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 العالمة كتابة النتيجة العالمة النهائية االسم الرقم االمتحاني م

 تسعة و خمسون ناجح 59 آالء الشيخ محمد 226 1

 ثالثون راسب 30 أحمد االحمد االبراهيم 57 2

 أربعة و خمسون ناجح 54 أحمد الغجر 245 3

 أربعة و ثمانون ناجح 84 أحمد النبهان 90 4

 ثمانية و أربعون راسب 48 أحمد رحماوي 207 5

 سبعة و ثالثون راسب 37 أسامة الحمويه 73 6

 خمسون تسعة و ناجح 59 أسيل القاسم 206 7

 سبعة و ستون ناجح 67 أالء أبو علي 4 8

 إثنان و ثالثون راسب 32 أنس حسون 260 9

 إثنان و تسعون ناجح 92 أيناس البرازي 255 10

 سبعة و خمسون ناجح 57 إسراء المحمد 200 11

 تسعة و سبعون ناجح 79 إسالم جبس 194 12

 إثنان و خمسون ناجح 52 إياد العبيد 107 13

 إثنان و أربعون راسب 42 إيمان حماشو 164 14

 ثالثة و أربعون راسب 43 ابتسام السبيع 62 15

 أربعة و ثالثون راسب 34 ابراهيم االحمد االبراهيم 220 16

 خمسة و خمسون ناجح 55 احمد الحسن 228 17

 أربعون راسب 40 احمد الشيخ قدور 134 18

 أربعون راسب 40 احمد الهالل 217 19

 خمسة و ثالثون راسب 35 احمد قضيماتي 25 20

 ثمانية و ستون ناجح 68 ازدهار الشيخ موسى 265 21

 تسعة و ستون ناجح 69 ازهر البزنكو 82 22

 ثمانية و ستون ناجح 68 اسامه بركات 252 23

 إثنان و سبعون ناجح 72 اسراء القشاش 161 24

 ثمانية و سبعون ناجح 78 االء عرفة 236 25

 تسعة و خمسون ناجح 59 االء مغمومه 99 26

 خمسة و تسعون ناجح 95 امجد عيالن 79 27

 أربعة و ستون ناجح 64 امير منصور 241 28

 سبعة و خمسون ناجح 57 اناس عدي 167 29

 ثالثون راسب 30 اياد عبود 65 30

 ثالثة و تسعون ناجح 93 ايمان جليدان 231 31

 تسعة و ثمانون ناجح 89 ايه الشربجي 168 32
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 تسعة و خمسون ناجح 59 بارعه موصلي 88 33

 ثمانية و ثالثون راسب 38 باسل الخطيب 140 34

 ستون ناجح 60 بتول جمران 68 35

 أربعون راسب 40 بشار الحسيان 87 36

 أربعة و ثالثون راسب 34 بشار المحمد 27 37

 إثنان و أربعون راسب 42 بشار الهالل 110 38

 ثالثة و خمسون ناجح 53 بشار رزق المصطفى 36 39

 إثنان و أربعون راسب 42 بالل كنعان 174 40

 أربعون راسب 40 بالل مالئكه 35 41

 ثمانية و خمسون ناجح 58 ثراء العبد هللا 223 42

 أربعة و تسعون ناجح 94 جالل زيدان 149 43

 خمسة و خمسون ناجح 55 جمانه خيرو 32 44

 تسعة و عشرون راسب 29 ربوع حارثه 187 45

 سبعة عشر راسب 17 حازم السيدأحمد 203 46

 خمسة و خمسون ناجح 55 حسن ابراهيم 75 47

 أربعة و خمسون ناجح 54 حسن الهربش 154 48

 إثنان و سبعون ناجح 72 حسن موسى 67 49

 ثمانية و عشرون راسب 28 حسين األسعد 170 50

 سبعة و خمسون ناجح 57 حال العواد 20 51

 عشرون راسب 20 حمزه المصطفى 177 52

 تسعة و ثالثون راسب 39 حمزه نزال العلي 54 53

 سبعون ناجح 70 حنين األحمد 119 54

 ثالثة و تسعون ناجح 93 حنين سالمة 209 55

 أربعة و ثمانون ناجح 84 حيان التوبه 101 56

 ثمانية و ثالثون راسب 38 خالد االبراهيم 40 57

 تسعة و عشرون راسب 29 خالد االسمر 222 58

 خمسة و ستون ناجح 65 خالد الحكواتي 173 59

 ثالثة و سبعون ناجح 73 خالد العساف 248 60

 أربعة و أربعون راسب 44 خالد العيسى 23 61

 سبعة و أربعون راسب 47 خالد المنصور 118 62

 أربعة و عشرون راسب 24 خالد اليوسف 199 63

 ثمانية و خمسون ناجح 58 خالد سبسبي 34 64

 ثمانية و أربعون راسب 48 خالد كركوكي 152 65

 خمسة و خمسون ناجح 55 خديجة عكعك 85 66

 إثنان و ستون ناجح 62 خديجه سفراني 43 67

 خمسة و سبعون ناجح 75 خلدون قاشوش 253 68

 سبعة و ثمانون ناجح 87 خليل شاوي 131 69

 أربعة و خمسون ناجح 54 الصوصدعاء  153 70



 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 

 

 
 

 ثمانية و ثمانون ناجح 88 ديانا قمر الدين 117 71

 أربعة و ثالثون راسب 34 رانيا ديب 60 72

 خمسة و عشرون راسب 25 رزا التناري 202 73

 ستون ناجح 60 رزان جمال 235 74

 إثنان و سبعون ناجح 72 رنا الناصر 256 75

 ثالثة و ثالثون راسب 33 رنيم البارد 63 76

 سبعة و ثمانون ناجح 87 رهف زكار 102 77

 إثنان و أربعون راسب 42 روان ابي عباه 196 78

 إثنان و ثمانون ناجح 82 روان السيد 78 79

 تسعة و سبعون ناجح 79 ريتا حمود 204 80

 ثمانية و عشرون راسب 28 ريم أحمد 213 81

 تسعونأربعة و  ناجح 94 ريم صيرفي 19 82

 ثالثة و خمسون ناجح 53 زهراء المنصور 162 83

 أربعة و أربعون راسب 44 زهير عبد الرحمن 181 84

 إثنان و ثالثون راسب 32 زياد مني 139 85

 ثمانية و خمسون ناجح 58 ساره الحسين 142 86

 ثمانون ناجح 80 ساره زهيه 240 87

 أربعة و ثالثون راسب 34 سامر النبهان 41 88

 خمسة و ثالثون راسب 35 سامي الحمدالعكله 198 89

 سبعة و أربعون راسب 47 سبريانه المصري 89 90

 خمسة و أربعون راسب 45 سعاد القلفه 29 91

 سبعة و سبعون ناجح 77 سماح علوش الحداد 28 92

 ثمانية و عشرون راسب 28 سمحاء المحمد طه 259 93

 و ثالثونسبعة  راسب 37 سهام الحميد 45 94

 سبعة و خمسون ناجح 57 سومر الزلمه 143 95

 ثمانية و أربعون راسب 48 سيرين كشباش 70 96

 ستون ناجح 60 شذا االحمد 264 97

 ثمانية و سبعون ناجح 78 شروق العليوي 50 98

 خمسة و ثمانون ناجح 85 شهرو طالب 145 99

 أربعون راسب 40 شيماء عرباش 5 100

 سبعة و عشرون راسب 27 عروبصالح  22 101

 تسعة و ثالثون راسب 39 صباح ديريه 211 102

 خمسة و ثمانون ناجح 85 صفاء أخرس 3 103

 سبعة و أربعون راسب 47 صفوان البسيريني 263 104

 سبعة و ثالثون راسب 37 صفوان خراط 138 105

 ثمانية و ثالثون راسب 38 صالح المصطفى 188 106

 سبعة و خمسون ناجح 57 جعلوكضحى  71 107

 خمسة و أربعون راسب 45 ضياء العزو 69 108
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 إثنان و ستون ناجح 62 ضياء عمري 61 109

 أربعون راسب 40 طه حدق 38 110

 ثمانية و ثمانون ناجح 88 عائشه وهبي 116 111

 إثنان و خمسون ناجح 52 عامر المصلط 6 112

 ثمانية و ثالثون راسب 38 عباده صليعي 192 113

 ثالثة و خمسون ناجح 53 عبد االله عقاد 53 114

 تسعة و ستون ناجح 69 عبد الرحمن الشواخ 151 115

 ثمانية و ثالثون راسب 38 عبد الرحمن الصمصام 159 116

 سبعة و أربعون راسب 47 عبد الرحمن العاشق 49 117

 أربعة و ستون ناجح 64 عبد الرحمن حبابة 172 118

 تسعة و ثالثون راسب 39 عبد الرحمن عجاج 56 119

 خمسة و عشرون راسب 25 عبد الرحمن فحله 232 120

 ثمانية و ستون ناجح 68 عبد القادر العاني 92 121

 ثالثون راسب 30 عبد الكريم الجدوع 179 122

 سبعة و ستون ناجح 67 عبد الكريم بوظان 171 123

 ثمانية و خمسون ناجح 58 عبد الكريم حساني 16 124

 سبعة و ستون ناجح 67 عبد اللطيف الحاج نعسان 21 125

 ثمانية و خمسون ناجح 58 عبد اللطيف جغلي 130 126

 أربعون راسب 40 عبد هللا األحمد 108 127

 ثمانية و أربعون راسب 48 عبد هللا الترك 191 128

 ثمانية و سبعون ناجح 78 عبد هللا زعتر 81 129

 سبعة و ثمانون ناجح 87 عبد الناصر ابي زمر 2 130

 سبعة و عشرون راسب 27 عبدالسالم الخلوف 155 131

 ثالثة و ثالثون راسب 33 عصام عجاج 251 132

 إثنان و ستون ناجح 62 عال البرازي 51 133

 خمسة و ثمانون ناجح 85 عال الحميد 26 134

 ثمانية و سبعون ناجح 78 عال عسكر 31 135

 ستون ناجح 60 علي حيدر 148 136

 سبعة و خمسون ناجح 57 عماد والو 59 137

 إثنان و خمسون ناجح 52 عمار أبو حالوه 10 138

 ثمانية و خمسون ناجح 58 عمر الحمود 37 139

 إثنان و تسعون ناجح 92 عوض العوض 80 140

 أربعة و سبعون ناجح 74 غالب المير غالب 165 141

 تسعة و ستون ناجح 69 مسطو الحلبيغزل  83 142

 أربعة و خمسون ناجح 54 غياث المصري 233 143

 سبعة و أربعون راسب 47 فؤاد قندقجي 122 144

 تسعة و خمسون ناجح 59 فاتن الحموي 137 145

 خمسة و أربعون راسب 45 فاتن جبر 84 146
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 ثمانية و أربعون راسب 48 فادي فرزات 128 147

 سبعة و أربعون راسب 47 فاطمه السليمان 178 148

 تسعة و سبعون ناجح 79 فاطمه دخلله 86 149

 ثالثة و أربعون راسب 43 قاسم الحسن 160 150

 ثالثة و ثالثون راسب 33 قلب األسد الشيخ 121 151

 ثالثة و أربعون راسب 43 قمر الزمان السعدي 229 152

 ثالثونأربعة و  راسب 34 كرم الحموي 147 153

 ثالثون راسب 30 كالل خضر 74 154

 خمسة و خمسون ناجح 55 الرا عاليا 91 155

 ثمانية و عشرون راسب 28 لمى الدريس 257 156

 أربعة و تسعون ناجح 94 لمى الكردي 112 157

 ستون ناجح 60 لينا جليدان 123 158

 ثمانية و خمسون ناجح 58 مؤنسه الرومي 58 159

 ثالثة و ثالثون راسب 33 الحسينماجد  76 160

 سبعة و ستون ناجح 67 ماري كالو 166 161

 ثالثة و سبعون ناجح 73 مايا الحنتوش 24 162

 ستون ناجح 60 محسن الحسون 100 163

 أربعة و ستون ناجح 64 محمد ابو علي 247 164

 ثالثة و خمسون ناجح 53 محمد االعوج 230 165

 ثالثة و ثالثون راسب 33 محمد الحسن 208 166

 خمسة و ستون ناجح 65 محمد الديبو النجار 52 167

 أربعة و أربعون راسب 44 محمد العثمان 141 168

 ثالثة و ستون ناجح 63 محمد العمر 129 169

 ثالثون راسب 30 محمد المحمد 224 170

 سبعة و خمسون ناجح 57 محمد المحمود 66 171

 تسعة و عشرون راسب 29 محمد النصر 1 172

 تسعة و ثالثون راسب 39 محمد الوادي 9 173

 ثالثة و تسعون ناجح 93 محمد بشر بادنجكى 215 174

 سبعة و عشرون راسب 27 محمد تمام سفاف 234 175

 إثنان و ثالثون راسب 32 محمد حجازي 109 176

 أربعة و أربعون راسب 44 محمد حلبيه 239 177

 ثالثة و ستون ناجح 63 محمد سيفو 96 178

 إثنان و خمسون ناجح 52 محمد شيخ طه 13 179

 ثمانية و ستون ناجح 68 محمد عتيق 106 180

 خمسة و ثالثون راسب 35 محمد عمار الكيال 249 181

 ثمانية و عشرون راسب 28 محمد عمار عدي 94 182

 ثمانية و عشرون راسب 28 محمد كلبون 156 183

 ثالثون راسب 30 محمد معتوق 237 184
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 خمسة و أربعون راسب 45 محمد نوار الحسن الشيخ تركاوي 244 185

 تسعة و عشرون راسب 29 محمد نور المنصور 64 186

 تسعة و عشرون راسب 29 محمد هاني الحسن 157 187

 أربعة و ستون ناجح 64 محمد يحيى السقا 72 188

 إثنان و سبعون ناجح 72 محمود الخاني 242 189

 أربعة و ثمانون ناجح 84 محمود محمد 48 190

 خمسة و عشرون راسب 25 محمود معترماوي 180 191

 ثمانون ناجح 80 مرام الشيخ هود 15 192

 خمسة و سبعون ناجح 75 مرام كوسى 120 193

 سبعة و ثالثون راسب 37 مرح الدادا 8 194

 خمسة و خمسون ناجح 55 مرح محمجي 205 195

 سبعة و سبعون ناجح 77 مروه ميلص 105 196

 سبعة و ثالثون راسب 37 مزيد الفارس 44 197

 ستون ناجح 60 مصطفى السعود 113 198

 أربعة و أربعون راسب 44 مصطفى الشيخ علي 246 199

 أربعون راسب 40 مصطفى دلو 136 200

 ثمانية و ثمانون ناجح 88 منال الطرشه 190 201

 خمسة و أربعون راسب 45 مهدي الطيش 193 202

 ثمانية و خمسون ناجح 58 موسى الدياب 97 203

 ثالثة و ستون ناجح 63 ميس الحمو 144 204

 أربعة و ثالثون راسب 34 نجيده العلي 258 205

 أربعة و تسعون ناجح 94 ندى ياغي 46 206

 سبعة و خمسون ناجح 57 نشوة مناع 146 207

 خمسة و ثمانون ناجح 85 نعمى موسى 132 208

 أربعة و ستون ناجح 64 نوار اليوسف الخليل 14 209

 ثالثة و خمسون ناجح 53 نوال الحزواني 227 210

 خمسة و خمسون ناجح 55 نور الدين الصهيوني 254 211

 أربعة و خمسون ناجح 54 نور السلمو 12 212

 سبعون ناجح 70 نور حرون 111 213

 ستون ناجح 60 نور كمون 195 214

 ثمانية و ثمانون ناجح 88 نوزت البكور 219 215

 أربعة و ثالثون راسب 34 هاني الشايب 55 216

 خمسة و سبعون ناجح 75 هزار نصر 33 217

 خمسون ناجح 50 هال الحميد 218 218

 ثالثة و أربعون راسب 43 هال سبع 95 219

 ثالثة و خمسون ناجح 53 هيالنة الحمود 77 220

 تسعة و خمسون ناجح 59 وائل طنبر 262 221

 أربعة و ثالثون راسب 34 وسام قطرميز 42 222
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 خمسة و أربعون راسب 45 وسيم ابراهيم 125 223

 ثالثة و ستون ناجح 63 وصال الجمعه 30 224

 سبعة و أربعون راسب 47 وفاء بريمو 250 225

 أربعة و خمسون ناجح 54 ياسر الناصر 18 226

 سبعة و سبعون ناجح 77 ياسمين االحدب 124 227

 أربعون راسب 40 يوسف الخضور 212 228

 

 عضو                                      عضو                                              عضو  

 

 

 حماه ت                                                   رئيس جامعةعميد المعهد العالي للغا

 أ.د محمد زياد سلطان                                                  أ.د. محمد سبع العرب    


