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جناح70الشرحية الثالثةالعلومفوازمروى خواجكيه193
رسوب27الشرحية األوىلالشريعةحسنمصطفى امساعيل194
رسوب53الشرحية الثانيةفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةفصيحمعتز سالم196
رسوب36الشرحية الثانيةالرتبيةصرمعتصم  العبود 197
جناح88الشرحية الرابعةطب األسنانعليمنار اخلليل198
جناح71الشرحية الثالثةاهلندسة املدنيةامحدمنار عاصي199
جناح64الشرحية الثانيةالرتبيةامحدمهند شباط200
رسوب36الشرحية الثانيةاحلقوقحممودمهى عبد احلميد201
رسوب39الشرحية الثالثةاهلندسة املدنيةخالدموفق احلسن202
رسوب36الشرحية األوىللغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانيةحممدميادة عويص203
راآلداب والعلوم اإلنسانيةشريفمري وهيب204 جناح79الشرحية الثانيةآ
م مقدسي205 رسوب59الشرحية الثالثةاهلندسة املعماريةمروانمري
جناح94الشرحية الثالثةاهلندسة املعماريةامحدميس معاد206
رسوب52الشرحية الرابعةالصيدلةامحداد احلسن207
الشرحية الثالثةاالقتصادجينوار غايب208
جناح74الشرحية الرابعةالطب البشريحممد وجيهنواره القباين209
جناح80الشرحية الثالثةاالقتصادحممد أنورنور آقبيق210
جناح64الشرحية الثانيةاحلقوقعبد الرمحننور ديب211
ح نصر212 رسوب52الشرحية الثانيةفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةبسامنور ر
رسوب68الشرحية الرابعةالصيدلةصبحينور عيون213
رسوب54الشرحية الثانيةالرتبيةمفيدهبة األطرش214
رسوب48الشرحية الثانيةجغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانيةخالدهبه دوالين215
رسوب42الشرحية الثانيةفلسفةاآلداب والعلوم اإلنسانيةسليمهبه سعادات216
الشرحية الثالثةالعلومحممودهدى قالجو217
رسوب47الشرحية الثانيةمكتباتاآلداب والعلوم اإلنسانيةحسينهدى نظام طهراين218
جناح78الشرحية الثالثةاملعهد العايل إلدارة األعمالمحزههديه القاق219
رسوب33الشرحية الثانيةعلم اجتماعاآلداب والعلوم اإلنسانيةفوازهيا عايد220
جناح87الشرحية الثالثةاالقتصادأمحدهيا قاسم221
جناح69الشرحية الثانيةالرتبيةفرحانمسني العلي222
رسوب56الشرحية الرابعةالطب البشريتركيسني الفندي223

حجب عالمة الحضار قرار التعادل

حجب الستكمال االوراق



رسوب47الشرحية الثالثةاملعهد العايل للتخطيط االقليميقاسممن حمرز224
ئيةحممد توفيقيوسف الشقران225 جناح65الشرحية الثالثةاهلندسة امليكانيكية والكهر
رسوب60الشرحية الثالثةاملعهد العايل للعلوم التطبيقية والتكنولوجياحبيبيوسف يوسف226
رسوب22الشرحية الثانيةالرتبيةمجيلمها فطيمه227
رسوب58الشرحية الثالثةاهلندسة املعماريةندميمنال خميرب228
رسوب18الشرحية الثانيةالرتبيةوهيبر مرعي229

224 العدد الكلي
71عدد الناجحني
153عدد الراسبني
31.7نسبة النجاح

عميد املعهد العايل للغات

يف الياسني أ. د. 

رئيسة قسم تعليم اللغة االنكليزية

د. دميا فرحت



النتيجةالعالمةالشرحيةالقســمالكليـــــــةاملواليداألباالسـمالرقم
رسوب45الشرحية الثانيةالعلوم السياسية1985حممودسم نعمان1
جناح55الشرحية األوىلالشريعة1993مصطفىبيان شيخ مصطفى2
رسوب44الشرحية الثانيةالرتبية1964امساعيلتيسري مطلق3
رسوب55الشرحية الثانيةجغرافيااآلداب والعلوم اإلنسانية1993حممدجهاد أيوب4
جناح77الشرحية الرابعةأدب فرنسياآلداب والعلوم اإلنسانية1992صالحدعاء دوحه5
رسوب49الشرحية الثانيةالرتبية1981عليراغب اجلدي6
جناح97الشرحية الرابعةأدب فرنسياآلداب والعلوم اإلنسانية1987أمحدسلمى شاوي7
رسوب47الشرحية الثانيةاحلقوق1976سلطانمسري بكور8
رسوب39الشرحية الثانيةالرتبية1981ابراهيمسناء ابراهيم9

رسوب51الشرحية األوىلالشريعة1985حسنيصفاء الفالح10
رسوب34الشرحية الثانيةالرتبية1979حناماري سقا11
رسوب12الشرحية الثانيةالرتبية1964عمرماهر عرايب النجار12
سل عيون السود13 رسوب46الشرحية األوىللغة عربيةاآلداب والعلوم اإلنسانية1962ظهريحممد 
رسوب48الشرحية الثالثةاالقتصاد1993عفيفحممود ابو زيد14
رسوب50الشرحية الثانيةالرتبية1984عرفانجنود شعبان15
رسوب43الشرحية الثانيةالرتبية1976ابراهيمنضال الشكل16
رسوب55الشرحية الثانيةاحلقوق1985مسرينور هللا تله17
رسوب46الشرحية الثانيةالرتبية1975عليوالدة ابو خليف18

18العدد الكلي
3عدد الناجحني
15عدد الراسبني
%17نسبة النجاح

رئيسة قسم تعليم اللغة الفرنسية

نتائج  المتقدمين المتحان الدكتوراه للعام  2019

                          تاریخ االمتحان 2019/11/5

اللغــة الفرنســـية



د. مىن برادعي
عمید المعھد العالي للغات

أ. د. نایف الیاسین
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