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ناجح  فقط ثالثة وستون293463اسراء العليوي السلوم1907

ناجح  فقط ستة وتسعون375996اسراء خليل2729

راسب  فقط واحد وخمسون302151اسراء عباس3730

ناجح  فقط تسعة وثمانون365389اعتماد المهاوش4737

راسب  فقط ثالثة وعشرون19423امل طواشي5699

ناجح  فقط تسعة وسبعون354479اية خرفان6749

راسب  فقط ثالثون181230أمون عواد7904

راسب  فقط خمسة وعشرون25غائب25أنغام حمود8841

ناجح  فقط خمسة وسبعون334275آيه الحالق9743

محروممحروممحروممحروممحرومبتول شومل10746

ناجح  فقط أربعة وستون273764حسناء ديوب11915

راسب  فقط ستة وعشرون26غائب26حمزه حبابه دله12772

ناجح  فقط واحد وستون293261حنين العبود13703

ناجح  فقط ستة وستون264066دعد الرشواني14769

ناجح  فقط ستة وسبعون344276راما ابو خنجر15739

ناجح  فقط ثمانية وثمانون355388راما اوغلي16732

راسب  فقط أربعة وخمسون272754ربا مناع17748

ناجح  فقط واحد وستون303161رفاه محنايه18793

ناجح  فقط واحد وسبعون304171رنده اسعد19781

راسب  فقط ثالثة وأربعون202343رهام االحمد20664

راسب  فقط خمسون292150روان ابرش21889

ناجح  فقط ثمانية وسبعون324678زكية البكور22771

راسب  فقط سبعة وعشرون27غائب27سالم العيان23640

ناجح  فقط اثنان وسبعون383472سالم شيخ موسى24914

ناجح  فقط ثالثة وستون283563سالم مراد اغا25741

ناجح  فقط سبعة وسبعون284977سلوى كاخي26572
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محروممحروممحروممحروم0عائشه خضر27911

راسب  فقط ثالثة وأربعون271643فاطمة الشبيب28893

راسب  فقط تسعة وثالثون211839كريستين عوكان29798

راسب  فقط ثالثة وخمسون272653كنده الدحروج30791

راسب  فقط تسعة وخمسون293059ملك المصري31760

ناجح  فقط سبعة وستون323567 نجالء سمان32796

محروم دورتينراسب  فقط ستة وأربعون242246نور الطماس33900

ناجح  فقط سبعة وسبعون304777نور جوالق34735

ناجح  فقط سبعون294170هدى الجزماتي35770

ناجح  فقط ثالثة وستون293463هديل الياسين36753

راسب  فقط خمسون272350هديل زينو37869

راسب  فقط ثالثون161430هناء الجابي38728

راسب  فقط خمسة وعشرون25غائب25خالد وضيحي39601

راسب  فقط ستة عشر16غائب16دعاء عليوي40540

راسب  فقط خمسون232750ساره محله41555

راسب  فقط أربعة وخمسون233154محمد نور الصالح42704

راسب  فقط ثمانية وخمسون253358منار الحسين الطماس43657

رئيس شعبة االمتحاناتمنظم

رنده جابرلمى السبع.مهبه الموعي.أ

الراسبون

تاريخ

الدكتور بشر سلطان 2018/06/27

مصدق مدير المعهد:  رئيس لجنة الرصدمدقق
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راسبفقط تسعة وأربعون  222749ايه طريطرحلب1

ناجحفقط أربعة وثمانون  345084تسنيم دويكحلب2

ناجحفقط ستة وستون  313566رانيا المعلمحلب3

ناجحفقط خمسة وثمانون  355085ساره شورباحلب4

ناجحفقط ثمانية وسبعون  324678فاطمة الرزوق الصالححلب5

راسبفقط تسعة وخمسون  263359نعمت مناوخحلب6

راسبفقط اثنان وأربعون  311142هدى االيوبيحلب7

ناجحفقط ثالثة وستون  293463هدى النعسانحلب8

راسبفقط واحد وأربعون  33841صهباء دريعيحلب9

رئيس شعبة االمتحاناتمنظم
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راسبفقط ثمانية وخمسون  253358اماني محمودادلب1

ناجحفقط تسعة وستون  353469مرام الشحاديادلب2

كتابةرقماً

ناجحفقط تسعة وسبعون  354479أالء رمضانالرقة1

رئيس شعبة االمتحاناتمنظم
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