
الفرنسٌةجـــامعة حماه

كلٌــــة اآلداب

الثالثة:الســـنـة 

2017/2018الفصل األول

2مسرحالمقرر

كتابةرقما ً

غٌابغاحمد الجوٌد1

غٌابغاحمد المصري2

غٌابغاحمد حلوان3ً

فقط خمسة وسبعون75اسراء اوغل4ً

فقط تسعة عشر19االء األخرس5

غٌابغامل الرجب6

غٌابغباسل جرجنازي7

غٌابغبراء حمشو8

غٌابغرانٌا هرموش9

غٌابغرزان السعد10

فقط ثالثة وثالثون33زٌاد المحمود11

غٌابغزٌنب الحج أحمد12

غٌابغسارة الكمخل13ً

فقط خمسة وعشرون25سعاد المحمد14

غٌابغسمٌحة العلٌوي15

فقط أربعة وستون64سنا دعدوش16

غٌابغسوسن الرستم17

غٌابغشافع مكاوي18

غٌابغصبا النجار19

غٌابغضٌاء األحمد20

غٌابغعائشة جعفر21

غٌابغعال القدح22

غٌابغقصً الدٌاب23

غٌابغلمٌا العبد السالم24

فقط خمسون50ماري الخوري25

غٌابغمحمد الملل26ً

فقط إثنى عشر12محمد شحود دٌاب27

فقط عشرة10محمد كٌزاوي28

فقط أربعة عشر14مرح القطرٌب29

غٌابغمٌس العبٌس30ً

غٌابغناهد الحمد31

االسم والشهرةالرقم
الرقم 

الجامعً
مالحظات

العالمة 

 

مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم.د

مٌن السر    رئٌس اللجنة  رئٌس شعبة االمتحانات          أ   عضو       عضو        عضو

حبوس الشرٌف.رزان الشربعً تمام دٌب أ



الفرنسٌةجـــامعة حماه

كلٌــــة اآلداب

الثالثة:الســـنـة 

2017/2018الفصل األول

2مسرحالمقرر

كتابةرقما ً
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فقط أربعة عشر14نعمة إدلب32ً

فقط واحد وثالثون31نور الصالح33989

غٌابغنورا مٌمه34

غٌابغهبة برازي35

غٌابغهدٌل الونوس36

فقط خمسون50هزار ٌحٌى األحمد37

غٌابغهٌا حسون النجار38

غٌابغوفاء السلوم39

حجب العالمةوفاء القاسم40

غٌابغدعاء الشعبان41

غٌابغرٌم المحمد الحسن42

غٌابغزهور الٌوسف43

غٌابغسالً اإلبراهٌم44

غٌابغسالم العل45ً

غٌابغشهد كلكل46

غٌابغطارق الجاسم47

صفر0عبد الرحمن الصالح48

غٌابغغالٌة جواش49

غٌابغفاطمة البتول عرفات50

غٌابغمارٌا الرجب51

غٌابغمأمون العل52ً

فقط خمسة وخمسون55محمد عجه53

غٌابغمخلصة حداد54

غٌابغمنى النادر55

غٌابغندى المحمد56

غٌابغهبة الصالح57

غٌابغهٌا موسى باشا58

غٌابغاكرام الدال59ً

غٌابغاسماءالخلٌف60

غٌابغإٌمان العموري61
 

مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم.د

مٌن السر    رئٌس اللجنة  رئٌس شعبة االمتحانات          أ   عضو       عضو        عضو

حبوس الشرٌف.رزان الشربعً تمام دٌب أ



الفرنسٌةجـــامعة حماه

كلٌــــة اآلداب

الثالثة:الســـنـة 

2017/2018الفصل األول

2مسرحالمقرر

كتابةرقما ً
االسم والشهرةالرقم

الرقم 

الجامعً
مالحظات

العالمة 

غٌابغأحمد العل62ً

غٌابغأدهم الرحٌل63

غٌابغأسماء النجم64

غٌابغأنس الخالد65

غٌابغبدٌع الحمود66

غٌابغبشرى دعبول67

غٌابغتمٌم الكٌال68

غٌابغحسن شٌخ هالل69

غٌابغخالد دناور70

غٌابغخوله الرجب71

غٌابغدعاء الدج72

غٌابغدعاء الشام73ً

غٌابغدعاء حاج صادق74

غٌابغدعاء حلب75ً

غٌابغدٌنا عوض76

غٌابغرشا صطوف77

غٌابغرقٌة الدال78ً

غٌابغرنٌم األحمد79

غٌابغرهف حموده80

غٌابغرٌم رمضان81

غٌابغزهور جراد82

غٌابغزٌنب الدالل83

غٌابغسامٌة شباط84

غٌابغسامٌه الحلو85

غٌابغسعٌد عبدهللا86

غٌابغسالفة السوم87

غٌابغشفاء الدوجان88

غٌابغصبا جمال سوٌدان89

غٌابغصفٌه عسكر90

غٌابغعبد الباسط األحد العرجة91

غٌابغعبودالعبود92

غٌابغعدنان حسٌو93

غٌابغعفراء هواش94

غٌابغعال دوٌب95
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غٌابغعلً العبد الغن96ً

غٌابغغٌداء دخلله97

غٌابغفاطمة األطرش98

غٌابغفاطمة قنات99ً

غٌابغفٌحاء نصرهللا100

غٌابغلمٌه جاسم101

غٌابغمارٌا العباس102

غٌابغمارٌا الناصر103

غٌابغمبساء مأمون104

غٌابغمحمد الٌاسٌن105

غٌابغمحمد جعفر106

غٌابغمحمد محمود ابراهٌم107

غٌابغمحمد منار الحاج جنٌد108

غٌابغمصطفى الحمدو109

غٌابغناهد الطعان110

غٌابغنداء السوٌد111

غٌابغندٌم الشٌخ112

غٌابغنعمة األحمد 113

غٌابغنور الجنود114

غٌابغنور الدادا115

غٌابغنور الهدى الدٌاب116

غٌابغنور الهدى قنوت117

غٌابغنورا فهد118

غٌابغنوران الخردق119

غٌابغنوردندش120ً

غٌابغهبة عبدالرحمن121

غٌابغهناء الحمٌدي122

غٌابغهنادي رضوان123

غٌابغوعد العبدهللا124

غٌابغوالء العل125ً

غٌابغٌارا الجعط126

غٌابغٌاسمٌن طماس127

فقط عشرون20حسناء خالد المرع128ً

فقط خمسة وثالثون35رنٌم فرٌد الكردي129

فقط ثالثون30لبانة أكرم الحالق130
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فقط خمسة عشر15لمٌس نبٌل دٌوب الشعران131ً

ناجح سابقافاطمة عبد الرزاق القدور1321159
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