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كتاتحرقواً

ًاجح  فقط تضعْى395190اعتماد المياوش1737

ًاجح  فقط أرتعح ّثواًْى374784اسراء خميل2729

ًاجح  فقط ّاحذ ّصثعْى353671اسراء عباس3730

راصة  فقط صتح عشر16016أحمد غبشة4724

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمآالء العمر5773

راصة  فقط أرتعح ّعشرّى20424آية الحالق6743

راصة  فقط خوضْى361450آية خرفان7749

راصة  فقط تضعح عشر19غائة19بتول شومل8746

راصة  فقط خوضح ّعشرّى20525بالل الحكواتي9758

راصة  فقط أرتعح عشر14غائة14بيان السعدي10782

راصة  فقط ثالثح ّخوضْى322153حمزة حبابو دلة11772

راصة  فقط اثٌاى ّعشرّى18422حميدة معجون12723

راصة  فقط ثالثح ّأرتعْى301343دعد الرشواني13769

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمدنيا خموف الشعار14795

راصة  فقط ّاحذ ّأرتعْى311041راما حداد أبو خنجر15793

ًاجح  فقط أرتعح ّصتْى372764راماأوغمي16732

راصة  فقط صثعح ّأرتعْى262147ربا مناع17748

راصة  فقط ثواً٘ح ّأرتعْى351348رفاه محناية18793

راصة  فقط أرتعح ّعشرّى17724رفيقة العنزان19768

ًاجح  فقط أرتعح ّصتْى283664رندة أسعد20781

راصة  فقط أرتعح ّأرتعْى321244زكية البكور21771

راصة  فقط اثٌاى ّأرتعْى281442سالم مراد آغا22741

راصة  فقط تضعح عشر19غائة19شيد فحام23744

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمطارق البش24786

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمعال العبداهلل25765

راصة  فقط خوضح عشر13215عالء األسعد26747

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمعمران الخمف27733

راصة  فقط صتح ّثالثْى221436كريستين عوكان28798

راصة  فقط خوضْى341650كندة الدحروج29791

راصة  فقط إثٌٔ عشر12غائة12لمى الراشد30789
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راصة  فقط تضعح عشر19019مرح المحمد31750

راصة  فقط ّاحذ ّعشرّى21021مروه زيدان32800

راصة  فقط ّاحذ ّخوضْى302151ممك مصري33760

راصة  فقط عشرّى20غائة20نجالء سمان34796

راصة  فقط خوضح ّأرتعْى341145نور جوالق35735

راصة  فقط عشرّى20020ىالة شيخ الغنامة36774

راصة  فقط خوضْى331750ىدى الجزماتي37770

راصة  فقط صتح عشر16016ىديل الكيجاني38792

ًاجح  فقط ثالثح ّصثعْى373673ىديل الياسين39753

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمىال الحميد40740

راصة  فقط عشرّى20غائة20ىال حجازي41756

راصة  فقط صتح عشر16غائة16ىناء الجابي42728

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمىيام كيالني43797

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّميمان ىاللي44787

راصة  فقط خوضح ّعشرّى23225اهل طْاش45699ٖ

راصةصفر00حٌ٘ي العثْد46703

راصة  فقط تضعح عشر19غائة19دالل الوصر47663ٕ

راصة  فقط عشرّى20غائة20دالل قْٗذر48707

راصة  فقط ثالثح ّثالثْى25833رُام االحوذ49644

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمرٗوا حو٘ذ50711

راصة  فقط ثواً٘ح ّخوضْى342458صالم الع٘اى51640

هحرّمهحرّمهحرّمهحرّمهحرّمعاهر حو52639َْٗ

راصة  فقط تضعح ّعشرّى27229قور االحوذ53655

راصة  فقط ثالثح ّأرتعْى291443ًْر الحرٗف54804

راصة  فقط ّاحذ ّثالثْى31غائة31ٗارا الحض٘ي55682

راصة  فقط تضعح ّثالثْى291039صلْٓ كاخ56572ٖ

راصة  فقط ثواً٘ح ّثالثْى281038غٌٔ الرشْا57438ًٖ

الراصثْى

الراصثْى دّرج اصتثٌائ٘ح
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راصة  فقط أرتعح ّعشرّى24غائة24اٗفرٗي هقذص58710ٖ

راصة  فقط اثٌاى ّثالثْى32غائة32تتْل الوحوذ قطشح59529

ًاجح  فقط صتْى392160جْاُر الوحوذ60567

راصة  فقط ّاحذ ّثالثْى31غائة31خالذ ّض٘ح61601ٖ

راصة  فقط صتح ّأرتعْى351146صٌاء االصعذ62546

راصة  فقط ثالثح ّخوضْى322153غ٘ذاء عزكْر63677

راصة  فقط صتح ّأرتعْى341246فِو٘ح القذّر64531

راصة  فقط صثعح ّأرتعْى281947هٌار الحض٘ي الطواس65657

راصة  فقط خوضْى282250ًادرج جوراى66557

رئ٘ش شعثح االهتحاًاخهٌظن تارٗخ

11/7/2017تارٗخ 

الدكتور بشر سلطان رًذٍ جاترٌُاء الصثاغ. م آالء هطر

مصدق مدير المعهد:  رئيس لجنة الرصدهذقق
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محروممحروممحروممحروم0أحمد حديدحمب1
راسبفقط ّاحذ ّثالثْى26531اسراء العميوي السمومحمب2
راسبفقط ثالثح ّعشرّى23غائب23اسراء المصطفىحمب3
محروممحروممحروممحروم0أسماء الخطابحمب4
محروممحروممحروممحروم0أسماء عوادحمب5
راسبفقط صثعح ّعشرّى25227اعتماد الياشمحمب6
راسبفقط خوضح ّأرتعْى311445أماني عبدالرحمنحمب7
راسبفقط ثالثْى25530أمون عوادحمب8
راسبفقط صتح ّعشرّى26026آية الحاج زينحمب9
راسبفقط ثواً٘ح ّعشرّى21728آية طريطرحمب10
راسبفقط ّاحذ ّعشرّى21021بدور داووديحمب11
راسبفقط صثعح ّخوضْى312657تسنيم دويكحمب12
راسبفقط ثواً٘ح ّثالثْى31738جييان عمرحمب13
راسبفقط إثٌٔ عشر12غائب12حازم الزعبيحمب14
راسبفقط صتح ّثالثْى27936حسناء ديوبحمب15
راسبفقط اثٌاى ّخوضْى302252رانيا المعممحمب16
راسبفقط ثواً٘ح عشر13518رانية الخطيبحمب17
راسبفقط أرتعح ّثالثْى26834روان ابرشحمب18
راسبفقط إثٌٔ عشر12غائب12روعو الشيخ بكورحمب19
راسبفقط ثواً٘ح عشر18018زينب الحفيانحمب20
ناجحفقط صتْى342660سارة شورباحمب21
راسبفقط اثٌاى ّأرتعْى281442سالم الشيخ موسىحمب22
راسبفقط أرتعح عشر14غائب14سيرين الشيخ سعيدحمب23
راسبفقط صتح عشر16غائب16شيماء الرشيدحمب24
راسبفقط أرتعح ّعشرّى24024عبدالكريم الدامغميحمب25
راسبفقط صثعح عشر17017فاطمة الشبيبحمب26
راسبفقط تضعح عشر19غائب19فاطمة المنجدحمب27
راسبفقط اثٌاى ّثالثْى28432فاطمة جرجنازيحمب28
راسبفقط ّاحذ ّأرتعْى34741فاطمة رزوق الصالححمب29
محروممحروممحروممحروم0محمود الخمفحمب30

الوجوْع

هالحظاخ
 االهتحاى

الٌظرٕ
الٌت٘جح

 أعوال

الضٌح
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االصن ّالٌضثحالرقن الجاهعٖم
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الوجوْع

هالحظاخ
 االهتحاى
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الضٌح
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االصن ّالٌضثحالرقن الجاهعٖم

محروممحروممحروممحروم0مروة الحمكةحمب31
راسبفقط ثواً٘ح ّثالثْى241438مريم األسعدحمب32
محروممحروممحروممحروم0مريم الطماسحمب33
راسبفقط ثواً٘ح ّعشرّى21728منى البغاجحمب34
راسبفقط أرتعح ّثالثْى29534نعمت مناوخحمب35
محرومهحرّممحروممحروم0نور الصباغحمب36
راسبفقط تضعح ّثالثْى281139نور الطماسحمب37
راسبفقط صتح ّأرتعْى252146ىدى األيوبيحمب38
راسبفقط أرتعح ّأرتعْى341044ىدى النعسانحمب39
راسبفقط أرتعح ّعشرّى24غائب24ىدى محمودالنجارحمب40
راسبفقط ثواً٘ح ّثالثْى30838ىديل زينوحمب41
راسبفقط تضعح عشر19غائب19والء ياسينحمب42
راسبفقط خوضح ّعشرّى25025يسرى العويرحمب43
راسبفقط ثالثح عشر13غائب13يوسف الخطيبحمب44

راسبفقط أرتعْى35540فاطمة احمدحمب45
محروممحروممحروممحرومهحرّممحمد الديمانيحمب46
راسبفقط ّاحذ ّثالثْى28331ناديا برغلحمب47

راسبفقط صثعح ّأرتعْى351247 اسماء الحاجحمب48

راسبفقط ّاحذ ّخوضْى312051صيباء دريعيحمب49
راسبفقط خوضح ّأرتعْى341145قمر رقيةحمب50

رئ٘ش شعثح االهتحاًاخهٌظن مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدتارٗخ هذقق

11/7/2017تارٗخ 

الدكتور بشر سلطان

تخلف

الراسبون

الراسبون دورة استثنائية

رًذٍ جاترٌُاء الصثاغ. م آالء هطر
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هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0أماني الزيدانادلب1

محروممحروممحرومهحرّم0أروى الداليادلب2
راسبفقط اثٌاى ّخوضْى312152أماني محمودادلب3
راسبفقط صثعح عشر17غائة17بتول الوىيبادلب4
هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0سمعو الطويرادلب5

راسبفقط ثالثح عشر13013عامر درويشادلب6
راسبفقط تضعح ّعشرّى23629عفراء الشيخادلب7
هحرّمهحرّمهحرّمهحرّم0كاترين الشغريادلب8

راسبفقط خوضح ّثالثْى26935مرام الشحاديادلب9
راسبفقط تضعح عشر17219مروة العترادلب10
راسبفقط ثواً٘ح ّثالثْى31738مصطفى العسافادلب11
راسبفقط صتح عشر16016نجود العيسىادلب12

راسبفقط ثواً٘ح ّعشرّى26228زين المحمدادلب13

رئ٘ش شعثح االهتحاًاخهٌظن

الوجوْع

هالحظاخ

تارٗخ

 أعوال

الضٌح

الدكتور بشر سلطان آالء هطرٌُاء الصثاغ. م

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد 
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 الراسبون

الٌت٘جح

هذقق

 االهتحاى
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راسبفقط تضعح ّأرتعْى301949أالء رمضانالرقة1

رئ٘ش شعثح االهتحاًاخهٌظن
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االصن ّالٌضثحالرقن الجاهعٖم
 أعوال

الضٌح

 االهتحاى

الٌظرٕ

الوجوْع

هالحظاخالٌت٘جح

الراسبون دورة استثنائية

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد هذققتارٗخ

11/7/2017تارٗخ 

الدكتور بشر سلطانرًذٍ جاترآالء هطرٌُاء الصثاغ. م


