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كتاتحرلًاً

راضةفمظ أرتعح ٔعشرٌٔ 24غٍاب24ابراىيم المصطفى1805

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو5أحمد بارودي2775

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0أحمد قنبر3780

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو7الياس حنا4799

َاجخفمظ أرتعح ٔضتٌٕ 343064أمين الروح5763

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0أييم الصغير6783

َاجخفمظ خًطح ٔضثعٌٕ 383775آية العاصي7736

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0بياء الدين الكل8759

راضةفمظ أرتعح ٔأرتعٌٕ 261844جيسكا أسبر9784

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو11رامي الخميفة10777

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو6ساري الخوري11767

راضةفمظ أرتعٌٕ 281240شيامة االحدب12738

راضةفمظ أرتعح عشر 12214شيد فخري13751

راضةفمظ ثالثح عشر 13غٍاب13صالح نوره14731

راضةصييب دوري15801

راضةفمظ ضتح ٔخًطٌٕ 292756طو زعيزع16742

َاجخفمظ أرتعح ٔضثعٌٕ 334174عبدالرحمن أحمد17752

َاجخفمظ ضتح ٔثًإٌَ 355186عدنان حيدر18727

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0عالء شيدا19790

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0عماد الدين العميوي20734

راضةفمظ ضتح عشر 16غٍاب16كنده المصمط21803

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0فادي عقاد22754

َاجخفمظ ثالثح ٔضتٌٕ 273663قمر حمبي23802

َاجخفمظ ضتح ٔضتٌٕ 303666محمد الحاج حسن24762

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0محمد الفحل25794

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو5محمد الياسين26778

راضةفمظ تطعح ٔأرتعٌٕ 292049محمد زىير27785

َاجخفمظ تطعح ٔضثعٌٕ 334679محمد غزال28776

َاجخفمظ ثًاٍَح ٔضتٌٕ 323668مريم الخدام29761

راضةفمظ تطعح ٔثالثٌٕ 241539مريم الحاج أحمداالبراىيم30726

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو11منيار العيسى31779

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو9ميسم حيص32788

االضى ٔانُطثح و
االيتذاٌ 

انُظري

أعًال 

انطُح

درياٌ فصم ثاًَ

                                                        2017/2016طالب دًاج                              جذٔل ايتذاًَ نهعاو انذراضً 

انًجًٕع
انُتٍجح

ُْذضح انشثكاخ انذاضٕتٍح: األٔنى           اختصاص: انثاٍَح          انطُح: انذٔرج /          1/تريجح : انًمرر

انرلى 

انجايعً
يالدظاخ
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كتاتحرلًاً
االضى ٔانُطثح و

االيتذاٌ 

انُظري

أعًال 

انطُح

                                                        2017/2016طالب دًاج                              جذٔل ايتذاًَ نهعاو انذراضً 

انًجًٕع
انُتٍجح

ُْذضح انشثكاخ انذاضٕتٍح: األٔنى           اختصاص: انثاٍَح          انطُح: انذٔرج /          1/تريجح : انًمرر

انرلى 

انجايعً
يالدظاخ

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو6نوره حالق33766

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0وجد الجندي34745

راضةيزن الفنار35757

راضةفمظ خًطح ٔعشرٌٔ 20525ادًذ دهث36661ً

راضةفمظ ٔادذ ٔعشرٌٔ 21غٍاب21تطاو جرجص37672

راضةفمظ ضتح ٔأرتعٌٕ 291746داٍَّ شمم38629ً

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0رٔز انذًذ39626ٔ

َاجخفمظ اثُاٌ ٔضتٌٕ 372562ضالو نطف40673ً

َاجخفمظ ضتٌٕ 362460طّ زعثٍّ دادٕل41670

يذرٔويذرٔومحروميذرٔو0عثذ انكرٌى انطثطث42632ً

راضةفمظ ثالثح ٔعشرٌٔ 23023عثذهللا انًذًذ43627

راضةفمظ ضتح ٔخًطٌٕ 362056عثٍذِ لطريٍس44694

َاجخفمظ تطعح ٔضتٌٕ 333669غذٌر انذط45628ٍٍ

راضةفمظ ضتح ٔثالثٌٕ 27936فرح كالش دهث46701ً

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو7كرًٌّ انخضر47705

راضةفمظ تطعح ٔخًطٌٕ 332659ياْر عثذانغ48712ًُ

َاجخفمظ خًطح ٔضتٌٕ 362965يجذ اضًاء49650

غٍابغٍابغٍابغٍاب21يذًذ طاْر جٍسي50607

راضةفمظ ثًاٍَح ٔعشرٌٔ 161228يذًذ طّ اتً زير51709

راضةفمظ ضثعح ٔثالثٌٕ 201737يذًٕد جاتر52652

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0يصطفى انجُٕد53688

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0يعتس ضري54654ًٍُ

راضةفمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 27431يؤٌذ اتً زير55660

يذرٔويذرٔومحروميذرٔو0َٕار انخطٍة56665

يذرٔويذرٔومحروميذرٔو0ْشاو كردي57690

راضةفمظ ثًاٍَح ٔعشرٌٔ 21728عثذ انعهٍى انعٍٕظ58609

راضةفمظ تطعح ٔعشرٌٔ 29غٍاب29ْال انصٕاف59599

راضةفمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 31غٍاب31اًٌاٌ عالف60476

راضةفمظ ثًاٍَح ٔأرتعٌٕ 301848يذًذ انُجار61355

درياٌ دٔرتٍٍيذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو33َٕر انمصاب62692

يذلك

درياٌ فصم ثاًَ

رنده جابر

يصذق يذٌر انًعٓذ:رئٍص نجُح انرصذ

17/7/2017تارٌخ 

رئٍص شعثح االيتذاَاخ يُظى

انراضثٌٕ دٔرج اضتثُائٍح

انراضثٌٕ

تخهف

الدكتور بشر سلطان
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كتاتحرلًاً

َاجخفمظ ضتح ٔضتٌٕ 293766انعام الشيخ سعيدحمب1

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو2أحمد الحسنحمب2

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0أحمد الصالححمب3

َاجخفمظ ٔادذ ٔثًإٌَ 305181آالء مغربلحمب4

َاجخفمظ ٔادذ ٔضتٌٕ 253661آمنة الخانيحمب5

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0آيات األحمد االبراىيمحمب6

راضةفمظ تطعح عشر 19غٍاب19بتول عروبحمب7

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0بشير السرمينيحمب8

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0بالل الحمصيحمب9

َاجخفمظ ضثعح ٔضتٌٕ 303767حسناء الفرجحمب10

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0حمزة داووديحمب11

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0خالد الجاىدحمب12

راضةفمظ ضتح ٔثالثٌٕ 211536خديجة الصيرفيحمب13

َاجخفمظ اثُاٌ ٔضتٌٕ 263662دعاء الحايكحمب14

راضةفمظ خًطح ٔأرتعٌٕ 341145دعاء نعناعحمب15

َاجخفمظ تطعح ٔضتٌٕ 313869ديمة السفافحمب16

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0رىف الدرويشحمب17

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو10روان حسانيحمب18

راضةفمظ ضتح ٔأرتعٌٕ 262046سارة النشارحمب19

راضةفمظ خًطح ٔأرتعٌٕ 261945سارة طنيشحمب20

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو10ساىر باروديحمب21

راضةفمظ تطعح ٔخًطٌٕ 283159سميرة النحاسحمب22

راضةفمظ أرتعح ٔخًطٌٕ 351954شذى معطيحمب23

راضةفمظ أرتعٌٕ 281240شيماء المحمدحمب24

راضةفمظ ٔادذ ٔأرتعٌٕ 251641عزة الجيجكميحمب25

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0عالء األسودحمب26

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0عيسى حناحمب27

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0قمر سودينحمب28

راضةفمظ ضتح ٔأرتعٌٕ 252146محمد أبو عموحمب29

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0محمد برادعيحمب30

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو5محمد قطاشحمب31

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0محمد مبيضحمب32

انًجًٕع
يالدظاخانُتٍجح

                                             2017/2016طالب دهة                                جذٔل ايتذاًَ نهعاو انذراضً 

ُْذضح انشثكاخ انذاضٕتٍح: األٔنى           اختصاص: انثاٍَح         انطُح: انذٔرج /          1/تريجح : انًمرر

و
انرلى 

انجايعً
االضى ٔانُطثح

أعًال 

انطُح

االيتذاٌ 

انُظري
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كتاتحرلًاً

انًجًٕع
يالدظاخانُتٍجح

                                             2017/2016طالب دهة                                جذٔل ايتذاًَ نهعاو انذراضً 

ُْذضح انشثكاخ انذاضٕتٍح: األٔنى           اختصاص: انثاٍَح         انطُح: انذٔرج /          1/تريجح : انًمرر

و
انرلى 

انجايعً
االضى ٔانُطثح

أعًال 

انطُح

االيتذاٌ 

انُظري

راضةفمظ ضثعح ٔعشرٌٔ 18927محمود مارتينيحمب33

راضةفمظ خًطح ٔعشرٌٔ 18725مشعل الدندلحمب34

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0ميا الخالدالعزالدينحمب35

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0موسى الحسينحمب36

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0موسى العموريحمب37

راضةفمظ ضتح ٔثالثٌٕ 181836نايا العيسىحمب38

راضةفمظ تطعح ٔثالثٌٕ 261339نور اليدى مغمومةحمب39

راضةفمظ إثُى عشر 12غٍاب12ىاني الجرجسحمب40

راضةفمظ ثًاٍَح ٔثالثٌٕ 221638ىبة الحسنحمب41

راضةفمظ أرتعح ٔخًطٌٕ 342054ىمام نصرحمب42

راضةفمظ ٔادذ ٔثالثٌٕ 24731وحيدة طرابمسيةحمب43

راضةفمظ ثًاٍَح ٔثالثٌٕ 211738وفاء األحمدحمب44

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0وفاء الديابحمب45

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو9ياسمين العويرحمب46

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0يزن الحسينحمب47

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو7يوسف العمر الديريحمب48

راضةفمظ ضتح ٔخًطٌٕ 312556آيُح يُٓادهة49

راضةفمظ ثالثح ٔخًطٌٕ 312253عثذانكرٌى انعتردهة50

راضةفمظ ثالثح ٔثالثٌٕ 33غٍاب33يرٌى دذٌذدهة51

راضةفمظ ثًاٍَح ٔأرتعٌٕ 262248يذًذ َٕر انًراددهة52

راضةفمظ اثُاٌ ٔثالثٌٕ 32غٍاب32يًذٔح انخٍاطدهة53

يذلك

تخهف

17/7/2017تارٌخ 

انراضثٌٕ

يصذق يذٌر انًعٓذ:رئٍص نجُح انرصذرئٍص شعثح االيتذاَاخيُظى

الدكتور بشر سلطانرنده جابر
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كتاتحرلًاً

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0أحمد الشحودادلب1

راضةفمظ ٔادذ ٔأرتعٌٕ 221941أروى الجعبوادلب2

راضةفمظ خًطح ٔعشرٌٔ 20525أفاميو مرزاادلب3

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو7بتول دندشيادلب4

راضةفمظ ثالثح ٔأرتعٌٕ 261743بتول سيفوادلب5

راضةفمظ ضثعح ٔخًطٌٕ 292857تسنيم الخميفادلب6

راضةفمظ خًطح ٔثالثٌٕ 221335تيسير االمامادلب7

راضةفمظ ٔادذ ٔعشرٌٔ 17421جياد زقزاقادلب8

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔو0حسن شاىينادلب9

راضةفمظ خًطح ٔعشرٌٔ 25غٍاب25خديجو حاج حمزةادلب10

راضةفمظ تطعح ٔأرتعٌٕ 262349راما قان تمورادلب11

راضةفمظ ثالثٌٕ 21930رانية المحمدادلب12

راضةفمظ أرتعح ٔثالثٌٕ 25934شادن قداحادلب13

راضةفمظ ثًاٍَح عشر 18غٍاب18شيماء العميادلب14

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔويذرٔوعبدالعزيز الخطابادلب15

عبداهلل الحمويةادلب16
يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔويذرٔوعمي السميمانادلب17

راضةفمظ عشرٌٔ 16420فرح يوسفانادلب18

راضةفمظ اثُاٌ ٔعشرٌٔ 121022ماري أسدادلب19

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔويذرٔومحمد الشيخادلب20

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔويذرٔومحمود العمرادلب21

راضةفمظ ثًاٍَح ٔثالثٌٕ 162238مريم المحمدادلب22

يذرٔويذرٔويذرٔويذرٔويذرٔوياسمين بزنكوادلب23

راضةفمظ اثُاٌ ٔخًطٌٕ 331952دطٍ دًٍذاٌادنة24

َاجخفمظ أرتعح ٔضتٌٕ 362864عهً دًذٔادنة25

َاجخفمظ ضتٌٕ 382260نؤي انرفاعًادنة26

يذلك

                                             2017/2016                   طالب ادنة                                 جذٔل ايتذاًَ نهعاو انذراضً 

ُْذضح انشثكاخ انذاضٕتٍح: األٔنى           اختصاص: انثاٍَح          انطُح: انذٔرج /          1/تريجح : انًمرر

و
انرلى 

انجايعً
االضى ٔانُطثح

أعًال 

انطُح

االيتذاٌ 

انُظري

انًجًٕع
يالدظاخانُتٍجح

17/7/2017تارٌخ 

يصذق يذٌر انًعٓذ:رئٍص نجُح انرصذرئٍص شعثح االيتذاَاخيُظى

درياٌ فصم ثاًَ

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

انراضثٌٕ دٔرج اضتثُائٍح

انراضثٌٕ


