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  فقط خمسة وثالثون 872035جيادَاية الفاعل887مستجد1

  فقط ثمانية وعشرون 851528رئيؼَايو الحاج زين938مستجد2

  فقط ثمانية وعشرون 641828عبد الكريماسماء الدبور875مستجد3

  فقط خمسة وعشرون 761225عبد الرحمناعتماد الياشم993مستجد4

  فقط خمسة وعشرون 641525عبد الكريمايات بردان906مستجد5

  فقط واحد وعشرون 651021حسامأحالم الشماع860مستجد6

محروممحروممحرومػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعبد المنانجييان عمر961مستجد7

  فقط ستة وعشرون 861226أنورحنين القسي843مستجد8

  فقط ستة وعشرون 751426مطيعدانيا كمبون834مستجد9

  فقط واحد وثالثون 761831محمد ىشامدالل الكمكل822مستجد10

  فقط ستة وثالثون 872136سعيدراما البابا823مستجد11

  فقط ستة وعشرون 761326محمد نديمرانية الخطيب951مستجد12

  فقط خمسة وعشرون 641525بكورساره البكور859مستجد13

  فقط أربعة وعشرون 641424عبد الرحمنسيام الشامي836مستجد14

  فقط خمسة وعشرون 671225محمودشمس اليدى شب845مستجد15

  فقط خمسة وعشرون 641525نزارشيناز المصطفى821مستجد16

  فقط تسعة وعشرون 851629عبد العزيزعمي سفاؼ872مستجد17

  فقط اثنان وعشرون 641222عبد الجبارغصون سبسبي867مستجد18

  فقط خمسة وعشرون 641525غازيغنى الرشواني438مستجد19

  فقط سبعة وعشرون 751527محمد زيادفاطمة المنجد963مستجد20

  فقط ثالثة وعشرون 641323غسانفاطمة جرجنازي1008مستجد21

  فقط سبعة وعشرون 841527ياسرفاطمو الزىراء شيخ الصبح885مستجد22

  فقط خمسة وعشرون 741425محمد فريدفراس سبع العرب879مستجد23

  فقط ثالثة وعشرون 751123فيدالنا قيرمان877مستجد24
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محروم فصل ثانيمحروممحروممحروممحروممحروموليدلما الراشد789مستجد25

  فقط ثمانية وعشرون 761528امجدلمى السراج882مستجد26

  فقط واحد وثالثون 652031احمدلميس حوا868مستجد27

  فقط ثالثون 642030محمودمحمد عمي عروب901مستجد28

  فقط ستة وعشرون 851326مروانمحمد مكيو854مستجد29

  فقط ثمانية عشر 75618محمدمريم االسعد973مستجد30

  فقط ثمانية عشر 74718محمد نضالمنى البغاج962مستجد31

  فقط اثنان وثالثون 752032محمد ناظمنجال قطيني898مستجد32

  فقط ثالثون 761730حساننسرين مرعي910مستجد33

  فقط ستة وعشرون 741526سامرنور الحريؼ804مستجد34

  فقط واحد وثالثون 851831محمد محسننور الصباغ932مستجد35

  فقط واحد وثالثون 851831بسامنورة عروب835مستجد36

  فقط ستة عشر 64616محمد انسىال حجازي756مستجد37

  فقط واحد وثالثون 771731أحمدحمزة حبابو دلو772راسب1

  فقط واحد وعشرون 1521غياب6حسنرىام األحمد664راسب2

  فقط تسعة عشر 631019نصر اهللفاطمو الشبيب893راسب3

  فقط أربعة وعشرون 841224أدواركريستين عوكان798راسب4

فقط تسعة وعشرون 841729طارؽىناء الجابي727راسب5

  فقط سبعة وعشرون 841527عيسىالرا الحيدر720راسب1

     13/5/2019التاريخ   

مدرس المقرر

الراسثوى دورج استثنائيح

عبد الكافي البارودي. ملوى السثع.م خدوج غبشة.         م

الراسثوى

مدير المعيد            رئيس قسم البرمجيات


