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كتاتحرقواً

راصة  فقط تضعح ّعشرّى29غائة29أحمد غبشة1724

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0آالء العمر2773

راصة  فقط ثواًٍح ّأرتعْى232548آية الحالق3743

راصة  فقط ّاحذ ّخوضْى282351بتول شومل4746

راصةفقط ّاحذ ّثالثْى31غائة31بيان السعدي5782

راصة  فقط صتح ّعشرّى21526حميدة معجون6723

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0دنيا خموف الشعار7795

راصة  فقط ّاحذ ّخوضْى302151رندة أسعد8781

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0شيد فحام9744

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0طارق البش10786

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0عال العبداهلل11765

راصة  فقط اثٌاى ّثالثْى27532عالء األسعد12747

راصة  فقط صثعح ّعشرّى24327عمران الخمف13733

ًاجح  فقط صتْى223860كريستين عوكان14798

راصةفقط تضعح ّخوضْى312859كندة الدحروج15791

راصةفقط صتح ّأرتعْى222446لمى الراشد16789

راصةفقط ّاحذ ّثالثْى151631مرح المحمد17750

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0مروه زيدان18800

ًاجحفقط صتح ّصتْى333366نجالء سمان19796

راصة  فقط ثواًٍح ّعشرّى22628ىالة شيخ الغنامة20774

راصة  فقط اثٌاى ّعشرّى22022ىديل الكيجاني21792

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0ىال الحميد22740

راصة  فقط ثواًٍح ّثالثْى221638ىال حجازي23756

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0ىيام كيالني24797

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0يمان ىاللي25787

2017/2016جذّل اهتحاًً للعام الذراصً طالب حواج                                       .
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2017/2016جذّل اهتحاًً للعام الذراصً طالب حواج                                       .
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 أعوال

الضٌح

 االهتحاى
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هحرّمهحرّممحرومهحرّمهحرّمأحوذ ًجن الضٍذ26755

راصة  فقط صثعح ّثالثْى29837اهل طْاش27699ً

راصة  فقط خوضح ّخوضْى302555حٌٍي العثْد28703

راصة  فقط صثعح ّعشرّى27غائة27دالل الوصري29663

راصة  فقط ثالثح ّأرتعْى281543دالل قٌْذر30707

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمعاهر حو31639ٌَْ

راصة  فقط اثٌاى ّعشرّى21122قور االحوذ32655

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمًْر الحرٌف33804

راصة  فقط ثالثح ّعشرّى23غائة23ٌارا الحضٍي34682

راصة  فقط ّاحذ ّأرتعْى202141داًٍا الجزهات35334ً

راصة  فقط أرتعح ّخوضْى302454 فِوٍح القذّر36531

راصة  فقط صتح ّثالثْى29736هٌارالحضٍي الطواس37657

الراصثْى

تخلف
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راسبفقط خوضح عشر15غائب15أحمد حديدحمب1

راسبفقط خوضْى381250اسراء العميوي السمومحمب2

راسبفقط صتح ّثالثْى28836اسراء المصطفىحمب3

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0أسماء الخطابحمب4

راسبفقط إثٌى عشر12غائة12أسماء عوادحمب5

راسبفقط أرتعح ّأرتعْى232144اعتماد الياشمحمب6

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0أماني عبدالرحمنحمب7

راسبفقط أرتعح عشر14غائة14آية الحاج زينحمب8

ناجحفقط ثالثح ّصتْى283563آية طريطرحمب9

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0حازم الزعبيحمب10

راسبفقط اثٌاى ّعشرّى22غائة22رانية الخطيبحمب12

راسبفقط ثالثح ّأرتعْى281543روعو الشيخ بكورحمب13

راسبفقط ثالثح ّعشرّى23غائة23زينب الحفيانحمب14

راسبفقط خوضح عشر13215سيرين الشيخ سعيدحمب15

راسبفقط ثواًٍح عشر18غائة18شيماء الرشيدحمب16

راسبفقط عشرّى15520عبدالكريم الدامغميحمب17

راسبفقط تضعح ّأرتعْى292049فاطمة الشبيبحمب18

راسبفقط صثعح ّثالثْى271037فاطمة المنجدحمب19

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم6محمود الخمفحمب20

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0مروة الحمكةحمب21

راسبفقط خوضح ّأرتعْى252045مريم األسعدحمب22

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0مريم الطماسحمب23

راسبفقط اثٌاى ّأرتعْى192342منى البغاجحمب24

راسبفقط صتح ّأرتعْى212546نعمت مناوخحمب25

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0نور الصباغحمب26

راسبفقط ّاحذ ّثالثْى22931ىدى محمودالنجارحمب27

راسبفقط ثالثح ّثالثْى151833والء ياسينحمب28

راسبفقط اثٌاى ّثالثْى27532يسرى العويرحمب29

 أعوال

الضٌح

 االهتحاى

الٌظري
الٌتٍجح

2017/2016طالب حلة                         جذّل اهتحاًً للعام الذراصً                                      
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2017/2016طالب حلة                         جذّل اهتحاًً للعام الذراصً                                      

ٌُذصح الثرهجٍاخ: األّلى                   اختصاص: الثاًٍح                   الضٌح: الذّرج /              1/ترهجح: الوقرر

م
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هالحظاخاالصن ّالٌضثح

الوجوْع

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0يوسف الخطيبحمب30

راسبفقط صثعح عشر17غائة17محمد الديمانيحمب31

راسبفقط أرتعح ّثالثْى26834ناديا برغلحمب32

راسبفقط ّاحذ ّعشرّى18321اسماء الحاجحمب33

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئٍش شعثح االهتحاًاخهٌظن

الدكتور بشر سلطانرًذٍ جاتر

هذقق

الراصثْى دّرج اصتثٌائٍح

تارٌخ  

الراسبون

24/07/2017

حسام عسكرأالء هطر
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محروممحروممحروممحروم0أروى الداليادلب1

راسبفقط إثٌى عشر12غائب12أماني الزيدانادلب2

راسبفقط صتح ّخوضْى253156أماني محمودادلب3

راسبفقط تضعح ّثالثْى291039بتول الوىيبادلب4

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0سمعو الطويرادلب5

راسبفقط ثالثح ّثالثْى28533عامر درويشادلب6

راسبفقط ثالثح ّثالثْى25833عفراء الشيخادلب7

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0كاترين الشغريادلب8

راسبفقط ثواًٍح ّأرتعْى192948مرام شحاديادلب9

راسبفقط صتح عشر14216مروة العترادلب10

راسبفقط ثالثْى25530مصطفى العسافادلب11

راسبفقط تضعح ّعشرّى23629نجود العيسىادلب12

راسبفقط أرتعْى281240زين المحمدادلب13

راسبفقط تضعح ّأرتعْى202949محفوض شيخ الشبابادلب14

رئٍش شعثح االهتحاًاخهٌظن

 االهتحاى

الٌظري

2017/2016طالب ادلة                        جذّل اهتحاًً للعام الذراصً  .                                                     

ٌُذصح الثرهجٍاخ: األّلى                   اختصاص: الثاًٍح                 الضٌح: الذّرج /              1/ترهجح : الوقرر

االصن ّالٌضثحالرقن الجاهعًم

الدكتور بشر سلطان

 أعوال

الضٌح

24/07/2017

تارٌخ  

الوجوْع

هالحظاخ

رًذٍ جاتر

الراسبون دورة

حسام عسكرأالء هطر

الراسبون

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد 

الٌتٍجح

هذقق


