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أربعون فقط882440اعتماد المياوش737مستجد1

تسع وثالثون فقط882339اسراء خميل729مستجد2

أربعون فقط882440اسراء عباس730مستجد3

ست فقط0066أحمد غبشة724مستجد4

غائب0000آالء العمر773مستجد5

عشرون فقط75820آية الحالق743مستجد6

تسع وثالثون فقط872439آية خرفان749مستجد7

ثمان وعشرون فقط851528بتول شومل746مستجد8

سبع وعشرون فقط551727بالل الحكواتي758مستجد9

خمس فقط2125بيان السعدي782مستجد10

اثنتان وثالثون فقط552232حمزة حبابو دلة772مستجد11

خمس عشرة فقط82515حميدة معجون723مستجد12

ثالثة وثالثون فقط881733دعد الرشواني769مستجد13

غائب0000دنيا خموف الشعار795مستجد14

ست وثالثون فقط872136راما حداد أبو خنجر793مستجد15

أربعون فقط882440راماأوغمي732مستجد16

ثمان وثالثون فقط882238ربا مناع748مستجد17

خمس وثالثون فقط881935رفاه محناية793مستجد18

سبع وعشرون فقط841527رفيقة العنزان768مستجد19

اثنتان وثالثون فقط851932رندة أسعد781مستجد20

خمس وثالثون فقط881935زكية البكور771مستجد21

ست وثالثون فقط872136سالم مراد آغا741مستجد22

ست عشرة فقط241016شيد فحام744مستجد23

غائب0000طارق البش786مستجد24

غائب0000عال العبداهلل765مستجد25

اثنتا عشرة فقط63312عالء األسعد747مستجد26

غائب0000عمران الخمف733مستجد27

أربع وثالثون فقط652334كريستين عوكان798مستجد28

خمس وثالثون فقط881935كندة الدحروج791مستجد29

أربع عشرة فقط51814لمى الراشد789مستجد30

إحدى وعشرون فقط341421مرح المحمد750مستجد31

أربع وعشرون فقط87924مروه زيدان800مستجد32

أربعون فقط882440ممك مصري760مستجد33
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ست وعشرون فقط541726نجالء سمان796مستجد34

خمس وثالثون فقط872035نور جوالق735مستجد35

ست عشرة فقط66416ىالة شيخ الغنامة774مستجد36

أربعون فقط882440ىدى الجزماتي770مستجد37

ثالثة وعشرون فقط641323ىديل الكيجاني792مستجد38

أربعون فقط882440ىديل الياسين753مستجد39

غائب0000ىال الحميد740مستجد40

تسع وعشرون فقط651829ىال حجازي756مستجد41

ثالثة وثالثون فقط861933ىناء الجابي728مستجد42

غائب0000ىيام كيالني797مستجد43

غائب0000يمان ىاللي787مستجد44

ثالثون فقط761730امل طواشي630راسب45

ثالثون فقط851730حنين العبود703راسب46

ثمان وعشرون فقط661628دالل المصري663راسب47

تسعة عشرة فقط76619دالل قويدر707راسب48

خمسة وعشرون فقط641525رىام االحمد664راسب49

سبعة عشرة فقط44917ريماحميد711راسب50

تسع وعشرون فقط881329سالم العيان640راسب51

غائب0000عامر حمويو636راسب52

ثالث وثالثون فقط871833نور  الحريف804راسب53

ثالث وعشرون فقط561223سموى كاخي527راسب54

أربعة وعشرون فقط441624غنى الرشواني438راسب55

أربعة عشر فقط44614ايفرين مقدسي710راسب56

ثالثة وعشرون فقط561223صفا الطالب 370راسب57

أربعة وعشرون فقط561324ىبةالمصطفى565راسب58

مشرف مقرر

عبد الكافي بارودي.م بشر قتيبة سلطان. درؤى العلي. م

مدير المعهدمدرس المقرر

التخمف

الراسبوى
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