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48الطب البيطريعامرعبد اهلل نصر289

82الطب البشرياحمدعبير السقعان291

19التربيةخليلعبير الشحادات292

64اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةهشامعبير العلو293

71الطب البشريمحمدعبير ضحى294

50االقتصادمحمد عليعدي بلوق295

57االقتصادغسانعدي مهنا296

25العلوم السياسيةعمرعصام الدين الحمي297

57طب األسنانمازنعصام حيدر298

42اللغة االسبانيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدعصام خلف 299

57الطب البشريمحمودعال خضير 300

67الهندسة المعماريةاحمدعالء الخطيب301

17فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةأصفعالم حسن302

33الشريعةسعودعلوان كعود303
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90الطب البشريمحمودعلي االحمد304

44الجامعة االفتراضية السوريةمحمدعلي الجردي305

56التمريضاحمدعلي العلوش306

28الشريعةمحمدعلي المحمد307

73الطب البشريمحمودعلي سليمان308

80الطب البشريحسينعلي شريده309

42الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدعلي شيخ310

56التربيةاحمدعلياء مفلح311

48العلوممحمدعماد الحايك312

77الطب البشريعبد الحفيظعماد حسين313

44الزراعةسهيلعماد مصطفى314

51الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدعمار المويل315

65الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحسينعمار علوش316

53العلوممحمد عمادعمر الخطيب317

39الشريعةأحمدعمر الزهر318

48العلومفؤادعمر سعده319

59االقتصادمحمدعمر ضاهر320

24التربيةمحمودعمر علوش321

76الطب البشريحسنعمرو السيدعمر322

73الطب البشريعليعهود الخالد323

87الطب البشرياديبعيسى الناقوال اليوسف324

57جامعة بالد الشاماحمد راتبغاليه القصاربني المرجه325

34فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةأسعدغانه زويهد326

37آثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةنبيلغرام الشحاده327

65طب األسنانشريفغفران شريف328

54الصيدلةمحمدغفران طليعه329

84العلومحسنغياث القنطار330

87الطب البشرياديبغيث عبود 331

51الحقوقنجيبغيث غيبه332

48التربيةفوزيفاتن البردقاني333

74الطب البشريعصامفادي انصير334

80الطب البشريمصطفىفارس الحايك335

79اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةساميفاضل مرشد 336
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71الطب البشرييوسففاطمه المقداد337

74الطب البشريمحمد عمارفراس الخياط338

42جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدفراس دقو339

44الزراعةسفيانفرح الشهاب340

93الطب البشرياسامهفرح المغربي341

62االقتصادمحمد بدرفردوس شكور342

17جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدفواز األحمد343

30التربيةصالحقتيبه العبيد344

84المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجياتوفيققتيبه حسابا345

40الزراعةسليمانقصي االحمد346

37جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةايسركاترين بريك هنيدي347

48آثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةفؤادكاترين علبه348

93الطب البشريرياضكنان العبد الحافظ349

حجب نتيجة لتصديق الشهادةالعلوممحمدكوثر البكري350

84الطب البشريهيثملبانه الحاج حسين351

80الطب البشريعبد الكريم لبانه يونس352

20التربيةفوازلبيبه السليم353

84طب األسنانمأمونلجين مهنا354

70العلوممنذرلمى زعتري355

60التربيةطالللمى ياسين356

59الصيدلةفيصللمياء الصالح357

65الطب البشريمحمد زكوانلونا الدروبي358

73طب األسنانبشارليث محفوض359

87الطب البشريسامرليليان موسى الخوري360

67الهندسة الميكانيكية والكهربائيةممدوحلين ابو فخر361

48االقتصادمحمدلين الخانجي362

82الطب البشريمحمدلين غبن363

60الهندسة الميكانيكية والكهربائيةماهرلينا العمارين364

51التربيةزيادلينا صقر365

27اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةصالحمؤيد العيسى الجاسم366

39تعليم مفتوح- إعالم اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد ماجدماجده صاغرجي367

48الجامعة االفتراضية السوريةمحمد عدنانماريا قصار368

51علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةقاسممارين الشوفي369
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50الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمهنامازن السمان370

40الزراعةهاللماهر العيد371

90الطب البشريخالدمجد الدين الخطيب372

59الطب البشريعصاممجد المصري373

57الهندسة المدنيةمحمدمجد هزيم374

70الطب البشريفوازمجدي العساف375

68الصيدلةمحمد احسانمحمد ابو شعر376

73الهندسة المعلوماتيةمفيدمحمد االبراهيم377

70الطب البشريقاسممحمد الحراكي379

60الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الكريم محمد الحسن380

36العلوممحمد عدنانمحمد الدغلي381

59التمريضاحمدمحمد الدوس382

24فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعيسىمحمد الدياب383

39الزراعةعبد الرحيممحمد الرواشد384

64تعليم مفتوح- االقتصاد بهجتمحمد الشياح385

62الهندسة الميكانيكية والكهربائيةاحمد محمد العاصي386

56الحقوقسعيدمحمد العوض387

45الهندسة الميكانيكية والكهربائيةسلطانمحمد الفرحان388

40الهندسة الميكانيكية والكهربائيةصفويمحمد المحمود389

47طب األسنانيوسفمحمد المسالمه390

62الطب البشريحسينمحمد المسلم391

67الطب البشريوليدمحمد المفتي392

51العلومفريدمحمد المفعالني393

67الطب البشريعبدالكريممحمد المقبل394

44الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعبدالرزاقمحمد الهالل395

60الطب البيطريعدنانمحمد انس عابدين396

84الطب البشريباللمحمد براء بيضة397

57طب األسنانمحمد ياسرمحمد بشر حيدر398

53الشريعةعبد القادرمحمد تفكجي399

31االقتصادمحمودمحمد حسام القصاص400

27االقتصاداحمدمحمد حسن الجاويش401

88الطب البشرياحمدمحمد خطيب402

44الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبد الدينمحمد دريد المغربل403
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47التربيةحسنمحمد شاميه404

60الطب البشريعليمحمد عبد405

45جامعة القلمون الخاصةعليمحمد عجاج406

20تاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اللطيفمحمد عدنان مصطو407

48العلومصبحيمحمد عصله408

76االقتصادماهرمحمد علي الزغلول409

73الطب البشريغسانمحمد عواد410

25الفنون الجميلةمصطفىمحمد مازن انطاكي411

50الهندسة الميكانيكية والكهربائيةايوبمحمد محمد 412

79الطب البشريخليلمحمد مدين مواس413

44الحقوقمحمد صياحمحمد مصطفى دباح414

74الجامعة السورية الخاصةمحمدمحمد معاذ المسالمه415

62االقتصادمحمد برهانمحمد معاذ خدام الجامع416

65الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سعيدمحمد معراوي417

54الجامعة السورية الخاصةعبدهمحمد نسب418

53تعليم مفتوح- االقتصاد محمد مأمونمحمد هادي الموصللي419

68الهندسة الميكانيكية والكهربائيةنوافمحمد هاشم مرعي420

40جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةعليمحمد يوسف421

39طب األسنانعمرمحمود اسماعيل422

74الفنون الجميلةمحمدمحمود الحسين423

47الهندسة الميكانيكية والكهربائيةحامدمحمود المحمد424

64التربيةلطفيمحمود مطر426

53الجامعة السورية الخاصةمحمودمحي الدين غرلي427

91الجامعة السورية الخاصةوهبمرار روميه428

حجب نتيجة لتصديق الشهادةجامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيامحمد خيرمرام شندوبه429

80الطب البشريحسنمرام مشرقي430

47جامعة بالد الشاممحمدمرح شمامه431

53الهندسة المعماريةمصطفىمرهف الجاروف432

64العلوممحمودمروه حسين433

25اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنادرمريم الزعبي434

70الطب البشريمظهرمريم داود435

56طب األسنانحمدمصطفى العبد436

30الحقوقموفقمصطفى المصري437

13



19التربيةحسينمصطفى ظهراب438

48العلومحمودةمصطفى محمد439

70الطب البشريعاهدمضر الخليل440

88الطب البشريعليمعاذ الخرفان441

88الطب البشرييوسفمعاذ طشه442

50طب األسنانخالدمفيد الزايد443

84الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدملهم ابو حسن444

62التربيةزهيرمنار قويدر445

27اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبودمنال العمار446

56تعليم مفتوح- اإلعالم صادقمنى الرطب447

80الطب البشريعماد الدينمنى عباس448

34التربيةعليمنير عواد449

57االقتصاديحيىمنير قسام450

67الجامعة السورية الخاصةعطيهمنيره المحاسنه451

51االقتصادتومامها الظواهره452

حجب نتيجة إلحضار مصدقة اإلجازة وصورة عن الهويةاللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدمها عربي454

30الحقوقنور الدينمهند ابراهيم455

39اإلعالماآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيممؤيد اسماعيل456

39طب األسنانفرحانمهند الحسين457

27الطب البشريحمدمهند العائد458

47اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحمزيمهند بريك459

45تعليم مفتوح- إعالم اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدومهند سليمان460

40الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمدمهند يغمور461

24الحقوقمحمدمهيب الدوماني462

20تعليم مفتوح- إعالم اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدوموفق العلي463

17علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةانهارمي الحريري464

67الهندسة الميكانيكية والكهربائيةبسامميار شهاب 465

67الحقوقصبحيميديا مللي466

88الطب البشريسهيلميريام نجار467

60العلومأحمدميس بدور468

56علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدميسون المحمد469

67العلوممفيدميليا كيوان470

50جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةعليناصر ناصر 472
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79الجامعة السورية الخاصةزيادناطق العالو473

57الصيدلةنزارنانسي يانس474

90الطب البشرييماننايا خانجي475

30التربيةاحمدنبيه العالن476

42اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةجميلنجوى الطويل477

50اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدندى الصباغ478

57اإلعالماديبندى بكري479

39الطب البشريخليلنرجس محمد النجرس480

73الصيدلةفيض اهللنسرين حمو481

28التربيةمحمد علينضال العيسى482

57الطب البشريأحمدنهله الصيدالني483

62االقتصادحسننوار الرياحي484

62الهندسة المعلوماتيةعادلنوار زاهر485

57الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمجيدنور ابوزيدان486

37الفنون الجميلةنزيهنور الجرماني487

57طب األسنانعبد اهللنور الجغامي488

74العلومشهير الديننور السلطي489

25تاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودنور الشام المحمد490

80االقتصادمحمدنور الشيخه491

56فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةانورنور العقباني492

65جامعة القلمون الخاصةخالدنور القجه493

59جامعة الرشيد الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجياحسام الديننور النساف494

54الحقوقعبد الرزاقنور دادا495

56التربيةعطيةنور سكافي496

33الزراعةبطرسنور شلش497

70الطب البشريحليمنور عكاري498

40الهندسة الميكانيكية والكهربائيةعاكفنورس الشمعه499

37جامعة بالد الشامجمالنيرمين يونس500

70آثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةعز الديننيفين الغوش501

53الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد زين العابدينهاشم الشديدي502

71الصيدلةمدلولهبة اهلل السالمة503

53العلومانورهبه سعيد504

50الزراعةجهادهبه صيموعه505
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85الفنون الجميلةياسينهدى الزين506

51العلوممحمدهديل السويداني507

20التربيةعبد العالهديل بيطار508

80الطب البشريعصامهديل محمد جاويش509

54الطب البشريحسنهزار يزبك510

40آثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةمروانهال الجوهري511

71الطب البشريصاروخانهلبست ابراهيم512

67الهندسة المدنيةسليمانهمسه الخطيب514

71العلومعليهناء العلي515

54التربيةزيدانهنادي السالمه السعدي516

57اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةكمالهويداء الحناوي517

42التربيةعليهيا الحمود518

30التربيةمحمودهيا بخش519

65الهندسة الميكانيكية والكهربائيةموسىهيفا فرحان520

40الحقوقصالحوئام شعبان521

30العلومحسينوسام العلي523

51الطب البشريفهدوسام باديان524

90الطب البشريحسنوسام نبهان525

93الطب البشريحمودوسنى ديب526

56الطب البشريخالدوسيم الصادق527

30اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمأمونوسيم الصمادي528

56الجامعة العربية الدولية الخاصةماهروسيم دحبور529

53الهندسة الكهربائية وااللكترونيةعبد الهاديوسيم قربوز530

60التربيةباسموعد الصريخي531

36العلومفياضوفاء ابوزيد532

42اللغة الفارسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الولىوفاء فالح533

44تعليم مفتوح- االقتصاد عبدوفاء قاعود534

47تعليم مفتوح- االقتصاد شفيقوالء الحضوي535

53اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيموالء العبد اهلل536

54الزراعةمحمدوالء العريب537

57آثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةربيعوالء رضوان 538

68الجامعة العربية الدولية الخاصةحسينوالء فياض539

97الطب البشريشاكريارا ابو صعب540
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37الفنون الجميلةمروانيارا زينيه541

64االقتصادغسانيارا واكد542

56الطب البشريمازنياسر الناصري543

65جامعة القلمون الخاصةعدنانياسمين الوهبان544

60الطب البشريكاملياسمين حسن545

36الفنون الجميلةعمارياسمين طرابيه546

62الهندسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد سامريامن المحضر547

62الهندسة الميكانيكية والكهربائيةأيمنيامن النعني548

57العلوم السياسيةمحمديحيى المشاكل549

31اإلعالم سهيليزن القطان550

42طب األسنانحبيبيزن حسن551

36التربيةسالمهيسرى السالمه552

91الطب البشريمحسنيوسف الحاتم553

42تاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمديوسف العمار554

31جامعة بالد الشامعبد الرزاقيونس يونس 555

59الحقوقناهيمنى جربوع556

538العدد الكلي

326عدد الناجحين

212عدد الراسبين

%60,59نسبة النجاح

االنكليزية اللغة تعليم قسم رئيسة

صالح مدى. د

للغات العالي المعهد عميد

الياسين نايف. د. أ
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 نتائج الطالب المتقدمين المتحان المقدرة اللغوية للماجستير

العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم
حجب نتيجة إلحضار وثيقة الترشيحاللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمداسراء نبهاني1

64اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةأحمدجميله سليمان2

53اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسينخناف حسين3

62اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةهيثمرانيا ضبعان4

56اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعزيزرنين شاهين5

48تعليم مفتوح- ترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةغسانروان الكمشه6

42اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودضحى عزيزه7

51اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسامرُعال مخلص8

71اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنصريغزل كرباج9

42تعليم مفتوح- ترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيممحمد خير الشحاده10

76اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسهيلمريم المصطفى المشهور11

59اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اللطيفمريم محمد12

84اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةأمينمريم مرعي13

71اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الرحمننور فاخوري ادلبي14

54تعليم مفتوح- ترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةغسانوئام ابو حمدان15

39تعليم مفتوح- ترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودوسام كحيل16

47تعليم مفتوح- ترجمة اآلداب والعلوم اإلنسانيةرامزوفاء النصار17

17العدد الكلي

7عدد الناجحين

10عدد الراسبين

%41,18نسبة النجاح

رئيسة قسم تعليم اللغة االنكليزية

مدى صالح. د

عميد المعهد العالي للغات

نايف الياسين. د. أ

                        2018/12/15تاريخ االمتحان 
أدب إنكليزي



العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم
63الطب البشريحسناحمد حطيط1

32التربيةمحمدانعام غانم2

38تعليم مفتوح-االقتصاد جالل الديناياد عابدين3

46اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنايمان كحيالن4

36فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدباكير باكير5

52الفنون الجميلةفاروقبدور رمزي6

55الطب البشريحسينرفيق حيدر7

30جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اهللسامي عبد الوهاب 8

40الحقوقيوسفساندرا بطرس9

49الطب البشريقاسمسلطانه صديقه10

46التربيةنعمانسماء عبد للي11

36التربيةحسنسميه الشيخ12

50الهندسة المعلوماتيةباقرشيرين العزيز13

70الطب البشريحسينعلي الخطيب14

53االقتصادصالحعلي درويش15

52جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنقصي سوسو16

48تعليم مفتوح- االقتصادمحمد كنعانمحمد حيان شربك17

36الحقوقسليممحمد خالد البرادعي18

69الطب البشريمحمدمنتظر البزال19

19العدد الكلي

8عدد الناجحين

11عدد الراسبين

%42,11نسبة النجاح

الفرنسية اللغة تعليم قسم رئيس

الالطي يوحنا. د
للغات العالي المعهد عميد

الياسين نايف. د. أ

 نتائج الطالب المتقدمين المتحان المقدرة اللغوية للماجستير
  2018/12/15تاريخ االمتحان 

اللغة الفرنسية كافة الكليات



 نتائج الطالب المتقدمين المتحان المقدرة اللغوية للماجستير

العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم
48اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودجهيده لبش ابا زيد1

68اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسميردعاء الحلبي2

36اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاسماعيلزينب اسماعيل3

59اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدصفاء عبود4

65اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةانيسعفراء حبيب5

56اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيمليلى حسين6

35اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعمرمحمود الشحاذه7

62اللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسيطانهلين ابو راس8

8العدد الكلي

3عدد الناجحين

5عدد الراسبين

%37,5نسبة النجاح

الفرنسية اللغة تعليم قسم رئيس

الالطي يوحنا. د

للغات العالي المعهد عميد

الياسين نايف. د. أ

   2018/12/15تاريخ االمتحان 
أدب فرنسي


