
نتائج االمتحان المعياري للغة الفرنسية جامعة البعث

النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحاحمد بشير الرجو1
ناجحاحمد عمر دعاس2
راسبازدهار حسن بياع3
ناجحاسراء محمد جمال المصري4
ناجحاسماء تمام عرابي5
ناجحاسماء حشمت كريدلي6
ناجحاالء صالح منصور7
راسبالبتول فؤاد دربولي8
ناجحاليسار محمد معال9
راسبانجي انور العلي10
ناجحايناس احمد صالح11
ناجحإسراء أحمد مندو12
راسبأحمد عبد الباسط ابراهيم13
راسبأسيل كفاح الحسين14
ناجحأالء فارس المحمد15
ناجحأليمار فؤاد ابراهيم16
راسبأنور خالد عنجاري17
ناجحأيه سمير البوتي18
ناجحآمنه أحمد الفارس البرجس19
ناجحآني حنا ضاهر20
ناجحآيه هللا علي علي21
ناجحآيه خالد الخضر22

الجمهورية العربية السورية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
راسبآيه زهير محمد23
راسبآيه عدنان مشعل24
ناجحبتول حسن األسطه25
راسببتول عالء الدين سلمون26
ناجحبتول غازي خليفه27
راسببتول فايز جليس28
راسببراءه منصور الشحاده29
ناجحبشار صالح اليونس30
راسببشرى محمد محمد31
راسببشير عبدالقادر الرحال العرابي32
ناجحبيان عبد العزير الالظ33
ناجحبيان نضال الشيخ علي34
راسببيداء مالك اسمر35
ناجحتاتيانا ممتاز غوزي36
ناجحتانيا واصل السليمان37
ناجحتماره تامر زكريا38
ناجحجان دارك جورج الشاعر39
راسبجانا مظفر كرعو40
ناجحجمال الدين طه ابو آمنه41
راسبجميله شعالن اتماز السباعي42
ناجحجود تامر بيطار43
ناجحجويل وليد زيدان44
ناجححال علي ناصر45
ناجححال ماجد السباعي46
راسبحال محمد العلي47
ناجححال محمد عيسى48
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجححنان أمجد اليازجي49
ناجححنان مصطفى سليخ50
ناجححنين عالم العيد51
ناجححنين علي عطيه52
ناجححنين محمد زاهدي53
ناجححنين مهند صقر54
ناجححوراء نور حسن الجمعه55
ناجحدعاء علي الجمعه56
ناجحديانا عبد القادر دالل57
ناجحديانا نزيه رزوق58
ناجحرابعه احمد نبهان59
راسبراما انور سليمان60
راسبراما محمد الحداد61
ناجحراما محمد رفيق القاسمي62
ناجحرباب تيسير عباس63
ناجحردينه عبد الجليل قبجي64
ناجحرزان ابراهيم العوض65
راسبرشا محمد الورده66
راسبرغد حسن العلي67
راسبرغد رياض البرهوم68
ناجحرغد زياد الحموطه69
راسبرغد شامل بدر70
راسبرغد عدنان الدقه71
ناجحرقيه علي الحسن72
ناجحرقيه محمد حسن رضا73
ناجحرنا هيثم عباس74
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحرند ظهير الحمود75
ناجحرند وليد زريق76
ناجحرنيم عبد المنعم المدني77
ناجحرنيم نبيل شنو78
ناجحرهف زكريا الحمود79
ناجحرهف يامن الحموي80
ناجحروان عدنان الونوس81
ناجحروان ممدوح االسعد82
ناجحروعه فاروق المصري83
ناجحريام أحمد عاصي84
ناجحريام قاسم سكماني85
راسبريان سليم البسطي86
ناجحريتا بطرس فياض87
ناجحريتا عيسى راحيل88
راسبريم زهير العقده89
ناجحريم فايز أسعد90
ناجحريم نمر الداوود91
ناجحريما فايز اسعد92
ناجحريما ناظم الحاج أحمد93
ناجحزكريا راتب الياسين94
راسبزينب ابراهيم شنو95
ناجحزينب زهير بحبوح96
ناجحزينب مازن القش97
راسبزينه عبدالعليم األبرش98
ناجحساره يوسف حسن99
ناجحسحر سامر وحود100
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحسدره المنتهى محمد خير الخولي101
ناجحسالف حسين المحمد102
ناجحسالم وليد كعدي103
راسبسميرة محمود قاضي ريحا104
ناجحسميره أحمد القدور105
ناجحسميه معتصم معمو106
ناجحسناء حسن العلي107
ناجحسهى محمد شفيق قريع108
ناجحسوزان محمد دوم109
ناجحسوزانا عيسى راشد110
ناجحسوسن أحمد رامز الصفدي111
ناجحسوسن سليمان محمود112
راسبسيتا نرسيس نعمه113
ناجحسيفان ابراهيم الطويل114
ناجحسيلفا ميخائيل واكيم115
ناجحسيلين موسى عياش116
راسبشهد عبد الرؤوف الحصني117
ناجحشهد عبد المنعم اليونس118
ناجحشهد مرهف المحمد119
ناجحصفاء محمد ديب اباظ120
راسبصالح زكريا شمس الدين121
ناجحضحى فؤاد احمد122
راسبعائشه احمد اسعد123
ناجحعبد الرحمن حسين حسن124
راسبعبد هللا  عبد الرحمن الزعبي125
راسبعبد هللا نضال الجراد126
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحعبير ناصر خليفه127
ناجحعال محمد الصدام128
ناجحعالم ناصر الخضور129
ناجحعلي بشير الرجو130
راسبعلي زيدون حمودي131
ناجحعلي عباس احمد132
ناجحغدير محمد برهوم133
ناجحغزل نديم زيدان134
ناجحفاطمه الزهراء احمد قناطري135
ناجحفاطمه خالد الشامي136
راسبفاطمه خضير عباره137
ناجحفاطمه صالح الدين حريتاني138
راسبفاطمه عز الدين حيشيه139
راسبفاطمه موفق حمدون140
ناجحفخريه محمد الزين141
ناجحكاتيا بشير الحاطوم142
ناجحكارول يوسف داسوس143
ناجحكفا محمد انس الفصيح144
ناجحكنان ظافر سليمان145
ناجحالنا بسام ديب146
ناجحلبنى طالب العلي147
راسبلجين صالح ربعوني148
ناجحلجين محمد نبيه الحلواني149
ناجحلوريتا مطانس االترم150
ناجحليال عبد العزيز جبر151
ناجحليلى محمود جبر152
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحلين محمد السيد علي153
ناجحماري بل عبدهللا طلي154
ناجحماري نصر زيني155
ناجحماري هاني رحمه156
راسبماريمار طوني جرجس157
ناجحماهر سعد الدين فراس حامده158
ناجحمايا رفدت فاعور159
راسبمايا محمد عجيب160
ناجحمايا موسى الناصيف161
ناجحمايا نزيه احمد السالم162
ناجحمحمد امين محمد يحيى حمد163
ناجحمحمد نور الدين محمد هشام شمسي باشا164
راسبمرام عبد الرزاق العقل165
ناجحمرح ايمن السالمه166
ناجحمروة محمود االحمد167
راسبمروه عباس المحمد168
راسبمريم عبد الرزاق درويش169
راسبمريم محمود العلي170
ناجحملك ابراهيم الحوري171
ناجحملك يحيى ربيع172
ناجحممدوح منذر فياض173
ناجحمناهل عيسى جمعه174
ناجحمنير سمير المصطفى175
ناجحمهند نبيه عابده176
ناجحمؤمنه عبدالكريم زريعه177
ناجحمؤمنه عمر العبدهللا178
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحمياده ايمن عاشور179
ناجحمياس دانيال الخطيب180
ناجحميرنا محمد حمود181
ناجحميري جرجس سلوم182
ناجحميس سامر الجمعة183
راسبنبراس دريد السليمان184
ناجحنغم حامد السالم185
راسبنغم علي خضر186
ناجحنغم فؤاد جمول187
ناجحنغم محمد المحرز188
راسبنغم منهل شربوكه189
ناجحنهاد قصي بحبوح190
ناجحنهى ايمن المحسن191
راسبنهى محمد زاده192
ناجحنور اصف علي193
راسبنور الدين ابراهيم العوض194
ناجحنور باسم رحمه195
ناجحنور حسين السعيده196
ناجحنور حسين الصالح197
ناجحنور عبد الحق الحاج حسن198
ناجحنورمان ياسر حمدي199
ناجحنورهان عبد الرزاق النجار200
راسبهاديه عبد الكريم العوض201
ناجحهبه احمد الدرويش202
ناجحهبه بسام محمد203
ناجحهبه علي صوان204
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النتيجةاالسم والشهرةتسلسل
ناجحهديل جمال الغزاوي205
راسبهديل نادر خلوف206
راسبهديل هيثم طه207
راسبهزار حسام محمد208
ناجحوفاء مطر الديك209
ناجحيارا رامي حميد210
ناجحياسمين عصام الشبعان211
راسبياسمين كمال شيخ السوق212
راسبيحيى سامر العبدهللا213
ناجحيمن عبدالرزاق الحسن العمر214
ناجحيمنى عبدهللا شبلوط215
راسبيوسف عبد الناصر ادريس216
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