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كتابةرقماعملينظري

سؤال بدٌلفمط ثمانٌة وثالثون 3838ابراهٌم الرمضان1

فمط تسعة وعشرون 181129اسراء النعسان2

غٌابغغاسماء النداف3

فمط تسعة وستون 511869االء الطرشان4

فمط واحد وثمانون 671481امل عمر5

حجبفمط تسعة عشر 1919امنة العل6ً

فمط سبعون 551570اٌمان عساف7

فمط أربعون 301040إٌمان الخلٌفة8

فمط ثالثة وسبعون 571673أحمد الحندٌش9

غٌابغغأحمد المبٌض10

فمط واحد وتسعون 721991أسامة عبد الرزاق11

فمط تسعة وخمسون 461359أسماء جرجنازي12

غٌابغغأسماء مغربل 13

فمط سبعة وأربعون 331447أغٌد الحاج حسن14

فمط ستة وأربعون 301646أالء الخطٌب15

غٌابغغأمجد الرشوان16ً

فمط واحد وثمانون 681381أمل المصري17

سؤال بدٌلفمط واحد وخمسون 5151أمٌرة السعد18

فمط اثنان وثالثون 151732أنوار دمحم19

سؤال بدٌلفمط سبعة وسبعون 7777آالء بحري20

فمط ثالثة وستون 501363آمنة النمل21ً

فمط ثالثة وثمانون 651883آٌة معراوي22

فمط واحد وستون 412061باسل اسحاق23

فمط تسعة وثالثون 231639بتول الكالس الحلب24ً

فمط أربعة وخمسون 381654بتول فنوش25

سؤال بدٌلفمط تسعة وخمسون 5959براءه غٌاث مرٌم26

فمط سبعة وثمانون 691887جوانا أدٌب الكردي27

فمط سبعة وخمسون 461157حسناء فرزات28

سؤال بدٌلفمط خمسون 5050حسٌن طالس29

حجبفمط خمسة عشر 1515حال دندل30

فمط ثمانٌة وأربعون 341448حنٌن مأمون إسماعٌل31

فمط خمسون 331750خدٌجة حسٌن التامر32

فمط اثنان وتسعون 761692خلود الماسم33

فمط خمسة وسبعون 581775دانٌة الشٌرازي الصباغ34

السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

غٌابغغدعاء العمر35

فمط سبعة وثمانون 701787دعاء دمحم زكرٌا36

فمط ستة وخمسون 5656دٌاال حمو البرازي37

فمط اثنان وثمانون 622082رانٌا األصفر38

غٌابغغرائد الحمص39ً

فمط أربعة وسبعون 542074رباب السراج40

غٌابغغردٌنه مطر41

فمط واحد وأربعون 261541رزان دندل42

فمط ثالثة وستون 471663رسمٌة الخلٌف43

فمط ثمانٌة عشر 01818رغد البابول44ً

غٌابغغرغد كنعان45

سؤال بدٌلفمط واحد وأربعون 4141رفاه شمٌع46

سؤال بدٌلفمط سبعة عشر 1717رنا رعد47

فمط واحد وثمانون 661581رنٌم عوكان48

فمط اثنان وستون 481462رهف طمطك49

فمط ستة وستون 521466رهف عبد البال50ً

سؤال بدٌلفمط واحد وسبعون 7171روان أمٌن شحود51

فمط ثمانٌة وستون 521668روان كسم52

فمط ستة وستون 501666رؤى زٌنو53

فمط واحد وأربعون 281341رٌم الحامد54

فمط أربعة وسبعون 601474رٌم السلٌمن55ً

فمط ثمانون 631780رٌم العل56ً

فمط واحد وسبعون 581371رٌم عبدو57

فمط تسعة وثالثون 281139زٌنب أبً زمر58

فمط اثنان وستون 481462زٌنة عماد59

فمط تسعة وأربعون 361349زٌنه السلوم60

فمط أربعة وثمانون 681684زٌنه عبو61

فمط ثمانٌة عشر 01818سارة الحسن62

حجبفمط سبعة عشر 1717ساره السما63

فمط ثمانٌة وثمانون 682088ساره الصمصام64

فمط تسعة وخمسون 441559ساره العل65ً

فمط ستة وثالثون 27936ساره الٌاس66

فمط ثالثة وستون 451863سالً عجوز67

سؤال بدٌلفمط ثمانٌة وخمسون 5858سدول حسن الواصل68

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

فمط ثمانٌة وأربعون 351348سعٌد رمضان69

فمط أربعة وسبعون 581674سماره عجاٌم70ً

فمط سبعون 601070سمٌره شومل71

فمط اثنان وثمانون 661682سوسن حوا72

فمط أربعة وثمانون 681684سٌلدا الدٌوب73

فمط ثمانون 621880شام لسوم74

سؤال بدٌلفمط اثنان وسبعون 7272شذى آصف الحٌدر75

فمط سبعة وثمانون 751287شذى ٌازج76ً

حجبفمط عشرون 2020شهد األمٌر77

فمط واحد وثمانون 621981شهد الروم78ً

فمط أربعة وستون 461864شٌماء األحمد79

فمط خمسة وثمانون 661985صفا الصالح80

فمط واحد وستون 461561صفاء العموري81

سؤال بدٌلفمط خمسون 5050ضحون العلوان82ً

فمط سبعة وسبعون 591877ضٌاء عٌد83

فمط ستة وأربعون 311546طارق بدٌوي84

فمط ستة وأربعون 301646طه زمزم85

فمط تسعون 702090عائشة المحمود86

فمط خمسة وثالثون 221335عائشة المنصور87

فمط خمسة وخمسون 391655عبادة طروٌة88

فمط ثمانون 602080عبد الغنً العبود89

سؤال بدٌلفمط ثالثة وعشرون 2323عبدهللا شمم90ً

فمط اثنان وعشرون 51722عبٌر مخلالت91ً

فمط ثمانٌة وسبعون 611778عبٌر ٌوسف درغل92

فمط ثمانٌة وأربعون 331548عال العل93ً

فمط واحد وثمانون 612081عال عروان94ً

غٌابغغعمر السٌد دمحم95

سؤال بدٌلفمط أربعة وأربعون 4444غرام مروان النابلس96ً

فمط ثالثون 201030غٌداء الشٌخ ٌوسف97

فمط ثالثة وأربعون 291443فاطمة الحسٌن98

غٌابغغفاطمه البتول جاجه99

غٌابغغفرح سٌفو100

فمط ثالثة وثمانون 632083فرح غندور101

فمط سبعة وسبعون 601777فهد المصطفى102

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

فمط أربعة وستون 471764لمر الشام103ً

فمط ثمانٌة وستون 531568لمر الطٌار104

فمط خمسة وثمانون 681785لمر العثمان105

فمط واحد وسبعون 512071لمر عزٌز106

فمط سبعة وأربعون 321547كاترٌن عٌسى107

فمط اثنان وخمسون 381452كارمن فالحه108

فمط ستة وسبعون 581876كارول الٌاس109

فمط اثنان وخمسون 351752كنده عصفور110

فمط خمسة وستون 481765كوثر الشرٌف111

فمط واحد وستون 481361الرا بٌطار112

فمط ثمانون 602080لٌن عطار113

فمط أربعة وخمسون 411354لٌنا البكور114

فمط سبعة وثالثون 231437ماري مخول115

سؤال بدٌلفمط خمسة وسبعون 7575ماري ٌعموب116

فمط ثمانون 602080مارٌا مدن117ً

غٌابغغماٌا حزوري118

سؤال بدٌلفمط اثنان وخمسون 5252دمحم الجرن119

سؤال بدٌلفمط عشرة 1010دمحم صٌادي120

فمط سبعة وأربعون 311647دمحم لناص121

فمط خمسة وأربعون 252045دمحم نهاد عرب122

فمط اثنان وسبعون 551772محمود زمزم123

سؤال بدٌلفمط تسعة وسبعون 7979محمود عبد الفتاح المحمود الجوهر124

فمط أربعة وسبعون 621274مرح صافٌه125

فمط ثمانٌة وخمسون 411758مروة الشٌخ126

غٌابغغملهم مباشر127

فمط سبعة عشر 1717منار موسى128

غٌابغغموفك البعرٌن129ً

فمط تسعة وأربعون 341549مؤمنة الشام130ً

فمط واحد وسبعون 541771نانسً غرام131

فمط أربعة وستون 461864ناٌا نصٌر132

سؤال بدٌلفمط ثالثة وخمسون 5353نسرٌن دندل133

فمط ستة وخمسون 411556نغم البن134ً

سؤال بدٌلفمط ثمانٌة وخمسون 5858نغم حوٌجة135

سؤال بدٌلفمط خمسون 5050نمر لاسم136

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

فمط أربعة وخمسون 361854نور االطرش137

فمط ثالثة وخمسون 391453نور الصطوف العبٌد138

فمط تسعة وأربعون 361349نور جراد139

فمط تسعة وأربعون 361349نور جواد140

فمط ثالثة وثمانون 661783نورا الرحال141

فمط سبعة وأربعون 331447نٌرمٌن نصره142

فمط سبعون 551570نٌنار برشٌن143

فمط خمسة وسبعون 571875هبه الشام144ً

فمط سبعة وثالثون 221537هدى الحشاش145

فمط ثالثة وأربعون 311243هزار السما146

فمط تسعة وستون 501969هناء لمر الدٌن147

فمط ثمانٌة وخمسون 441458هٌا طنٌش148

سؤال بدٌلفمط سبعون 7070وئام زهر الدٌن149

سؤال بدٌلفمط اثنان وأربعون 4242ٌاسر الٌاسٌن150

فمط اثنان وأربعون 281442ٌاسمٌن العمر151

فمط اثنان وسبعون 561672ٌانا نجار152

فمط ثالثة وسبعون 591473ٌزن بارودي153

سؤال بدٌلفمط ثالثة وسبعون 7373ٌوسف الحسٌن154

سؤال بدٌلفمط اثنان وخمسون 5252ٌوسف حسان مصدر155

غٌابغغابراهٌم الرحمون156

غٌابغغابراهٌم بٌطار157

غٌابغغاحسان المصري158

سؤال بدٌلفمط واحد وخمسون 5151احمد فٌاض159

غٌابغغاسراء الماسم الصطوف160

غٌابغغاسراء عبد الجبار الماسم161

فمط خمسة وثالثون 211435اكرام سحار162

فمط ثمانٌة وأربعون 40848االء الحسن163

غٌابغغالهام ٌونس164

غٌابغغامل عبد الرزاق العمر165

غٌابغغامٌر شاكر166

غٌابغغاٌات دمحم الجمعة167

فمط ثالثة وستون 491463اٌال المدن168ً

فمط عشرة 1010اٌمان الحمو169

غٌابغغاٌمان الخلٌفة170

غٌابغغاٌمان السوٌد171

حملة

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

فمط ثالثة وأربعون 321143اٌمان برق172

غٌابغغاٌمان طرن173

غٌابغغاٌمان ناصر174

غٌابغغاٌهاب الشحود175

غٌابغغإبراهٌم الرمضان176

غٌابغغأحمد المخلالت177ً

غٌابغغأحمد حامد178

فمط أربعة وستون 501464أحمد رستم179

فمط ثالثة وخمسون 431053أروى البدور180

غٌابغغأفنان مشهراوي181

غٌابغغأكرام سحار182

غٌابغغأالء المصري183

غٌابغغأمانً الشٌخ184

غٌابغغأمل العمر185

غٌابغغأمٌرة السعد186

غٌابغغأٌات الجمعة187

غٌابغغآالء المصري188

غٌابغغآالء الٌاسٌن189

غٌابغغآالء عبد الرزاق190

غٌابغغآمنة فرحات191

غٌابغغباسل حسون الطماس192

فمط خمسة وأربعون 331245بانة عصار193

فمط سبعة وثالثون 29837بانة فواز المواف194

فمط ثمانٌة وعشرون 151328بتول الخلف195

غٌابغغبتول الخلٌف196

غٌابغغبتول الدال197ً

غٌابغغبتول المضحً 198

فمط ثمانٌة وأربعون 381048بتول اٌاد الدال199ً

سؤال بدٌلفمط واحد وخمسون 5151بتول عبد السالم200

فمط ثمانٌة وثالثون 281038بتول كردي201

غٌابغغبتول كروما202

غٌابغغبراء طجٌن203

فمط سبعة وثمانون 701787براءه اوغل204ً

غٌابغغبشرى المطرنج205ً

غٌابغغبشرى تركاوي206

فمط خمسة وسبعون 591675بشرى جوخدار207

فمط خمسة وأربعون 351045بالل الصٌادي208

فمط تسعة وخمسون 471259بالل للوالطوٌل209

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

فمط واحد وخمسون 361551بنان ودعه210

فمط ثالثة وأربعون 301343بٌان  جاسم جلعوط211

فمط واحد وستون 471461بٌان جهجاه212

فمط اثنان وخمسون 401252جٌما سواد213

غٌابغغحجازي الدمحم214

غٌابغغحسام الضاهر215

سؤال بدٌلفمط ثالثة عشر 1313حسن الحسن216

غٌابغغحسٌن دٌبو خالد217

غٌابغغحمدو البكور218

فمط أربعة وعشرون 121224حمٌده عمار219

فمط سبعة وخمسون 471057حنا لصطون220

فمط تسعة وأربعون 391049خالد الشٌخ221

فمط واحد وسبعون 561571دانٌة الحلبٌة222

غٌابغغدانٌة الشٌرازي الصباغ223

غٌابغغدانٌة سرالب224ً

فمط اثنان وستون 511162دعاء حمصً سختورة225

فمط خمسة وثالثون 251035دعاء عبد السالم دمحم226

غٌابغغدعاء دمحم227

غٌابغغدٌمة هواش228

غٌابغغدٌمه سالم زمزوم229

غٌابغغراما عماد السمان230

غٌابغغرامً حمود231

فمط ثالثة وأربعون 331043ربا الشحنة232

غٌابغغرحمة مسطو الحلب233ً

غٌابغغردٌنة مطر234

غٌابغغرزان ربٌع235

فمط سبعة وأربعون 331447رزان معماع236

فمط اثنان وأربعون 281442رشا الدنك237ً

غٌابغغرشا الشٌخ خالد238

فمط اثنان وأربعون 321042رشا طبا239

غٌابغغرشا دمحم خالد240

غٌابغغرضوه العالف241

غٌابغغرغد الحرام242ً

غٌابغغرغد الحرٌري243

فمط واحد وستون 52961رفاه سمٌر لنب244

غٌابغغرفى البٌطار245

فمط أربعون 31940رفٌدة المصري246

غٌابغغرمى البٌطار247

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف



8

كتابةرقماعملينظري

السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

غٌابغغرنٌم سالمة248

غٌابغغرنٌم لزلباش249

فمط واحد وعشرون 101121رهام السعود250

فمط أربعون 291140رهام بدور251

فمط أربعون 301040رهف خلوف252

غٌابغغرهف داوودي253

غٌابغغرؤى تلٌت254ً

فمط اثنان وثمانون 711182رٌام دمحم دٌاب255

غٌابغغرٌم الخالد256

فمط أربعة وستون 56864رٌم العمر257

غٌابغغرٌما الشٌخ258

غٌابغغرٌما طعان259

غٌابغغزكٌة باشوري260

غٌابغغزهرة غرٌب261

سؤال بدٌلفمط ثالثة وأربعون 4343زهٌة الجاسم262

غٌابغغزٌنب جزمات263ً

فمط واحد وثمانون 701181زٌنب حاج دمحم264

غٌابغغزٌنة الخلٌل265

غٌابغغسارة الٌاس266

سؤال بدٌلفمط تسعة وعشرون 2929سارة لدورة267

غٌابغغساره الحسٌن268

غٌابغغسالً معن الحاج269

غٌابغغسلسبٌل أرمنازي270

فمط واحد وخمسون 371451سمٌرة الخرساء271

فمط خمسة وستون 511465سورٌا عدنان الحمود272

غٌابغغسوزان الدبٌات273

فمط سبعة وستون 561167شذى جلعوط274

فمط تسعة وستون 571269شرٌف بردان275ً

سؤال بدٌلفمط ثمانون 8080شرٌف دٌبو الزعب276ً

فمط ثمانون 681280شمسه بلوز277

غٌابغغشهد الهٌبان278

فمط خمسة وأربعون 311445شٌماء دمحم سعٌد279

فمط ثالثة وثالثون 221133صفاء الخلف280

غٌابغغضحون العلوان281ً

فمط واحد وستون 511061ضحى طكو282

غٌابغغطارق األحمد العبدهللا283

غٌابغغطه زمزوم284

فمط خمسة وأربعون 341145عامر الخضر285

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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كتابةرقماعملينظري

السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

غٌابغغعامر لطرنج286ً

غٌابغغعائشة الزعٌم287

غٌابغغعبادة طروٌة288

فمط اثنان وخمسون 411152عبد االله الدمحم289

فمط تسعة وثالثون 281139عبد الرحمن خلٌف290

غٌابغغعبد الرحمن عرٌان291

غٌابغغعبد الرزاق الشامان292

سؤال بدٌلفمط سبعة وثالثون 3737عبد السالم العلوش293

غٌابغغعبد هللا لدور294

فمط واحد وأربعون 301141عبد هللا لٌمة295

غٌابغغعبدالسالم التالوي296

سؤال بدٌلفمط اثنان وستون 6262عزٌز شموط297

غٌابغغعفاف االحمد298

غٌابغغعال الجندي299

غٌابغغعال الدروٌش300

غٌابغغعال الروح301

سؤال بدٌلفمط اثنان وستون 6262عال النشاوي302

غٌابغغعالء الدمٌر دمٌر303

فمط ستة عشر 41216علً إسماعٌل304

غٌابغغعماد العوض305

فمط ستة وأربعون 311546عماد شراب306ً

فمط أربعة وخمسون 401454عمر الحنبظ307ً

غٌابغغعمر النشاوي308

فمط أربعة وعشرون 121224عٌدة األحمد309

غٌابغغغاده دمحم الحفٌان310

فمط ثمانٌة وأربعون 381048غزل كربجها311

غٌابغغغنوة المحمود312

غٌابغغغنى المصري313

غٌابغغغٌداء الشٌخ ٌوسف314

غٌابغغغٌداء جعمور315

فمط تسعة وخمسون 491059فاطمة خرفان316

فمط ثالثة وأربعون 331043فاطمة شمو317

غٌابغغفاطمة علوش318

غٌابغغفرح  خضرالشٌخ319

غٌابغغفرح الشٌخ320

فمط خمسة وثالثون 251035فرح صابون321ً

فمط ثالثة وخمسون 391453فرح معراوي322

غٌابغغفلاير شٌخ الغنامة323

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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كتابةرقماعملينظري

السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

غٌابغغفواز مطر324

غٌابغغفٌصل العتال325

فمط ثمانٌة وأربعون 371148لمر الحمٌد326

سؤال بدٌلفمط واحد وأربعون 4141كرامة داود327

غٌابغغكرم محسن طبال328

غٌابغغكرٌستٌنا العٌسى329

غٌابغغكندا غنومه330

فمط أربعة وثالثون 25934كندة حاج حمٌدي331

فمط ستة وثالثون 221436كوثر الدندشل332ً

غٌابغغكوثر الشرٌف333

غٌابغغكوثر طٌفور334

غٌابغغلبانة السلوم335

فمط ستون 52860لمى عروانه336

غٌابغغلوسٌن ٌازج337ً

فمط أربعة وثالثون 241034لؤي عرندس 338

غٌابغغلٌلى المصري339

غٌابغغلٌنا البكور340

فمط تسعة وخمسون 471259لٌندا الشٌخ341

غٌابغغلٌندا الشٌخ خالد342

فمط ثالثة وثالثون 221133مارتا شموط343

سؤال بدٌلفمط ستون 6060ماري ٌازج344ً

غٌابغغمارٌا بطرس345

غٌابغغمجازي الدمحم346

غٌابغغمجد العمر347

غٌابغغمجد عبد الرحمن348

غٌابغغدمحم الدٌاب349

سؤال بدٌلفمط خمسة وثالثون 3535دمحم السمان350

غٌابغغدمحم الٌتٌم351

غٌابغغدمحم خالد ستاوا352

سؤال بدٌلفمط ثالثة وأربعون 4343دمحم راغب الدال353ً

غٌابغغدمحم ستاوا354

غٌابغغدمحم شتات355

فمط اثنان وعشرون 2222دمحم عبد العزٌز المحمود356

غٌابغغدمحم عبدالرحمن357

غٌابغغدمحم عدنان شنات358

غٌابغغدمحم ملحم359

غٌابغغدمحم نور دمٌر360

فمط ثالثة وخمسون 391453دمحم ٌحٌى عبدهللا361

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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كتابةرقماعملينظري

السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

غٌابغغدمحمعامرسبسب362ً

فمط ستة وأربعون 311546محمود النشار363

فمط تسعة وثالثون 3939مرح الجمل364

غٌابغغمرح الحسٌن365

غٌابغغمرعً برهوم366

غٌابغغمروان الشمران367

فمط ستة وأربعون 341246مرٌم الخالدي368

فمط ثمانٌة وثالثون 271138مصطفى حلفاوي369

غٌابغغملن مصطفى دربٌس370

غٌابغغملهم ابراهٌم371

غٌابغغمنى الباشا372

غٌابغغمها الرمضان373

غٌابغغنادٌن الصغٌر374

فمط تسعة وسبعون 631679نائله ابو زمر375

سؤال بدٌلفمط خمسون 5050نداء ٌوسف الخالد376

غٌابغغنغم الصوص377

غٌابغغنهلة ونوس378

غٌابغغنور الحمص379ً

غٌابغغنور الزعب380ً

سؤال بدٌلفمط خمسون 5050نور الشمم381ً

فمط سبعون 591170نور الصباغ382

فمط تسعة وأربعون 371249نور الهدى العتال383

فمط ثالثة وستون 521163نور الهدى سموع384

سؤال بدٌلفمط سبعة وخمسون 5757نور جهاد عساف385

غٌابغغنور درغام386

غٌابغغنور نبٌل عبد اللطٌف387

غٌابغغنورمان اللبن388

فمط اثنان وستون 501262هاجر التتان389

غٌابغغهبة األورفة ل390ً

غٌابغغهبة السعٌد391

فمط واحد وخمسون 401151هبة شاوردي392

غٌابغغهبه دلاق393

غٌابغغهدٌل الحداد394

غٌابغغهال الحمود395

غٌابغغهال السمان396

فمط تسعة وأربعون 381149هال أبو خالد397

فمط خمسة وستون 511465هٌفا حمو برازي398

فمط سبعة وأربعون 361147وداد الحسٌن399

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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كتابةرقماعملينظري

السنة الثالثة/لسم اللغة االنكلٌزٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

2020 - 2019الدورة األولى للعام الدراسً  1 أدب أمريكي   لائمة درجات امتحان ممرر

مالحضات

جامعة حماة

العالمة درجة االمتحان
االسم والشهرة الرقم

غٌابغغوصال كاطوف400

غٌابغغوفاء الدمحم العمر401

فمط سبعة وثالثون 271037وفاء المطرب402

غٌابغغوالء الكردي403

غٌابغغوالء بٌطار404

غٌابغغٌامن السبع405

غٌابغغٌمامه لدٌسه406

فمط تسعة وستون 551469ٌمان موجو407

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة
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عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة
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عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر
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عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر
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عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة

نضال حميدان. رباب وطفة     د .  أ

عضو     عضو         أمين السر

رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف
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عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د 
رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة
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عميدة كلية اآلداب
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رنا العلي  رشا حبيب مؤيد السويدان جوسلين عساف



20

عميدة كلية اآلداب
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عميدة كلية اآلداب
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رئيس شعبة االمتحانات   رئيس اللجنة
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