
كتابةرقما

فقط ثالثون 30ابتسام أيمن عرفة13344
غيابغابراهيم فيصل الحمدو23075
فقط اثنان وخمسون 52ابراهيم ياسر بيطار33082
فقط سبعة وثالثون 37اسراء عمار العيسى43369
فقط ستة وعشرون 26اسراء فايز الدالي أحمد53334
حرمان دورتينفقط أربعون 40اسماء دمحم حيان سراج63473

فقط اثنان وثمانون 82اميرة أحمد الدرويش72756
فقط واحد وسبعون 71اية عبد الفتاح حمادة83246
فقط تسعة وخمسون 59آية دمحم منار الدرويش93149

فقط ثالثة وستون 63ايفا وليد الشاعر103007
فقط أربعة وعشرون 24أيال دمحم رياض المدني112382
فقط تسعة وخمسون 59ايمان أيمن بديوي122899
فقط أربعة عشر 14ايناس أحمد الحسن133259
فقط سبعة وثالثون 37ايناس دمحم ديب الحبش142913
فقط اثنان وأربعون 42ايناس مصطفى الحصيني152480
فقط ثالثة عشر 13اكرام عبد الرحمن سحار163297
غيابغأحمد دمحم ياسر رستم172834
فقط سبعة وعشرون 27أريج حنا توما183212
فقط سبعة وثالثون 37أريج صبحي زعرور192958
فقط واحد وأربعون 41أسماء عبد الرحمن السح203497
فقط واحد وسبعون 71أميرة طالل الصبوح212926
فقط أربعة وأربعون 44أميرة عطاهلل علي223154
غيابغأمين نور الدين الشيرازي الصباغ232490
غيابغآالء بديع الكوكو243320
فقط اثنان وعشرون 22آالء حسين الحسن252545
فقط خمسة وخمسون 55آيات دمحم الجمعه263463
غيابغبانة فوازالقواف273350
فقط أربعة وعشرون 24بانة أحمد عكاري عصار282649
فقط خمسون 50بتول محمود المضحي293164
فقط أربعة وثالثون 34بتول هيثم العلواني302743
فقط واحد وثالثون 31بسمة عبد الوهاب الخالد313066
غيابغبالل محمود ديوب321938
غيابغبنان أحمد ودعه333230
حجبفقط خمسون 50بيان مصطفى غزال341814

غيابغجمعه مؤيد حمدو المصطفى352301

مالحظات االسم والشهرة

السنة الرابعة/ قسم اللغة االنكليزية  كلية اآلداب /  جـــامعة حماة   
2020 - 2019 للعام الدراسي الدورة االولىقائمة درجات امتحان 

 أدب كالسيكي          مقررمستجدين

الرقم الجامعيالرقم
العالمة

 رئيس شعبة االمتحانات    عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.  رباب وطفة             د

أمين السر        رئيس اللجنة

وليد السراقبي. رزان كلثوم      د

عضو             عضو        عضو 

دمحم الهويش  رشا األحمد  وجدان الدمحم
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الرقم الجامعيالرقم
العالمة

فقط اثنان وخمسون 52حبيب حيدر نجار362669
إيقاف فصل أولغيابغحجازي عبد الرحمن الدمحم373442

فقط ستة وستون 66حمزة دمحم قطان382929
فقط إثنى عشر 12حميده أيمن عمار393363
فقط خمسة وثالثون 35حور دمحم الحرامي402635
فقط سبعة وعشرون 27دالي دمحم العيسى412737
فقط سبعة وثمانون 87دانية احمد المراد423337
فقط إحدى عشر 11دانية عبد الرحمن سراقبي432491
فقط ثمانية 8دانيه دمحم الحلبيه443342
فقط واحد وعشرون 21دعاء دمحم سعيد حمصي سختورة453300
فقط سبعة وثالثون 37دعاء عبد الرحمن عرواني463263
فقط تسعة عشر 19دعاء عبد السالم دمحم472287
فقط أربعة وثالثون 34ديمة خالد الشيخ حمدون483444
فقط عشرون 20ديمة سالم زمزوم493302
فقط واحد وثالثون 31دنيا دمحم النجار503349
غيابغرامي صالح الدين دعدع512273
فقط ثالثة وأربعون 43رامي مصطفى حمود523440
فقط تسعة عشر 19رزان نضال مشهراوي532601
فقط سبعة عشر 17رشا غازي طبا542494
فقط ثالثة وعشرون 23رضوان خضر برازي552095
غيابغرغد رفعت كرزون562275
فقط ثالثة وثالثون 33رفاه سمير قنب572833
فقط واحد وخمسون 51رنا فيصل العقيلي582923
فقط أربعون 40رند مظهر العيسى593177
فقط خمسة عشر 15رهام عبد الحليم السعود601506
فقط ستة وثالثون 36رهف أحمد السح613457
فقط أربعة وعشرون 24رهف توفيق الباكير62537
فقط خمسة وعشرون 25رهف فايز طرش632201
فقط أربعة عشر 14روان طالب قدور642979
فقط خمسون 50روان عمر حمشدو653447
فقط أربعة وثالثون 34رواء تمام الحكيم662259
فقط خمسة وستون 65روال سالم القدور673178
فقط تسعة عشر 19روال مفيد نايف682921
غيابغرؤى مصطفى تليتي692394
فقط اثنان وثالثون 32زكيه دمحم باشوري702397

 رئيس شعبة االمتحانات    عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.  رباب وطفة             د

أمين السر        رئيس اللجنة

وليد السراقبي. رزان كلثوم      د

عضو             عضو        عضو 

دمحم الهويش  رشا األحمد  وجدان الدمحم
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غيابغزلفى سعد األبرش712965
فقط أربعون 40زمزم دمحم نبيه علي باشا722892
فقط ثالثة وستون 63زهراء مروان الريس733470
فقط تسعة وعشرون 29زهيه ابراهيم عيسى الجاسم743176
فقط تسعة وثالثون 39زينب نضال حاج دمحم752935
فقط تسعة وعشرون 29زينة دمحم عماد الزين761695
فقط ثالثة وثالثون 33ساره رفعت الحسين772755
فقط سبعة وخمسون 57ساره عبد الرزاق عساني782973
فقط ستة وعشرون 26ساندرا مرهف لحلوح792360
فقط ثالثون 30ساندرا يحيى الصليبي801986
فقط ستة وعشرون 26سعاد يوسف رجب812791
فقط ستة وعشرون 26سالم عيسى قزرباش823353
فقط خمسة عشر 15سلوى دمحم العمر833241
فقط خمسون 50سماح عمر العوير843210
فقط ثالثة وثالثون 33سميره أحمد الخرساء852954
فقط ستة وثالثون 36سناء خالد اسماعيل863422
فقط ثالثة وخمسون 53سوريا عدنان الحمود873236
فقط سبعون 70شام غزوان الخطيب882901
فقط ثالثون 30شمسة مصطفى بلوز893327
فقط تسعة وخمسون 59شهد دمحم الحاج حسين العيدان903258
فقط واحد وستون 61شهد نصر الدين الدمحم912889
فقط سبعة 7صالح حمود الكالح923266
فقط تسعة وخمسون 59ضحى عبدالرحمن بعاج932818
فقط ستة وسبعون 76طريف مهند بارودي942928
فقط أربعة وعشرون 24عامر سمير الخضر951665
فقط اثنان 2عبد االله عبد اللطيف موصلي963410
فقط اثنان وسبعون 72عبد العزيز دمحم جهدو973430
فقط واحد وستون 61عبد الكريم أحمد بغدادي982554
غيابغعبد الكريم حسين صليبي992752

فقط اثنان وخمسون 52عبد الكريم دمحم جهدو1003429
فقط ثالثة وخمسون 53عبد االله ابراهيم الدمحم1012266
فقط خمسة وثالثون 35عبدهللا ابراهيم صخر1023547
فقط واحد وثمانون 81عبدهللا عوض دياب1033229
فقط ثالثة وثالثون 33عبدهللا رياض قدور1042770
فقط أربعة وستون 64عبير رياض كف الغزال1053243

 رئيس شعبة االمتحانات    عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.  رباب وطفة             د

أمين السر        رئيس اللجنة

وليد السراقبي. رزان كلثوم      د

عضو             عضو        عضو 

دمحم الهويش  رشا األحمد  وجدان الدمحم
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فقط ثالثون 30عال ناجي السلوم1063760
فقط اثنان وسبعون 72عليا مصطفى الريشان1073267
فقط تسعة عشر 19عماد دمحم نزار الشرابي1082352
غيابغغدير سواح السايح1092972
فقط تسعة وثالثون 39غدير منذر القسي1103271
فقط ستة وعشرون 26غفران محمود حديدي1112486
فقط تسعون 90فاطمة حسن تعتاع1123448
فقط اثنان وستون 62فاطمة رياض الحالق1132971
فقط خمسون 50فاطمة عزام خرفان1142305
فقط سبعة وعشرون 27فاطمه غزوان حبوش1153329
فقط ستة وخمسون 56فدا يوسف نجار1163198
فقط واحد وستون 61فيصل فواز العتال1173160
فقط إثنى عشر 12قتيبه بشير الفتوحي الجندي1183072
فقط ثالثة وخمسون 53قمر شهاب الحميد1193070
فقط ستة وثالثون 36كنانه مصطفى نوري1203414
فقط ستة وثالثون 36لبانة طريف السلوم1213325
فقط ثمانية وخمسون 58لجين غسان شيخ طه1223449
غيابغلمى عبد الرحمن عروانه1232073
فقط أربعة وثمانون 84ليا عيسى وسوف1243053
فقط واحد وستون 61ماري علي يازجي1252580
فقط ثالثة وثمانون 83ماري هيثم شموط1262879
فقط ثالثون 30ماريا رفيق دعبول1272882
فقط واحد وثمانون 81مارينا محفوض مقدسي1282985
فقط تسعة وخمسون 59منار دمحم الكردي1293770
فقط ثمانية وستون 68ماريه نايف ابوردان1302726
غيابغمجد دمحم العمر1311790
فقط خمسة وعشرون 25دمحم حيدر السمان1321585
غيابغدمحم عدنان المنصور1333772
غيابغدمحم ناصر باشا1341937
غيابغمحمود مصطفى رمضان1352763
فقط خمسة وثالثون 35مروه أحمد أسود1362891
فقط خمسون 50مروى بشار رمضون1373372
فقط تسعة وستون 69مريانا كامل توما1383316
غيابغمريم مصطفى الياسين1393780
فقط ستة وعشرون 26مريم ماهر دعدع1402583

 رئيس شعبة االمتحانات    عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.  رباب وطفة             د

أمين السر        رئيس اللجنة

وليد السراقبي. رزان كلثوم      د

عضو             عضو        عضو 

دمحم الهويش  رشا األحمد  وجدان الدمحم
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الرقم الجامعيالرقم
العالمة

فقط ثمانية وخمسون 58مصطفى صالح نوري التركاوي1412429
فقط أربعة وسبعون 74مصعب عدنان تويت1422932
غيابغمصعب محمود المعراوي1433019
فقط سبعة عشر 17مفاز عبد الرزاق العموري1441224
فقط أربعة عشر 14ملك عبد الرحمن غزال1452769
فقط ستة وستون 66منال نور الدين زويكلي1463139
فقط واحد وخمسون 51منى أنور الحسن1473205
غيابغمنى عيسى دوره1483096
فقط أربعة وثالثون 34ميسم فواز الحاج زين1492637
فقط ثمانية وسبعون 78ناريمان دمحم خالد سالمه1503335
فقط سبعون 70ناظم دمحم سعيد قنوت1513332
فقط خمسة وسبعون 75نائله عبد القادر ابو زمر1522726
فقط ثالثون 30نداء يوسف الخالد1532721
فقط أربعة وثالثون 34نور الهدى يحيى العتال1543371
فقط اثنان وثالثون 32نور اسامه الصباغ1553462
فقط اثنان وعشرون 22نور طالل الشققي1563159
فقط واحد وخمسون 51هاجر عامر التتان1572616
فقط سبعون 70هبه بشار البارودي1582938
فقط إثنى عشر 12هبه عبد الرحمن شاوردي1591854
فقط ثالثة وخمسون 53هديل زكريا باكير1601809
فقط ثالثة وأربعون 43هديل عبد الرحمن الرحال العرابي1612862
فقط إثنى عشر 12هديل دمحم قندقجي1622462
فقط اثنان وثالثون 32هناء محمود حمدو آغا1632604
فقط ثالثة وثالثون 33هيفا دمحم فهد حمو برازي1643391
فقط أربعة وعشرون 24وفاء عبد الرزاق المطرب1653033
فقط ستة وستون 66والء محمود الدمحم1661339
فقط سبعة وخمسون 57ياسمين عبد الرزاق الدمحم المحمود1673107
إيقاف فصل أولغيابغيوسف أحمد الدبس1682270

 رئيس شعبة االمتحانات    عميدة كلية اآلداب

مها السلوم.  رباب وطفة             د

أمين السر        رئيس اللجنة

وليد السراقبي. رزان كلثوم      د

عضو             عضو        عضو 

دمحم الهويش  رشا األحمد  وجدان الدمحم


