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2019/2018                                                         قائوة درجات اهتذانات الفصل االول للعام الذراسي 

كتاتةرقواً

ناجخ  فقط سثعة وسثعوى344377جيادَاية الفاعل1887

ناجخ  فقط سثعة وستوى343367رئيفَايو الحاج زين2938

ناجخ  فقط سثعة وثوانوى365187عبد الكريماسماء الدبور3875

ناجخ  فقط أرتعة وستوى323264عبد الرحمناعتماد الياشم4993

ناجخ  فقط ستوى253560عبد الكريمايات بردان5906

ناجخ  فقط سثعة وستوى313667حسامأحالم الشماع6860

ناجخ  فقط ثالثة وستوى323163عبد المنانجييان عمر7961

ناجخ  فقط ثالثة وتسعوى385593أنورحنين القسي8843

ناجخ  فقط ثوانية وثوانوى355388مطيعدانيا كمبون9834

ناجخ  فقط ثوانية وسثعوى294978محمد ىشامدالل الكمكل10822

ناجخ  فقط ثالثة وتسعوى385593سعيدراما البابا11823

ناجخ  فقط سثعوى333770محمد نديمرانية الخطيب12951

ناجخ  فقط خوسة وسثعوى334275بكورساره البكور13859

ناجخ  فقط خوسة وثوانوى364985عبد الرحمنسيام الشامي14836

ناجخ  فقط ثوانوى354580محمودشمس اليدى شب15845

ناجخ  فقط اثناى وستوى263662نزارشيناز المصطفى16821

ناجخ  فقط أرتعة وثوانوى374784عبد العزيزعمي سفاف17872

ناجخ  فقط ثالثة وستوى293463عبد الجبارغصون سبسبي18867

راسة  فقط خوسوى302050غازيغنى الرشواني19438

ناجخ  فقط وادذ وتسعوى375491محمد زيادفاطمة المنجد20963

ناجخ  فقط أرتعة وستوى293564غسانفاطمة جرجنازي211008

ناجخ  فقط ستة وثوانوى355186ياسرفاطمو الزىراء شيخ الصبح22885

ناجخ  فقط ستة وستوى333366محمد فريدفراس سبع العرب23879

ناجخ  فقط أرتعة وستوى273764فيدالنا قيرمان24877

ناجخ  فقط ثالثة وسثعوى304373وليدلما الراشد25789

ناجخ  فقط وادذ وثوانوى344781امجدلمى السراج26882

ناجخ  فقط خوسة وسثعوى264975احمدلميس حوا27868

ناجخ  فقط أرتعة وستوى273764محمودمحمد عمي عروب28901

ناجخ  فقط ستة وثوانوى404686مروانمحمد مكيو29854

ناجخ  فقط ستة وستوى333366محمدمريم االسعد30973
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ناجخ  فقط سثعة وستوى313667محمد نضالمنى البغاج31962

ناجخ  فقط اثناى وستوى323062محمد ناظمنجال قطيني32898

ناجخ  فقط خوسة وسثعوى324375حساننسرين مرعي33910

ناجخ  فقط سثعة وستوى293867سامرنور الحريف34804

ناجخ  فقط تسعوى395190محمد محسننور الصباغ35932

ناجخ  فقط ستة وسثعوى314576بسامنورة عروب36835

ناجخ  فقط وادذ وستوى253661محمد انسىال حجازي37756

راسةفقط عشروى12820محمد أمينأمل طواشي38699

ناجخفقط ستة وسثعوى294776محمودأمون عواد39904

راسةفقط ثوانية وخوسوى193958قحطانحسناء ديوب40915

ناجخفقط وادذ وستوى223961حسنرىام االحمد41664

راسةفقط ثوانية وعشروى28غائة28محمدسالم العيان42640

راسةفقط اثناى وعشروى22غائة22مصطفىعائشو خضر43911

ناجخفقط ثالثة وستوى293463ادواركريستين عوكان44798

ناجخفقط ستة وستوى155166أكرمىدى االيوبي451033

رئيس لجنة الرصد

مدير المعهد التقاني للحاسوب
:مدقق

هبه الموعيأالء مطر

الراسثوى

%72,093:نسثة النجاح قثل إضافة عالهة العولي 

%93,023:نسثة النجاح تعذ إضافة عالهة العولي 

رئيس شعبة االمتحانات:منظم

عبد الكافي البارودي.مرنده جابر


