
جـامعـة محاه 
                         قسم اللغةالعربيةكليـــة اآلداب

اآلداب العالمية:               مقرر 

العالمة

رقماً 

فقط تسعة عشر 19اكرماحالم شاميو15099

فقط خمسة عشر 15محمداحمد المبن24175

فقط أربعة عشر 14رياضاحمد المصري34860

فقط عشرون 20خالداحمد ميدي إبراىيم44841

فقط خمسة عشر 15عمراسراء برادعي54592

فقط ثمانية عشر 18أسعداسراء حمشو 64471

_عمراناسماء المحمد74161

فقط سبعة عشر 17عبد الجباراسماء ىنو85006

فقط ثمانية عشر 18محموداآلء الطيش93113

فقط ستة عشر 16باللاليمامو ديوب105098

فقط ستة عشر 16رئيفامر محمود115142

فقط ثمانية عشر 18مسعفامير البيطار125472

فقط ثمانية عشر 18خالداميره المصري135004

فقط ثمانية عشر 18فوزيايمان نور عوض144886

فقط سبعة عشر 17عبد العزيزايناس حبيب154901

فقط ستة عشر 16إسراء شيخ سميمان16

فقط سبعة عشر 17محمد راميإيالف قدورة175016

فقط ستة عشر 16إيمان العمر18

فقط سبعة عشر 17إيمان الغريبي19

فقط ستة عشر 16عامرأريج حشوم204254

فقط سبعة عشر 17محمد نبيلأزىر قدورة213292

فقط أربعة عشر 14عميأسماء الجمطة224988

فقط ستة عشر 16أماسي الخمف23
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                              عميد الكلية 
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فقط خمسة عشر 15أميرة إيبو24

فقط ثمانية عشر 18خالدأنوار كيروان254407

فقط تسعة عشر 19أدىمأية النجار26

_حسامآالء الحايك274162

فقط أربعة عشر 14حسامآالء الحزواني284966

_ىزاعآالء الصحن294147

فقط سبعة عشر 17عسافآالء العساف305068

فقط خمسة عشر 15طوآالء العمي315198

فقط خمسة عشر 15ماىرآمنو عبد العال324679

فقط ثمانية عشر 18عمادآيات الحسين335471

فقط ستة عشر 16موفقآية الدرويش34

فقط تسعة عشر 19ابراىيمآية حمندي354273

_مصطفىآية كيدرش364445

فقط خمسة عشر 15موسىآية ممحم374539

فقط ثمانية عشر 18محمدآيو الدرويش384364

فقط ستة عشر 16محمد حسامآيو زريق394392

فقط ستة عشر 16مروانبتول البستاني الفتوحي405062

فقط سبعة عشر 17خالدبتول الدرويش414504

فقط خمسة عشر 15يحيىبتول الدقاق 424133

فقط تسعة عشر 19احمدبتول الطيش434400

فقط سبعة عشر 17ياسربتول اليوسف445481

فقط عشرون 20احمدبتول سراقبي455033

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط خمسة عشر 15فوازبتول قشاش46360

فقط ستة عشر 16مؤيدبتول قناص474380

فقط تسعة عشر 19فوازبتول معطي483765

فقط ثمانية عشر 18عمادبتول مكاوي495118

فقط سبعة عشر 17فيدبثينو العباس505151

فقط أربعة عشر 14ىشامبسام الخالد514916

فقط ثمانية عشر 18احمدبشرى االحمد525469

فقط سبعة عشر 17محسنبشرى البيوض534836

فقط ستة عشر 16عبد الرحيمبالل خنفور544820

فقط ثمانية عشر 18عادلبيان حجازي554231

فقط ستة عشر 16احمدبيان عزو565146

فقط خمسة عشر 15بشاربيان نجار574231

فقط ثمانية عشر 18محيميدتركيو المحمود584941

فقط ثمانية عشر 18ىيثمتسنيم المحمد595166

فقط تسعة عشر 19خالدتسنيم أسعد605058

_خالدتيماء ابراىيم الشيخ614224

فقط ثمانية عشر 18محمدتيماء جمول625080

فقط خمسة عشر 15ميندجمنار صدران634794

_مامونجنى الشربعي644873

فقط ثمانية عشر 18فيصلجواىر ىنو654748

فقط ثالثة عشر 13جود الشيخ أحمد66

_محمد حيانحسن الطيار672618

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط عشرون 20شعبانحسناء ابراىيم685149

_محمدحسين الخضر694149

_طاىرحال الرحال705174

فقط ستة عشر 16محمودحال جاكيش713729

فقط ستة عشر 16محمد صبحيحالصبي724149

_ادىمحمزة الجمعة الحسن733592

فقط ثمانية عشر 18محمد سعيدحمزه التركاوي744872

فقط ثمانية عشر 18بشيرحنان العثمان755126

_حسنحنان سميمان76

فقط سبعة عشر 17رياضحنين الرزوق775090

فقط تسعة عشر 19خالدحياة العمواني785193

فقط خمسة عشر 15امينحياه زعتيني795195

فقط ستة عشر 16جميلخالد الكراكيش804056

فقط تسعة عشر 19احمدخالد عبد الواحد814858

_محمددانيو الناعس824971

فقط سبعة عشر 17عبد الكريمدعاء االبراىيم834983

فقط سبعة عشر 17توفيقدعاء سفاف844888

فقط ثمانية عشر 18انسدالل عطار855459

صفرأدىمديمة شمطة8680

فقط سبعة عشر 17حسندينا المحمد875141

فقط سبعة عشر 17عبد الجبارراما طنيش884974

فقط ستة عشر 16عميرانيو الشحود895203

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط أربعة عشر 14حسانربا الحمبي905192

فقط سبعة عشر 17طورجاء موسى باشا914652

_ىشامرحاب الشيخ يوسف924472

فقط سبعة عشر 17حيانرزان الشامي934144

_اديبرزان الشيخ خالد944323

فقط ثمانية عشر 18مأمونرشا السرماني954910

فقط خمسة عشر 15سميررشا الشيخ963376

فقط سبعة عشر 17محمدرغد قطرنجي975056

_محمد ياسررنيم شقفو984377

_مصطفىرىاء جيجاوي994943

فقط ثمانية عشر 18رىف الفياض100

فقط خمسة عشر 15عبد القادررىف الوكاع1014845

فقط خمسة عشر 15عدنانروان برادعي1024596

فقط سبعة عشر 17عصامروان قنبر1034869

فقط ثمانية عشر 18عبد الحميدروبى الدادا1044891

فقط ستة عشر 16ابراىيمروعو أحمد1054102

فقط ستة عشر 16نبيلرؤى الشيخ حمدون1064461

فقط أربعة عشر 14عبد الرزاقريم الدوالني1075011

فقط تسعة عشر 19ريم المويعز108

فقط ستة عشر 16سميمانريم تتان1094384

فقط ثمانية عشر 18ناصرريم شاىرلي1103094

فقط تسعة عشر 19عبد الوىابريم طنب1115482

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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_وليدزاىر لحمح1123419

فقط خمسة عشر 15سميمانزينب عيسى1135468

فقط سبعة عشر 17غسانزينو السموم1145054

فقط ستة عشر 16عبد الكريمسارة حيدر1154568

فقط تسعة عشر 19أيمنساره العميوي الحمبي1165054

فقط تسعة عشر 19فائزساري الفاعوري1173940

فقط خمسة عشر 15بسامسالي سميط1185072

فقط ثمانية عشر 18عبد المنعمسحر جنيد1194272

فقط ثمانية عشر 18صالحسالم الحالق1205025

فقط ثمانية عشر 18محمد نزيوسماح مغمومة1213515

فقط ثمانية عشر 18عبد المنعمسماىر الكور1224961

_العبد الرحمنسمر العبد الرحمن123305

فقط عشرون 20محمد مصطفىسميره جواد1245199

_غازيسناء المحمد1251117

فقط ثمانية عشر 18وائلسناء موسى1264827

_مرادسير السامح1273870

فقط ستة عشر 16عبداهللسير طالب آغا1284601

فقط ثمانية عشر 18محمد سميرشادن االمير1294871

فقط تسعة عشر 19مخمصشيامة جوريو1304930

فقط ستة عشر 16محمد بسامشيد البارودي1314644

فقط ثمانية عشر 18شيد قزموز132

_محمدشيمو مغمومو1334246

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط تسعة عشر 19احمدشيرين ابوعمول1344537

فقط خمسة عشر 15محمدشيماء األزرق1354293

فقط ستة عشر 16تركيشيماء دست1365039

فقط تسعة عشر 19عبد الكريمشيماء دلول الغنج1375159

فقط تسعة عشر 19فوازشيماء ناصر1384918

فقط خمسة عشر 15حسنصبا االحمد1395121

فقط ثمانية عشر 18خالدصبا االحمد1404125

_سعداهللصباح الحمد1413109

فقط ثمانية عشر 18عبد القادرصباح العمر1425036

فقط سبعة عشر 17محمد فؤادصبحية غزال1435492

فقط عشرون 20فارسصفا طربين1444639

فقط ثمانية عشر 18مسعودصفاء مشمش1455221

فقط ثمانية عشر 18ضحى كنجو146

_فرحانضحيو العبود1475465

_ادىمضياء قيطاز1484572

فقط تسعة عشر 19عبد الناصرطمو الالذقاني1494818

_طوعائشة الحسين1505158

_محمدعبد الباسط االبراىيم1514453

فقط سبعة عشر 17محمد عميعبد الرحمن العمواني1525152

فقط تسعة عشر 19محمدعبد الرحمن حويكو1534889

_أحمدعبدالحميم العبدو1544089

_عبد الكافيعدنان حاج أحمد1554623

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط ثمانية عشر 18خمدونعزة الجاجة1564929

فقط خمسة عشر 15أمينعمي األحمد1574879

صفرىيثمعمياء العاصي1584390

فقط ستة عشر 16جمعةغفران الشدو1594115

فقط عشرون 20مصطفىغفران العميوي الشنتوت1604968

فقط ثمانية عشر 18ياسرغنوة بديوي1615163

فقط ثمانية عشر 18مرىفغنى الحسين1624549

فقط ثمانية عشر 18حسامغنى الرفاعي1634778

فقط ثمانية عشر 18محمدغيداء عدامة164

فقط ستة عشر 16احمدفاطمة االحمد1654130

_ابراىيمفاطمة الخالد1663950

فقط سبعة عشر 17ناظمفاطمة الرحيم1675165

_حسنفاطمة الزىراء العثماني1685217

فقط سبعة عشر 17فوزيفاطمة الزىراء عوض1694643

فقط ثمانية عشر 18حسنفاطمة الصالح1704951

فقط سبعة عشر 17عمرفاطمة العرابي1714767

فقط سبعة عشر 17فاطمة المحمد172

_سايرفاطمة المصيني1734543

فقط خمسة عشر 15محمدفاطمة شيخ اسماعيل وتار1744291

_حسينفاطمة كفرتوني1754593

فقط ثمانية عشر 18احمدفاطمو اسماعيل1764997

_صبحيفاطمو االحمد1774867

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط سبعة عشر 17عميفاطمو الحمشو1784429

فقط ثمانية عشر 18يوسففاطمو حسون1794425

فقط سبعة عشر 17حسنفاطمو عمي1804823

فقط ثمانية عشر 18رائدفاطمو غيبور1814376

فقط خمسة عشر 15احمدفايزه ناصر1824962

فقط خمسة عشر 15محمدفرح الحاج حسين العيدان1833889

فقط أربعة عشر 14يوسففردوس العمي1845132

فقط ثمانية عشر 18فطومة الحاج عمي185

_مصطفىقاسم عباس1864789

فقط سبعة عشر 17محمد سميرقمر الميالي سميم1874932

فقط ستة عشر 16محمدقمر النجار1884463

فقط تسعة عشر 19مصطفىقمر دبي1894795

فقط عشرون 20نضالقمر كف الغزال1905212

فقط تسعة عشر 19ابراىيمكارولين ناصر1915053

فقط أربعة عشر 14محمدكنده المحمد1924973

فقط عشرة 10محمدلبانة الخالد1935228

فقط ستة عشر 16محمودلبانة شيخ إبراىيم1944373

فقط ثمانية عشر 18يوسفلين السماعيل1955010

فقط خمسة عشر 15لينا البكور196

_توفيقماري النجار1973032

_عبد الحميدمحاسن التتان1983151

فقط سبعة عشر 17عبد المجيدمحاسن المدهلل1995476

                              عميد الكلية 

رود خباز. د 

     نائب العميد للشؤون العلمية        

زينب الحايك.   د 
:      مدرس المقرر

فاطمة سماقية. أ
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فقط خمسة عشر 15عبد الحفيظمحمد الشيخ عمي2005477

فقط خمسة عشر 15موفقمحمد المسعود2014166

فقط خمسة عشر 15مامونمحمد بايازيد2024575

_حسانمحمد حسيب آغا2033867

فقط ثالثة عشر 13عبداهللمرام السنجار2044602

فقط عشرة 10عميمرح السميمان2054638

فقط ثالثة عشر 13مصطفىمروة عباس2065229

فقط ستة عشر 16احمدمروه السممان2075074

فقط خمسة عشر 15فتحيمروه المحمود2085060

فقط خمسة عشر 15عبد الكريممريم الخالد2094462

فقط سبعة عشر 17احمدمريم الشحود2104906

فقط خمسة عشر 15طومريم الياسين211

فقط ستة عشر 16عبد الغنيمريم شمندر2125052

فقط سبعة عشر 17عميمريم صالح2134771

_محمودمنال المصطفى2144358

فقط سبعة عشر 17ايادمنال النرابيجي2154878

فقط ستة عشر 16خالدمنال عنجاري2165002

فقط سبعة عشر 17ايمنمنذر شياب2174835

فقط ستة عشر 16نزيومنى اليونس2185460

فقط ثمانية عشر 18محي الدينمنى خالدي2194831

فقط ثمانية عشر 18احمدمنيره وحود2205185

فقط ثمانية عشر 18عميميا بكور2215079
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_جوادموسى ىالل2222593

فقط تسعة عشر 19ميساء الدرويش223

فقط إثنى عشر 12خالدميساء قصاب2243597

فقط أربعة عشر 14كمالنبال زينة2253055

فقط خمسة عشر 15محمد فرجنزيو العمواني2264826

فقط ثمانية عشر 18زيادنسرين المط2274624

فقط سبعة عشر 17فيصلنيى الحمدو2284953

فقط ثمانية عشر 18ممدوحنور الكردوش2294946

230
فقط خمسة عشر 15عبد الجبارنور جدي5001

231
فقط تسعة عشر 19ايمننور حبال5092

232
فقط خمسة عشر 15عبد الكريمنورا كحيل

233
فقط سبعة عشر 17أمجدنوران سراقبي4422

234
_محسننورمان تركي5491

235
فقط ثمانية عشر 18محمدىاجر الحاج حسن

236
_عبد الرحمنىاجر العمر5

237
فقط ثمانية عشر 18عبد الحسيبىاجر سميمان4244

238
فقط ثمانية عشر 18حسامىبو السيد4421

239
فقط ثمانية عشر 18يوسفىبو تميتي4904

240
فقط سبعة عشر 17ابراىيمىبو عباس5038

241
فقط سبعة عشر 17عبد الكريمىبو عروب4401

242
فقط تسعة عشر 19احمد ىانيىبو عكعك4977

243
فقط خمسة عشر 15رضوانىناء خضر5594
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244
فقط تسعة عشر 19فايزىنادي الحمبيو4832

245
فقط ستة عشر 16جمالىيفاء الحسين4807

246
_خضروائل الحزوم

247
فقط عشرون 20أنوروالء الرحال4829

248
_جراحيارا الشيخ حيدر3576

249
فقط تسعة عشر 19ياسمين اليحيى

250
فقط أربعة عشر 14غزوانيمن الرحال4579
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