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راسب56صادقانس الحاج1
راسب39حسنباسل العبد هللا2
راسب48حمدحنین معروف3
راسب46مرواندیانا العربید4
ناجح68محمودرزان القواریط5
ناجح73داوودریتا رماح6
ناجح70یوسفزینب عالوي7
راسب59محمدسمیھ الالفي8
راسب56خالدصفاء عبود9

راسب49ابراھیملیلى حسین10
راسب58عبد الغفارمؤمن الشماط11

11العدد الكلي
3عدد الناجحین
8عدد الراسبین
%27.27نسبة النجاح

عمید المعھد العالي للغات

أ. د. نایف الیاسین

 نتائج الطالب المتقدمین المتحان المقدرة اللغویة للماجستیر

تاریخ االمتحان 2019/3/16                     
األدب الفرنسي

رئیس قسم تعلیم اللغة الفرنسیة

د. یوحنا الالطي



العالمةاسم األباالسمالرقم االمتحاني
48مھديابراھیم القدور1
84صباحاسراء االنكلیزي2
60سريأیھم حسین3
79عبودبراء علي4
71محموددعاء غریبھ5
39خالدرحال السالمات6
70عزیزرنین شاھین7
47محمودضحى عزیزه8
74قدريطارق الحسن9
56سامرُعال مخلص10
77غازيلجین عیاش11
74محسنلمیس شباني12
70حمدمروه عللوه13
51محمدملك الطوقي14
45محمد سالمنور القوادري15
48سمیرھال حمزه16

16العدد الكلي
9عدد الناجحین
7عدد الراسبین
%56.25نسبة النجاح

أ. د. نایف الیاسین

عمید المعھد العالي للغات

نتائج الطالب المتقدمین المتحان المقدرة اللغویة للماجستیر

تاریخ االمتحان 2019/3/16   
األدب اإلنكلیزي

رئیسة قسم تعلیم اللغة االنكلیزیة
د. مدى صالح


	نتيجة مادة g eng a
	فرنسي كافة الكليات
	أدب فرنسي
	أدب إنكليزي

