
اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 

الطالب الحمله

كتابةرقمااسم األب

غيابغفهدالشفاء الريمه14804

غيابغخالدإبتهاج العلي23305

مستنفدغيابغعبدهللاإبراهيم حجارين3

غيابغموفقإسراء القطان44992

غيابغعبد الكريمإسراء الياسين55064

فقط تسعة وعشرون29أسعدإسراء حمشو64471

فقط سبعة وستون67محمدإسراء قطاش74546

فقط ثمانية وعشرون28لؤيإسماعيل الصهيوني84260

غيابغحسانإكرام علوان95075

فقط ستة وخمسون56سبعإمتثال الشحود105110

فقط أربعون40محمد رياضإيمان المصري114866

فقط واحد وعشرون21خيروأحالم شحود124895

فقط خمسة وخمسون55عبد القادرأحمد القداح134863

فقط تسعة عشر19راتبأحمد حاج محمد144913

فقط تسعة9محمدأحمد رمضان البكور154876

غيابغعزامأريج كاخيه165117

غيابغحسنأسماء الدرويش175046

فقط أربعة وثالثون34محمدأسماء السقا184469

غيابغمحمودأسماء العوير195057

غيابغخالدأسماء جبيلي204991

فقط اثنان وأربعون42عبدالرحمنأسماء صعب212717

غيابغعبدوأسيمه الودن224912

إيقاف ع كغيابغعبدهللاأماني الشحود234950

مستنفدفقط خمسة وعشرون25أسدأماني أخرس244278

فقط أربعون40ياسرأماني زريقي254849

غيابغمحمدأمل الخالد264531

غيابغمحمدأمل الخلف274979

فقط تسعة وثالثون39شريفأمل العلي284363

غيابغحسينأمل النايف294791

إيقاف ع كغيابغعبد الكريمأنس النجار304164

فقط واحد وأربعون41احمدآالء الحسين315003

فقط خمسة وخمسون55عليآالء الحمود324802

جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

العروض وموسيقا الشعر: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   

   رباب وطفهديمه الحلبيه

   عضو       عضو       عضو

     رنيم الحايك  ضياء الشامي  رها حسن
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االسم والشهرةالرقم الجامعي

غيابغابراهيمآالء الدياب335177

غيابغسميرآالء السعدي344890

فقط ثالثة وخمسون53طهآالء العلي355198

فقط ستة وثالثون36محيمدآالء الكريم364846

حجبغيابغعمادآالء غنام375084

غيابغمحمدآالء كوجان384989

غيابغمفيدآالء نينو395105

فقط ثمانية وأربعون48خالدآمنة الطيباني404525

فقط واحد وأربعون41عدنانآمنة ياسين415109

فقط أربعة وثالثون34منيرآمنه الطباع425194

فقط ستة وأربعون46أحمدآيات الحسن434737

غيابغحسينآية الخان444445

فقط ستة وعشرون26أحمدآية الدوري455028

فقط أربعة وخمسون54محمد سعيدآية آمانة464921

غيابغجمالآية حويقة474559

فقط واحد وأربعون41ماجدآيه برادعي484940

فقط ثالثة وأربعون43خضربتول البري العليوي494945

فقط ثالثة وثالثون33أيمنبتول المحمود505123

إيقاف ع كغيابغمصطفىبتول رياني514922

غيابغمصطفىبتول شومل525100

غيابغمأمونبتول قضيماتي535204

فقط ثالثة وعشرون23خالدبثينه الريمه544852

فقط أربعة وعشرون24عليبراءه االحمد555210

فقط ثمانية وخمسون58بسمة بالطة564335

مستنفدغيابغأحمدبيان الفارس57

فقط تسعة وثالثون39محمد نوربيان المحمد584911

غيابغمحمدبيان كرنازي594970

فقط أربعة وعشرون24جهادتسنيم الجنيدي604628

فقط سبعة عشر17محمدتسنيم الحلبيه615097

غيابغعبدالرحيمتسنيم العجمي624998

فقط واحد وعشرون21مصطفىتسنيم حديد635091

فقط خمسة وأربعون45احمدتسنيم سراقبي645155

غيابغوليدتمام المحمد655166
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فقط سبعة وستون67قاسمتيماء اللبن664415

فقط ثمانية وثالثون38خالدتيماء إبراهيم الشيخ674224

فقط ستة وعشرون26فيصلثائر المشعل685005

مستنفدفقط ثمانية وثالثون38جلنار خضور693853

فقط خمسة وعشرون25محمد زاهرجودي عدي705134

غيابغزكرياجيهان المصري715205

غيابغمحمد غازيحسن العاري724199

غيابغيحيىحسن الهويس735144

غيابغطاهرحال الرحال745174

غيابغحسامحنين الرمال754842

فقط اثنان وأربعون42مرادحورية المصري764844

فقط خمسة وأربعون45عبدالكريمخالد التكرلي774824

فقط أربعة وثالثون34فيصلخالد الشحود784995

غيابغمحمودخالد العثمان793714

غيابغعبدالرزاقخديجة الجلطة803823

غيابغمحمدخلود بحري813761

مستنفدفقط خمسة وخمسون55مصطفىخيرية أقور 824052

فقط سبعة وأربعون47أحمددانية الزين834674

فقط تسعة وعشرون29جهاددعاء ابي ياسين844460

إيقاف فصل أولغيابغياسردعاء الحقبة853855

مستنفدفقط أربعون40سميردعاء الدالي862595

فقط ثالثة وثالثون33عبد اللطيفدعاء الضامن875077

فقط ثمانية وخمسون58زكريادالل سواس شمالي884939

حجبفقط ستة وثالثون36خالدديانا الحسن894914

غيابغاحمدديانا عرندس904965

فقط اثنان وستون62أكرمديمة طه914952

فقط واحد وستون61محمدديمه المصري924819

غيابغتوفيقديمه بستاني935008

غيابغعبدورابعه الحسن944255

فقط ستة وعشرون26فيصلرابعه علوش954875

فقط سبعة وستون67محمد أمينراجحة الجمعة964295

فقط ثالثة وخمسون53يحيىراما شومل974935

غيابغراما عليوي984586

رئيس اللجنه     مصدق عميد الكلية
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غيابغأحمدرزان الوسوف994379

فقط أربعة وأربعون44خالدرشا األحمد1005182

غيابغغالبرشا الرحمون1014797

مستنفدفقط سبعون70خلفرضية الكويسم1024259

فقط واحد وأربعون41يوسفرغد الحاج حسن1035103

فقط اثنان وأربعون42سميررغد الودن1045136

فقط واحد وخمسون51احمدرقيه القاسم1055214

فقط أربعة وثالثون34محمدرنيم الروبة1065104

فقط ستة وثالثون36رهام أحمد1074338

فقط تسعة وعشرون29مخلصرهف العثمانلي1085061

فقط ثمانية وأربعون48نبيلرؤى الشيخ حمدون1094461

فقط واحد وعشرون21حبيبريما نجار1104833

فقط ثالثة وثالثون33موفقزهراء الحلبي1114855

فقط سبعة وعشرون27زيادزهراء العمر1125116

غيابغمحمدزينب الدندل1135035

فقط ثالثة وأربعون43بدرزينة الخضور1145045

فقط خمسة وخمسون55سامرسارة صليعي1154440

فقط سبعة عشر17اكرم مجدساره الحمد1165031

مستنفدفقط اثنان وثالثون32فائزساري الفاعوري1173490

فقط تسعة9عبد الهاديسامي السعد1185065

غيابغعبدالمنعمسحر جنيد1194272

فقط سبعة وأربعون47محمدسعيد القاسم1204936

غيابغبسامسالفة المصري1215000

فقط اثنان وخمسون52عبد الجبارسالم فرهود1225071

مستنفدفقط ثالثون30عمرسمية اليوسف1234111

فقط أربعة وعشرون24أيمنسناء الفاضل1244395

غيابغمرادسهر السامح1253870

فقط خمسون50قصيسهر صالح1264717

غيابغعبد الرحمنسوزان غزول1274857

غيابغابراهيمشاه زان العثمان1284811

فقط أربعة وثالثون34رياضشذى الحسون1294786

فقط خمسة وثالثون35احمدشفاء المصري1305153

فقط ستة وخمسون56ناصيفشهيره العجمي1314287

رئيس اللجنه     مصدق عميد الكلية
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فقط سبعة وأربعون47محمدشيماء األزرق1324293

غيابغمحمد ياسرضياء ريس1334898

فقط واحد وخمسون51فؤادطاهر العبدهللا1344853

فقط واحد وثالثون31بسامعارف الخليل1355009

مستنفدفقط خمسة وأربعون45عبد الحفيظعاصم القناص1364202

فقط ثالثة وثالثون33غزوانعاليه خير هللا1374821

مستنفدفقط سبعة وثالثون37محمدعامر الموسى1384184

فقط أربعة وأربعون44نجيبعائشة األحمد الخالد1394745

فقط تسعة وثالثون39باسمعبد الكريم اليوسفي1405078

فقط واحد وأربعون41حسنعبدالجليل الياسين1414959

مستنفدفقط عشرون20صالح الدينعبير الحفيان1424104

فقط ستة وعشرون26محمد ايادعزه مخلوطه1434967

فقط تسعة وثالثون39ابراهيمعفاف المشعان1445044

غيابغاسماعيلعال الحزواني1454978

فقط ثالثون30محمدعال الرسالن1464924

غيابغخالدعال درنوح1475030

فقط سبعة عشر17عبد الحكيمعلي الدياب1484843

فقط سبعة وأربعون47محمدعلي العليوي1494837

غيابغغسانعمر السمير1504928

غيابغرضوانعمر حومد1514887

فقط ثالثة وعشرون23اسعدعنايات الساكت1524964

غيابغمصطفىغادة دمير1535113

فقط ثالثة وعشرون23وليدغراء الرشيد1544896

غيابغبسامغصون كنعان1555161

غيابغاحمدغفران الخلف1564893

غيابغخالدغنوة جاكيش1574700

مستنفدفقط تسعة وعشرون29نصرفاطمة الرسالن1583945

فقط ثالثة وأربعون43عمرفاطمة العرابي159

غيابغأحمدفاطمة ربوع1604232

مستنفدفقط أربعة وأربعون44مرعيفاطمة عز الدين1613493

غيابغاحمدفاطمه احمد1625175

غيابغعبد الرحمنفاطمه االبراهيم1634810

غيابغاكرمفاطمه الزهراء األطرش1644304

رئيس اللجنه     مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د
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فقط ثمانية وثالثون38خالدفاطمه الشيخ تاجو1654848

فقط ستة وعشرون26رعدفاطمه الفطراوي1664937

فقط ستة وعشرون26عبد الستارفاطمه حاج احمد1674900

فقط تسعة عشر19عبد الحليمفاطمه حاجوج1684851

فقط سبعة وعشرون27عمرفاطمه سودين1694859

فقط أربعة عشر14احمدفاطمه شرفه1705047

فقط خمسة وأربعون45سامرفدوى الريهاوي1714485

فقط خمسة وثالثون35عبدالرزاقفلاير ديدو1724779

فقط واحد وخمسون51محمد مهندفلاير لطفي1734127

غيابغعصامفطمة لطفي1744291

فقط أربعة وثالثون34بشيرقمر صغير1755163

فقط ثالثون30غسانقمر ورق1764822

غيابغحساملما الريس1774676

فقط اثنان وأربعون42سميرليمار العبدهللا1785029

غيابغطنوسماري زيادة1793477

فقط خمسة وعشرون25مخائيلماري صواف1804834

مستنفدفقط سبعة عشر17يوسفماريا الحسين1814101

فقط خمسة عشر15أحمدماريا الشريف1823755

غيابغصالح الدينماريا زين1834567

مستنفدفقط اثنان وأربعون42أسمرمارين األسمر1843048

غيابغعليمايا يعقوب1855182

إيقاف ع كغيابغعدنانمايه حافظ1864409

فقط ستة وأربعون46محمودمآب االحمد1875183

غيابغحسنمحمد الحسن1884949

غيابغمروانمحمد رسالن الحسين1894883

فقط اثنان وثالثون32حكماتمحمد شربوطلي1904984

فقط ثمانية وأربعون48حمدانمحمد مهدي الشيخ بكور1915140

غيابغحمدانمحمد نديم الشيخ أحمد الياسين1925140

2020تحويل فقط سبعة7حسينمحمود مكية1934585

غيابغزكريامرام الملحم1944847

غيابغعليمرح السليمان1954638

2020تحويل غيابغعليمرح سالمة196
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نظري       :  نوع االمتحان 2020 / 2019األولى من العام الدراسي: الدورة 

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

حجبفقط تسعة وأربعون49جمالمرح فطراوي1974905

فقط سبعة وأربعون47طاللمروة العليوي1984296

غيابغمريم البتول البراهيم1995208

غيابغمحمدمريم الحجي2005083

فقط ستون60خالدمريم الحداد2015108

فقط خمسة وستون65عبدالكريممريم الخالد2024462

مستنفدفقط واحد وثالثون31حساممريم الصباغ2033251

غيابغمحمد ديبمريم حبابه2044800

غيابغاحمدمريم ديب2055093

مستنفدفقط ستة6مزنه مسدي2062499

مستنفدفقط تسعة9أحمدمصطفى العلوش2073523

غيابغمحمدملك الحمد2085145

غيابغأحمدمنار أخرس2095143

غيابغماهرمها المعراوي2105040

غيابغفتحيميادة مسطو الحلبي2114958

غيابغخالدنادره السليمان2125186

فقط واحد وعشرون21يحيىندى األسعد2134201

فقط واحد وثالثون31فهدنسرين العلي2144805

غيابغعلينغم خلف2153862

مستنفدفقط خمسة وثالثون35ابراهيمنهلة العبدهللا2164123

فقط تسعة9صالحنهيدة الحسين2174678

غيابغاحمدنور المحمود العمر2185094

غيابغاحمدنور الهدى الدياب2195202

غيابغمازنهبة محفوض2204100

فقط ثمانية وأربعون48عبادهبه هللا الصباغ2215059

فقط ثالثة وعشرون23ابراهيمهبه نجم2225037

فقط ستة وأربعون46فوازهتاف حبيب2235213

فقط ثالثة وثالثون33حسانهزار لطفي2244956

مستنفدغيابغاحمدهناء الخليف225

غيابغخالدوائل قيمه2264564

فقط واحد وسبعون71محمدوسام الحق العلي2274960

فقط ثمانية وعشرون28محمد نهادوالء حموي2285188

غيابغابراهيميارا يعقوب2295043

رئيس اللجنه     مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات  أمين السر   

   رباب وطفهديمه الحلبيه

   عضو       عضو       عضو

     رنيم الحايك  ضياء الشامي  رها حسن



اللغة العربية: القسم 

األولى: السنة 
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جامعـــة حمــــــــــــــــــــاه

كلية اآلداب والعلوم االنسانية

شــعبة االمتحانات

العروض وموسيقا الشعر:قائمة درجات امتحان مقرر

الرقم

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

مالحظات
العالمة

االسم والشهرةالرقم الجامعي

فقط تسعة وعشرون29سليمانياسمين الشحادة2304578

غيابغمحمدياسمين المصطفى2314787

غيابغماجديامن خضور2325197

غيابغأيمنيمار حسينو2333878

غيابغمحمد ياسريمنى الشامي2344300

فقط ثالثة وستون63عبد الناصريونس جوخدار2355049

رئيس اللجنه     مصدق عميد الكلية

مها السلوم. خالد زغريت   د. د

رئيس شعبة اإلمتحانات  أمين السر   

   رباب وطفهديمه الحلبيه

   عضو       عضو       عضو

     رنيم الحايك  ضياء الشامي  رها حسن


