
تيجةالدرجةالشريحةاالختصـاصالكليةاألباالســـمالرقم ال
بويالشريعةاحمد عز الدينابو بكر ويس1 رسوب32الشريحة األولىالحديث ال
ولوجياعلياحمد نادر2 دسة الموادالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتك نجاح66الشريحة الثالثةعلوم وه
نجاح77الشريحة الرابعةالتشخيص المخبريالصيدلةنظيراياد عازر3
رسوب54الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادمحمد جمالآالء بقله4
ه الداغر5 نجاح80الشريحة الثالثةتأمين ومصارفاالقتصاداحمدآم
ية والشرعيةالصيدلةمحمد فائدآني حاج حسن6 نجاح75الشريحة الرابعةالتحاليل السمية والمه
يم7 رسوب52الشريحة الثالثةاقتصاد عاماالقتصادعصامأحمد غ
مية اإلداريةعليأسامه ديب8 رسوب36الشريحة الثالثةموارد بشريةالمعهد العالي للت
رسوب44الشريحة الثانيةتاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةعيسىأماني االبراهيم9

رسوب52الشريحة الثانيةتاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدأيمن ريحان10
دسة المدنيةعليأيهم سالمي11 يكيةاله دسة جيوتك نجاح75الشريحة الثالثةه
ون الجميلةسيمونإليسار حاجوج12 نجاح67الشريحة األولىالحفر والطباعةالف
نجاح70الشريحة الثانيةقانون دوليالحقوقمحمدباسل احمد13
باتات الطبيةالصيدلةياسرباسل البدوي14 نجاح82الشريحة الرابعةالعقاقير وال
رسوب62الشريحة الثالثةوقاية نباتالزراعةمحمدباسل الشديدي15
رسوب38الشريحة الثانيةتاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةعزيزباسل درويش16
رسوب57الشريحة الثانيةجغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد جهادبتول شله17
رسوب58الشريحة الثانيةقانون عامالحقوقغسانبدور الخضور18
دسة ريفيةالزراعةيوسفبراء شاهين19 نجاح65الشريحة الثالثةه
رسوب59الشريحة الثالثةعلم الحياة الحيوانيةالعلومابراهيمبراء عالوي20
إحالة إلى االنضباطالشريحة األولىاللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمدبسام العلي21
رسوب46الشريحة الثالثةوقاية نباتالزراعةحسينبشرى العامر22
ان الخراط23 نجاح81الشريحة الرابعةأمراض معدية- داخلية الطب البشريمحمد هيثمب
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كري24 نجاح67الشريحة الثالثةكيمياءالعلوممحمد عيدثائر س
نجاح65الشريحة الثانيةقانون عامالحقوقفايزجعفر احمد25
نجاح71الشريحة الرابعةعقاقير ونباتات طبيةالصيدلةعزتجمانه العاقل26
رسوب53الشريحة الثالثةعلوم الليزر وتطبيقاتهالمعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتهعبد المجيدجميلة السوسو27
ةالزراعةنعيمجواهر خزام28 نجاح72الشريحة الثالثةعلوم البست
نجاح67الشريحة الثالثةتأمين ومصارفاالقتصادحسنجيالن الشعار29
رسوب46الشريحة الثانيةجغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةمازنحسام غبور30
رسوب26الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادمحمدحسام محمدحيدر31
ولوجياعليحسن سليمان32 نجاح65الشريحة الثالثةالتحكم والروبوتيكالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتك
رسوب59الشريحة الثالثةتأمين ومصارفاالقتصادحمودحسين السمير33
اهج وطرائق التدريسالتربيةممدوحخالد المزيد34 رسوب56الشريحة الثانيةم
رسوب61الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادناصرخالد عود35
اهج وطرائق التدريسالتربيةسليمانخلدون المصطفى36 رسوب36الشريحة الثانيةم
رسوب42الشريحة الثانيةآثاراآلداب والعلوم اإلنسانية أحمدخلود حاج يوسف37
ون الجميلةمصطفىخوله العبد اهلل38 رسوب46الشريحة األولى تصويرالف
رسوب47الشريحة الثالثةإذاعة وتلفزيوناإلعالممحمد اديبدانيه الدوس39
بكجي40 ا ت دسة المدنيةمحمد مدثردي قل والمواصالتاله دسة ال رسوب59الشريحة الثالثةه
نجاح75الشريحة الثانيةعلم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةشحودرؤى حسن41
رسوب56الشريحة الثالثةرياضياتالعلومشهابرائد الشهاب42
نجاح72الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادمحمد فاتحراما حوارنة43
نجاح73الشريحة الثالثةتحليل رياضيالعلومغالبربيع الدبس44
دسة الميكانيكية والكهربائيةعدنانربيع علو45 دسة السيارات واآللياتاله رسوب53الشريحة الثالثةه
ه داود46 دسة المدنيةمحمودردي يكيةاله دسة جيوتك نجاح73الشريحة الثالثةه
اندهامرستم رستم47 يةطب األس سج حول الس رسوب44الشريحة الرابعةعلم ال
رسوب52الشريحة الثانيةجغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةسلمانرشا ابو شديد48
باتيةالعلوممحمد هاديرشا االبرص49 نجاح86الشريحة الثالثةعلم الحياة ال
اصر العلي50 رسوب38الشريحة الثانيةعلم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحيسنرشا ال
رسوب42الشريحة األولىاألحوال الشخصيةالشريعةعمررشاد أبو حاتم51
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دسة المدنيةداودرضوان شيخموس52 دسة إنشائيةاله نجاح85الشريحة الثالثةه
رسوب62الشريحة الثالثةرياضياتالعلومعبدالرؤوفرغد عزالدين53
ي54 رسوب48الشريحة الثانيةأصول التربيةالتربيةاركانرفاء المت
نجاح67الشريحة األولىالتفسير وعلوم القرآنالشريعةمحمد صالح الدينرنا موسى55
رسوب58الشريحة الثالثةإعالم الكترونياإلعالمغسانرنيم خلوف56
رسوب59الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادقيصررهف الصعب57
بل58 ولوجياابراهيمرياض س ظم المعلوماتيةالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتك دسة ال نجاح77الشريحة الثالثةه
رسوب35الشريحة الثانيةتربية طفلالتربيةعدنانريم الجبين59
ون الجميلةفؤادريم يونس60 استكمال أوراق/حجب نتيجةالشريحة األولىاتصاالت بصريةالف
رسوب44الشريحة الثالثةوقاية نباتالزراعةمحمودزاهر يونس حامد61
نجاح65الشريحة الثالثةرياضياتالعلومعبد القادرزين الدين الكيالني62
رسوب50الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادعبد الحميدزين العابدين عبد الحميد63
ب نادر64 دسة الميكانيكية والكهربائيةهيثمزي دسة طبيةاله نجاح80الشريحة الثالثةه
بواني65 رسوب24الشريحة الثالثةوقاية نباتالزراعةسعيدسار ال
نجاح83الشريحة الثانيةآثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدسامر خضور66
رسوب48الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادمطيعسامر زبيدي67
رسوب58الشريحة الثالثةاقتصاد مالي ونقدياالقتصادمحمدسامر سالمه68
رسوب49الشريحة الثالثةوقاية نباتالزراعةمحمدساهر الحلبي69
رسوب52الشريحة الثالثةكيمياءالعلومماجدساهر العثمان70
رسوب56الشريحة الثانيةتاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةسميحسماح معروف71
ةالزراعةاحمدسميه جبل72 رسوب57الشريحة الثالثةعلوم البست
انمحمد ماجدسميه ناصر73 يةطب األس سج حول الس رسوب69الشريحة الرابعةعلم ال
ان ونوس74 دسة المعلوماتيةغسانس نجاح93الشريحة الثالثةالبرمجيات ونظم المعلوماتاله
دسة المدنيةنسيبسهير حمز75 دسية والتشييداله نجاح72الشريحة الثالثةاإلدارة اله
باتات الطبيةالصيدلةمحمد ديبشادي خطيب76 رسوب69الشريحة الرابعةالعقاقير وال
ولوجياخليلشفيع البيطار77 ظم المعلوماتيةالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتك دسة ال نجاح85الشريحة الثالثةه
رسوب34الشريحة الثانيةفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمد ربيعشيرين جمعه العلي78
رسوب58الشريحة الثانيةتاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسنصفاء مداح79
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رسوب44الشريحة الثالثةمحاصيل حقليةالزراعةامينضياء ابو مغضب80
ة عامةالطب البشريمحمدضياء الدين الياسين81 رسوب61الشريحة الرابعةباط
اعيةالصيدلةعز الدينطالل العجالني82 رسوب57الشريحة الرابعةالصيدلة الص
رسوب48الشريحة األولىاللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدعائشة المصطفى83
رسوب51الشريحة الثالثةالليزرالمعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتهاحمدعادل الحوامد84
دسة الميكانيكية والكهربائيةيوسفعامر الشيخ85 نجاح73الشريحة الثالثةحواسيب وأتمتةاله
رسوب41الشريحة األولىاللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةصالحعامر العلي86
رسوب41الشريحة الثانيةالدراسات السياسيةالعلوم السياسيةاحمدعبد الحميد غانم87
رسوب56الشريحة الثالثةإنتاج حيوانيالزراعةعيسىعبد الرحمن السعدي88
نجاح79الشريحة األولىالفقه اإلسالمي وأصولهالشريعةعبد الفتاحعبد الرحمن خوجه89
رسوب54الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقحسانعبد الرحمن قادري90
رسوب54الشريحة الثانيةتربية مقارنةالتربيةمحمدعبد الرزاق الخليف91
رسوب63الشريحة الثالثةاقتصاد عاماالقتصادمحمودعبد الكريم سليمان92
بر93 رسوب60الشريحة الثالثةاإلدارة في التمريضالتمريضخليفهعبد اهلل ق
فسالتربيةفهدعبير الجباوي94 رسوب55الشريحة الثانية علم ال
رسوب61الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادمحمدعبير تركماني95
دسة المعماريةاسماعيلعبير عويضه96 رسوب61الشريحة الثالثةالتخطيط والبيئةاله
نجاح78الشريحة الثالثةعلوم الليزر وتطبيقاتهالمعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاتهعدنانعبير غانم97
اننجداتعالء شاهين98 ان الثابتةطب األس نجاح72الشريحة الرابعةتعويضات األس
ون الجميلةنضالعالء يازجي99 نجاح67الشريحة األولىالحفر والطباعةالف

ون الجميلةدولةعلي الباشا100 حتالف رسوب44الشريحة األولىال
نجاح77الشريحة الثالثةفيزياءالعلومنزيرعلي الحموي101
ون الجميلةاديبعلي حمود102 رسوب47الشريحة األولى(حفر وطباعة)الغرافيكالف
نجاح85الشريحة الرابعةجراحة أطفالالطب البشرياحمدعماد الدين الشيخ صالح103
نجاح74الشريحة الرابعةجراحة بوليةالطب البشريمحمودعمار عبد الفتاح104
رسوب64الشريحة الثالثةجيولوجياالعلوممحمدعمار عمار105
نجاح71الشريحة الثانيةجغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمودعمر المصري107
دسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد صهيبعمر زعرور108 نجاح66الشريحة الثالثةحواسيب وأتمتةاله
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دليب سعيد109 رسوب56الشريحة الثالثةعلوم األغذيةالزراعةرئيفع
دسة المدنيةمحمد هاديغاليه الحبال المجلد110 دسة بيئيةاله نجاح72الشريحة الثالثةه
اننبيلغريس الخوري111 نجاح74الشريحة الرابعةتعويضات ثابتهطب األس
ى موسى112 يات التعليمالتربيةمحمد جهادغ رسوب46الشريحة الثانيةتق
انمحمد فريزغيث االمام113 ان والفكينطب األس نجاح76الشريحة الرابعةتقويم األس
ينفؤاد بدر114 اهج وطرائق التدريسالتربيةح رسوب42الشريحة الثانيةم
نجاح76الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادفوازفاتن الحراكي115
ه االحمد116 دسة المعلوماتيةخليففات ظم والشبكات الحاسوبيةاله رسوب60الشريحة الثالثةال
انمرادفادي عرموش117 ان التجميليطب األس رسوب67الشريحة الرابعةطب األس
رسوب56الشريحة الثانيةمكتباتاآلداب والعلوم اإلنسانيةيحيىفادي غانم118
رسوب52الشريحة الثانيةالقانون الجزائيالحقوقغازيفادي فخر الدين الشعراني119
اننبيلفرح السباعي120 ان الثابتةطب األس نجاح73الشريحة الرابعةتعويضات األس
رسوب56الشريحة الثانيةقانون عامالحقوقكمالفردوس عيسى121
انناصرفهد الرجى122 انطب األس رسوب49الشريحة الرابعة تقويم األس
نجاح91الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادعدنانفيروز الموعد123
انه علي124 دسة الميكانيكية والكهربائيةنبيلك دسة طبيةاله رسوب61الشريحة الثالثةه
نجاح73الشريحة الثانيةارشاد نفسيالتربيةعيسىالرا الصطوف125
رسوب56الشريحة الثانيةالتربية المقارنةالتربيةمحمدلمى بدران126
اعيةالصيدلةمحمد زيادلمى سليمان حمدان127 رسوب69الشريحة الرابعةالصيدلة الص
رسوب54الشريحة الثانيةتربية خاصةالتربيةمالكلميس عدر128
ا سيال129 ان احمدل رسوب63الشريحة الرابعةطب الفمطب األس
رسوب54الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادصفوتليلى قباقيبي130
انهانيماهر العساف131 سج والتشريح المرضيطب األس نجاح77الشريحة الرابعةال
جار132 اهج وطرائق التدريسالتربيةعمرماهر عرابي ال رسوب52الشريحة الثانيةم
رسوب36الشريحة األولىاللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةرياضمأمون الشهابي133
نجاح96الشريحة الرابعةاللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفاروقمأمون الهدايات134
نجاح78الشريحة الرابعةمراقبة األدويةالصيدلةمحمد هاشممجد ابو الخير135
دسة المدنيةجهادمجد زهر الدين136 دسة بيئيةاله نجاح71الشريحة الثالثةه
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رسوب47الشريحة الثالثةتمريض البالغينالتمريضتوفيقمجد سليمان137
ةالطب البشريعمرمحمد التايه138 نجاح72الشريحة الرابعةاألمراض الباط
نجاح62الشريحة الثانيةالقانون الجزائيالحقوقيوسفمحمد السليمان139
نجاح63الشريحة الثانيةقانون دوليالحقوقعبد اهللمحمد العبد اهلل140
نجاح97الشريحة الرابعةاللغة اإلنكليزيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةعدنانمحمد المحمد السباهي141
انكمالمحمد الهدى بللوق142 ان األطفالطب األس نجاح91الشريحة الرابعةطب أس
رسوب46الشريحة األولىالفقه اإلسالمي وأصولهالشريعةمصطفىمحمد الهواري143
رسوب39الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادحسينمحمد اليونس144
رسوب43الشريحة الثالثةرياضياتالعلومسليمانمحمد امين عمر145
نجاح62الشريحة الثانيةقانون تجاريالحقوقعاطفمحمد انس نجم146
نجاح89الشريحة الرابعةأمراض العين وجراحتهاالطب البشريمحمد طاللمحمد بازيدو147
نجاح70الشريحة األولىالعقائد واألديانالشريعةاحمد عز الدينمحمد باقر ويس148
دسة الميكانيكية والكهربائيةايمنمحمد بحبوح149 دسة تحكم وأتمتةاله نجاح85الشريحة الثالثةه
دسة المدنيةسليممحمد بركات150 رسوب56الشريحة الثالثةطبوغرافيااله
دسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد مازنمحمد حسام توتونجي151 دسة الحواسيباله نجاح72الشريحة الثالثةه
رسوب58الشريحة الثالثةإنتاج حيوانيالزراعةياسينمحمد حسن152
نجاح61الشريحة الثانيةقانون عامالحقوقمحمد عزتمحمد حمز الطحان153
نجاح65الشريحة الثانيةعالقات عامةالعلوم السياسيةرياضمحمد حيدر السعيدي154
رسوب63الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادمصطفىمحمد ديب نمور155
نجاح65الشريحة الثالثةإدارة الموارد البشريةالمعهد العالي إلدارة األعمالمحمد عدنانمحمد رضا الرفاعي156
دسة الميكانيكية والكهربائيةمحمد نادرمحمد شريف الزعبي157 دسة تبريد)ميكانيك عاماله نجاح86الشريحة الثالثة(ه
رسوب43الشريحة الثالثةعلوم األغذيةالزراعةأحمد عيدمحمد علي عجلوني158
دسة المدنيةحمزةمحمد عمار داالتي159 دسية والتشييداله استكمال أوراق/حجب نتيجةالشريحة الثالثةاإلدارة اله
دسة الميكانيكية والكهربائيةهيثممحمد فادي بيدس160 استكمال أوراق/حجب نتيجةالشريحة الثالثةميكانيك عاماله
رسوب46الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقأكرممحمد نوار الهبول162
انعليمحمد يوسف163 يةطب األس سج حول الس نجاح93الشريحة الرابعةعلم ال
رسوب67الشريحة الرابعةأطفالالطب البشريسامرمحمود الكسار164
باتيةالعلوممحمد كمالمحمود تلجه165 رسوب47الشريحة الثالثةعلم الحياة ال
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رسوب52الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقمحمدمحمود حسن166
رسوب53الشريحة الثانيةعلم نفس عامالتربيةهزاعمديحه حماد167
رسوب63الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادمحمدمروان الجاسم168
نجاح77الشريحة الثالثةعلوم األغذيةالزراعةمحمدمرو عجمي169
ديوي170 رسوب64الشريحة الثالثةرياضياتالعلومخالدمريم ال
نجاح69الشريحة الثانيةآثاراآلداب والعلوم اإلنسانيةسليممصطفى عود171
ولوجيامصطفىمصعب رزوق172 استكمال أوراق/حجب نتيجةالشريحة الثالثة(التعدين)علوم الموادالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتك
ار مرهج173 رسوب56الشريحة الثانيةقانون عامالحقوقغسانم
دي174 تصر حم رسوب43الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقغالبم
ال المصطو175 رسوب36الشريحة الثالثةإذاعة وتلفزيوناإلعالمهاللم
د صالح176 دسة المدنيةقاسممه نجاح69الشريحة الثالثة إدارة تقانه المعلوماتاله
نجاح78الشريحة الثانيةعلم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةمرهفسوريانا الماهر177
يرميس محمد178 دسة الميكانيكية والكهربائيةم رسوب52الشريحة الثالثةالكترونيات واتصاالتاله
رسوب60الشريحة الثالثةعلوم األغذيةالزراعةحسينميساء حاطوم179
رسوب59الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادمحمد تيسيرميساء صابرين180
رسوب56الشريحة الثانيةمكتباتاآلداب والعلوم اإلنسانيةمحمدميسون الذياب العلي181
نجاح63الشريحة الثانيةعالقات دوليةالعلوم السياسيةمحمودناصر الخالد182
دسة المدنيةسميحندى شحود183 قل والمواصالتاله دسة ال نجاح68الشريحة الثالثةه
رسوب56الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقعيدنسرين الحميد184
رسوب61الشريحة الثالثةعالقات عامةاإلعالممحمد زهيرنسرين حمود185
نجاح65الشريحة الثالثةعلوم األغذيةالزراعةرضواننسور الخزني186
رسوب64الشريحة الثالثةعلوم األغذيةالزراعةسعيدنوار الخطيب187
رسوب64الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادعمادنور بدوي188
نجاح83الشريحة الثالثةإدارة أعمالاالقتصادقاسمنور سالمة189
رسوب39الشريحة الثانيةتاريخاآلداب والعلوم اإلنسانيةكمالنور غانم190
نجاح77الشريحة الرابعةالطب المخبريالطب البشريسهيلنورا خضور191
ا القابوني192 رسوب38الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقمحمده
رسوب52الشريحة الثانيةعلم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةعبد اللطيفهيا الحوت193
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رسوب54الشريحة الثالثةكيمياءالعلوممحمد جعفروسيم حماد195
موالتربيةنبيلوفاء االحمد196 رسوب56الشريحة الثانيةعلم نفس ال
دسة الميكانيكية والكهربائيةرياضوالء سفور197 نجاح81الشريحة الثالثةااللكترونيات واالتصاالتاله
رسوب34الشريحة الثانيةالقانون الخاصالحقوقرجبوليد حمود198
دسة الميكانيكية والكهربائيةاحمدياسمين صالح199 نجاح75الشريحة الثالثةطاقات كهربائية متجددةاله
رسوب52الشريحة الثانيةإرشاد نفسيالتربيةناهضياسمين عزام200
دسة الميكانيكية والكهربائيةعبد الرحمنيامن تركماني201 دسة نظم القدرة الكهربائيةاله نجاح77الشريحة الثالثةه
نجاح91الشريحة الثالثةاقتصاد عاماالقتصادبساميزن الحكيم202
رسوب52الشريحة األولىاللغة العربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةاحمد رضوانيوسف المقداد203
رسوب64الشريحة الثالثةمحاسبةاالقتصادمحمديوسف حسن204
نجاح91الشريحة الرابعةعلم تأثير األدويةالصيدلةحسن يوسف سالمه205

202العدد الكلي

اجحين 83عدد ال

118عدد الراسبين

جاح %41.09نسبة ال

رئيسة قسم تعليم اللغة االنكليزية

مدى صالح. د

عميد المعهد العالي للغات

نايف الياسين. د.أ
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تيجةالعالمةالشريحةاالختصـاصالكليـــــةاألباالســـمالرقم ال
رسوب43الشريحة الثانيةالدراسات السياسيةالعلوم السياسيةاحمدحازم عباس1
نجاح81الشريحة الرابعةاللغة الفرنسيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليماندعاء حسن2
اهج وطرائق التدريسالتربيةعليراغب الجدي3 رسوب34الشريحة الثانيةم
رسوب35الشريحة الثانيةقانون جزائيالحقوقحامدفراس حمود4
باتيةالعلوممحمدلمى أيوب شبيب5 رسوب45الشريحة الثالثةعلم الحياة ال
رسوب27الشريحة الثانيةفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةبرهانمحمد كوشحه6
رسوب29الشريحة الثانيةتربية خاصةالتربيةفوازمحي الدين العلي7
رسوب41الشريحة الثانيةقانون خاصالحقوقعبد الرحمنملك سقباني8
رسوب50الشريحة الثانيةقانون جزائيالحقوقسميرنور اهلل تله9

9العدد الكلي

اجحين 1عدد ال

8عدد الراسبين

جاح %11.11نسبة ال

رئيس قسم تعليم اللغة الفرنسية

ا الالطي. د يوح

عميد المعهد العالي للغات

2018نتائج المتقدمين المتحان الدكتورا للعام  
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