
2020-2019: األول للعام الدراسً : الفصل  5تعبير كتابي :         قائمة درجات امتحان مقرر 

كتابةرقما

فقط أربعة وسبعون 74ابراهٌم الرمضان1

فقط واحد وستون 61اسراء النعسان2

فقط واحد وثمانون 81اسماء النداف3

فقط ثالثة وخمسون 53االء الطرشان4

فقط تسعة وستون 69امل عمر5

امنة العل6ً

فقط واحد وستون 61اٌمان عساف7

فقط ستة وستون 66إٌمان الخلٌفة8

فقط تسعة عشر 19أحمد الحندٌش9

غٌابغأحمد المبٌض10

فقط سبعة وستون 67أسامة عبد الرزاق11

غٌابغأسماء جرجنازي12

غٌابغأسماء مغربل 13

فقط ثالثة وثالثون 33أغٌد الحاج حسن14

فقط واحد وسبعون 71أالء الخطٌب15

فقط تسعة وخمسون 59أمجد الرشوان16ً

فقط أربعة وسبعون 74أمل المصري17

فقط واحد وسبعون 71أمٌرة السعد18

فقط ثالثة وثمانون 83أنوار محمد19

فقط ستة وأربعون 46آالء بحري20

فقط ثمانٌة وسبعون 78آمنة النقل21ً

فقط تسعة وسبعون 79آٌة معراوي22

فقط واحد وثمانون 81باسل اسحاق23

فقط اثنان وستون 62بتول الكالس الحلب24ً

فقط ستة وأربعون 46بتول فنوش25

فقط أربعة وثمانون 84براءه غٌاث مرٌم26

فقط خمسة وثمانون 85جوانا أدٌب الكردي27

فقط ثالثة وثمانون 83حسناء فرزات28

فقط أربعة وأربعون 44حسٌن طالس29

حال دندل30

فقط أربعة وسبعون 74حنٌن مأمون إسماعٌل31

فقط تسعة وستون 69خدٌجة حسٌن التامر32

الثالثة:السنة 

جامعة   حماه

كلٌــــة اآلداب والعلوم االنسانٌة

مالحظاتالرقم

حجب

حجب

االسم والشهرة
العالمة
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فقط ستة وسبعون 76خلود القاسم33

فقط خمسة وأربعون 45دانٌة الشٌرازي الصباغ34

غٌابغدعاء العمر35

فقط واحد وسبعون 71دعاء محمد زكرٌا36

فقط اثنان وخمسون 52دٌاال حمو البرازي37

فقط تسعة وسبعون 79رانٌا األصفر38

غٌابغرائد الحمص39ً

فقط سبعة وسبعون 77رباب السراج40

فقط ستة وأربعون 46ردٌنه مطر41

فقط أربعة وأربعون 44رزان دندل42

فقط اثنان وسبعون 72رسمٌة الخلٌف43

فقط ثالثة وأربعون 43رغد البابول44ً

غٌابغرغد كنعان45

فقط أربعون 40رفاه شقٌع46

فقط تسعة وستون 69رنا رعد47

فقط خمسة وستون 65رنٌم عوكان48

فقط ثالثة وسبعون 73رهف طقطق49

فقط سبعة وسبعون 77رهف عبد الباق50ً

فقط أربعة وسبعون 74روان أمٌن شحود51

روان كسم52

فقط خمسة وستون 65رؤى زٌنو53

غٌابغرٌم الحامد54

فقط أربعة وسبعون 74رٌم السلٌمن55ً

فقط ثمانٌة وخمسون 58رٌم العل56ً

فقط ثمانون 80رٌم عبدو57

صفر0زٌنب أبً زمر58

فقط تسعة وستون 69زٌنة عقاد59

فقط ثمانٌة وخمسون 58زٌنه السلوم60

فقط تسعون 90زٌنه عبو61

فقط ثالثة وثالثون 33سارة الحسن62

فقط سبعون 70ساره السقا63

فقط سبعة وثمانون 87ساره الصمصام64

حجب
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فقط اثنان وستون 62ساره العل65ً

فقط ستة وأربعون 46ساره الٌاس66

فقط واحد وثمانون 81سالً عجوز67

فقط سبعة وسبعون 77سدول حسن الواصل68

فقط ثالثة وأربعون 43سعٌد رمضان69

فقط سبعة وسبعون 77سماره عجاٌق70ً

غٌابغسمٌره شومل71

فقط سبعة وخمسون 57سوسن حوا72

فقط تسعة وسبعون 79سٌلدا الدٌوب73

فقط سبعة وستون 67شام قسوم74

فقط أربعة وسبعون 74شذى آصف الحٌدر75

فقط اثنان وثمانون 82شذى ٌازج76ً

فقط ستة وتسعون 96شهد األمٌر77

فقط ستة وسبعون 76شهد الروم78ً

فقط ثالثة وسبعون 73شٌماء األحمد79

فقط ثمانٌة وسبعون 78صفا الصالح80

فقط ثالثة وأربعون 43صفاء العموري81

فقط ثمانٌة وثالثون 38ضحوك العلوان82ً

فقط اثنان وسبعون 72ضٌاء عٌد83

فقط اثنان وأربعون 42طارق بدٌوي84

غٌابغطه زمزم85

فقط ثمانٌة وستون 68عائشة المحمود86

فقط ثالثة وخمسون 53عائشة المنصور87

فقط واحد وأربعون 41عبادة طروٌة88

فقط ثمانٌة وسبعون 78عبد الغنً العبود89

فقط تسعة وثالثون 39عبدهللا شقق90ً

فقط خمسة وأربعون 45عبٌر مخلالت91ً

فقط اثنان وتسعون 92عبٌر ٌوسف درغل92

فقط ثالثة وثمانون 83عال العل93ً

فقط خمسة وسبعون 75عال عروان94ً

فقط سبعة وسبعون 77عمر السٌد محمد95

فقط اثنان وسبعون 72غرام مروان النابلس96ً
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غٌابغغٌداء الشٌخ ٌوسف97

فقط اثنان وخمسون 52فاطمة الحسٌن98

غٌابغفاطمه البتول جاجه99

غٌابغفرح سٌفو100

فقط ثمانٌة وسبعون 78فرح غندور101

فقط خمسة وثمانون 85فهد المصطفى102

فقط سبعة وستون 67قمر الشام103ً

فقط أربعة وسبعون 74قمر الطٌار104

فقط تسعون 90قمر العثمان105

غٌابغقمر عزٌز106

فقط واحد وستون 61كاترٌن عٌسى107

فقط سبعون 70كارمن فالحه108

فقط أربعة وستون 64كارول الٌاس109

فقط ثمانٌة وخمسون 58كنده عصفور110

فقط ثمانٌة وسبعون 78كوثر الشرٌف111

فقط خمسة وخمسون 55الرا بٌطار112

فقط اثنان وثمانون 82لٌن عطار113

فقط تسعون 90لٌنا البكور114

فقط خمسة وثالثون 35ماري مخول115

فقط سبعة وثمانون 87ماري ٌعقوب116

فقط تسعون 90مارٌا مدن117ً

غٌابغماٌا حزوري118

فقط خمسة وخمسون 55محمد الجرك119

فقط ستون 60محمد صٌادي120

فقط سبعة وستون 67محمد قناص121

فقط اثنان وخمسون 52محمد نهاد عرب122

فقط ثمانٌة وسبعون 78محمود زمزم123

فقط ستة وثمانون 86محمود عبد الفتاح المحمود الجوهر124

فقط خمسة وستون 65مرح صافٌه125

فقط تسعة وثالثون 39مروة الشٌخ126

غٌابغملهم مباشر127

غٌابغمنار موسى128
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غٌابغموفق البعرٌن129ً

فقط تسعة وثالثون 39مؤمنة الشام130ً

نانسً غرام131

فقط تسعة وخمسون 59ناٌا نصٌر132

فقط أربعة وستون 64نسرٌن دندل133

فقط اثنان وثمانون 82نغم البن134ً

فقط سبعة وسبعون 77نغم حوٌجة135

فقط خمسة وخمسون 55نمر قاسم136

فقط سبعة وستون 67نور االطرش137

فقط ستة وستون 66نور الصطوف العبٌد138

فقط اثنان وخمسون 52نور جراد139

فقط واحد وثمانون 81نور جواد140

فقط أربعة وسبعون 74نورا الرحال141

فقط أربعون 40نٌرمٌن نصره142

فقط ثالثة وأربعون 43نٌنار برشٌن143

فقط اثنان وثمانون 82هبه الشام144ً

غٌابغهدى الحشاش145

فقط اثنان وثمانون 82هزار السقا146

فقط خمسة وخمسون 55هناء قمر الدٌن147

فقط خمسة وستون 65هٌا طنٌش148

فقط خمسة وستون 65وئام زهر الدٌن149

فقط خمسة وأربعون 45ٌاسر الٌاسٌن150

فقط أربعون 40ٌاسمٌن العمر151

فقط ثالثة وستون 63ٌانا نجار152

فقط اثنان وثالثون 32ٌزن بارودي153

غٌابغٌوسف الحسٌن154

صفر0ٌوسف حسان مصدر155

صفر0اسراء القاسم156

فقط خمسة وثالثون 35اسماء السراج157

غٌابغامتثال رحمون158

غٌابغانجٌال عابد159

حجب
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غٌابغاٌمان السوٌد160

غٌابغإبراهٌم قنزوع161

غٌابغإسراء العبدان162

غٌابغإٌاد حسن163

غٌابغإٌمان النجم164

غٌابغأحمد الجدعان165

غٌابغأحمد الخطٌب166

غٌابغأحمد المخلالت167ً

غٌابغأحمد حامد168

غٌابغأحمد فؤاد غزال169

غٌابغأسامة بشناق170

غٌابغأغٌد التركاوي171

غٌابغألما شاهٌن 172

غٌابغأمانً الشٌخ173

غٌابغأمجد ابراهٌم174

غٌابغأنس حمود175

غٌابغأٌمن رمضان176

غٌابغآالء األحدب177

غٌابغآالء الطحان178

غٌابغآالء شمشم179

غٌابغآمنة فرحات180

فقط ثمانٌة وخمسون 58بتول اٌاد الدال181ً

فقط عشرون 20بتول كردي182

غٌابغبسمة البغدادي183

غٌابغبسمة الصباغ184

غٌابغبسمة حالق185

غٌابغبشار الحسٌن186

غٌابغبشرى تركاوي187

فقط أربعة وأربعون 44بشرى جوخدار188

فقط ثالثة وخمسون 53بالل الصٌادي189

غٌابغحسن الجاسم190

غٌابغحسٌن خالد191
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غٌابغحمدو البكور192

غٌابغحمدو الفرهود193

غٌابغحمود العل194ً

غٌابغخالد الكسار195

غٌابغدانٌا خلوف196

غٌابغدعاء العثمان197

غٌابغدٌما الشٌخ مرع198ً

غٌابغدٌما حمدان199

غٌابغراما شحود200

غٌابغراما عماد السمان201

غٌابغربا مخزوم202

غٌابغرزان المعماع203

غٌابغرزان ربٌع204

فقط خمسة وأربعون 45رشا الدنكً 205

غٌابغرشا جدعان 206

غٌابغرضوان البو حمد207

غٌابغرغد الحرام208ً

غٌابغرغد الحرٌري209

غٌابغرنٌم قزلباش210

غٌابغرهف الدال211ً

غٌابغرهف السمان212

غٌابغرهف باكٌر213

غٌابغرهف محمد رعد داوودي214

غٌابغروكن ٌوسف215

غٌابغرٌام عٌاش216

فقط أربعة وأربعون 44رٌم الشٌخ ٌاسٌن217

فقط تسعة وثالثون 39رٌم العمر218

غٌابغرٌم خمٌس219

غٌابغرٌمة الونوس220

غٌابغشروق العلً العبادي221

غٌابغشروق العمر222

فقط اثنان وسبعون 72شرٌف دٌبو الزعب223ً
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غٌابغشٌماء سخٌت224ً

غٌابغصفا خالد السعران225

غٌابغطله الحاج زٌن226

غٌابغعائشه نجٌب االحمد الخالد227

فقط خمسة وأربعون 45عبد االله قنان228ً

فقط اثنان وأربعون 42عبد الرحمن خلٌف229

غٌابغعدي األسعد230

غٌابغعالء الدمٌر دمٌر231

غٌابغعالء الفارس232

غٌابغعلً إسماعٌل 233

غٌابغعماد العوض234

غٌابغعمار العبدهللا العبدالرحمن235

غٌابغغدٌر طالب اغا236

غٌابغغٌداء الخطاب237

غٌابغفاطمة الحمد238

غٌابغفاطمة حبوش239

غٌابغفاطمة عشٌش240

غٌابغفاطمه الزهراء الجدوع241

غٌابغفرح  خضرالشٌخ242

غٌابغفردوس العمر 243

غٌابغفهد دالل244

غٌابغفؤاد العبد هللا245

غٌابغقصً الفروح246

غٌابغقصً محمد حمٌد الخلف247

غٌابغكرٌستٌن نجار248

غٌابغكرٌستٌنا العٌسى249

غٌابغلٌلى المصري250

غٌابغماري ٌازج251ً

غٌابغمجد عبد الرحمن252

غٌابغمحمد الزمزوم253

غٌابغمحمد الفارس254

غٌابغمحمد الٌتٌم255
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فقط سبعة وعشرون 27محمد بشار ابو شاش256

غٌابغمحمد خالد ستاوا257

غٌابغمحمد ملحم258

فقط تسعة وخمسون 59محمد ٌحٌى العبدهللا259

غٌابغمحمدعامرسبسب260ً

فقط ثالثة وأربعون 43محمود النشار261

فقط خمسة وأربعون 45مرح الجمل262

غٌابغمروان الشقران263

فقط سبعة 7مصطفى حلفاوي264

غٌابغمنار عساف265

غٌابغمنى الباشا266

غٌابغمهند المحٌمٌد267

غٌابغمٌس الدروٌش 268

غٌابغمٌسم كوجان269

غٌابغندى األبرش270

غٌابغنغم الٌوسف271

غٌابغنهى الدعبول272

غٌابغنور الدٌن النجار273

غٌابغنور الشقق274ً

غٌابغنور زوٌكلً  275

غٌابغهبة األورفة ل276ً

غٌابغهال السمان277

غٌابغوالء الكردي278
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