
اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب الحمله

كتابةرقمااسم األب

فقط أربعة عشر 14فهدالشفاء الريمه14804

غيابغعليإحسان الحمرا25130

غيابغحمدوإحسان الدرع34862

فقط سبعة وعشرون 27عبدالقادرإسراء الشقره43103

فقط ستة وثالثون 36موفقإسراء القطان54992

غيابغعبد الكريمإسراء الياسين65064

مستنفدصفرصفرمحمدإسراء زقزوق7

غيابغبخيتإسراء علي84222

فقط واحد وخمسون 51محمدإسراء قطاش94546

غيابغعبد الحكيمإسماعيل النبهان101624

مستنفدغيابغمحمد شاكرإسماعيل كركوكي11

فقط ثمانية وثالثون 38محمودإفتخار مسلم124864

فقط سبعة عشر 17حسانإكرام علوان135075

غيابغسبعإمتثال الشحود145110

مستنفدفقط أربعة وأربعون 44عماد الدينإناس األحدب154078

غيابغتقيإنصاف االدلبي16
غيابغعبد اللطيفإنعام ابو الفقرا174642
2020تحويلغيابغناصيفإيالف الرحمون18

غيابغخضرإيمان الخيرو194298

فقط خمسة وعشرون 25عبد السالمإيمان الرمضان204305

غيابغخالدإيمان الشيحان214917

غيابغمحمودإيمان الشيخ احمد223807

مستنفدفقط ستة 6عبد العزيزإيمان العموري233336

فقط اثنان وعشرون 22محمد رياضإيمان المصري244866

غيابغعبدالرحمنإيمان المولى254547

غيابغخالدإيمان بركات264955

فقط خمسة عشر 15محمودإيمان حديدي274157

فقط ثمانية 8عبد العزيزإيناس حبيب284901

غيابغاحمدإيناس قاسم291882

مستنفدفقط تسعة وعشرون 29مصعبإيهاب خليف302783

فقط ستة وعشرون 26مصطفىأحالم الجنيد314790

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

  ضياء الشامي  رها حسن  رنيم الحايك
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الطالب الحمله

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

غيابغرسالنأحالم الدرزي32

غيابغخيروأحالم شحود334895

فقط أربعة 4عبد القادرأحمد القداح344863

فقط عشرة 10خالدأحمد المحمد354840

غيابغرياضأحمد المصري364860

فقط واحد وثالثون 31راتبأحمد حاج محمد374913

غيابغمحمدأحمد دعبول384181

غيابغمحمدأحمد رمضان البكور394876

مستنفدغيابغغازيأحمد شاكر40

مستنفدغيابغحسينأديبة البلوظ41

غيابغفريدأريج األطرش422596

غيابغعباسأريج البدور435125

فقط عشرون 20ابراهيمأريج غنامة444258

فقط واحد وثالثون 31عزامأريج كاخيه455117

غيابغعليأسماء الجلطه464988

فقط أربعة وثالثون 34حسنأسماء الدرويش475046

فقط سبعة وثالثون 37محمودأسماء العوير485057

فقط عشرة 10خالدأسماء جبيلي494991

غيابغمحمد خيرأسماء خطاب504926

فقط سبعة عشر 17عبدوأسيمه الودن514912

فقط خمسة وعشرون 25مصعبأمامه الرجب524508

إيقاف ع كغيابغعبدهللاأماني الشحود534950

مستنفدفقط سبعة عشر 17أسدأماني أخرس544278

فقط ستة وعشرون 26ياسرأماني زريقي554849

غيابغمحمدأمل الخالد564531

فقط ستة وخمسون 56محمدأمل الخلف574979

فقط أربعة 4حسينأمل النايف584791

غيابغخالدأمل عبد الواحد594715

2020تحويلغيابغمسعفأمير البيطار60

غيابغمصطفىأنس الكيال615171

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   
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   عضو       عضو       عضو
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جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
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العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

إيقاف ع كغيابغعبد الكريمأنس النجار624164

فقط تسعة وعشرون 29حمزةآالء ابو جاسم635018

فقط ثمانية وعشرون 28احمدآالء الحسين645003

غيابغابراهيمآالء الدياب655177

فقط سبعة وعشرون 27سميرآالء السعدي664890

غيابغبسامآالء العتر674317

غيابغطهآالء العلي685198

غيابغصبحيآالء القدور694588

فقط سبعة وعشرون 27محيمدآالء الكريم704846

غيابغبشارآالء الملك713812

فقط خمسة وثالثون 35احمدآالء الياسين724996

مستنفدفقط خمسة عشر 15موسىآالء شنو733373

غيابغعمادآالء غنام745084

فقط ستة وعشرون 26محمدآالء كوجان754989

فقط ستة عشر 16مفيدآالء نينو765105

مستنفدفقط سبعة وعشرون 27عز الدينآمنة الحسين773423

مستنفدفقط خمسة وعشرون 25أحمدآمنة السعدي784268

فقط أربعون 40منيرآمنه الطباع795194

2020تحويلفقط سبعة وثالثون 37عمادآيات الحسين80

فقط ثالثة وأربعون 43محمد سعيدآية آمانة814921

غيابغمحمد خلدونآية حالول824146

فقط خمسة وعشرون 25جمالآية حويقة834559

غيابغخالدآيه الكنج844353

غيابغمحمد نزارآيه النعساني854856

فقط أربعون 40ماجدآيه برادعي864940

غيابغصخربانه المسلخ874466

غيابغخضربتول البري العليوي884945

فقط اثنان وثالثون 32عبدالودودبتول الزين89

غيابغفراسبتول الطيار904814

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه   رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  ضياء الشامي  رها حسن  رنيم الحايك
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كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
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العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

غيابغأيمنبتول المحمود915123

مستنفدفقط ثمانية وعشرون 28عبد الكافيبتول المليح923680

93
بتول النجم4061

عبد المجيد
فقط واحد وخمسون 51

توطين 

مستنفد\شرطي

غيابغمحمودبتول حالق945021

إيقاف ع كغيابغمصطفىبتول رياني954922

مستنفدغيابغعبدالكريمبتول زيدان96

غيابغاحمدبتول سراقبي975033

فقط سبعة وعشرون 27مصطفىبتول شومل985100

غيابغحاتمبتول عز الدين994443

غيابغفؤادبتول قزو1004212

فقط ثالثة وأربعون 43مأمونبتول قضيماتي1015204

فقط إثنى عشر 12احمدبتول كشتو1024927

فقط ثالثة وثالثون 33خالدبثينه الريمه1034852

غيابغابراهيمبراء هويدي1044954

فقط عشرون 20براءة اإلبراهيم1053294

فقط أربعة 4عليبراءه االحمد1065210

غيابغمصعببراءه العزي1075066

فقط ثمانية عشر 18مازنبراءه مغمومه1084982

غيابغأكرمبشرى السلوم1095081

غيابغغسانبشرى داوود1104456

غيابغعبد الرحيمبالل خنفور1114820

غيابغهاللبنان لطفي1125096

مستنفدغيابغأحمدبيان الفارس113

غيابغمحمد نوربيان المحمد1144911

فقط ثالثون 30نوفلبيان الميهوب1154838

فقط واحد وخمسون 51محمدبيان كرنازي1164970

فقط إثنى عشر 12جهادتسنيم الجنيدي1174628

فقط واحد وعشرون 21محمدتسنيم الحلبيه1185097

غيابغمحمد خضرتسنيم المبيض1195211

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه   رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  ضياء الشامي  رها حسن  رنيم الحايك
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كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

حجبصفرصفرعبدالحميدتسنيم بيطار1202698

غيابغجاسرتسنيم حاج حمود1215111

فقط ستة وعشرون 26مصطفىتسنيم حديد1225091

غيابغاحمدتسنيم سراقبي1235155

غيابغهيثمتسنيم محمد1245168

غيابغوليدتمام المحمد1255166

غيابغمحمدتيماء جمول1265080

فقط ستة وعشرون 26فيصلثائر المشعل1275005

غيابغعبد السالمثريا البرغوث1285012

غيابغأحمدجهاد شكيران1294963

فقط خمسون 50عمرجودي طريطر1305020

فقط عشرة 10محمد زاهرجودي عدي1315134

فقط سبعة وخمسون 57زكرياجيهان المصري1325205

فقط تسعة وعشرون 29يحيىحسن الهويس1335144

مستنفدغيابغمحمدحسين الوقاع134

مستنفدفقط سبعة 7عبد الستارحسين حوا1353361

فقط سبعة وعشرون 27زهيرحكمت المليح1364976

غيابغعبد الجبارحمزة المحمود1374207

غيابغبشيرحنان العثمان1385126

فقط خمسون 50حيانحنان خليل1394809

غيابغحسامحنين الرمال1404842

صفرصفرمحمدحنين بارودي1414414

غيابغاحمدحوراء الديري1425187

غيابغخالدحياة العلواني1435193

مستنفدفقط أربعة عشر 14حسينحياة حداد أبو خنجر1443598

غيابغمحمودحياه موصلي1454793

غيابغمحمد نبيلخالد البرازي1464990

صفرصفرعبدالكريمخالد التكرلي1474824

غيابغفيصلخالد الشحود1484995

فقط ستة وعشرون 26محمدخالد قداد1494107

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه   رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  ضياء الشامي  رها حسن  رنيم الحايك
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كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط ستة وعشرون 26جميلخالد كراكيش1504056

غيابغمروانخزامى االحمد العكاري1514538

مستنفدغيابغخالدخضرة الجعبو152

غيابغمحمددانيه الناعس1534971

فقط اثنان وعشرون 22جهاددعاء ابي ياسين1544460

155
3855

ياسردعاء الحقبة
غيابغ

إيقاف فصل 

أول

فقط ثالثة وعشرون 23نزيهدعاء الدرويش1564983

غيابغعبدهللادعاء الصغير1574152

فقط ثمانية وعشرون 28عبد اللطيفدعاء الضامن1585077

مستنفدفقط خمسة وعشرون 25عمردعاء المبيض1593504

غيابغمحمددعاء المصطفى1605085

مستنفدغيابغمحمددعاء غفير161

2020تحويلغيابغنظام الديندعاء قدح162

فقط عشرة 10زكريادالل سواس شمالي1634939

غيابغمحمد منذردالل شيخ طه1644307

فقط تسعة وعشرون 29خالدديانا الحسن1654914

غيابغاحمدديانا عرندس1664965

فقط واحد وثالثون 31أكرمديمة طه1674952

فقط واحد وأربعون 41محمدديمه المصري1684819

فقط سبعة 7توفيقديمه بستاني1695008

غيابغفيصلديمه خليف1703473

غيابغعبدورابعه الحسن1714255

صفرصفرفيصلرابعه علوش1724875

غيابغعبد اللطيفراما السمان1734214

فقط ستة وخمسون 56يحيىراما شومل1744935

غيابغسالمرامي العبدهللا1754931

غيابغعبدهللاراميه الديري1764923

غيابغمحمد خيررأفت حنو1774861

مستنفدفقط ستة وعشرون 26غازيربا طبا1782195

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه   رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  ضياء الشامي  رها حسن  رنيم الحايك
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جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

مستنفدفقط واحد وعشرون 21عبدالرحمنربى الصطوف1794531

فقط أربعة وثالثون 34عماررجاء السراج1804969

غيابغهشامرحاب الشيخ يوسف1814475

مستنفدغيابغزكريارحوم ناصر182

غيابغأديبرزان الشيخ خالد1834323

غيابغابراهيمرزان الطرشة1844472

2020تحويلغيابغحسانرزان جمول185

غيابغسهيلرشا الحسن1864316

غيابغغالبرشا الرحمون1874797

غيابغمحمدرشا بدور1885120

فقط اثنان وستون 62يوسفرغد الحاج حسن1895103

غيابغسميررغد الودن1905136

فقط خمسون 50عسافرقية رحال1914765

غيابغاحمدرقيه قاسم1925214

فقط ستة 6عمررنا العمر1935051

فقط عشرون 20بشررنا بازرباشي1944870

غيابغهشامرنيم الدقاق1954226

فقط سبعة عشر 17محمدرنيم الروبة1965104

غيابغعبد الرحيمرنيم العجمي1973780

غيابغمحمد ياسررنيم شقفه1984290

فقط ثمانية عشر 18مصطفىرنيم معراوي1995069

غيابغزكريارهف السلوم2004882

فقط سبعة عشر 17مخلصرهف العثمانلي2015061

بطاقةغيابغعبدهللارهف العلي202

فقط سبعة وثالثون 37سعد الدينرهف عرفه2034934

غيابغمهندروان الخوام2045122

غيابغابراهيمروعه احمد2054102

غيابغاحمدروال الدور2064686

غيابغاحمدرؤى زقزوق2074566

فقط واحد وأربعون 41هاشمريم الحلبية2083847

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات   أمين السر   

ديمه الحلبيه   رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  ضياء الشامي  رها حسن  رنيم الحايك
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العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

غيابغعبد الرزاقريم الدوالني2095011

غيابغمنذرريم السماعيل2105135

فقط ثالثة وثالثون 33محمد رياضريم المصري2114865

فقط خمسون 50غسانريم طربوش2124828

2020تحويلغيابغعبدالوهابريم طنب213

فقط ستة عشر 16حبيبريما نجار2144833

مستنفدفقط واحد وثالثون 31مصطفىريمة عزكور2152201

فقط سبعة وعشرون 27موفقزهراء الحلبي2164855

غيابغزيادزهراء العمر2175116

صفرصفرياسرزهره العاري2185137

غيابغجمعهزين العابدين الجزار2195050

غيابغمحمد عليزينب البكور2204695

غيابغمحمدزينب الدندل2215035

2020تحويلفقط خمسون 50سليمانزينب عيسى222

فقط إثنى عشر 12بدرزينة الخضور2235045

مستنفدفقط ستة 6صهيبساجدة العمر2243241

صفرصفربسامسارة الروح2254577

غيابغسامرسارة صليعي2264440

فقط اثنان 2اكرم مجدساره الحمد2275031

فقط عشرة 10ياسرساره الرحمون2285067

غيابغعمادساره المصري2295087

مستنفدفقط اثنان وأربعون 42فائزساري الفاعوري2303490

غيابغبسامسالي سليط2315072

فقط سبعة وعشرون 27عبد الهاديسامي السعد2325065

غيابغمحمدسعيد القاسم2334936

فقط واحد وثالثون 31بسامسالفة المصري2345000

فقط خمسة عشر 15عبد الجبارسالم فرهود2355071

مستنفدفقط واحد وثالثون 31عمرسمية اليوسف2364111

غيابغعليسنا المير أحمد2374541

غيابغعبد السالمسنا هجران الباشا2384909

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط ثمانية 8عبد الهاديسندس الخضر2394726

غيابغمحمدسها الصالح2404120

غيابغمحمدسهام نصر2415027

فقط واحد وثالثون 31قصيسهر صالح2424717

فقط سبعة وستون 67سليمانسوارالحسون2433232

فقط اثنان وعشرون 22عبد الرحمنسوزان غزول2444857

فقط أربعة وعشرون 24ابراهيمشاه زان العثمان2454811

غيابغرياضشذى الحسون2464786

فقط أربعة وثالثون 34احمدشفاء المصري2475153

فقط ثمانية وخمسون 58مخلصشهامة جوريه2484930

فقط واحد وثالثون 31عبد الغنيشهامه الحمصي2495154

فقط خمسة وعشرون 25ادهمشهامه قدح2505024

غيابغمحمدشهله مغمومه2514246

فقط اثنان وعشرون 22ناصيفشهيره العجمي2524287

غيابغعبد الكريمشيماء دلول الغنج2535159

غيابغعبدالحكيمشيماء صطيف2543289

فقط خمسون 50حسنصبا االحمد2555121

فقط أربعة وثالثون 34خالدصبا االحمد2564125

مستنفدفقط إثنى عشر 12يحيىصبا القريع2573438

2020تحويلغيابغمحمد فؤادصبحية غزال258

غيابغعليصفا الجمال2594360

فقط ثمانية وعشرون 28محمدصفاء الحاج عبدهللا2604178

غيابغمحمدصفاء عبو2614131

غيابغوليدصفاء كوجان2623673

مستنفدغيابغمحمددصفية عبود263

غيابغمحمد ياسرضياء ريس2644898

فقط ستة وخمسون 56فؤادطاهر العبدهللا2654853

غيابغبسامعارف الخليل2665009

مستنفدفقط ثمانية عشر 18عبد الحفيظعاصم القناص2672202

فقط ثمانية وعشرون 28غزوانعاليه خير هللا2684821

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

مستنفدفقط خمسة وعشرون 25محمدعامر الموسى2694184

فقط ستة وعشرون 26باسمعبد الكريم اليوسفي2705078

فقط ستة وثالثون 36حسنعبدالجليل الياسين2714959

غيابغيوسفعبدالرحمن العبدهللا2722890

مستنفدفقط ثالثة عشر 13صالح الدينعبير الحفيان2734104

غيابغعادلعبير الشايب274

2020تحويلغيابغحسينعزة المحمد275

فقط ثالثة وثالثون 33محمد ايادعزه مخلوطه2764967

فقط تسعة وعشرون 29ابراهيمعفاف المشعان2775044

فقط واحد وأربعون 41احمدعفراء الكل2785157

غيابغاسماعيلعال الحزواني2794978

بطاقةغيابغعليعال الديب2803551

فقط تسعة 9محمدعال الرسالن2814924

غيابغمدينعال المحمود2824808

غيابغخالدعال درنوح2835030

فقط عشرون 20عبد الحكيمعلي الدياب2844843

فقط عشرون 20محمدعلي العليوي2854837

غيابغمحمد فؤادعلياء البغدادي286

مستنفدفقط سبعة 7محمد جهادعمر البكور2873403

غيابغغسانعمر السمير2884928

فقط إحدى عشر 11رضوانعمر حومد2894887

فقط أربعة وثالثون 34اسعدعنايات الساكت2904964

فقط عشرون 20مصطفىغادة دمير2915113

غيابغوليدغراء الرشيد2924896

مستنفدغيابغأحمدغرام العي293

فقط سبعة 7يحيىغزوه النجار2945150

فقط ثالثة وثالثون 33بسامغصون كنعان2955161

فقط ثالثون 30احمدغفران الخلف2964893

غيابغمصطفىغفران العليوي الشنتوت2974968

غيابغياسرغنوة بديوي2985169

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط ثالثون 30محمودغنى الدوري2994195

مستنفدفقط عشرون 20فوزيغيداء أبو دهيس3002721

غيابغمحمدفاطمة الخدام3014361

مستنفدغيابغنصرفاطمة الرسالن302

مستنفدفقط ستة وثالثون 36يوسففاطمة الصطيف3031725

مستنفدفقط سبعة عشر 17فيصلفاطمة عكلة3043046

2020تحويلغيابغمحمدفاطمة غنام305

غيابغاحمدفاطمه احمد3065175

فقط عشرون 20عبد الرحمنفاطمه االبراهيم3074810

فقط أربعون 40احمدفاطمه االحمد3084130

غيابغيوسففاطمه األحمد3094582

غيابغمحمد بشارفاطمه األصفر3104801

غيابغرضوانفاطمه الديري3114892

غيابغاكرمفاطمه الزهراء األطرش3124304

صفرصفرخالدفاطمه الشيخ تاجو3134848

غيابغرعدفاطمه الفطراوي3144937

غيابغبهاء الدينفاطمه الموسى3154206

فقط اثنان وثالثون 32عبد الستارفاطمه حاج احمد3164900

فقط إثنى عشر 12عبد الحليمفاطمه حاجوج3174851

غيابغعمرفاطمه سودين3184859

فقط ثالثة 3احمدفاطمه شرفه3195047

غيابغعبد اللطيففاطمه عباس المطر3204236

غيابغحسنفاطمه علي3214823

فقط أربعون 40رائدفاطمه غيبور3224376

غيابغمحمدفايزه الياسين3235063

مستنفدغيابغفتحيفرح الزعيم324

غيابغمحمدفرح دعبول3255102

غيابغخليفهفلاير المصطيف326

غيابغمحمد مهندفلاير لطفي3274127

فقط خمسون 50مصطفىقاسم عباس3284789

رئيس اللجنه      مصدق عميد الكلية
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غيابغمحمدقمر الحمود اليوسف3294907

غيابغمحمدقمر النجار3304463

فقط سبعة وعشرون 27غسانقمر ورق3314822

غيابغمحمدكنده المحمد3324973

فقط خمسون 50عبدهللاكوثر الدرويش3335233

غيابغمحمدكوثرالعصيري المحمد3343362

غيابغعادلكوكب عزكور3352939

مستنفدفقط خمسة عشر 15هيثمالرا البيطار3363391

غيابغمحمد جمالالنه النائب3374600

غيابغعبدالرزاقلبانة العمر3383277

غيابغعبد الرحمنليلى الفرج3394719

مستنفدفقط واحد وثالثون 31حسنليلى لوكي3404032

غيابغسميرليمار العبدهللا3415029

إيقاف ع كغيابغاحمدلين جليس3424630

غيابغمحمودلينا دوري3435086

غيابغابراهيملينه كريج3444506

فقط عشرون 20مخائيلماري صواف3454834

مستنفدغيابغيوسفماريا الحسين346

فقط أربعة عشر 14أحمدماريا الشريف3473755

غيابغمحمد تركيماهر الهندي3485055

مستنفدفقط ستة وثالثون 36حسانماوية مصدر3493524

فقط عشرة 10عليمايا يعقوب3505182

إيقاف ع كغيابغعدنانمايه حافظ3514409

فقط خمسة وثالثون 35محمودمآب االحمد3525183

فقط أربعة وثالثون 34حسنمحمد الحسن3534949

2020تحويلفقط ثالثون 30حسانمحمد العبد العزيز3544575

إيقاف ع كغيابغأنسمحمد العبدهللا3554975

فقط ثمانية وثالثون 38حسانمحمد حسيب أغا3563867

فقط اثنان 2مروانمحمد رسالن الحسين3574883

غيابغحكماتمحمد شربوطلي3584984
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فقط خمسون 50حمدانمحمد مهدي الشيخ بكور3595140

غيابغفيصلمحمود الحريري3604894

مستنفدفقط اثنان وعشرون 22أحمدمحمود الخراش3612912

غيابغزكريامرام الملحم3624847

غيابغعبدالفتاحمرام دهيمش3634830

غيابغاحمدمرام سويدان3644411

غيابغحامدمرح الشيخ طه3655014

فقط أربعة عشر 14عليمرح حمود3665218

2020تحويلغيابغعليمرح سالمة367

غيابغجمالمرح فطراوي3684905

مستنفدفقط ستة وثالثون 36خالدمروة الدياب3693583

مستنفدغيابغخالدمروة السليمان370

غيابغفتحيمروه المحمود3715060

غيابغجهادمريم االبراهيم3724881

غيابغمريم البتول البراهيم3735208

غيابغمحمدمريم الحجي3745083

فقط خمسون 50خالدمريم الحداد3755108

فقط اثنان وخمسون 52احمدمريم الشحود3764906

فقط اثنان وعشرون 22احمدمريم العمر3774920

غيابغمحمد ديبمريم حبابه3784800

غيابغاحمدمريم ديب3795093

غيابغعليمريم صالح380

غيابغعاصممفيده حاج احمد3814449

فقط سبعة وثالثون 37محمدملك الحمد3825145

فقط ثمانية وستون 68عبداللطيفملك حمصي3834981

فقط خمسة عشر 15أحمدمنار أخرس3845143

غيابغخالدمنال عنجاري3855002

غيابغايمنمنذر شهاب3864835

مستنفدفقط ثمانية 8عيدمنى العيد3873454

2020تحويلغيابغنزيهمنى اليونس388
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غيابغعبد المعينمنى برازي3894225

فقط اثنان وعشرون 22حسنمها الحسين ابراهيم3904806

غيابغخالدمها الفارس3914454

فقط ستة وسبعون 76يوسفمها الفجر3923904

فقط خمسون 50ماهرمها المعراوي3935040

غيابغعليمها بكور3945079

غيابغمرهفمهجة شعار3954544

فقط إثنى عشر 12فتحيميادة مسطو الحلبي3964958

فقط ستة وخمسون 56عبد المنعمميس الطرقجي3975107

غيابغغازيميس عساني3985162

مستنفدغيابغخالدميساء القصاب399

فقط واحد وخمسون 51خالدنادره السليمان4005186

فقط إثنى عشر 12عمادناريمان شحود4014899

فقط ستة وثالثون 36احمدناهد حبوش4024194

غيابغفايزنائلة الجزار4034553

فقط عشرون 20رياضنجاة كريم4045133

غيابغمظهرندى الديري4054796

فقط واحد وخمسون 51حمدونسرين البركات4064885

فقط اثنان وثالثون 32فهدنسرين العلي4074805

مستنفدفقط تسعة وستون 69نزارنسرين العمر4083558

فقط سبعة وثالثون 37محمدنغم الغاوي4094944

غيابغفيصلنهى الحمدو4104953

غيابغصالحنهيدة الحسين4114678

غيابغاحمدنور المحمود العمر4125094

فقط أربعون 40عبد الباسطنور المصطفى4135179

فقط ستة وستون 66احمدنور الهدى الدياب4145202

غيابغايمننور حبال4155092

غيابغمحمدنور رقيه4164880

غيابغتمامنور شيخ الغنامة4173233

غيابغعدناننور شيخ دبس4184897
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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 اثنان وثالثون 32مصطفىنور عواد4194947

فقط ثالثة وأربعون 43زيادنور موصلي كردي4204994

مستنفدفقط سبعة عشر 17ياسرنورمان محمد4213354

فقط ثالثون 30حسننيفين الهندي422

غيابغعبد الحسيبهاجر سليمان4234244

غيابغمرهفهاجر شعار4244533

غيابغمحمدهاجر غنام4255026

غيابغخالدهبة شيخ سليمان4264985

مستنفدصفرصفروليدهبة مسلماني4273348

2020تحويلغيابغعبد الرحمنهبة نجيبة428

غيابغصفوانهبة هماد4294134

غيابغمحمدهبه الحسين4303753

غيابغعزامهبه الفاخوري4315131

غيابغعبادهبه هللا الصباغ4325059

فقط أربعون 40محمودهبه الموسى4334799

غيابغيوسفهبه تليتي4344904

غيابغعبدالمجيدهبه دهيمش4354570

غيابغابراهيمهبه عباس4365038

فقط ثالثون 30ابراهيمهبه نجم4375037

غيابغغسانهبه ورد4385013

غيابغفوازهتاف حبيب4395213

غيابغواصلهدى ابراهيم4404479

إيقاف ع كغيابغسامرهديل العتال4415101

فقط ثالثة وخمسون 53يحيىهديل دبوري4425156

غيابغحمودهزار علوش4434112

غيابغحسانهزار لطفي4444956

مستنفدفقط أربعة وثالثون 34عماد الدينهشام نبهان4453926

مستنفدفقط اثنان وأربعون 42موسىهناء الشيخو4463520

فقط ثالثون 30محمودهند اسماعيل4474815

غيابغمحمد كمالهيا الراعي4484299
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مستنفدفقط ستة عشر 16ابراهيمهيا قنزوع4492984

فقط ثالثون 30رضوانهيام الرمضان4505216

غيابغمخلصهيفاء الظريف4515206

فقط خمسة وعشرون 25محمد عاصمهيفاء المراد4524507

فقط ستة وثالثون 36نزارهيالنه الونوس4534908

مستنفدفقط اثنان وسبعون 72خضروائل الحزوم4543457

غيابغخالدوائل قيمه4554564

مستنفدغيابغأحمدوصفية حسين456

2020تحويلغيابغعبد الهاديوعد العلي457

صفرصفرعبدهللاوفاء أصالن4585147

فقط سبعة عشر 17محمد نهادوالء حموي4595188

غيابغماهروالء حميد4604251

غيابغطهوئام تعتاع4614798

مستنفدفقط خمسون 50محمودوئام لولو4622220

مستنفدغيابغهيثميارا بيطار463

فقط ثمانية عشر 18ابراهيميارا يعقوب4645043

غيابغمحمدياسمين المصطفى4654787

غيابغعيدياسمينه الرزوق4663160

غيابغماجديامن خضور4675197

غيابغمحمد عيسىيمنى اللحام468

غيابغمصطفىيوسف حميد4694993

فقط واحد وستون 61عبد الناصريونس جوخدار4705049
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