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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسباثنتا عشرة فقط12012أحمد السطوف1199

راسبفقط ثمانيت وثالثون122638أحمد المحمد2193

ناجحفقط ثمانيت وسبعون265278آالء اللبابٌدي3162

راسبفقط ستت و خمسون164056أنس الزٌن4177

ناجحفقط خمست و ستون234265أنس العز الدٌن5172

راسبفقط خمسون153550ابراهٌم الحسٌن6185

راسبفقط اثنان وعشرون121022ابراهٌم للو الطوٌل7197

راسبتسعت عشر فقط12719احمد الطٌار8174

راسبفقط ستت و خمسون223456احمد امصدر9160

ناجحفقط اثنان وستون204262اسامه الحاج خلٌل10171

راسبفقط خمست واربعون123345انس ضمان11191

حرماناٌلً قاموع12212

راسبفقط اربعت وعشرون121224حمزة الشعار13210

ناجحفقط تسعت و ستون234669رٌم خالد14181

راسبفقط سبعت وثالثون172037زٌاد الغنم15207

راسبثمانيت عشرة فقط12618سعد الدٌن ابو علو16182

راسبأربعت عشرة فقط14غ14سعٌد شحٌمه17201

ناجحفقط ستت وثمانون295786شٌماء سالمه18178

حرمانصالح الرمضان19157

حرمانطه الحمٌدي20161

حرمانطونً ترك21155

راسبخمست عشرة فقط15غ15عباده مختار22188

ناجحفقط خمست و ستون224365عبد االله ابو سمره23179

راسبفقط تسعت و ثالثون162339عبد البدٌع اجلٌق24203

راسباثنتا عشرة فقط12غ12عبد الحمٌد الحمد25187

راسبسبعت عشرة فقط12517عبد هللا بكري غنامه26196
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راسباثنتا عشرة فقط12012عبد المجٌد كزكز27202

راسبفقط ثالثت وعشرون121123عبد الهادي العمر المسعود28180

راسبفقط سبعت وثالثون152237عبد الهادي موصل29170ً

راسبفقط ثمانيت وعشرون151328عبٌدة موصل30159ً

راسباثنتا عشرة فقط12012عبٌده الزعب31189ً

ناجحفقط ثمانيت و ستون155368عبٌده زٌدان32208

حرمانعماد الحسن33175

ناجحفقط ثالثت وسبعون274673عمار السعٌد34205

راسباثنتا عشرة فقط12012عمار بكري غنامه35211

راسباثنتا عشرة فقط12012عمر الحمود36184

راسبفقط اربعون172340فاروق دٌب37165

راسبفقط اربعت وثالثون201434لبنى الضاهر38173

راسبفقط عشرون12820مؤٌد اسعد الطالب39190

ناجحفقط تسعت وثمانون226789محمد اباظ40195

ناجحفقط اثنان وستون154762محمد االحمد41169

ناجحفقط اثنان وثمانون285482محمد المنصور42168

راسبفقط ثالثون181230محمد رامً سلوم43167

راسبفقط ثالثت وثالثون122133محمد زٌنو44183

راسبستت عشر فقط14216محمد شٌحان45198

حرمانمحمد مكاوي46176

راسبأربعت عشرة فقط12214محمد نصر بارودي47192

ناجحفقط اثنان و سبعون274572محمود الحموده48200

راسباثنتا عشرة فقط12012محمود السفر49194

ناجحفقط اثنان وستون125062محمود عزازي50158

راسبفقط ستت وعشرون17926مسلم ادرٌس51209

راسبفقط اثنان وعشرون22غ22مها األحمد52166

راسبفقط اثنان و ثالثون28432نادٌا الشٌخ عل53153ً

ناجحفقط خمست وثمانون256085نور وداح54163

راسبفقط سبعت وثالثون122537ٌوسف عربش55204

ناجحفقط ثالثت وسبعون244973ٌونس ارحٌم56164
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اٌقافسعٌد العٌان57206

حرمانفؤاد السلٌمان58156

راسبفقط ستت واربعون123446أحمد الروم59120ً

راسبفقط واحد وثالثون151631أحمد بشلمون6084ً

راسبخمست عشرة فقط13215أحمد لطوف61114

راسبتسعت عشر فقط19غ19أسامه الخٌاط62145

راسبفقط ثالثون131730أمٌن علوان63116ً

راسبسبعت عشرة فقط17غ17أنس المعراوي6494

راسباثنتا عشرة فقط12غ12أنس كمٌل65138

راسبفقط تسعت و ثالثون142539أٌمن الطٌار66132

راسبأربعت عشرة فقط14غ14آمنه األحمد67144

راسبفقط ثمانيت و اربعون143448حازم عبدهللا6897

راسبفقط تسعت و اربعون183149حسام نزال العل69126ً

اٌقافدرغام فرنسٌس70130

راسباثنتا عشرة فقط12غ12سعٌد عباس71136

راسبثالثت عشرة فقط13غ13شهم ربوع72127

راسباثنتا عشرة فقط12غ12طارق عجاق7389

راسبتسعت عشر فقط19غ19طلحه غزال74112

راسباثنتا عشرة فقط12غ12طه البنات75133

راسبسبعت عشرة فقط17017عبد الرزاق عبد المنعم76104

حرمانعبد هللا الحزوان7790ً

راسبفقط اربعت وثالثون161834عدنان خوري78105

راسبأربعت عشرة فقط14غ14عمر الشحنة79101

راسباثنتا عشرة فقط12غ12فراس البارودي80121

راسبخمست عشرة فقط15غ15فرح الرزق81103

راسباثنتا عشرة فقط12غ12لؤي قروانً الخطٌب82115

راسبفقط خمست وعشرون16925لجٌن شٌخ الحالق8358

راسبفقط ثمانيت وعشرون151328مارٌو عفور8491

راسبفقط اثنان و ثالثون211132محمد تركً الكردي85146

راسبخمست عشرة فقط15غ15محمد سعٌد الواوي86134
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راسباثنتا عشرة فقط12غ12محمد مراد الجابر87118

راسبفقط خمست واربعون143145محمد مهدي لطف8898ً

ناجحفقط ستت وستون224466محمد نور باظو89107

راسبفقط ستت وعشرون18826معاذ الخراز90142

راسبفقط واحد وعشرون14721هادي طنٌش91135

راسبأربعت عشرة فقط14غ14ٌانا أحمد9282

راسبخمست عشرة فقط15015اسامة بارودي9375

راسبخمست عشرة فقط13215امجد كف الغزال9474

راسبخمست عشرة فقط15015أحمد النوف9576ً

راسبفقط ستت وعشرون131326بسام مٌخائٌل9672

ناجحفقط ثالثت وسبعون264773حمودي كنعان9713

راسبفقط تسعت وعشرون22729زٌنة فاعور9867

راسبستت عشر فقط16غ16سامً زرزور9922

راسبفقط واحد وخمسون153651صفوان المصري100151

راسبفقط عشرون20020عبد الرحمن زعتٌن1015ً

راسبفقط ثمانيت و اربعون202848عدنان دهٌمش10212

راسبثالثت عشرة فقط13غ13عدنان طربٌن10357

راسبفقط تسعت وعشرون21829عذاب النهار10451

راسبفقط اثنان و ثالثون201232عمر خموسٌة10531

راسبسبعت عشرة فقط13417عمر وكاع10642

راسبفقط ثمانيت وعشرون141428فارس الفالح10777

راسبستت عشر فقط16غ16قمر سلوم10814

حرمانمحمد البظ109128

راسبفقط اربعت وثالثون161834محمد الدوٌك1106

راسبفقط ثالثت وثالثون171633محمد المحمد11147

راسبفقط ثالثت وعشرون16723موسى الحمود11245

راسبفقط سبعت وعشرون171027ناصر الحسٌن1134

راسبفقط تسعت و ثالثون211839نغم نصرة1141

راسبستت عشر فقط16غ16نور الدٌن معط11511ً

راسبخمست عشرة فقط15غ15منال دهلل116213

راسبفقط اربعت وثالثون122234مصطفى غٌبور117216
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راسبفقط اربعت و اربعون202444عدنان البكري11883

راسبفقط اربعت و اربعون222244علً الحالق119152

راسباثنتا عشرة فقط12012ٌونس زٌدان120100

حرمانمحمد العبود121

حرمانٌانا أحمد122

اربعة وثمانون فقطكتابة84عدد المتقدمٌن

نسبة النجاح 

أعضاء  لجنة الرصد

     رئٌس اللجنةأمٌن السرعضوعضوعضو 

طلة دندشلً.    ملمى عقده.مهناء حاج علًمجدي الثلثرنا الجرف

مصدق عمٌد الكلٌة التطبٌقٌة

نصر القاسم.د.أ

20.23%
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