
السنة الثانٌةكلٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

الفصل األولشــعبة االمتحانات

العام الدراسً

2019/2020 4قواعد وصوتٌات المقرر

الرقم الجامعً
سؤال 

بدٌل

كتابةرقما

فقط ثالثة وستون501363ارٌج زعرور12958
فقط تسعة وثالثون281139االء العل23409ً
فقط ثمانية وثالثون32638امجد الرشوان33452ً
فقط خمسة وأربعون341145امجد مٌخائٌل43441
فقط أربعون4040اٌمان الحمو51918
فقط خمسة وأربعون321345اٌمان الخلٌفة63068
فقط أربعون261440اٌمان برق73321
فقط ثالثون22830اٌمان ناصر83454
فقط سبعة وعشرون20727بتول الخلف92456

فقط ثمانية وثالثون32638بتول المضح103164ً
فقط ثمانية وأربعون381048بدٌعة قطان113054
فقط ستون421860براء حبٌب123426
فقط أربعون281240بشرى العبدهلل132747
فقط ستة وأربعون341246بشرى جوخدار143270
فقط أربعة وأربعون36844بكر احمد 152653
فقط ثالثون161430بٌان الحمزة162267
بٌان غزال171814

فقط تسعة وأربعون341549حسناء فرزات 182693
فقط ستة وعشرون2626سارة قدورة192157
فقط اثنان وخمسون421052حسٌن طالس203326
فقط اثنان وستون501262حنٌن حمشو213206
فقط واحد وأربعون281341خدٌجة حسٌن التامر223157
فقط خمسة وأربعون321345دانٌة العل233475ً
فقط سبعة وأربعون38947رزان دندل243226
فقط ثمانية وثالثون261238رفاه شقٌع253443
فقط خمسون44650رهام العموري263016
فقط ثمانية وثالثون32638رهام بدور271973
فقط ثمانية وأربعون361248رهف الكبرٌت282269ً
فقط ستة وأربعون42446رهف المصري292619
فقط عشرون101020رٌم الشٌخ 303382
فقط ثمانية وثالثون261238رٌما قدٌسه312908
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فقط عشرون2020احمد الشٌحاوي322286
فقط ثمانية وأربعون42648نبال كٌجان331491ً
فقط اثنان وثالثون221032عبد الرحمن الكردي343478
فقط أربعة وثالثون32234حسن الحسن351149
فقط ثالثة وثالثون24933رحاب المحمد363476
فقط ستة وعشرون2626فرح صابون372531ً
فقط ثمانية وأربعون361248رسمٌة الخلٌف383222
فقط ثالثة وأربعون301343سارة الٌاس392877
فقط واحد وأربعون301141سارة دوكرل402989ً
فقط اثنان وخمسون401252سمٌرة شٌخ طه413408
فقط ستة وأربعون341246سوسن حوا423168
فقط أربعة وسبعون601474شذى الحٌدر433763
فقط عشرون2020صبرٌة سالمة443383
فقط اثنان وخمسون381452صفاء العموري453253
فقط خمسون42850ضحوك العلوان462934ً
فقط خمسون44650عبد اإلله قنان473076ً
فقط أربعة وخمسون46854عدنان عكرة483433
فقط ثمانية وعشرون181028عزة الشٌخ خالد492484
فقط ستة وأربعون321446عال عروان503402ً
فقط تسعة وثالثون261339غدٌر القس513271ً
فقط أربعة وأربعون301444غٌداء الشٌخ ٌوسف523012
فقط ثالثة وأربعون321143فاطمة الحسٌن532599
فقط ثمانية وثالثون32638فاطمة العمر 543203
فقط أربعة وستون521264كارول سموع553123
فقط ستة وخمسون461056لٌندا الشٌخ562975
فقط أربعة وأربعون341044ماٌا كربوج573217
فقط أربعون34640محمد نصر شكوة583416
فقط ثمانية وخمسون50858محمد نور البحاح592700
فقط ثالثون3030مرح الجمل603495
فقط أربعة وثالثون3434مرٌم حسون611816
فقط ثمانية وثالثون32638 قمر الطٌار623220
فقط ثمانية وأربعون361248مرٌم حداد632890
فقط تسعة وستون561369منى الحسن643205
فقط ستة وعشرون2626مها السلٌمان653358
فقط سبعة وثالثون261137مؤمنة الشام662632ً
فقط اثنان وثالثون24832نجوى الصنٌع673306
فقط ثمانية وخمسون461258ندى فالحة682909
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فقط أربعة وخمسون401454نور صابون693420
فقط ثالثة وثالثون201333نورة ابً زمر702893
فقط ستة وأربعون341246هبة جلعوط713407
فقط ثالثة وأربعون301343هناء قمر الدٌن723450
فقط اثنان وخمسون401252ٌاسمٌن جاسم733412
فقط تسعة وأربعون361349ٌزن بارودي743458
فقط سبعة وأربعون341347ٌوسف ابراهٌم الحسٌن752678
فقط أربعة وعشرون18624محمود القراحنتور762126
فقط عشرون14620تسنٌم الخان773397ً
فقط أربعون281240حسان الصالح783434

مصدق عميد الكلية

مها السلوم.د

رئيس شعبة االمتحانات      رئيس اللجنة

رود خباز.رباب وطفة             د.أ

عضو            عضو            امين السر

حال الحالق.روال الدياب م.خنساء عبد الرحمن م.م


