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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج
 11/11/1211تاريخ  -)انكليزي عام(   

 النتٌجة العالمة كتابة العالمة رقما   الثالثً االسم الرقم االمتحانً م

 راسب و عشرون إثنان 22 آالء راغب علوش 36 1

 ناجح أربعة و خمسون 54 أحمد جمعه المصطفى 6 2

 ناجح أربعة و خمسون 54 أكرم أدهم النجار 123 3

 راسب إثنان و أربعون 42 أٌهم سرور عبد الرحمن 78 4

 راسب إثنان و أربعون 42 إسراء عٌسى العٌسى 106 5

 راسب ثمانٌة و ثالثون 37 ابراهٌم حسن الخلٌل 30 6

 ناجح تسعة و خمسون 55 ابراهٌم عبد الغفور السٌد 145 8

 راسب ثالثون 30 احمد جاسم ضفار 70 7

 ناجح سبعة و ستون 68 احمد خالد الكردي سٌواسلً 51 5

 ناجح أربعة و خمسون 54 احمد مؤٌد الغضه 34 10

 راسب سبعة و أربعون 48 احمد محمود العزو العبٌد 41 11

 راسب تسعة و أربعون 45 الرحمن العلًاسمهان عبد  117 12

 ناجح خمسة و سبعون 85 الٌن ماجد عبٌد 23 13

 راسب ثمانٌة و ثالثون 37 امجد علً الخالد 35 14

 راسب تسعة و ثالثون 35 باسل ابراهٌم العكاري 32 15

 ناجح ثمانٌة و ثمانون 77 بتول حسن الفطامه 73 16

 راسب أربعون أربعة و 44 براءه خالد زٌنو 87 18

 راسب إثنان و عشرون 22 بشار عبد هللا اسود 105 17

 راسب سبعة عشر 18 بشار محمد علٌوي 144 15

 ناجح إثنان و خمسون 52 تولٌن علً عارفه 71 20

 ناجح ثمانٌة و ثمانون 77 تٌماء محمد نجٌب مشعلجً 136 21

 راسب أربعة و عشرون 24 جمال فواز العبود 54 22

 ناجح ثمانٌة و سبعون 87 حافظ ابراهٌم الفطامه 74 23

 راسب ثمانٌة و ثالثون 37 حذٌفه محمد نور شٌخ ابراهٌم 54 24

 راسب ثمانٌة و عشرون 27 حسن عبد الهادي سلٌمان الٌاسٌن 146 25

 راسب ثمانٌة و ثالثون 37 حسن محمد الخالف 33 26

 راسب تسعة عشر 15 حسن محمود الٌوسف 66 28
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 ناجح ستون 60 حسٌن أحمد العلً 37 27

 ناجح سبعة و ستون 68 حسٌن زٌن العابدٌن طالب 57 25

 ناجح تسعة و ثمانون 75 حمدو محمد معصوم حمود 58 30

 راسب سبعة و عشرون 28 حمزه عبد السالم مصٌنً 127 31

 راسب ثالثة و عشرون 23 حنان فجر جابر 150 32

 ناجح أربعة و تسعون 54 حنٌن بدٌع سالمة 52 33

 ناجح أربعة و سبعون 84 حنٌن زٌاد الحمبظلً 40 34

 راسب ثمانٌة و أربعون 47 خالد محمد الجمٌلً 85 35

 راسب ثمانٌة و أربعون 47 خالد محمد زٌاد السراقبً 77 36

 ناجح خمسة و خمسون 55 خدٌجه حماده حلبً 63 38

 ناجح خمسونتسعة و  55 خلٌل ابراهٌم األحمد 143 37

 راسب ثالثة و عشرون 23 دعاء فاضل االبراهٌم 15 35

 ناجح ثمانٌة و ستون 67 دٌما خالد شكري 50 40

 راسب تسعة و أربعون 45 رئٌفه موفق الحالق 124 41

 ناجح ثمانون 70 راجً منهل العبد هللا 125 42

 ناجح ثمانٌة و سبعون 87 رامً مهند األسود 28 43

 ناجح سبعة و خمسون 58 محمد الشدهانرانٌا  24 44

 ناجح أربعة و ستون 64 رشا احمد ادلبً 75 45

 ناجح ثالثة و سبعون 83 رهاء مصطفى جٌجاوي 15 46

 ناجح تسعة و ثمانون 75 روز سلٌم درغام 52 48

 ناجح إثنان و خمسون 52 رولى مخلص محناٌة 44 47

 راسب أربعونأربعة و  44 رٌم عبد السالم أحمد 46 45

 ناجح خمسة و ثمانون 75 رٌم محمد العتال 134 50

 ناجح ثالثة و خمسون 53 زٌد تمام االخرس 68 51

 راسب خمسة و عشرون 25 زٌنب سمٌر صطوف 43 52

 ناجح ثمانٌة و تسعون 57 ساره عٌسى صواف 38 53

 راسب تسعة و عشرون 25 سالم حسٌن العبد هللا السٌد احمد 112 54

 راسب خمسة و عشرون 25 سامً احمد العبد هللا 3 55

 راسب ثالثة و أربعون 43 ساهر عبد الرحمن العمر 81 56

 ناجح خمسة و سبعون 85 سومر عامر شهدا فتال 75 58
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 راسب سبعة و ثالثون 38 شذا عبد اللطٌف الشامً 5 57

 ناجح ثمانٌة و ثمانون 77 شغف شفٌق ٌونس 10 55

 ناجح ثمانٌة و سبعون 87 عتٌقشهد ولٌد  72 60

 ناجح سبعة و ستون 68 صالح سالم المصلح 35 61

 ناجح تسعة و خمسون 55 صبٌحه احمد بكور 61 62

 راسب أربعة و أربعون 44 ضٌاء علً العثمان 100 63

 راسب سبعة و ثالثون 38 عبد الرحمن محمد زقزوق 53 64

 ناجح خمسة و ستون 65 عبد الرحمن محمد عمار النجار 115 65

 راسب تسعة و أربعون 45 عبد الرحمن نعسان النقٌب 55 66

 راسب تسعة و عشرون 25 عبد الرزاق جمعه عبد العزٌز 125 68

 ناجح ثالثة و سبعون 83 عبد العزٌز مروان الحالق السقا 126 67

 راسب خمسة و أربعون 45 عبد هللا محمد مالك الحاج أحمد 65 65

 راسب تسعة و عشرون 25 هللا محً الدٌن المصطفى عبد 140 80

 ناجح ثمانٌة و سبعون 87 عبد الناصر حسٌن الكرٌدي 105 81

 راسب تسعة و أربعون 45 عبد الهادي محمد االبراهٌم 120 82

 راسب سبعة و أربعون 48 عدي جمٌل المحفوض 84 83

 ناجح أربعة و ستون 64 عزه محمد نور كف الغزال 25 84

 راسب ثالثة و أربعون 43 عال محمد علً 17 85

 راسب خمسة و عشرون 25 علً احمد العلً 101 86

 راسب ثمانٌة و أربعون 47 علً حسن ابراهٌم 107 88

 راسب خمسة و أربعون 45 علٌاء جمال الفهد 51 87

 راسب أربعة و أربعون 44 غازي عبد الرحمن عبد الجواد 21 85

 ناجح تسعة و سبعون 85 فادٌه خلٌل أبو حالوه 67 70

 راسب خمسة و ثالثون 35 فهمٌه علً سودٌن 47 71

 راسب ثمانٌة و أربعون 47 فٌض هللا محمد طاهر الخطٌب 55 72

 ناجح ثمانٌة و ستون 67 قمر محمد المحٌمٌد 83 73

 ناجح أربعة و ثمانون 74 النة ناصر الخطٌب 55 74

 راسب تسعة و ثالثون 35 كنجو لواء فرحان 108 75

 ناجح إثنان و سبعون 82 لوجٌن محمد األحمد 111 76

 ناجح سبعون 80 لورنس محمد الشدهان 25 78
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 ناجح سبعة و ستون 68 لورٌن محمد األحمد 110 77

 ناجح خمسة و خمسون 55 لٌنا عبد الحكٌم العمر 85 75

 راسب خمسة و عشرون 25 محمد أحمد الحسن 86 50

 راسب تسعة و عشرون 25 محمد ابراهٌم االبراهٌم 80 51

 ناجح ثمانون 70 محمد ادٌب زكرٌا ٌغمور 141 52

 راسب سبعة و ثالثون 38 محمد حافظ علوش 2 53

 راسب سبعة و ثالثون 38 محمد حسٌن الخالد 13 54

 راسب ثالثة و أربعون 43 محمد خالد علً هً 147 55

 ناجح أربعة و ستون 64 الجٌجكلًمحمد سامر  56 56

 ناجح ثمانون 70 محمد سفٌان عبد الباري الخطٌب 60 58

 ناجح إثنان و سبعون 82 محمد ضٌاء محمد شٌخ عمر 11 57

 ناجح سبعة و سبعون 88 محمد علً العلً السوٌدان 42 55

 راسب ثالثون 30 محمد فواز المحمد 8 100

 ناجح و ثمانونثالثة  73 محمد مازن عاصً 31 101

 راسب تسعة و ثالثون 35 محمد مرعً مشعان 26 102

 راسب تسعة عشر 15 محمد ٌحٌى الدٌب 55 103

 راسب إثنان و ثالثون 32 محمود حسٌن العبدهللا السٌد احمد 114 104

 راسب ثالثة و ثالثون 33 محمود خالد الحموده 12 105

 راسب و أربعونخمسة  45 محمود عبد الجبار الكوكو 131 106

 راسب ثالثة و أربعون 43 محمود عبد الهادي الوهوب 57 108

 راسب إثنان و عشرون 22 محمود محمد شقشوق 142 107

 ناجح ثالثة و ثمانون 73 محمود ولٌد صٌادي 121 105

 ناجح خمسة و خمسون 55 مروه حمزه حمزه 58 110

 ناجح أربعة و خمسون 54 مروه محمد طالل الحافظ 56 111

 راسب أربعة و أربعون 44 مصطفى أنور عبد الرحمن 133 112

 راسب سبعة و عشرون 28 مها بشار صمصام 53 113

 ناجح ثالثة و خمسون 53 مهدي محمد خٌر عالوي 128 114

 ناجح إثنان و ستون 62 موسى محمد امٌن دٌب 82 115

 ناجح تسعة و ستون 65 مٌس مصطفى نبهان 16 116

 ناجح خمسة و خمسون 55 مٌمونه نور محمد غٌاث علبً 1 118
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 ناجح ثمانٌة و خمسون 57 نادره عدنان قدور 50 117

 راسب سبعة و ثالثون 38 نور محمد سودٌن 45 115

 ناجح ثمانون 70 هبة جمعه بردان 14 120

 راسب إثنان و ثالثون 32 هبه عبد الرزاق عبود داحول 65 121

 ناجح خمسة و ستون 65 هدى حسن الخلٌل 4 122

 ناجح خمسة و خمسون 55 هدى عبد الباسط الخوام 76 123

 ناجح أربعة و ستون 64 هدى نبٌل الحمد 132 124

 ناجح إثنان و ستون 62 همسة مصطفى المحمد 145 125

 ناجح تسعة و خمسون 55 هٌثم احمد الحسٌن 148 126

 راسب خمسة و أربعون 45 وسام محمد العبدهللا 20 128

 راسب أربعة و أربعون 44 وفاء محمد برٌمو 62 127

 راسب ثالثة و أربعون 43 وفاء ٌحٌى ٌاغمور 45 125

 راسب سبعة و عشرون 28 ٌامن حسن الصخري 102 130

 
 

                                 عضو                          عضو                               عضو                              عضو        
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 زياد سلطان حممدد.                                                                             د. وجدان املقداد      
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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج
 11/11/1211تاريخ  -)انكليزي تخصصي(   

 

 النتيجة العالمة كتابة العالمة رقما   االسم الثالثي الرقم االمتحاني م

 ناجح إثنان و سبعون 82 فاتن احمد السلٌمان 18 1

 ناجح ثالثة و ستون 63 المحمودمحمد عبد الباسط المحمد  22 2

 ناجح إثنان و ستون 62 والده داود كٌصوم 48 3

 ناجح تسعة و سبعون 85 ختام محمد مصطفى 104 4

 
 

                                 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
 11/11/1211تاريخ  -)فرنسي عام(   

 
  
 

 النتيجة العالمة كتابة العالمة رقما   الثالثي االسم الرقم االمتحاني م

 راسب خمسة و عشرون 25 عبد الرزاق مهدي األحمد 113 1

 راسب ثمانٌة و ثالثون 37 خالد شحاده الدهش 115 2

 راسب أربعة و ثالثون 34 حسٌن طراد الدعاس 116 3

 راسب أربعة و عشرون 24 عبد السالم حسان المحمد 118 4

 
 
 
 

                                 عضو                              عضو                                عضو                                 عضو
  
 
 
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  

 حممد زياد سلطاند.                                                                             د. وجدان املقداد        
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 المقدرة اللغوية للقيد في درجة الماجستير اختبار نتائج
 11/11/1211تاريخ  -)فرنسي تخصصي(   

 

 النتٌجة العالمة كتابة رقما  العالمة  الثالثً االسم الرقم االمتحانً م

 راسب أربعة و ثالثون 34 عبٌده فارس سالم 7 1

 راسب ثالثونتسعة و  35 عمر غسان الفرج 88 2

 راسب سبعة و عشرون 28 براءه جمعه عرندس 135 3

 
 

               عضو                              عضو                                عضو                                 عضو                  
  
 
 
 

رئيس جامعة محاة                                                                     املعهد العايل للغات ةدعمي  

 حممد زياد سلطاند.                                                                           د. وجدان املقداد          


