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ناجح فقط خمسون5050احمد الخطيب1856

راسب فقط ستة وثالثون3636اسراء عطار2892

راسبصفر0غائب أحمد الرمضان3862

راسب فقط اثنان وعشرون2222أحمد أمون4824

ناجح فقط ستة وخمسون5656أحمد عيد5864

ناجح فقط أربعة وستون6464بتول النمر6838

راسب فقط واحد وثالثون3131حسن اسعد7809

ناجح فقط ستون6060حسن منصور8810

راسب فقط سبعة وأربعون4747رغد الصعيدي9825

راسبصفر0غائبزينة الشقيع10905

ناجح فقط واحد وخمسون5151سعاد الحسين11849

ناجح فقط خمسون5050سناء مخلوف12813

ناجح فقط خمسون5050سهام الحسين13833

راسب فقط اثنان وعشرون2222سومر عليا14883

ناجح فقط ستة وخمسون5656صفاء اسماعيل15812

راسبصفر0غائبعلي حيدر16873

راسبصفر0غائبعفاف الحايك17846

راسب فقط ثمانية وثالثون3838علي ديوب18820

راسبصفر0غائبعمر محمد العبد الحساني19881

راسبصفر0غائبعمران الحسين20827

راسبصفر0غائبغالب باكير21917

راسب فقط أربعة وأربعون4444غزل ابو الجدايل22807

ناجح فقط واحد وسبعون7171لبنى القلفه23840
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راسب فقط سبعة عشر1717محمد الحاج بكير24861

ناجح فقط خمسة وستون6565محمد الحسن25828

راسب فقط تسعة وثالثون3939محمد براء الحبال26880

راسبصفر0غائبمحمد سعيد27811

راسبصفر0غائبمحمد نجيم28891

ناجح فقط اثنان وخمسون5252محمود بالل29831

ناجح فقط خمسون5050مصعب المنصور30829

راسبصفر0غائبمنار غزال31819

راسبصفر0غائب المؤيد باهلل السيدأمين32916

راسبصفر0غائبنهى العمر33844

ناجح فقط خمسون5050نور االحمد34830

ناجح فقط خمسون5050يسرى الحسن35913

راسبصفر0غائبأحمد بارودي38775

راسب فقط سبعة وثالثون3737أحمد قنبر39780

راسبصفر0غائبمحمد الفحل40794

راسبصفر0غائبميسم حيص41788

ناجح فقط خمسون5050محمد طاهر جيزي42708

مدقق

رنده جابر

رئيس شعبة االمتحانات

3/7/2018: تاريخ

مصدق مدير المعهد:رئيس لجنة الرصدمنظم
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الدكتور بشر سلطان

الراسبون دورة استثنائية
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راسبصفر0غائبأحمد الصالححلب1

راسبصفر0غائبحمزة داووديحلب2

راسبصفر0غائبخالد الجاهدحلب3

راسبصفر0غائبعالء األسودحلب4

راسبصفر0غائبمحمد قطاشحلب5

راسبصفر0غائبمروه الحمكهحلب6

راسبفقط ثالثون 3030موسى الحسينحلب7

مدقق
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ناجحفقط ستة وخمسون 5656أحمد الشحودادلب1

راسبفقط ثمانية وعشرون 2828أروى الداليادلب2

راسبصفر0غائببتول دندشيادلب3

راسبصفر0غائبحسن شاهينادلب4

راسبصفر0غائبشيماء العليادلب5

راسبصفر0غائبعبدالعزيز الخطابادلب6

ناجحفقط تسعة وخمسون 5959ياسمين بزنكوادلب7
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مالحظات
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