمة

فقط ستة وسبعون76شهامة مجد السوس529

فقط اثنان وخمسون52محمد أٌمن السرمان530ً

فقط ثمانٌة وخمسون58هبة وائل سفاف531
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