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ً كتابًةرقما

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمدعاء القاسم11721

غائبغائبغائبغائبعبدالكرٌمحمزه دٌاب23009

غائبغائبغائبغائبحٌانرانٌا النابلس33079ً

غائبغائبغائب22محمدصفا كرٌم43616

غائبغائبغائبغائبعبد الرزاقضحى المحمود53829

غائبغائبغائبغائبمحمدنور الحسٌن63846

غائبغائبغائبغائبمحمد أمٌنغٌداء الحاج حسن73888

غائبغائبغائبغائبمحمدأسماء محمد األحمد84090

غائبغائبغائب28صالحنهى المصطفى94264

غائبغائبغائبغائبسعٌدجهاد مصطفى104334

غائبغائبغائبغائبفضلخدٌجة المحمد114418

سبعون 224870علًمرٌم الوطفه124595

غائبغائبغائبغائبمحمدفاطمه الضامن134607

غائبغائبغائبغائبمحموداٌمان كرٌم144676

غائبغائبغائبغائبعبد المعطًساره القاسم154748

غائبغائبغائبغائبكرٌمامٌره زروف164817

غائبغائبغائبغائبمحمدعال المصري175025

غائبغائبغائبغائبعبد السالمرٌم نحالوي185033

غائبغائبغائب24محمدهدى الكردي195089

غائبغائبغائبغائببسامضحى عفان205151

غائبغائبغائبغائبأمٌنمٌس الحداد215281

إحدى و ستون 204161مشهورنسرٌن سلوم225343

غائبغائبغائبغائبشٌماء حاج رحمون235375

غائبغائبغائبغائباحمدوالء المسعود245379

غائبغائبغائبغائبجمعهنوره هواش255390

غائبغائبغائبغائبمحمدقمر الزعب265395ً

غائبغائبغائبغائبأحمدابراهٌم الخلٌل275535

سبع و ثمانون 266187عبد الرزاقبشرى شمعون286149

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمخالد طوقاج296244

إحدى و خمسون 242751زٌنب العل306625ً

إحدى و أربعون 142741صفوان رٌما فراشة 316937

غائبغائبغائبغائبعبد المجٌدتٌماء عبد المجٌد االبراهٌم326999

غائبغائبغائبغائبٌاسرمها ٌاسر عراب337106ً

مالحظات النظري
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نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

محمد الحركي: مسجل

سهام زيدان: مدقق
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غائبغائبغائبغائبهٌثمأبوبكر هٌثم الحفٌان347153

غائبغائبغائب19ٌوسفمٌساء المحمود 357827

ثمان و ثالثون 3838غائبخالدسامً المرع15342ً

خمس و خمسون 243155جمعةاسامة الحسن25422

غائبغائبغائبغائبمحمدمصعب الدان35694ً

إحدى و ثالثون 3131غائبلماس خطاب46297

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمراوٌه الخطٌب14092

غائبغائبغائب10محمودرشا رشٌد24181

غائبغائبغائبغائبناٌفٌاسمٌن الحمدو34792

خمس و أربعون 103545راجحصبحً العوض45146

إحدى و ثالثون 3131غائبأحمدأكرم الترك55256ً

غائبغائبغائب25ناصحمنجد السلوم65518

ثمان و أربعون 103848عمرمحمد المرهون75553

أربع و ثالثون 132134ٌوسفعارف الخلٌل85650

غائبغائبغائبغائبمحمودطاهر ماموج95684

غائبغائبغائب20فاطمة األزرق105741

غائبغائبغائبغائبحسٌن الخالد116158

غائبغائبغائبغائبزٌادماري الناصر126177

ثمان و أربعون 202848محمدابراهٌم المحمدالمحمود136179

غائبغائبغائبغائبحسٌن حالوة146219

غائبغائبغائب24سلٌمضامن سلٌم الضامن156552

غائبغائبغائبغائبٌاسرغدٌر ٌاسر الضامن166617

ست و ستون 244266أنور الساداتأحمد المحمود176809

إحدى و ثالثون 3131غائبأحمدنعمت أحمد كدور187139

أربع و أربعون 4444غائبمهندلجٌن رحمون197218

سبع و أربعون 143347غازيعمر الجرٌو207314

غائبغائبغائبغائبمرسالألٌزا عٌسى113055

غائبغائبغائب24صفوانضحى المحمد213100

غائبغائبغائبغائبرضواناخالص النداف313175

غائبغائبغائب23عبد الرحمناالء سواري413208

غائبغائبغائبغائبمحمددالل مسعود513266
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غائبغائبغائبغائبعبد هللازهراء الحاج حمود613275

غائبغائبغائبغائبمحمد حٌانخالد البسٌرٌن713331ً

غائبغائبغائب20محمد عصامزهرة البش813421

غائبغائبغائبغائبفاضلنهلة الشبٌب913446

غائبغائبغائبغائبعبد الكرٌمارٌج حلو نداف1013504

غائبغائبغائب20سامًحسن الزٌن1113524

إحدى و ستون 233861احمدسالم مصٌطف114116

سبع و ثالثون 3737غائبعبد الرزاقمحمود العبد214306

اثنتان و ستون 224062عٌطانمصطفى المحٌمٌد314354

اثنتان و خمسون 173552احمدخالد االحمد414358

أربع و أربعون 172744رضواناحمد الخالد514359

ثالث و أربعون 202343محمدمً المحمد614362

غائبغائبغائب14محمدحمود الجاسم714370

سبع و خمسون 174057خضرمحمد نور االحمد814389

(حملة)إستضافة الفرات 

عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار            د

نورا الحاج زين: أمين السر

إحسان الحصني: قارئ

محمد الحركي: مسجل

سهام زيدان: مدقق
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21210عارف الخليل245650

23230مي المحمد14362

27270زينب العلي6625

27270ريما فراشة 6937

27270احمد الخالد14359

28280ابراهيم المحمدالمحمود6179

31310أكرم التركي5256

31310اسامة الحسن5422

31310لماس خطاب6297

31310نعمت أحمد كدور7139

33330عمر الجريو7314

35350صبحي العوض5146

35350خالد االحمد14358

37370محمود العبد14306

38380سامي المرعي5342

38380محمد المرهون5553

38380سالم مصيطف14116

40400مصطفى المحيميد14354

40400محمد نور االحمد14389

41410نسرين سلوم5343

42420أحمد المحمود6809

44440لجين رحمون7218

48480مريم الوطفه4595

61610بشرى شمعون6149
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عمٌد كلٌة التربٌة 

درغام الرحال.د.   أ

رئيس شعبة االمتحانات           رئيس لجنة الرصد

نورا حاكمة. عبد الحميد الشعار            د

نورا الحاج زين: أمين السر
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