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 م
الرلم 
 االمتحانً

 المسم الكلٌة االسم الثالثً
العالمة 
 رلما  

 النتٌجة العالمة كتابة

1  
 راسب اثنتان و أربعون 42  الهندسة المدنٌة مدٌن االبراهٌمابتهال  191

2  
 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربٌة ابراهٌم حسٌن األعور 106

3  
 راسب خمس و ثالثون 35 المحاسبة االلتصاد ابراهٌم خالد السطور 173

4  
 ناجح خمسون 50  التمرٌض ابراهٌم صالح الكردي 206

5  
 راسب خمس و أربعون 45 الرٌاضٌات العلوم شتاتابراهٌم دمحم  75

6  
 احمد ادٌب الشمره 36

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

الطالة 

 الكهربائٌة
 راسب سبع و ثالثون 37

7  
 راسب ثالث و ثالثون 33  التمرٌض احمد حسن حاج هالل 200

8  
 راسب خمس و أربعون 45 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة احمد عدنان زٌدان 31

9  
 راسب ثالث و أربعون 43  الهندسة المدنٌة احمد غازي حمندي 304

10  
 راسب أربع و أربعون 44 الجغرافٌا اآلداب والعلوم االنسانٌة احمد دمحم الدمحم 407

11  
 احمد دمحم مارٌش 376

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة
 راسب اثنتان و ثالثون 32 

12  
 راسب اثنتان و عشرون 22 معلم صف التربٌة عزالدٌن االبراهٌماسامه  188

13  
 ناجح تسع و خمسون 59  طب األسنان اسامه منذر الزبدي 235

14  
 ناجح خمس و خمسون 55 معلم صف التربٌة اسراء احمد عروب 142

15  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  الحموق اسعد دمحم الشٌخ 282

16  
 التربٌة اسماء سلٌمان الحماده 274

رٌاض 

 االطفال
 راسب ثمان و عشرون 28

17  
 راسب ثمان و عشرون 28  الهندسة المدنٌة اسماعٌل بدر عبدالرحمن 378

18  
 راسب أربع و عشرون 24 معلم صف التربٌة اسماعٌل عبد العلً 55

19  
 راسب تسع و أربعون 49  الطب البٌطري اسماعٌل عٌسى دٌوب 361

20  
 التربٌة اكتمال خالد الشٌحان 72

رٌاض 

 االطفال
 راسب سبع و عشرون 27
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21  
 راسب أربعون 40 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة االء بشار الملن 365

22  
 ناجح سبع و سبعون 77  الطب البٌطري االء محسن حلبٌه 211

23  
 راسب أربع و ثالثون 34 الرٌاضٌات العلوم امجد علً الخالد 23

24  
 راسب خمس و عشرون 25 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة امل عبد هللا دمحم 103

25  
 ناجح اثنتان و سبعون 72  الهندسة المدنٌة امنه دمحم نابو 281

26  
 ناجح خمسون 50 معلم صف التربٌة اناس غالب جنٌد 307

27  
 راسب خمس و عشرون 25 الجغرافٌا اآلداب والعلوم االنسانٌة انس عبٌد العلً 345

28  
 راسب ثالثون 30  الطب البٌطري انس محمود السخنً 144

29  
 راسب أربع و ثالثون 34  الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌة اٌاد دمحم الجوخدار 194

30  
 ناجح خمس و خمسون 55  الطب البٌطري اٌاد دمحم عبداللطٌف 155

31  
 ناجح سبع و خمسون 57 معلم صف التربٌة اٌمان احمد الوحٌد 74

32  
 التربٌة حسن دورياٌمان  397

رٌاض 

 االطفال
 راسب ثمان و عشرون 28

33  
 راسب خمس و أربعون 45  طب األسنان اٌمان حسٌن المكاوي 90

34  
 راسب ثمان و ثالثون 38 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة اٌمان نور فوزي عوض 417

35  
 راسب ثالثونثالث و  33  الهندسة الزراعٌة اٌمن عبد المجٌد الموعانً 96

36  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  الهندسة المعمارٌة اٌهم هاشم استانبولً 268

37  
 ناجح ثالث و ستون 63 الفٌزٌاء العلوم إسراء احمد الوحٌد 5

38  
 راسب أربع و أربعون 44  الهندسة الزراعٌة إٌمان عبد الرحٌم معروف 175

39  
 راسب أربعون 40  التمرٌض أحمد حمدان العلٌوي 151

40  
 ناجح أربع و خمسون 54  العلوم الصحٌة أحمد شحود الدمحم 64

41  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  الهندسة المدنٌة أحمد عبدالرحٌم العبد الكرٌم 270

42  
 راسب ثالث و عشرون 23  التربٌة الرٌاضٌة أحمد دمحم العبدهللا 286

43  
 أحمد دمحم عامر خربوطلً 371

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

هندسة 

اإللكترونٌات 

 واالتصاالت

 راسب ثالث و عشرون 23

44  
 ناجح خمس و سبعون 75  الهندسة المدنٌة أحمد دمحم فاتو 374
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45  
 راسب سبع و عشرون 27 معلم صف التربٌة أحمد معاذ مصطفى البكور 403

46  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  الطب البٌطري أرٌج هشام عبدالعال 88

47  
 راسب خمس و عشرون 25 معلم صف التربٌة أسماء ابراهٌم عبدالرزاق 301

48  
 ناجح تسع و خمسون 59 معلم صف التربٌة أسماء دروٌش أبوالفمراء 62

49  
 راسب ثالث و أربعون 43 الجغرافٌا اآلداب والعلوم االنسانٌة أسماء عمر الخالد 257

50  
 ألٌس شحاده العلوش 377

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة
 راسب سبع و عشرون 27 

51  
 ناجح سبع و ثمانون 87  الهندسة المدنٌة ألٌن جبرائٌل حنتوش 388

52  
 ناجح خمس و خمسون 55  الطب البٌطري أمثل فرزات بدران 81

53  
 ناجح ثمان و خمسون 58  الهندسة الزراعٌة أمجد زهٌر الٌاسٌن 367

54  
 ناجح ثالث و ثمانون 83  الطب البشري أمجد دمحم المواس 73

55  
 راسب ثالث و أربعون 43 معلم صف التربٌة أمٌنه عبد الهادي العلً 119

56  
 ناجح ستون 60  طب األسنان آسٌا بدر الدٌن الحالق طنبر 419

57  
 راسب تسع و ثالثون 39 معلم صف التربٌة آالء عبدالمنعم سعد الدٌن 47

58  
 ناجح خمسون 50 معلم صف التربٌة آالء دمحم مصٌنً 15

59  
 راسب ثمان و أربعون 48  الهندسة المعمارٌة آٌه عروه الكردي 350

60  
 االلتصاد آٌه فؤاد الراعً 199

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح ثمان و خمسون 58

61  
 ناجح اثنتان و خمسون 52 معلم صف التربٌة آٌه ماهر سٌفو 13

62  
 راسب سبع و أربعون 47  الهندسة المدنٌة بتول دمحم الدلً 369

63  
 راسب ثالث و ثالثون 33  الطب البٌطري بسام دمحم المطشٌه 138

64  
 راسب ثالث و عشرون 23 معلم صف التربٌة بشار احمد الخلف 193

65  
 ناجح ستون 60  طب األسنان بشار غٌاث سفاف 394

66  
 ناجح تسع و خمسون 59 معلم صف التربٌة بشرى عبد الرزاق شمعون 177

67  
 ناجح سبع و خمسون 57 معلم صف التربٌة بشرى نادر العبود 34

68  
 راسب سبع و عشرون 27 معلم صف التربٌة بالل محمود الضامن 100

69  
 راسب ثالث و أربعون 43 معلم صف التربٌة تسنٌم بكور البكور 134
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70  
 راسب خمس و أربعون 45 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة تسنٌم هٌثم دمحم 171

71  
 راسب ثمان و أربعون 48 معلم صف التربٌة حامدتغرٌد بسام الشٌخ  137

72  
 ناجح أربع و خمسون 54  الطب البٌطري تمام سمٌر سرحان 113

73  
 راسب تسع و أربعون 49  طب األسنان تٌماء دمحم الروٌشدي 174

74  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  التمرٌض جاسم خالد الموسى 402

75  
 راسب ثالثون خمس و 35  التطبٌمٌة جمعه أكرم الجابر 29

76  
 جورج باصٌل افرنجٌه 288

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

التصمٌم 

 واالنتاج
 ناجح تسع و خمسون 59

77  
 التربٌة جٌهان غازي سلهب 297

رٌاض 

 االطفال
 ناجح خمس و خمسون 55

78  
 ناجح خمس و ستون 65  الصٌدلة حارثة عبد الرزاق الحاج عمر 203

79  
 راسب أربع و أربعون 44 الرٌاضٌات العلوم حازم دمحم منصور 76

80  
 راسب ثالثون 30  التطبٌمٌة حافظ دمحم تٌسٌر الرحال 346

81  
 ناجح أربع و خمسون 54 معلم صف التربٌة حسام دمحم المرٌع 343

82  
 ناجح ثمان و سبعون 78  الهندسة المعمارٌة حسام مصطفى دبٌس 52

83  
 ناجح أربع و ستون 64  الهندسة المعمارٌة حسن خالد االمٌر 246

84  
 ناجح ستون 60  الحموق حسن عبد الرزاق طنٌش 337

85  
 راسب ثالث و عشرون 23 معلم صف التربٌة حسن عبدو العكله 359

86  
 راسب اثنتان و عشرون 22  الهندسة المدنٌة حسن غسان الحمود 406

87  
 حسن دمحم لبانً 431

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

الطالة 

 الكهربائٌة
 راسب تسع عشرة 19

88  
 راسب تسع و عشرون 29  التربٌة الرٌاضٌة حسن نصر العنان 381

89  
 راسب سبع و أربعون 47  الهندسة المٌكانٌكٌة حسن نورالدٌن الراعً 198

90  
 راسب ثالثون 30 معلم صف التربٌة حسناء عبد الحكٌم العمر 95

91  
 راسب سبع و عشرون 27 معلم صف التربٌة حسٌن حسن الناصر 187

92  
 راسب ثمان و ثالثون 38  التمرٌض حسٌن عمر بلوظ 172

93  
 راسب سبع و عشرون 27  التمرٌض حسٌن محسن الحسن 266
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94  
 راسب سبع و عشرون 27 التارٌخ اآلداب والعلوم االنسانٌة حسٌن واصل الخلف 269

95  
 راسب أربع و أربعون 44  طب األسنان حال دمحم العمر 186

96  
 ناجح خمسون 50  التربٌة حلى هٌثم فهد 252

97  
 ناجح ثالث و ستون 63 معلم صف التربٌة حلٌمه احمد المصري 277

98  
 راسب أربع و ثالثون 34 معلم صف التربٌة حمزه دمحم نزال العلً 405

99  
 راسب تسع و عشرون 29  التمرٌض حنان فجر جابر 82

100  
 ناجح سبعون 70  الهندسة المدنٌة حٌاة ماهر الحبال 411

101  
 راسب ثالثون 30  التمرٌض خالد دمحم الخلٌف 380

102  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  العلوم خالد نزار فرزات 363

103  
 التربٌة خالدٌه سامر نوٌر 4

رٌاض 

 االطفال
 ناجح اثنتان و خمسون 52

104  
 راسب أربعون 40 معلم صف التربٌة ختام عبدالخالك الدمحم طه 108

105  
 راسب اثنتان و أربعون 42  التمرٌض سعدالدٌن االسعدخدٌجه  339

106  
 االلتصاد خطاب دمحم باشوري 287

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح اثنتان و سبعون 72

107  
 ناجح خمسون 50  التربٌة خلود خالد األزرق 331

108  
 ناجح أربع و ستون 64 معلم صف التربٌة خوله خالد السالم 276

109  
 راسب ثالث و ثالثون 33 معلم صف التربٌة دانٌا عبد الزبٌدي 48

110  
 التربٌة دانٌه غزوان لطان 315

رٌاض 

 االطفال
 راسب ثالثون 30

111  
 راسب تسع و ثالثون 39  التمرٌض دحام مصطفى بلوز 329

112  
 ناجح خمسون 50 معلم صف التربٌة دعاء عبدالحكٌم الفهد 259

113  
 ناجح ثالث و خمسون 53 معلم صف التربٌة دعاء فاضل االبراهٌم 101

114  
 راسب سبع و أربعون 47 معلم صف التربٌة دٌمة غسان فخرو 300

115  
 راسب ثالث و ثالثون 33 الكٌمٌاء البحتة العلوم دٌمه عبدالعزٌز العبدهللا 107

116  
 التربٌة دٌمه فٌصل نصر 310

االرشاد 

 النفسً
 راسب أربع و أربعون 44

117  
 راسب ثالث و أربعون 43 العربٌة اللغة اآلداب والعلوم االنسانٌة دٌنا حسن الدمحم 305
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118  
 االلتصاد راما الٌان العساف 316

تموٌل 

 ومصارف
 راسب ثالث و أربعون 43

119  
 ناجح ثمان و خمسون 58 معلم صف التربٌة راما بدٌع السودٌن 328

120  
 ناجح ثالث و سبعون 73  طب األسنان راما رٌاض جعبان 372

121  
 ناجح أربع و خمسون 54  طب األسنان راما عماد ابوزٌد 298

122  
 ناجح خمس و سبعون 75  الهندسة المدنٌة رانٌه جهاد حور 167

123  
 رائد احمد ٌسٌن 139

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

هندسة 

اإللكترونٌات 

 واالتصاالت

 راسب تسع و أربعون 49

124  
 راسب ثالثون 30 معلم صف التربٌة ربا عبدالمادر الرحمون 413

125  
 راسب خمس و ثالثون 35 معلم صف التربٌة الموٌعزربا علً  17

126  
 التربٌة رحاب تركً كرزون 421

رٌاض 

 االطفال
 راسب سبع و ثالثون 37

127  
78 

رزان دمحم مخلص الشمالً 

 الدٌري
 االلتصاد

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح خمس و خمسون 55

128  
 راسب أربعونأربع و  44 التارٌخ اآلداب والعلوم االنسانٌة رشا محمود الحٌلونه 217

129  
 ناجح خمسون 50  الطب البٌطري رضوان عزام شعار 409

130  
 راسب ثالثون 30  التمرٌض رضوان مصطفى المشعل 105

131  
 راسب ثالث و ثالثون 33  التمرٌض رضوان مصعب الفزع 86

132  
 راسب تسع و أربعون 49 معلم صف التربٌة رغد احمد حاج دمحم سعٌد 222

133  
 ناجح سبع و سبعون 77  الهندسة الزراعٌة رغد أسامه جبر 130

134  
 ناجح أربع و خمسون 54  الهندسة المعمارٌة رغد محمود العثمان 341

135  
 ناجح ثالث و ثمانون 83  الصٌدلة رغد نورالدٌن ٌاغً 136

136  
 راسب سبع و ثالثون 37  الهندسة الزراعٌة رلٌه حسٌن الخلٌل 261

137  
 ناجح ثمان و سبعون 78  المدنٌةالهندسة  رند حكم العبدالرزاق 280

138  
 راسب ثالث و ثالثون 33 الفٌزٌاء العلوم رنٌم دمحم علً السما 321

139  
 ناجح سبع و خمسون 57  الحموق رنٌم منذر الحٌلونً 387

140  
 راسب سبع و أربعون 47  التربٌة الرٌاضٌة رهام ناصر العباس 285
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141  
 ناجح خمسونتسع و  59  الهندسة الزراعٌة رهف اسعد ٌعموب 12

142  
 راسب سبع و أربعون 47 معلم صف التربٌة رهف خالد االحمد 236

143  
 ناجح تسع و خمسون 59 معلم صف التربٌة رهف صالح عربو 41

144  
 راسب ثمان و أربعون 48  الهندسة المدنٌة روعة ناصر رٌحانً 126

145  
 راسب أربع و أربعون 44  الهندسة الزراعٌة رؤى طالل الغضه 67

146  
 راسب خمس و أربعون 45 معلم صف التربٌة عبدالرزاق جبان رؤى 348

147  
 ناجح ثالث و خمسون 53 الرٌاضٌات العلوم رؤى فؤاد سالمً 140

148  
 رٌم باسم المندٌل 84

الهندسة اإللكترونٌة و 

 االتصاالت
 راسب ثمان و ثالثون 38 

149  
 راسب تسع و ثالثون 39 الرٌاضٌات العلوم رٌم عبد الرحمن الزٌتون 150

150  
 راسب ثمان و ثالثون 38 معلم صف التربٌة رٌم عبدالسالم أحمد 373

151  
 ناجح ثمان و خمسون 58 الرٌاضٌات العلوم رٌم ماجد شاهٌن 212

152  
 راسب ثمان و أربعون 48 معلم صف التربٌة رٌم مصطفى الدمحم 426

153  
 ناجح تسع و خمسون 59  الهندسة الزراعٌة رئام سٌف الدٌن طالب 260

154  
 زاهر علً نوٌر 432

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

الطالة 

 الكهربائٌة
 راسب ثالث و ثالثون 33

155  
 راسب ثمان و عشرون 28  التطبٌمٌة زكرٌا عمر االحمد 272

156  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  الطب البٌطري زٌدان غانم مصٌنً 360

157  
 راسب تسع و ثالثون 39 معلم صف التربٌة زٌن العابدٌن دمحم ابو الجنٌات 112

158  
 راسب خمس و أربعون 45 معلم صف التربٌة زٌنب سلٌمان ٌوسف 230

159  
 راسب ثمان و ثالثون 38 معلم صف التربٌة زٌنب غازي المصطفى 244

160  
 راسب خمس و ثالثون 35  الحموق زٌنه عمار المهواتً 59

161  
 التربٌة سارة خالد العبدهللا 91

رٌاض 

 االطفال
 راسب سبع و ثالثون 37

162  
 راسب خمس و أربعون 45  التربٌة الرٌاضٌة ساره شحود الٌازجً 386

163  
 راسب خمس و أربعون 45 معلم صف التربٌة ساره دمحم دباغ 289

164  
 راسب تسع و ثالثون 39  طب األسنان سالم اٌمن العلً 166
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165  
 راسب اثنتان و عشرون 22  التربٌة الرٌاضٌة سعد الدٌن عدنان الخلٌل 284

166  
 راسب ثالثون 30  الشرٌعة سلٌم دمحم الٌوسف الضاٌع 104

167  
 ناجح أربع و ستون 64 معلم صف التربٌة سلٌمان دمحم الكٌبً 161

168  
 االلتصاد سمٌه فخر الدٌن عفوف 93

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح ثمان و خمسون 58

169  
 ناجح ستون 60  طب األسنان سمٌه مضر الشٌخ عبٌد 214

170  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  الهندسة المدنٌة سنا دمحم امٌن المراد 183

171  
 راسب ثالثون 30 معلم صف التربٌة سناء نورالدٌن الزالك 63

172  
 ناجح سبع و ستون 67  الهندسة المعمارٌة سهف هٌثم فخور 349

173  
 راسب تسع و ثالثون 39  الهندسة المعمارٌة سوسن أحمد الكنج 19

174  
 راسب ثالثون ثالث و 33  التمرٌض شاكر دمحم الخلف 221

175  
 ناجح سبع و خمسون 57  الهندسة الزراعٌة شذى رٌاض المصطفى 290

176  
 ناجح أربع و ثمانون 84  طب األسنان شهزار كمال الخانً 26

177  
 ناجح ثالث و سبعون 73  الهندسة المعمارٌة شٌم حسن الخضر 256

178  
 راسب سبع و أربعون 47  الطب البٌطري شٌماء جمال عرابً 87

179  
 االلتصاد شٌماء سعٌد زلف 80

تموٌل 

 ومصارف
 راسب تسع و أربعون 49

180  
 ناجح سبع و ثمانون 87  الهندسة الزراعٌة صبا أكرم معال 133

181  
 راسب خمس و ثالثون 35 الرٌاضٌات العلوم صبا غالب الحسن 9

182  
 راسب ثمان و أربعون 48 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة صباح عبد المادر العمر 61

183  
 االلتصاد صفا خالد كلحسن 147

تموٌل 

 ومصارف
 راسب أربع و ثالثون 34

184  
 راسب تسع و عشرون 29  الشرٌعة صهٌب عدنان العبدالرحمن 253

185  
 التربٌة ضحى محمود ورق 21

رٌاض 

 االطفال
 راسب ثالث و عشرون 23

186  
 راسب أربعون 40 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة ضٌاء ادهم لٌطاز 313

187  
 راسب ثالث و ثالثون 33  الحموق ضٌاء دمحم سلمان عوٌله 400
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188  
 ناجح خمس و خمسون 55  طب األسنان طارق دمحم عبدو 32

189  
 االلتصاد طاهر دمحم الغرٌبً 390

تموٌل 

 ومصارف
 راسب أربع و ثالثون 34

190  
 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربٌة طاهر محمود ماجوج 210

191  
 ناجح ستون 60 الرٌاضٌات العلوم طه أحمد البٌطار 323

192  
 راسب سبع و عشرون 27  التربٌة الرٌاضٌة عامر محمود البركات 215

193  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  الطب البٌطري عباده سامر الشٌخ حمدون 299

194  
 راسب ثمان و ثالثون 38  الطب البٌطري عبد الرحمن دمحم العوٌر 2

195  
 الهندسة المٌكانٌكٌة الرزاق دمحم البطالعبد  117

الموى 

 المٌكانٌكٌة
 راسب خمس و ثالثون 35

196  
 راسب سبع و عشرون 27  التمرٌض عبد الستار حكمت عدامه 424

197  
 راسب أربع و ثالثون 34  التمرٌض عبد العزٌز دمحم صفٌان صعب 196

198  
 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربٌة عبد المادر عبد الستار االسعد 228

199  
 راسب أربع و ثالثون 34 معلم صف التربٌة عبد الكرٌم أحمد العلٌوي 99

200  
 حجب حجب حجب  الهندسة الزراعٌة عبد الكرٌم دمحم الحسون 433

201  
 راسب سبع و ثالثون 37  التمرٌض عبد هللا احمد حسانً 158

202  
 عبد هللا مازن عطار 141

المٌكانٌكٌة الهندسة 

 والكهربائٌة

الطالة 

 الكهربائٌة
 راسب ثمان و أربعون 48

203  
 ناجح أربع و ثمانون 84  الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌة عبد هللا نجم الدمحم الهالل 46

204  
 راسب خمس و ثالثون 35  التطبٌمٌة عبد المجٌد بسام كزكز 408

205  
 ناجح خمسوناثنتان و  52  التطبٌمٌة عبدالرحمن خالد احمد 20

206  
 راسب أربع و أربعون 44  طب األسنان عبدالرحمن خالد العمله 352

207  
 راسب ثالث و ثالثون 33 معلم صف التربٌة عبدالكرٌم خالد المحمود 342

208  
 االلتصاد عبدالكرٌم غانم عمر 302

تموٌل 

 ومصارف
 راسب اثنتان و ثالثون 32

209  
 عبدهللا احمد العكام 247

 الهندسة المٌكانٌكٌة

 والكهربائٌة

الموى 

 المٌكانٌكٌة
 ناجح اثنتان و خمسون 52

210  
 ناجح ثالث و خمسون 53 معلم صف التربٌة عبٌر عبٌد الجاسم 135
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211  
 ناجح تسع و سبعون 79  الهندسة المدنٌة عدنان دمحم الحلبٌه 51

212  
 راسب تسع و عشرون 29  التمرٌض عدي رفٌك الماسم 351

213  
 ناجح تسع و ستون 69  األسنانطب  عمبه خالد حماده 278

214  
 ناجح ستون 60 معلم صف التربٌة عال سعد هللا عسكر 110

215  
368 

عالء الدٌن دمحم هداٌات 

 الخطٌب

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

التحكم االلً 

 والحواسٌب
 راسب أربع و ثالثون 34

216  
 ناجح أربع و خمسون 54  الحموق عالء عبدالكرٌم عباس 399

217  
 ناجح ثمان و ستون 68  طب األسنان علً احمد السٌد 418

218  
 راسب أربع و ثالثون 34  الطب البٌطري علً احمد العلً 423

219  
 راسب خمس و أربعون 45 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة علً ردٌف ارسالن 362

220  
 راسب أربع و ثالثون 34  الهندسة الزراعٌة علً دمحم فواز 125

221  
 العلوم نزار لنوععلً  430

الكٌمٌاء 

 التطبٌمٌة
 راسب اثنتان و أربعون 42

222  
 ناجح خمسون 50 معلم صف التربٌة علٌاء حسن الخضر 255

223  
 ناجح تسع و خمسون 59  طب األسنان عمار غازي رحال 283

224  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  التمرٌض عمر احمد المسوم 159

225  
 راسب ثالثون 30  البٌطريالطب  عمر عبدالرحمن الخلٌل 414

226  
 راسب خمس و ثالثون 35  طب األسنان عمر عبدالسالم الحلو 358

227  
 راسب أربع و أربعون 44  التمرٌض عمر دمحم الحاج عبدهللا 382

228  
 راسب ثمان و ثالثون 38 معلم صف التربٌة عمر دمحم خٌر البو 209

229  
 راسب أربعون 40  الطب البٌطري عمر دمحم صابٌع االبراهٌم 250

230  
 ناجح خمسون 50 معلم صف التربٌة عمران احمد األحمد 160

231  
 راسب سبع و أربعون 47  التمرٌض عمران عبد المادر الور 178

232  
 ناجح ثمان و سبعون 78  الهندسة المدنٌة عمرو محمود الكامل 335

233  
 راسب أربع و أربعون 44  الهندسة الزراعٌة عوض عبدالرزاق بدٌوي 216

234  
 االلتصاد غدٌر احمد التمر 293

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح أربع و ستون 64
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235  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  الهندسة الزراعٌة غدٌر زٌاد الدلً 291

236  
 ناجح أربع و خمسون 54 المحاسبة االلتصاد غرام عدنان الناصٌف 258

237  
 راسب أربعونثمان و  48 الجغرافٌا اآلداب والعلوم االنسانٌة غسان عدنان عٌاش 27

238  
168 

غفران مصطفى العلٌوي 

 الشنتوت
 راسب ثمان و ثالثون 38 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة

239  
 غٌاث عمر المالش 207

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

التصمٌم 

 واالنتاج
 راسب ثالثون 30

240  
 ناجح ستون 60  التمرٌض غٌاث ولٌد لدور 163

241  
 ناجح أربع و ثمانون 84  طب األسنان غٌداء دمحم جمعه 16

242  
 ناجح تسع و خمسون 59 الرٌاضٌات العلوم فاتن جهاد جاموس 179

243  
 االلتصاد فادي خالد الحموده 224

تموٌل 

 ومصارف
 راسب ثالث و أربعون 43

244  
 راسب ثمان و ثالثون 38 معلم صف التربٌة فادٌا شحاده الشاوي 326

245  
 راسب أربع و ثالثون 34  الكٌمٌائٌة والبترولٌةالهندسة  فارس فرحان عماد 249

246  
 راسب تسع و أربعون 49 معلم صف التربٌة فاطمة عمر حسو 265

247  
 راسب خمس و ثالثون 35  التمرٌض فاطمه حسن نزال العلً 227

248  
 راسب خمس و ثالثون 35 معلم صف التربٌة فاطمه راتب السلٌمان 279

249  
 ناجح خمس و ستون 65  الهندسة المعمارٌة فاطمه رٌاض الشٌخ مرعً 370

250  
 راسب اثنتان و عشرون 22 معلم صف التربٌة فاطمه صالح الدٌن الحفٌان 262

251  
 ناجح خمسون 50  طب األسنان فاطمه عامر مرلا 37

252  
 راسب خمس و أربعون 45  الهندسة الكٌمٌائٌة والبترولٌة فاطمه عبدهللا خلٌف 223

253  
 راسب تسع و ثالثون 39 معلم صف التربٌة الدالًفاطمه عبدالمنعم  239

254  
 راسب تسع و عشرون 29 معلم صف التربٌة فاطمه عدنان لدور 248

255  
 ناجح ثالث و خمسون 53 معلم صف التربٌة فاطمه علً الحماده 180

256  
 راسب ثالث و أربعون 43  الهندسة المدنٌة فاطمه دمحم سالم الغرٌب 121

257  
 راسب ثالث و ثالثون 33  الطب البٌطري فراس عبدالرزاق فنصه 66

258  
 راسب خمس و أربعون 45 معلم صف التربٌة فرح عدنان دهللا 97
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259  
 االلتصاد فرح نجٌب اللبابٌدي 324

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح ثالث و خمسون 53

260  
 راسب ثالث و أربعون 43  الهندسة المعمارٌة فٌصل اٌمن سالمه 251

261  
 ناجح ثمان و سبعون 78  االلتصاد لمر زهٌر الحجار 50

262  
 راسب أربع و أربعون 44 معلم صف التربٌة لمر دمحم صالح الشب 422

263  
 ناجح ستون 60 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة لمر نضال كف الغزال 170

264  
 ناجح اثنتان و ستون 62  الهندسة المدنٌة كارٌن صبحً زعرور 69

265  
 ناجح خمسون 50  المٌكانٌكٌةالهندسة  كامل وهب زٌود 56

266  
 االلتصاد كرم حسن شٌخ  الزور 303

تموٌل 

 ومصارف
 راسب ثمان و عشرون 28

267  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  الهندسة الزراعٌة الرا شهاب ابراهٌم 218

268  
 االلتصاد لجٌن اٌمن سفر 118

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح خمس و ستون 65

269  
 ناجح ثالث و ستون 63  المعمارٌةالهندسة  لجٌنه عدنان صلٌعً 79

270  
 التربٌة لطٌفه ابراهٌم الشمٌر 165

رٌاض 

 االطفال
 راسب أربع و ثالثون 34

271  
 التربٌة لما عبدالعزٌز عبدالمادر 325

رٌاض 

 االطفال
 ناجح سبع و ستون 67

272  
 راسب ثمان و عشرون 28  الطب البٌطري لمى طالل الشامً 312

273  
 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربٌة لمٌا لصً البارودي 308

274  
 راسب ثمان و عشرون 28 معلم صف التربٌة لؤي فراس الماسم 208

275  
 االلتصاد لٌن علً حمودي 94

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح أربع و ستون 64

276  
 راسب ثمان و عشرون 28 معلم صف التربٌة لٌنا أحمد شحاده 334

277  
 ناجح خمس و ستون 65  الزراعٌةالهندسة  مابل احمد الخطٌب 197

278  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  االلتصاد ماجد عبد الباسط جوخدار 35

279  
 ناجح ثمانون 80 معلم صف التربٌة ماري ناٌف ناٌف 122

280  
 ناجح اثنتان و خمسون 52  التمرٌض مارٌا سلٌمان الفحل 189



 الجمهورية العربية السورية

 والبحث العلمي وزارة التعليم العالي

 ةجامعة حما

 المعهد العالي للغات
 

Syrian Arab Republic 

Ministry of Higher Education 

and Scientific Research   

Hama  University 

Higher Institute For Languages 

 

 

281  
 راسب أربعونأربع و  44 معلم صف التربٌة مارٌا دمحم غالب الحسٌن 89

282  
 االلتصاد مالن مشهور حساب 102

تموٌل 

 ومصارف
 راسب ثالث و أربعون 43

283  
 راسب ثمان و ثالثون 38  التمرٌض ماهر طلحه الشعبان 213

284  
 راسب أربع و عشرون 24  التمرٌض ماهر عمر شومل 157

285  
 راسب تسع و عشرون 29  الطب البٌطري مأمون بشار كردٌش معراوي 314

286  
 راسب خمس و ثالثون 35  التطبٌمٌة خالد البكورمجد  28

287  
 راسب سبع و ثالثون 37 معلم صف التربٌة مجد عبدالرزاق الحمدو 10

288  
 مجدي عبدالرحمن لصار 145

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

هندسة 

اإللكترونٌات 

 واالتصاالت

 ناجح اثنتان و ستون 62

289  
 راسب أربع و أربعون 44 اللغة العربٌة والعلوم االنسانٌةاآلداب  محاسن عبد المجٌد المدهلل 43

290  
 راسب ثالث و أربعون 43 الرٌاضٌات العلوم دمحم ابراهٌم الجغل 68

291  
 راسب ثالث و ثالثون 33  الهندسة الزراعٌة دمحم ابراهٌم عبدهللا 190

292  
 دمحم احمد الزهوري 428

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة
 راسب و أربعون سبع 47 االتصاالت

293  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  الحموق دمحم أحمد أنس السحار 58

294  
 راسب أربع و أربعون 44 معلم صف التربٌة دمحم تركً المصطفى 7

295  
 دمحم جودت باسم المندٌل 85

الهندسة اإللكترونٌة و 

 االتصاالت
 راسب أربع و أربعون 44 

296  
 ناجح ثالث و خمسون 53  الطب البٌطري دمحم حسٌن الٌاسٌن 318

297  
 ناجح ثالث و سبعون 73  طب األسنان دمحم زٌاد الجمال 146

298  
 ناجح أربع و سبعون 74  طب األسنان دمحم عبد الصمد المرزون 38

299  
 دمحم عبد الكرٌم الشحود 202

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

الموى 

 المٌكانٌكٌة
 ناجح ثمان و خمسون 58

300  
 راسب عشرون 20  التمرٌض احمددمحم عبد هللا  425

301  
 راسب ثمانً عشرة 18 التارٌخ اآلداب والعلوم االنسانٌة دمحم عبدالسالم الصٌادي 185

302  
 راسب ثمان و ثالثون 38  الصٌدلة دمحم عبدالكرٌم لبش 393
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303  
 ناجح خمسون 50 ادارة أعمال االلتصاد دمحم عبدالناصر ابو حسون 412

304  
375 

دمحم عبدالهادي عبدالكرٌم 

 البرلومً
 راسب تسع و أربعون 49 الرٌاضٌات العلوم

305  
 راسب اثنتان و أربعون 42  الهندسة المدنٌة دمحم عالء ملهم العلوانً 129

306  
 راسب أربعون 40 ادارة أعمال االلتصاد دمحم علً فواز الحمد المسلم 415

307  
 راسب و عشرونخمس  25  التمرٌض دمحم عٌد علً اللطمٌنً 338

308  
 راسب أربع و أربعون 44 الجغرافٌا اآلداب والعلوم االنسانٌة دمحم دمحم اسامه سردار عبجً 40

309  
 راسب ثالث و عشرون 23  التربٌة الرٌاضٌة دمحم محمود العلً 332

310  
 راسب ثمان و ثالثون 38 معلم صف التربٌة دمحم محً الدٌن االبراهٌم 45

311  
 راسب ثالث و ثالثون 33 معلم صف التربٌة دمحم مصطفى الطالب 330

312  
 االلتصاد دمحم مصطفى شرٌتح 162

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح خمسون 50

313  
 راسب ثمان و ثالثون 38  الهندسة الزراعٌة دمحم مفٌد عامر الحسون 127

314  
 راسب خمس و عشرون 25 الكٌمٌاء البحتة العلوم دمحم موفك اٌاد العبدهللا 306

315  
 راسب أربع و ثالثون 34 انتاج حٌوانً الهندسة الزراعٌة الدٌن الدمحمدمحم نصر  18

316  
 حجب حجب حجب  طب األسنان دمحم نصر خالد الخطٌب 384

317  
 راسب خمس و أربعون 45  الطب البٌطري دمحم نور عبدالسالم تلٌتً 225

318  
 ناجح سبع و ستون 67  الهندسة المدنٌة دمحم نور ماهر االدلبً 385

319  
 راسب ثالثون 30 معلم صف التربٌة دمحم نور محمود الدمحم 344

320  
 راسب تسع و عشرون 29  التمرٌض دمحم نورس حاتم العكله 57

321  
 ناجح ثمان و خمسون 58  الهندسة الزراعٌة دمحم واصل الخضر 322

322  
 راسب ثالثون 30  التمرٌض دمحم وضاح الحٌدر 427

323  
 راسب تسع و ثالثون 39  الهندسة المدنٌة دمحم ٌاسر العلً 320

324  
 راسب خمس و عشرون 25 معلم صف التربٌة دمحم ٌاسٌن شنو 254

325  
 دمحم ٌامن فٌصل الحمد 149

العلوم االدارٌة 

والمالٌة)الجامعة الوطنٌة 

 الخاصة(

 ناجح خمس و خمسون 55 

326  
 راسب خمس و عشرون 25  الهندسة الزراعٌة محمود أحمد المصطفى 275
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327  
 راسب ثالث و ثالثون 33  التطبٌمٌة محمود خالد الحموده 347

328  
156 

محمود مصطفى برغوت 

 الصالح

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

الطالة 

 الكهربائٌة
 راسب تسع و أربعون 49

329  
 ناجح سبعون 70  طب األسنان محً الدٌن دمحم فرج 395

330  
 ناجح ستوناثنتان و  62  التمرٌض مدٌنة صالح دمحم 237

331  
 راسب خمس و أربعون 45  التمرٌض مرعى رٌاض غزال 83

332  
 راسب اثنتان و أربعون 42 معلم صف التربٌة مروة خٌرو العلوش الدمحم 115

333  
 راسب ثمان و أربعون 48  الطب البٌطري مرٌم حسان كوجان 311

334  
 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربٌة مرٌم خالد الشامً 220

335  
 ناجح أربع و ستون 64 ادارة أعمال االلتصاد مرٌم عبدهللا سلهب 77

336  
 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربٌة مرٌم علً الحلوه 30

337  
 راسب اثنتان و عشرون 22  العلوم مرٌم عماد عدامه 114

338  
 ناجح ثمانون 80  الهندسة المعمارٌة مرٌم دمحم عماد كردي 353

339  
 راسب أربع و أربعون 44 معلم صف التربٌة مرٌم مفٌد فٌاض 54

340  
 راسب ثمان و أربعون 48  التطبٌمٌة مصطفى ابراهٌم السعود 273

341  
 راسب سبع و عشرون 27  التمرٌض مصطفى أحمد الصٌادي 44

342  
 راسب سبع و عشرون 27  الهندسة المدنٌة مصطفى خالد الماسم 319

343  
 راسب ثالث و أربعون 43  الطب البٌطري مصطفى خالد المصري 131

344  
 راسب أربعون 40  الطب البٌطري مصطفى عبدو الدمحم 205

345  
 راسب أربع و أربعون 44  الهندسة الزراعٌة مصطفى علً العلً 124

346  
 راسب خمس و ثالثون 35  التمرٌض مصطفى كرمو العبدو 201

347  
 راسب اثنتان و ثالثون 32  التربٌة الرٌاضٌة معاذ حسٌن العلً 333

348  
 الهندسة المٌكانٌكٌة معاذ خالد العوض 420

التصمٌم 

 واالنتاج
 راسب ثمان و أربعون 48

349  
 ناجح ستون 60  طب األسنان معتز عبدالعزٌز الشواف 396

350  
 ناجح ستون 60  اآلداب والعلوم االنسانٌة منال احمد العٌد 153

351  
 راسب أربعون 40 العربٌةاللغة  اآلداب والعلوم االنسانٌة منى محً الدٌن خالدي 229
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352  
 راسب تسع و عشرون 29  االلتصاد موسى عبدالرزاق ابو دان 111

353  
 راسب ثالثون 30  الهندسة المعلوماتٌة موفك خالد الحكٌم 327

354  
 راسب خمس و ثالثون 35  الهندسة الزراعٌة موفك عبد الكرٌم العجمً 1

355  
 ناجح تسع و ستون 69  الطب البٌطري مؤمنه ٌاسر سفاف 317

356  
 ناجح تسع و ستون 69 معلم صف التربٌة مً طاهر االحمد 271

357  
 راسب ثمان و عشرون 28  الحموق مٌثم خلٌل الخلوف 128

358  
 ناجح اثنتان و سبعون 72  الهندسة المدنٌة مٌرٌه رمٌح جروج 70

359  
 ناجح تسع و ستون 69  طب األسنان مٌس عبد الواحد وحود 152

360  
 االلتصاد الجرعتلًمٌس عبدالكرٌم  379

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح خمس و خمسون 55

361  
 ناجح ثالث و ثمانون 83  الصٌدلة مٌسلون سمٌر الجدي 292

362  
 مٌالد دمحم ابراهٌم 410

الهندسة الكهربائٌة و 

 االلكترونٌة
 ناجح أربع و خمسون 54 

363  
 ناجً حمزه الصباغ 398

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة
 راسب أربعون 40 

364  
 التربٌة نادٌة عماب الحسٌن 25

االرشاد 

 النفسً
 ناجح ثالث و ستون 63

365  
 ناجح خمسون 50 الجغرافٌا اآلداب والعلوم االنسانٌة ناٌا ٌاسٌن علً 355

366  
 راسب خمس و ثالثون 35  التمرٌض نسرٌن غٌاث الحسن 416

367  
 راسب اثنتان و أربعون 42  الطب البٌطري نشوان احمد السوٌحه 404

368  
 نضال صالح الشٌخ هود 383

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

الطالة 

 الكهربائٌة
 ناجح تسع و خمسون 59

369  
 ناجح سبع و خمسون 57 معلم صف التربٌة نغم غسان المحفوض 234

370  
 ناجح خمسون 50 معلم صف التربٌة نور بولص حنتوش 392

371  
 راسب أربعونثمان و  48 معلم صف التربٌة نور حسان الكامل 116

372  
 راسب سبع و ثالثون 37  التمرٌض نور علً الٌونس 226

373  
 راسب تسع و أربعون 49 معلم صف التربٌة نور فهد عفٌفه 33

374  
 ناجح أربع و ستون 64 معلم صف التربٌة نور ممدوح الدمحم 309
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375  
 راسب سبع و عشرون 27 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة نور هٌثم الهبهاب 366

376  
 ناجح ثمان و خمسون 58 معلم صف التربٌة نوري خٌرو العلوش الدمحم 204

377  
 راسب ثمان و أربعون 48  الهندسة الزراعٌة نٌلوفر عبدالكرٌم الذهب 340

378  
 ناجح خمسون 50  التمرٌض هادي ابراهٌم نبزو 39

379  
 ناجح اثنتان و سبعون 72  الهندسة المدنٌة هادي رامً نمو 49

380  
 العلوم ماجد الجابً هادٌه 53

الكٌمٌاء 

 التطبٌمٌة
 ناجح سبع و ستون 67

381  
 التربٌة هبه ابراهٌم الضاهر 164

رٌاض 

 االطفال
 راسب تسع و ثالثون 39

382  
 التربٌة هبه خالد الموسى 71

رٌاض 

 االطفال
 ناجح اثنتان و خمسون 52

383  
 راسب أربع و ثالثون 34 معلم صف التربٌة هبه عادل شبلً 22

384  
 راسب اثنتان و أربعون 42  االلتصاد هبه نصر االحمدتً 60

385  
 راسب ثمان و أربعون 48 معلم صف التربٌة هدى سامر الطوٌل 294

386  
 ناجح أربع و خمسون 54  العلوم هال دمحم السباعً 296

387  
 ناجح خمسون 50  الطب البٌطري همام فهد سٌفو 132

388  
 راسب و أربعون خمس 45 معلم صف التربٌة هناء سلمان الحسن 169

389  
 راسب ثمان و أربعون 48 معلم صف التربٌة هناء صبحً االحمد 195

390  
 راسب أربع و عشرون 24  االلتصاد هوازن احمد كفا 263

391  
 االلتصاد هٌلٌن ناصر ممصود خزمه 264

تموٌل 

 ومصارف
 ناجح ثالث و خمسون 53

392  
 ناجح ثالث و خمسون 53 العربٌةاللغة  اآلداب والعلوم االنسانٌة وائل أحمد مصٌنً 243

393  
 راسب أربع و أربعون 44 الفٌزٌاء العلوم وائل فؤاد انطكلً 176

394  
98 

وداد دمحم ماجد الشٌرازي 

 الصباغ
 راسب ثالث و أربعون 43 معلم صف التربٌة

395  
 راسب تسع و ثالثون 39  التمرٌض وسام حسٌن مشعل 354

396  
 االلتصاد وسام دمحم الرزوق 182

تموٌل 

 ومصارف
 راسب أربعون 40
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397  
 راسب أربع و عشرون 24  التربٌة الرٌاضٌة وسٌم بدر السفان 240

398  
 راسب تسع عشرة 19 اللغة العربٌة اآلداب والعلوم االنسانٌة وفاء دمحم برٌمو 389

399  
 ناجح خمسون 50  الهندسة الزراعٌة والء علً الشٌخ محمود 192

400  
 راسب اثنتان و أربعون 42  االلتصاد ٌادا عبدالكرٌم الماغوط 267

401  
 ناجح اثنتان و ستون 62  الطب البٌطري ٌاسر دمحم تٌسٌر فاخوري 123

402  
 راسب ثمان و ثالثون 38  الطب البٌطري ٌاسر محمود الزٌن 154

403  
 ٌحٌى دمحم الفٌل 148

الهندسة المٌكانٌكٌة 

 والكهربائٌة

هندسة 

اإللكترونٌات 

 واالتصاالت

 ناجح سبعونثالث و  73

404  
 راسب خمس و عشرون 25  الهندسة الزراعٌة ٌوسف خالد المصري 401

405  
 راسب خمس و ثالثون 35 معلم صف التربٌة ٌوشع دمحم نورالدٌن 231

 
                                 عضو                                   عضو                        

  
 

املعهد العايل للغات ةدعمي                                                                                                  
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