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 النتيجة العالمة كتابة العالمة رقما   االسم الثالثي الرقم االمتحاني م

 ناجح تسعون 49 آٌه رحمون الرحمون 54 1

 راسب سبعة و عشرون 22 أحمد خالد الٌوسف 225 2

 راسب ثالثة و ثالثون 33 أحمد عبد الكرٌم الٌاسٌن 242 3

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 أحمد عبد اللطٌف الحاج عبد هللا 125 4

 راسب أربعة و عشرون 24 أحمد عبدهللا العبد هللا 212 5

 ناجح ثالثة و ستون 63 أسامة رٌاض األحمد الٌوسف 211 6

 ناجح خمسة و ستون 65 أسماء ماجد رحمون خضري 52 2

 ناجح خمسة و خمسون 55 أسماء ولٌد الطرن 122 3

 ناجح خمسون 59 أمانً عبد الفتاح بكور 229 4

 راسب تسعة و عشرون 24 أنس محمود الزٌن 144 19

 راسب أربعة و ثالثون 34 أنور محمد المزعم 261 11

 راسب إثنان و عشرون 22 أٌمن مصطفى الدراج 242 12

 راسب تسعة و أربعون 44 أٌهم سرور عبد الرحمن 294 13

 راسب ثالثة و أربعون 43 إسراء عٌسى العٌسى 64 14

 ناجح ستون 69 إسراء ولٌد الدبساوي 31 15

 راسب إثنان و أربعون 42 إسماعٌل ابراهٌم حسن 233 16

 راسب خمسة و ثالثون 35 الخلٌلابراهٌم حسن  191 12

 راسب سبعة و ثالثون 32 ابراهٌم سالم الموسى 5 13

 ناجح ستون 69 ابراهٌم علً العمر 263 14

 راسب خمسة و ثالثون 35 ابراهٌم مأمون الجمل 244 29

 راسب أربعون 49 ابراهٌم مصطفى الخلٌف 42 21

 ناجح ثمانٌة و ستون 63 احمد ابراهٌم العسكر 45 22

 راسب تسعة و أربعون 44 احمد جاسم ضفار 22 23
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 راسب عشرون 29 احمد حسن علً 112 24

 راسب ثالثة و ثالثون 33 احمد عمر جعفر 136 25

 راسب خمسة و عشرون 25 احمد فجر العبد هللا 215 26

 راسب أربعة و أربعون 44 احمد ولٌد المصري 119 22

 راسب أربعة و عشرون 24 اسامه احمد المشعل 25 23

 ناجح تسعة و ستون 64 االء عبد هللا المصطفى 53 24

 ناجح أربعة و خمسون 54 امجد خالد الجمال 144 39

 راسب سبعة و ثالثون 32 امجد علً الخالد 115 31

 راسب إثنان و ثالثون 32 انس خلف االبراهٌم 262 32

 راسب ثالثون 39 اٌمن عبد المجٌد الموعانً 24 33

 راسب سبعة و عشرون 22 اٌهم عبدالعزٌز الحمود 113 34

 راسب سبعة و ثالثون 32 باسل ابراهٌم العكاري 42 35

 ناجح تسعة و سبعون 24 بتول عبد الرحمن جركس 162 36

 راسب خمسة و أربعون 45 براء عبد الحمٌد زقزوق 234 32

 راسب خمسة و أربعون 45 براء محمود الشحود 292 33

 راسب إثنان و أربعون 42 براءه خالد زٌنو 51 34

 ناجح إثنان و ستون 62 براءه عبد الكرٌم العٌان 296 49

 ناجح ثمانٌة و خمسون 53 بشار حسٌن العلً 293 41

 راسب خمسة و أربعون 45 بشرى خالد الكردي 4 42

 راسب إثنان و ثالثون 32 بٌان ابراهٌم األحمد 254 43

 ناجح ثمانٌة و سبعون 23 الكرديبٌان سعد  133 44

 راسب خمسة و عشرون 25 تغرٌد مازن العمر 299 45

 راسب خمسة و أربعون 45 تولٌن علً عارفه 66 46

 راسب خمسة و عشرون 25 جمال فواز العبود 2 42

 ناجح خمسون 59 جورج زٌدان زٌدان 142 43

 راسب خمسة و ثالثون 35 حازم عبد الحفٌظ القناص 44 44
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 راسب تسعة و ثالثون 34 حافظ ابراهٌم الفطامه 134 59

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 حافظ محمد تٌسٌر الرحال 229 51

 راسب خمسة عشر 15 حسن احمد الحالق 25 52

 ناجح ثمانٌة و سبعون 23 حسن حمود 221 53

 راسب تسعة عشر 14 حسن عبد الهادي سلٌمان الٌاسٌن 135 54

 راسب تسعة و عشرون 24 حسن عبدو العكله 154 55

 راسب إثنان و أربعون 42 حسن علً موسى 14 56

 راسب خمسة و ثالثون 35 حسن محمود الٌوسف 292 52

 راسب تسعة و أربعون 44 حسٌن سمٌر مفتاح 143 53

 راسب أربعة و عشرون 24 حسٌن عبد العزٌز العٌسى 1 54

 راسب و ثالثونخمسة  35 حسٌن واصل الخلف 124 69

 راسب ثالثة و أربعون 43 حمزة محمد المحمد 122 61

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 حمزه عبدالسالم مصٌنً 122 62

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 حمزه مهند الهندي 243 63

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 حمود عبد الهادي غزاله 236 64

 ناجح أربعة و خمسون 54 حمود فواز هندي 255 65

 راسب أربعون 49 حنان عمر العبر 265 66

 راسب إثنان و أربعون 42 حنان فارس دروٌش 124 62

 راسب أربعة و ثالثون 34 حنان فجر جابر 243 63

 راسب أربعة و ثالثون 34 خالد احمد األحمد 26 64

 راسب خمسة و عشرون 25 خالد شحاده الدهش 46 29

 راسب ثالثة و ثالثون 33 خالد محمد الخلٌف 144 21

 راسب خمسة و عشرون 25 خالد نزار أبو العٌون 146 22

 راسب تسعة و ثالثون 34 ختام خالد العزي 59 23

 راسب خمسة و أربعون 45 دانٌا صالح الرطبً 43 24

 راسب سبعة و أربعون 42 دانٌه محمد راغب طرن 152 25
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 ناجح خمسون 59 دانٌه محمد عصام حالق 145 26

 راسب ثمانٌة و أربعون 43 دٌما خالد شكري 222 22

 راسب خمسة و عشرون 25 رأفت هوٌان الحمٌد 224 23

 راسب خمسة و أربعون 45 راما عبد الرحمن الٌاسٌن 54 24

 ناجح خمسة و ستون 65 راما هٌثم الرحال 49 39

 راسب إثنان و ثالثون 32 رامً عمر الناصر 143 31

 راسب سبعة و أربعون 42 الشدهانرانٌا محمد  35 32

 ناجح ثمانٌة و ستون 63 ربى نجٌب الحافظ 251 33

 راسب سبعة و ثالثون 32 رزان عزام اورفلً 29 34

 ناجح أربعة و ستون 64 رزان منٌر العٌسى 139 35

 ناجح إثنان و خمسون 52 رشا عمار حوا 194 36

 راسب ثالثة و أربعون 43 رشا فؤاد شحاده 156 32

 ناجح ثالثة و ستون 63 رضٌة محمد الطرن 45 33

 راسب ثالثة و أربعون 43 رضٌه اسامه كوٌدر 33 34

 ناجح ستون 69 رغد أمٌر الملقً 6 49

 راسب خمسة و عشرون 25 رمه خالد علً 34 41

 ناجح إثنان و خمسون 52 رنا محمد هشام الدرع 3 42

 راسب ثالثونأربعة و  34 رهام احمد محمد علً 135 43

 ناجح خمسة و خمسون 55 رهف علً حمود 23 44

 ناجح ثمانون 39 رٌاض علً شربا 24 45

 ناجح سبعة و ثمانون 32 رٌم عماد الدٌن حماده 22 46

 راسب خمسة و أربعون 45 زٌد تمام االخرس 33 42

 ناجح سبعون 29 سارة ولٌد الدبساوي 112 43

 ناجح ثمانٌة و ستون 63 ساره عبد الحكٌم عدي 63 44

 راسب ثالثة و أربعون 43 ساره محمد دباغ 134 199

 ناجح خمسون 59 سعاد أٌمن سراقبً 159 191
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 ناجح تسعة و ستون 64 سالم كاظم بصبوص 113 192

 ناجح ثالثة و خمسون 53 سماح عدنان ترك 216 193

 ناجح ثالثة و ثمانون 33 سوزان هٌثم الشٌخ ٌاسٌن 253 194

 ناجح خمسون 59 سوسن اسامه الحمدان 29 195

 راسب عشرون 29 شاهر فارس العلً 213 196

 ناجح ستون 69 شذى حسن الخلٌل 62 192

 ناجح ثالثة و ثمانون 33 شهد تٌسٌر خورشٌد 49 193

 راسب خمسة و أربعون 45 صادق أٌمن حمود 152 194

 ناجح أربعة و خمسون 54 صالح رفعت الشحنة 121 119

 ناجح تسعة و ستون 64 صفا علً الجمال 13 111

 ناجح إثنان و ستون 62 صفا محمد المحمود 39 112

 راسب إثنان و أربعون 42 صهٌب احمد حاصود 256 113

 ناجح سبعة و سبعون 22 طالل منذر بصل 3 114

 ناجح تسعة و خمسون 54 طه عبد الحسٌب شحادي 193 115

 ناجح تسعة و خمسون 54 العلًظبٌه محمد سعٌد  111 116

 راسب ثمانٌة و أربعون 43 عائشه عبد الرحمن العٌسى 192 112

 راسب ثالثة و أربعون 43 عبد الجبار احمد غزال منباز 23 113

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 عبد الجبار عبد العزٌز الحسٌن 149 114

 راسب سبعة و ثالثون 32 عبد الرحمن أحمد مصٌنً 56 129

 راسب إثنان و ثالثون 32 عبد الرحمن رضوان الحاج 19 121

 راسب تسعة و أربعون 44 عبد الرحمن محمد عمار النجار 125 122

 راسب سبعة و عشرون 22 عبد الرحمن نعسان النقٌب 132 123

 ناجح ثالثة و خمسون 53 عبد الرحٌم حسن عبٌسً 123 124

 ناجح ستون خمسة و 65 عبد الرحٌم عسكر نجلة 32 125

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 عبد الرزاق جمعه عبد العزٌز 262 126

 راسب ثالثة و عشرون 23 عبد الرزاق مهدي األحمد 55 122
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 راسب تسعة عشر 14 عبد السالم حسان المحمد 42 123

 راسب تسعة عشر 14 عبد العظٌم حسٌن سودٌن 13 124

 ناجح ثالثة و ستون 63 عبد الكرٌم غسان البٌطار 145 139

 راسب خمسة و ثالثون 35 عبد الكرٌم محمد فؤاد غزال 241 131

 راسب إثنان و ثالثون 32 عبد الكرٌم محمد نور البكور 132 132

 راسب سبعة و أربعون 42 عبد هللا ابراهٌم المحمد 131 133

 ناجح خمسة و ستون 65 عبد المجٌد خالد الشٌخ 269 134

 راسب خمسة و عشرون 25 المنعم محً الدٌن دٌابعبد  23 135

 راسب خمسة و عشرون 25 عبد الناصر حسٌن الكرٌدي 114 136

 راسب تسعة عشر 14 عبدالرزاق عدنان جوخدار 23 132

 راسب سبعة و عشرون 22 عبدهللا ابراهٌم العبدهللا 166 133

 راسب أربعة و أربعون 44 عبدهللا احمد األحمد الٌوسف 149 134

 راسب خمسة و عشرون 25 عبدهللا فاروق الحمادة 132 149

 ناجح ستون 69 عبٌده غزوان الدندشلً 196 141

 راسب تسعة و ثالثون 34 عزة خالد الرمضان 142 142

 ناجح سبعة و سبعون 22 عزه سالم الرحال 39 143

 ناجح تسعة و ستون 64 عزه محمد سعٌد الزكار 249 144

 ناجح أربعة و خمسون 54 عال هاشم الونوس 212 145

 ناجح تسعة و خمسون 54 عالء بسام المنصور 36 146

 ناجح ستون 69 عالم غازي الفارس 36 142

 راسب خمسة و عشرون 25 علً احمد العلً 116 143

 ناجح خمسة و ثمانون 35 علً احمد منصور 143 144

 راسب تسعة و ثالثون 34 علً حسن ابراهٌم 164 159

 راسب ثالثة و ثالثون 33 علً حسٌن الحمود 26 151

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 علً عٌسى العبٌد 151 152

 ناجح أربعة و سبعون 24 علً فؤاد شحاده 213 153
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 راسب تسعة و عشرون 24 علً فضل اسوٌد 153 154

 ناجح ثالثة و ستون 63 عمار عبد الكرٌم الجرف 32 155

 ناجح تسعة و ثمانون 34 سلطانعمر بشر  4 156

 راسب تسعة و ثالثون 34 عمران عبد القادر الور 52 152

 راسب ثالثة و عشرون 23 عوض ابراهٌم العبٌد 144 153

 راسب سبعة عشر 12 عوض عبد الرزاق بدٌوي 263 154

 راسب خمسة و أربعون 45 غازي عبدالرحمن عبد الجواد 162 169

 راسب ثالثة و عشرون 23 الحسٌنغفران فٌصل  232 161

 ناجح إثنان و خمسون 52 غفران محمد عسكر 169 162

 راسب سبعة و عشرون 22 فادي بولص حنتوش 69 163

 راسب تسعة و عشرون 24 فراس محمود الضامن 165 164

 راسب سبعة و ثالثون 32 فٌض هللا محمد طاهر الخطٌب 195 165

 ناجح خمسة و خمسون 55 كرم ابراهٌم حاج داعور 164 166

 ناجح تسعة و خمسون 54 كرم احمد العكش 214 162

 راسب ثالثون 39 كرم حسن شٌخ الزور 122 163

 راسب سبعة و عشرون 22 كالل محمود خضر 233 164

 راسب ثمانٌة و أربعون 43 كلثوم احمد الشٌخ 295 129

 راسب تسعة و أربعون 44 كنانة محمد اكرم زمزم 53 121

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 لبانه ٌحٌى سكاف 153 122

 راسب ثالثة و عشرون 23 مأمون احمد الحسٌن 22 123

 راسب خمسة و عشرون 25 مازن وهبً الدٌبو 32 124

 راسب سبعة و أربعون 42 ماٌا جهاد حالق 193 125

 ناجح ثالثة و سبعون 23 مجد ولٌد رجب 41 126

 راسب أربعون 49 جوخدارمحمد أٌهم رضوان  126 122

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 محمد ابراهٌم االبراهٌم 294 123

 راسب سبعة و عشرون 22 محمد بشٌر عبد هللا العلٌوي 252 124
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 راسب أربعة و ثالثون 34 محمد جاسم ضفار 134 139

 راسب خمسة و ثالثون 35 محمد حسٌن الخالد 123 131

 راسب تسعة و ثالثون 34 محمد خالد األزرق 124 132

 راسب أربعة و أربعون 44 محمد خالد علً هً 154 133

 راسب خمسة عشر 15 محمد رضوان الحفٌان 222 134

 راسب سبعة و أربعون 42 محمد سامر الجٌجكلً 44 135

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 محمد عبد الكرٌم الحسٌن 131 136

 راسب أربعة و ثالثون 34 محمد عبد الكرٌم الخلوف 146 132

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 محمد عبد هللا العمر 245 133

 ناجح خمسة و خمسون 55 محمد علً حسٌن 132 134

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 محمد علً حسٌن عالوي 46 149

 ناجح سبعة و ستون 62 محمد محمود دهٌمش 21 141

 راسب ثالثونثالثة و  33 محمد مصطفى األحمد 252 142

 راسب ثمانٌة و عشرون 23 محمد مصطفى جاموس 223 143

 راسب ثالثة و أربعون 43 محمد مصطفى شرٌتح 32 144

 ناجح خمسة و ستون 65 محمد ناصح المدهلل 253 145

 ناجح خمسون 59 محمد وائل أحمد الحمدان 232 146

 راسب أربعة و عشرون 24 محمد ٌاسٌن شنو 129 142

 راسب أربعة و ثالثون 34 محمد ٌحٌى الدٌب 219 143

 راسب ثالثة و ثالثون 33 محمود احمد الضاهر 31 144

 راسب إثنان و أربعون 42 محمود عبد الجبار الكوكو 293 299

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 محمود محمد فرحان علوش 35 291

 ناجح خمسة و خمسون 55 محمود مصطفى عثمان 24 292

 ناجح إثنان و ستون 62 محمود ٌوسف الجنٌدي 244 293

 ناجح ثمانٌة و خمسون 53 مروه رجب بدور 129 294

 ناجح تسعة و خمسون 54 مرٌم ابراهٌم زٌدان 142 295
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 راسب إثنان و ثالثون 32 مرٌم ذعار المبارك 231 296

 راسب إثنان و ثالثون 32 مصطفى اٌاد هماش 44 292

 ناجح إثنان و خمسون 52 الشحنه البستانًمعاذ محً الدٌن  254 293

 ناجح إثنان و تسعون 42 مها بسام الحرك 2 294

 راسب إثنان و أربعون 42 مهدي محمد خٌر عالوي 33 219

 راسب ثالثة و ثالثون 33 موسى محمد امٌن دٌب 133 211

 راسب خمسة و أربعون 45 مٌسم عزٌز العٌسى 246 212

 ناجح ثمانٌة و خمسون 53 منصورمٌشٌل شعالن  141 213

 راسب إثنان و أربعون 42 مٌمونه نور محمد غٌاث علبً 34 214

 ناجح أربعة و خمسون 54 نادٌه حسان شٌخ خلٌل 155 215

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 ناظم رضوان الحاج 11 216

 ناجح خمسة و ستون 65 نتالً ولٌد الشحود 62 212

 ناجح أربعة و ستون 64 السلطاننسٌم رفعت  143 213

 ناجح سبعون 29 نعمان حسٌن الملوحً 44 214

 راسب ثمانٌة و ثالثون 33 نوار نزار التتان 224 229

 راسب ثمانٌة و أربعون 43 نوح أٌمن بكور 124 221

 ناجح خمسة و خمسون 55 نور أٌمن االسماعٌل 226 222

 ناجح سبعون 29 نور طالل البارودي 14 223

 راسب تسعة و عشرون 24 هانً عبد الهادي غزاله 235 224

 راسب تسعة و أربعون 44 هدى حسن الخلٌل 61 225

 ناجح تسعة و سبعون 24 هدى عبدالرزاق الشمالً 21 226

 راسب خمسة و عشرون 25 هناء فاٌز البكور 199 222

 راسب سبعة و ثالثون 32 هناء مصطفى نجار 234 223

 ناجح ستون 69 هنوف عبد هللا كزكز 114 224

 راسب تسعة و أربعون 44 وائل عبدالزراق العلً 136 239

 ناجح إثنان و خمسون 52 وائل هٌثم جدعان 33 231
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 راسب تسعة و عشرون 24 وسام محمد الرزوق 43 232

 ناجح تسعة و تسعون 44 وفاء سمٌر صافٌه 12 233

 راسب و ثالثون تسعة 34 ٌارا كنعان الشمالً 214 234

 ناجح ثمانٌة و سبعون 23 ٌارا وفٌق احمد 139 235

 
                                 عضو                          عضو                               عضو                              عضو        

  
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  

 حممد زياد سلطاند.                                                                             د. وجدان املقداد      
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 في درجة الماجستيرالمقدرة اللغوية للقيد  اختبار نتائج
 41/44/0204تاريخ  -)انكليزي تخصصي(   

 
 النتٌجة العالمة كتابة العالمة رقما   االسم الثالثً الرقم االمتحانً م

 ناجح ثمانٌة و ستون 63 أحمد أبو النور محمد عمار مسكٌن 123 1

 ناجح أربعة و ستون 64 رباب محمد ضرار السراج 123 2

 ناجح تسعة و ستون 64 روال سالم القدور 63 3

 راسب ثمانٌة و أربعون 43 رٌم ماجد شٌخ ٌاسٌن 121 4

 راسب خمسون 59 شرٌف سلٌمان بارادانً 16 5

 ناجح ثالثة و سبعون 23 عائشة عبد المنعم المحمود 291 6

 راسب تسعة و خمسون 54 فاتن احمد السلٌمان 126 2

 راسب خمسة و خمسون 55 محمد عبد الباسط المحمد المحمود 259 3

 راسب أربعة و خمسون 54 مروه علً حمود 24 4

 ناجح خمسة و ستون 65 نور الهدى منٌر الشٌرازي الصباغ 133 19

 
 

                                 عضو                              عضو                                عضو                                 عضو
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  

 سلطان حممد زيادد.                                                                              د. وجدان املقداد     
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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج

 41/44/0204تاريخ  -)فرنسي عام(   
 

  

 النتيجة العالمة كتابة العالمة رقما   الثالثي  االسم الرقم االمتحاني م

 راسب إثنان و ثالثون 32 آالء راغب علوش 163 1

 راسب عشرونتسعة و  24 لواء فرحان كنجو 43 2

 ناجح إثنان و خمسون 52 مها سلٌم الٌوسف 42 3

 
 
 
 
 

               عضو                              عضو                                عضو                                 عضو                  
  
 
 
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  

 حممد زياد سلطاند.                                                                             د. وجدان املقداد        
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 الماجستيرالمقدرة اللغوية للقيد في درجة  اختبار نتائج
 41/44/0204تاريخ  -)فرنسي تخصصي(   

 
 النتيجة العالمة كتابة العالمة رقما   االسم الثالثي الرقم االمتحاني م

 راسب خمسة و أربعون 45 براءه جمعه عرندس 34 1

 راسب تسعة و ثالثون 34 عمر غسان الفرج 15 2

 راسب ثالثون 39 محمد عبدالرزاق الجنٌد 34 3

 راسب خمسة و ثالثون 35 محمود الكردي مرٌم 141 4

 
 

               عضو                              عضو                                عضو                                 عضو                  
  
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  

 حممد زياد سلطاند.                                                                           د. وجدان املقداد          


