
اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

فمط سبعة وستون 67عبد الرحمناحمد الحاج حسٌن15418

فمط تسعة وسبعون 79سلٌمانارٌج المواس25413

فمط ستة وأربعون 46احمداسراء ابً ردان35445

فمط أربعة وثمانون 84عصاماسراء صناع45357

فمط تسعة وعشرون 29عبد الرحمناسالم عبدهللا العبد الرحمن55354

1إيق اف فغٌابغدمحم زٌاداسماء عثمان اغا65234
فمط تسعون 90عبد السالماسماء كرم75318

فمط ستة وستون 66عبد المعطًاسٌل الناصر85268

فمط اثنان وستون 62عبد الرحمنانتصار ٌاغمور95427

فمط أربعة وسبعون 74سعٌداٌمان الداود105386

فمط ستون 60سلٌماناٌناس العل115237ً

فمط ثالثة وأربعون 43سامراٌه الخلف125253

فمط ثالثة وأربعون 43عمراٌه الطوٌل135428

فمط ثالثة وثالثون 33دمحم زٌاداٌه المنجد145342

فمط ستون 60ضراراٌه النائب155458

حجبفمط سبعة وثالثون 37احمداٌه حبوش165377

فمط واحد وعشرون 21دمحم امٌنإمارة نبعة175414

فمط ثالثة عشر 13دمحم خٌرأسماء حاج حسن185387

فمط أربعة وتسعون 94دمحمأمٌه ٌغمور195397

فمط تسعة وستون 69بكريآالء البركات205254

فمط خمسة وأربعون 45طارقآالء الخالد215334

فمط أربعة وسبعون 74خالدآالء الزعب225286ً

فمط أربعة عشر 14سعٌدآالء الضامن235328

غٌابغعامرآالء سرٌو245276

فمط ثالثة وأربعون 43دمحمآالء كردوش255442

فمط ثمانٌة وستون 68عمادآمنه مهاوش265331

فمط ستة وستون 66فاروقآٌات داده275314

فمط ثمانٌة وثمانون 88عبد العزٌزبتول حرٌري285431

فمط تسعة وثالثون 39عبد الرزاق بتول لٌطاز295263

فمط ثمانٌة وثالثون 38علًبشرى الحسٌن305260

إٌماف ع نغٌابغعبد المجٌدبشرى نعمان315435
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عي جام رقم ال شهرةال االسم وال

فمط أربعون 40دمحم اٌمنبنان الخطٌب325434

فمط اثنان وخمسون 52عبد الكافًبٌان عصفور335312

فمط خمسة 5سعدبٌان فرحان345371

فمط ثمانٌة وثمانون 88راضًبٌداء الجاسم355262

فمط واحد وتسعون 91دمحمتسنٌم الراشد365417

فمط اثنان وخمسون 52برهانتسنٌم الصمصام375283

فمط أربعة وعشرون 24حسانتسنٌم لزموز385425

فمط أربعة وتسعون 94احمدتسنٌم كنان395495

غٌابغدمحمتهانً الدمحم405345

فمط ثالثة وخمسون 53تمامجمانه اللجم415360ً

غٌابغشحودجواهر خلف425259

فمط أربعة وعشرون 24عبد السالمجوالن حمودي435275

فمط واحد وسبعون 71زاهرحسن الشٌب الطٌبان445300ً

فمط خمسة وستون 65ٌاسرحسٌن الحاج احمد455252

فمط سبعون 70احمدحال الغزي465337

فمط ثالثة وثالثون 33محسنحال عل475365ً

فمط خمسون 50دمحم ٌاسرحنان حجازي485285

فمط ثمانٌة وسبعون 78دمحمحنان هٌلم495322

فمط ثمانٌة وستون 68عمرحنٌن حمدو اغا505436

إٌماف ع نغٌابغولٌدخالد االسماعٌل515399

فمط سبعة وخمسون 57دمحمخدٌجه العاري525369

فمط سبعة وسبعون 77دمحمخوله الحمكة535261

فمط خمسة وثمانون 85مأموندانه هبره545430

فمط ثمانون 80عماردانٌه العٌسى555256

فمط ثالثة وثالثون 33عبد الملندانٌه جواد565412

فمط سبعة وتسعون 97دمحم فتحًدعاء المعراوي575320

غٌابغاحمددعاء سعد الدٌب585364

فمط ثمانٌة وثالثون 38مزٌددالل الحمد595297

فمط أربعة وخمسون 54خالددٌمه الصباغ605246

فمط تسعة وستون 69محمودراما الصالح615351

فمط ثمانٌة وسبعون 78سامرراما برهان625282

فمط أربعون 40محمودراما حرام635429ً
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العالمة

عي جام رقم ال شهرةال االسم وال

فمط ثالثة وخمسون 53عبد الجبارراما خلٌل645335

فمط ثالثة وخمسون 53دمحم جهادربا حالق655298

فمط تسعة عشر 19عبدهللارزان األحمد665284

فمط أربعة وثمانون 84احمدرزان الخلف675370

فمط خمسون 50عمررشا الناصر685249

فمط ستة وسبعون 76عبداللطٌفرغد العلوش695443

فمط سبعة وثمانون 87خالدرغد حلوم705461

فمط ثمانون 80عبداللطٌفرغد طربٌن715411

فمط سبعة وسبعون 77بشاررغد كرزون725410

فمط خمسة وستون 65مصطفىرلٌة الفرحات735405

فمط خمسة وأربعون 45خالدرنا منصور745394

فمط سبعة وعشرون 27طاهررند السعدي755319

فمط ثمانٌة وأربعون 48عبد الرزاق رهام دٌدو765439

فمط خمسة وسبعون 75أٌمنرهف الحسن775339

غٌابغخالدرهف الشام785395ً

فمط ستة وخمسون 56دمحمرهف عبد الكرٌم 795349

فمط اثنان وستون 62عبد السالمرهف موعان805266ً

فمط تسعة وخمسون 59محمودروان الحبال815340

غٌابغٌاسٌنروان أسعد سالم825447

فمط ثمانٌة وستون 68البراءروان داوودي835361

فمط خمسون 50اسعدروان سالم845424

فمط سبعة وخمسون 57محمودرٌم الفارس855352

فمط ثالثة وستون 63جونًرٌم نجار865271

فمط واحد وسبعون 71عبد المادررٌما االشمر875324

فمط خمسة وسبعون 75غازيزٌنب الحمبظل885489ً

فمط ثالثة وثمانون 83احمدزٌنب الشٌخ بكور895362

فمط خمسة وستون 65عمادزٌنب هبهاب905325

فمط سبعة وأربعون 47دمحمزٌنه الخطٌب915313

فمط ثالثة وخمسون 53ٌوسفسارة األصفر925415

فمط أربعة وثمانون 84ٌحٌىسارة النائب935288

فمط سبعة وسبعون 77معتصمساره الجاجه945359

فمط ثالثة وتسعون 93تٌسٌرساره الفاخوري955396

فمط ثمانٌة وسبعون 78فٌصلساره بٌطار965327
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عي جام رقم ال شهرةال االسم وال

فمط ستة وستون 66عبد العزٌزساره جانودي975240

فمط ستة وأربعون 46عزامساره جنٌد985348

فمط اثنان وثمانون 82عدنانساره سرٌحٌن995393ً

غٌابغصادرساره عوكان1005341

فمط واحد وستون 61حسٌنسالم الحسن1015343

فمط أربعة وسبعون 74مصطفىسالم المبٌض1025315

فمط ثمانٌة وثمانون 88دمحم صفوحسالم لطف1035281ً

فمط سبعة وأربعون 47دمحمسلوى المنصور1045406

فمط ثالثة عشر 13دمحمسندس الحسٌن1055376

غٌابغدمحمسٌرٌن العمر1065293

فمط واحد وستون 61اٌمنشفا العبٌس1075391ً

إٌماف ع نغٌابغمخلصشهامه مك1085422ً

فمط تسعة وسبعون 79دمحم عبد الباسطشهد الحمزة الربٌع1095304

غٌابغرشٌدشهد طنبر1105440

فمط ستة وستون 66محمودشٌماء النحاس1115323

فمط خمسة وسبعون 75دمحمشٌماء جبارو1125239

فمط ستون 60دمحم شاكرصفا سنمر غرٌب1135251ً

فمط واحد وثالثون 31عبد الكرٌمصوفانه السالم1145389

فمط واحد وخمسون 51عارفطه الحسٌن1155336

فمط اثنان وثالثون 32عٌسىطه السالمة1165333

فمط ثمانٌة وأربعون 48هٌثمعائشه سالم1175409

فمط ستة وأربعون 46عزٌزعبد الرحمن الحسٌن1185270

فمط أربعة وستون 64دمحمعبد العلٌم لغبان1195392ً

فمط أربعون 40اٌمنعبٌر النمر1205290

فمط ثالثة وخمسون 53دمحمعثمان العل1215248ً

فمط ستة وسبعون 76دمحم زاهرعزه كلكل1225326

فمط أربعة وتسعون 94رٌاضعال البكري1235305

فمط ثمانٌة وخمسون 58علًعال المبارن1245265

فمط عشرون 20دمحمعلً شاغوري1255441

فمط خمسة وثمانون 85ٌاسرعمار الشٌخ1265301

إٌماف ع نغٌابغاحمدعمر العٌد1275407

فمط اثنان وأربعون 42عبدهللاغالٌه الحاج1285401

فمط سبعة وسبعون 77دمحمغالٌه لٌسون1295273

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د
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عي جام رقم ال شهرةال االسم وال

فمط عشرة 10حسنغرام الصطوف السلوم1305332

فمط ستة وستون 66احمدغرام العبود1315388

غٌابغحسامغفران الدلاق1325244

فمط ستون 60دمحمغنى الفطراوي1335367

فمط عشرون 20خالدغنى حبوبو1345456

فمط ثالثة وأربعون 43سعدفادي سعد1355278

فمط اثنان وخمسون 52احمدفاطمة الدٌاب1365292

فمط واحد وأربعون 41دمحمفاطمة خراز1375264

فمط أربعة وخمسون 54حسانفاطمه الحٌالوي1385368

حجبفمط ثمانٌة وعشرون 28فراسفاطمه الخضر النجم1395309

فمط تسعة وسبعون 79خالدفاطمه الزهراء السٌد عترٌه1405250

فمط ثالثة وستون 63ٌوسففاطمه الزهراء ضفار1415358

فمط واحد وتسعون 91احمدفاطمه الطوز1425242

فمط أربعة وخمسون 54حسنفاطمه الدمحم1435329

فمط ستة وخمسون 56علًفاطمه عجاج1445379

فمط سبعة وعشرون 27أنٌسفرح بدوي1455258

فمط سبعة وستون 67شرٌففلاير الدٌاب1465373

فمط أربعة وستون 64نعسانلمر شٌخ طه1475420

فمط تسعة وثالثون 39اكرمالنا احمد1485344

فمط أربعة وستون 64حمودلجٌن السرالب1495398ً

فمط أربعون 40ساهرلٌا لنزوع1505277

فمط اثنان وأربعون 42انسلٌلى بطرش1515432

فمط واحد وسبعون 71رشٌدلٌن الوكٌل1525279

فمط ستة وخمسون 56سامرماري جراد1535346

فمط تسعة وثالثون 39عبد الرزاق مارٌا صطٌف1545296

غٌابغدمحم مهندمارٌا لطف1555269ً

فمط ثالثة وثمانون 83مصطفىمارٌة مصري1565350

فمط ستون 60رفٌكمجد الٌونس1575255

فمط تسعة وثمانون 89ممدوحدمحم الٌوسف1585375

فمط خمسة وستون 65عبد الحمٌددمحم بدر الدٌن الحاج عل1595267ً

فمط ثمانون 80عبد الجباردمحم بالل الجابر1605380

فمط ثالثة وعشرون 23موفكدمحم دلول الغنج1615317

فمط ثالثة وخمسون 53صالحدمحم عامر شرف الدٌن1625433

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د
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عي جام رقم ال شهرةال االسم وال

فمط ثالثة وستون 63ٌاسردمحم عبٌده النبهان1635448

غٌابغعبد العزٌزدمحم عمر تفتنازي1645404

غٌابغجهادمدى ٌعموب1655338

فمط خمسون 50طارقمرام علً مصطفى1665416

فمط أربعة وسبعون 74مصعبمروه الدٌس1675236

فمط ثمانٌة وثمانون 88عبد الحلٌممروه مشٌلح1685321

فمط أربعة وثمانون 84هٌثممرٌم الخطاب 1695274

فمط واحد وسبعون 71عبدهللامرٌم الشاغوري1705303

فمط سبعة وثمانون 87ناٌفمرٌم الصباغ1715245

فمط ثمانٌة وعشرون 28غٌاثمرٌم عابوره1725287

فمط سبعة وعشرون 27ٌوسفمصطفى العثمان 1735385

فمط تسعة 9خلٌفمصطفى العل1745402ً

فمط سبعة وسبعون 77عثمانمصطفى المماز 1755294

فمط واحد وستون 61مرهفملن الرمال1765390

فمط عشرة 10نزٌهمنال العل1775372ً

فمط واحد وثمانون 81دروٌشمنتهى ابو الفمراء1785257

فمط ثالثة وأربعون 43باسلمنٌب األسود1795378

فمط ثمانٌة وثالثون 38أحمدمها عدوان1805356

فمط ثالثة وسبعون 73احمدمهدٌه نبهان1815347

فمط ثالثون 30عدنانموهبه الخالد1825235

فمط سبعة وخمسون 57رضوانمؤمنه الحاٌن1835426

فمط ستة وستون 66خطابمؤمنه العاص1845238

فمط ستة وثالثون 36فارسمؤمنه جرجنازي1855444

فمط اثنان وأربعون 42احمدمٌاده المحمود1865353

غٌابغمٌلرمٌرنا درغام1875366

فمط عشرون 20دمحممٌساء الحسٌن1885400

فمط واحد وخمسون 51صداممٌناس الدمحم عل1895446ً

فمط ستون 60خالدنجاح الترن1905421

فمط سبعة وعشرون 27احمدنجمه مصري1915243

غٌابغأنسندى خربوطل1925403ً

فمط ثمانٌة وأربعون 48دمحمنزهه الحاج حسٌن دال1935247ً

فمط أربعة وتسعون 94عبد المادرنسرٌن لطاش1945280

فمط واحد وأربعون 41أحمدنعمه لزموز1955374

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د
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اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامع   ة حم                    اه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

ش  عبة االمتحانات
البالغة العربية: ق ائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

عي جام رقم ال شهرةال االسم وال

فمط أربعة وثالثون 34خلفنعٌمه العروده1965289

فمط خمسون 50أحمدنغم أسعد1975302

فمط خمسة وأربعون 45منهلنوال الحسٌن1985383

فمط واحد وسبعون 71دمحمنور الحسون1995330

فمط أربعة وأربعون 44دمحمنور الحمص2005381ً

فمط ثالثون 30عبد الرحمننور الشاوي2015423

فمط ستة وعشرون 26عبد الستارنور المحمود2025308

غٌابغمدٌننور الهدى الفاخوري2035241

فمط خمسة وسبعون 75ٌحٌىنور الهدى شمره2045291

فمط سبعة وثمانون 87علًنور الهدى لشاش2055363

فمط ثمانٌة وستون 68عامرنور محٌمٌد دبٌس2065306

فمط واحد وأربعون 41ٌوسفهاجر لمموش2075457

فمط ثالثة وثالثون 33عالءهبة هللا أسود2085316

فمط سبعة وخمسون 57حسٌنهبه الحكٌم2095408

فمط ثالثة وستون 63دمحم زهٌرهبه المخلالت2105384ً

فمط ستون 60معزهبه شاهٌن2115355

فمط أربعة وثالثون 34معاذهدى المطرنج2125438ً

فمط واحد وثمانون 81زكرٌاهال خضر2135295

فمط سبعة وثالثون 37عدنانهناء عبد اللطٌف2145299

فمط ستة وثمانون 86عبد الهاديهنادي شمم2155272ً

فمط خمسون 50دمحمهٌا لندلج2165437ً

غٌابغأٌمنهٌام الجاجه2175310

فمط اثنان وخمسون 52صفوانهٌفاء الهالل2185419ً

غٌابغعلًهٌفاء رزوق2195382

فمط تسعة وخمسون 59عمرٌاسمٌن شومان المهوات2205307ً

فمط اثنان وأربعون 42عمارٌاسمٌن عبو2215311
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