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 مختص غير انكليزي

 العالمة كتابة النتيجة العالمة النهائية االسم الرقم االمتحاني م

 ثمانون ناجح 80 آمنه محمد رضوان اصفر 84 1

 أربعة و ثالثون راسب 34 أحمد ابراهيم الدوح 75 2

 ثمانون ناجح 80 أحمد جميل خللو 67 3

 ثمانية و أربعون راسب 48 أحمد صالح الغجر 80 4

 ثمانية و سبعون ناجح 78 أحمد عبد الرزاق كيروان 193 5

 خمسة و خمسون ناجح 55 أحمد مصطفى الياسين 16 6

 تسعة و ثالثون راسب 39 موسى خلفأحمد  231 7

 ثالثة و خمسون ناجح 53 أحمد نجيب الخالد 32 8

 ثمانية و أربعون راسب 48 أسيل موسى القاسم 175 9

 أربعة و أربعون راسب 44 أفنان موسى القاسم 174 10

 أربعة و ستون ناجح 64 أمينه محمد عمرين 157 11

 خمسة و خمسون ناجح 55 ابراهيم محمد الحكيم 42 12

 أربعة و ثالثون راسب 34 احمد تامر الحميدي 101 13

 ثالثة و أربعون راسب 43 احمد عمر امصدر 33 14

 إثنان و ثالثون راسب 32 احمد محمود الحسن 15 15

 ثالثة و تسعون ناجح 93 احمد مهند الحمويه 131 16

 ثالثة و أربعون راسب 43 ازهر محمد هيثم البزنكو 60 17

 ثالثة و خمسون ناجح 53 استبراق يوسف ديب 41 18

 خمسون ناجح 50 اسراء عبد الوهاب بخاري 113 19

 ثالثة و ثالثون راسب 33 اسماعيل محمد السيد 91 20

 أربعة و خمسون ناجح 54 االء عمر جعفر 18 21

 أربعة و خمسون ناجح 54 االء فايز معراوي 202 22

 ثمانية و ستون ناجح 68 حلبياماني محمد نضال  170 23

 إثنان و أربعون راسب 42 اناس غالب جنيد 45 24

 سبعة و خمسون ناجح 57 انعام ايمن خطاب 146 25

 سبعون ناجح 70 ايمان احمد الصاري 102 26

 ثالثة و سبعون ناجح 73 ايهم ابراهيم السيد 161 27

 ثالثة و سبعون ناجح 73 بانه عبد الماجد عقاد 244 28

 تسعة و خمسون ناجح 59 بتول عماد االروج 27 29

 ثمانية و أربعون راسب 48 بتول مصطفى جمران 198 30

 أربعة و خمسون ناجح 54 بتول مصطفى حاج سعيد 233 31

 سبعة و خمسون ناجح 57 براءه موفق عمره 44 32



 سبعون ناجح 70 بشر محمدمخلص السراج 47 33

 أربعة و ثالثون راسب 34 بالل محمد الطيار 110 34

 سبعة و ثمانون ناجح 87 بيان منجد صمصام 188 35

 خمسون ناجح 50 تسنيم وليد هبره 83 36

 سبعة و ستون ناجح 67 تماني علي رحال 85 37

 إثنان و ستون ناجح 62 تيماء محمد مرقه 116 38

 سبعة و أربعون راسب 47 جنان خضر لوند 167 39

 ثالثون راسب 30 العبد اللطيفحسام محمد  235 40

 أربعة و أربعون راسب 44 حسام محمدأمين الحاج حسن 64 41

 ثالثة و تسعون ناجح 93 حسن عبدو الباشا 139 42

 ثمانية و أربعون راسب 48 حسن علي موسى 245 43

 ثالثة و أربعون راسب 43 حسناء حيدر عثمان اغا 23 44

 أربعون راسب 40 حسين حسن الحكيم 183 45

 أربعة و أربعون راسب 44 حسين خالد االحمد 128 46

 ثالثة و خمسون ناجح 53 حال عبد الناصر الشفيع 129 47

 أربعة و ثالثون راسب 34 حميده خالد زيدي 218 48

 سبعة و ثالثون راسب 37 حنان خضر الدوجان 155 49

 سبعة و أربعون راسب 47 حنان شفيق المدني 171 50

 سبعة و عشرون راسب 27 حنين مامون مباشر 192 51

 سبعة و ثالثون راسب 37 حياة عبد الحميد الخاني 162 52

 ثمانية و أربعون راسب 48 حيان صقر التوبه 111 53

 أربعة و أربعون راسب 44 خالد جمال الدين كركوكي 57 54

 ثالثون راسب 30 خالد حسين الحجي 159 55

 إثنان و أربعون راسب 42 خالد محمود سبسبي 69 56

 ثالثة و أربعون راسب 43 خالد موسى االسمر 79 57

 إثنان و أربعون راسب 42 خديجه أسامة عكعك 5 58

 خمسة و ثالثون راسب 35 خلود جميل كراكيش 78 59

 تسعة و أربعون راسب 49 دانيه عبد العزيز جمعه 217 60

 خمسونثالثة و  ناجح 53 دانيه محمدراغب طرن 21 61

 تسعة و أربعون راسب 49 دعاء محمد فهد الصوص 201 62

 إثنان و ستون ناجح 62 دياب يحيى المحمد 70 63

 ستون ناجح 60 رانيا ابراهيم الشبيب 26 64

 خمسة و ثالثون راسب 35 رزان بكور السماعيل 49 65

 أربعة و سبعون ناجح 74 رزان حسان الشيحاوي 154 66

 إثنان و أربعون راسب 42 الشنتوترشا أكرم  180 67

 إثنان و أربعون راسب 42 رشا غازي شعبان 168 68

 سبعة و ثمانون ناجح 87 رفاه أسعد األسود 6 69

 خمسة و أربعون راسب 45 رماح نصر هللا الجرعتلي 86 70

 إثنان و أربعون راسب 42 رنا نزار عادله 37 71

 أربعون راسب 40 رنيم محمد علي السقا 118 72

 تسعة و ثالثون راسب 39 رنيم محمد نصوح البارد 195 73

 إثنان و سبعون ناجح 72 رنيم محمود حاج لطوف 147 74

 خمسون ناجح 50 ريم محمد نصوح البارد 200 75

 إثنان و خمسون ناجح 52 ريم مرهف دنكي 220 76

 أربعة و أربعون راسب 44 زهراء أمجد زقزوق 25 77

 سبعة و أربعون راسب 47 عبد الرزاق الحسينساره  212 78

 ثالثون راسب 30 سارية محمود السمره 135 79

 سبعة و خمسون ناجح 57 سامر عبد الكريم جقيني 50 80

 إثنان و خمسون ناجح 52 ساميه خالد الحزوري 213 81

 ثالثة و أربعون راسب 43 سعاد اسماعيل القلفه 239 82

 خمسة و ثمانون ناجح 85 الشعرانيسلمى سعد الدين  177 83
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 ثالثة و خمسون ناجح 53 سليمان مشيعل مشعل 106 84

 أربعون راسب 40 سمحاء محمد فايز المحمد طه 216 85

 ثمانية و ستون ناجح 68 سمر محمد االبيض 117 86

 ثمانية و أربعون راسب 48 سميره محمد امين العبيسي 46 87

 أربعة و أربعون راسب 44 سيرين جمال كشباش 207 88

 خمسة و ستون ناجح 65 شذى خالد الطيار 103 89

 خمسون ناجح 50 شيماء جمال االشرم 138 90

 إثنان و ثالثون راسب 32 صالح يوسف االبراهيم 179 91

 ثمانية و خمسون ناجح 58 صبا غسان مغالجي 140 92

 خمسون ناجح 50 صبحي هيثم جنيد 61 93

 خمسون ناجح 50 جمال عبد الرحمن صديق محمد 182 94

 سبعة و ثالثون راسب 37 ظالل احمد الشمالي 224 95

 تسعون ناجح 90 عامر عادل كوسى 169 96

 ثمانية و عشرون راسب 28 عامر عبد الرزاق عزو المراد 241 97

 أربعة و خمسون ناجح 54 عباده أحمد الخطاب 126 98

 ثالثة و عشرون راسب 23 عبد الرحمن عباس فحله 211 99

 أربعة و أربعون راسب 44 عبد الرزاق عبد الحميد عبد الرحمن 29 100

 تسعة و ثالثون راسب 39 عبد العزيز عبد الكريم الخالد 149 101

 ثالثون راسب 30 عبد الكريم احمد بوظان 172 102

 سبعة و عشرون راسب 27 عبد الكريم ثائر الجدوع 109 103

 أربعون راسب 40 عبد اللطيف محمد جغلي 82 104

 خمسة و ستون ناجح 65 عبد المعين سمير جانودي 230 105

 خمسون ناجح 50 عبيده جمال بزبوز 144 106

 خمسة و عشرون راسب 25 عطاء سعيد اليونس المصري 114 107

 خمسة و ستون ناجح 65 علوان عبد اللطيف الجميلي 2 108

 تسعة و ثالثون راسب 39 الخسارةعلي أحمد  94 109

 تسعة و أربعون راسب 49 علي ماجد حميدان 246 110

 تسعة و عشرون راسب 29 علي محسن محمد 13 111

 تسعون ناجح 90 عليا عبد الحسيب شحادي 56 112

 أربعة و سبعون ناجح 74 عمر أحمد خطابي 204 113

 عشرونأربعة و  راسب 24 عمر احمد المرهون 141 114

 ثمانية و ستون ناجح 68 عمر عبد الرزاق الجمال 58 115

 أربعة و ثالثون راسب 34 عمر نزار رستناوي 185 116

 أربعون راسب 40 عهد غسان شاهين 181 117

 تسعة و سبعون ناجح 79 عوني ابراهيم علي قنا 228 118

 أربعة و ستون ناجح 64 عيسى شريف حمد 28 119

 إثنان و سبعون ناجح 72 غروب خالد العليوي 4 120

 سبعة و ثالثون راسب 37 فادي وهيب شاهين 164 121

 خمسة و أربعون راسب 45 فاطمه محمد حماده 203 122

 تسعة و ستون ناجح 69 فرح محمد معد قواس 143 123



 ثالثة و أربعون راسب 43 قاسم عبد الكريم الشيخ علي 10 124

 إثنان و تسعون ناجح 92 عدنان ديوب قتيبه 127 125

 ثالثون راسب 30 قلب األسد خالد الشيخ 1 126

 أربعون راسب 40 قمر الزمان ماهر السعدي 236 127

 أربعة و ستون ناجح 64 قمر عبد العزيز تفتنازي 100 128

 سبعة و أربعون راسب 47 لؤي أحمد مصيني 89 129

 خمسة و أربعون راسب 45 الرا احمد عاليا 54 130

 سبعة و أربعون راسب 47 لبانة محمد جمال ورار 122 131

 تسعة و عشرون راسب 29 لمى طارق الدريس 205 132

 تسعة و ثمانون ناجح 89 لينا ممدوح برازي 243 133

 ثالثة و خمسون ناجح 53 لينه مصطفى النجار 115 134

 ثالثونخمسة و  راسب 35 مؤنسه ماهر الرومي 151 135

 إثنان و ثمانون ناجح 82 مؤيد ظفر هللا عسكر 39 136

 تسعة و ثالثون راسب 39 مؤيد محمد غالب بنكه العدس 197 137

 خمسة و أربعون راسب 45 محسن أحمد الحسون 120 138

 ثمانية و ثالثون راسب 38 محمد أحمد الديبو النجار 51 139

 و عشرون أربعة راسب 24 محمد احمد الحسين 73 140

 إثنان و أربعون راسب 42 محمد احمد عروب 209 141

 ثالثة و ستون ناجح 63 محمد اسالم حاتم حديد 125 142

 سبعة و ثالثون راسب 37 محمد اكرم كردي 40 143

 خمسة و أربعون راسب 45 محمد انس النصر 223 144

 أربعة و ثالثون راسب 34 محمد جهاد الضامن 238 145

 تسعة و خمسون ناجح 59 محمد خالد محمد رستم 48 146

 ثمانية و ثالثون راسب 38 محمد خالد معتوق 237 147

 أربعة و ثالثون راسب 34 محمد ديب اشرف زعرور 214 148

 أربعة و سبعون ناجح 74 محمد رضوان سكر 232 149

 خمسون ناجح 50 محمد سليمان جوخدار 92 150

 تسعة و خمسون ناجح 59 محمد سهيل عيسى 133 151

 أربعة و ستون ناجح 64 محمد عبد الفتاح شيخ الغنامه 34 152

 سبعة و أربعون راسب 47 محمد عبد الكريم العثمان 105 153

 خمسة و أربعون راسب 45 محمد عدنان فلفل 107 154

 ثالثة و أربعون راسب 43 محمد علي ابو زيد 3 155

 إثنان و أربعون راسب 42 المسلممحمد علي فواز الحمد  97 156

 إثنان و أربعون راسب 42 محمد قاسم سيفو 221 157

 تسعة و أربعون راسب 49 محمد مؤيد محمد الحسن 137 158

 إثنان و عشرون راسب 22 محمد محسن محمد 14 159

 ثمانية و أربعون راسب 48 محمد محمد هاني شيخ طه 76 160

 تسعة و ثالثون راسب 39 محمد محمود الحسن 87 161

 سبعة و ثالثون راسب 37 محمد محمود الشحود 166 162

 أربعة و أربعون راسب 44 محمد نبيل حلبيه 215 163

 أربعة و ستون ناجح 64 محمد نور أحمد ناصر 191 164

 إثنان و أربعون راسب 42 محمد هشام طالب آغا 163 165

 ثالثة و خمسون ناجح 53 محمود أحمد االحمد العبد هللا 19 166

 ثالثة و ثمانون ناجح 83 محمود عبد القادر االصفر 152 167

 أربعة و خمسون ناجح 54 محمود عبد الناصر كعيد 8 168

 خمسة و أربعون راسب 45 مرح جهاد محمجي 240 169

 سبعة و أربعون راسب 47 مرح حبيب الدادا 112 170

 ثمانية و سبعون ناجح 78 مرح عزمات العلي 65 171

 تسعة و أربعون راسب 49 مرح نعيم منصور 104 172

 ثالثون راسب 30 مزيد ثابت الفارس 24 173

 سبعة و خمسون ناجح 57 مصطفى الطيب الحوراني 145 174



 الجمهورية العربية السورية  

 وزارة التعليم العالي      

 جامعة حماه          

 للغات العالي المعهد      

 الرقـــم :.................

 التاريخ:.................

 
 

SYRIAN ARAB REPUBLIC    

Ministry Of High Education   

HAMA- UNIVERSITY   

HIGHER INSTITUTE FOR LANGUAGES 

INSTITUT SUPERIEUR  DES LANGUES 

 

 
 

 إثنان و تسعون ناجح 92 مصطفى غسان طهماز 142 175

 أربعون راسب 40 مصطفى منذر الشيخ علي 186 176

 ثالثة و عشرون راسب 23 محمد شريف امين مضر 81 177

 ثمانية و خمسون ناجح 58 معاذ محمد كيزاوي 12 178

 ثمانية و سبعون ناجح 78 منال رفعت خير بيك 160 179

 ثالثة و خمسون ناجح 53 منى فواز الحمد المسلم 96 180

 أربعة و سبعون ناجح 74 منى محمد المشعل 225 181

 أربعة و أربعون راسب 44 حلبيةمنير محمد  242 182

 إثنان و سبعون ناجح 72 مها عمار اوضه باشي 22 183

 خمسة و سبعون ناجح 75 مهند علي االبراهيم 121 184

 ثمانية و خمسون ناجح 58 موسى محمد امين ديب 98 185

 ثمانية و ثالثون راسب 38 ميس عبد العزيز الخرسه 173 186

 خمسة و ستون ناجح 65 كحيلميس عبد الكريم  184 187

 ثالثة و ستون ناجح 63 ميسر سامر العلي 165 188

 أربعة و عشرون راسب 24 نبهان عبد الحكيم النبهان 74 189

 خمسة و ثمانون ناجح 85 نبيل محمود الشامي 234 190

 ثالثة و أربعون راسب 43 نجيده سليم العلي 206 191

 ثالثة و ستون ناجح 63 ندى مهند زكيه 199 192

 إثنان و خمسون ناجح 52 نزير نزار الشيخ خليل 36 193

 إثنان و ثالثون راسب 32 نسرين محمود كوجان 43 194

 ثمانية و أربعون راسب 48 نشوة عدنان مناع 90 195

 أربعون راسب 40 نصر محمد العبيد 134 196

 أربعة و خمسون ناجح 54 نغم محمد فاعور 93 197

 خمسة و أربعون راسب 45 نور عبيد السالم 153 198

 ثالثة و ثمانون ناجح 83 نور علي ورده 176 199

 ثمانية و عشرون راسب 28 نور محمد علي حماشو 210 200

 خمسة و ثمانون ناجح 85 هادي عبد الرزاق الشيخ خالد 148 201

 أربعة و أربعون راسب 44 هبة سمير الكناص 130 202

 خمسون ناجح 50 إبراهيم الخليل العمرهبه  30 203

 سبعة و خمسون ناجح 57 هدى فهد رحال 55 204

 ثمانية و ثالثون راسب 38 وائل عبد الكريم كحيل 222 205

 تسعة و خمسون ناجح 59 وائل عبدو المحمد 150 206

 سبعة و ثمانون ناجح 87 وسيم علي سلمان 66 207

 أربعة و خمسون ناجح 54 وضاح علي حبيب 132 208

 تسعة و عشرون راسب 29 وعد مبارك المبارك 68 209

 ثمانية و خمسون ناجح 58 وفاء قاسم كرزون 124 210

 خمسة و أربعون راسب 45 وفاء محمد بريمو 219 211

 خمسة و سبعون ناجح 75 وليد جالل قنفود 227 212

 ثمانون ناجح 80 ياسر محمد المحمد المحمود 136 213

 تسعة و خمسون ناجح 59 رياض كركوكي ياسمين احمد 178 214



 ثمانية و سبعون ناجح 78 ياسمين محمد العلي 17 215

 أربعة و ثالثون راسب 34 ياسين رائد حمد 11 216

 تسعة و سبعون ناجح 79 يامن فايز كزكز 229 217

 

 ضوع                                عضو                                عضو

 

 حماه جامعة رئيس                                   للغات العالي المعهد عميد

 

 

 

 

 

 

 


