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راسبفقط أرتعة وثالثوى201434احمد عمادَايو زكار1991

محروممحروممحروممحروم0محمد ايمناحمد الطباع21002

راسبفقط ستة وخوسوى233356محمد ىشاماعتماد الالذقاني31001

راسبفقط تسعة وثالثوى231639طمعاتالياس طالع4998

ناجحفقط ستة وسثعوى324476حساناماني صباغ5988

راسبفقط اثٌاى وأرتعوى271542احمدإبراىيم الزىوري61009

راسبفقط ستة وأرتعوى212546رازيإبراىيم الشيخ7999

راسبفقط واحذ وعشروى14721موسىباسمة إبراىيم81045

راسبفقط خوسة وأرتعوى222345حمدوبتول عز الدين9928

راسبفقط سثعة وخوسوى253257عمربراءه اليوسف10929

ناجحفقط اثٌاى وسثعوى324072غسانبشار الونس11990

محروممحروممحروممحروم5إبراىيمتوماش محفوض12972

ناجحفقط سثعوى294170عميحسان مصطفى13926

راسبفقط واحذ وأرتعوى231841فيدديانا الجاجة141004

ناجحفقط واحذ وسثعوى244771ماجدرغد قبالن15927

راسبفقط أرتعة وخوسوى233154عبد السالمرنا مناوخ161013

محروممحروممحروممحروم0محمدروان بزوير171022

محروممحروممحروممحروم0مروانريم فرحو18940

راسبفقط أرتعة وعشروى121224عميزين سمعول19947

راسبفقط ستة وثالثوى231336باسلساره سبسبي201005

راسبفقط اثٌاى وخوسوى242852عبد الرزاقسالفو المراد21941

راسبفقط خوسة عشر13215عبد الرحمنسممى االوا22933

راسبفقط أرتعة وثالثوى191534فايقسميمان جراد231006

محروممحروممحروممحروم5خالدشمس الدين الصيادي241019
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ناجحفقط تسعة وثواًوى355489محمد عدنانعبد اهلل ابي زمر251035

ناجحفقط أرتعة وثواًوى345084مازنعبد اليادي الحالق26943

راسبفقط أرتعة وأرتعوى261844محمدعبير عتال عثمانمي271015

راسبفقط خوسة وثالثوى201535أحمدغاده عشيش28953

محروممحروممحروممحروم10محمدغاليو قطان291014

راسبفقط ستة وخوسوى203656عبد الرحمنفاطمة األمير30979

ناجحفقط خوسة وستوى254065رفعتفرح دريعي311017

راسبفقط تسعة عشر14519محمدكرم الحوري32942

ناجحفقط خوسة وستوى283765محمد حسانلجين الصباغ33977

ناجحفقط ستة وستوى283866محمدلميا الصيادي34944

ناجحفقط سثعوى214970راميماريا باشي35949

راسبفقط واحذ وخوسوى321951محمدماريو الخزامي361046

محرومهحروممحروممحروم0أنورمحمد حازم عبد العزيز371043

ناجحفقط تسعة وتسعوى396099احمدمحمد خير الياسين38930

راسبفقط أرتعة وعشروى24غائب24فتح اهللمحمد عاصم جرعتمي391011

راسبفقط تسعة وثالثوى162339عميمحمود لطفي401010

راسبفقط أرتعة وعشروى18624عيسىمريم سميمان411038

ناجحفقط اثٌاى وسثعوى294372عبد العزيزمالك عثمان42971

ناجحفقط خوسة وثواًوى325385عماد الدينمنى الحسين43986

راسبفقط تسعة وخوسوى263359جاسمندوه الشطيحي441021

راسبفقط تسعة وخوسوى233659عبد الممكندى سودين451029

ناجحفقط ثالثة وسثعوى235073عبد المجيدنور االخرس461016

راسبفقط خوسة وخوسوى243155عماد نور الترك471018

راسبفقط واحذ وأرتعوى221941طاللنور الحيدر481039
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راسبفقط ستة وأرتعوى252146عبد الجبارنور اليدى الحفيان49950

راسبفقط واحذ وأرتعوى241741طاللنور اليدى الحمبي50989

راسبفقط ستة وأرتعوى242246عبد المطيفنور حديد511027

راسبفقط أرتعة وخوسوى243054فايزنور عمي ىي521034

راسبفقط اثٌاى وعشروى22022رمزيىند األمام53967

راسبفقط خوسة وأرتعوى182745سميمانىند الجزار541047

ناجحفقط ثواًٍة وستوى244468محمد مأمونىيا دىيمش55956

راسبفقط تسعة وخوسوى213859محمد ايادوفاء السراج56934

راسبفقط تسعة وثالثوى172239خضريانا حيدر571030

راسة  فقط ستة وخوسوى203656فاروقَاالء الجاسم المحمود58922

راسة  فقط ثالثة وعشروى23غائب23عمياسراء خير بيك59853

راسة  فقط عشروى20020خالدأماني العبدو60912

راسة  فقط تسعة وخوسوى203959منقذحياه المميح61924

راسة  فقط ثالثة وأرتعوى232043زيادديمو عروب62826

راسة  فقط ثالثة وخوسوى252853الياديرحيم عفارة63874

راسة  فقط ستة وخوسوى193756محمدصفا يوسف641020

راسة  فقط خوسة عشر15غائب15فاديفيد الصدير65899

راسة  فقط ستة وأرتعوى262046خميللطيفو البيطار66847

راسة  فقط تسعة وعشروى29029هحوذ أهٍياهل طواش67699ً

راسة  فقط تسعة وخوسوى273259محمودمحمد عمي عروب68901

رئيس شعبة االمتحانات:مدقق 

 % 25,862:ًسثة الٌجاح تعذ إضافة عالهة العولً 

رنده جابر هبة الموعي أالء مطر

 %36,206:ًسثة الٌجاح قثل إضافة عالهة العولً 

مدير المعهد التقاني للحاسوب

عبد الكافي البارودي.م

:منظم

تخلف

الراسثوى


