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راسة  فقط سثعة وخوسوى273057احمد عمادَايو زكار1991

هذرومهذروممحروممحروم0محمد ايمناحمد الطباع21002

ناجخ  فقط أرتعة وثوانوى325284محمد ىشاماعتماد الالذقاني31001

ناجخ  فقط خوسة وسثعوى324375طمعاتالياس طالع4998

ناجخ  فقط اثناى وسثعوى304272حساناماني صباغ5988

ناجخ  فقط سثعة وسثعوى344377احمدإبراىيم الزىوري61009

راسة  فقط تسعة وخوسوى293059رازيإبراىيم الشيخ7999

راسة  فقط أرتعة وأرتعوى172744موسىباسمة إبراىيم81045

ناجخ  فقط ستة وستوى273966حمدوبتول عز الدين9928

ناجخ  فقط ثوانٍة وسثعوى314778عمربراءه اليوسف10929

ناجخ  فقط سثعة وسثعوى324577غسانبشار الونس11990

هذرومهذروممحروممحروم0إبراىيمتوماش محفوض12972

ناجخ  فقط تسعوى355590عميحسان مصطفى13926

ناجخ  فقط ثوانٍة وستوى313768فيدديانا الجاجة141004

راسة  فقط ثوانٍة وخوسوى362258ماجدرغد قبالن15927

ناجخ  فقط وادذ وستوى263561عبد السالمرنا مناوخ161013

هذرومهذروممحروممحروم0محمدروان بزوير171022

هذرومهذروممحروممحروم0مروانريم فرحو18940

راسة  فقط سثعة وعشروى141327عميزين سمعول19947

ناجخ  فقط وادذ وسثعوى314071باسلساره سبسبي201005

ناجخ  فقط ستة وثوانوى345286عبد الرزاقسالفو المراد21941

راسة  فقط ستة وعشروى121426عبد الرحمنسممى االوا22933
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راسة  فقط ثوانٍة وثالثوى182038فايقسميمان جراد231006

راسة  فقط أرتعة وأرتعوى143044خالدشمس الدين الصيادي241019

ناجخ  فقط ثوانٍة وتسعوى386098محمد عدنانعبد اهلل ابي زمر251035

ناجخ  فقط تسعوى345690مازنعبد اليادي الحالق26943

ناجخ  فقط ستة وثوانوى374986محمدعبير عتال عثمانمي271015

ناجخ  فقط ستوى204060أحمدغاده عشيش28953

راسة  فقط ثالثة عشر13غائب13محمدغاليو قطان291014

راسة  فقط ثالثة وخوسوى292453عبد الرحمنفاطمة األمير30979

ناجخ  فقط وادذ وتسعوى395291رفعتفرح دريعي311017

راسة  فقط تسعة وثالثوى261339محمدكرم الحوري32942

راسة  فقط سثعة وثالثوى271037محمد حسانلجين الصباغ33977

ناجخ  فقط اثناى وسثعوى244872محمدلميا الصيادي34944

ناجخ  فقط ستة وثوانوى374986راميماريا باشي35949

ناجخ  فقط أرتعة وسثعوى334174محمدماريو الخزامي361046

راسة  فقط إثنى عشر12غائب12أنورمحمد حازم عبد العزيز371043

ناجخ  فقط ثوانٍة وتسعوى395998احمدمحمد خير الياسين38930

راسة  فقط اثناى وثالثوى32غائب32فتح اهللمحمد عاصم جرعتمي391011

ناجخ  فقط ثوانٍة وستوى303868عميمحمود لطفي401010

راسة  فقط أرتعة وخوسوى213354عيسىمريم سميمان411038

ناجخ  فقط وادذ وثوانوى315081عبد العزيزمالك عثمان42971

ناجخ  فقط أرتعة وسثعوى334174عماد الدينمنى الحسين43986

ناجخ  فقط أرتعة وثوانوى345084جاسمندوه الشطيحي441021
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ناجخ  فقط تسعوى355590عبد الممكندى سودين451029

ناجخ  فقط اثناى وثوانوى315182عبد المجيدنور االخرس461016

ناجخ  فقط سثعة وستوى313667عماد نور الترك471018

راسة  فقط ثوانٍة وخوسوى233558طاللنور الحيدر481039

ناجخ  فقط خوسة وثوانوى374885عبد الجبارنور اليدى الحفيان49950

ناجخ  فقط وادذ وسثعوى333871طاللنور اليدى الحمبي50989

ناجخ  فقط وادذ وثوانوى324981عبد المطيفنور حديد511027

ناجخ  فقط أرتعة وستوى293564فايزنور عمي ىي521034

ناجخ  فقط ثالثة وتسعوى355893رمزيىند األمام53967

ناجخ  فقط ثوانٍة وسثعوى324678سميمانىند الجزار541047

ناجخ  فقط أرتعة وسثعوى353974محمد مأمونىيا دىيمش55956

ناجخ  فقط سثعة وستوى303767محمد ايادوفاء السراج56934

راسة  فقط أرتعة وأرتعوى251944خضريانا حيدر571030

ناجخ  فقط اثناى وثوانوى334982فاروقَاالء الجاسم المحمود58922

راسة  فقط ثوانٍة وثالثوى271138عمياسراء خير بيك59853

ناجخ  فقط ثالثة وستوى303363زكرياايمان مغمومو60886

راسة  فقط وادذ وثالثوى141731خالدأماني العبدو61912

ناجخ  فقط ستوى263460حيانأمنة الدرويش62814

ناجخ  فقط تسعة وستوى333669منقذحياه المميح63924

راسة  فقط تسعة وأرتعوى242549زيادديمو عروب64826

راسة  فقط خوسوى331750الياديرحيم عفارة65874

ناجخ  فقط سثعة وسثعوى364177موسىرىام الحسن66903

الراسثوى
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ناجخ  فقط أرتعة وثوانوى384684محمدسمر الحسين67863

راسة  فقط تسعة وأرتعوى212849محمودعائشو الحامض68888

ناجخ  فقط اثناى وسثعوى324072محمدصفا يوسف691020

راسة  فقط إثنى عشر12غائب12فاديفيد الصدير70899

راسة  فقط ثالثة وأرتعوى271643خميللطيفو البيطار71847

راسة  فقط اثناى وخوسوى213152عبد الكريمآيات بردان72906

راسة  فقط خوسة عشر15غائب15زكرياآية طريطر731049

ناجخ  فقط ثالثة وستوى224163عبدالرحمنكنده الدحروج76791

ناجخ  فقط تسعة وستوى373269أمجدلمى السراج75882

راسة  فقط تسعة وخوسوى352459محمد ناظمنجال قطيني74898

ناجخ  فقط أرتعة وستوى313364حساننسرين مرعي77910

ناجخفقط اثناى وثوانوى364682محمد محسننور الصباغ78932

راسة  فقط ثالثوى30غائب30بسامنورة عروب79835

مدير المعهد التقاني للحاسوب:منظم

تخلف

عبد الكافي البارودي.م أالء مطر

%59,420:نسثة النجاح قثل إضافة عالهة العولً 

%68,115: نسثة النجاح تعذ إضافة عالهة العولً

رئيس شعبة االمتحانات :مدقق

رنده جابرهبة الموعي


