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كتابةرقماعملينظري

سؤال بدٌلفقط سبعة وأربعون 42547ابراهٌم الحمدو1

سؤال بدٌلفقط ثالثة وثالثون 30333احمد فٌاض2

فقط اثنان وعشرون 2222اروى البدور3

فقط خمسون 381250ارٌج زعرور4

غٌابغغاسراء القاسم الصطوف5

فقط ثالثة وخمسون 381553اسراء عبد الجبار قاسم6

سؤال بدٌلفقط ستون 56460الٌان الفروح7

غٌابغغالٌن فرحة8

غٌابغغامل العمر9

غٌابغغاٌة طروٌة10

سؤال بدٌلفقط خمسة وخمسون 50555اٌال المدن11ً

فقط خمسة وعشرون 141125اٌمان الحمو12

غٌابغغإبراهٌم الرحمون13

غٌابغغإبراهٌم الرمضان14

فقط ثالثة وأربعون 321143إبراهٌم طٌفور15

فقط أربعة وعشرون 2424أمٌن الشٌرازي الصباغ16

غٌابغغأحمد مخلالت17ً

غٌابغغأفنان مشهراوي18

غٌابغغأالء الطه19

غٌابغغأالء العلٌوي الشنتوت20

غٌابغغأمل العمر21

فقط ثمانٌة وأربعون 381048أمٌر عكو22

غٌابغغأٌة طروٌة23

غٌابغغباسل الطماس24

غٌابغغبتول الحمزة25

فقط سبعة وأربعون 341347بتول الخلف26

غٌابغغبتول الخمورة27

فقط خمسة وأربعون 341145بتول عبد السالم28

فقط أربعة وثالثون 201434بتول كردي29

غٌابغغبشرى تركاوي30

فقط ستة وخمسون 421456بشرى جوخدار31

غٌابغغبشرى قطرنج32ً

فقط تسعة وأربعون 361349بالل الصٌادي33

سؤال بدٌلفقط أربعة وثالثون 34034بالل للو الطوٌل34

غٌابغغبٌان جهجاه35

غٌابغغجمعه حمدوالمصطفى36

فقط ثالثة وثالثون 221133حسنة دوٌك37

السنة الثالثة/ قسن اللغة االنكليزية كلية اآلداب/ جـــاهعة حواة 

2019/2020قائوة درجات اهتحاى الدورة األولى  للعام الدراسي 

نظري   (2) علم اللغة مقرر 

مالحضاتالرقم
العالمة درجة االمتحان

االسم والشهرة

عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.د
رئيس شعبة االمتحانات    رئيس اللجنة

نضال حمٌدان.رباب وطفة     د.أ
عضو   عضو  عضو   امٌن السر

رنا العلً رشا حبٌب مؤٌد السوٌدان جوسلٌن عساف
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السنة الثالثة/ قسن اللغة االنكليزية كلية اآلداب/ جـــاهعة حواة 

2019/2020قائوة درجات اهتحاى الدورة األولى  للعام الدراسي 

نظري   (2) علم اللغة مقرر 

مالحضاتالرقم
العالمة درجة االمتحان

االسم والشهرة

غٌابغغحسٌن دٌبو خالد38

غٌابغغحنٌن خدوج39

سؤال بدٌلفقط واحد وثالثون 28331حنٌن دمحم حمشو40

سؤال بدٌلفقط ثمانٌة وثالثون 36238خالد شحود41

فقط خمسة وأربعون 321345دانٌة الحلبٌة42

غٌابغغراما السمان43

فقط ستة وأربعون 341246ربا الشحنة44

غٌابغغرزان المعماع45

فقط ثمانٌة وستون 541468رزان دٌدو46

غٌابغغرزان ربٌع47

فقط ستة وأربعون 341246رشا الدنك48ً

غٌابغغرشا دمحم خالد49

غٌابغغرغد الحرام50ً

غٌابغغرغد الحرٌري51

غٌابغغرفٌدة المصري52

غٌابغغرنا بارودي53

سؤال بدٌلفقط اثنان وثالثون 28432رنا حداد54

فقط سبعة وثالثون 28937رهام السعود55

فقط تسعة وثالثون 281139رهام بدور56

سؤال بدٌلفقط سبعة وثالثون 34337رهف االحمد57

فقط ثمانٌة وعشرون 2828رهف الباكٌر58

غٌابغغرهف الداوودي59

غٌابغغزاهرة الشٌخ حسن60

فقط تسعة وأربعون 341549زلفى األبرش61

غٌابغغزٌنب جزمات62ً

غٌابغغسارة عسان63ً

غٌابغغسارة قدور64

فقط اثنان وستون 501262ساندرا غالم65

غٌابغغسهاد الشٌخ احمد66

غٌابغغسوزان الدبٌات67

سؤال بدٌلفقط واحد وأربعون 38341سٌما بارودي68

غٌابغغشرٌف الزعب69ً

غٌابغغشمسه بلوز70

فقط ستة وأربعون 361046شٌماء الدٌب71

غٌابغغشٌماء السخنٌن72ً

فقط ثالثة وأربعون 281543صفاء الخلف73

وافدٌنفقط خمسون 381250عبد الرحمن الصباغ74

غٌابغغعبد الرحمن عرٌان75

غٌابغغعبد السالم التالوي76

عمٌدة كلٌة اآلداب

مها السلوم.د
رئيس شعبة االمتحانات    رئيس اللجنة

نضال حمٌدان.رباب وطفة     د.أ
عضو   عضو  عضو   امٌن السر

رنا العلً رشا حبٌب مؤٌد السوٌدان جوسلٌن عساف
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العالمة درجة االمتحان

االسم والشهرة

سؤال بدٌلفقط ثمانٌة وثالثون 34438عبداالله دمحم77

فقط أربعة وثالثون 3434عبدالكرٌم صلٌب78ً

غٌابغغعبدهللا الشقق79ً

فقط اثنان وثالثون 3232علً إسماعٌل80

فقط سبعة وأربعون 361147فاطمة الخضٌر81

فقط ستة وعشرون 2626فاطمة السلوم82

فقط سبعة وأربعون 341347فاطمة الصعٌدي83

غٌابغغفاطمة علوش84

غٌابغغفرح الشٌخ85

فقط ثمانٌة وعشرون 2828فرح صابون86ً

غٌابغغفردوس الشحنة البستان87ً

غٌابغغفلاير شٌخ الغنامة88

فقط خمسة وخمسون 361955قمر الحصن89ً

فقط ستة وخمسون 461056قمر أسعد90

غٌابغغكرم الطبال91

غٌابغغكرٌستٌنا العٌسى92

فقط خمسة وثالثون 241135كندة حاج حمٌدي93

سؤال بدٌلفقط واحد وأربعون 34741لجٌنة صواف94

غٌابغغلٌلى المصري95

سؤال بدٌلفقط اثنان وخمسون 50252لٌلٌان توما الحلب96ً

فقط سبعة وأربعون 321547لٌندا الشٌخ97

سؤال بدٌلفقط ثمانٌة وعشرون 28028مارتا شموط98

فقط ثالثة وستون 481563مارو الضاهر99

فقط خمسة وثالثون 241135مارٌا بطرس100

غٌابغغمجد عبدالرحمن101

غٌابغغدمحم العل102ً

غٌابغغدمحم الٌتٌم103

سؤال بدٌلفقط ثمانٌة وثالثون 34438دمحم خالد حمادة104

غٌابغغدمحم ستاوا105

فقط ثمانٌة وعشرون 2828دمحم شنات106

غٌابغغدمحم أبو شاش107

غٌابغغدمحم عامر سبسب108ً

فقط خمسة وأربعون 341145دمحم عبد العزٌز المحمود109

غٌابغغدمحم نور دمٌر110

غٌابغغمرح الجمل111

غٌابغغمرعً برهوم112

وافدٌن/ سؤال بدٌلفقط ثالثة وثالثون 32133مرٌم المصطفى113

غٌابغغمزٌن بلوات114

سؤال بدٌلفقط ثالثون 30030معاذ العموري115

عمٌدة كلٌة اآلداب

مها السلوم.د
رئيس شعبة االمتحانات    رئيس اللجنة

نضال حمٌدان.رباب وطفة     د.أ
عضو   عضو  عضو   امٌن السر

رنا العلً رشا حبٌب مؤٌد السوٌدان جوسلٌن عساف
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مالحضاتالرقم
العالمة درجة االمتحان

االسم والشهرة

سؤال بدٌلفقط أربعة وثالثون 32234منال وسوف116

غٌابغغمنى الباشا117

فقط ثمانٌة وأربعون 341448موسى الدمحم118

غٌابغغنادٌن الصغٌر119

غٌابغغنسرٌن النعسان120

فقط ثالثة وثالثون 221133نغم الصوص121

فقط ستة وعشرون 2626نهلة ونوس122

غٌابغغنور درغام123

غٌابغغنورمان اللبن124

وافدٌنفقط ثالثة وأربعون 301343نور الهدى قرب125ً

غٌابغغهبة األورفل126ً

غٌابغغهبة دقاق127

سؤال بدٌلفقط ثمانٌة وعشرون 28028هبة فطراوي128

غٌابغغهال الحمود129

غٌابغغوائل الخلٌل130

غٌابغغوالء الكردي131

عمٌدة كلٌة اآلداب

مها السلوم.د
رئيس شعبة االمتحانات    رئيس اللجنة

نضال حمٌدان.رباب وطفة     د.أ
عضو   عضو  عضو   امٌن السر

رنا العلً رشا حبٌب مؤٌد السوٌدان جوسلٌن عساف


