
 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 

 

 
 

  الماجستير درجة في للقيد اللغة اختبار امتحان نتائج

 2019-3-16تاريخ 

 مختص انكليزي

 العالمة كتابة النتيجة العالمة النهائية االسم الرقم االمتحاني م

 ستون سبعة و ناجح 67 أحمد أبو النور مسكين 248 1
 أربعة و سبعون ناجح 74 العصماء يونس 71 2
 ثمانون ناجح 80 حسام عصار 33 3
 ثالثة و خمسون راسب 53 رافد الحلبي 53 4
 تسعون ناجح 90 رجاء الكيالني 70 5
 ثالثة و سبعون ناجح 73 روان شبب 68 6

 سبعون ناجح 70 ريم شقفه 29 7
 ثمانون ناجح 80 عمار الخالد 32 8
 ثالثة و خمسون راسب 53 عمر قاسم 260 9

 سبعة و تسعون ناجح 97 لينا عيسى 62 10
 سبعة و ثمانون ناجح 87 محمد محمد ديب 261 11
 خمسة و ثمانون ناجح 85 محمد محمد سعيد 235 12

 ثمانون ناجح 80 ندى مرزا 120 13
 سبعة و ستون ناجح 67 هاديه عدي 255 14
 ثالثة و ستون ناجح 63 هناء الديري 27 15
 تسعة و ستون ناجح 69 وفاء الكيالني 69 16
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  الماجستير درجة في للقيد اللغة اختبار امتحان نتائج

 2019-3-16تاريخ 

 انكليزي  غير مختص

 م
الرقم 

 االمتحاني
 االسم

العالمة 

 النهائية
 العالمة كتابة النتيجة

 تسعة و ثمانون ناجح 89 آذار إبراهيم 4 1
 أربعة و تسعون ناجح 94 آالء الحاج 59 2
 ثمانية و خمسون ناجح 58 آالء عكاش 156 3
 سبعة و خمسون ناجح 57 آالء هنداوي 203 4
 ثمانون ناجح 80 آية بزي 223 5
 تسعة و عشرون راسب 29 أحمد العبد هللا 220 6
 ثمانية و عشرون راسب 28 أحمد اليوسف 226 7
 ثمانية و خمسون ناجح 58 أحمد رحماوي 170 8
 سبعة و ثمانون ناجح 87 أزهر النهير 46 9

 ثمانية و ثالثون راسب 38 أسامة الدوداني 236 10
 ثالثة و عشرون راسب 23 أمجد طواشي 88 11
 ثالثة و ثمانون ناجح 83 أميره أبو عمشه 67 12
 ستون ناجح 60 أمين جوير 12 13
 ستون ناجح 60 غفرجيإكرام  30 14
 ستون ناجح 60 ابتسام السبيع 225 15
 سبعة و ثمانون ناجح 87 ابراهيم األحمد االبراهيم 52 16
 ثمانية و ستون ناجح 68 ابراهيم الداني 150 17
 سبعة و سبعون ناجح 77 ابراهيم الدباغ 98 18
 إثنان و سبعون ناجح 72 ابراهيم العثمان 41 19
 إثنان و ثمانون ناجح 82 اليوسف ابراهيم 148 20
 ثالثة و خمسون ناجح 53 احمد الرحال 206 21
 ثالثون راسب 30 احمد السلوم 250 22
 ثمانية و سبعون ناجح 78 احمد الشيخ قدور 184 23
 ثالثة و خمسون ناجح 53 احمد الطيار 65 24
 خمسة و ثالثون راسب 35 احمد المحيميد 102 25
 تسعة و ستون ناجح 69 المصطفىاحمد  129 26
 خمسون ناجح 50 احمد جمالي 211 27
 خمسة و أربعون راسب 45 احمد رسالن 93 28
 ثمانية و ثالثون راسب 38 احمد عباس 125 29
 ثمانية و ثالثون راسب 38 احمد قضيماتي 87 30
 ثالثة و خمسون ناجح 53 احمد قمر الدين 172 31
 خمسة و خمسون ناجح 55 احمد كربجها 112 32
 ثمانية و سبعون ناجح 78 احمد كف الغزال 167 33
 سبعة و أربعون راسب 47 اريج الخليف 149 34
 ثالثة و ستون ناجح 63 اسراء قوجه 202 35
 ثمانية و خمسون ناجح 58 اسماء ضفار 198 36
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 خمسون ناجح 50 امنه اسود 94 37
 خمسونتسعة و  ناجح 59 امير الشرابي 233 38
 ثالثة و خمسون ناجح 53 امينه الحمويه 141 39
 أربعة و أربعون راسب 44 اياد عبود 80 40
 ثمانية و خمسون ناجح 58 ايمان اسماعيل 10 41
 أربعة و تسعون ناجح 94 ايناس عطري 117 42
 أربعة و ثالثون راسب 34 باسم الحاج حسن 122 43
 سبعونثمانية و  ناجح 78 بتول العمر 39 44
 أربعة و سبعون ناجح 74 براء األسود 127 45
 أربعة و ستون ناجح 64 براء خزام 114 46
 ثمانية و ثالثون راسب 38 بشار الحسيان 56 47
 ثمانون ناجح 80 بشار الرزوق 237 48
 سبعة و أربعون راسب 47 بشر غنيم 154 49
 ثالثة و ستون ناجح 63 بشرى النبهان 95 50
 ستون ناجح 60 بشرى دليمي 11 51
 تسعة و خمسون ناجح 59 بالل االشرم 104 52
 أربعة و سبعون ناجح 74 بالل كنعان 126 53
 ثمانية و أربعون راسب 48 بالل مالش 51 54
 أربعة و ثمانون ناجح 84 بيان الحلبيه 44 55
 خمسة و أربعون راسب 45 ثناء جحى 99 56
 خمسة و ثالثون راسب 35 جمال العبود 66 57
 ثمانية و سبعون ناجح 78 جودي السبع 3 58
 إثنان و خمسون ناجح 52 حارثه ربوع 183 59
 تسعة و ستون ناجح 69 حاكم المحمود 258 60
 تسعة و ثمانون ناجح 89 حذيفة بعبر 73 61
 تسعة و عشرون راسب 29 حذيفة نعسان 134 62
 سبعونثالثة و  ناجح 73 حسام السماعيل 161 63
 تسعة و أربعون راسب 49 حسام العبد اللطيف 201 64
 تسعة و أربعون راسب 49 حسن الحمد 113 65
 إثنان و ثالثون راسب 32 حسن الحورية 6 66
 خمسة و خمسون ناجح 55 حسين الحسون 111 67
 سبعة و سبعون ناجح 77 حسين الحسين 194 68
 ثالثونخمسة و  راسب 35 حسين الحكيم 45 69
 أربعة و ستون ناجح 64 حسين المحمد علي 107 70
 ثمانية و عشرون راسب 28 حسين حبول 23 71
 ثمانية و عشرون راسب 28 حكمت المصطفى 212 72



 أربعة و أربعون راسب 44 حكيم الحكيم 21 73
 خمسة و سبعون ناجح 75 حمزه الحاج عمر 101 74
 خمسة و خمسون ناجح 55 حمزه نزال العلي 273 75
 تسعة و أربعون راسب 49 حمود العمر العلي 176 76
 خمسة و ثمانون ناجح 85 حياة الحموي 40 77
 سبعة و ثالثون راسب 37 خالد الحسيان 192 78
 ثالثون راسب 30 خالد الطماس 180 79
 ثالثة و ستون ناجح 63 خالد العيسى 83 80
 و ستون إثنان ناجح 62 خالد المنصور 76 81
 أربعة و سبعون ناجح 74 خالد اليوسف 147 82
 تسعة و سبعون ناجح 79 خالد سلوم 57 83
 تسعة و خمسون ناجح 59 خالد صيفي 109 84
 سبعة و ستون ناجح 67 خلف المسعود 178 85
 ثالثة و سبعون ناجح 73 خليل العيسى 38 86

 خمسة و خمسون ناجح 55 خليل حسكور 164 87
 سبعة و ثمانون ناجح 87 دعاء عرفه 55 88
 ثالثة و سبعون ناجح 73 دياال فرج 231 89
 خمسة و عشرون راسب 25 ذكرى المحيسن 146 90
 تسعة و عشرون راسب 29 رأفت العلي 243 91
 ثمانية و ثالثون راسب 38 راميه عبود 60 92
 أربعة و ستون ناجح 64 راني صالح 163 93
 سبعة و ثمانون ناجح 87 رانيا الدرويش 25 94
 إثنان و ستون ناجح 62 ربى الفارس الكردوش 173 95
 سبعون ناجح 70 رتيبه العلوش 275 96
 إثنان و ستون ناجح 62 رشا الحيلونه 22 97
 سبعة و أربعون راسب 47 رشا الشنتوت 224 98
 إثنان و سبعون ناجح 72 رغد ترك 108 99

 ثمانية و أربعون راسب 48 رغده اللبابيدي 118 100
 إثنان و خمسون ناجح 52 رنيم السقا 227 101
 تسعة و خمسون ناجح 59 رهف وتد 58 102
 خمسة و ثالثون راسب 35 روزه النعسان 128 103
 سبعون ناجح 70 روال عواد 254 104
 ثمانية و خمسون ناجح 58 رولى السبع 247 105
 سبعونثمانية و  ناجح 78 ريم الور 15 106
 ثمانون ناجح 80 ريم ظباطح 155 107
 أربعة و عشرون راسب 24 زيد حلبيه 196 108
 أربعة و ستون ناجح 64 زينة مقلي 200 109
 أربعة و أربعون راسب 44 زينه علوش 48 110
 ثمانية و سبعون ناجح 78 سالم الكشتو 79 111
 ثمانية و ستون ناجح 68 سبريانه المصري 267 112
 سبعة و أربعون راسب 47 سليم وتار 257 113
 تسعة و ثالثون راسب 39 سليمان الحاج احمد 139 114
 سبعة و خمسون ناجح 57 سوسن درويش 43 115
 خمسة و خمسون ناجح 55 سيرين كشباش 252 116
 خمسة و ثمانون ناجح 85 شذى فنوش 145 117



 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 

 

 
 

 خمسون ناجح 50 شمس الدين الحاج 137 118
 خمسة و أربعون راسب 45 شيرين قندقجي 219 119
 أربعة و ستون ناجح 64 شيماء عرباش 253 120
 ثمانية و عشرون راسب 28 صالح عروب 84 121
 ثالثة و أربعون راسب 43 صبا جنيد 124 122
 أربعون راسب 40 صالح المصطفى 174 123
 خمسة و أربعون راسب 45 ضياء العزو 35 124
 ثالثة و ستون ناجح 63 تفتنازيطله  276 125
 سبعة و سبعون ناجح 77 عائده ديب 132 126
 إثنان و سبعون ناجح 72 عائشه الحلبي سقا 42 127
 إثنان و تسعون ناجح 92 عاصم الباكير 160 128
 تسعة و عشرون راسب 29 عبد الجليل الساير 179 129
 ثالثة و ثمانون ناجح 83 عبد الرحمن االحمد 37 130
 ثمانية و ستون ناجح 68 عبد الرحمن العاشق 168 131
 ثالثة و ستون ناجح 63 عبد الرحمن العمر 205 132
 سبعة و ستون ناجح 67 عبد الرحمن الغريب 110 133
 أربعة و أربعون راسب 44 عبد الرحمن المصطفى 270 134
 تسعة و ثالثون راسب 39 عبد الرزاق ظباطح 157 135
 إثنان و ستون ناجح 62 القادر الشعارعبد  90 136
 خمسة و سبعون ناجح 75 عبد الكريم الشاعر 91 137
 إثنان و خمسون ناجح 52 عبد هللا األحمد 85 138
 أربعة و ثالثون راسب 34 عبد هللا العليوي 218 139
 خمسة و سبعون ناجح 75 عبد هللا الغريب 207 140
 خمسة و خمسون ناجح 55 عبد هللا المحمد 246 141
 سبعة و أربعون راسب 47 عبد هللا عرفات 269 142
 خمسة و ستون ناجح 65 عبد المجيد الشب 36 143
 تسعة عشر راسب 19 عقاب المصري 138 144
 خمسة و خمسون ناجح 55 عقل الناقوح 105 145
 تسعة و ستون ناجح 69 عالء الخاني 63 146
 و أربعون إثنان راسب 42 عالء خاني 18 147
 أربعة و ستون ناجح 64 علي ارسالن 136 148
 إثنان و ثالثون راسب 32 علي العليوي 78 149
 إثنان و عشرون راسب 22 علي العيسى 106 150
 ثمانية و أربعون راسب 48 علي المحيميد 175 151
 ثالثة و تسعون ناجح 93 علي الياسين 50 152
 عشرون أربعة و راسب 24 علي رنو 262 153



 ثالثة و ثالثون راسب 33 علي عيسى 77 154
 أربعة و أربعون راسب 44 عماد الخليل 268 155
 خمسة و عشرون راسب 25 عمار عبد الرحمن 92 156
 تسعة و ثالثون راسب 39 عمر الحسن 217 157
 أربعة و تسعون ناجح 94 عمر الطيار 49 158
 ثالثونتسعة و  راسب 39 عمران الشبلي 171 159
 تسعة و سبعون ناجح 79 عيسى الضبعان 193 160
 إثنان و تسعون ناجح 92 غادة بكاية 185 161
 خمسة و خمسون ناجح 55 غزل سواح 229 162
 أربعة و عشرون راسب 24 غيداء الخالد 259 163
 ثالثة و سبعون ناجح 73 فؤاد األصفر 8 164
 أربعون راسب 40 فادي فرزات 135 165
 تسعة و ثمانون ناجح 89 فارس الضمان 143 166
 أربعة و أربعون راسب 44 فاطمه مشعل 222 167

 خمسة و ثالثون راسب 35 فرات العبد البو عريب 181 168
 إثنان و ستون ناجح 62 فراس رقيه 274 169
 تسعة و خمسون ناجح 59 قاسم الحسن 24 170
 عشرونتسعة و  راسب 29 قدور الشيخ قدور 266 171
 أربعة و ستون ناجح 64 قمر الزمان السعدي 213 172
 تسعة و أربعون راسب 49 كرستينا السعد 265 173
 أربعون راسب 40 كمال العلي 256 174
 إثنان و تسعون ناجح 92 لجين السح 189 175
 ثمانية و ستون ناجح 68 لمى ابو شاش 228 176
 ثمانونسبعة و  ناجح 87 لين محمد 234 177
 سبعون ناجح 70 لينا القسام 61 178
 تسعون ناجح 90 مؤمنه البرازي 119 179
 ثمانية عشر راسب 18 ماجد الحسين 186 180
 ثمانية و خمسون ناجح 58 ماهر الحسن 9 181
 تسعة و سبعون ناجح 79 ماهر الرحمون 100 182
 تسعة و ثمانون ناجح 89 مبارك السعد 162 183
 تسعة و خمسون ناجح 59 مجد مكي 121 184
 خمسة و عشرون راسب 25 محمد التمر 142 185
 ثالثون راسب 30 محمد الحسين 5 186
 أربعة و أربعون راسب 44 محمد الحمود 82 187
 خمسة و خمسون ناجح 55 محمد الرسالن 72 188
 ثالثون راسب 30 محمد الشحادي 64 189
 تسعة و عشرون راسب 29 محمد الشيخ بكور 271 190
 ثالثة و ثمانون ناجح 83 محمد الصبوح 19 191
 ثالثون راسب 30 محمد الضامن 151 192
 تسعة و خمسون ناجح 59 محمد العبد الغني 241 193
 سبعة و أربعون راسب 47 محمد العلي 158 194
 أربعة و خمسون ناجح 54 محمد النصر 31 195
 ثالثون راسب 30 محمد حجازي 89 196
 ثالثة و سبعون ناجح 73 محمد عبد السالم 251 197
 إثنان و أربعون راسب 42 محمد عبد العزيز 54 198
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 ثالثة و ثالثون راسب 33 محمد غياث االمير 177 199
 ثمانية و خمسون ناجح 58 محمد فرج 86 200
 ثمانية و ثالثون راسب 38 محمد معتوق 152 201
 ثالثة و ثمانون ناجح 83 الحسينمحمد منذر  133 202
 تسعة و خمسون ناجح 59 محمد نادر كشايا 13 203
 خمسة و أربعون راسب 45 محمد نور المنصور 165 204
 ثمانية و أربعون راسب 48 محمود الخاني 47 205
 ثمانية و سبعون ناجح 78 محمود الكيال 7 206
 و ثالثون إثنان راسب 32 محمود معترماوي 272 207
 ثمانية و ثمانون ناجح 88 مرح الحسن المصري 240 208
 ثالثة و ثمانون ناجح 83 مرح مسطو الحلبي 245 209
 خمسة و سبعون ناجح 75 مروه االبراهيم 195 210
 تسعة و ثالثون راسب 39 مريم الفارس 1 211
 تسعة و ثمانون ناجح 89 مزنه الدرويش 140 212
 أربعة و خمسون ناجح 54 مسعف زكيه 230 213
 ثمانون ناجح 80 مصطفى الحسن 144 214
 إثنان و ثمانون ناجح 82 مصطفى الشيخ علي 123 215
 أربعون راسب 40 مصطفى حبوش 199 216
 خمسة و تسعون ناجح 95 ملك الزعيم 182 217
 سبعة و تسعون ناجح 97 ملك قنبر 116 218
 ستون أربعة و ناجح 64 منال وسوف 208 219
 تسعون ناجح 90 منتهى العيسى 188 220
 سبعة و ستون ناجح 67 منذر باطوس 75 221
 تسعة و ثمانون ناجح 89 منى تليتي 190 222
 تسعة و ستون ناجح 69 مها موسى 204 223
 سبعون ناجح 70 ميالد قدورة 169 224
 أربعة و ثمانون ناجح 84 ناهد الحلبيه 28 225
 خمسة و خمسون ناجح 55 السخنينجوى  17 226
 خمسة و سبعون ناجح 75 ندى المبارك 130 227
 سبعة و عشرون راسب 27 نشمي السمير 249 228
 أربعة و خمسون ناجح 54 نصر العبيد 131 229
 ثمانية و ثمانون ناجح 88 نور الخالد 81 230
 ثمانون ناجح 80 نور الصهيوني 210 231
 ثالثة و أربعون راسب 43 نور الهدى مراد 26 232
 إثنان و سبعون ناجح 72 نور مدني 103 233
 أربعة و ستون ناجح 64 نور هنانو 187 234



 إثنان و خمسون ناجح 52 نوره المللي 197 235
 خمسة و ثالثون راسب 35 هاني الشايب 14 236
 ثالثة و خمسون ناجح 53 هبه حمزه 96 237
 خمسة و تسعون ناجح 95 هدى جعمور 115 238
 ثمانية و ثالثون راسب 38 هزار العبد البو عريب 216 239
 خمسة و ستون ناجح 65 هناء الحاج كريم 20 240
 تسعة و ثالثون راسب 39 هناء المصري 232 241
 تسعة و ثالثون راسب 39 هيا الزرقه 209 242
 تسعة و أربعون راسب 49 وضحة الخضر 214 243
 تسعة و ثالثون راسب 39 الشبليوضحه  16 244
 خمسة و ستون ناجح 65 والء العبد هللا 221 245
 ثمانية و ستون ناجح 68 ياسر حسان 242 246
 ثمانون ناجح 80 ياسين الياسين 159 247
 أربعة و ثالثون راسب 34 يامن الحمصي 244 248

 تسعون ناجح 90 يامن العلوش 153 249
 ثمانية و تسعون ناجح 98 يسرى العبد هللا 2 250
 ثالثة و ستون ناجح 63 يوسف اوغلي 166 251

 

 عضو                                عضو                                عضو

 

 حماه جامعة رئيس                                   للغات العالي المعهد عميد

 أ. د محمد زياد سلطان               أ.د. محمد سبع العرب                     
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  الماجستير درجة في للقيد اللغة اختبار امتحان نتائج

 2019-3-16تاريخ 

 فرنسي مختص

 العالمة كتابة النتيجة العالمة النهائية االسم الرقم االمتحاني م
 ثمانية و ستون ناجح 68 اسماء مسلماني 191 1
 أربعون راسب 40 سلطانبالل  34 2
 تسعة و خمسون راسب 59 هبه عبد الرحمن 97 3

 

 عضو                                عضو                                عضو

 

 حماه جامعة رئيس                                   للغات العالي المعهد عميد

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


