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 لدكتوراها درجة في للقيد اللغة امتحان نتائج
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 الشريحة العالمة كتابة النتيجة العالمة االسم الرقم االمتحاني م

 الثالثة إثنان و سبعون ناجح 72 ابتسام جرجنازي 13 1

 الثالثة أربعة و سبعون ناجح 74 األحمداحمد   30 2

 الثالثة سبعون ناجح 70 احمد  عبد القادر 28 3

 االولى سبعة و ثالثون راسب 37 امنة شحادة 23 4

 الثالثة ثمانية و ثمانون ناجح 88 باسمة الخباز 14 5

 الثالثة أربعة و تسعون ناجح 94 بتول الحامد 1 6

 الرابعة ثمانون سبعة و ناجح 87 سالم سالم 11 7

 الثالثة سبعة و تسعون ناجح 97 عبادة عثمان آغا 19 8

 الرابعة تسعة و سبعون ناجح 79 عبد هللا ريس 10 9

 الثالثة أربعة و ثمانون ناجح 84 عبير  شعبان 5 10

 الثالثة تسعة و سبعون ناجح 79 عزة حموي 3 11

 الثالثة تسعة و ستون ناجح 69 علي الخاني 6 12

 الثالثة إثنان و ستون راسب 62 علي محمود 8 13

 الثالثة إثنان و ثمانون ناجح 82 عمر المدني 27 14

 الثالثة أربعة و تسعون ناجح 94 فاطمة اللبابيدي 18 15

 الثالثة واحد و ستون راسب 61 كرم شعار 2 16

 االولى إثنان و ثمانون ناجح 82 مؤمنة عفان 34 17

 الثانية سبعة و أربعون راسب 47 مازن الرجب 20 18

 الثالثة واحد و ستون راسب 61 محمد  الرجب 9 19

 الثالثة ثالثة و تسعون ناجح 93 محمد  الرز 16 20

 الثانية ثمانية و أربعون راسب 48 محمد الجاسم 33 21

 الثالثة أربعة و ستون راسب 64 محمد الكنج 29 22

 الثالثة سبعونستة و  ناجح 76 محمد المحمد 26 23

 الثالثة ثمانية و أربعون راسب 48 محمد حمودة 35 24

 الثالثة تسعة و ثالثون راسب 39 محمد طاهر العمر 21 25

 الثالثة إثنان و ستون راسب 62 محمد فائز الطباع 22 26



 الثالثة إثنان و سبعون ناجح 72 محمد مجدي شحادة 32 27

 الثالثة ستونتسعة و  ناجح 69 محمد نعيم 24 28

 االولى خمسة و خمسون ناجح 55 محمود الجمعة 7 29

 الثالثة ثمانية و ستون ناجح 68 محمود الحريري 36 30

 الثالثة ثالثة و ستون راسب 63 مالذ األسود 17 31

 الثالثة ثمانية و ثمانون ناجح 88 نواف المبيض 15 32

 الثالثة ثالثة و ستون راسب 63 نوري  الحمصية 31 33

 الثالثة سبعون ناجح 70 هادية جفلي 4 34

 الثانية خمسة و عشرون راسب 25 هيا عايد 12 35

 الرابعة خمسة و سبعون ناجح 75 يمان صبح 25 36
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