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كتاتحرقًاً

محروميحرٔومحروممحروم11ابراىيم المصطفى1805

محروميحرٔومحروممحروم11أحمد بارودي2775

راسبفقظ أرتعح عشر14غٍاب14أحمد قنبر3780

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12الياس حنا4799

ناجحفقظ ٔاحذ ٔضت273461ٌٕأمين الروح5763

محروميحرٔومحروميحرٔو0أييم الصغير6783

محروميحرٔومحروميحرٔو8بياء الدين الكل7759

راسبفقظ أرتعح ٔثالث191534ٌٕجيسكا أسبر8784

محروميحرٔومحروميحرٔو6رامي الخميفة9777

محروميحرٔومحروميحرٔو6ساري الخوري10767

راسبفقظ أرتعح ٔعشر24ٌٔغٍاب24شيامة االحدب11738

محروميحرٔويحرٔويحرٔو3شيد فخري12751

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12صالح نوره13731

يحرٔو فصم ثاًَمحروميحرٔومحروميحرٔو6صييب دوري14801

محروميحرٔومحروميحرٔو9طو زعيزع15742

محروميحرٔومحروميحرٔو0عالء شيدا16790

محروميحرٔومحروميحرٔو6عماد الدين العميوي17734

محروميحرٔومحروميحرٔو1كنده المصمط18803

محروميحرٔومحروميحرٔو10فادي عقاد19754

راسبفقظ خًطح ٔعشر25ٌٔغٍاب25قمر حمبي20802

راسبفقظ أرتعح ٔعشر24ٌٔغٍاب24محمد الحاج حسن21762

محروميحرٔومحروميحرٔو0محمد الفحل22794

محروميحرٔومحروميحرٔو6محمد الياسين23778

راسبفقظ ثًاٍَح ٔعشر28ٌٔغٍاب28محمد زىير24785

راسبفقظ ضتح ٔأرتع311546ٌٕمريم الخدام25761

محروميحرٔومحروميحرٔو10مريم الحاج أحمداالبراىيم26726

محروميحرٔومحروميحرٔو8منيار العيسى27779

محروميحرٔومحروميحرٔو6ميسم حيص28788

محروميحرٔومحروميحرٔو6نوره حالق29766

راسبفقظ تطعح عشر19غٍاب19وجد الجندي30745

يحرٔو فصم ثاًَراسبفقظ إثُى عشر12يحرٔو12يزن الفنار31757

يالحظاخ و
انرقى 

انجايعً

ُْذضح انشثكاخ انحاضٕتٍح: األٔنى                   اختصاص: انثاٍَح                   انطُح: أضص ُْذضح كٓرتائٍح ٔانكترٍَٔح              انذٔرج : انًقرر

.                            .2017/2016جذٔل ايتحاًَ نهعاو انذراضً                                          (طالب حًاج)

االضى ٔانُطثح
أعًال 

انطُح

االيتحاٌ 

انُظري

انًجًٕع

انُتٍجح
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كتاتحرقًاً

يالحظاخ و
انرقى 

انجايعً

ُْذضح انشثكاخ انحاضٕتٍح: األٔنى                   اختصاص: انثاٍَح                   انطُح: أضص ُْذضح كٓرتائٍح ٔانكترٍَٔح              انذٔرج : انًقرر

.                            .2017/2016جذٔل ايتحاًَ نهعاو انذراضً                                          (طالب حًاج)

االضى ٔانُطثح
أعًال 

انطُح

االيتحاٌ 

انُظري

انًجًٕع

انُتٍجح

محروميحرٔومحروميحرٔو5أحًذحهث32661ً

راسبفقظ عشر20ٌٔغٍاب20تطاو جرجص33672

راسبفقظ ضتح ٔخًط272956ٌٕداٍَح شقق34629ً

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12رٔز انحًذ35626ٔ

راسبفقظ تطعح ٔثالث182139ٌٕضالو نطف36673ً

راسبفقظ اثُاٌ ٔثالث23932ٌٕطّ داحٕل37670

راسبفقظ ضثعح ٔعشر27ٌٔغٍاب27عثذانكرٌى انطثطث38632ً

محروميحرٔومحروميحرٔو11عثذهللا انًحًذ39627

راسبفقظ خًطح ٔعشر25ٌٔغٍاب25عثٍذج قطريٍس40694

راسبفقظ تطعح ٔعشر29ٌٔغٍاب29غذٌر انحط41628ٍٍ

راسبفقظ أرتعح ٔعشر24ٌٔغٍاب24فرح كالش انحهث42701ً

محروميحرٔومحروميحرٔو9كرًٌح انخضر43705

راسبفقظ ثالثح ٔعشر23ٌٔغٍاب23ياْر عثذانغ44712ًُ

راسبفقظ خًطح عشر15غٍاب15محمد طو أبي زمر45709

راسبفقظ خًط163450ٌٕمحمود جابر46652

محروميحرٔويحرٔويحرٔوغائةمصطفى الجنود47688

راسبفقظ ثًاٍَح عشر18غٍاب18معتز سرميني48654

محروميحرٔومحروميحرٔو8مؤيد أبي زمر49660

محروميحرٔومحروميحرٔو7نوار الخطيب50665

محروميحرٔومحروميحرٔو0ىشام كردي51690

راسبفقظ اثُاٌ ٔعشر19322ٌٔعبدالعميم العيوش52609

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12ابراىيم دقاق53590

راسبفقظ خًطح ٔأرتع202545ٌٕاحمد القدور54463

راسبفقظ ضثعح عشر17غٍاب17ايمان عالف55476

راسبفقظ اثُاٌ ٔعشر22ٌٔغٍاب22ايناس رمضان56631

راسبفقظ تطعح ٔأرتع202949ٌٕرنيم سميمان57289

راسبفقظ ثالثح ٔثالث181533ٌٕسارا فتنو58632

محروميحرٔومحروميحرٔو0شيد اوضو باشي59580

راسبفقظ ٔاحذ ٔأرتع212041ٌٕعائشة الفرداوي60478

ناجحفقظ ضتح ٔضت303666ٌٕمحمد النجار61355

حرياٌ دٔرتٍٍيحرٔويحرٔويحرٔويحرٔو19نور القصاب62692

رئٍص شعثح االيتحاَاخيُظى

رَذِ جاتر

يذقق18/7/2017تارٌخ 

انراضثٌٕ

الراسبون دورة استثنائية

تخمف

الدكتور بشر سلطان

مصدق مدير المعهد
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كتاتحرقًاً

راسبفقظ ثًاٍَح ٔثالث29938ٌٕانعام الشيخ سعيدحمب1

محروميحرٔومحروممحروم5أحمد الحسنحمب2

محروميحرٔومحروممحروم0أحمد الصالححمب3

راسبفقظ ضتح ٔعشر26ٌٔغٍاب26آالء مغربلحمب4

راسبفقظ خًطح عشر15غٍاب15آمنة الخانيحمب5

محروميحرٔومحروميحرٔو3آيات األحمد االبراىيمحمب6

محروميحرٔومحروميحرٔو11بتول عروبحمب7

محروميحرٔومحروميحرٔو0بشير السرمينيحمب8

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12بالل الحمصيحمب9

راسبفقظ ٔاحذ ٔثالث161531ٌٕحسناء الفرجحمب10

محروميحرٔومحروميحرٔو0حمزة داووديحمب11

محروميحرٔومحروميحرٔو0خالد الجاىدحمب12

راسبفقظ أرتعح عشر12214خديجة الصيرفيحمب13

راسبفقظ أرتعح عشر12214دعاء نعناعحمب14

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12دعاء الحايكحمب15

راسبفقظ ضثعح عشر17غٍاب17ديمة السفافحمب16

محروميحرٔومحروميحرٔو4رىف الدرويشحمب17

محروميحرٔومحروميحرٔو1روان حسانيحمب18

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12سارة النشارحمب19

راسبفقظ ثالث171330ٌٕسارة طنيشحمب20

محروميحرٔومحروميحرٔو9ساىر باروديحمب21

راسبفقظ ٔاحذ ٔأرتع32941ٌٕسميرة النحاسحمب22

محروميحرٔومحروميحرٔو4شذى معطيحمب23

محروميحرٔومحروميحرٔو8شيماء المحمدحمب24

راسبفقظ أرتعح عشر14غٍاب14عزة الجيجكميحمب25

محروميحرٔومحروميحرٔو5عالء األسودحمب26

محروميحرٔومحروميحرٔو9عيسى حناحمب27

محروميحرٔومحروميحرٔو0قمر سودينحمب28

محروميحرٔومحروميحرٔو10محمد أبو عموحمب29

محروميحرٔومحروميحرٔو6محمد برادعيحمب30

محروميحرٔومحروميحرٔو6محمد قطاشحمب31

.                                                     2017/2016جذٔل ايتحاًَ نهعاو انذراضً                         (طالب حهة ) 

ُْذضح انشثكاخ انحاضٕتٍح: األٔنى                   اختصاص: انثاٍَح                   انطُح:أضص ُْذضح كٓرتائٍح ٔانكترٍَٔح              انذٔرج : انًقرر

و
انرقى 

انجايعً
االضى ٔانُطثح

االيتحاٌ 

انُظري
انُتٍجح

أعًال 

انطُح

انًجًٕع

يالحظاخ
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كتاتحرقًاً

.                                                     2017/2016جذٔل ايتحاًَ نهعاو انذراضً                         (طالب حهة ) 

ُْذضح انشثكاخ انحاضٕتٍح: األٔنى                   اختصاص: انثاٍَح                   انطُح:أضص ُْذضح كٓرتائٍح ٔانكترٍَٔح              انذٔرج : انًقرر

و
انرقى 

انجايعً
االضى ٔانُطثح

االيتحاٌ 

انُظري
انُتٍجح

أعًال 

انطُح

انًجًٕع

يالحظاخ

محروميحرٔومحروميحرٔو0محمد مبيضحمب32

محروميحرٔومحروميحرٔو7محمود مارتينيحمب33

محروميحرٔومحروميحرٔو4مشعل الدندلحمب34

يحرٔويحرٔويحرٔوغٍابغٍابميا الخالدالعزالدينحمب35

محروميحرٔومحروميحرٔو5موسى الحسينحمب36

محروميحرٔومحروميحرٔو5موسى العموريحمب37

محروميحرٔومحروميحرٔو6نايا العيسىحمب38

راسبفقظ ضتح عشر13316نور اليدى مغمومةحمب39

محروميحرٔويحرٔويحرٔو0ىاني الجرجسحمب40

محروميحرٔويحرٔويحرٔو6ىبة الحسنحمب41

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12وحيدة طرابمسيةحمب42

راسبفقظ تطعح ٔعشر22729ٌٔوفاء األحمدحمب43

محروميحرٔومحروميحرٔو6وفاء الديابحمب44

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12ياسمين العويرحمب45

محروممحروممحرومغٍابغٍابيزن الحسينحمب46

محروميحرٔومحروميحرٔو9يوسف العمر الديريحمب47

راسبفقظ عشر20ٌٔغٍاب20آمنة ميناحمب48

راسبفقظ ٔاحذ ٔأرتع231841ٌٕعبد الكريم العترحمب49

راسبفقظ ضتح عشر16غٍاب16مريم حديدحمب50

راسبفقظ ضثعح ٔخًط233457ٌٕكارٔل َجى انعٍطىحهة51

راسبفقظ تطعح ٔثالث251439ٌٕيحًذ َٕر انًرادحهة52

رئٍص شعثح االيتحاَاخيُظى

الدكتور بشر سلطانرَذِ جاتر

انراضثٌٕ

يذقق

تخهف

مصدق مدير المعهد: رئيس لجنة الرصد18/7/2017تارٌخ 
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كتاتحرقًاً

راسبفقظ خًطح عشر15غياب15أحمد الشحودادلب1

راسبفقظ أرتعح عشر14غياب14أروى الجعبوادلب2

راسبفقظ تطعح عشر19غياب19أفاميو مرزاادلب3

راسبفقظ ثالثح ٔعشر15823ٌٔبتول دندشيادلب4

راسبفقظ ٔاحذ ٔعشر14721ٌٔبتول سيفوادلب5

راسبفقظ تطعح ٔعشر23629ٌٔتسنيم الخميفادلب6

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12تيسير االمامادلب7

راسبفقظ ثالثح عشر13غٍاب13جياد زقزاقادلب8

محروميحرٔومحروميحرٔو0حسن شاىينادلب9

محروميحرٔومحروميحرٔو8خديجو حاج حمزةادلب10

راسبفقظ ضثعح ٔعشر151227ٌٔراما قان تمورادلب11

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12رانية المحمدادلب12

راسبفقظ ضثعح ٔعشر22527ٌٔشادن قداحادلب13

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12شيماء العميادلب14

يحرٔو فصم ثاًَمحروميحرٔومحروميحرٔو7عبداهلل الحمويةادلب15

محروميحرٔومحروميحرٔو7عمي السميمانادلب16

راسبفقظ إثُى عشر12غٍاب12فرح يوسفانادلب17

راسبفقظ أرتعح ٔعشر16824ٌٔماري أسدادلب18

راسبفقظ ٔاحذ ٔعشر21ٌٔغٍاب21محمد الشيخادلب19

محروميحرٔويحرٔويحرٔو0محمود العمرادلب20

راسبفقظ ضتح عشر12416مريم المحمدادلب21

محروميحرٔومحروميحرٔو9ياسمين بزنكوادلب22

راسب

راسبفقظ أرتعح ٔخًط282654ٌٕحسن حميدانادلب23

ناجحفقظ اثُاٌ ٔضت263662ٌٕعمي الحمدوادلب24

رئٍص شعثح االيتحاَاخيُظى

انُتٍجح

يذقق

.                                                     2017/2016جذٔل ايتحاًَ نهعاو انذراضً                         (طالب ادنة ) انطُح االٔنى 

ُْذضح انشثكاخ انحاضٕتٍح: األٔنى                   اختصاص: انثاٍَح                  انطُح: أضص ُْذضح كٓرتائٍح ٔانكترٍَٔح              انذٔرج : انًقرر

و
انرقى 

انجايعً
االضى ٔانُطثح

أعًال 

انطُح

18/7/2017تارٌخ 

الراسبون

مصدق مدير المعهد: رئيس لجنة الرصد

االيتحاٌ 

انُظري

الدكتور بشر سلطانرَذِ جاتر

انًجًٕع

يالحظاخ


