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كتابةرقماً

راسب فقط سبعة وعشرون121527الحسين ابوالجدايل1695

ناجح فقط ثالثة وسبعون284573آمنه مهنا2985

ناجح فقط أربعة وستون273764دانية شققي3629

راسب فقط ثالثة وخمسون223153ساره طنيش4908

ناجح فقط أربعة وسبعون274774سالم لطفي5673

ناجح فقط واحد وستون223961شيماء المحمد6894

راسب فقط عشرون20غائب20طه داحول7670

محروممحروممحروممحروم0طه زعيزع8742

راسب فقط أربعة وعشرون24غائب24عبد الكريم العتر9858

محروممحروممحروممحروممحرومغدير الحسين10628

راسب فقط عشرون20غائب20فرح كالس الحلبي11701

راسب فقط ستة وثالثون36غائب36مجد اسماء12650

راسب فقط واحد وثالثون31غائب31محمد الحاج حسن13762

راسب فقط أربعة وخمسون262854محمد زهير14785

محروممحروممحروممحروم0محمود جابر15652

محروممحروممحروممحروم8نرمين شاهين16896

راسب فقط تسعة عشر19غائب19دعاء النعوس17647

راسب فقط واحد وعشرون21غائب21نور القصاب18692

راسب فقط ثمانية وثالثون132538اسمهان الحمود19578

راسب فقط تسعة وأربعون183149سهام مليشو20495

راسب فقط واحد وخمسون143751ريما المحمد21575
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الدكتور بشر سلطانرنده جابر

الراسبون دورة استثنائية
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كتابةرقماً

راسب فقط تسعة وأربعون212849سميره النحاسحلب1

الدكتور بشر سلطانرنده جابر
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راسب فقط ثالثة وأربعون123143حسن حميدانادلب1

محروممحروممحروممحروم0علي الحمدوادلب2

الدكتور بشر سلطانرنده جابر
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