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كتاتحرقًاً

يحروويحروويحروويحروو8أحمد غبشة1724

محروممحروممحروميحروو0آالء العمر2773

راسة  فقط إثًُ عشر12غائة12آية الحالق3743

راسة  فقط ستح وأرتعى212546ٌآية خرفان4749

راسة  فقط سثعح وعشرو131427ٌبتول شومل5746

راسةفقط ثالثح عشر13غائة13بالل الحكواتي6758

يحروويحروويحروويحروو11بيان السعدي7782

يحروويحروويحروويحروو11حمزة حبابو دلة8772

يحروويحروويحروويحروو11حميدة معجون9723

َاجحفقط أرتعح وستى313364ٌدعد الرشواني10769

يحروويحروويحروويحروو5دنيا خموف الشعار11795

راسةفقط خًسح عشر15غائة15ربا مناع12748

راسةفقط ستح وثالثى201636ٌرفاه محناية13793

راسةفقط واحذ وثالثى25631ٌرفيقة العنزان14768

َاجحفقط ثًاَُح وستى254368ٌزكية البكور15771

َاجحفقط واحذ وسثعى244771ٌسالم مراد آغا16741

يحروويحروويحروويحروو11شيد فحام17744

راسة  فقط إثًُ عشر12غائة12طارق البش18786

يحروويحروومحروميحروو8عال العبداهلل19765

يحروويحروويحروويحروو10عالء األسعد20747

راسة  فقط ثًاَُح عشر18غائة18عمران الخمف21733

راسة  فقط اثُاٌ وأرتعى172542ٌكريستين عوكان22798

راسةفقط ستح وعشرو26ٌغائة26كندة الدحروج23791

يحروويحروويحروويحروو0لمى الراشد24789

راسة  فقط واحذ وعشرو15621ٌمرح المحمد25750

2017/2016جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ طالب حًاج                                       .

االسى وانُسثح
 أعًال
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 االيتحاٌ
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انًجًىع

يالحظاخانُتُجحانرقى انجايعٍو
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2017/2016جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ طالب حًاج                                       .

االسى وانُسثح
 أعًال

انسُح

 االيتحاٌ

انُظرٌ

انًجًىع

يالحظاخانُتُجحانرقى انجايعٍو
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راسة  فقط تسعح عشر12719مروه زيدان26800

راسةفقط اثُاٌ وعشرو22ٌغائة22نجالء سمان27796

َاجح  فقط أرتعح وسثعى195574ٌنور جوالق28735

يحروويحروويحروويحروو8ىالة شيخ الغنامة29774

َاجح  فقط تسعح وستى274269ٌىدى الجزماتي30770

راسة  فقط ثالثح وثالثى151833ٌىديل الكيجاني31792

راسة  فقط سثعح وخًسى183957ٌىديل الياسين32753

يحروويحروويحروويحروو9ىال الحميد33740

يحروويحروويحروويحروو9ىال حجازي34756

راسة  فقط إثًُ عشر12غائة12ىناء الجابي35728

يحروويحروويحروويحروو0ىيام كيالني36797

يحروويحروويحروويحروو0يمان ىاللي37787

يحروويحروويحروويحرووغائةأحًذ َجى انسُذ38755

راسة  فقط ستح عشر16غائة16أيم طىاش39630ٍ

راسة  فقط أرتعى202040ٌحٍُُ انعثىد40703

راسة  فقط اثُاٌ وعشرو22ٌغائة22دالل انًصر41663ٌ

راسة  فقط عشرو20ٌغائة20دالل قىَذر42707

راسة  فقط خًسح وعشرو151025ٌرهاو االحًذ43644

راسة  فقط سثعح وعشرو27ٌغائة27رًَا حًُذ44711

راسة  فقط ثًاَُح عشر18غائة18سالو انعُا45640ٌ

يحروويحروويحروويحروو0عاير حًىَح46639

راسة  فقط عشرو12820ٌقًر االحًذ47655

يحروويحروويحروويحرووغائةَىر انحرَف48804

راسة  فقط أرتعح وعشرو24ٌغائة24َارا انحس49682ٍُ

 انراسثىٌ
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2017/2016جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ طالب حًاج                                       .

االسى وانُسثح
 أعًال

انسُح

 االيتحاٌ

انُظرٌ

انًجًىع
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راسة  فقط أرتعح وخًسى243054ٌسهىي كاخ50572ٍ

نى تسجمَاجح  فقط تسعح وعشرو342963ٌأالء قطًح51561

راسة  فقط ستح عشر16غائة16اَفرٍَ يقذس52710ٍ

راسة  فقط أرتعح وأرتعى242044ٌتسُُى تُطار53643

راسة  فقط سثعح وعشرو151227ٌجىاهر انًحًذ54567

راسة  فقط ستح وأرتعى281846ٌداَُا انجسيات55334ٍ

راسة  فقط ثًاَُح وثالثى211738ٌزَاد انحس56416ٍ

راسة  فقط واحذ وثالثى31ٌغائة31سارِ انعهىا57535ٍَ

راسة  فقط سثعح وخًسى223557ٌسالو انسهىو58542

راسة  فقط ثالثح وعشرو23ٌغائة23شهال انحفُا59593ٌ

راسة  فقط أرتعح وعشرو24ٌغائة24غُذاء عسكىر60677

راسة  فقط اثُاٌ وخًسى232952ٌفاطًح َذاف61544

راسة  فقط ثًاَُح وأرتعى202848ٌفهًُح انقذور62531

راسة  فقط ستح وعشرو26ٌغائة26نًً يخهىطح63702

راسة  فقط واحذ وعشرو21ٌغائة21يحًذ حرَحش64595

راسة  فقط واحذ وعشرو21ٌغائة21يها سراقث65526ٍ

راسة  فقط ثالثح وأرتعى241943ٌهثح انًصطف66565ً

راسة  فقط سثعح وعشرو20727ٌهثح يُصىر641

رئُس شعثح االيتحاَاخيُظى

رَذِ جاتر

تخهف

يذقق تارَخ   

الدكتور بشر سلطان

مصدق مدير المعهد:  رئيس لجنة الرصد
16/07/2017

عًار عروب. و

انراسثىٌ دورِ استثُائُح

أالء مطر
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محروممحروممحروممحروم0أحمد حديدحمب1

راسبفقط خًسح وعشرو18725ٌاسراء العميوي السمومحمب2

محروميحروومحروممحروم9اسراء المصطفىحمب3

يحروويحروويحروويحروو0أسماء الخطابحمب4

يحروويحروويحروويحروو11أسماء عوادحمب5

يحروويحروويحروويحروو8اعتماد الياشمحمب6

يحروويحروويحروويحروو0أماني عبدالرحمنحمب7

راسبفقط ثالثح وأرتعى202343ٌأمون عوادحمب8

راسبفقط ستح عشر16غائة16آية الحاج زينحمب9

يحروويحروويحروويحروو8آية طريطرحمب10

راسبفقط واحذ وثالثى23831ٌبدور داووديحمب11

راسبفقط أرتعح وعشرو24ٌغائة24جييان عمرحمب12

يحروويحروويحروويحروو0حازم الزعبيحمب13

راسبفقط ستح وخًسى183856ٌحسناء ديوبحمب14

راسبفقط اثُاٌ وأرتعى142842ٌرانيا المعممحمب16

راسبفقط أرتعى241640ٌرانية الخطيبحمب17

يحروويحروويحروويحروو9روان ابرشحمب18

راسبفقط أرتعح عشر14غائة14روعو الشيخ بكورحمب19

يحروويحروويحروويحروو10زينب الحفيانحمب20

راسبفقط عشرو20ٌغائة20سارة شورباحمب21

يحروويحروويحروويحروو8سالم الشيخ موسىحمب22

يحروويحروويحروويحروو9سيرين الشيخ سعيدحمب23

يحروويحروويحروويحروو7شيماء الرشيدحمب24

راسبفقط أرتعح وعشرو121224ٌعبدالكريم الدامغميحمب25

راسبفقط اثُاٌ وأرتعى222042ٌفاطمة الشبيبحمب26

يحروويحروويحروويحروو8فاطمة المنجدحمب27

راسبفقط خًسح عشر15غائة15فاطمة جرجنازيحمب28

راسبفقط ثالثح وخًسى213253ٌفاطمة رزوق الصالححمب29

محروميحروويحروويحروو11محمود الخمفحمب30

2017/2016جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ                              (طالب حهة )انسُح االونً     

هُذسح انثريجُاخ: األونً                   اختصاص: انثاَُح                   انسُح: اسس هُذسح كهرتائُح وانكتروَُح                  انذورج : انًقرر

و
 انرقى
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االسى وانُسثح

 أعًال

انسُح

 االيتحاٌ
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انًجًىع

يالحظاخانُتُجح
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2017/2016جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ                              (طالب حهة )انسُح االونً     
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و
 انرقى
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يحروويحروويحروويحروو0مروة الحمكةحمب31

راسبفقط تسعح وثالثى192039ٌمريم األسعدحمب32

يحروويحروويحروويحروو5مريم الطماسحمب33

يحروويحروويحروويحروو9منى البغاجحمب34

يحروويحروويحروويحروو9نعمت مناوخحمب35

يحروويحروويحروويحروو0نور الصباغحمب36

راسبفقط واحذ وثالثى121931ٌنور الطماسحمب37

راسبفقط تسعح وخًسى273259ٌىدى النعسانحمب38

راسبفقط ستح وعشرو26ٌغائة26ىدى محمودالنجارحمب39

راسبفقط سثعح عشر17غائة17ىديل زينوحمب40

يحروويحروويحروويحروو8والء ياسينحمب41

راسبفقط ثالثح وعشرو16723ٌيسرى العويرحمب42

يحروويحروويحروويحروو0يوسف الخطيبحمب43

راسبفقط واحذ وثالثى25631ٌفاطمة احمدحمب44

يحروويحروويحروويحروو7محمد الديمانيحمب45

يحروويحروويحروويحروو7ناديا برغلحمب46

47

راسبفقط أرتعح وعشرو18624ٌاسماء الحاجحمب48

راسبفقط سثعح وثالثى172037ٌحمزة دوكرليحمب49

راسبفقط اثُاٌ وعشرو22ٌغائة22صبياء الدريعيحمب50

راسبفقط واحذ وعشرو21ٌغائة21قمر رقيةحمب51

راسبفقط واحذ وأرتعى212041ٌالرا الحيدرحمب52

رئُس شعثح االيتحاَاخيُظى مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصديذقق

الدكتور بشر سلطانرَذِ جاترأالء مطرعًار عروب. و

انراسثىٌ

تخهف

الراسبون دورة استثنائية

16/07/2017

 تارَخ
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محروممحروممحروممحروم10أماني الزيدانادلب1

محروممحروممحروممحروم0أروى الداليادلب2

راسبفقط تسعح وثالثى142539ٌأماني محمودادلب3

راسبفقط إثًُ عشر12غائة12بتول الوىيبادلب4

يحروويحروويحروويحروو0سمعو الطويرادلب5

راسبفقط ثالثح عشر13غائة13عامر درويشادلب6

راسبفقط ستح وثالثى142236ٌعفراء الشيخادلب7

يحروويحروويحروويحروو8كاترين الشغريادلب8

يحروويحروويحروويحروو9مرام شحادةادلب9

راسبفقط ثالثح عشر13غائة13مروة العترادلب10

راسبفقط تسعح عشر19غائة19مصطفى العسافادلب11

راسبفقط ستح وأرتعى192746ٌنجود العيسىادلب12

راسبفقط سثعح وعشرو171027ٌزين المحمدادلب13

راسبفقط خًسح وثالثى251035ٌمحفوض شيخ الشبابادلب14

راسبفقط ستح وثالثى191736ٌعدنان اليويشادلب15

رئُس شعثح االيتحاَاخيُظى

2017/2016جذول ايتحاٍَ نهعاو انذراسٍ                           (طالب ادنة )انسُح االونً         

هُذسح انثريجُاخ: األونً          اختصاص: انثاَُح                  انسُح: اسس هُذسح كهرتائُح وانكتروَُح                   انذورج :انًقرر

االسى وانُسثحانرقى انجايعٍو

الراسبون

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد 

انُتُجح
 أعًال

انسُح

يذقق تارَخ   

تخمف

16/07/2017

انًجًىع

يالحظاخ

الدكتور بشر سلطانرَذِ جاتر

 االيتحاٌ

انُظرٌ

الراسبون دورة استثنائية

أالء مطرعًار عروب. و


