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راسب فقط ثمانية وأربعون173148الحسين ابو الجدايل1695

ناجح فقط ستة وخمسون173956امين الروح2763

راسب فقط تسعة وأربعون193049ايه العاصي3736

راسب فقط ثمانية وأربعون163248آمنه مهنا4985

ناجح فقط أربعة وخمسون173754انعام الشيخ سعيد5909

ناجح فقط ستة وستون204666حسناء الفرج6852

ناجح فقط خمسون193150خالد طابشه7857

راسب فقط تسعة وثالثون152439دانية شققي8629

راسب فقط خمسة وعشرون151025ساره طنيش9908

راسب فقط ثالثة وثالثون191433سالم لطفي10673

راسب فقط ثالثة وأربعون152843شيماء المحمد11894

ناجح فقط ستة وستون174966طه داحول12670

ناجح فقط واحد وثمانون206181طه زعيزع13742

ناجح فقط أربعة وثمانون236184عبد الرحمن أحمد14752

محروممحروممحروممحروم0عبد الكريم العتر15858

ناجح فقط سبعة وثمانون266187عدنان حيدر16727

محروممحروممحروممحروممحرومغدير الحسين17628

راسب فقط خمسة عشر15غائب15فرح كالس الحلبي18701

محروممحروممحروممحروممحرومقمر  حلبي19802

راسب فقط ستة وأربعون163046قمر عرواني20651

ناجح فقط ستة وخمسون134356ماهر عبد الغني21712

ناجح فقط اثنان وتسعون227092مجد اسماء22650

ناجح فقط سبعة وستون214667محمد الحاج حسن23762

ناجح فقط واحد وستون105161محمد زهير24785

ناجح فقط ستون243660محمد غزال25776

ناجح فقط اثنان وخمسون203252محمد يونس26851
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راسب فقط عشرة10غائب10محمود جابر27652

ناجح فقط واحد وسبعون205171مريم الخدام28761

راسب فقط خمسة وأربعون113445نرمين شاهين29896

ناجح فقط سبعة وخمسون203757همام نصر30855

راسب فقط سبعة وأربعون133447ختام سليمان31646

راسب فقط اثنان وثالثون151732كرم شتات32667

راسب فقط خمسة عشر15غائب15نور القصاب33692

الراسبون

الدكتور بشر سلطانرنده جابر

25/6/2018:تاريخ 

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدرئيس شعبة االمتحاناتمدققمنظم 
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راسبفقط تسعة وأربعون 183149أالء مغربلحلب1

ناجحفقط ثالثة وخمسون 134053ديمة السفافحلب2

راسبفقط ثمانية وأربعون 143448سميره النحاسحلب3

راسبفقط إثنى عشر 12غائب12حمزة المسديحلب4
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راسبفقط ثالثة وأربعون 133043تسنيم الخليفادلب1

راسبفقط خمسة وثالثون 142135حسن حميدانادلب2

محروممحروممحروممحروممحرومعلي الحمدوادلب3
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