
الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب

الثالثة:الســـنـة 

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

نظري1مسرح المقرر

كتابةرقما

فقط واحد وثالثون31إٌمان عبد الحلٌم سبسب1ً

فقط خمسة وثالثون35أدهم الصالح2

فقط ثالثة وثالثون33أرٌج جهاد جنٌد3

فقط ستة وسبعون76أسماء نصرالحلب4ً

فقط تسعة وثالثون39أسماء أحمد سوتل5

فقط ثمانٌة وتسعون98أسماء ابراهٌم مسلمان6ً

حرمانأنوار الحسن7

فقط تسعة وتسعون99بتول ٌاسرالخلف8

فقط اثنان وخمسون52بتول الدٌاب9

غٌابغبتول سفاف10

فقط ستة وثالثون36تسنٌم كاجوج11

غٌابغحسن مغربل12

فقط أربعة وثالثون34خولة عبد الباري13

حرمانغٌابغدلة الشحود14

فقط ستة وثالثون36دٌمة راشد الوتار15

فقط سبعة وستون67رنٌم محلول الزنار16

فقط ثمانٌة وثالثون38زهراء عبد المعٌن الزٌتاوي17

فقط ستة وثالثون36زهرة السوٌد18

فقط ثمانٌة وثالثون38زهرة أحمد بشارالموشل19ً

حجب العالمةزٌنة ماهر فروح20

فقط خمسون50سارة عبد الرحمن شيخ محمود21

فقط ثالثة وثالثون33سماح الحاج حمود22

فقط خمسون50سمٌر الحلوة23

فقط ثمانٌة وثمانون88سوزان المحمود24

فقط ثالثون30شادي العبد الرحمن25

فقط واحد وعشرون21شعٌلة الحمدو26

حرمانشفاء الحاج عمر27

فقط مائة100شمس الحج28ً

فقط أربعة وعشرون24صبا سامرالخوري29

االسم والشهرةالرقم
الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة
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فقط واحد وخمسون51صبا العكاري30

فقط ثالثون30صبا عمرالعمر31

فقط أربعون40صبا حبٌب قاورمة32

فقط ستة وخمسون56صفاء األسعد33

فقط ثالثة وعشرون23صفاء علً دنٌا34

غٌابغعبد الرحمن سلوم35

فقط أربعة وعشرون24عبد الرزاق حسن مرزاق36

حرمانغٌابغعبٌدة سالم37

فقط عشرة10عدنان عسكر38

فقط اثنان وخمسون52عفراء كالوي39

فقط سبعة وثالثون37غفران خالد األحمد40

فقط سبعة وعشرون27فاطمة المظهور41

فقط ثمانٌة وخمسون58قمر الكسار42

فقط ستون60قمر حداد43

فقط سبعة وخمسون57كارولٌن شموط44

فقط ثمانٌة وثالثون38كرم عبد الرحمن المحمد45

فقط أربعون40كٌندا العكاري46

فقط عشرون20لجٌن قٌمة47

فقط عشرون20لمى عدرة48

غٌابغلونا سبوة49

فقط اثنان وتسعون92لٌلٌان موسى دٌب50

فقط ثمانٌة وثالثون38ماري حازم البٌطار51

غٌابغمحمد عبد الرزاق الجنٌد52

غٌابغمحمد الحاج زٌن53

فقط ثالثة وخمسون53محمد القصٌر54

فقط تسعة عشر19محمد المدٌوب55

فقط ستة وخمسون56محمد خٌر عجاج56

غٌابغمروة العوض57

فقط مائة100مرٌم الخلوف58
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غٌابغمنى غزال59

فقط تسعة وثالثون39مٌرنا كرج60ً

فقط سبعة وخمسون57ناٌف الشعار61

فقط تسعة وثالثون39نجوى ترك62

غٌابغنزهة األسعد63

فقط خمسة وعشرون25نسرٌن عبد الرحمن64

فقط ستة وخمسون56نور ناٌف العل651733ً

فقط سبعة وتسعون97نور ٌاسمٌن زهٌرالعوٌر66

حجب العالمةنوره مصطفى بدر67

فقط خمسة وثالثون35هبة العمر68

حرمانغٌابغهبة حمٌداش69

فقط اثنان وتسعون92هال الحمص70ً

فقط واحد وخمسون51هٌام ٌوسف شموط71

فقط اثنان وخمسون52وداد الحسن72

فقط سبعة وثمانون87ٌاسمٌن أٌمن عمار73

فقط تسعة وسبعون79ٌاسمٌن أحمد محمود74

فقط ثالثة وثالثون33ٌانا دٌوب75

غٌابغيزن الطويل الوزان المصري76

فقط ثالثة وثمانون83ٌسرى أبو علو77

غٌابغاحمد الجوٌد78

فقط خمسة وعشرون25احمد المصري79

فقط أربعة عشر14احمد حلوان80ً

غٌابغاسراء الحموي81

فقط عشرون20اسماء الزٌتون82

غٌابغاسماء شهاب83

فقط خمسون50االء اجلٌقٌن84

غٌابغاالء األخرس85

غٌابغالهام الروم86ً
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غٌابغامنه العوٌر87

فقط سبعة وعشرون27امٌرة السعد88

فقط ثالثة وثالثون33أسماء الجي89

فقط أربعون40باسل جرجنازي90

غٌابغبتول طنٌش91

غٌابغبراء حمشو92

غٌابغبشرى سفرة93

غٌابغبالل شٌخ دٌاب94

غٌابغحسن عثمان95

فقط ثالثة وعشرون23دٌمة الرحال96

غٌابغرانٌا نجار97

فقط ستة وعشرون26رانٌا هرموش98

غٌابغرزان السعد99

غٌابغرنا شاكر100

حرمانغٌابغرنٌم جمعه101

فقط ثمانٌة وثالثون38روضة المصري102

غٌابغزبٌدة الزرقة103

فقط خمسة وثالثون35زهراء العوض104

فقط أربعة وعشرون24زٌاد المحمود105

غٌابغزٌنب الحج أحمد106

غٌابغسعاد المحمد107

غٌابغسمٌحة العلٌوي108

فقط ثمانون80سنا دعدوش109

غٌابغسوسن الرستم110

فقط أربعة عشر14شافع مكاوي111

غٌابغشهٌرة الصباغ112

غٌابغصبا النجار113

غٌابغضحوك الحنوف114

غٌابغعائشة الشام115ً
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غٌابغعائشة جعفر116

غٌابغعبد المحسن الهزاع117

غٌابغعبدهللا جمال الدٌن118

غٌابغعبدهللا حمدو حمره119

فقط اثنان وعشرون22عفراء العلوش120

فقط أربعون40عال القدح121

غٌابغغدٌرالضامن122

فقط ستة وعشرون26غفران سالمه123

غٌابغغنا الحنبظل124ً

غٌابغفاطمة الخالد الدناور125

فقط ثالثة وعشرون23فاطمة المحمد الدناور126

غٌابغفاطمة حدٌد127

فقط خمسون50قصً الدٌاب128

غٌابغكرم كرٌم129

غٌابغلما الجاسم130

فقط اثنان وثالثون32ماري الخوري131

غٌابغماٌا قاورما132

غٌابغمحاسن البازٌد133

فقط اثنان وثالثون32محمد كٌزاوي134

غٌابغمحمد نور الشمال135ً

غٌابغمحمدأٌوب136

غٌابغمنى األحمد االبراهٌم137

غٌابغمٌاده الدرنوح138

غٌابغناهد الحمد139

غٌابغنعمة إدلب140ً

فقط ثمانٌة وثالثون38نور الصالح141989

غٌابغهبة هللا قبلغل142ً

غٌابغهبة برازي143

غٌابغهدٌل الونوس144
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غٌابغهيا حسون النجار145

حرمانوفاء القاسم146

غٌابغوالء العل147ً

فقط واحد وخمسون51خدٌجة النعسان148

غٌابغدانٌه المغرب149ً

فقط أربعون40رٌم المحمد الحسن150

غٌابغسالً اإلبراهٌم151

غٌابغسالم العل152ً

غٌابغشهد كلكل153

غٌابغطارق الجاسم154

غٌابغفاطمة البتول عرفات155

غٌابغكنان عطار156

فقط سبعة وثالثون37لمى الحلب157ً

غٌابغمأمون العل158ً

غٌابغمنى النادر159

غٌابغندى المحمد160

غٌابغنور شنو161

غٌابغهبة الصالح162

غٌابغهٌا موسى باشا163

غٌابغاكرام الدال164ً

غٌابغإٌمان العموري165

غٌابغأحمد العل166ً

غٌابغأسماء حمود167

غٌابغأنس الخالد168

غٌابغبدٌع الحمود169

غٌابغحسن شٌخ هالل170

غٌابغخالد دناور171
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غٌابغدعاء الدج172

غٌابغدعاء حاج صادق173

غٌابغدٌنا عوض174

غٌابغرشا الٌوسف175

غٌابغرشا صطوف176

غٌابغرهف حموده177

غٌابغرٌم رضوان178

غٌابغزٌنب الدالل179

غٌابغسامٌه الحلب180ً

غٌابغسامٌه الحلو181

غٌابغسعاد عراض182

غٌابغسالفه السلوم183

غٌابغصفيه عسكر184

غٌابغعبد الباسط االحمدالعرجه185

غٌابغعبد الكرٌم العتر186

غٌابغعطيه حاكمي187

غٌابغعفراء هواش188

غٌابغعلً العبد الغن189ً

غٌابغغٌداء دخلله190

غٌابغفاطمة األطرش191

غٌابغفاطمة قناتي192

غٌابغفٌحاء نصرهللا193

غٌابغلمٌه جاسم194

غٌابغمارٌا العباس195

غٌابغمحمد محمود ابراهٌم196

غٌابغمحمد منار الحاج جنٌد197

غٌابغناهد الطعان198

غٌابغنداء السوٌد199

غٌابغندٌم الشٌخ200

غٌابغنعمه االحمد201
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غٌابغنور الجنود202

غٌابغنور الدادا203

غٌابغنور الهدى الدٌاب204

غٌابغنور الهدى قنوت205

غٌابغنورا فهد206

غٌابغنورالحمود الحسن الخلٌل207

غٌابغنوردندش208ً

غٌابغهبة دٌب209

غٌابغهنادي رضوان210

غٌابغوالء العل211ً

غٌابغٌارا الجعط212

فقط أربعة عشر14لمٌس عٌسى العرب213

فقط أربعة عشر14آالء عبد الرحمن االبراهٌم214

فقط خمسون50بتول أحمد سالمه215

فقط واحد وثمانون81حسٌن خالد المرع216ً

غٌابغحنٌن ولٌد الشمال217ً

غٌابغرئٌفة محمد راجح االبراهٌم218

فقط سبعة عشر17روان مخلص قاسم اغا219

فقط سبعة وثالثون37فطمة عبد الرزاق خان220ً

فقط ثالثة وثالثون33مرٌم احمد العل221ً

فقط أربعة وعشرون24مها صالح ابراهٌم222

فقط ثالثة وتسعون93مٌسم محمد الشحنه البستان223ً

فقط ثالثة وثالثون33نور الهدى محمود عزو224

فقط ثالثون30وئام ناٌف الشٌبان225

فقط واحد وعشرون21آالء سعٌد البذوٌر226

فقط ثالثة وعشرون23أمانً محمد منٌر األسود227

غٌابغأنس محمد العزو228

فقط ثمانٌة وثالثون38ارٌج خالد العمر229

غٌابغبراءة عامر اشرف230ً

فقط أربعة وسبعون74براءة محمود عبد الرحمن231
 

مصدق عميد الكلية

مها السلوم.د رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة        عضو       عضو       أمين السر 



الفرنسية: قسم اللغة جـــامعة حماه

كليــــة اآلداب

الثالثة:الســـنـة 

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

نظري1مسرح المقرر

كتابةرقما
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعي
مالحظات

العالمة

فقط تسعة وستون69بٌان عبد الجلٌل األسود232

فقط خمسون50ثرٌا خانم بسام كرزون233

فقط ستة وخمسون56خلود محمد الخطٌب234

فقط أربعون40رامٌه حٌان موصل235ً

فقط واحد وسبعون71سوزان سمٌر مصطفى236

فقط خمسة وخمسون55عائشه خالد مصطفى237

فقط خمسون50فاطمه فواز محمد238

فقط خمسون50مروة محمد السٌد239

غٌابغمرٌم محمود الكردي240

فقط ستة وعشرون26نور أحمد بردان241

صفر0نورا بشٌر الصمصام242

فقط واحد وخمسون51هبة عبد الرحمن حمضمض243

فقط سبعة عشر17وفاء موفق سفاف244

فقط اثنان وخمسون52مٌساء ممدوح الجمعه الحسن245

فقط أربعة وثالثون34تسنٌم سلٌمان الخضر246

فقط سبعة عشر17حسناء خالد المرع247ً

غٌابغرنٌم فرٌد الكردي248

غٌابغعامر احمد شحود249

غٌابغغنى طرٌف الحلبٌة250

فقط أربعة وثالثون34كرم قدري الصباغ251

غٌابغلبانه اكرم الحالق252

غٌابغلمٌس نبٌل دٌوب الشعران253ً

فقط ثمانٌة عشر18مدٌحه هاشم غٌانه254

غٌابغمرٌم اسماعٌل فرحات255

فقط سبعة عشر17هدى حسن الحلو256

فقط تسعة وخمسون59محمد أٌمن السرمان257ً

فقط ثمانٌة وتسعون98لٌلى علً العٌسى258
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