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راسة  فقط خوسٌى292150احسان األعرج1675

راسة  فقط ستح ًعشرًى161026ايفرين مقدسي2710

راسة  فقط ستح ًثالثٌى162036آالء أبو عبا3679

راسة  فقط ثوانٍح عشر18غائة18تسنيم بيطار4643

راسة  فقط ًاحد ًعشرًى21غائة21حال اسماعيل5764

راسة  فقط خوسٌى262450حياة الشيخ موسى6678

راسة  فقط إثنى عشر12غائة12خالد وضيحي7601

راسة  فقط إثنى عشر12غائة12دعاء عميوي8540

هحرًمهحرًمهحرًمهحرًم0ساره العمواني9535

راسة  فقط أرتعح ًأرتعٌى251944سموى عمري10659

راسة  فقط اثناى ًخوسٌى272552سميرة دهيمش11644

راسة  فقط تسعح ًثالثٌى201939سناء األسعد12546

راسة  فقط اثناى ًخوسٌى242852عبد اهلل موسى المكسور13656

راسة  فقط ستح ًعشرًى131326غيداء عزكور14677

راسة  فقط أرتعح ًثالثٌى201434لمى مخموطة15702

ناجح  فقط سثعح ًستٌى293867محمد حريحش16595

راسة  فقط تسعح عشر19غائة19محمد نور الصالح17704

راسة  فقط خوسح ًأرتعٌى261945مريم الرز18658

راسة  فقط خوسح عشر12315منار الحسين الطماس19657

راسة  فقط ثالثح ًثالثٌى27633مها سراقبي20526

م

ىندسح الثرهجٍاخ: الثانٍح                   اختصاص: الثانٍح                   السنح: نظن ًسائط هتعددج            الدًرج : الوقرر

هالحظاخ

2017/2016جدًل اهتحانً للعام الدراسً طالب حواج                          .
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م
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هالحظاخ

2017/2016جدًل اهتحانً للعام الدراسً طالب حواج                          .

االسن ًالنسثح
 أعوال

السنح

 االهتحاى

النظري

الوجوٌع
 الرقن

الجاهعً
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ناجح  فقط اثناى ًستٌى362662نابغة أفة21636

راسة  فقط تسعح ًأرتعٌى252449نادرة جمران22557

ناجح  فقط ثالثح ًثوانٌى374683نور مصري رجب23653

راسة  فقط ستح عشر12416هبة المصطفى24565

راسة  فقط تسعح ًعشرًى23629هبة أبي ياسين25645

راسة  فقط تسعح ًعشرًى161329هبة منصور26641

راسة  فقط خوسح ًأرتعٌى341145هيام مبارك27681

راسة  فقط إثنى عشر12غائة12وعد العشي28597

راسة  فقط اثناى ًأرتعٌى251742والء النعوس29668

راسة  فقط تسعح ًعشرًى29غائة29تتٌل الوحود قطشو30529

راسة  فقط ثالثح ًخوسٌى262753سالم السلٌم31542

راسة  فقط سثعح ًثالثٌى231437فيوٍح القدًر32531

رئٍس شعثح االهتحاناخهنظن

الراسثٌى

ىناء الصثاغ. م

هدقق 6/7/2017:تارٌخ 

الدكتور بشر سلطان

مصدق مدير المعهد:  رئيس لجنة الرصد

رنده جاترآالء هطر
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راسبفقط اثناى ًخوسٌى232952ثائر السيافحمب1

راسبفقط ًاحد ًأرتعٌى192241صهباء دريعيحمب2

راسبفقط خوسح عشر12315قمر رقيةحمب3

رئٍس شعثح االهتحاناخهنظن

الدكتور بشر سلطانرنده جاترآالء هطرىناء الصثاغ. م

هالحظاخ

هدقق6/7/2017:تارٌخ 

النتٍجح

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد

2017/2016طالب حلة                        جدًل اهتحانً للعام الدراسً   .                                                     
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الجاهعً
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