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محروممحروممحروممحروم7احمد الخطيب1856

محروممحروممحروممحروم0أحمد الرمضان 2862

ناجح فقط أربعة وسبعون195574حسن اسعد3809

محروممحروممحروممحروم0زينة الشقيع4905

راسب فقط إثنى عشر12غائب12سومر عليا5883

راسب فقط تسعة9غائب9علي حيدر6873

محروممحروممحروممحروم0عفاف الحايك7846

محروممحروممحروممحروم0عمر محمد العبد الحساني8881

محروممحروممحروممحروم0عمران الحسين9827

محروممحروممحروممحروم0غالب باكير10917

راسب فقط إحدى عشر11011محمد الحاج بكير11861

راسب فقط إثنى عشر12غائب12محمد براء الحبال12880

محروممحروممحروممحروم0محمد سعيد13811

محروممحروممحروممحروم0محمد نجيم14891

راسب فقط عشرون20غائب20مؤيد باهلل السيد أمين15916

محروممحروممحروممحروم0منار غزال16819

محروممحروممحروممحروم0نهى العمر17844

راسب فقط ثمانية وأربعون113748نور االحمد18830

راسب فقط ستة عشر16غائب16أحمد بارودي19775

راسب فقط تسعة وثالثون102939أحمد قنبر20780

محروممحروممحروممحروم0الياس حنا21799

محروممحروممحروممحروم7تيسير االحمد22850

راسب فقط ثمانية وأربعون163248شهد فخري23751

محروم فصل ثانيراسب فقط عشرون20محروم20صهيب دوري24801

محروممحروممحروممحروم0محمد الفحل25794

راسب فقط تسعة9غائب9مريم الحاج أحمداالبراهيم26726

راسب فقط خمسة وأربعون143145منيار العيسى27779

راسب فقط خمسة عشر15غائب15ميسم حيص28788

ناجح فقط ثالثة وسبعون145973يزن الفنار29757
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مالحظات النتيجة م
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ناجح فقط واحد وستون134861عبد العليم العيوش30609

ناجح فقط ستة وخمسون203656سهام مليشو31495

راسب فقط إحدى عشر11غائب11فرح كالس الحلبي32701

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدمدقق

رنده جابر

الراسبون دورة استثنائية

25/6/2018:تاريخ 

رئيس شعبة االمتحاناتمنظم

الدكتور بشر سلطان
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محروممحروممحروممحروم6أحمد الحسنحلب1

راسبمحروممحروممحروم0أحمد الصالححلب2

راسب فقط تسعة9غائب9بالل الحمصيحلب3

راسب فقط أربعة عشر14غائب14حمزة داووديحلب4

راسبمحروممحروممحروم0خالد الجاهدحلب5

راسب فقط ثالثة وعشرون91423روان حسانيحلب6

راسب فقط تسعة9غائب9عالء األسودحلب7

ناجح فقط واحد وسبعون215071محمد أبو علوحلب8

ناجح فقط ستة وخمسون223456محمد برادعيحلب9

محروممحروممحروممحروم7محمد قطاشحلب10

ناجح فقط تسعة وستون155469محمود مارتينيحلب11

راسب فقط عشرون20غائب20مروه الحمكهحلب12

ناجح فقط ستة وخمسون154156مشعل الدندلحلب13

ناجح فقط ستة وخمسون183856مها الخالدالعزالدينحلب14

راسب فقط ثمانية وثالثون122638موسى الحسينحلب15

محروممحروممحروممحروم0موسى العموريحلب16

راسب فقط عشرة10غائب10هاني الجرجسحلب17

راسب فقط ثالثة عشر13غائب13يوسف العمر الديريحلب18

مدقق

الراسبون

الدكتور بشر سلطان

25/06/2018

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمنظم

رنده جابر
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راسب فقط إحدى عشر11غائب11بتول دندشيادلب1

ناجح فقط ثمانية وستون234568تيسير االمامادلب2

ناجح فقط ثمانية وخمسون213758رانية المحمدادلب3

محروممحروممحروممحروم0عبد العزيز الخطابادلب4

راسب فقط اثنان وعشرون111122عبداهلل الحمويةادلب5

مدقق

الراسبون

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

25/06/2018
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