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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسبفقط اثنان وعشرون22غ22أحمد الروم1120ً

راسباثنتا عشرة فقط12غ12أحمد النوف275ً

ناجحفقط اربعت وتسعون276794أحمد بشلمون384ً

ناجحفقط ثمانيت وتسعون306898أسامة االحمد الٌوسف4137

حرمانأسامة بارودي574

راسبثالثت عشرة فقط13013أمٌن علوان6116ً

ناجحفقط ثالثت وثمانون265783أنس المعراوي794

راسبثمانيت عشرة فقط18غ18أنس تاج الدٌن866

ناجحفقط ثمانيت وسبعون255378أنس كرٌم987

حرماناسامه الخٌاط10145

راسبفقط سبعت وعشرون151227انس كمٌل11138

راسبفقط تسعت وعشرون171229بسام مٌخائٌل1272

راسبفقط اربعت و اربعون123244بالل غزول13111

ناجحفقط اربعت وتسعون276794جمانه طرقج1492ً

راسبفقط اربعون132740حازم عبدهللا1597

راسبفقط ثالثت وثالثون201333حسام نزال العل16126ً

ناجحفقط اربعت وسبعون205474حال محمد17106

ناجحفقط ثالثت وسبعون205373حمزة الجمٌة1893

ناجحفقط اربعت وثمانون295584خالد رسالن19109

ناجحفقط خمست وثمانون275885دالل مصري20140

ناجحفقط تسعت و ستون195069راتب عتال2185

ناجحفقط ثمانيت و ثمانون256388روى القوجه22131

ناجحفقط واحد وستون124961زاهد طنٌش23113

حرمانسعٌد عباس24136

راسبفقط عشرون13720شهم ربوع25127

راسبفقط ثالثت وخمسون203353طارق دلة2679
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ناجحفقط سبعت وتسعون296897طلة شقق27117ً

راسبسبعت عشرة فقط17غ17طه البنات28133

راسبفقط سبعت و خمسون154257عبد الرزاق عبد المنعم29104

راسبفقط اثنان وعشرون121022عبد هللا الحزوان3090ً

راسبفقط سبعت واربعون153247عبد هللا عنكوز31123

راسبتسعت عشر فقط12719عدنان خوري32105

راسبثالثت عشرة فقط13غ13عمر الشحنه33101

راسبفقط اثنان و ثالثون122032عٌسو خالد كردي34124

ناجحفقط خمست وتسعون296695فاطمه االسد35148

راسبفقط عشرون15520فراس البارودي36121

راسبفقط اربعت وثالثون181634فرح الرزق37103

حرمانقاسم الحج3880ً

راسبفقط ستت واربعون153146لؤي قروانً الخطٌب39115

راسبفقط سبعت واربعون133447لجٌن الشٌخ حالق4058

ناجحفقط تسعت وثمانون286189مأمون كبٌس4196ً

حرمانمارٌو عفور4291

راسبفقط عشرون20غ20محمد العبود43186

ناجحفقط واحد وتسعون236891محمد مهدي لطف4498ً

ناجحفقط اثنان وستون253762محمد نور باظو45107

ناجحفقط ثمانون255580محمود االسعد46214

راسبستت عشر فقط16غ16محمود العثمان47125

راسبتسعت عشر فقط19غ19مرح سقر48150

ناجحفقط خمست وسبعون205575مصطفى غٌبور49216

ناجحفقط ثالثت و ستون184563معاذ الخراز50142

ناجحفقط ستت وستون224466معاوٌه خضر51215

ناجحفقط تسعت و ستون204969منال دهلل52213

ناجحفقط سبعت وتسعون296897نهى حنا53139

ناجحفقط اثنان وتسعون296392نور حربه54143

ناجحفقط ثالثت وثمانون295483وسام خلوف55102

ايقافراسبدرغام فرنسٌس56130
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ايقافراسبمحمد سلطان5795

راسبفقط خمست وعشرون121325أمجد كف الغزال5876

ناجحفقط خمست و ستون194665سامً زرزور5922

راسبفقط عشرون12820عبد الرحمن زعتٌن605ً

راسبثالثت عشرة فقط13غ13عدنان دهٌمش6112

راسباثنتا عشرة فقط12غ12عدنان طربٌن6257

راسبثمانيت عشرة فقط18غ18عمار التمر البرازي6343

راسبثمانيت عشرة فقط18غ18عمر خموسٌه6431

راسبفقط واحد وخمسون163551قمر سلوم6514

راسبتسعت عشر فقط19غ19منذر زمزم6629

راسبتسعت عشر فقط19غ19موسى الحمود6745

راسبفقط اثنان وعشرون121022ناصر الحسٌن684

راسبفقط ثمانيت وعشرون181028هبة شبل6930ً

حرماننور الدٌن معط7011ً

فقط ثمانية و اربعونكتابة48

أعضاء  لجنة الرصد

     رئيس اللجنةأمين السرعضوعضوعضو 

طلة دندشلً.    ملمى عقده.مهناء حاج علًمجدي الثلثرنا الجرف

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

54%
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