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راسب فقط خمسة وأربعون123345الحسين ابو الجدايل1695

راسب فقط سبعة وخمسون243357حسناء الفرج2852

راسب فقط سبعة وثالثون221537خالد طابشه3857

راسب فقط سبعة عشر17غائب17دانية شققي4629

ناجح فقط سبعة وستون323567ساره طنيش5908

راسب فقط ستة وثالثون201636سالم لطفي6673

راسب فقط واحد وأربعون212041شيماء المحمد7894

راسب فقط سبعة وأربعون192847طه داحول8670

محروممحروممحروممحروم0طه زعيزع9742

راسب فقط إثنى عشر12غائب12عبد الكريم العتر10858

محروممحروممحروممحروم2غدير الحسين11628

راسب فقط إثنى عشر12غائب12فرح كالس الحلبي12701

راسب فقط اثنان وأربعون182442قمر عرواني13651

راسب فقط ثالثة وأربعون152843ماهر عبد الغني14712

راسب فقط سبعة عشر17غائب17مجد اسماء15650

راسب فقط خمسة عشر15غائب15محمد الحاج حسن16762

محروممحروممحروممحروم4محمد زهير17785

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13محمود جابر18652

راسب فقط واحد وأربعون122941مريم الخدام19761

محروممحروممحروممحروم0نرمين شاهين20896

راسب فقط سبعة وخمسون223557ختام سليمان21646

راسب فقط اثنان وثالثون211132كرم شتات22667

راسب فقط أربعة وعشرون24غائب24نور القصاب23692

راسب فقط أربعة وخمسون203454اسمهان الحمود24578

راسب فقط خمسون193150شهدد اوضه باشي25580
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 الراسبون دورة استثنائية

الراسبون

مالحظاتالنتيجة

2/7/2018:تاريخ 

منظم 

الدكتور بشر سلطان

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحانات

رنده جابر
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ناجح فقط سبعة وستون283967أالء مغربلحلب1

راسب فقط خمسة وخمسون282755ديمة السفافحلب2

راسب فقط واحد وثالثون131831سميره النحاسحلب3

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

2/7/2018:تاريخ 

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 
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راسب فقط ثالثون161430تسنيم الخليفادلب1

راسب فقط ستة وعشرون18826حسن حميدانادلب2

محروممحروممحروممحروم0علي الحمدوادلب3

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

2/7/2018:تاريخ 

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 
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