
اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

فقط خمسة وثالثون 35عبد الرحمناحمد الحاج حسين15418

فقط ثمانية 8سليماناريج المواس25413

غيابغاحمداسراء ابي ردان35445

فقط عشرة 10عصاماسراء صناع45357

غيابغعبد الرحمناسالم عبدهللا العبد الرحمن55354

1إيقاف فغيابغمحد زياداسماء عثمان اغا65234

فقط تسعة وخمسون 59عبد السالماسماء كرم75318

فقط ثالثة وأربعون 43عبد المعطياسيل الناصر85268

فقط اثنان وأربعون 42عبد الرحمنانتصار ياغمور95427

فقط أربعة وثالثون 34سعيدايمان الداود105386

فقط ثمانية وعشرون 28سليمانايناس العلي115237

فقط سبعة وعشرون 27سامرايه الخلف125253

فقط ثالثون 30عمرايه الطويل135428

فقط سبعة 7محمد زيادايه المنجد145342

فقط ستة وثالثون 36ضرارايه النائب155458

فقط ستة وعشرون 26احمدايه حبوش165377

غيابغمحمد امينإمارة نبعة175414

فقط ثمانية 8محمد خيرأسماء حاج حسن185387

فقط ستة وستون 66محمدأميه يغمور195397

فقط ستة عشر 16بكريآالء البركات205254

فقط خمسة وعشرون 25طارقآالء الخالد215334

فقط إثنى عشر 12خالدآالء الزعبي225286

فقط أربعة 4سعيدآالء الضامن235328

حجبصفرصفرعامرآالء سريو245276

فقط سبعة وعشرون 27محمدآالء كردوش255442

فقط خمسون 50عمادآمنه مهاوش265331

فقط سبعة وثالثون 37فاروقآيات داده275314

فقط ثالثة 3عبد العزيزبتول حريري285431

صفرصفرعبد الرزاق بتول قيطاز295263

فقط ثالثة وأربعون 43عليبشرى الحسين305260

إيقاف ع كغيابغعبد المجيدبشرى نعمان315435

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط ثمانية وعشرون 28محمد ايمنبنان الخطيب325434

فقط واحد وثالثون 31عبد الكافيبيان عصفور335312

فقط خمسة وثالثون 35سعدبيان فرحان345371

فقط سبعة عشر 17راضيبيداء الجاسم355262

فقط ثالثة وستون 63محمدتسنيم الراشد365417

فقط ستة وثالثون 36برهانتسنيم الصمصام375283

فقط سبعة وعشرون 27حسانتسنيم قزموز385425

فقط واحد وخمسون 51احمدتسنيم كنان395495

غيابغمحمدتهاني المحمد405345

فقط ثمانية عشر 18تمامجمانه اللجمي415360

غيابغشحودجواهر خلف425259

فقط ستة عشر 16عبد السالمجوالن حمودي435275

فقط واحد وستون 61زاهرحسن الشيب الطيباني445300

فقط واحد وخمسون 51ياسرحسين الحاج احمد455252

فقط اثنان وثالثون 32احمدحال الغزي465337

فقط ثمانية 8محسنحال علي475365

فقط سبعة 7محمد ياسرحنان حجازي485285

فقط ستة وعشرون 26محمدحنان هيلم495322

صفرصفرعمرحنين حمدو اغا505436

إيقاف ع كغيابغوليدخالد االسماعيل515399

فقط ستة وثالثون 36محمدخديجه العاري525369

فقط ستة وسبعون 76محمدخوله الحمكة535261

فقط واحد وسبعون 71مأموندانه هبره545430

فقط اثنان وثالثون 32عماردانيه العيسى555256

فقط واحد وأربعون 41عبد الملكدانيه جواد565412

فقط ثالثة وسبعون 73محمد فتحيدعاء المعراوي575320

غيابغاحمددعاء سعد الديب585364

فقط ثالثون 30مزيددالل الحمد595297

فقط أربعة عشر 14خالدديمه الصباغ605246

فقط ستة وخمسون 56محمودراما الصالح615351

فقط واحد وسبعون 71سامرراما برهان625282

فقط خمسة وأربعون 45محمودراما حرامي635429

فقط سبعة وعشرون 27عبد الجبارراما خليل645335

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط أربعة وعشرون 24محمد جهادربا حالق655298

فقط خمسة عشر 15عبدهللارزان األحمد665284

فقط واحد وسبعون 71احمدرزان الخلف675370

فقط ثمانية عشر 18عمررشا الناصر685249

فقط اثنان 2عبداللطيفرغد العلوش695443

فقط خمسون 50خالدرغد حلوم705461

فقط ثمانون 80عبداللطيفرغد طربين715411

فقط ثمانية وثالثون 38بشاررغد كرزون725410

فقط ثالثة 3مصطفىرقية الفرحات735405

فقط خمسة وثالثون 35خالدرنا منصور745394

فقط سبعة وثالثون 37طاهررند السعدي755319

فقط ثمانية 8عبد الرزاق رهام ديدو765439

فقط واحد وثالثون 31أيمنرهف الحسن775339

غيابغخالدرهف الشامي785395

فقط سبعة 7محمدرهف عبد الكريم 795349

فقط سبعة وثالثون 37عبد السالمرهف موعاني805266

فقط ثالثة وثالثون 33محمودروان الحبال815340

غيابغياسينروان أسعد سالم825447

فقط واحد وستون 61البراءروان داوودي835361

فقط خمسة وثالثون 35اسعدروان سالم845424

غيابغمحمودريم الفارس855352

فقط سبعة عشر 17جونيريم نجار865271

فقط اثنان وعشرون 22عبد القادرريما االشقر875324

فقط خمسون 50غازيزينب الحمبظلي885489

فقط أربعة وخمسون 54احمدزينب الشيخ بكور895362

فقط واحد وأربعون 41عمادزينب هبهاب905325

فقط سبعة 7محمدزينه الخطيب915313

فقط ثالثون 30يوسفسارة األصفر925415

فقط ثمانية عشر 18يحيىسارة النائب935288

فقط ثالثة وستون 63معتصمساره الجاجه945359

فقط خمسة وخمسون 55تيسيرساره الفاخوري955396

فقط ستة وستون 66فيصلساره بيطار965327

فقط أربعون 40عبد العزيزساره جانودي975240

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط أربعة 4عزامساره جنيد985348

فقط إثنى عشر 12عدنانساره سريحيني995393

غيابغصادرساره عوكان1005341

فقط سبعة وعشرون 27حسينسالم الحسن1015343

فقط واحد وأربعون 41مصطفىسالم المبيض1025315

فقط ثالثة وخمسون 53محمد صفوحسالم لطفي1035281

فقط ثالثون 30محمدسلوى المنصور1045406

فقط ثمانية وعشرون 28محمدسندس الحسين1055376

غيابغمحمدسيرين العمر1065293

فقط واحد وأربعون 41ايمنشفا العبيسي1075391

إيقاف ع كغيابغمخلصشهامه مكي1085422

فقط ستة وثالثون 36محمد عبد الباسطشهد الحمزة الربيع1095304

غيابغرشيدشهد طنبر1105440

فقط ستة وعشرون 26محمودشيماء النحاس1115323

فقط تسعة وخمسون 59محمدشيماء جبارو1125239

فقط سبعة عشر 17محمد شاكرصفا سنقر غريبي1135251

فقط ستة عشر 16عبد الكريمصوفانه السالم1145389

فقط واحد وعشرون 21عارفطه الحسين1155336

فقط اثنان وثالثون 32عيسىطه السالمة1165333

فقط خمسة عشر 15هيثمعائشه سالم1175392

فقط ثالثة وثالثون 33عزيزعبد الرحمن الحسين1185270

فقط أربعة وستون 64محمدعبد العليم لغباني1195392

فقط سبعة 7ايمنعبير النمر1205290

فقط واحد وأربعون 41محمدعثمان العلي1215248

فقط ستة وعشرون 26محمد زاهرعزه كلكل1225326

فقط خمسة وسبعون 75رياضعال البكري1235305

فقط عشرون 20عليعال المبارك1245265

فقط ثمانية 8محمدعلي شاغوري1255441

فقط خمسون 50ياسرعمار الشيخ1265301

إيقاف ع كغيابغاحمدعمر العيد1275407

فقط أربعة 4عبدهللاغاليه الحاج1285401

فقط ثالثة وعشرون 23محمدغاليه قيسون1295273

غيابغحسنغرام الصطوف السلوم1305332

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط أربعة 4احمدغرام العبود1315388

غيابغحسامغفران الدقاق1325244

فقط واحد وعشرون 21محمدغنى الفطراوي1335367

فقط ستة 6خالدغنى حبوبو1345456

فقط سبعة وعشرون 27سعدفادي سعد1355278

فقط أربعة وخمسون 54احمدفاطمة الدياب1365292

فقط واحد وأربعون 41محمدفاطمة خراز1375264

فقط اثنان وسبعون 72حسانفاطمه الحيالوي1385368

حجبفقط ستة وعشرون 26فراسفاطمه الخضر النجم1395309

فقط واحد وثمانون 81خالدفاطمه الزهراء السيد عتريه1405250

غيابغيوسففاطمه الزهراء ضفار1415358

فقط تسعون 90احمدفاطمه الطوز1425242

فقط خمسة وثالثون 35حسنفاطمه المحمد1435329

فقط واحد وعشرون 21عليفاطمه عجاج1445379

فقط سبعة عشر 17أنيسفرح بدوي1455258

فقط خمسون 50شريففلاير الدياب1465373

غيابغنعسانقمر شيخ طه1475420

فقط اثنان وعشرون 22اكرمالنا احمد1485344

فقط واحد وخمسون 51حمودلجين السراقبي1495398

فقط ستة وعشرون 26ساهرليا قنزوع1505277

فقط سبعة وعشرون 27انسليلى بطرش1515432

فقط ثالثة وأربعون 43رشيدلين الوكيل1525279

فقط سبعة وعشرون 27سامرماري جراد1535346

صفرصفرعبد الرزاق ماريا صطيف1545296

غيابغمحمد مهندماريا لطفي1555269

فقط ثمانية وخمسون 58مصطفىمارية مصري1565350

فقط ستون 60رفيقمجد اليونس1575255

فقط خمسون 50ممدوحمحمد اليوسف1585375

فقط أربعة وثالثون 34عبد الحميدمحمد بدر الدين الحاج علي1595267

فقط ثمانية وثالثون 38عبد الجبارمحمد بالل الجابر1605380

فقط سبعة عشر 17موفقمحمد دلول الغنج1615317

فقط ستة وعشرون 26صالحمحمد عامر شرف الدين1625433

غيابغياسرمحمد عبيده النبهان1635448

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

غيابغعبد العزيزمحمد عمر تفتنازي1645404

غيابغجهادمدى يعقوب1655338

فقط عشرة 10طارقمرام علي مصطفى1665416

فقط أربعون 40مصعبمروه الديس1675236

فقط واحد وستون 61عبد الحليممروه مشيلح1685321

فقط ستة وستون 66هيثممريم الخطاب 1695274

فقط ثمانية وثالثون 38عبدهللامريم الشاغوري1705303

فقط خمسون 50نايفمريم الصباغ1715245

فقط ثالثة 3غياثمريم عابوره1725287

غيابغيوسفمصطفى العثمان 1735385

فقط ثالثة وعشرون 23خليفمصطفى العلي1745402

فقط سبعة وثالثون 37عثمانمصطفى القماز 1755294

فقط خمسة وثالثون 35مرهفملك الرمال1765390

فقط أربعة 4نزيهمنال العلي1775372

فقط تسعة وثالثون 39درويشمنتهى ابو الفقراء1785257

غيابغباسلمنيب األسود1795378

فقط واحد وعشرون 21أحمدمها عدوان1805356

فقط أربعة وثالثون 34احمدمهديه نبهان1815347

فقط إثنى عشر 12عدنانموهبه الخالد1825235

فقط خمسة وعشرون 25رضوانمؤمنه الحايك1835426

فقط أربعة وثالثون 34خطابمؤمنه العاص1845238

فقط اثنان وعشرون 22فارسمؤمنه جرجنازي1855444

فقط ثالثون 30احمدمياده المحمود1865353

فقط خمسة وعشرون 25ميلرميرنا درغام1875366

فقط ثالثة عشر 13محمدميساء الحسين1885400

فقط إثنى عشر 12صدامميناس المحمد علي1895446

فقط اثنان وعشرون 22خالدنجاح الترك1905421

فقط عشرون 20احمدنجمه مصري1915243

غيابغأنسندى خربوطلي1925403

فقط اثنان وعشرون 22محمدنزهه الحاج حسين دالي1935247

فقط اثنان وخمسون 52عبد القادرنسرين قطاش1945280

فقط ثالثة وثالثون 33أحمدنعمه قزموز1955374

فقط ثمانية 8خلفنعيمه العروده1965289

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب المستجدون

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

1األدب الجاهلي: قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

حجبفقط اثنان وستون 62أحمدنغم أسعد1975302

فقط أربعون 40منهلنوال الحسين1985383

فقط خمسون 50محمدنور الحسون1995330

فقط واحد وثالثون 31محمدنور الحمصي2005381

غيابغعبد الرحمننور الشاوي2015423

فقط أربعة وأربعون 44عبد الستارنور المحمود2025308

غيابغمديننور الهدى الفاخوري2035241

فقط تسعة وخمسون 59يحيىنور الهدى شقره2045291

فقط خمسة وستون 65علينور الهدى قشاش2055363

فقط خمسون 50عامرنور محيميد دبيس2065306

فقط عشرون 20يوسفهاجر لقموش2075457

فقط أربعة عشر 14عالءهبة هللا أسود2085316

فقط ثمانية عشر 18حسينهبه الحكيم2095408

فقط خمسون 50محمد زهيرهبه المخلالتي2105384

فقط أربعة وعشرون 24معزهبه شاهين2115355

فقط ثالثة وثالثون 33معاذهدى القطرنجي2125438

فقط تسعة وخمسون 59زكرياهال خضر2135295

فقط سبعة وثالثون 37عدنانهناء عبد اللطيف2145299

فقط خمسون 50عبد الهاديهنادي شققي2155272

غيابغمحمدهيا قندقجي2165437

غيابغأيمنهيام الجاجه2175310

فقط ثالثة وعشرون 23صفوانهيفاء الهاللي2185419

غيابغعليهيفاء رزوق2195382

فقط أربعة وثالثون 34عمرياسمين شومان القهواتي2205307

غيابغعمارياسمين عبو2215311

رئيس اللجنه   مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د.  د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه  رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

 رها حسن  ضياء الشامي  رنيم الحايك


