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 النتيجة العالمة كتابة   العالمة رقما   االسم الثالثي الرقم االمتحاني م

 راسب ثمانٌة و عشرون    آحمد بسام عبد الرحمن      

 ناجح إثنان و ستون    آالء خالد عواد      

 ناجح ثالثة و خمسون    آالء عمر الجاسم      

 ناجح خمسة و ستون    آٌة سامر األصفر      

 ناجح أربعة و خمسون    آٌه بشار غنم      

 ناجح ثالثة و ستون    آٌه عبد الرزاق تقً     

 ناجح سبعة و خمسون    أحمد حسٌن األحمد      

 براس خمسة عشر    أحمد خالد الٌوسف      

 ناجح خمسون    أحمد فارس عبد الرحمن      

 ناجح ثمانون    أحمد محمد الحالول       

 راسب خمسة و عشرون    أدهم علً السوٌدان       

 ناجح ثالثة و ثمانون    أصالة برهان الدٌن نجم       

 ناجح إثنان و ستون    أمٌرة أحمد سمك       

 ناجح تسعة و خمسون    جأنس عبد الرحمن الكن       

 راسب سبعة عشر    أنور محمد المزعم       

 راسب خمسة و ثالثون    أٌمن مصطفى الدراج       

 راسب سبعة و أربعون    أٌهم سرور عبد الرحمن      

 راسب ثمانٌة و ثالثون    أٌهم عبد العزٌز الحمود     

 راسب نسبعة و ثالثو    أٌهم مصطفى الفرا       

 ناجح إثنان و ثمانون    ابتسام عمران العمر البرازي      

 راسب أربعة و ثالثون    ابراهٌم حسن الخلٌل       

 ناجح ثمانٌة و خمسون    ابراهٌم عبد هللا حجارٌن       

 راسب أربعة و أربعون    ابراهٌم مامون الجمل       

 راسب عشرون تسعة و    ابراهٌم مصطفى الخلٌف     

 راسب تسعة و أربعون    ابراهٌم موسى الشٌخ موسى       

 ناجح أربعة و ستون    احمد ادهم العمر       

 راسب إثنان و أربعون    احمد جاسم ضفار     

 راسب ثمانٌة و أربعون    احمد خلدون الشرٌف       

 ناجح إثنان و ثمانون    احمد سمٌر الشربعً       

 راسب تسعة و عشرون    احمد عمر جعفر       

 راسب خمسة و عشرون    احمد فجر العبد هللا       
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 راسب أربعة و عشرون    احمد محمد العلً      

 راسب ثالثة و عشرون    احمد ولٌد الحالق       

 راسب تسعة و عشرون    احمد ولٌد المصري       

 ناجح انونثم    اسامه أحمد رزوق      

 راسب أربعة و عشرون    اسامه احمد المشعل       

 ناجح خمسون    اسامه اكرم كلثوم       

 ناجح تسعة و خمسون    اسامه محمد السوٌدان       

 راسب تسعة و عشرون    اسامه محمود الخلوف      

 راسب خمسة و أربعون    اسراء عبد الكرٌم الحسن       

 ناجح سبعة و ثمانون    ماعٌل وائل قاسماس       

 ناجح ثمانٌة و ستون    اسٌل منجد ٌوسفان       

 ناجح ثمانٌة و ستون    الهام خالد برادعً غنوم       

 راسب تسعة و عشرون    الٌن غالب االزون       

 راسب خمسة و أربعون    امجد خالد الجمال       

 راسب أربعة و أربعون    د هللاامل عبد هللا العب       

 ناجح أربعة و ستون    امل محمود علً      

 ناجح ثمانون    اٌلً عزٌز ابو عدله       

 ناجح ثمانٌة و سبعون    اٌمان مصطفى الحموٌه       

 ناجح ستون    باسل خلٌل الخلٌل       

 راسب أربعة و أربعون    باسل دعار الجمعة      

 ناجح إثنان و ستون    بتول حسٌن بواب       

 ناجح سبعة و خمسون    بتول عمر األحمد      

 ناجح خمسة و سبعون    براء فهد السعد       

 راسب ثمانٌة و ثالثون    براءه عبد الكرٌم العٌان       

 راسب ثالثة و أربعون    براءه محمد دٌب صباغ       

 راسب سبعة و عشرون    بسام أحمد العوض       

 راسب تسعة و ثالثون    بشار حسٌن العلً       

 ناجح ثمانٌة و خمسون    بشرى غسان العٌسى       

 ناجح خمسون    بشٌر جمال الحمو       

 ناجح سبعون    بالل سلطان العرب       

 راسب خمسة و أربعون    بهاء محمد العمٌدي       

 ناجح تسعة و خمسون    د ضاهربٌان زٌا      

 راسب إثنان و أربعون    تولٌن علً عارفه      

 ناجح خمسة و خمسون    تٌماء صادق ابو عٌوش      

 راسب أربعون    جمال فواز العبود       



 الجمهورية العربية السورية

 البحث العلميو وزارة التعليم العالي

 ةجامعة حما

 المعهد العالي للغات
 

Syrian Arab Republic 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research   

Hama  University 

Higher Institute For Languages 

 

 

 

 راسب أربعة و عشرون    جمٌل محمد قدور       

 راسب سبعة و أربعون    جودي أحمد نجار       

 راسب ثالثون    جورج غسان طعمه       

 راسب ثالثة و أربعون    جونً رٌاض العساف       

 راسب أربعون    حازم عبد الحفٌظ القناص       

 راسب تسعة و عشرون    حازم عبد الحق الحموده      

 راسب إثنان و ثالثون    حافظ ابراهٌم الفطامه       

 ناجح تسعة و خمسون    حامد محمود الفٌاض       

 راسب سبعة عشر    حسام حمٌد العلً       

 ناجح سبعون    حسام سمٌر جزدان       

 راسب ثالثة و عشرون    حسن عبد الهادي سلٌمان الٌاسٌن      

 راسب إثنان و عشرون    حسن عبدو العكله     

 راسب خمسة و ثالثون    حسن علً موسى      

 ناجح ثمانٌة و ثمانون    ماهر عثمان اغا حسن       

 راسب إثنان و ثالثون    حسن محمود الٌوسف       

 راسب خمسة و أربعون    حسٌن عمر بلوظ       

 ناجح خمسة و خمسون    حسٌن غازي عبد الرحمن       

 راسب أربعة و عشرون    حسٌن مصطفى الحماده       

 راسب تسعة و عشرون    حسٌن واصل الخلف       

 راسب سبعة و عشرون    حمزه خالد ابراهٌم       

 راسب ثمانٌة و عشرون    حمزه محمد المحمد       

 راسب خمسة و عشرون    حمزه مهند الهندي       

 راسب ثالثون    حنان عمر العبر       

 راسب سبعة و ثالثون    حنان فجر جابر      

 راسب ثمانٌة و ثالثون    مد شربوطلًخالد أح      

 راسب تسعة و أربعون    خالد أحمد شٌخ أمٌن       

 راسب ثمانٌة و عشرون    خالد شحاده الدهش       

 راسب إثنان و ثالثون    خالد محمد الخلٌف       

 ناجح أربعة و خمسون    خالد محمد شكوه       

 راسب و أربعون تسعة    خالد هنٌدي عٌسى       

 راسب ثالثون    خالد ولٌد شنو      

 ناجح تسعون    خدٌجة محمد دٌب بعبر       

 ناجح تسعة و ستون    خدٌجه ماهر عرفه       

 راسب أربعة و عشرون    خدٌجه مصطفى الفرج       

 ناجح تسعة و خمسون    خلود محمد الشنانً       
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 ناجح تسعة و سبعون    وردانٌه زكرٌا ٌغم        

 ناجح ثالثة و خمسون    دعاء عبد الفتاح حماده        

 ناجح ثمانٌة و خمسون    دٌاال فٌصل أرحٌل        

 راسب سبعة و ثالثون    رئٌفه موفق الحالق        

 ناجح خمسة و ثمانون    راما عبد الكرٌم تركاوي        

 راسب ثمانٌة و عشرون    رامً عمر الناصر        

 راسب خمسة و أربعون    رامً ٌحٌى الغزي        

 راسب أربعون    رانٌا محمد الشدهان        

 راسب خمسة و ثالثون    ربا احمد خلوف        

 ناجح إثنان و ثمانون    رجاء عالء الدٌن حمٌدي       

 راسب ثالثة و عشرون    رحاب تركً كرزون       

 راسب ثالثة و أربعون    رزان منٌر العٌسى       

 راسب سبعة و عشرون    رشا احمد ابو شاهٌن        

 ناجح ستون    رشا زٌاد العلً        

 ناجح خمسة و ستون    رشا فائز غزال        

 ناجح سبعون    رشا ولٌد الهواري        

 سبرا سبعة و عشرون    رمه خالد علً        

 ناجح ثالثة و سبعون    رنٌم حازم كٌالنً       

 ناجح أربعة و ستون    رنٌم محمد اغٌد عثمان اغا       

 راسب سبعة و أربعون    رهام تمام الخطٌب        

 ناجح سبعة و خمسون    رهام عبد الكرٌم حلونداف        

 راسب ثالثون    رهف زٌاد المحمود االسماعٌل        

 ناجح سبعة و ستون    رهف كاسر زٌنو        

 ناجح سبعة و خمسون    روال سٌف الدٌن حسن        

 ناجح تسعة و سبعون    رونزا سلٌم نصر        

 ناجح سبعة و ستون    رٌتا نزار علوش        

 ناجح أربعة و ثمانون    رٌم عماد الدٌن الٌازجً       

 راسب سبعة و عشرون    خرسزٌد تمام اال        

 راسب ثمانٌة و عشرون    زٌد نبٌل حلبٌه        

 راسب إثنان و ثالثون    زٌنب محمد المصلط        

 ناجح خمسون    ساره خالد البكري        

 ناجح ثالثة و سبعون    ساره عبد السالم حلوم        

 حناج خمسة و سبعون    ساره عصام خلوف       

 ناجح خمسون    ساره موفق الحكٌم        

 راسب ثالثة و أربعون    ساهر عبد الرحمن العمر        
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 راسب ثالثة و أربعون    سعاد أٌمن سراقبً        

 راسب سبعة و عشرون    سلمان علً محفوض        

 راسب سبعة و ثالثون    سلٌمان رزوق كنعور        

 راسب ثمانٌة و ثالثون    حمد امٌن االبراهٌمسلٌمان م       

 راسب سبعة و ثالثون    سومر جمال الدٌن عٌد        

 ناجح خمسون    شادي محمد شمٌط        

 راسب أربعة و ثالثون    شاهر فارس العلً        

 ناجح إثنان و سبعون    شذى ولٌد فطوم        

 ناجح و خمسون تسعة    شرف رائد محفوض        

 ناجح ثمانٌة و سبعون    شهم بسام حمدون        

 راسب ثالثة و ثالثون    شٌماء خالد علً        

 راسب ثالثة و أربعون    شٌماء دحام سالم        

 راسب ثالثة و أربعون    صادق أٌمن حمود      

 ناجح خمسون    صفا عبد العزٌز المحمد        

 راسب إثنان و ثالثون    فا عبد هللا الجلطهص        

 راسب تسعة و ثالثون    صفا محمد المحمود       

 راسب ثمانٌة و ثالثون    صهٌب احمد حاصود        

 ناجح خمسون    صهٌب صفوان دروٌش        

 ناجح إثنان و ستون    ضحى محمد وحود        

 ناجح ستونأربعة و     ضحى نزار موسى        

 راسب سبعة و أربعون    ضٌاء علً العثمان        

 راسب أربعة و ثالثون    طارق فاروق العبد هللا        

 ناجح خمسة و خمسون    طارق ولٌد السلٌمان        

 راسب أربعون    طاهر محمود ماجوج      

 ناجح أربعة و خمسون    طه عامر طربٌن        

 راسب خمسة و أربعون    عبد الحسٌب شحاديطه        

 راسب تسعة و عشرون    طونً اٌلٌا مخول        

 راسب ثالثون    عامر خالد السبعاوي        

 ناجح ثمانون    عامر ٌوسف عالوي        

 ناجح تسعة و خمسون    عبد الحكٌم محمود عبد الرحمن        

 راسب ثمانٌة و أربعون    عبد الرحمن أحمد مصٌنً        

 ناجح خمسة و خمسون    عبد الرحمن تقً الضامن       

 ناجح سبعون    عبد الرحمن رشٌد ٌعقوب أغا        

 راسب سبعة و أربعون    عبد الرحمن رضوان قٌطاز        

 راسب أربعون    عبد الرحمن فواز الكفري        
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 راسب ثالثة و أربعون    عبد الرحٌم حسن عبٌسً       

 راسب خمسة و عشرون    عبد الرزاق جمعه عبد العزٌز        

 راسب سبعة و ثالثون    عبد الرزاق عدنان جوخدار       

 راسب ثالثة و ثالثون    عبد السالم غسان لحلح        

 راسب سبعة و عشرون    عبد السالم ولٌد دبوري        

 ناجح إثنان و ستون    احمد بكور عبد العزٌز       

 راسب أربعة و عشرون    عبد العظٌم حسٌن سودٌن       

 راسب ثالثة و ثالثون    عبد الكافً محمد خٌر فطراوي        

 راسب إثنان و ثالثون    عبد الكرٌم خالد المحمود       

 ناجح أربعة و خمسون    عبد الكرٌم عبد هللا الخلف        

 راسب إثنان و ثالثون    عبد هللا خالد العزو        

 راسب سبعة و عشرون    عبد هللا خالد المصطفى        

 راسب أربعون    عبد هللا عبد الكرٌم عبود        

 راسب ثمانٌة عشر    عبد هللا محً الدٌن المصطفى        

 راسب ثالثة و ثالثون    عبد الوهاب احمد العانً        

 ناجح ستون    عبٌده صبحً الشرٌف        

 ناجح أربعة و سبعون    عبٌده ماهر عرفه        

 راسب أربعة و أربعون    عدي خالد العرفً        

 راسب أربعة و أربعون    عدي محمد العمٌدي        

 ناجح ثمانون    عزه ٌوسف زحلوق        

 راسب تسعة و ثالثون    عصام محمد العتر        

 راسب خمسة و عشرون    عصام هٌثم نبهان        

 راسب إثنان و أربعون    عال محمد علً        

 ناجح ثالثة و ستون    عالء غازي الحسٌن        

 راسب أربعون    عالم غازي الفارس       

 راسب أربعون    علً احمد العلً        

 راسب أربعة و ثالثون    لحمودعلً حسٌن ا        

 راسب ثالثة و أربعون    علً عبد القادر الكنج        

 راسب إثنان و عشرون    علً عٌسى العبٌد        

 راسب تسعة و عشرون    علً فضل اسوٌد        

 راسب أربعون    علً فٌاض حمود        

 ناجح إثنان و خمسون    علً وائل زٌنو       

 ناجح تسعة و ستون    عماد عبد الرزاق وهبه       

 راسب ثالثون    عوض ابراهٌم العبٌد        

 راسب خمسة و عشرون    عوض عبد الرزاق بدٌوي        
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 راسب خمسة و أربعون    غفران أحمد األحمد       

 ناجح سبعة و خمسون    غنى ابراهٌم ابو حمود        

 ناجح إثنان و ستون    غنى عبد هللا المدهلل        

 ناجح سبعة و سبعون    غنى كرٌم دومط        

 ناجح إثنان و سبعون    غٌداء جمٌل عنقه        

 راسب أربعون    فادي محمود االسعد        

 ناجح ثمانٌة و سبعون    فادي مطٌع عوكان        

 ناجح سونخم    فاطمة محمد معترماوي       

 ناجح إثنان و خمسون    فاطمه عبد الحمٌد القدور        

 راسب أربعة و ثالثون    فاطمه عبد الواحد المصطفى        

 راسب تسعة و ثالثون    فراس أحمد شكٌران        

 ناجح تسعة و خمسون    فراس أٌمن عدره        

 راسب نثالثة و ثالثو    فوزٌه سامر دعبول        

 ناجح إثنان و ستون    فٌصل خالد الشٌخ        

 ناجح ثالثة و خمسون    فٌصل محً الدٌن رستم        

 ناجح تسعة و خمسون    قمر الزمان عزٌز نجمً        

 راسب ثالثة و أربعون    كرم ابراهٌم حاج داعور        

 سبرا ثالثة و ثالثون    كرم حسن شٌخ الزور        

 راسب أربعون    كلثوم احمد الشٌخ        

 راسب ثمانٌة و أربعون    كنوز حٌدر حماده       

 ناجح ثالثة و سبعون    لواء محمود الٌوسف        

 ناجح سبعة و ثمانون    لور علً عبٌده        

 ناجح ثالثة و ثمانون    لٌث محمد حافظ       

 ناجح ثالثة و خمسون    لٌلى جمال كزكز        

 راسب ثمانٌة و ثالثون    لٌنا عبد الحكٌم العمر       

 ناجح ثالثة و خمسون    لٌندا غازي قدوره       

 ناجح تسعة و ستون    مؤٌد محمد المصٌنً       

 ناجح خمسة و خمسون    ماري نعٌم منصور        

 سبرا تسعة عشر    مازن خلٌف المحٌمٌد        

 راسب أربعة و عشرون    مازن وهبً الدٌبو        

 راسب أربعة و ثالثون    ماهر عبد المعطً كزكز        

 راسب تسعة و عشرون    ماهر علً الفهد       

 ناجح ثمانٌة و ثمانون    مجد بطرس اسبر        

 ناجح سبعة و خمسون    مجد ماهر سلٌم       

 ناجح تسعة و سبعون    ض العوض الجلقًمحفوض محفو       
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 ناجح خمسة و ستون    محمد أٌمن الشٌخ ابراهٌم       

 راسب أربعة و ثالثون    محمد أٌهم رضوان جوخدار        

 ناجح ثمانٌة و خمسون    محمد ابراهٌم الصغٌر       

 راسب إثنان و ثالثون    محمد ابراهٌم العتر        

 ناجح خمسون    اٌاد السلٌم محمد      

 ناجح خمسة و خمسون    محمد توفٌق الحسٌن        

 راسب إثنان و ثالثون    محمد جاسم ضفار        

 راسب سبعة و ثالثون    محمد حافظ الرجب        

 ناجح إثنان و خمسون    محمد حسن االبرش        

 ناجح نثالثة و خمسو    محمد حسن الجمال        

 راسب ثالثة و عشرون    محمد حسٌن الخالد       

 ناجح أربعة و سبعون    محمد حٌان كالس حلبً        

 راسب أربعة و ثالثون    محمد خالد األزرق        

 راسب سبعة و ثالثون    محمد خالد المحمود       

 راسب إثنان و أربعون    محمد خٌر منجد خمٌس        

 ناجح ثمانٌة و خمسون    محمد طالل الحمٌده        

 راسب خمسة و ثالثون    محمد عبد الباسط المعتوق        

 راسب ثمانٌة و عشرون    محمد عبد الكرٌم الخلوف        

 راسب إثنان و عشرون    محمد علً االحمد االبراهٌم        

 اسبر أربعة و ثالثون    محمد علً حسٌن        

 راسب أربعة و أربعون    محمد علً حسٌن عالوي       

 راسب تسعة و أربعون    محمد عمر المشعان       

 راسب سبعة و ثالثون    محمد عمر دعدوع        

 راسب إثنان و ثالثون    محمد محمد مهدي قناص       

 راسب سبعة و عشرون    محمد مصطفى الجاسم       

 راسب خمسة و أربعون    حمد مصطفى الحمودم        

 راسب عشرون    محمد مصطفى الطالب        

 راسب تسعة و ثالثون    محمد مصطفى جاموس        

 راسب سبعة و عشرون    محمد نصر الرسالن        

 راسب أربعة و عشرون    محمد نور خالد الفارس        

 راسب تسعة و أربعون    انمحمد وائل أحمد الحمد        

 ناجح إثنان و ستون    محمد واصل المحمد علً الٌونس        

 راسب ثالثون    محمد ولٌد شنو        

 راسب ثالثة و ثالثون    محمد ٌاسٌن شنو        

 راسب ثالثة و أربعون    محمود أحمد الطوٌل        
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 راسب شرونتسعة و ع    محمود احمد الضاهر        

 ناجح سبعة و خمسون    محمود احمد مسلم الحاج زٌن       

 ناجح إثنان و سبعون    محمود جمال الدروٌش        

 راسب ثالثون    محمود عبد هللا الطوٌل        

 راسب ثالثة و أربعون    محمود عبد الهادي الوهوب        

 راسب عة و عشرونسب    محمود عبد الودود العموري        

 ناجح إثنان و ثمانون    مخلص محمد طالل دناور       

 ناجح خمسون    مرح محمد الخطٌب       

 ناجح تسعة و سبعون    مرح محمد فاضل        

 ناجح ثالثة و ستون    مرٌم صفوان قاسم       

 راسب سبعة و ثالثون    مرٌم نصر االحمد        

 ناجح أربعة و ستون    أحمد الرزوقمصطفى        

 ناجح إثنان و ستون    مصطفى سامر الشٌخ موسى      

 ناجح خمسون    مصطفى ٌاسر فرزات        

 ناجح تسعة و خمسون    معال محمد الحمصً        

 راسب خمسة و أربعون    مها عامر قدوره        

 راسب الثونأربعة و ث    مهدي محمد خٌر عالوي       

 ناجح سبعون    مهند جمٌل حزوري        

 راسب ثمانٌة و أربعون    موسى محمد امٌن دٌب        

 ناجح تسعة و خمسون    مً رسالن سٌفو        

 ناجح إثنان و خمسون    مً عبد القادر إدلبً        

 راسب أربعون    مٌسم عزٌز العٌسى       

 راسب خمسة و ثالثون    ن منصورمٌشٌل شعال        

 ناجح تسعة و سبعون    ناتالً درغام الرحال        

 راسب ثمانٌة و أربعون    نادره عدنان قدور        

 ناجح ثمانٌة و ستون    نارٌمان عبد الباري العلً       

 راسب ثالثة و ثالثون    نارٌمان علً العبد هللا        

 راسب تسعة و عشرون    ن المصطفىنبهان حس       

 راسب إثنان و ثالثون    نجٌب عبد الكرٌم العبٌدي        

 راسب سبعة و ثالثون    نسٌم رفعت السلطان       

 ناجح أربعة و خمسون    نور عماد العبسً        

 ناجح إثنان و سبعون    نور هٌثم الصمودي        

 راسب تسعة و عشرون    ٌننورا عدنان ابو شاه       

 ناجح خمسة و سبعون    نوره رامز الجندي        

 راسب ثالثة و ثالثون    نوفل محمد الحاج احمد        
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 ناجح إثنان و ستون    هازار عبد العزٌز االبراهٌم       

 راسب سبعة و ثالثون    هبه أحمد عبد القادر       

 ناجح مانٌة و ستونث    هبه محمد سلوم       

 راسب ثالثة و ثالثون    هدى نزار ونوس        

 ناجح سبعة و ستون    هدٌل مطانٌوس اندراوس        

 ناجح أربعة و ستون    هدٌل ٌاسر عاشور        

 ناجح خمسة و خمسون    هشام محمد الجساس        

 ناجح إثنان و خمسون    هال نصر خلٌف        

 راسب ثمانٌة و ثالثون    هناء مصطفى نجار        

 ناجح ثمانٌة و خمسون    هٌا محمد جمال سفلو        

 راسب عشرون    هٌثم رشٌد قدور        

 راسب أربعة و عشرون    هٌثم محمد الخطاب        

 ناجح ثالثة و خمسون    هٌثم محمد قناص        

 ناجح ثالثة و ستون    مانوئام محمد كنجو السلٌ        

 راسب أربعة و عشرون    وائل عبد الرزاق العلً       

 ناجح أربعة و ستون    وائل مازن الدبٌك       

 ناجح ثالثة و ستون    وداد محمد حنان        

 راسب أربعة و ثالثون    وسام محمد الرزوق       

 اجحن خمسون    وفاء عبد السالم فحلة        

 راسب إثنان و عشرون    وفاء مصطفى كنعان        

 راسب أربعة و أربعون    والء امٌن الباشان        

 راسب ثمانٌة و أربعون    ٌارا عماد الصهٌونً       

 راسب أربعة و ثالثون    ٌمان فهد هاللً        

 ناجح ثمانون    ٌمان مصطفى حٌدر شعرانً        

 ناجح ثمانون    ٌمنى حسن المصري        

 راسب ثالثة و ثالثون    ٌوسف خضر احمد        

 ناجح سبعة و خمسون    ٌوسف محمد جهاد عٌاش        

 
                                 عضو                          عضو                               عضو                              عضو        
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 حممد زياد سلطاند.                                                                             د. وجدان املقداد      
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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج
 02/02/0200تاريخ  -)انكليزي تخصصي(   

 
 النتيجة العالمة كتابة   العالمة رقما   االسم الثالثي الرقم االمتحاني م

 راسب تسعة و أربعون    أوس غازي علولو     

 راسب ثالثة و أربعون    اسماء عبد الكرٌم النداف      

 راسب تسعة و خمسون    احمد دٌب براءه      

 راسب تسعة و عشرون    بالل عبدو المعراوي     

 ناجح سبعة و سبعون    رانٌا تمام األصفر     

 راسب ثمانٌة و خمسون    رباب محمد ضرار السراج      

 ناجح إثنان و سبعون    سامر منٌر الحالق      

 راسب خمسون إثنان و    سمٌره احمد الخرساء      

 ناجح إثنان و ستون    شام طالل قسوم      

 راسب إثنان و خمسون    شرٌف سلٌمان بارادانً       

 راسب أربعون    عبد االله عبد اللطٌف موصلً      

 راسب تسعة عشر    مجد محمد العمر       

 راسب إثنان و ثالثون    محمد عبد العزٌز شٌخ الغنامه      

 ناجح إثنان و ثمانون    محمد مسلم محمد سعٌد       

 راسب ثمانٌة و خمسون    نور الهدى منٌر الشٌرازي الصباغ      

 راسب ثالثة و عشرون    ٌارا احمد جرٌشة       

 
 

 عضو                                    عضو                              عضو                                عضو                             
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  
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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج

 02/02/0200تاريخ  -)فرنسي عام(   
 

  

 النتيجة ة  العالمة كتاب رقما   العالمة الثالثي االسم الرقم االمتحاني م

 ناجح خمسون    رغد احمد زٌد     

 راسب تسعة و ثالثون    براءه خالد زٌنو      

 راسب ثالثون    اسعد احمد االسعد      

 راسب ثالثة و عشرون    هبه حمادي عطٌش      

 راسب سبعة و عشرون    اٌهاب حمادي عطٌش      

 
 
 
 
 

               عضو                              عضو                                عضو                                 عضو                  
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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج
 02/02/0200تاريخ  -(  )فرنسي تخصصي 

 
 النتيجة العالمة كتابة   العالمة رقما   االسم الثالثي الرقم االمتحاني م

 راسب تسعة و أربعون    براءه جمعه عرندس      

 ناجح ستون    عبد الكرٌم عبد القادر حمدو السلٌمان      

 راسب أربعون    عبٌده فارس سالم     

 ناجح ستون    فخري عبد السالم جلبوط      

 راسب ثالثة و ثالثون    مرٌم محمود الكردي      

 راسب إثنان و أربعون    نور منذر الحوري      

 ناجح أربعة و ستون    ٌاسمٌن عبد القادر طماس      

 
 

               عضو                              عضو                                عضو                                 عضو                  
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 حممد زياد سلطاند.                                                                           د. وجدان املقداد          


