
اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب الحملو

كتابةرقمااسم األب

فمط ثمانٌة عشر 18فهدالشفاء الرٌمه14804

مستنفدفمط واحد وأربعون 41ٌاسٌنإبتسام الٌاسٌن2

فمط ثمانٌة وعشرون 28علًإحسان الحمرا35130

فمط اثنان وثالثون 32حمدوإحسان الدرع44862

فمط أربعة وسبعون 74موفكإسراء المطان54992

فمط أربعة وثالثون 34عبد الكرٌمإسراء الٌاسٌن65064

فمط أربعة وخمسون 54حسانإكرام علوان75075

فمط سبعة وعشرون 27سبعإمتثال الشحود85110

2020تحوٌل فمط أربعة وأربعون 44ناصٌفإٌالف الرحمون9

فمط ثالثون 30مصطفىأحالم الجنٌد104790

فمط اثنان وثالثون 32خٌروأحالم شحود114895

فمط اثنان وأربعون 42خالدأحمد البازٌد124874

فمط خمسون 50عبد المادرأحمد المداح134863

فمط تسعة وثالثون 39راتبأحمد حاج دمحم144913

فمط تسعة وخمسون 59دمحمأحمد رمضان البكور154876

2020تحوٌل فمط أربعة عشر 14خالدأرٌج توٌت16

2020تحوٌل غٌابغدمحم زاكًأسماء الجمال17

فمط ستة وسبعون 76حسنأسماء الدروٌش185046

فمط عشرون 20خالدأسماء جبٌل194991ً

فمط أربعة وأربعون 44عبدوأسٌمه الودن204912

فمط أربعون 40ٌاسرأمانً زرٌم214849ً

فمط أربعة وسبعون 74دمحمأمل الخلف224979

فمط عشرة 10حسٌنأمل الناٌف234791

2020تحوٌل فمط واحد وثمانون 81مسعفأمٌر البٌطار24

2020تحوٌل فمط ستة 6محمودأنساب ونوس25

فمط واحد وسبعون 71حمزةآالء ابو جاسم265018

فمط ثالثة وسبعون 73حسامآالء الحزوان274966ً

فمط ستة وأربعون 46احمدآالء الحسٌن285003

غٌابغابراهٌمآالء الدٌاب295177

فمط ثالثة وثالثون 33سمٌرآالء السعدي304890

غٌابغصبحًآالء المدور314588

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

رئٌس اللجنه   مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم. خالد زغرٌت    د. د

رئٌس شعبة اإلمتحانات   أمٌن السر  

دٌمه الحلبٌة       رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  رها حسن  ضٌاء الشامً  رنٌم الحاٌن



اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب الحملو

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فمط خمسة وسبعون 75محٌمدآالء الكرٌم324846

فمط أربعون 40احمدآالء الٌاسٌن334996

فمط سبعة وثالثون 37دمحمآالء كوجان344989

فمط سبعة وستون 67مفٌدآالء نٌنو355105

فمط ستة وخمسون 56عدنانآمنة ٌاسٌن365109

فمط تسعة وثالثون 39سعد هللاآٌة البٌلون374099ً

فمط تسعة وثالثون 39احمدآٌة الدوري385028

فمط ثمانٌة وستون 68دمحم سعٌدآٌة آمانة394921

غٌابغجمالآٌة حوٌمة404559

فمط ثالثة وأربعون 43دمحم نزارآٌه النعسان414856ً

فمط سبعة وسبعون 77ماجدآٌه برادع424940ً

2020تحوٌل فمط ستة وخمسون 56لإيبانة النجار43

فمط ستة وثالثون 36خضربتول البري العلٌوي444945

فمط سبعة وستون 67أٌمنبتول المحمود455123

فمط واحد وعشرون 21محمودبتول حالق465021

إٌماف ع نغٌابغمصطفىبتول رٌان474922ً

فمط أربعة وستون 64مصطفىبتول شومل485100

فمط خمسة وأربعون 45مؤمونبتول لضٌمات495204ً

فمط ستة وأربعون 46احمدبتول كشتو504927

فمط ثالثة وخمسون 53خالدبثٌنه الرٌمه514852

غٌابغخالدبراءة الحنبظل524509ً

فمط اثنان وأربعون 42علًبراءه االحمد535210

فمط أربعة وستون 64مازنبراءه مغمومه544982

مستنفدفمط عشرة 10عبدهللابسمة عادلة553512

فمط خمسة وثالثون 35أكرمبشرى السلوم565081

فمط اثنان وعشرون 22عبدالسالمبشرى صمودي574903

فمط ثمانٌة وخمسون 58هاللبنان لطف585096ً

مستنفدغٌابغأحمدبٌان الفارس59

فمط أربعة وأربعون 44دمحم نوربٌان الدمحم604911

فمط خمسة وسبعون 75دمحمبٌان كرنازي614970

فمط اثنان وثالثون 32دمحمتسنٌم الحلبٌه625097

فمط خمسون 50عبد الرحٌمتسنٌم العجم634998ً

فمط واحد وسبعون 71دمحم خضرتسنٌم المبٌض645211

رئٌس اللجنه   مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم. خالد زغرٌت    د. د

رئٌس شعبة اإلمتحانات   أمٌن السر  

دٌمه الحلبٌة       رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  رها حسن  ضٌاء الشامً  رنٌم الحاٌن



اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب الحملو

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فمط خمسة وستون 65مصطفىتسنٌم حدٌد655091

فمط تسعة وستون 69احمدتسنٌم سرالب665155ً

غٌابغولٌدتمام الدمحم675166

فمط خمسون 50عبد السالمثرٌا البرغوث685012

مستنفدفمط ستة وعشرون 26جلنار خضور693853

فمط خمسة وخمسون 55دمحم زاهرجودي عدي705134

فمط تسعة وخمسون 59زكرٌاجٌهان المصري715205

فمط أربعة وخمسون 54ٌحٌىحسن الهوٌس725144

فمط ثمانٌة وستون 68زهٌرحكمت الملٌح734976

فمط ثالثة وخمسون 53حٌانحنان خلٌل744809

فمط سبعة وعشرون 27حسامحنٌن الرمال754842

فمط ستة وستون 66محمودحٌاه موصل764793ً

غٌابغدمحم نبٌلخالد البرازي774990

فمط واحد وخمسون 51عبدالكرٌمخالد التكرل784824ً

فمط أربعة وعشرون 24فٌصلخالد الشحود794995

فمط واحد وأربعون 41عبد اللطٌفدعاء الضامن805077

فمط واحد وخمسون 51خالددٌانا الحسن814914

فمط سبعة عشر 17احمددٌانا عرندس824965

فمط اثنان وأربعون 42أكرمدٌمة طه834952

فمط خمسة وخمسون 55دمحمدٌمه المصري844819

فمط أربعة وثالثون 34توفٌكدٌمه بستان855008ً

غٌابغعبدورابعه الحسن864255

غٌابغفٌصلرابعه علوش874875

فمط خمسة وستون 65ٌحٌىراما شومل884935

فمط ثالثون 30دمحم خٌررأفت حنو894861

2020تحوٌل فمط سبعة وثالثون 37حسانرزان جمول90

فمط ثالثة 3غالبرشا الرحمون914797

فمط سبعة وثالثون 37ٌوسفرغد الحاج حسن925103

فمط اثنان وأربعون 42سمٌررغد الودن935136

فمط ثمانٌة وعشرون 28احمدرلٌه لاسم945214

فمط خمسون 50عمررنا العمر955051

غٌابغدمحمرنٌم الروبة965104

فمط أربعة عشر 14مصطفىرنٌم معراوي975069

رئٌس اللجنه   مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم. خالد زغرٌت    د. د

رئٌس شعبة اإلمتحانات   أمٌن السر  

دٌمه الحلبٌة       رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  رها حسن  ضٌاء الشامً  رنٌم الحاٌن
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كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فمط أربعة وخمسون 54زكرٌارهف السلوم984882

فمط ثمانٌة عشر 18مخلصرهف العثمانل995061ً

بطالةفمط ثالثة وسبعون 73عبداللطٌفروعة العلوش1003939

فمط خمسون 50غسانرٌم طربوش1014828

فمط تسعة وثالثون 39حبٌبرٌما نجار1024833

فمط ثمانٌة وثالثون 38موفكزهراء الحلب1034855ً

فمط ثمانٌة وأربعون 48زٌادزهراء العمر1045116

فمط تسعة وثالثون 39ٌاسرزهره العاري1055137

غٌابغجمعهزٌن العابدٌن الجزار1065050

غٌابغدمحمزٌنب الدندل1075035

فمط واحد وعشرون 21بدرزٌنة الخضور1085045

فمط أربعة 4اكرم مجدساره الحمد1095031

فمط واحد وعشرون 21ٌاسرساره الرحمون1105067

فمط خمسون 50عمادساره المصري1115087

فمط ثالثة وأربعون 43عبد الهاديسامً السعد1125065

فمط أربعة وستون 64دمحمسعٌد الماسم1134936

فمط اثنان وأربعون 42سالفا الدمحم1144148

فمط ستة وخمسون 56بسامسالفة المصري1155000

مستنفدفمط أربعة وعشرون 24سلوى النعسان1163885

مستنفدفمط أربعة وعشرون 24عمرسمٌة الٌوسف1174111

غٌابغدمحم مصطفىسمٌرة جواد1185199

غٌابغعلًسنا المٌر أحمد1194541

فمط اثنان وخمسون 52عبد الرحمنسوزان غزول1204857

فمط ثمانٌة وخمسون 58ابراهٌمشاه زان العثمان1214811

فمط خمسة وخمسون 55رٌاضشذى الحسون1224786

فمط تسعة وعشرون 29احمدشفاء المصري1235153

فمط ثالثة وخمسون 53عبد الغنًشهامه الحمص1245154ً

فمط أربعة وثالثون 34ادهمشهامه لدح1255024

2020تحوٌل غٌابغدمحم فإادصبحٌة غزال126

فمط سبعة وثالثون 37دمحم ٌاسرضٌاء رٌس1274898

فمط خمسون 50فإادطاهر العبدهللا1284853

فمط تسعة وعشرون 29بسامعارف الخلٌل1295009

فمط أربعة عشر 14غزوانعالٌه خٌر هللا1304821

رئٌس اللجنه   مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم. خالد زغرٌت    د. د

رئٌس شعبة اإلمتحانات   أمٌن السر  

دٌمه الحلبٌة       رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  رها حسن  ضٌاء الشامً  رنٌم الحاٌن



اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب الحملو

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

مستنفدفمط ستة وخمسون 56دمحمعامر الموسى1314184

غٌابغطهعائشة الحسٌن1325158

غٌابغفإادعائشة العبدهللا 1334576

فمط تسعة وخمسون 59باسمعبد الكرٌم الٌوسف1345078ً

مستنفدفمط ثالثة وخمسون 53صالح الدٌنعبٌر الحفٌان1354104

فمط خمسون 50دمحم اٌادعزه مخلوطه1364967

فمط تسعة وستون 69ابراهٌمعفاف المشعان1375044

فمط ثمانٌة وأربعون 48احمدعفراء الكل1385157

فمط أربعون 40اسماعٌلعال الحزوان1394978ً

فمط ثمانٌة وخمسون 58دمحمعال الرسالن1404924

غٌابغمدٌنعال المحمود1414808

فمط واحد وأربعون 41خالدعال درنوح1425030

غٌابغمصطفىعالء الشٌخ ٌوسف1434812

فمط ثمانٌة وأربعون 48عبد الحكٌمعلً الدٌاب1444843

فمط ستون 60دمحمعلً العلٌوي1454837

فمط ثالثة عشر 13غسانعمر السمٌر1464928

فمط أربعة وستون 64رضوانعمر حومد1474887

فمط اثنان وأربعون 42اسعدعناٌات الساكت1484964

فمط ثالثة وثالثون 33مصطفىغادة دمٌر1495113

فمط ستة وثالثون 36ولٌدغراء الرشٌد1504896

فمط تسعة وثالثون 39ٌحٌىغزوه النجار1515150

غٌابغبسامغصون كنعان1525161

فمط اثنان وثالثون 32احمدغفران الخلف1534893

مستنفدغٌابغأحمدغفران الدمحم154

مستنفدفمط خمسون 50خالدغنا المصطفى1552740

غٌابغاحمدفاطمة درال1564942ً

2020تحوٌل غٌابغدمحمفاطمة غنام157

فمط ثمانٌة وعشرون 28عبد الرحمنفاطمه االبراهٌم1584810

فمط ستون 60صبحًفاطمه األحمد1594867

فمط أربعة وستون 64دمحم بشارفاطمه األصفر1604801

فمط ثالثة عشر 13رضوانفاطمه الدٌري1614892

فمط خمسون 50رعدفاطمه الفطراوي1624937

غٌابغاحمدفاطمه أحمد1635175

رئٌس اللجنه   مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم. خالد زغرٌت    د. د

رئٌس شعبة اإلمتحانات   أمٌن السر  

دٌمه الحلبٌة       رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  رها حسن  ضٌاء الشامً  رنٌم الحاٌن



اللغة العربية: القسم 
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الطالب الحملو

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم
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مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فمط سبعة وخمسون 57عبد الستارفاطمه حاج احمد1644900

فمط ثالثون 30عبد الحلٌمفاطمه حاجوج1654851

فمط خمسة وثالثون 35عمرفاطمه سودٌن1664859

فمط أربعة وثالثون 34احمدفاطمه شرفه1675047

فمط تسعة وخمسون 59دمحمفاٌزه الٌاسٌن1685063

فمط ستة وخمسون 56دمحمفرح دعبول1695102

غٌابغغسانلمر ورق1704822

غٌابغدمحملبانة الخالد171

فمط ثالثة وأربعون 43سمٌرلٌمار العبدهللا1725029

فمط اثنان وخمسون 52مخائٌلماري صواف1734834

مستنفدفمط تسعة عشر 19ٌوسفمارٌا الحسٌن1744101

فمط ثمانٌة وخمسون 58دمحم تركًماهر الهندي1755055

فمط ثالثة عشر 13علًماٌا ٌعموب1765182

فمط اثنان وستون 62محمودمآب االحمد1775183

2020تحوٌل فمط سبعة وستون 67عبد المجٌدمحاسن مدهلل178

فمط خمسة وثالثون 35حسندمحم الحسن1794949

2020تحوٌل فمط واحد وستون 61حساندمحم العبد العزٌز180

غٌابغعدناندمحم المعراوي1813372

فمط ثمانٌة وعشرون 28مرواندمحم رسالن الحسٌن1824883

فمط واحد وثالثون 31حكماتدمحم شربوطل1834984ً

فمط سبعة وثالثون 37حمداندمحم مهدي الشٌخ بكور1845140

فمط تسعة وخمسون 59عبد العزٌزدمحم ندٌم الشٌخ احمد الٌاسٌن1855207

فمط ستة وأربعون 46زكرٌامرام الملحم1864847

فمط ثمانٌة وسبعون 78عبدالفتاحمرام دهٌمش1874830

فمط واحد وستون 61حامدمرح الشٌخ طه1885014

فمط ثالثة وسبعون 73جمالمرح فطراوي1894905

مستنفدغٌابغخالدمروة السلٌمان190

فمط سبعة عشر 17عبد العزٌزمرٌم البتول البراهٌم1915208

فمط واحد وعشرون 21دمحممرٌم الحج1925083ً

2020تحوٌل فمط اثنان وخمسون 52أحمدمرٌم الرفاع193ً

فمط ستة وستون 66احمدمرٌم العمر1944920

فمط ثالثة وأربعون 43دمحم دٌبمرٌم حبابه1954800

فمط سبعة وعشرون 27احمدمرٌم دٌب1965093

رئٌس اللجنه   مصدق عمٌد الكلٌة

مها السلوم. خالد زغرٌت    د. د

رئٌس شعبة اإلمتحانات   أمٌن السر  

دٌمه الحلبٌة       رباب وطفه

   عضو       عضو       عضو

  رها حسن  ضٌاء الشامً  رنٌم الحاٌن



اللغة العربية: القسم 
األولى: السنة 

الطالب الحملو

كتابةرقمااسم األب

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه
كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات
البالغة العربية: قـائمة درجات امتحان مقرر

الرلم

نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

مستنفدفمط ثالثة وعشرون 23مزنة مسدي1972499

مستنفدفمط تسعة وعشرون 29أحمدمصطفى العلوش1983523

فمط اثنان وسبعون 72دمحمملن الحمد1995145

فمط واحد وثمانون 81عبداللطٌفملن حمص2004981ً

2020تحوٌل فمط ثالثة وستون 63نزٌهمنى الٌونس201

فمط تسعة وستون 69محً الدٌنمنى خالدي2024831

فمط ثالثة وستون 63حسنمها الحسٌن ابراهٌم2034806

فمط تسعة وتسعون 99ٌوسفمها الفجر2043904

فمط خمسة وخمسون 55ماهرمها المعراوي2055040

فمط سبعة عشر 17فتحًمٌادة مسطو الحلب2064958ً

فمط واحد وستون 61عبد المنعممٌس الطرلج2075107ً

مستنفدفمط عشرون 20ماهرمٌس جودت2084334

فمط سبعة وتسعون 97خالدنادره السلٌمان2095186

فمط سبعة وستون 67عمادنارٌمان شحود2104899

فمط ثالثة وستون 63رٌاضنجاة كرٌم2115133

فمط اثنان وخمسون 52حمدونسرٌن البركات2124885

فمط خمسون 50فهدنسرٌن العل2134805ً

مستنفدفمط اثنان وسبعون 72نزارنسرٌن العمر2143558

مستنفدفمط سبعة وعشرون 27ابراهٌمنهلة العبدهللا2154123

غٌابغاحمدنور المحمود العمر2165094

فمط ثالثة وستون 63عبد الباسطنور المصطفى2175179

فمط أربعة وستون 64اسماعٌلنور النبهان2184813

فمط اثنان وسبعون 72احمدنور الهدى الدٌاب2195202

مستنفدفمط ستة وعشرون 26عدلنور أخرس2204266

فمط ثالثة وخمسون 53عدناننور شٌخ دبس2214897

فمط واحد وستون 61زٌادنور موصلً كردي2224994

فمط تسعة وستون 69خالدهبة شٌخ سلٌمان2234985

فمط أربعة وخمسون 54عزامهبه الفاخوري2245131

غٌابغعبادهبه هللا الصباغ2255059

فمط اثنان وثالثون 32ابراهٌمهبه نجم2265037

إٌماف ع نغٌابغسامرهدٌل العتال2275101

فمط ستة وأربعون 46ٌحٌىهدٌل دبوري2285156

غٌابغاحمدهزار الحسٌن2293584
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

غٌابغحسانهزار لطف2304956ً

فمط اثنان وخمسون 52محمودهند اسماعٌل2314815

فمط واحد وأربعون 41رضوانهٌام الرمضان2325216

فمط خمسون 50نزارهٌالنه الونوس2334908

فمط أربعة وخمسون 54دمحموسام الحك العل2344960ً

فمط عشرون 20دمحم نهادوالء حموي2355188

فمط ستة وعشرون 26ابراهٌمٌارا ٌعموب2365043

2020تحوٌل فمط ثالثة وخمسون 53غٌناديٌارا ٌونس237

فمط سبعة وخمسون 57دمحمٌاسمٌن المصطفى2384787

غٌابغماجدٌامن خضور2395197

فمط تسعة وخمسون 59مروانٌسرى حاتم2405082
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