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كتاتحرقواً

ناجحفقط ستح وتسعوى9696ــــاعتماد المياوش1737

ناجحفقط هائح100100ــــاسراء خميؿ2729

ناجحفقط تسعوى9090ــــاسراء عباس3730

ناجحفقط أرتعح وخوسوى5454ــــأحمد غبشة4724

راسةصفر0غائةــــآالء العمر5773

ناجحفقط ستح وثوانوى8686ــــآية الحالؽ6743

ناجحفقط ثوانٍح وسثعوى7878ــــآية خرفاف7749

ناجحفقط ثوانٍح وثوانوى8888ــــبتوؿ شومؿ8746

ناجحفقط خوسح وثوانوى8585ــــبالؿ الحكواتي9758

راسةصفر0غائةــــبياف السعدي10782

ناجحفقط خوسح وخوسوى5555ــــحمزة حبابو دلة11772

ناجحفقط سثعح وستوى6767ــــحميدة معجوف12723

ناجحفقط ستح وثوانوى8686ــــدعد الرشواني13769

راسةصفر0غائةــــدنيا خموؼ الشعار14795

ناجحفقط هائح100100ــــراما حداد أبو خنجر15793

ناجحفقط هائح100100ــــراماأوغمي16732

ناجحفقط سثعح وتسعوى9797ــــربا مناع17748

ناجحفقط ثالثح وتسعوى9393ــــرفاه محناية18793

ناجحفقط سثعح وثوانوى8787ــــرفيقة العنزاف19768

ناجحفقط ستح وتسعوى9696ــــرندة أسعد20781

ناجحفقط أرتعح وثوانوى8484ــــزكية البكور21771

ناجحفقط أرتعح وثوانوى8484ــــسالـ مراد آغا22741

ناجحفقط اثناى وسثعوى7272ــــشيد فحاـ23744

راسةصفر0غائةــــطارؽ البش24786

راسةصفر0غائةــــعال العبداهلل25765

راسةفقط ثالثوى3030ــــعالء األسعد26747

ناجحفقط ستح وسثعوى7676ــــعمراف الخمؼ27733

ناجحفقط ثالثح وتسعوى9393ــــكريستيف عوكاف28798

ناجحفقط ثوانٍح وثوانوى8888ــــكندة الدحروج29791

ناجحفقط سثعح وستوى6767ــــلمى الراشد30789
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ناجحفقط سثعح وستوى6767ــــمرح المحمد31750

ناجحفقط ستح وثوانوى8686ــــمروه زيداف32800

ناجحفقط أرتعح وتسعوى9494ــــممؾ مصري33760

ناجحفقط ستح وتسعوى9696ــــنجالء سماف34796

ناجحفقط هائح100100ــــنور جوالؽ35735

ناجحفقط خوسح وثوانوى8585ــــىالة شيخ الغنامة36774

ناجحفقط ستح وتسعوى9696ــــىدى الجزماتي37770

ناجحفقط واحد وتسعوى9191ــــىديؿ الكيجاني38792

ناجحفقط واحد وسثعوى7171ــــىديؿ الياسيف39753

راسةصفر0غائةــــىال الحميد40740

ناجحفقط أرتعح وثوانوى8484ــــىال حجازي41756

ناجحفقط تسعح وخوسوى5959ــــىناء الجابي42728

راسةصفر0غائةــــىياـ كيالني43797

راسةصفر0غائةــــيماف ىاللي44787

ناجحفقط ستح وتسعوى9696ــــحنيف العبود45703

ناجحفقط سثعح وستوى6767ــــدالؿ قويدر46707

راسةصفر0غائةــــريما حميد47711

راسةصفر0غائةــــعامر حمويو48639

ناجحفقط سثعح وتسعوى9797ــــنور الحريؼ49804

لن تسجلناجحفقط ثالثح وتسعوى9393ــــسموى كاخي50572

رئٍس شعثح االهتحاناخهنظن هدقق  تارٌخ

الدكتور بشر سلطان

مصدق مدير المعهد:  رئيس لجنة الرصد

رنده جاترآالء هطر هناء الصثاغ. م

الراسبوف دورة استثنائية

11/07/2017

الراسبوف
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كتاتحرقواً

راسةصفر0غائةػػػػػػػػأحمد حديدحمب1

ناجح  فقط خوسح وثوانوى8585ػػػػػػػػاسراء العميوي السموـحمب2

راسة  فقط ثالثح وأرتعوى4343ػػػػػػػػاسراء المصطفىحمب3

راسةصفر0غائةػػػػػػػػأسماء الخطابحمب4

راسةصفر0غائةػػػػػػػػأسماء عوادحمب5

ناجح  فقط واحد وثوانوى8181ػػػػػػػػاعتماد الياشـحمب6

ناجح  فقط سثعح وتسعوى9797ػػػػػػػػأماني عبدالرحمفحمب7

ناجح  فقط ثالثح وثوانوى8383ػػػػػػػػأموف عوادحمب8

ناجح  فقط سثعح وستوى6767ػػػػػػػػآية الحاج زيفحمب9

ناجح  فقط اثناى وثوانوى8282ػػػػػػػػآية طريطرحمب10

ناجح  فقط سثعح وتسعوى9797ػػػػػػػػبدور داووديحمب11

ناجح  فقط هائح100100ػػػػػػػػتسنيـ دويؾحمب12

ناجح  فقط تسعوى9090ػػػػػػػػجيياف عمرحمب13

راسةصفر0غائةػػػػػػػػحاـز الزعبيحمب14

ناجح  فقط سثعح وتسعوى9797ػػػػػػػػحسناء ديوبحمب15

ناجح  فقط ستح وتسعوى9696ػػػػػػػػرانيا المعمـحمب16

ناجح  فقط اثناى وخوسوى5252ػػػػػػػػرانية الخطيبحمب17

ناجح  فقط ستح وتسعوى9696ػػػػػػػػرواف ابرشحمب18

ناجح  فقط ستوى6060ػػػػػػػػروعو الشيخ بكورحمب19

ناجح  فقط ثوانٍح وخوسوى5858ػػػػػػػػزينب الحفيافحمب20

ناجح  فقط ستح وتسعوى9696ػػػػػػػػسارة شورباحمب21

ناجح  فقط سثعح وثوانوى8787ػػػػػػػػسالـ الشيخ موسىحمب22

ناجح  فقط سثعوى7070ػػػػػػػػسيريف الشيخ سعيدحمب23

ناجح  فقط خوسوى5050ػػػػػػػػشيماء الرشيدحمب24

ناجح  فقط أرتعح وسثعوى7474ػػػػػػػػعبدالكريـ الدامغميحمب25

ناجح  فقط ثوانٍح وستوى6868ػػػػػػػػفاطمة الشبيبحمب26

ناجح  فقط سثعح وتسعوى9797ػػػػػػػػفاطمة المنجدحمب27

ناجح  فقط ستح وسثعوى7676ػػػػػػػػفاطمة جرجنازيحمب28

ناجح  فقط هائح100100ػػػػػػػػفاطمة رزوؽ الصالححمب29

ناجح  فقط ستح وخوسوى5656ػػػػػػػػمحمود الخمؼحمب30

الوجووع

هالحظاخالنتٍجح
 أعوال

السنح

2017/2016طالب حلة                        جدول اهتحانً للعام الدراسً  .                                                     
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االسن والنسثحالرقن الجاهعًم
 االهتحاى

النظري
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الوجووع

هالحظاخالنتٍجح
 أعوال

السنح

2017/2016طالب حلة                        جدول اهتحانً للعام الدراسً  .                                                     
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 االهتحاى

النظري

راسةصفر0غائةػػػػػػػػمروة الحمكةحمب31

ناجح  فقط أرتعح وتسعوى9494ػػػػػػػػمريـ األسعدحمب32

راسةصفر0غائةػػػػػػػػمريـ الطماسحمب33

ناجح  فقط أرتعح وستوى6464ػػػػػػػػمنى البغاجحمب34

ناجح  فقط اثناى وتسعوى9292ػػػػػػػػنعمت مناوخحمب35

راسةصفر0غائةػػػػػػػػنور الصباغحمب36

ناجح  فقط أرتعح وثوانوى8484ػػػػػػػػنور الطماسحمب37

ناجح  فقط واحد وستوى6161ػػػػػػػػىدى األيوبيحمب38

ناجح  فقط ثالثح وتسعوى9393ػػػػػػػػىدى النعسافحمب39

راسة  فقط تسعح وأرتعوى4949ػػػػػػػػىدى محمودالنجارحمب40

ناجح  فقط أرتعح وتسعوى9494ػػػػػػػػىديؿ زينوحمب41

راسةصفر0غائةػػػػػػػػوالء ياسيفحمب42

ناجح  فقط أرتعح وستوى6464ػػػػػػػػيسرى العويرحمب43

راسةصفر0غائةػػػػػػػػيوسؼ الخطيبحمب44

راسةصفر0غائةػػػػػػػػمحمد الديمانيحمب45

ناجح  فقط واحد وسثعوى7171ػػػػػػػػناديا برغؿحمب46

رئٍس شعثح االهتحاناخهنظن

الدكتور بشر سلطان

 تارٌخ

رنده جاترآالء هطرهناء الصثاغ. م

11/07/2017

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدهدقق

الراسبوف
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كتاتحرقواً

راسبصفر0غائةػػػػػػأماني الزيدافادلب1

راسبصفر0غائةػػػػػػأروى الداليادلب2

ناجحفقط هائح100100ػػػػػػأماني محمودادلب3

ناجحفقط واحد وخوسوى5151ػػػػػػبتوؿ الوىيبادلب4

راسبصفر0غائةػػػػػػسمعو الطويرادلب5

ناجحفقط ثالثح وثوانوى8383ػػػػػػعامر درويشادلب6

ناجحفقط ستح وسثعوى7676ػػػػػػعفراء الشيخادلب7

راسبصفر0غائةػػػػػػكاتريف الشغريادلب8

ناجحفقط سثعح وتسعوى9797ػػػػػػمراـ الشحاديادلب9

ناجحفقط خوسح وثوانوى8585ػػػػػػمروة العترادلب10

ناجحفقط ثوانٍح وخوسوى5858ػػػػػػمصطفى العساؼادلب11

ناجحفقط تسعوى9090ػػػػػػنجود العيسىادلب12

ناجحفقط خوسوى153550زيف المحمدادلب13

رئٍس شعثح االهتحاناخهنظن

2017/2016طالب ادلة                         جدول اهتحانً للعام الدراسً  .                                                     
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االسن والنسثحالرقن الجاهعًم

الدكتور بشر سلطان

الوجووع

هالحظاخ النتٍجح

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد 

رنده جاتر

11/07/2017

هدقق  تارٌخ

 أعوال

السنح

 االهتحاى

النظري

آالء هطرهناء الصثاغ. م

الراسبوف
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كتاتحرقواً

ناجحفقط ثوانوى8080ــــأالء رمضافالرقة1

رئٍس شعثح االهتحاناخهنظن

الراسبوف دورة استثنائية

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد هدقق تارٌخ

11/07/2017

الدكتور بشر سلطانرنده جاترآالء هطرهناء الصثاغ. م

2017/2016طالب الرقح                         جدول اهتحانً للعام الدراسً  .                                                     
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