
فحسن1 مقبولدرجة تسعون  90فضلال
م2 مقبولدرجة تسعون  90سامح وس
دومل روج 3 مقبولدرجة ثمانونوثمان88ع
ا عماد الدين4 مقبولدرجة ثمانونوأربع84محمدالق
مانسارە5 مقبولدرجة ثمانونواثنتا82منذرسل
مقبولدرجة ثمانونواثنتا82عادلالحمدصفاء6
فعمار7 د اللط لع مقبولدرجة ثمانونواثنتا82سه
مقبولدرجة ثمانونواثنتا82مأمونالحل عمر8
مقبولدرجة ثمانون  80أحمدالعلوەأمان9
زسمهر10 مقبولدرجة ثمانون  80لؤيع
مقبولدرجة ثمانون  80شكريحس محمد11
مقبولدرجة ثمانون  80طاللالورعمصط 12
ال محمد13 مقبولدرجة سبعونوثمان78محمد توفيقال
مقبولدرجة سبعونوست76يثمالنوريأحمد14
ححسان15 مقبولدرجة سبعونوست76يوسفف
ف الدينمل راما16 مقبولدرجة سبعونوست76محمد س
مقبولدرجة سبعونوست76عاطففاضلروان17
العقادسلطان18 مقبولدرجة سبعونوست76حسانالسقا الشه 
مقبولدرجة سبعونوست76محمد عرفانكنعانالنا19
مقبولدرجة سبعونوأربع74فاديالعرقاويمأمون20
مالهنديمحمد جهاد21 مقبولدرجة سبعونوأربع74محمد ند
از22 مقبولدرجة سبعونوأربع74جمالالحسي محمد م
د الرزاقاالخال ح 23 مقبولدرجة سبعونوأربع74ع
درغد24 مقبولدرجة سبعونواثنتا72حسنسع
ما25 اضالمصط ر مقبولدرجة سبعونواثنتا72ر
ال سارە26 مقبولدرجة سبعونواثنتا72موفقجل
انا27 مد مقبولدرجة سبعون  70ع الق
د الرحمنمقران جزائرياحمد مجد28 مقبولدرجة ستونوثمان68ع
مقبولدرجة ستونوثمان68محموداحمدمناف29
س30 مقبولدرجة ستونوثمان68محمد خالداللم
يثمالعطارأحمد31 مقبولدرجة ستونوست66محمد 
ف32 لجر مقبولدرجة ستونوست66اسماع
د33 دسع مقبولدرجة ستونوست66مرسلع
مقبولدرجة ستونوست66محمد فؤادشموطغ 34
ا35 مقبولدرجة ستونوست66محمد سا سكرمحمد 
مقبولدرجة ستونوست66الجداوي وسام36
مقبولدرجة ستونوأربع64عدنانع اوس37
من38 مقبولدرجة ستونوأربع64اسامةحافظا
مقبولدرجة ستونوأربع64احمد رضوانكف الغزالدانه39
مان40 انسل مقبولدرجة ستونوأربع64عمرشع
اسلخطابكرم41 مقبولدرجة ستونوأربع64احمد 
مقبولدرجة ستونوأربع64مالنغنغمحمد42
مقبولدرجة ستونوأربع64خالدجاسممحمد43
ه44 مقبولدرجة ستونوأربع64نادراصفها ناد
ما45 مقبولدرجة ستونواثنتا62عالء الدينمصاصا ر
نه46 اتز مقبولدرجة ستونواثنتا62شارال
د الرحمن47 مقبولدرجة ستونواثنتا62يثمساطة  ع
مقبولدرجة ستونواثنتا62احمد غسانسكرعماد48
مقبولدرجة ستونواثنتا62ساممحمودفاتنه49
د القادرالعشل50 مقبولدرجة ستونواثنتا62ع

مالحظات  كتــابــــة 
الدرجـــــــــــة

تسلسل

وزارة التعلیم العالي

المعھد العالي إلدارة األعمال

 ً رقما

نتائج امتحان اللغة اإلنكلیزیة للطالب المتقدمین للماجستیر البحثي للعام 
الدراسي 2018 - 2019

اسم األباالسم والنسبة

1



مالحظات  كتــابــــة 
الدرجـــــــــــة

تسلسل

وزارة التعلیم العالي

المعھد العالي إلدارة األعمال

 ً رقما

نتائج امتحان اللغة اإلنكلیزیة للطالب المتقدمین للماجستیر البحثي للعام 
الدراسي 2018 - 2019

اسم األباالسم والنسبة

مقبولدرجة ستونواثنتا62حسانالشمعهه51
ه  شام52 مقبولدرجة ستونواثنتا62حسنالج
صلعسافعمار53 مقبولدرجة ستون  60ف
مقبولدرجة ستون  60لؤيالصو عمر54
فا55 مقبولدرجة ستون  60ثائرالنفوريمن
مقبولدرجة ستون  60محمد صالحالشيخ حسننور56
روالء57 مقبولدرجة ستون  60رضوانضا
فاناسلم58 مقبولدرجة خمسونوثمان58عدنانالقط
مقبولدرجة خمسونوثمان58سامرخ سا 59
مقبولدرجة خمسونوثمان58خالدخض عب 60
اريه61 مقبولدرجة خمسونوثمان58جمالالم
مقبولدرجة خمسونوست56أحمدجمعهرضوان62
ماز63 ير مقبولدرجة خمسونوست56ناالشق
دون64 مقبولدرجة خمسونوست56مروانحصاصز
ن65 هز ع مقبولدرجة خمسونوست56أحمد منذرأبو ر
شار66 مقبولدرجة خمسونوست56خراطش محمد 
مقبولدرجة خمسونوست56تر نوفلشام67
موسام68 مقبولدرجة خمسونوست56مواالبرا
مكرد ع امن69 مقبولدرجة خمسونوست56رو
فة70 محذ بال مقبولدرجة خمسونوأربع54محمد أد
مه71 شد اضابو ال مقبولدرجة خمسونوأربع54ر
درسوزانا72 مقبولدرجة خمسونوأربع54مر ح
اء73 س العا ض مقبولدرجة خمسونوأربع54ت
شاملولومحمد74 مقبولدرجة خمسونوأربع54محمد 
اال75 يثماجد مقبولدرجة خمسونواثنتا52محمد 
ي مالذ76 مقبولدرجة خمسونواثنتا52محمد ممتازال
ةدى77 مروم مقبولدرجة خمسونواثنتا52ند
الحسان78 دك د الحم مقبولدرجة خمسون  50ع
مقبولدرجة خمسون  50محمد خ الدا رادا79
بحليوەرؤى 80 مقبولدرجة خمسون  50اد
مقبولدرجة خمسون  50احمدقاسمسوزان81
مقبولدرجة خمسون  50اسحلولعمار82
مقبولدرجة خمسون  50عالحجللما83
ر84 مقبولدرجة خمسون  50محمد شفيقكمحمد ما
ة85 مرفوضدرجة أربعونوثمان48محمد صالحا
كسجيع86 مرفوضدرجة أربعونوثمان48وفيقخ 
مرفوضدرجة أربعونوثمان48عادلسلهبطارق87
زبتول88 د الع ادع مرفوضدرجة أربعونوست46ز
مرفوضدرجة أربعونوست46محمدالحس حس 89
بحال90 مرفوضدرجة أربعونوست46محمد مع الخط
لالشعاررزان91 مرفوضدرجة أربعونوست46ن
م92 ازەر ازآ مرفوضدرجة أربعونوست46ن
درطارق93 مح مرفوضدرجة أربعونوست46ابرا
مرفوضدرجة أربعونوست46ش حبوشنذير94
مرفوضدرجة أربعونوأربع44محمودمحمدع 95
العمر96 مرفوضدرجة أربعونوأربع44شارحمول
مرفوضدرجة أربعونوأربع44سعدكنجوقدور97
مرفوضدرجة أربعونوأربع44محمد عدنانالناطورمحمد عر 98
مرفوضدرجة أربعونواثنتا42ع لويحس 99
انا100 شامالحل د مرفوضدرجة أربعونواثنتا42محمد 
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دا رنا101 مرفوضدرجة أربعونواثنتا42محمد عصامالم
اد102 رممحمد ا مرفوضدرجة أربعونواثنتا42محمد يوسفال
فةم 103 مرفوضدرجة أربعونواثنتا42محمدخل
اننهال104 مرفوضدرجة أربعونواثنتا42اسلشع
مرفوضدرجة أربعونواثنتا42محمدمحمودوسام105
مرفوضدرجة أربعون  40حمداالحمداحمد106
س107 مرفوضدرجة أربعون  40نقوالزحالويال
اب108 مرفوضدرجة أربعون  40محمدعثمانر
مرفوضدرجة أربعون  40حسنالغنامع 109
مرفوضدرجة أربعون  40حس الع لج 110
ــــج111 مرفوضدرجة ثالثونوثمان38جهادالزعلار
كآالء112 د الهاديالحا مرفوضدرجة ثالثونوثمان38ع
مرفوضدرجة ثالثونوثمان38نزارالعا شمس113
اويعز الدين114 مرفوضدرجة ثالثونوثمان38محمدال
د الرحمناالحمدبراءە115 مرفوضدرجة ثالثونوست36ع
ان116 مرفوضدرجة ثالثونوست36يوسفالقا ب
مرفوضدرجة ثالثونوست36عماداالسدحازم117
االزرقسمه118 مرفوضدرجة ثالثونوأربع34محمد جمالالحم الشه 
سحسان119 اسيو مرفوضدرجة ثالثونوأربع34ع
م 120 مرفوضدرجة ثالثونوأربع34معجلاملر
ج121 مرفوضدرجة ثالثونوأربع34املالشمريف
دنور122 مرفوضدرجة ثالثونوأربع34عاطفحد
ركو سمه123 مال مرفوضدرجة ثالثونواثنتا32ابرا
ر124 مرفوضدرجة ثالثونواثنتا32احمد رمضانالشعارمحمد ما
دانآمنه125 مرفوضدرجة ثالثون  30محمدس
مرفوضدرجة ثالثون  30مصط دق حسام126
مرفوضدرجة ثالثون  30احمدالمغر محمد ع 127
مرفوضدرجة عشرونوثمان28نظامالخل براء 128
د الرحمن129 درع لح مرفوضدرجة عشرونوثمان28اسماع
مرفوضدرجة عشرونوثمان28قاسمالحلبو مخلص130
ة131 مرفوضدرجة عشرونوثمان28سامجب نظ
منحس حمدأحمد132 د المه مرفوضدرجة عشرونوست26ع
مرفوضدرجة عشرونوأربع24ع المحمدرشا133
شنوار134 مرفوضدرجة عشرون  20عمردرو
مرفوضدرجة عشرة ثمان18سبعدبورەورد135
راداسماء136 مرفوضدرجة عشرة ست16ضا ال
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