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 النتيجة العالمة كتابة

حاج هاللاحمد حسن  133  1  راسب أربع و عشرون 24  التمريض 

 راسب سبع و ثالثون 37  الحقوق احمد حسين ضاهر 7  2

 راسب خمس و أربعون 45 معلم صف التربية احمد صطوف الشعباني 45  3

 ناجح اثنتان و خمسون 52  طب األسنان احمد عبد العزيز العلي 142  4

 ناجح اثنتان و ستون 62  التطبيقية احمد عبد اللطيف عرفه 111  5

 راسب ثالث و أربعون 43 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية احمد عدنان زيدان 73  6

 راسب ثالثون 30 الجغرافيا اآلداب والعلوم االنسانية احمد محمد المحمد 13  7

 ناجح سبعون 70  طب األسنان احمد محمد زياد الخطيب 87  8

 ناجح خمس و خمسون 55  الهندسة المعلوماتية احمد نصر هللا الكيالني 225  9

 ناجح ثالث و ستون 63  طب األسنان ادهم سعيد غازي 67  10

 راسب ثالث و أربعون 43  طب األسنان اسامه محمد خير البريجاوي 44  11

 ناجح ثالث و سبعون 73  طب األسنان اسراء محمد علي الخاني 173  12

 ناجح خمس و سبعون 75  طب األسنان اسكندر زهير كيوان 180  13

 ناجح تسع و خمسون 59  االقتصاد افراح طاهر الشعار 116  14

 ناجح تسع و خمسون 59  الهندسة المعمارية االء مظهر سليمان 60  15

 راسب اثنتان و عشرون 22 معلم صف التربية المؤيد باهلل راجي المحمد 184  16

 راسب أربع و أربعون 44  العلوم الصحية انور محمد سوتل 20  17

 ناجح خمسون 50  طب األسنان ايمان حسين المكاوي 93  18

 راسب أربع و ثالثون 34  التربية ايمان ماجد المصري 126  19

 ناجح أربع و سبعون 74  الصيدلة إيمي عبد هللا العبد هللا 35  20

 راسب تسع و ثالثون 39  الطب البشري أحمد أيمن االسماعيل 188  21

 حجب حجب حجب  التطبيقية أحمد حسن أحمد 148  22

 راسب ثمان و أربعون 48  التمريض أحمد حمدان العليوي 140  23
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 ناجح خمس و ستون 65  الطب البشري أحمد عبدالسالم تقي 122  24

 راسب ثالث و ثالثون 33 تمويل ومصارف االقتصاد أحمد محمد أسامه نعسان 16  25

 راسب اثنتان و ثالثون 32 معلم صف التربية أسامه عبدالعزيز جهدو 52  26

 ناجح سبع و ستون 67  طب األسنان أنس عصام الفرخ 66  27

 ناجح سبع و ستون 67  طب األسنان آالء حسان سليم 21  28

 راسب ثالث و أربعون 43 معلم صف التربية آالء رباح العلي 146  29

 راسب سبع و ثالثون 37  التربية الرياضية باسل احمد كرو طبال 105  30

 راسب سبع و أربعون 47  االقتصاد بسمه حسام بابولي 57  31

 ناجح ثالث و ستون 63  طب األسنان بشار انيس بالل 117  32

 ناجح خمس و ستون 65  طب األسنان بيان محمد ديب السرميني 113  33

 راسب ثالث و عشرون 23  االقتصاد بيداء عبد هاشم 30  34

ثالثونتسع و  39  طب األسنان تسنيم أيمن العلي 194  35  راسب 

 ناجح خمسون 50 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية تسنيم هيثم محمد 217  36

 تمام احمد مصيني 50  37
الهندسة الكهربائية و 

 االلكترونية
هندسة اإللكترونيات 

 واالتصاالت
 راسب ثمان و أربعون 48

 حجب حجب حجب  طب األسنان جلنار نزيه طلب 149  38

عبودجود نيرون  134  39  ناجح تسعون 90  طب األسنان 

 ناجح ثمان و ستون 68  طب األسنان جودي امتثال عمار علوش 170  40

 ناجح أربع و خمسون 54  التربية جومانا حسين حيدر 155  41

 راسب تسع و أربعون 49  التمريض حازم كريم حيدر 92  42

 راسب تسع و عشرون 29  التمريض حسام الدين مروان هوال 9  43

 ناجح أربع و خمسون 54  الحقوق حسام الدين معتز البوشي 223  44

 ناجح سبعون 70  طب األسنان حسام محمد ملحم 181  45

 ناجح اثنتان و ستون 62  طب األسنان حسن أحمد الغضه 31  46

المعلوماتيةالهندسة  حسن منجد العلي 163  47  راسب تسع و أربعون 49  

ثالثونثمان و  38  التمريض حسين عمر بلوظ 63  48  راسب 

 راسب ثالث و ثالثون 33 التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية حسين واصل الخلف 145  49
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 ناجح أربع و ثمانون 84  طب األسنان حسين وفيق محمد 183  50

 ناجح أربع و سبعون 74  الصيدلة حنين المعز نصر 59  51

 ناجح تسعون 90  طب األسنان حنين حمدي سويد 195  52

محي الدين حمود حيدره 118  53  ناجح خمس و سبعون 75  طب األسنان 

 راسب ثمان و عشرون 28 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية خالد جميل كراكيش 17  54

 ناجح ستون 60  طب األسنان خالد فيصل بركات 220  55

 راسب تسع و عشرون 29  التمريض خالد محمد الخليف 175  56

علي خديجه عبداللطيف الحاج 212  57  راسب اثنتان و أربعون 42 معلم صف التربية 

 ناجح خمس و ثمانون 85  طب األسنان خزامه عبدالمعين خطيب 178  58

 ناجح ثمان و ستون 68  طب األسنان خضر مازن حبوس 179  59

 راسب ثالثون 30 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية خلود جميل كراكيش 18  60

 راسب خمس و أربعون 45  طب األسنان دانيال جهاد جرجس 11  61

 ناجح ثمان و ستون 68  طب األسنان دانيال فهد علي 74  62

 راسب أربعون 40  التربية ديمه فيصل نصر 103  63

 راسب ثمان و ثالثون 38 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية دينا حسن المحمد 191  64

 ناجح ستون 60  طب األسنان راما طالل االحمد 115  65

 راسب سبع و أربعون 47  الهندسة الزراعية راما عمار قاسم 37  66

 ناجح سبع و ثمانون 87  الصيدلة رامي أحمد الخليل 40  67

 رائد احمد يسين 138  68
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة اإللكترونيات 

 واالتصاالت
 راسب أربع و ثالثون 34

صفمعلم  التربية ربا علي المويعز 38  69  راسب أربعون 40 

 ناجح أربع و خمسون 54 معلم صف التربية رباب طالب الونوس 196  70

 راسب خمس و ثالثون 35  التمريض رضوان مصطفى المشعل 75  71

 ناجح أربع و سبعون 74  الصيدلة رغد حافظ قيمر 137  72

 ناجح تسع و خمسون 59  الصيدلة رفيق هيثم ورده 224  73

 راسب سبع و ثالثون 37  الهندسة الزراعية رقيه حسين الخليل 26  74

 راسب سبع و ثالثون 37  الطب البيطري رنيم ماهر حوراني 128  75
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 ناجح ثالث و خمسون 53  التربية الرياضية رهف محمد السليمان 86  76

 ناجح اثنتان و ستون 62  طب األسنان ريان عبد الحكيم عدي 2  77

 راسب اثنتان و أربعون 42  طب األسنان زاهر عيسى الرشيد 22  78

 راسب خمس و عشرون 25  التطبيقية زكريا عمر االحمد 85  79

 راسب ثمان و أربعون 48  الشريعة زياد اكرم البكور 97  80

 راسب خمس و ثالثون 35  طب األسنان زيد بشير هواش 119  81

 راسب اثنتان و عشرون 22  التمريض زين العابدين حسن الحداد 41  82

العابدين علي تقالزين  186  83  ناجح ثمانون 80  طب األسنان 

 ناجح ستون 60 معلم صف التربية زينب سليمان يوسف 189  84

 ناجح ثالث و ثمانون 83  طب األسنان زينب محمد يحيى كزكز 32  85

 ناجح ستون 60  طب األسنان زينه رفيق المواس 206  86

 ناجح خمس و سبعون 75  طب األسنان سعيد عمار مكاوي 90  87

 راسب اثنتان و أربعون 42  التربية الرياضية سلن حسان زالط 84  88

 سليمان محمد نور مصطفى 96  89
الهندسة الكيميائية 

 والبترولية
 راسب تسع و عشرون 29 

 راسب ثمان و عشرون 28  التمريض سماح جدوع الضامن 58  90

 ناجح خمس و خمسون 55  الهندسة المعمارية شذى محمد فنوش 185  91

 ناجح أربع و ستون 64  طب األسنان شعبان سليمان يوسف 82  92

 ناجح خمس و ستون 65  طب األسنان شفيق عادل كف الغزال 152  93

 ناجح سبع و خمسون 57 معلم صف التربية شمس محمد عبدالواحد 83  94

 راسب تسع و أربعون 49  طب األسنان شهد محمود زيدان 150  95

 راسب تسع و أربعون 49 تمويل ومصارف االقتصاد شيماء سعيد زلف 190  96

 ناجح ستون 60  طب األسنان صالح فاضل محمود 162  97

 راسب خمس و أربعون 45 التاريخ اآلداب والعلوم االنسانية صفاء محمد المشعل 172  98

 راسب خمس و ثالثون 35  الشريعة صهيب عدنان العبد الرحمن 100  99

 ناجح تسع و ستون 69  طب األسنان طارق احمد زياد حاتم 49  100

 ناجح خمس و ستون 65  طب األسنان طه حمدو بكري غنامه 14  101
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 ناجح سبع و خمسون 57  طب األسنان طوني فادي الديب 207  102

 ناجح سبع و خمسون 57  طب األسنان عائشة نايف السلوم 168  103

104  221 
عبد الجبار محمد عمار محمد 

 صالح
 ناجح ستون 60  طب األسنان

الرحمن خلدون حيدرعبد  65  105  ناجح أربع و ستون 64  طب األسنان 

 راسب أربع و عشرون 24 رياض االطفال التربية عبد الرحمن محمد األحمد 110  106

 ناجح أربع و ستون 64  الطب البشري عبد الرحمن محمد المحمد 123  107

 راسب ثالث و أربعون 43  الهندسة المدنية عبد الرزاق يحيى حمشو 199  108

 ناجح خمس و خمسون 55  طب األسنان عبد العزيز صفوان العلواني 139  109

 راسب تسع و عشرون 29  التمريض عبد العزيز محمد صفيان صعب 8  110

111  10 
 عبد القادر أحمد 

 
 أحمد

 راسب تسع عشرة 19  التربية الرياضية

 ناجح أربع و ثمانون 84  الهندسة المعلوماتية عبد القادر مهيار عطوره 120  112

 راسب أربع و ثالثون 34 معلم صف التربية عبد الكريم أحمد العليوي 102  113

 راسب تسع و أربعون 49  التطبيقية عبد الكريم محمد االشتر 156  114

 راسب خمس و عشرون 25 معلم صف التربية عبد الكريم محمد حديد 143  115

 ناجح ستون 60  طب األسنان عبد المجيد عزام الحكواتي 208  116

 راسب ثالث و أربعون 43  طب األسنان عبدالرحمن محمد المحمود 24  117

 راسب خمس و أربعون 45  طب األسنان عبدالرزاق محمد الحسين 176  118

 راسب تسع و عشرون 29  التمريض عبدالستار حكمت عدامه 167  119

 راسب تسع و أربعون 49  طب األسنان عبداللطيف ادريس الحمد 177  120

عروبعبدهللا زياد  218  121  راسب اثنتان و عشرون 22  طب األسنان 

 راسب أربع و ثالثون 34  طب األسنان عبيده سليمان مدهلل 153  122

 راسب أربع و ثالثون 34 االرشاد النفسي التربية عزة خالد الرمضان 129  123

 راسب ثمان و عشرون 28 رياض أطفال التربية عال محمد علي 154  124

الخطيبعالء الدين محمد هدايات  200  125  
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
التحكم االلي 
 والحواسيب

 راسب أربع و ثالثون 34

 راسب خمس و ثالثون 35 ادارة أعمال االقتصاد علي حسين العلوش 51  126
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 ناجح تسع و ستون 69  طب األسنان علي حسين محمود 79  127

 راسب ثالث و عشرون 23  التمريض علي مزيد العصري 34  128

 راسب ثالث و ثالثون 33  التربية علي نصر العيسى االسماعيل 131  129

 ناجح ثالث و خمسون 53  طب األسنان عمار خليل الطالب 15  130

 ناجح خمسون 50  الصيدلة عمار محمد ابو كشتو 109  131

 ناجح أربع و خمسون 54  طب األسنان عمر احمد زياد حاتم 48  132

و ثمانون أربع 84  طب األسنان عمر حكم االبرش 209  133  ناجح 

 راسب ثالث و أربعون 43  طب األسنان عمر عبد السالم الحلو 27  134

 ناجح سبعون 70  طب األسنان غيث حاتم العباس 4  135

 راسب سبع و ثالثون 37  االقتصاد فادي محمود االسعد 141  136

و أربعون ثالث 43 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية فرح محمد الحاج حسين العيدان 205  137  راسب 

 ناجح خمسون 50  طب األسنان فرح ياسر العبدهللا 165  138

 ناجح ثالث و سبعون 73  طب األسنان فوزي عمر القادر 19  139

 ناجح اثنتان و خمسون 52  طب األسنان فيصل محمد فطراوي 6  140

 ناجح سبع و خمسون 57  الهندسة المعمارية قمر أمير حمزه 55  141

الرصيصكريم عدنان  182  142  ناجح خمس و ثمانون 85  طب األسنان 

 ناجح سبع و خمسون 57 رياض االطفال التربية لبنى فاروق طه 216  143

 ناجح أربع و خمسون 54  الهندسة المدنية لجين أحمد كزكز 160  144

 راسب خمس و ثالثون 35  طب األسنان لؤي هيثم صباغ 1  145

خمسون اثنتان و 52  طب األسنان ليث محمد العفيف 151  146  ناجح 

 راسب تسع و أربعون 49  طب األسنان ليليان منذر صبوح 157  147

 ناجح ثالث و ثمانون 83  طب األسنان لين حسام عطار 33  148

 ناجح خمس و خمسون 55  الصيدلة ماري حبيب فالحه 107  149

 راسب ثالث و ثالثون 33  طب األسنان ماهر عمر خليل 197  150

 راسب خمس و ثالثون 35  التمريض ماهر عمر شومل 64  151

 راسب خمس و ثالثون 35 اللغة العربية اآلداب والعلوم االنسانية محاسن عبد المجيد المدهلل 94  152



 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 

 

 

 ناجح اثنتان و ستون 62  االقتصاد محمد احمد عبدهللا 166  153

 راسب خمس و أربعون 45  طب األسنان محمد اسعد المحمد الجاسم 108  154

عبدالرزاقمحمد األغيد غزوان  43  155  ناجح اثنتان و تسعون 92  طب األسنان 

 محمد امين عبدهللا الخالد 53  156
اآلداب والعلوم 

 االنسانية
 راسب ثالث و أربعون 43 التاريخ

 راسب ثالث و ثالثون 33  الهندسة المدنية محمد إبراهيم الخليل العمر 198  157

 ناجح سبعون 70  طب األسنان محمد أحمد اليوسف 46  158

 ناجح سبعون 70  طب األسنان محمد بديع هيثم حديد 36  159

 ناجح ستون 60  الطب البشري محمد حسام أحمد الحسن 3  160

 راسب سبع و ثالثون 37  التمريض محمد حسن المرعي 99  161

 راسب سبع و عشرون 27  التمريض محمد خالد الخلوف 201  162

 ناجح تسع و خمسون 59  طب األسنان محمد سعيد أيوب صالل 192  163

 راسب أربع و عشرون 24  التطبيقية محمد صالح اباظ 158  164

 ناجح خمس و ستون 65  الطب البشري محمد عامر بربور 124  165

 محمد عبد السالم الصيادي 132  166
اآلداب والعلوم 

 االنسانية
 راسب اثنتان و عشرون 22 التاريخ

 راسب خمس و أربعون 45  الصيدلة محمد عبد الكريم قبش 98  167

 حجب حجب حجب  الطب البشري محمد عبد اللطيف فتوح 121  168

 حجب حجب حجب  طب األسنان محمد عبد هللا المحيميد 5  169

 ناجح سبع و خمسون 57  طب األسنان محمد علي موفق سفاف طحين 47  170

 ناجح تسع و خمسون 59 معلم صف التربية محمد غياث الشب قدور 12  171

الزراعيةالهندسة  محمد فيصل اقزيز 130  172  راسب خمس و عشرون 25  

 حجب حجب حجب  طب األسنان محمد محمود الحافظ 203  173

 محمد مؤيد حافظ الحمود 88  174
اآلداب والعلوم 

 االنسانية
 راسب تسع و عشرون 29 اللغة العربية

 راسب ثالث و ثالثون 33  التمريض محمد يوسف مكي 91  175

األسنانطب  محمود عبدالكريم الخليل العمر 62  176  ناجح خمسون 50  

 ناجح ثالث و تسعون 93  الطب البشري محمود محسن الحاج حسين 114  177

 راسب خمس و ثالثون 35  طب األسنان محي الدين عبد المنعم جنيد 213  178
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 ناجح ثمان و خمسون 58  الطب البيطري مريم حسان كوجان 28  179

أربعونثمان و  48 معلم صف التربية مريم مفيد فياض 61  180  راسب 

 راسب عشرون 20  التمريض مصطفى احمد الصيادي 39  181

 راسب ثمان و ثالثون 38  طب األسنان مصطفى أحمد خليل 169  182

 حجب حجب حجب  طب األسنان معاويه عبدالرزاق عيسى 164  183

 ناجح خمس و خمسون 55  طب األسنان منى محمد عميد الميلوي 171  184

األسنانطب  منير زكريا العساف 81  185  راسب ثالث و أربعون 43  

 راسب ثمان و ثالثون 38  طب األسنان مهند عادل عبد الغني 161  186

 ناجح اثنتان و خمسون 52  طب األسنان مهند محمد ماهر العجمي 147  187

 راسب خمس و عشرون 25 معلم صف التربية مؤمن محمود العاري 222  188

األسنانطب  مؤمنه العطار الحداد محمد أكرم 127  189  ناجح ثالث و خمسون 53  

 ميساء حسين الدرويش 210  190
اآلداب والعلوم 

 االنسانية
 راسب سبع و ثالثون 37 اللغة العربية

 راسب ثالثون 30 معلم صف التربية نبال خالد العلي 104  191

 ناجح سبع و خمسون 57  طب األسنان نجاح عبد الباسط عبدالجواد 78  192

األسنانطب  نجاح محمد حبيب 112  193  ناجح ثالث و ستون 63  

 راسب ثمان و أربعون 48  طب األسنان ندوه أحمد خليل 174  194

 ناجح تسع و ستون 69 معلم صف التربية نرمين عيسى اسعد 159  195

 راسب ثالث و أربعون 43  طب األسنان نور ياسر العلوش 76  196

 ناجح أربع و ثمانون 84  طب األسنان نينار عادل سلوم 135  197

 ناجح ستون 60  طب األسنان هاجر عبد الغني عالوي 80  198

 راسب تسع و ثالثون 39 رياض االطفال التربية هبه عبدالرزاق عبود داحول 125  199

 راسب أربعون 40  طب األسنان هبه موفق الدوري 42  200

 حجب حجب حجب  طب األسنان همام محمد ديب حميدي 204  201

202  136 
وداد محمد ماجد الشيرازي 

 الصباغ
 راسب تسع و أربعون 49 معلم صف التربية

 راسب خمس و ثالثون 35  التمريض وسام زياد العبد 202  203

 ناجح تسعون 90  الطب البشري وضاح عبد الحميد الصباغ 106  204
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 حجب حجب حجب  التمريض والء علي حسون 144  205

 راسب خمس و ثالثون 35  العلوم وئام سرور عبد الرحمن 29  206

 راسب ثمان و أربعون 48  طب األسنان ياسمين عبد الحميد الخاني 219  207

 حجب حجب حجب  طب األسنان ياسمين محمود المراد العزو 214  208

 ناجح اثنتان و ستون 62  طب األسنان يعقوب مفيد عبود 187  209

 راسب سبع و عشرون 27  التربية الرياضية يوسف زهير بربار 89  210

األسنانطب  يوسف سمير األسعد 25  211  راسب تسع و أربعون 49  

 راسب سبع و عشرون 27  التمريض يوسف عبد المعين الفارس خلوف 215  212

 راسب سبع و ثالثون 37  التمريض يوسف عيسى البدور 23  213

 
                                 عضو                                   عضو                        
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