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ناجح  فقط ثالثة وستون224163اسراء العليوي السلوم1907

ناجح  فقط ثالثة وتسعون395493اسراء خليل2729

ناجح  فقط سبعون353570اسراء عباس3730

ناجح  فقط ثمانية وثمانون385088اعتماد المهاوش4737

محروممحروممحروممحروم7امل طواشي5699

ناجح  فقط واحد وتسعون385391اية خرفان6749

راسب  فقط واحد وثالثون141731أمون عواد7904

ناجح  فقط أربعة وستون234164أنغام حمود8841

ناجح  فقط ستة وسبعون364076آيه الحالق9743

محروممحروممحروممحروم0بتول شومل10746

ناجح  فقط واحد وسبعون304171حسناء ديوب11915

راسب  فقط اثنان وثالثون32غائب32حمزه حبابه دله12772

راسب  فقط ثالثة وخمسون262753حنين العبود13703

ناجح  فقط سبعون274370دعد الرشواني14769

ناجح  فقط أربعة وستون313364راما ابو خنجر15739

ناجح  فقط سبعة وسبعون364177راما اوغلي16732

ناجح  فقط أربعة وثمانون354984ربا مناع17748

ناجح  فقط واحد وستون313061رفاه محنايه18793

ناجح  فقط خمسة وستون303565رنده اسعد19781

راسب  فقط ثمانية وثالثون162238رهام االحمد20664

ناجح  فقط سبعة وستون283967روان ابرش21889

ناجح  فقط خمسة وسبعون314475زكية البكور22771

راسب  فقط ستة وعشرون26غائب26سالم العيان23640

ناجح  فقط اثنان وثمانون364682سالم شيخ موسى24914
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ناجح  فقط خمسة وستون244165سالم مراد اغا25741

ناجح  فقط خمسة وستون234265سلوى كاخي26572

راسب  فقط ثالثة وخمسون262753عائشه خضر27911

راسب  فقط تسعة وخمسون213859فاطمة الشبيب28893

راسب  فقط أربعة وعشرون19524كريستين عوكان29798

راسب  فقط تسعة وخمسون243559كنده الدحروج30791

ناجح  فقط خمسة وثمانون355085ملك المصري31760

ناجح  فقط سبعون323870 نجالء سمان32796

محروم دورتينراسب  فقط أربعون241640نور الطماس33900

ناجح  فقط ثمانية وسبعون324678نور جوالق34735

ناجح  فقط ثالثة وسبعون353873هدى الجزماتي35770

ناجح  فقط سبعة وستون283967هديل الياسين36753

ناجح  فقط خمسة وسبعون324375هديل زينو37869

راسب  فقط تسعة عشر19غائب19هناء الجابي38728

راسب  فقط أربعة وخمسون193554ايفرين مقدسي39710

راسب  فقط اثنان وعشرون22غائب22تسنيم بيطار40643

راسب  فقط خمسة وثالثون221335خالد وضيحي41601

راسب  فقط أربعة وعشرون24غائب24دعاء عليوي42540

راسب  فقط تسعة وعشرون29غائب29ساره محله43555

ناجح  فقط ستون273360سميرة دهيمش44644

ناجح  فقط واحد وستون233861سناء األسعد45546

راسب  فقط اثنان وأربعون222042منار الحسين الطماس46657

ناجح  فقط ستة وستون303666مها سراقبي47526

راسب  فقط سبعة وعشرون27غائب27نادرة جمران48557

ناجح  فقط ثمانية وستون244468هبة أبي ياسين49645

راسب  فقط واحد وأربعون221941هبة منصور50641

رئيس شعبة االمتحاناتمنظم

الدكتور بشر سلطان

مدقق مصدق مدير المعهد:  رئيس لجنة الرصد:تاريخ

رهف الكامل رنده جابر27/06/2018 خدوج غبشة. م
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ناجحفقط سبعة وسبعون265177ايه طريطرحلب1

ناجحفقط ستة وثمانون374986تسنيم دويكحلب2

ناجحفقط سبعون294170رانيا المعلمحلب3

ناجحفقط تسعون385290ساره شورباحلب4

ناجحفقط ثالثة وثمانون344983فاطمة الرزوق الصالححلب5

ناجحفقط اثنان وسبعون284472نعمت مناوخحلب6

راسبفقط ثمانية وخمسون342458هدى االيوبيحلب7

ناجحفقط ستة وثمانون335386هدى النعسانحلب8

راسبفقط ثمانية وثالثون231538صهباء دريعيحلب9

رئيس شعبة االمتحاناتمنظم

مالحظات

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد مدقق:تاريخ

الدكتور بشر سلطانرنده جابررهف الكاملخدوج غبشة. م 27/06/2018

الراسبون

2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي                (طالب حلب)السنة الثانية          
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ناجحفقط ستة وستون283866اماني محمودادلب1

ناجحفقط أربعة وستون313364مرام الشحاديادلب2

كتابةرقماً

ناجحفقط ثمانية وسبعون384078أالء رمضانالرقه1
رئيس شعبة االمتحاناتمنظم

خدوج غبشة. م

2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي                (طالب ادلب)السنة الثانية          
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2018/2017جدول امتحاني للعام الدراسي                (طالب الرقة)السنة الثانية          
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مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصد مدقق:تاريخ

27/06/2018

الدكتور بشر سلطانرنده جابررهف الكامل


