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  فقط اثناف وعشروف 431522احمد عمادَايو زكار991مستجد1

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمد ايمفاحمد الطباع1002مستجد2

  فقط سبعة عشر 231217محمد ىشاـاعتماد الالذقاني1001مستجد3

  فقط ثالثة وعشروف 531523طمعاتالياس طالع998مستجد4

  فقط ثالثة وعشروف 531523حسافاماني صباغ988مستجد5

  فقط أربعة وعشروف 531624احمدإبراىيـ الزىوري1009مستجد6

  فقط ثمانية عشر 331218رازيإبراىيـ الشيخ999مستجد7

  فقط ثالثة عشر 33713موسىباسمة إبراىيـ1045مستجد8

  فقط سبعة عشر 53917حمدوبتوؿ عز الديف928مستجد9

  فقط اثناف وعشروف 531422عمربراءه اليوسؼ929مستجد10

  فقط تسعة عشر 341219غسافبشار الونس990مستجد11

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػإبراىيـتوماش محفوض972مستجد12

  فقط واحد وعشروف 431421عميحساف مصطفى926مستجد13

  فقط أربعة وعشروف 441624فيدديانا الجاجة1004مستجد14

  فقط اثناف وعشروف 551222ماجدرغد قبالف927مستجد15

  فقط خمسة وعشروف 451625عبد السالـرنا مناوخ1013مستجد16

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمدرواف بزوير1022مستجد17

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمروافريـ فرحو940مستجد18

  فقط واحد وعشروف 331521عميزيف سمعوؿ947مستجد19

  فقط تسعة عشر 341219باسؿساره سبسبي1005مستجد20

  فقط أربعة وعشروف 531624عبد الرزاؽسالفو المراد941مستجد21

  فقط خمسة عشر 33915عبد الرحمفسممى االوا933مستجد22

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفايؽسميماف جراد1006مستجد23

  فقط سبعة عشر 331117خالدشمس الديف الصيادي1019مستجد24
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  فقط اثناف وعشروف 541322محمد عدنافعبد اهلل ابي زمر1035مستجد25

  فقط اثناف وعشروف 441422مازفعبد اليادي الحالؽ943مستجد26

  فقط أربعة وعشروف 351624محمدعبير عتاؿ عثمانمي1015مستجد27

  فقط عشروف 341320أحمدغاده عشيش953مستجد28

  فقط تسعة عشر 341219محمدغاليو قطاف1014مستجد29

  فقط اثناف وعشروف 331622عبد الرحمففاطمة األمير979مستجد30

  فقط واحد وعشروف 431421رفعتفرح دريعي1017مستجد31

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحمدكـر الحوري942مستجد32

  فقط أربعة وعشروف 341724محمد حسافلجيف الصباغ977مستجد33

  فقط أربعة وعشروف 431724محمدلميا الصيادي944مستجد34

  فقط واحد وعشروف 331521راميماريا باشي949مستجد35

  فقط تسعة عشر 331319محمدماريو الخزامي1046مستجد36

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأنورمحمد حاـز عبد العزيز1043مستجد37

  فقط ثالثة وعشروف 431623احمدمحمد خير الياسيف930مستجد38

  فقط عشروف 431320فتح اهللمحمد عاصـ جرعتمي1011مستجد39

  فقط ثالثة عشر 32813عميمحمود لطفي1010مستجد40

  فقط عشروف 331420عيسىمريـ سميماف1038مستجد41

  فقط اثناف وعشروف 441422عبد العزيزمالؾ عثماف971مستجد42

  فقط خمسة وعشروف 551525عماد الديفمنى الحسيف986مستجد43

محرـومحرـومحرـوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجاسـندوه الشطيحي1021مستجد44

  فقط اثناف وعشروف 451322عبد الممؾندى سوديف1029مستجد45

  فقط واحد وعشروف 351321عبد المجيدنور االخرس1019مستجد46

  فقط خمسة وعشروف 461525عماد نور الترؾ1018مستجد47

  فقط سبعة عشر 231217طالؿنور الحيدر1039مستجد48

  فقط ثالثة وعشروف 431623عبد الجبارنور اليدى الحفياف950مستجد49
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  فقط أربعة وعشروف 341724طالؿنور اليدى الحمبي989مستجد50

  فقط خمسة وعشروف 451625عبد المطيؼنور حديد1027مستجد51

  فقط اثناف وعشروف 431522فايزنور عمي ىي1034مستجد52

  فقط واحد وعشروف 431421رمزيىند األماـ967مستجد53

  فقط عشروف 331420سميمافىند الجزار1047مستجد54

  فقط تسعة عشر 431219محمد مأموفىيا دىيمش956مستجد55

  فقط تسعة عشر 241319محمد ايادوفاء السراج933مستجد56

  فقط ثالثة عشر 33713خضريانا حيدر1030مستجد57

  فقط ثالثة وعشروف 341623فاروؽَاالء الجاسـ المحمود922راسب1

  فقط عشروف 331420منقذحياه المميح924راسب2

محرـومحرـو0غائبغائب1الياديرحيـ عفارة874راسب3

  فقط اثناف وعشروف 341522محمدصفا يوسؼ1020راسب4

محرـومحرـو0غائبغائبغائبفاديفيد الصدير899راسب5

  فقط خمسة عشر 33915خميؿلطيفو البيطار847راسب6

    7/5/2019التاريخ 

مدرس المقرر

عبد الكافي البارودي. ـ خدوج غبشة.          م

            رئيس قسـ البرمجيات

الراسثوى

مدير المعيد

تسوة دػاس.أ


