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60اآلداب والعلوم اإلنسانيةسهيلرائد سراي الدين299
65طب األسنانامحدرائد طه300
76اجلامعة االفرتاضية السوريةامحدرائده حاج علي301
45الزراعةحممد زايدراتب خليفه303
84احلقوقحممدراكان احلاج عبد304
87جامعة الريموك اخلاصةعبد احلميدراما ابو دحلوش305
30الزراعةغسانراما ابو مسره306
59الرتبيةقاسمراما الرهبان307
56اجلامعة العربية الدوليةحسنراما السيد309
47اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدراما حسون310
60اآلداب والعلوم اإلنسانيةعصامراما حالق311
64اهلندسة املعماريةمطانيوسراما عساف312
44تعليم مفتوح- الرتبية حسنراما حممود313
65طب األسنانوليدراما خملاليت314
53اهلندسة املدنيةحممد هشامرامي أبو أمحد315
77طب األسنانخالدرامي شهايب316
48احلقوقندميرامي مسلوب317
36جامعة الريموك اخلاصةانيفرانيا دعيبس318
87االقتصادمأمونرانيه الطيان319
31الرتبيةجاد الكرميرانيه أبو عيد320
16العلومنصرراويه االمحد321
40اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد اهلاديراب املليجي322
74اهلندسة املدنيةموفقراب خوالين323
64الصيدلةعرفانرىب النحاس324
34الرتبيةفاخررىب مشسني325
45جامعة بالد الشامايسنيرجاء ابو اذان 326
30الرتبيةجرجرزان السهوي327
30جامعة بالد الشام اخلاصةامحد مروانرزان خطاب328
82اهلندسة املدنيةاندررزان عبده329
24العلوم السياسيةامحدرشا السهلي330

38 من 10صفحة 



36احلقوقحممدرشا بدير331
31الرتبيةحممدرشا محود332
50تعليم مفتوح- احلقوق حسنرشا حممد334
25اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةفريدرشوان مراد335
50اإلعالمسامررضا صندوق336
56اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممد رايضرغد حبوش337
57العلومحممد نزاررغد سعد338
70جامعة بالد الشام اخلاصةيوسفرغد طربني339
59اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدرفاه مجعه340
44الصيدلةفرامرزرقية رمحاين مشهور341
59الرتبيةحممدران علي342
39احلقوقحممدران حممد343
94الصيدلةكرمرند اخلوري344
73الصيدلةادواررنوى واكيم345
44اآلداب والعلوم اإلنساينةمجالرنيم خوالين347
31اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةابراهيمرنيم سلطان348
64اآلداب والعلوم اإلنسانيةزعلرنيم عقل349
39جامعة بالد الشامعبد الكرميرنني سليمان350
76اآلداب والعلوم اإلنسانيةراجيرهام الشويف351
82اهلندسة املعماريةركانرهام املبسبس352
60الرتبيةبراندرهام املقدسي353
70الرتبيةامحدرهام كبول354
45الرتبيةراغبرهام يوسف355
51اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةشاهررهف ابو غوش زين الدين356
22االقتصادمجالرهف البلخي357
31احلقوقحممودرهف الفالح358
57اآلداب والعلوم اإلنسانيةزيدرهف املصري359
56الزراعةشبيبرهف النجم360
51العلومحممد اتج الدينرهف سرور361
54احلقوقحممد خالدرهف سلعس362
54االقتصادحممدرهف سليمان363
33الزراعةعليرهف عثمان364

38 من 11صفحة 



54اهلندسة املدنيةعليرهف غريب365
93الطب البشريسليمان رهف حممد366
53الرتبيةحسنيرهف منصور367
60اهلندسة الكيميائية والبرتوليةغسانروان األمحد368
37الرتبيةامحدروان اخلالد369
39العلوممازنروان املصري370
53طب األسنانحممدروان عزران371
51العلومرفيقرود حيدر372
56اهلندسة املعماريةبشاررود طنطه373
20الرتبيةمروانروال قره ويل374
47طب األسنانعصامروين جبور375
20اآلداب والعلوم اإلنسانيةجابررونيا القاسم 376
54الصيدلةرايضروى احلجار377
60تعليم مفتوح-احلقوقعليرويده علي378
34الرتبيةحسانرمي السادات379
33العلومهشامرمي اهلاشم381
57الزراعةرافعرميا البين382
44العلومحممدرميا الصالح383
19الرتبيةمروانرميا قره ويل384
45احلقوقمنريزاهر صقر385
42تعليم مفتوح- االقتصاد عبد املنانزكراي النكديل386
31احلقوقامحدزهر الدين اخللف387
44اهلندسة املكانيكية والكهرابئيةصبحيزهراء جنات388
44االقتصاداكرمزهري حالوه389
اثبات سنة خامسةالزراعةحممدزايد الدوس390
45االقتصادزايدزينب الزيز391
42الشريعةحممد عليزينب املغريب392
47العلومحممدزينب تومي393
57اإلعالنعليزينب سعيد394
53اهلندسة املعماريةنصرزينب عبد هللا395
34احلقوقوسيمزينب معروف396
67الصيدلةحممودزينه حديد397

38 من 12صفحة 



76اهلندسة املدنيةنبيلزينه حسن398
40اآلداب والعلوم اإلنسانيةزهريزينه عبدو399
54احلقوقحسنسائر سعيد400
59االقتصادبشريساره السايق402
82العلوماكرمساره حوجيه403
53الزراعةعداننساره سكر404
79اهلندسة املعلوماتيةموفقساره شريفه405
47االقتصادابسلساره علي406
28اإلعالمبشريساالر حممد 407
67اهلندسة املدنيةعداننسامح اخلالد408
51اهلندسة املدنيةعوادسامر اسعد409
60اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةيوسفسامر حسون410
40اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةفيصلسامي احلمد السده411
51الرتبيةساميسامية طعان412
45اجلامعة العربية الدوليةابسمسامية عباس413
79العلومفوزيسحر بدر الدين415
60الرتبيةماجدسراء العباس416
31العلومجاسمسعد امللحم417
70احلقوقغازيسالم ابو عاصي418
90اجلامعة  العربية الدولية اخلاصةحممد زاهرسالم الرفاعي419
57الرتبيةحممدسالم زيبق420
30اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدسالم علي421
24تعليم مفتوح- االقتصاد حممد ايسرسلطان تيسري النقطه422
34جامعة بالد الشامغازيسلمى قره ابش423
19الرتبيةرمضانسلوى احلجل424
53طب األسنانالياسسليم حبيب425
54العلومامحد منريمساح العبيد426
33اآلداب والعلوم اإلنسانيةمسريمساهر الشحاده427
39االقتصادحسنمسر رتعان428
79تعليم مفتوح- االقتصادوليدمسر روميه429
حجب لتصديق الشهادةالرتبيةعداننمسر سليمان430
37اآلداب والعلوم اإلنساينةسليمانمسر وهبه431

38 من 13صفحة 



30الرتبيةفايزسناء طيوره432
64العلومحسنيسندس درويش433
37العلومايسرسهام خطاب434
30احلقوقعبدوسهام حممد435
40اآلدابحممد نذيرسهيله احلريري436
87الصيدلةعليسوزان ابراهيم437
48الرتبيةحسنسوزان العقله438
30تعليم مفتوح- الرتبية معالسوزان ديوب439
33الرتبيةحممودسوزان عيدي440
50اجلامعة العربية الدوليةمرعيسوزاان حيدر441
45جامعة بالد الشامقاسم سوسن الصمادي442
84اهلندسة املدنيةمفيدسوسينا الشويف443
62اهلندسة املدنيةعبد احلليمسومر بالل444
76الطب البشرينزارسومر شليب445
40اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياأبو زيدسونيا كاتبه446
47االقتصاديوسفسيف الدين وجهاين447
90الصيدلةمجال الدينسيفان عبدو448
48تعليم مفتوح- االقتصادعبد القادرشادن السالمه449
17العلومبديعشادي نده450
53العلوم السياسيةحممدشاهر احملمد451
82اآلداب والعلوم اإلنساينةعصمتشروق ديركي452
53العلومسليمانشروق رشدان453
54االقتصاداندرشروق فندي454
24العلومانظمشريف حيىي455
37معهد الشام العايلحممدشريفه سفر456
67االقتصادايدنشهرزاد الرتك457
39تعليم مفتوح- اإلعالم عليشريين العجي458
57الرتبيةبسامشريين غناج459
25العلوم السياسيةحممودصاحل القصاب460
64اهلندسة املدنيةامحدصاحل شقري461
59الزراعةوهيبصبا الصحناوي462
59اجلامعة االفرتاضية السوريةحممدصبا اهليبه463

38 من 14صفحة 



34التطبيقيةخالدصفاء اهلادي465
40الشريعةخالدصفاء دسوقي466
30الرتبيةعادلصفاء دايب467
19اجلامعة االفرتاضية السوريةحسامصفاء شيخ االرض468
50اآلداب والعلوم اإلنساينةفوزيصفاء صفا469
87الطب البشريرايضصهيب انصر الدين470
64اهلندسة البرتوكيميائيةغسانضياء احلاج هنيدي471
40االقتصادنبيلضياء الدين البقاعي472
وثيقة ترشيح+ حجب لعدم وجود شهادة الزراعةعليطارق الفقيه473

24اآلداب والعلوم اإلنسانيةعايدطارق احملمد474
54الزراعةحممد خريطارق الوادي475
39العلومعطيهعائشه اخللف476
76طب األسنانعبد القادرعادل العساف477
70طب األسنانعداننعاليه الدبسي478
65اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةتوفيقعامر جانبيه479
44اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةفوازعامر طاهر480
47اهلندسة املدنيةعبد الكرميعامر حممد481
30اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةتيسريعبد الباسط حممد482
حجب إلستكمال األوراقاهلندسة املدنيةحسنعبد احلكيم العزيرو483
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد هللاعبد احلميد الداوود العطيه484
30االقتصادعليعبد احلميد عبد القدوس485
70االقتصادمازنعبد الرؤوف الكردي486
36الزراعةفضلعبد الرمحن احلريري487
40طب األسنانأمينعبد الرمحن الدرويش 488
68اجلامعة العربية الدوليةسامرعبد الرمحن حورانيه489
44اهلندسة املدنيةحممد توفيقعبد الرمحن عزقول490
76اهلندسة املدنيةحممودعبد الرمحن كيكي491
70طب األسنانمصطفىعبد الرمحن جنيبه492
44الشريعةحامتعبد الرزاق احلسني493
59اجلامعة االفرتاضية السوريةحسنعبد السالم بلحة494
34االقتصادحممدعبد العزيز الورد495
25احلقوقمجعهعبد العظيم خطيب496

38 من 15صفحة 



33اهلندسة التقنيةرايضعبد القادر املامو497
31الرتبيةعبد اللطيفعبد الكرمي البقاعي498
71تعليم مفتوح- الزراعة امحدعبد الكرمي جعفر499
39االقتصادعمادعبد الكرمي فرزات500
31العلوم السياسيةحممودعبد هللا احلروش501
47اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيابسامعبد هللا احلسيناوي502
39الشريعةسليمانعبد هللا الدلف503
50التطبيقيةنبيلعبد هللا الصباغ504
53الصيدلةحممدعبد هللا العبد هللا505
96اهلندسة املدنية رضوانعبد هللا مشدين506
67طب األسنانماهرعبد هللا مملوك507
42اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الرزاقعبد اجمليد العزو508
59اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةلورانسعبد اهلادي العبدالرمحن510
88اهلندسة املعلوماتيةامحدعبد اهلادي درويش511
47اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةزهريعبد الوهاب بقجه جي512
42اهلندسة املدنيةعامرعبيده احلسني االمحد513
47اجلامعة السورية اخلاصةخالدعبري احلاج علي514
62االقتصادمنريعبري املقداد515
85الصيدلةعنادعبري سرور516
48الرتبيةعليعبري مهنا517
53تعليم مفتوح- اإلعالم راشدعدي الشامي518
42الزراعةعبد اجلوادعدي الغصني519
71الصيدلةحممد ايسرعطاء يوسف520
حجب الحضار صورة عن اهلويةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعوادعفاف اخللف521

37اآلداب والعلوم اإلنسانيةمجال الدينعفاف شرف522
36الرتبيةانورعفراء السهلي523
40الرتبيةعبد الرؤوفعفراء املقداد524
85جامعة الواديخليلعال االمسر 525
حجب الحضار مصدقة التخرججامعة اجلزيرة اخلاصةإايد الدينعال الديواين526

28االقتصادامحدعال العالن527
54الرتبيةزهر الدينعال حامت529
68اهلندسة املعماريةحممد نعيمعال سرور مالح530

38 من 16صفحة 



53تعليم مفتوح- االقتصاد حممد اندرعال سعد531
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةشعبانعال سلمان532
31احلقوقحممدعالء ابو السل533
68العلومامحد ابسلعالء الدين املرعشلي534
59االقتصادحسنيعالء الصفدي535
47احلقوقحممدعالء اهليبه536
50الرتبيةطاللعالء طبال537
33طب األسنانفايزعالء طحطح538
51العلوممسلمعالء غامن539
56االقتصادماهرعالء فرح540
39اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحسنعلي ابراهيم541
22تعليم مفتوح- اإلعالم ماجدعلي اسكندر542
28تعليم مفتوح- االقتصاد يوسفعلي االمحد543
حجب لتصديق الشهادةالشريعةحسنعلي االمحد544
27الرتبيةانورعلي الربيدي545
45العلوم السياسيةحسنعلي احلداد546
53طب األسنانرائد جابرعلي احلملدار547
33العلوم السياسيةحممدعلي الدرويش548
48الرتبيةعداننعلي الشحود549
34احلقوقعبد هللاعلي الغزايل550
74الطب البشريخالدعلي النعويف551
0تعليم مفتوح- احلقوق مصطفىعلي جنيدي552
62طب األسنانطلعتعلي حسن553
31احلقوقهيثمعلي حسني554
31احلقوقحممدعلي محدي555
84تعليم مفتوح- احلقوق ابراهيمعلي رزوق556
33احلقوقاديبعلي سليمان557
50العلومعبد اهلاديعلي عبد الرمحن558
80اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةجهادعلي فاضل559
40االقتصادعمرعلي حممد 560
65السياحةمسيععلي حممود561
39اآلداب والعلوم اإلنسانيةامساعيلعلي مصطفى562

38 من 17صفحة 



62اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةمالكعلي انصر563
53تعليم مفتوح- الرتبية حممد بشريعلياء املصري564
76اهلندسة املعماريةامحدعمار ابراهيم565
53اهلندسة املعلوماتيةحسنعمار احلسن566
48اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممودعمار الكنجو567
45التطبيقيةمنريعمار حسن568
44الشريعةأمحدعمر  الزهر569
71اهلندسة املدنيةكرمعمر ابو فخر570
31العلوم السياسيةحممدعمر الرجى571
22احلقوقعبد النيبعمر العقله العمور572
27العلومعفتانعمر املصطفى573
56جامعة الشام اخلاصةصفوحعمر بين املرجه574
44االقتصادعبد العزيزعمر صاحل575
74الصيدلةحسنيعمر فلو576
31االقتصادقادرعمر مصيفع577
47اإلعالمعبد الكرميعمران رمضان578
65تعليم مفتوح- االقتصاد قحطانعمرو امساعيل579
45املعهد العايل للدراسات والبحوث السكانيةنسيبعمرو حسون580
31الصيدلةعبد الرمحنعناد الصايل581
37الرتبيةعبيدعيسى اخلزمي582
36اآلداب والعلوم اإلنسانيةعيسىعيسى العمر583
48العلومشعالنعيسى خليل584
37اآلداب والعلوم اإلنساينةمنريعيسى زيفه585
67العلومحممودغدير مجعه586
54تعليم مفتوح- االقتصاد فايزغدير محشو587
34تعليم مفتوح- الرتبية نبيلغزل ابو السعود النابلسي588
40االقتصادنبيلغزل الكردي589
71اهلندسة املدنيةصالحغصون شنار591
39الرتبيةامحدغفران العلي احملمد592
25العلومانورغفران القاسم593
73اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةزهريغنوى االدليب594
37االقتصاديوسفغىن العمر595

38 من 18صفحة 



33جامعة بالد الشامعداننغىن دنون596
56احلقوقموسىغياث حسني597
62هندسة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتعيسىغيث علي598
59اهلندسة املعماريةحممد امنيغيداء احلاج سرحان599
53اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةنظامغيداء محود600
39اآلداب والعلوم اإلنسانيةراضيغيداء صبح601
45االقتصادامحدغيداء كساب602
33تعليم مفتوح- اإلعالم حممودفاتن علي604
65االقتصادعليفاتن ملحم605
حجب الحضار صورة عن اهلويةتعليم مفتوح- احلقوق حسنيفادي حسن606

33اآلداب والعلوم اإلنساينةمجالفادي كردي607
50الرتبية الرايضيةمفيدفادي كمال الدين608
33االقتصادفاتحفاداي حاج عبد العال609
36اآلداب والعلوم اإلنسانيةخطابفاداي فارس610
45جامعة بالد الشامابراهيمفادية القاسم611
37اهلندسة الكيميائية والبرتوليةحسنيفاروق الصدير612
51اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدفاضل عزيزه613
70اهلندسة املعلوماتيةفيصلفاضل عصيده614
56احلقوقعبد الرمحنفاطر احلمصي615
48اجلامعة السورية اخلاصةحممد خريفاطمة الزهراء عرفات616
24الرتبيةحسنيفاطمة اهلايش617
45اهلندسة املعماريةفيصلفاطمة كناكري618
30اآلداب والعلوم اإلنسانيةاسعدفاطمه اسعد619
62الرتبيةجروانفاطمه العليان620
39جامعة بالد الشامانصرفاطمه العيشات621
56اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد الكرميفاطمه الغزاوي622
51احلقوقمصباحفاطمه حاج خالد الفتيح623
80طب األسنانحممد عامرفاطمه مدلل624
33الرتبيةحممد فتاه عيسى625
65جامعة بالد الشامفايزفتحي نظام626
25اآلداب والعلوم اإلنساينةابراهيمفراس العيسى628
28الرتبيةعارففراس عبيدات629

38 من 19صفحة 



48اآلداب والعلوم اإلنسانيةحسانفرح القبيطري630
57اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياحممد بشري الدينفرح دايب631
64الصيدلةحممدفرح حممد632
68الصيدلةهشامفرح مالعب633
64اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدفردوس العقله634
37الرتبية انورفضا الشحادات635
54احلقوقحممد فؤادفواز طه636
47الرتبيةحممودفيحاء املطر637
59احلقوقوجيهفينوس العربيد638
حجب اشعار غري مصدقاحلقوقمجالقاسم السليمان639
47الرتبيةصاحلقتيبه العبيد640
54اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياشكريقصي الشبالق641
44اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممودقمر اخلطيب642
59الزراعةزهريكاتيا دوه جي643
56تعليم مفتوح- احلقوق عادلكامل محيشه644
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدكفاء عويد645
27احلقوقهيثمكمال ابو حامد646
42تعليم مفتوح- احلقوق يونسكنان حممد647
42الزراعةماجدكنان مزهر648
51طب األسنانمجيلكينده ليوس650
84اهلندسة املعلوماتيةحممد امينلؤي ابو  الذهب651
42اهلندسة املعماريةعليلؤي القصري652
42اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةامساعيللؤي حممود653
51العلومامحدالان العقاد654
62االقتصادغسانالان توابن655
44اآلداب والعلوم اإلنساينةحممدالنة مساك656
50اهلندسة املدنيةنور الدينلبانه انصر657
34العلومانيفلبىن اجلغامي658
33اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياحممد عليلبىن الكردي659
65اإلعالمانصرلبىن عبد الرمحن660
73اجلامعة العربية الدوليةنصرلبىن علي661
68العلومبساملبىن فرج662

38 من 20صفحة 



45احلقوقخضرلبىن حممود663
50الرتبيةيوسفجلني ابو امساعيل664
48االقتصادحممد عمادجلني قويل665
62اإلعالمصالحلقاء أبو صعب666
30تعليم مفتوح- الرتبية حممد سعيدملا شعار667
93العلومحمي الدينملا شيخ البلد668
47الرتبيةاسامهملا حمال669
42الرتبيةفاضلملياء الفاضل670
54احلقوقمازنمليس لطوف671
48تعليم مفتوح- اإلعالم وهبمليس مصطفى672
54تعليم مفتوح- الرتبية فايزلورنس شرف673
62اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياامحد صادقلوليا العجالين674
65الفنون اجلميلةأمحدلولياان رميح675
28الرتبيةعصاملني الكيايل676
25احلقوقحممد نبيللينا البريقدار677
77االقتصادعبد الكرميلينا احلجو678
42احلقوقحممد عيدلينا الشكر679
47الشريعةعبد العزيزلينا العماري680
91اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياحممد نبيللينا النشوايت681
73الصيدلةهنادلينا بشور682
42اآلداب والعلوم اإلنسانيةيونسلينا محاده683
40الرتبيةمازنليندا الدارس685
39تعليم مفتوح- االقتصاد مصطفىليندا القليح686
47اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعوادمؤمن محود687
45اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد اجمليدمؤنس مجعه688
74اجلامعة االفرتاضية السوريةموفقمؤيد أيوب689
36العلومحممدمؤيد حسني690
65الرتبيةهايلماجده ابو خشريف691
53اآلداب والعلوم اإلنسانيةتوفيقمادلني خملوف692
42تعليم مفتوح- احلقوق انظمماراي خطيب694
28تعليم مفتوح- احلقوق طيبمارين حسن695
90الصيدلةابراهيممااي يوسف696

38 من 21صفحة 



82الطب البشريقاسمجماهد االبرص697
44الرتبيةعبد هللاجمد ابو راشد698
50االقتصادمجالجمد احلوراين699
50اهلندسة املعلوماتيةضياء الدينجمد العجالين700
64اهلندسة املدنيةحممدجمد العلى اخللف701
44الزراعةزيدانجمد الفاعوري702
56االقتصادامحدجمد القاق703
42اإلعالمعادلجمد حبيب704
47اهلندسة املدنيةعليجمد رميان705
68االقتصادغياث الدينجمد كيايل706
40جامعة بالد الشامعبداللطيفجمدالدين محيدي707
62اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياايسنيجمدولني عثمان708
31الشريعةخضرجميد املوسى709
39تعليم مفتوح- احلقوق حيىيحمجوب العبد الرمحن710
36العلومعبد الكرميحممد  الشرع711
34اآلداب والعلوم اإلنسانيةنعيمحممد ابراهيم712
40طب األسنانحممد زايدحممد ابراهيم قسومة713
51طب األسنانحممد سامرحممد اسامه  احلموي714
36طب األسنانمنهلحممد اسكندر715
40تعليم مفتوح- احلقوق زايدحممد اجللده716
47جامعة الريموك اخلاصةحممدسعيدحممد اجلوجو717
45العلومعليحممد احلاج علي718
54اهلندسة املدنيةعيسىحممد احلسن العامر719
60الرتبيةسليمانحممد احلمد720
60تعليم مفتوح- االقتصاد طالبحممد اخلضر721
22احلقوقحسنيحممد اخلميس722
40اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةطهحممد اخلوالده723
85اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممودحممد الدايه724
39الطب البيطريعبد هللاحممد السعدي725
34االقتصادسامرحممد السليمان726
حجب الحضار وثيقة ترشيحطب األسنانعصامحممد الشيخ حممد727

70طب األسنانمحدحممد الصاوي728

38 من 22صفحة 



67اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعليحممد العلوش729
71الصيدلةخلفحممد العواد730
56اهلندسة املدنيةصابرحممد القدسي731
47اهلندسة املعلوماتيةحيىيحممد الكفري732
54اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةرمضانحممد احملمد733
68الصيدلةحازمحممد املصري734
50اجلامعة االفرتاضية السوريةامحدحممد املوسى735
59الزراعةعيسىحممد املوسى االبراهيم736
42اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد الرزاقحممد اهلالل737
50اهلنسة امليكانيكية والكهرابئيةعوادحممد الواصل738
44االقتصادحممد ربيعحممد اجمد بطالو739
59العلوم السياسيةبشريحممد أنس عوده740
39اهلندسة املدنيةعبد القادرحممد ابسل املال741
31االقتصاداسامةحممد ابسل دالل742
39احلقوقامحدحممد مجيل التونسي743
44الصيدلةمجيلحممد حسن744
30جامعة بالد الشامأمينحممد حسن االمحد745
40اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياحسامحممد حسن القاعد746
45اآلداب والعلوم اإلنسانيةأمينحممد محدان748
60اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحيدرحممد حنيفه749
67اهلندسة املدنيةمنريحممد حيدر750
30جامعة بالد الشام اخلاصةمحديحممد خري البكر752
64الطب البيطريعليحممد خري احلوراين753
44الرتبيةامحدحممد خري املنصور العتمه754
53الزراعةحممدحممد خري صنديد755
27تعليم مفتوح- احلقوق مجالحممد خريي يوسف756
62اهلندسة املدنيةعمرحممد دردس757
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةرايضحممد رامي القصاب759
45االقتصادسعيدحممد رجب فواز760
33اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةغسانحممد زهري دقوري761
51االقتصادعلي عامرحممد زيد احلوراين762
70اجلامعة العربية الدوليةحممدحممد سامر حوراين763

38 من 23صفحة 



31احلقوقحسنيحممد سعد الدين764
34الشريعةمصطفىحممد شيخ محيدي765
20جامعة بالد الشامهيثمحممد صاحل موسى766
40التطبيقيةسامرحممد صبحي وايل767
82طب األسنانابو بكرحممد ضبيط768
33الشريعةزايدحممد طيب شليب769
79طب األسنانعمرحممد عباده امليداين770
48االقتصادرايضحممد عباس771
27اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد السالمحممد عبد الرزاق773
39االقتصادحممد نزارحممد عبد الغين سعد774
50طب األسنانامساعيلحممد عرعور775
60تعليم مفتوح- احلقوق سلمانحممد علي776
42اجلامعة السورية اخلاصةرضوانحممد عماد السيف777
68الطب البشريمدينحممد عيسى 778
51تعليم مفتوح- احلقوق عيسىحممد عيسى 779
24اهلندسة البرتوكيميائيةحممد عليحممد عيسى 780
47االقتصادايسنيحممد عيفان781
45الرتبيةحممد زهريحممد غيث اجلاموس782
60االقتصادسعيدحممد قاسم 784
48العلومحممد سعيدحممد قاسم احلرش785
39اآلداب والعلوم اإلنسانيةمصطفىحممد قاسم الطحان786
44اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحسنيحممد قنبس787
37العلوممجالحممد كنان شاكر788
67االقتصادعبدهحممد لؤي بكر789
27الشريعةحممد خريحممد ماهر زكراي790
37اهلندسة املعماريةنبيلحممد مدين791
51اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحسنحممد مصطفى792
53تعليم مفتوح- العلوم السياسية فهدحممد ملحم793
33االقتصادحممدحممد مهند نصار794
42العلومحممد عمادحممد موفق العواد795
59االقتصادانصر الدينحممد انصر الدين796
60طب األسنانفرحانحممد انيف797

38 من 24صفحة 



53اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةطالبحممد جنار798
65العلومابراهيمحممد نزار زرزور799
حجب شهادة غري مصدقةالشريعةاسامةحممد هاين الشالح800
40احلقوقغسانحممد وائل الطحاوي801
44اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعليحممد وسام محاده802
73االقتصادزهريحممد وسيم العمري803
34اإلعالمصاحلحممد ونوس804
44تعليم مفتوح- اإلعالم راكانحممدمصطفى805
39طب األسنانعمرحممود امساعيل806
22التطبيقيةعمرحممود احلماده807
51الصيدلةامحدحممود الرجاوي808
45التطبيقيةعداننحممود الزيبق809
60اهلندسة املدنيةحممدحممود الشداد احملمد810
30العلوم السياسيةمانعحممود العالوي811
22التطبيقيةخليلحممود العلي812
47العلومحامدحممود العيسى813
37اإلعالمابراهيمحممود العيسى814
34اآلداب والعلوم اإلنسانيةرمزيحممود القاضي815
45معهد الشام العايلحممدحممود داود816
53اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحسنيحممود شحاده817
64اهلندسة املدنيةاايدحممود عثمان818
39االقتصادحممد نورحممود كماله819
48الزراعةحممد راغبحمي الدين قارح820
50تعليم مفتوح- احلقوق شريفخملص مهنا821
37اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممد خريمدين السهو822
36اهلندسة املدنيةحممدمراد عسكر823
56الرتبيةمجالمرام القادري824
42جامعة القلمون اخلاصةهيثممرام دعبول825
77اجلامعة العربية الدوليةكامل مرام حممد826
65اإلعالمعمادمرح ابويزبك827
48السياحةوليدمرح احلفار828
40العلومامساعيلمرح العثمان829

38 من 25صفحة 



50اجلامعة العربية الدوليةحممد فؤادمرح العوا830
34طب األسنانعوضمرح امني831
65اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةزايدمرح رمحه832
70الصيدلةميسرمرح فخري833
36اآلداب والعلوم اإلنساينةهاللمرهف قرموشي834
17اآلداب والعلوم اإلنسانيةجربمروه العنيزي835
68االقتصادحممد زايدمروه محدان836
71اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممد فوازمروه رحيم837
80اهلندسة املدنيةجورجمرمي ابو كسم838
45الشريعةسليممرمي الرفاعي839
60االقتصادجورجمرمي حالق840
65الشريعةحممدمرمي رابح841
71اإلعالمرفيقمرمي صاحل842
44تعليم مفتوح- الرتبية عمرانمزينه الرباوي843
59االقتصادحممدمشريه اجلابر844
14اآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدمصطفى احلسن845
27اآلداب والعلوم اإلنسانيةجاللمصطفى اخلضر846
25طب األسنانحسنيمصطفى العبد847
28الطب البيطريدهشانمصطفى القاضي848
64اهلندسة املعلوماتيةحممدمضر زعيرت850
45الزراعةامحدمطيعه الطحان851
44جامعة بالد الشامحممد ايسرمعاذ الداده852
34اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجيارسالنمعتصم دانون853
حجب الحضار وثيقة معادلةاحلقوقحسنمعمر حسني854

64احلقوقامحدمغري عمران855
51الشريعةحممد احلسنمفاز البغا856
51االقتصادرئيفمقداد االمحد857
79احلقوقعليمقداد سواده858
37العلومحسانمقداد عثمان859
28الشريعةحممودمكى احلالق860
48الزراعةيوسفمالك كنج861
42اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد بشريملك اللحام862

38 من 26صفحة 



33اآلداب والعلوم اإلنسانيةشفيقملكه موسى863
صورة هوية+ مصدقة الصيدلةحممد مسريداليا السمان864
39جامعة بالد الشام اخلاصةأمحدممدوح الصوص865
88االقتصادحممودمنار األكرمي866
27تعليم مفتوح- الرتبية عبد الكرميمنار القطيين867
45الرتبيةامحدمنار أبو هالل868
71الصيدلةسامرمنار دك الباب869
80الصيدلةحممد نذيرمنار قنبس870
53جامعة بالد الشامداودمنال حسني871
31اآلداب والعلوم اإلنسانيةامساعيلمنال عبدو872
60احلقوقالياسمنقذ ابو عراج873
حجب الحضار مصدقة التخرجالصيدلةفاضلمنهل السهو874

45جامعة بالد الشامأنورمىن نوياليت875
54اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد العزيزمنري شباره876
36االقتصادعبد اللطيفمها محادي877
57طب األسنانفرحانمهند احلسني878
47اجلامعة السورية اخلاصةفاروقمهند الشعري879
37الزراعةعز الدينمهند الطويل880
82الصيدلةحممد سليممهند الوزور881
64اهلندسة املدنيةلؤيموريس دبج882
48الصيدلةامحدموسى مصطفى883
37الرتبيةعمادمي السريه884
57االقتصادأمنيمريفت فليطاين885
65هندسة الطاقة الكهرابئيةهيثممريان حرفوش886
65الصيدلةمجيلمريي املعري887
48الصيدلةخضرميس محاد888
51الرتبيةمروانميس عليا889
30تعليم مفتوح- الرتبية نوافميساء ابو بكر890
28الرتبيةعليميساء اخليب891
64اآلدابأمحدميساء الطحان893
27اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدميسم حسن894
39الرتبيةحافظميسه انصر895

38 من 27صفحة 



36احلقوقحيدرميسون زهره896
42احلقوقحممدانئلة قبيطري897
27الرتبيةفرحانانداي معن898
27اإلعالمحممدانديه براتوي899
31الرتبيةمجعهانظم الغزايل900
50احلقوقفايزانهد شريفة901
37اهلندسة البرتوكيميائيةمجالانيف املنيزل902
37العلوم السياسيةرضا انيفه ابراهيم903
36احلقوقابراهيمنبال عيسى905
45اآلداب والعلوم اإلنسانيةحمسننبوغ البلخي906
33الرتبيةحممد سعيدجناة مناع907
حجب لتصديق االشعارتعليم مفتوح- الرتبية حممدجند الصافتلي908
48االقتصادامساعيلنداء املقداد909
42الرتبية حسنندى احلسني 910
67طب األسنانكمال الدينندى القطيش911
47الزراعةموسىندى أيوب912
50اهلندسة املدنيةحممدندى خلوف913
51الرتبيةفراسندى رضوان914
62اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعلينرمني النجار915
44تعليم مفتوح- االقتصاد حممودنرمني جركس916
71اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةسامينزار صعب917
64احلقوقتيسرينسرين احلالق918
39اآلداب والعلوم اإلنسانيةعلينسيم عمران919
40احلقوقفؤادنسيم منصور920
27العلوم السياسيةحممدنضال احلسون921
48الرتبيةحممد علينضال العيسى922
حجب لتصديق الشهادةاهلندسة املدنيةنعيمنضال يوسف923
حجب الحضار بطاقة الرتشيح والوثيقة غري مصدقةجامعة االحتاد اخلاصةبسامنظرية جبني924

حجب اشعار دبلومالرتبيةعزتنظريه قهوه جي925
34اآلداب والعلوم اإلنسانيةسلماننغم ابو محزه926
82االقتصادغالبنغم ابو نبوت927
59اهلندسة البرتوكيميائيةعلينغم احلاج حممد928

38 من 28صفحة 



28الرتبيةمعننغم تفاحه 929
19الرتبيةحممودنغم هزاع الشرعيب العنـزي930
48اهلندسة املعماريةلقماننفن احلاج يوسف931
54احلقوقحممد فوازنفني املسلوخ932
40تعليم مفتوح- الرتبية خليلنقاء عبد احلليم933
25احلقوقمجالنوار شيخ934
73الطب البشريحممد خليلنور ادريس935
51اهلندسة املدنيةخالدنور اسعد936
54اهلندسة املعلوماتيةفايزنور الدين الكفري937
60االقتصادعبد الغيننور الدين وانلي938
حجب اشعار غري مصدقالعلومحممدنور السعيد939
70اإلعالمجنمنور العبوش940
30الرتبيةشاهرنور اهلدى احلسني941
33الفنون اجلميلةعادلنور اهلدى حجل942
27معهد الشام العايلزهرينور اهلدى خياط943
44العلومعبد الرمحننور اهلدى عسكر944
77الصيدلةايسنينور اهلدى فتوح945
39جامعة بالد الشامحممد بسامنور رسالن946
34معهد الشام العايلحممد ماهرنور رمضان 947
47اهلندسة املعماريةامحدنور زعرور948
54اجلامعة السورية اخلاصةحممدنور سليمان949
25احلقوقحممد ايسرنور طوجبي950
87الصيدلةحممودنور عبد الكرمي951
70الرتبيةعبد املعطينور مشلب952
39الشريعةعلينور انصيف953
53االقتصادممتازنور وايل954
37احلقوقعلينور يونس955
91احلقوقحممد حليمنورا السلطي956
28العلوماكرمنورا الصفدي957
42جامعة بالد الشامحممد نورنوره سعدى958
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدنورهان القرن959
حجب شهادة غري مصدقةاآلداب والعلوم اإلنسانيةأمحدنيفني الزير960

38 من 29صفحة 



44الشريعةالزعيمهاجر النجالت961
40احلقوقبديعهادي املهر962
76طب األسنانعليهاشم الشعار963
17احلقوقعليهاين الغزايل964
24الرتبيةخالدهبة األصالن965
40جامعة االحتاد اخلاصةخضرهبة الشيخ966
79الصيدلةحممد قاسم هبه ابو هايله 967
45اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعوضهبه اجلرب968
42اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد عليهبه احلسيين969
33الرتبيةحسنيهبه الدويعر970
27اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اجمليدهبه الزارع971
36الرتبيةكمالهبه العرنوس972
53الصيدلةحممدهبه العلي973
42الرتبيةعليهبه حبيب974
42العلومانجي هبه خريبك975
34اآلداب والعلوم اإلنساينةوفيقهبه انصر976
47اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد نزارهدى بيازيد977
62الصيدلةصاحلهدى جعفري978
79احلقوقعبدوهدى حسن979
48الرتبيةكابريلهدى منصوراين980
27جامعة الرشيد الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياكفاحهدية األمحر981
37االقتصادحممد زايدهديل السيد982
36طب األسنانحممدهديل العلي983
67الرتبيةعبد العالهديل بيطار984
54الرتبيةعبد الكرميهديل شلحه985
56العلومبسامهديه رابعه986
64اهلندسة املعلوماتيةهيثمهزار خالد987
51احلقوقحممودهشام احلامد988
48تعليم مفتوح- االقتصاد مأمونهشام شيخ السروجيه989
34تعليم مفتوح- االقتصادرجبهشام قبالن990
39الفنون اجلميلةكمالهال اجلاري991
1000حجب البراز وصل جامعة بالد الشامحممد عصامهال السيد وهبه992

38 من 30صفحة 



45الشريعةعمرهال املصري993
74االقتصادكاميلهال حسن994
33العلوممحودهالله الصاحل995
59طب األسنانحممد خريمهام عبود996
74اجلامعة السورية اخلاصةحمي الدينمهام يعقوب اجلزائريل997
37اآلداب والعلوم اإلنساينةعصامهناء الدبيسي998
71اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةصفوحهناء شفوين999

28الرتبيةغازيهنادي الرباد1000
51اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةبسامهنادي السغبيين1001
56الشريعةموسىهنادي الشعباين1002
19اآلداب والعلوم اإلنسانيةيوسفهنادي صاحل1003
31العلومحممدهنادي انجي1004
51الفنون اجلميلةماجدهيا  عطاف 1005
47الرتبيةعبد اللطيفهيا البقاعي1006
84العلومحسنيهيا مجعه1007
74اآلداب والعلوم اإلنسانيةعليهيا حسن1008
45اآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيمهيا عيد1009
45الشريعةحممدهيثم نصر هللا1010
47االقتصادعليهيه زيتون1011
34الرتبيةفريدوائم األمحد1012
40تعليم مفتوح- االقتصاد حممد ساملوائل احلمصي1013
40االقتصادعليوائل شاهني1014
54اآلداب والعلوم اإلنسانيةعمروسام رزق1015
(إشعار دبلوم)حجب الرتبيةعمروسام شنوان1016
28احلقوقامحدوسام علي1017
36اآلداب والعلوم اإلنسانيةمأمونوسيم الصمادي1018
25الرتبيةخالدوصال االصالن1019
39اهلندسة املعماريةمسريوعد الدكاك1020
33االقتصادعيدوعد الفهد1021
67احلقوقابراهيموعد اتمر1022
39اهلندسة البرتوكيميائيةعيسىوفاء املالحديد1023
39الرتبيةزايدوالء الربيدي1024

38 من 31صفحة 



88اهلندسة املدنيةحممد مهديوالء البين1025
73اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةموفقوالء الصديق1026
84اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدوالء العلي1027
45معهد الشام العايلرضاوالء العنيد1028
36جامعة بالد الشامامحدوالء جربي1029
70اهلندسة املدنيةحممدوالء شاهني1030
1000حجب البراز وصل جامعة بالد الشاممنذروالء صفصف1031

54اهلندسة الزراعيةمجيل والء طحان 1032
45احلقوقندميوالء عكو1033
حجب وثيقة ترشيحاهلندسة املعماريةعبد الناصرايرا عمايري1035
51تعليم مفتوح- احلقوق سهيلايره عيسى1036
57االقتصادحسنيايزد حممد1037
47الرتبيةفايزايمسني الغزايل1038
34االقتصادحممد زايدايمسني املبيض1039
93اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعليايمسني النجار1040
51اآلداب والعلوم اإلنسانيةرضوانايمسني عثمان1041
24العلومسامرايسني احلداد1042
76اهلندسة التقنيةاتمرايمن احلراك1043
22احلقوقابراهيمايمن علي1044
25الرتبيةقاسمحيىي امللوح1045
59االقتصادعيسىيزن ابو عيسى1046
56اهلندسة االلكرتونيةتوفيقيزن امحد1047
42االقتصادحممديزن اخلريات1048
71االقتصادحممديزن جاموس1049
48تعليم مفتوح- االقتصاد صالحيزن خليل1050
50تعليم مفتوح- احلقوق ايسنييزن زيتون1051
45اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد الوكيليزن غامن1052
25االقتصادعايديسرى الذايب1054
36الرتبيةسالمهيسرى السالمه1055
54االقتصادغياثيعرب عبد هللا1056
33اهلندسة البرتوكيميائيةخضريعقوب اليعقوب1057
87طب األسنانامحديوسف اخلطاب1058

38 من 32صفحة 



14الرتبيةحممديوسف سعادات1059
33اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحسنيونس الصاحل1060

1017العدد الكلي
455عدد الناجحني
562عدد الراسبني
%44.74نسبة النجاح

ديما فرحت. د

عميد المعهد العالي للغات

ن. د. أ نايف الياسي 

ية ن رئيسة قسم تعليم اللغة االنكلي 

38 من 33صفحة 



العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم

79اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةشاهامحد جعفر1

90اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةحسنياسيمه احلسني2

62تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةمنرياهلام معمر3

57اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةأمحدآالء برعيش4

62اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةمجالبشرى دبني5

60اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةعليحسني حريدين7

53اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةتركيمحادي االمحد العبد8

67تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحممد مأمونرشا السبينايت9

57اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةحممدرضوان القيق10

51تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةزكوانروان حليب11

82اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةمروانرمي راشد12

59تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةعمرسهام الزايد13

53تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةعادلصفاء ابو امساعيل15

60تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةممدوحصفاء سقرق16

65تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةسامرُعال خملص17

94اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةجندتعبد اهلادي احلسني18

53تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحممودعفاف قدسي احلسيين19

73اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةامحدعلي يونس20

62اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةعويدعيسى كليش21

59اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةجربغالب ابو ريش22

48اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةغسانغفران اجلهماين23

73تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحممد اتمرالان الصغري24

54تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحيىيليزيت خضور25

59تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحممد وسيمماسه الدقاق26

57اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةسليمانجمدي الشيحاوي27

73اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةيوسفحممد املر28

77تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةيوسفحممد غامن29

    2019/11/12تاريخ االمتحان 

 نتائج الطالب المتقدمين المتحان المقدرة اللغوية للماجستير

أدب إنكليزي

38 من 34صفحة 



42تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةموسىمضر احلمد30

45تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحممد عليمنار النعسان31

51اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةعماشمنور احملمد الفاضل32

80تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةنصرمهند الشعباين33

67تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةحممد خريمهيب الليل34

54اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةسيف الدينانداي عثمان35

47تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم االنسانيةبشرينرفه خضر36

37اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةحممد ساملنور القوادري37

88اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةماهرنور محامي38

59اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةقاسمنورا سليمان39

53اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةحسنهبه ابراهيم40

74اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم االنسانيةعائدهبه علي41

39العدد الكلي

19عدد الناجحني

20عدد الراسبني

48.72نسبة النجاح

عميد المعهد العالي للغات

ن. د. أ نايف الياسي 

ية ن رئيسة قسم تعليم اللغة االنكلي 

ديما فرحت. د

38 من 35صفحة 



العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم
27اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفيصلامحد الشيخ امحد1
30اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةماهرامحد النصار2
30اهلندسة الكيميائية والبرتوليةخالدامحد نصر3
47جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةسعيداهلام احلمراوي4
53الزراعةحممد بشريأيهم قدور6
71الصيدلةحممدحسني الديراين7
37فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةرفعترؤى العلي8
44الرتبيةزيدرله احلليب9

82احلقوقحممدرنيم القاضي10
36جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد هللاسامي عبد الوهاب11
45الطب البشريقاسمسلطانه صديقه12
84جامعة بالد الشاممحدوسوسن رجب13
30الرتبيةعوادصفاء العربيد14
24علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةجوهادصفاء فرج15
22احلقوقعداننعبري املوسى16
62الصيدلةمحزهعلي شداد17
37الرتبيةحسانفاطمه عفاره18
44علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممودفوزيه العباس19
37اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةبشريحممد خري رمحة20
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