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حياة البرخوالبرخوصبحيرفيده14010
     الحسكه      

15-4-1983
أنثىــــــــــ919حسكه الحسكة

عربي 

سوري
جيد فقط67.98

شارع - الحسكة 

القضاة

الهبوماجدزهور24777
كفاء عبد 

القادر

     ديرالزور   

1-1-1996
دير الزور

شيخ ياسين 

716
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
جيد فقط67.57

الجورة 

0959240872

الفرجاحمدريم34980
     دير الزور    

  6-10-1997
دير الزور

جامع كبير  

106
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
الجبيلة- دير الزور جيد فقط67.52

جويده الفرجالفرجابراهيمفرح43906
     دير الزور    

  1-1-1996
أنثىــــــــــ151بعاجين دير الزور

عربي 

سوري
الجبيلة- دير الزور جيد فقط66.86

خديجة العليعلي الحسينموسىمريم52955
       الرقه    

11-1-1994
الرقة

جراكسة 

1135
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
دوار باسل- الرقة جيد فقط66.03

الحباشمحمد عزتديمه65010
عبالء العلي 

المعروف

     دير الزور    

  20-1-1998
أنثىــــــــــ43جامع كبير دير الزور

عربي 

سوري
دير الزورجيد فقط66.03

ساعي العليصالح الدينبين74636
ناصره 

الماوي

     دير الزور    

  1-1-1997
دير الزور

محلة العثمانية 

83
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
جرمانا- دمشق جيد فقط65.57

المحمودمحمدامينه82585
هنوف 

المحمود

     قامشلي        

10-6-1991
أنثىــــــــــ35طواريج الحسكة

عربي 

سوري
تل حميس- الحسكة جيد فقط65.17

عبد االلهندى93847
العبيد 

السليمان

سحر نجم 

العبد هللا

    دير الزور     

26-5-1995
أنثىــــــــــ123الغرب دير الزور

عربي 

سوري
الموظفين- دير الزور جيد فقط64.99

هدى المشعاناالحمدعجاجهيا103963
     موحسن       

1-1-1994
أنثىــــــــــ130موحسن  دير الزور

عربي 

سوري
العمال- دير الزور جيد فقط64.84

الخلفعصمانحال112939
فضيله عبد 

الغني

     حمص      

1-1-1994
حمص

الحريجية 

154أساس 
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
جيد فقط64.72

مساكن - دير  الزور 

المطار

نازك عثمانعزتعبد القادراماني123275
     هاللية         

11-10-1990
أنثىــــــــــ8تل طير  الحسكة

عربي 

سوري
القامشلي- الحسكة جيد فقط64.27

جامعة الفرات

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بدير الزور                                                                                                                                           

م  2020-2019مسودة  قرار منح المتخرجين في كلية اآلداب في امتحانات الدورة الفصلية األولى لعام 

(قسم اللغة اإلنكليزية  )اإلجازة في اآلداب

كل من لم يرد اسمه في القرار أو هناك أي خطأ في بياناته عليه مراجعة الكلية



العبد هللاعبد هللاخديجه134964
رجاء المحمد 

اليونس

     دير الزور    

  14-4-1997
دير الزور

شيخ ياسين 

856
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
الجبيلة- دير الزور جيد فقط64.25

فهميه الكعودالهويدصالحهند142468
     القامشلي      

   20-3-1991
أنثىــــــــــ5الهلكانه  الحسكة

عربي 

سوري
القامشلي- الحسكة جيد فقط64.08

زهرهالعالويحميدعلي154853
        قرطبه   

1-3-1993
ذكرتل حميس75قرطبه الحسكه

عربي 

سوري
الحسكةجيد فقط63.71

رده الظاهرالياسمحمودمريم162834
     تل حميس 

25-6-1993
الحسكة

حلوة بني 

سبعة األولى 

1/25

أنثىــــــــــ
عربي 

سوري
جيد فقط63.01

تل حميس 

480164هـ

العباسخالدتماره173971
فاطمة 

المصطفى

       البغيلية     

1-1-1996
دير الزور

قرية البغيلية 

104أساس 
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
البغيلية- دير الزور جيد فقط63

غزاله سعدونسليمانخلفشذى185117
       حسكه    

21-1-1996
أنثىــــــــــ11الفارس الحسكة

عربي 

سوري
362986تل حجر هـجيد فقط62.95

دعد المزعلالمزيدفاروقغيداء193169
     الرياض       

 23-1-1994
أنثىــــــــــ4061حسكه  السعودية

عربي 

سوري
الحسكهجيد فقط62.95

جميلهالذكرعليايناس203035
     السكريه      

22-4-1993
دير الزور

السكرية 

160أساس 
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
البوكمال- دير الزورجيد فقط62.85

وكاعحسينروال215116
اميره 

الصويلح

     الحداديه       

 19-1-1996
أنثىــــــــــ155عجاجة الحسكة

عربي 

سوري
جيد فقط62.81

شارع - الحسكة 

المحطة

بدرةالسالمابراهيمماهر224858
-25    العلي     

1-1995
دير الزور

حمار العلي 

36
ذكرالكسرة

عربي 

سوري
جيد فقط62.53

ناحية الكسرة قرية 

العلي

نهيده الياسينالجاسمنوريبيان233543
-1     حسكه      

1-1995
أنثىــــــــــ13صفيا  الحسكة

عربي 

سوري
دمشقجيد فقط62.4

غبشه موسىالمحمدخالدمرح243716
     الحسكة      

1-1-1994
أنثىــــــــــ10ابو حجيرة الحسكة

عربي 

سوري
جيد فقط61.61

مشروع - دمشق 

دمشق

هيفاءالصالحعوادمحمد254025
    الحسكه      

1-1-1995
ذكرالحسكة145مخروم الحسكه

عربي 

سوري
315604الحسكة هـجيد فقط61.34

فريحه الكروالكروثالجايمان263531
-23   قحطانيه    

1-1995
أنثىــــــــــ6ابو فرع الحسكة

عربي 

سوري
القحطانيهجيد فقط60.87

ليلى امريرالحاج امريرمحمد ويستماضر273209
    الرياض      

24-4-1993
السعودية

ميادين وسط  

21
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
جيد فقط60.67

جانب جامع - ميادين 

األمين

كل من لم يرد اسمه في القرار أو هناك أي خطأ في بياناته عليه مراجعة الكلية



الحمادهاحمدربا283858
كيناز المحمد 

اليوسف

      البصيرة     

1-6-1994
أنثىــــــــــ4445حسكه دير الزور

عربي 

سوري
الحسكهجيد فقط60.48

السواديسعيدنور294869
سمر الخلف 

الموسى

     دير الزور    

  14-1-1995
أنثىــــــــــ659علي بك  دير الزور

عربي 

سوري
دير الزورجيد فقط60.32

فايزهالشلشزاهدمالك301327
     ديرالزور   

15-4-1989
ذكرالفرات1مراطدير الزور

عربي 

سوري
ديرالزور مراطمقبول59.84

غنامعال313965
الحاج 

طحطوح

صبحيه 

الحويج

     دير الزور    

  10-1-1996
أنثىــــــــــ480علي بك  دير الزور

عربي 

سوري
الصناعة- دير الزور جيد فقط59.32

الغفرهمحمد ويسساريه324368
ابتسام 

الحميدي

      ديرالزور   

3-3-1995
ديرالزور

جامع كبير 

155
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
مقبول59

الجبيلة 

0962380320

رسميهالفرهودخلفعنود333673
-10      ذيبان    

1-1994
دير الزور

ذيبان أساس 

45
أنثىــــــــــ

عربي 

سوري
ديرالزورمقبول56.5

كل من لم يرد اسمه في القرار أو هناك أي خطأ في بياناته عليه مراجعة الكلية


