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47الزراعةدحامجواهر اخللف احلسن293
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70اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةخليلجورج رايشي294
65اهلندسة املدنيةأسعدجورج عرموش295
87الطب البشريمنورجول الضرير296
90اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياحناجويل الياس297
59اهلندسة املدنيةعباسجوليا امسندر298
84اهلندسة املدنيةرضوانجياان خلف299
59احلقوقامحدجيداء منصور300
42الرتبيةكاملحامت ابو سيف301
59مهكحسامحامت الغيث302
76الطب البشريبشارحازم اجلاسم303
73طب األسنانغسانحبيب حيدر304
91طب األسنانامحدحسام الرفاعي305
57اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةامحدحسام حجره306
51الزراعةسعيدحسام حسن307
57السياحةكمالحسام سلمو308
70اهلندسة املدنيةعبد السالمحسام عفا الرفاعي309
44اهلندسة امليكانيكيةحممدحسام علي310
68اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممودحسام حماميد311
54التطبيقيةامحدحسان االمحد312
48تعليم مفتوح- احلقوق حممد فتحيحسان السقا313
62الطب البشريعليحسان حسني314
42اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةهاشمحسان سعود315
60طب األسنانامحدحسن ابراهيم316
68الطب البشريابراهيمحسن البزال317
64طب األسنانقاسمحسن احلسن318
88العلوميوسفحسن احلسن319
44الزراعةانفعحسن احلسني320
88اهلندسة املعماريةمرعيحسن شيين321
88اهلندسة املدنيةفاطرحسن طريز322
64احلقوقعليحسني احلسني323
22لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعليحسني العبدوش324
47العلومحممدحسني الكيالين القادري325
77االقتصادحممودحسني املصري326
25الرتبيةامحدحسني حاج علي327
حجب نتيجة الستكمال األوراقالزراعةعليحسني حسن328

39اهلندسة املعماريةمسريحسني سعد الدين329
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64اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةصاحلحسني شاهني330
76العلومحممدحال دايب331
42اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدحليمه عقصه332
36اهلندسة البرتوكيمائيةكمالمحادي احملمد333
42الزراعةوليدمحدو محدون334
45االقتصادأمحدمحزه خاروف335
64العلوممعنمحزه هواش336
80اجلامعة الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياعبد املنعمحنان البيش337
50الزراعةجمد الدينحنان القادري339
24االقتصادنذيرحنان عنطوز340
59الزراعةعبد الكرميحنان عيسى341
37الرتبيةعليحنان نعنوع342
27الرتبيةحيىيحنيفة طفاش343
54االقتصادانسحنني العمور344
59العلومحسانحنني املوسى345
80الطب البشريابراهيمحنني حسن346
80الصيدلةمعتزحنني ديب347
56اهلندسة املدنيةمنصورحيان غامن348
79الطب البشريأمحدحيان مرمي349
59العلومعليحيدرة غامن350
82العلومهاينحيدره صاحل351
30العلومعبد الرزاقخالد األطرش352
70اهلندسة البرتوكيميائيةوليدخالد الزعيرت353
65جامعة املأمون اخلاصة للعلوم والتكنولوجياعبداحلكيمخالد درويش354
حجب نتيجة الستكمال األوراقاهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعز الدينخالد دلة355

71العلومحممودخالد مسيسم356
80اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةامحدخالد عبد الناصر357
84جامعة الريموك اخلاصةوليدخالد عزو358
79اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد اجمليدختام سليمان360
59احلقوقعبد القادرخدجية الرمحون361
76الفنون اجلميلةحسنيخلدون فلحوط362
34الزراعةاجعيفانخلف العثمان363
90اهلندسة املعماريةمنصورخلود البحري364
62الطب البشرياندرخليل علي365
54العلومهيثمخريية حني366
36اتريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليماندارين احلكيم367
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36اعالماآلداب والعلوم اإلنسانيةاثبتدارين حسن368
91العلومحمموددارين صقر369
54تعليم مفتوح- احلقوق تركيداليا سلوم370
74االقتصادمسريداليا عبد الكرمي احلجازي371
62اهلندسة الزراعيةعصامداليا مراد372
82الطب البشريغسانداليه األيويب373
56اهلندسة املعماريةحممد ايسرداان الشويكي374
37الرتبيةفايزدانيال دغمه375
96اهلندسة املعماريةاميندانيال صبح376
30االقتصادحممد جمددانيه احلليب377
48العلوموليددانيه عرايب378
44الطب البشريعدانندانيه عويص379
37الزراعةعالء الديندعاء األيويب380
37لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد خالددعاء الدغلي381
59الطب البشريممتازدعاء السمان382
44العلومحممددعاء القادري383
31الرتبيةغازيدعاء رضوان384
88لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدودعاء شرف الدين385
67العلومأمحد راتبدعاء صادق386
44العلومحممددالل شاهني387
40الرتبيةعماد الديندنيا املوسى389
54علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةدهامدنيا حممد390
30العلومحممدسعيددوست عبدهللا391
91الطب البشريصفوانداي املسعد392
44جامعة قرطبة اخلاصةحممدداير جاسم393
57اهلندسة املدنيةمرواندايان ابو راس394
57العلوم السياسيةمنصوردايان شباين395
36احلقوقحمموددايان قموحي396
22الفنون اجلميلةحساندايان مقلد397
34السياحةاديبدميا شلهوم399
60اجلامعة العربية الدولية اخلاصةمنذردميا صفااي400
99طب األسنانعبد العالدمية عبد401
82طب األسنانحمموددميه املرااييت402
82العلومحممددميه خطبا403
65الزراعةعاطفدينا القدار404
45جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدذكرى الناصر العبد الرحيم405
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40اهلندسة الزراعيةمدحتذو الفقار جنيد406
56الرتبيةمحودرؤه حديفه407
36االقتصادأمحد رفعترؤى البريقدار408
59طب األسنانامينرؤى الدايه409
24احلقوقيوسفرؤى الشعار410
57طب األسنانماجدرؤى جريودي411
79طب األسنانفوزيرؤى حسن412
36العلوم السياسية ابراهيمرائد اجلدوع413
42اهلندسة املعلوماتيةعليرائد الفرحان414
19احلقوقيوسفرائد املنجر415
42الرتبيةحممدرائد الياسني416
62العلومعبد هللارابعه هنيدي417
30الرتبيةنوارراشد البكر418
84املعهد العايل للدراسات والبحوث السكانيةفوازرافع الشماط419
82الرتبيةصخرراما الرشيد420
84االعالمنصرراما الشعباين421
76طب األسنانمنيفراما الشويف422
37الرتبيةنضالراما النواقيل423
25فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدراما حسون424
71طب األسنانحممد عمادراما مراد425
68الفنون اجلميلةحيىيراما مسعود426
45اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةخالدرامز عبد القادر427
79اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةمسيحرامي ابو علي428
42الشريعةحممد مجالرامي البقاعي429
77الطب البشريعبد الرمحنرامي التويين430
54اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةصاحلرامي صاحله431
40الزراعةنضالرامي عماد432
40الرتبيةعبد هللارامي حممود433
40احلقوقندميرامي مسلوب434
42االقتصادبدررانيا التوبه435
44الرتبيةفريدراويه االطرش436
36العلومعليرأفت السالمه437
71اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعامرراب شرعان438
34مكتباتاآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدرابب امحد440
40االقتصادخالدرىب ابو سبلة441
64العلوماسامةرىب توبه442
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44الرتبيةفاخررىب مشسني443
42الطب البيطريكمالربيع داود444
54الرتبيةعبد الرمحنرجاء الرفاعي445
48اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدرمحه عبود446
59الصيدلةامحدرزان املوسى447
67اإلعالمحممدرزان حبش448
77الطب البشريحممدرزان زهره449
71الرتبيةنزاررزان كنعان450
30تعليم مفتوح-  االقتصاد ابراهيمرزان نعمان451
31االقتصادمنذررشا اجلودي452
40العلوم السياسيةامحدرشا السهلي453
27لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةهيثمرشا الشعراين454
45االقتصادبسامرشا النمريي455
36الزراعةموفقرشا بكور456
82اهلندسة املعلوماتيةعبد احلكيمرشا خريي457
90اهلندسة املعماريةمنصوررشا زين458
88الصيدلةاسدرشا كسريي459
48اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعنادرشدي االمحد460
70تعليم مفتوح- احلقوقعماد الدينرشى سليمان461
90الطب البشريتيسريرشيد قنرب462
36احلقوقحممدرضوان مراد463
62االقتصادفارسرغد الطري464
59العلومحممد عيدرغد الويش465
54اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةهباء الدينرغد تركيه466
47العلومحممد خريرغد شحاده467
59االقتصادعبد الرمحنرغد الال468
73الفنون اجلميلةسلمانرغدان عبد الباقي469
42االقتصادحممد نزاررفاء العدوي470
67اهلندسة املدنيةحممودرفيف محاد472
57العلومحممد خريرقية حسني473
30العلومجهادرقيه النايف474
82االقتصادموسىركان عبد هللا475
56االقتصادموفقران حلواين476
96احلقوقابراهيمران سالمة477
85العلومامحد رامزرنيم التكرييت478
60طب األسنانحممد نزيهرنيم العص479
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77لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةأمحدرنيم الفحام480
53االقتصادبسامرنيم اللحام481
54الرتبيةبشاررنيم محيدو482
47لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمجالرنيم خوالين483
حجب نتيجة الستكمال األوراقلغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد فائزرنيم رضا484

82اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةمفيدرنيم زهره485
47لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدرنيم سعد486
62طب األسنانمعتزرنيم سليك487
73اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعليرنيم صايف488
57علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةامينرنيم موالدي489
76جامعة القلمون اخلاصةعليرهام السيد امحد490
54العلومكمالرهام ديب491
57تعليم مفتوح- اإلعالم طاهررهام علي492
65االقتصادحكمترهف البدين493
33اتريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليمانرهف اجلبني494
79العلومعبد الرؤفرهف الشرجبي495
76الطب البشريحممد عداننرهف النحاس497
50الزراعةخالدرهف مجعه498
79االقتصادعبد العزيزرهف خريبك499
71اهلندسة امليكانية والكهرابئيةعليرهف درويش500
47الرتبيةبسامرهف دسوقي501
71لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدرهف شاكر502
47تعليم مفتوح- االعالم مسريرهف شحادة503
54الزراعةمجيلرهف شحوبر504
59االقتصادحممد ابسمروان اخلشي505
44الرتبيةابسمروان الكوركي506
59االقتصادجونروان حافظ507
51اهلندسة املعماريةحممد امينروان حربة508
77اهلندسة املعماريةحممد عداننروان حربه509
80االقتصادزايدروان محامه510
70اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحافظروان خطاب511
45العلومبسامروان رمحان512
34االقتصادحممدروان جنم513
31احلقوقشريورودنك حممود514
79اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةيوسفروال النجم515
34الشريعةامحدروال النشوايت516
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77تعليم مفتوح- احلقوقحممدروال عيسى517
53فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةزايدرويدة خالد518
57الرتبيةفهيمرمي اسعد519
39جامعة الشام اخلاصةطهرمي الرابصي520
80اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةخليلرمي العضل521
44لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدرمي العليب522
36الرتبيةمروانرمي املسرب523
91االقتصادحممد منذررمي النوري524
51احلقوقحسامرمي صبحه525
68جامعة الرشيد الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياتيسريرمي عابوره526
53الرتبيةسهيلرمي عثمان 527
40اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعليرمي غصن528
76االقتصادحممد وليدرمي انصر529
59االعالمامريرمي يوسف530
30الرتبيةحممدرميه الذايب531
54العلومامحدزبري الفياض532
82العلومحممد هباءزكراي السعدي533
39تعليم مفتوح- االقتصاد عبد املنانزكراي النكديل534
51االقتصادخليفهزكراي عيد535
44احلقوقحممد راتبزهراء علي536
40العلوم السياسيةحممدزايد عوض537
حجب نتيجة لوجود خمالفة امتحانيةتعليم مفتوح- احلقوق امينزيد تلمساين538

42االقتصادحممدزين امحد539
44الرتبيةخالدزينب االبرهيم540
42احلقوقعليزينب البليخ541
53االقتصادحسنزينب العرنوس542
56احلقوقجاسمزينب العكاشة543
68اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحيىيزينب خالد544
31جغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحيىيزينب دعبول545
56اهلندسة املدنيةساميزينه طليعه546
59االقتصادامحدساجده القطيفان547
70اهلندسة البرتوكيميائيةعبدهللاساره االمحد548
53الرتبيةمصطفىساره البيصه549
71اهلندسة املعماريةانطونساره الصاد550
65طب األسنانحممد عليساره املنجد551
74الطب البشريعليسايل حسن553
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53اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةمصطفىسامر ابو شاكر554
76اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةبشريسامر اجلاموس555
67اهلندسة املدنيةيونسسامر الديري556
47العلوموجيهسامر وهىب558
82طب األسنانوديعسامي البطل559
82طب األسنانمجالساندي الشناعه560
73السياحةعبد احلميدسبأ ابو دحلوش561
53طب األسنانحتسني شاكرسجى الشجالوي562
82اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعليسحر امحد563
77اإلعالمعليسدره احلسني564
68جامعة اجلزيرة اخلاصةمجيلسعد عكل565
36الزراعةعبدهسالم العكله566
70االقتصادانجح عبد الزهرةسالم الفضلي567
70الطب البشريحسنيسالم اللقيس568
84طب اسنانخليلسالم بالغي569
53الرتبيةحممد نبيلسالم خطاب570
90االقتصادعليسلمى البيضة571
71احلقوقعبدوسلمى نكد572
91الطب البشريمسريسلوم سلوم573
70احلقوقامحدسلوى عدي574
57تعليم مفتوح- احلقوق انورسليمان خوالين575
87اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةنزيهسليمان سعيد576
56اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةامينسليمان عبدو577
74 اجلامعة الدولية اخلاصةحممد أسامهمساء الكرم578
82الرتبيةغطفانمساح القادري579
71العلومهيسممساح حالق علوان580
50لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد القادرمسارا سرحان581
82اهلندسة املدنيةمجالمسر ابوخازم582
79الطب البشرييوسفمسر محدان583
36الطب البيطريعاطفمسري العامسي584
79اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممد عليمسرية نظام585
53لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد فايزسناء احلموي586
50علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اجمليدسندس احلريري587
44الرتبيةساملسها السبع588
27اهلندسة املعلوماتيةحممودسهيل رؤوف بك589
77اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعوادسوار العواد590
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42الفنون اجلميلةحممدسوار غرز الدين591
42اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدسوريه السعود احلمود592
91الطب البشريطارقسوزان عبدو593
59العلومرفيقسوزان عيسى594
82الطب البشرياسحاقسوزان غيبور595
50الزراعةمروانسوزاان ابو راس596
40معهد الشام العايلعز الدينسوسن الشماع597
84الزراعةرشيدسوسن نرش598
54احلقوقمحودشادي العلي599
50الزراعةديبشذا امحد600
27الرتبيةخالدشذا احللبوين601
71الطب البشريجاد هللاشذا أبو مغضب602
30لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدشذا ليال603
50الرتبيةغسانشذى ابو خالد604
47العلوم السياسيةابراهيمشذى النجار605
97الصيدلةحسنيشذى حيدر606
71الصيدلةيوسفشذى شرف607
50جامعة الشام اخلاصةمروانشذى عصيده608
74الرتبيةايسرشذى عريوض609
80الطب البشريامحدشروق مستو610
44مكتباتاآلداب والعلوم اإلنسانيةخلدونشريف ديركي611
79لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةشهابشرين الشماط612
76لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد جهادشفاء اخلراط613
53االقتصادغالبشفاء رمحه614
73الطب البشريعبد العزيزشفاء عز الدين615
71اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةكمالمشسه جركس616
51االعالمقاسمشهد ادريس617
82طب األسنانحممد نزارشهد احلياة امللقي618
80الطب البشريامحدشهرزاذ امحد619
85الزراعةيونسشيار امساعيل620
62العلومعماد شريين هالل621
56تعليم مفتوح- احلقوق ابراهيمصاحل احلسني622
33احلقوقماهرصاحل الرفاعي623
85الطب البشرييوسفصاحل مرعي624
53علم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةنزيهصبا احلاج علي625
64اإلعالمبسامصبا شريف627
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91الصيدلةشاديصبا ايزجي628
70اهلندسة املدنيةامحدصباح كلش629
31االقتصادمازنصبحي سويلم630
28 اجلامعة السورية الدولية اخلاصةحسينصخر احلاج موسى631
33جامعة االحتاد اخلاصةصبحيصفا الرجا632
64الطب البشريامحدصفاء ابراهيم633
28الفنون اجلميلةعداننصفاء الناصر634
77احلقوقعطافصفاء بالن635
47الرتبيةحممدصفاء داوود636
27لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفوزيصفاء صفا637
54الرتبيةنذيرصفاء عبد الرزاق638
47الشريعةماهرصفاء واعظ639
87الطب البشريعداننصفوان يعقوب640
47العلومحممدصالح الدين بكر641
59اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةشبليضحى كشور642
96الطب البشريرايضضياء احلاج علي643
64اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةهيثمضياء عميص644
65تعليم مفتوح- االقتصاد بسامطارق الرجب645
50اهلندسة املدنيةزايدطارق الصياد646
20لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعايدطارق احملمد647
82العلومخالدطارق املعيوف648
50الزراعةامحد طارق النصريات649
47االقتصادزايدطارق حطيين650
حجب نتيجة الستكمال األوراقالطب البشريحممودطارق حالوة651

73اهلندسة املعماريةصبحيطارق رسالن652
62اجلامعة العربية الدولية اخلاصةعمادطارق عنتابلي653
67الطب البشريفيصلطارق مناع654
70العلومهاينطالب الورعه655
54التطبيقيةعداننطالل العبيدات656
77اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةرجبعائشه العلي اجلوار657
44اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعالء الدينعائشه عبد الرزاق658
30الفنون اجلميلةنوافعاصم الرهبان659
67التعليم املفتوح- االقتصادحممد عصامعامر العيد661
28االقتصادابسلعامر القوتلي662
90اهلندسة املعلوماتيةوجيهعامر جراده663
85اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةصاموئيلعبد االحد حنا664
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48اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةتيسريعبد الباسط حممد665
28التمريضحممدعبد اجلليل الساير666
42اهلندسة املدنيةحممدعبد احلكيم الدايل667
42فلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدهللاعبد احلميد الداوود العطيه668
45اهلندسة املعماريةمحودعبد احلميد بدوي669
42احلقوقمنصورعبد الرمحن اسامي670
27الزراعةفضلعبد الرمحن احلريري671
28الشريعةعبد الرزاقعبد الرمحن اخللف672
20اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةفهدعبد الرمحن املطلق674
40التطبيقيةعصامعبد الرمحن بنكه العدس675
59االقتصادمسريعبد الرمحن بيازيد676
24جامعة بالد الشامغسانعبد الرمحن حجازي677
56اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدعبد الرمحن رفاعي678
37العلومحممدعبد الرمحن عبد احلق679
88الطب البشريانورعبد الرمحن عبد اهلادي680
33الشريعةامحدعبد الرمحن انصر681
33الشريعةابراهيمعبد الستار السالمه682
76اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةصاحلعبد السالم حنفي683
57الطب البشريمحدوعبد القادر احلجي خلف684
48العلومحممدعبد القادر احلميد685
57الشريعةحسنعبد القادر الكردي686
74احلقوقحممودعبد القادر املعراوي687
37اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةجاسمعبد الكايف كنج688
36اهلندسة البرتوكيميائيةعداننعبد الكرمي االمحد689
51اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةهنارعبد الكرمي احلنوت690
27اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةعبد النيبعبد الكرمي املوصلي691
30العلومبسامعبد هللا ابراهيم692
67الطب البشريحممدعبد هللا ابو ماضي693
60تعليم مفتوح- احلقوق مروانعبد هللا االمحد694
36اهلندسة املدنيةخلفعبد هللا الضبع695
62اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممد ايسنيعبد هللا الفواخريي696
56اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدعبد هللا محود697
53العلومديبعبد هللا دامر698
54العلوم السياسيةعبد احلميدعبد هللا علي699
59اتريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةأمحدعبد هللا علي700
36اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةفؤادعبدهللا العساف703
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67طب األسنانحسنعبيدة جحا704
85طب األسنانصقرعبيده الغضبان705
91الطب البشريحممد رضوانعبري السعيدي706
93العلومابراهيمعبري الشويخ707
34لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنيعبري الصاري708
70العلومحممد زكيعبري بزازي709
80الطب البشريحممدعبري حيدر710
64الصيدلةعبد هللاعبري مرضعه711
50الزراعةنبيلعبري معال712
25الرتبيةعليعبري مهنا713
30الزراعةحسانعبري موسى ابشا714
27تعليم مفتوح- احلقوق سليمعدانن خوالين715
34اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةممدوحعدانن منيين716
56لغة عربيةاآلداب والعلوم االنسانيةحممدعدي عاشور717
74اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةكيوانعدي كيوان718
74الرتبيةحممدعزه شراب719
20العلوم السياسيةعمرعصام الدين احلمي720
30العلوم السياسيةفهميعصام طحان721
64العلومحممودعصام علي722
24لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعوادعفاف اخللف723
47العلومرشيدعفاف عكاش724
50اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممد نورعفراء السيد725
37اجلامعة االفرتاضية السوريةسهيلعفراء يوسف726
90الطب البشريسليمانعقبه انفع حملي727
57االقتصادحسنيعال امحد728
67االقتصادحممد سعيدعال االمري729
88الصيدلةسلمانعال البين730
56العلومفاروقعال العمرو731
59االقتصادسامرعال حافظ732
57احلقوقايسرعال حب الرمان733
54جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدعال ظريف734
59اللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنيعال كنعان735
48احلقوقحممدعالء ابو السل736
67احلقوقابراهيمعالء االبراهيم737
حجب نتيجة الستكمال األوراقجامعة الريموك اخلاصةهشامعالء الدين العنيد738

68العلومرفيقعالء الدين احملمود739
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68الطب البشريايوبعالء الشريف740
42طب األسنانحسنيعالء الكنعان741
48لغة فارسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعيسىعالء حسن742
39تعليم مفتوح- االقتصاد يوسفعالء حسني743
65جامعة الرشيد الدولية اخلاصة للعلوم والتكنولوجياعبد الرؤوفعالء عوض744
48العلوممسلمعالء غامن745
57الطب البشريحسنيعلوة العدية746
47االعالم تعليم مفتوحماجدعلي اسكندر747
37العلوم السياسيةحسنعلي احلداد748
60احلقوقراتبعلي احلصوه749
51الزراعةسليمانعلي السلوم750
44جامعة قاسيون اخلاصة للعلوم والتكنولوجياصديقعلي السيد رمضان751
39مسريالرتبيةعداننعلي الشحود752
54الطب البشريجاسمعلي العوض753
33الشريعةحممدعلي احملمد754
42اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةموسىعلي املصري755
77اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدعلي أسعد756
85تعليم مفتوح-احلقوق امحدعلي بركات757
45الزراعةحممدعلي هبلويل758
85االقتصادحسنعلي مجال الدين759
57احلقوقعبد الرمحنعلي رحيان760
33احلقوقاديبعلي سليمان761
79العلومهيثمعلي صاحل762
76اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةمنيفعلي ظبوط763
65اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةهيثمعلي عجيب764
74العلومحامتعلي علي765
47آاثراآلداب والعلوم اإلنسانيةجابرعلي علي766
85اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةأمحدعلي عمران767
44اإلعالمشاكرعلي قباقييب768
39اهلندسة املدنيةامحدعلي كلش769
84الطب البشريرمضانعلي حممد770
60الطب البشريامحدعليا خطاب771
50العلومحممد عرفانعماد الصواف772
77احلقوقحممد نذيرعماد الطيان773
33اتريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممودعمار الكنجو774
54العلومهايلعمار اهلوارين775
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74اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةهيثمعمار بشور776
71لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةتصدق حسنيعمار ايسر777
84الصيدلةعبدهعمر ابو عساف778
56الطب البيطريحسنعمر امحد779
73اهلندسة املدنيةعودهعمر احلسني780
77الطب البشريعثمانعمر العثمان781
33االقتصادحممدعمر العالن782
40جامعة اجلزيرة اخلاصة- اهلندسة املدنية عادلعمر احمليمد783
74اهلندسة املدنيةسهيلعمر حسن784
64اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةخالدعمر زينو785
73اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةبشارعمر سكر786
42اهلندسة املدنيةحممدعمر سالمه787
74اهلندسة املعماريةامحدعمر شحرور788
36الرتبيةحممودعمر علوش789
37الشريعةحممدعمران الشماط790
67االقتصادحممدعمران حاج محود791
13جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدعمران خواندي792
48االعالمعبد الكرميعمران رمضان793
48العلومامحدعمرو خليفة794
57االقتصادعداننعمرو سفر795
74اهلندسة البرتوكيميائيةسلمانعهد احلسن796
87اهلندسة املعماريةحممدعوض السيد797
44الزراعةعليعيده املصري798
25الرتبيةعبيدعيسى اخلزمي799
57الفنون اجلميلةحممدعيسى ساعود800
31معهد الشام العايلامحدعيسى عيسى801
56لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعمادغاده الصوص802
94لغة عربيةاآلداب والعلوم االنسانيةامحدغاده العبود803
93االقتصادمجالغايل سلوم804
22اتريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدغاان دعبول805
47تعليم مفتوح- احلقوق فضل هللاغامن احلسن806
31الرتبيةمنيفغدير اجلرمقاين807
54اهلندسة امليكانية والكهرابئيةبشارغدير حساين808
28تعليم مفتوح- احلقوق فوازغدير معروف809
54اهلندسة املعماريةبطرسغريس سلمون810
59الرتبيةامحدغزل املنعم811
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39االقتصادوائلغسان اخلليل812
37اهلندسة املدنيةندميغسان الصاحل813
71الزراعةخالدغصون امحد814
33تعليم مفتوح- الرتبية تركيغصون احملمد الكمش815
80العلومامحد راتبغفران الراييب816
47الرتبيةأدهمغفران الطويل817
33الزراعةفاخرغفران العتمه818
47الرتبيةامحدغفران العلي احملمد819
53كلية التمريضخالدغفران القاضي820
44اتريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمروانغفران شديد821
60الرتبيةعمرغفران شيخ خليل822
68اهلندسة املعلوماتيةحاكمغناء الناقوال823
42االقتصادماهرغىن صبان825
44االقتصادحممد سعيدغىن عبد اهلادي826
25جغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمنيفغياث اجلرمقاين827
37احلقوقموسىغياث حسني828
33احلقوقعمادغيث ابراهيم829
47العلومحممودغيث جاسم 830
40العلومخليلغيث شعبان831
65الطب البشريحممدغيداء الربداوي832
42الرتبيةامحد سعيدغيداء بطحه833
74اهلندسة املعماريةابراهيمغيداء فضه رضوان834
42االقتصادامحدغيداء كساب835
67العلومبشارغيداء كمال الدين836
68العلومامحدفؤاد العقله837
59الطب البشرينوفلفؤاد حمفوض838
57الرتبيةفوزيفاتن الربدقاين839
31السياحةحممدفادي املقداد841
57تعليم مفتوح- االقتصاد منيففادي شوفان842
93الطب البشريازحيافادي كاسوحة843
34تعليم مفتوح- الرتبية أمحدفاداي الفيصل844
70جغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةفيصلفادية حممد845
51اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدفارس احلشيش846
25اإلعالمعيسىفاضل الرميله847
39اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدفاضل عزيزه848
54الرتبيةعداننفاطمة العطا850
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70طب األسنانخالدفاطمة برادعي851
22لغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاسعدفاطمه اسعد852
54العلومحممد اكرمفاطمه الدعفيس853
53الرتبيةامحدفاطمه الرفاعي854
64مكتباتاآلداب والعلوم اإلنسانيةرمثانفاطمه السامل855
54الصيدلةامحدفاطمه الشبعاين856
60اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةحممدفاطمه الشيخ857
65تعليم مفتوح- احلقوق حسنفاطمه العجوز858
36احلقوقحممودفاطمه العسراوي859
45جامعة بالد الشامانصرفاطمه العيشات860
64العلوماندرفاطمه ابشوري862
85الطب البشريجاد الكرميفاطمه علي863
71طب األسنانهدوانفاطمه نوح864
73اهلندسة املدنيةسيف الدينفاطمه نور الدين865
87اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةمجالفايز مشاط866
62العلومحممدصالح الدينفتيح رابح867
65معهد الشام العايللبيبفراس بيضون868
53الزراعةرائدفرح البريق870
59االقتصادحممد نصوحفرح املفيت871
79الطب البشريمجعهفرح سليمان خالد872
56احلقوقحممودفلك عساكر873
34اهلندسة امليكانيكية والكهرابئيةراتبفهد صبحيه874
22جغرافيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدفواز األمحد875
50جامعة االحتاد اخلاصةغازيفيصل احللقي876
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480عدد الراسبني
%65.34نسبة النجاح

عميد املعهد العايل للغات

انيف الياسني. د. أ

رئيسة قسم تعليم اللغة االنكليزية

مدى صاحل. د
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 نتائج الطالب املتقدمني المتحان املقدرة اللغوية للماجستري

العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم
50اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمهديابراهيم القدور1
82اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبدهاريج االسدي2
68اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةامحداالء مخاش3
57تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيماالء شدود4
59اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةرضاأمحد احملسن5
65اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيمأمحد رسالن6
68اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليمانأريج سنجاب7
62اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد عداننبتول احلناوي9

91اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةقاسمبلقيس اخلطيب10
54اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليمحسام ابومحره11
68اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيممحيده الباغوز12
64تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد ابسمخالد دخان13
77اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدخدجيه النور14
90اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةامحددانه العريف15
74اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمشرفدعاء رشيد16
73اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد ذكيدعاء سالم17
77اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدرائده كامل18
79اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمسريراما احلموي19
67اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةوليدراب داهوك21
48اللغة االنكليزيةجامعة قاسيون اخلاصة للعلوم والتكنولوجياايهمرزان حممد22
62اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةصقررشا العفلق23

 2019/7/13اتريخ االمتحان 
أدب إنكليزي



64اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدرنيم سنبل24
73تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدزايد عثمان25
60اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةرايضزينب السعيد26
68اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنبيلسامي حلمي27
77اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةنبيلسانتا غايل28
62تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةفليفلسهري احلمادي29
64اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةبسامصفاء عثمان30
80اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعشويعبد احلكيم العدهان31
67اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةغازيعبد هللا فتال32
76اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممودعبري املرعي33
45اللغة االنكليزيةجامعة قاسيون اخلاصة للعلوم والتكنولوجياحممد ديبغزل خطاب شهله34
60اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدفرح الكدور35
82اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدملا ايغي36
56تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةحيىيليزيت خضور37
حجب نتيجة الستكمال األوراقاللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد رضوانلينا خونده38

77تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةخلدونماسه جلنبو39
53اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليمانجمدي الشيحاوي40
62تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةايسرمروى الرتك41
64اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممودمرمي العبود42
65اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اهلاديمرمي شيخ ابراهيم43
37تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةموسىمضر احلمد44
70اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةامحداندين فهد45
80اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعداننانظك وهيب46
76اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةميسرندى القصيبايت47
48تعليم مفتوح- ترمجة اآلداب والعلوم اإلنسانيةبشرينرفه خضر48
48اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اجمليدنور احلريري49
50اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد ساملنور القوادري50
60اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةطاللهالة احلسيين51



44اللغة االنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنيوسن الياسني52
53اللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدوليد العزره53

51العدد الكلي
36عدد الناجحني
15عدد الراسبني
%70.59نسبة النجاح

عميد املعهد العايل للغات

انيف الياسني. د. أ

رئيسة قسم تعليم اللغة االنكليزية

مدى صاحل. د



 نتائج الطالب المتقدمين المتحان المقدرة اللغوية للماجستير

العالمةالقسمالكليةاسم األباالسمالرقم
25جغرافيةاآلداب والعلوم االنسانيةسعيداهلام احلمراوي1
30احلقوقعمرايناس املصري2
21الرتبيةصياحآيه مسيط3
38تعليم مفتوح- االقتصاد جالل الدينإايد عابدين4
33لغة عربيةاآلداب والعلوم االنسانيةحممدبتول قرعوش5
25االقتصادلؤيجيهان املاضي6
44احلقوقامحدحسن املصري7
43العلومعبدهدعاء عرايب9

49االقتصادامحدرشا البقاعي10
30جغرافيةاآلداب والعلوم االنسانيةعبد هللاسامي عبد الوهاب11
52احلقوق يوسفساندرا بطرس12
33الطب البشريعبد الرمحنسعيد الفروان13
38الطب البشريقاسمسلطانه صديقه14
41الرتبيةنعمانمساء عبد للي15
35الرتبيةفوازشذا اجلباعي16
40االقتصادحممدعائشه اللحام17
57اهلندسة الزراعيةجهادعلي خليل18
29الرتبيةحيىيفاطمة عيسى19
38الرتبيةحسانفاطمه عفاره20
33علم اجتماعاآلداب والعلوم االنسانيةحممودفوزيه العباس21
47العلومعبد الكرميلبىن الربين22
22آاثراآلداب والعلوم االنسانيةامحدماجده رابح23
33الرتبيةاسليمانحممد صاحل الشنتوري25
30لغة عربيةاآلداب والعلوم االنسانيةمصطفىحممد قاسم الطحان26
19الرتبيةحسنيحممود العياف27
32الرتبيةعبدومرام الشيخ28
30الرتبيةعليمىن العبد هللا29
83تعليم مفتوح- الرتبية نقوالمرييه عبيد30
43الرتبيةلؤيميسره بدور31
19اتريخاآلداب والعلوم االنسانيةخليلنعيمه الغصني32

30العدد الكلي

 2019/7/13تاريخ االمتحان 

اللغة الفرنسية كافة الكليات



3عدد الناجحني
27عدد الراسبني
%10نسبة النجاح

رئيس قسم تعليم اللغة الفرنسية

يوحنا الالطي. د
عميد املعهد العايل للغات

انيف الياسني. د. أ



العالمةالكليةاسم األباالسمالرقم

73اآلداب والعلوم اإلنسانيةصاحلامحد حممود1
56اآلداب والعلوم اإلنسانيةاسامةاسالم امام2
37اآلداب والعلوم اإلنسانيةامحدأريج اهلادي3
62اآلداب والعلوم اإلنسانيةحمي الدينابسل احلريف4
33اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الرزاقاتله شاهني5
65اآلداب والعلوم اإلنسانيةوليدخالد العبد هللا6
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدصفاء عبود7
50اآلداب والعلوم اإلنسانيةامساعيلفادي امساعيل8
76اآلداب والعلوم اإلنسانيةعوضفاداي سعاده9

51اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد وجيهفاطمه صاحل10
33اآلداب والعلوم اإلنسانيةابراهيمليلى حسني11
47اآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد الغفارمؤمن الشماط12
65اآلداب والعلوم اإلنسانيةحممد متيمحممد عمار اخلن13
71اآلداب والعلوم اإلنسانيةخلدوننور خادم االربعني14
60اآلداب والعلوم اإلنسانيةانظمنريمني احلاج15

15العدد الكلي
7عدد الناجحني
8عدد الراسبني
46.67نسبة النجاح

عميد املعهد العايل للغات

انيف الياسني. د. أ

 نتائج  الطالب المتقدمين المتحان المقدرة اللغوية للماجستير
                      2019/7/13تاريخ االمتحان 

أدب فرنسي

رئيس قسم تعليم اللغة الفرنسية

يوحنا الالطي. د


