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 الشريحة العالمة كتابة النتيجة العالمة النهائية االسم الرقم االمتحاني م

 الثالثة تسعة و أربعون راسب 49 احمد الحداد الالذقاني 30 1

 الثالثة أربعة و ستون راسب 64 احمد كلثوم 6 2

 الثالثة أربعة و ثمانون ناجح 84 باسل السلمان 31 3

 الثالثة تسعة و سبعون ناجح 79 بتول كرزون 32 4

 الثالثة سبعة و ثمانون ناجح 87 بديع الخالد 7 5

 الثالثة خمسة و سبعون ناجح 75 حافظ السلمان 24 6

 الثالثة تسعة و ستون ناجح 69 راتب المصري 19 7

 الرابعة خمسة و ثمانون ناجح 85 رما الخوري 10 8

 الثالثة خمسة و ستون ناجح 65 سليم سفاف 33 9

 الثانية سبعون ناجح 70 شادي وردة 1 10

 االولى أربعة و خمسون راسب 54 طه عباس 25 11

 الثالثة إثنان و أربعون راسب 42 عبد الرحمن حبيب 11 12

 االولى خمسون راسب 50 عبد الرحمن عكره 18 13

 الثالثة تسعون ناجح 90 عبد القادر سفلو 28 14

 الثالثة ستة و ثمانون ناجح 86 عالء الدين القوجة 8 15

 االولى ستة و خمسون ناجح 56 عماد السقا 17 16

 الثالثة تسعة و تسعون ناجح 99 فراس اسعد 5 17

 الثالثة واحد و ثمانون ناجح 81 قمر شنتوت 20 18

 الثالثة واحد و سبعون ناجح 71 كرم شعار 27 19

 الثانية ستة و خمسون راسب 56 مازن الرجب 14 20

 الثالثة تسعة و ستون ناجح 69 محمد أيمن البيش 29 21

 الثالثة ثمانية و سبعون ناجح 78 محمد االحمد 13 22

 االولى سبعة و ستون ناجح 67 محمد الحسين 23 23

 الثانية أربعة و سبعون ناجح 74 محمد الرجب 4 24

 الثالثة ستة و ثمانون ناجح 86 محمد الكنج 16 25

 الثالثة واحد و ثمانون ناجح 81 محمد حكمت اشقيفي 22 26

 الثالثة خمسة و ستون ناجح 65 محمد فائز الطباع 9 27

 الثالثة تسعة و خمسون راسب 59 مالذ األسود 26 28

 الثالثة واحد و ثمانون ناجح 81 منى ياغي 15 29

 الثالثة واحد و خمسون راسب 51 نوري الحمصيه 21 30

 الثالثة سبعة و ثمانون ناجح 87 نيروز حسن 12 31

 الثالثة ثالثة و سبعون ناجح 73 هبة قندلفت 3 32

 

 ةحما جامعة رئيس                                       للغات العالي المعهد عميد

 

 سلطان أ.د محمد زياد                                              مها السلومد.      


