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راسبفقط واحد وخمسون262551أسامة القصاب1135
راسبفقط تسعة و ثالثون39039آالء بستوني2257
راسبفقط واحد وثالثون31غ31أمير السيد393
راسبفقط تسعة و ثالثون39غ39أيهم بيطار4260
ناجحفقط ثمانية وسبعون334578احمد كركوز596
ناجحفقط سبعة وستون313667اياد العظم6122
ناجحفقط ثمانون364480بتالء حيص7108
ناجحفقط اربعة وتسعون395594بشرى قبالن8256
ناجحفقط ثمانية و ستون323668بالل خياره9249
بنان جاجة10139

ناجحفقط ستة وستون303666بيان الحميد11157
ناجحفقط ثمانون344680بيان حسون النجار12121
ناجحفقط سبعة وستون303767حمزة الشمطية13149
راسبفقط ثالثة واربعون281543خالد الخالد14117
راسبفقط تسعة و اربعون391049خلدون ياسين دالي15174
ناجحفقط ثالثة وثمانون344983رزان المحمود16109
ناجحفقط ثمانون374380رزان حمود17176
ناجحفقط سبعة وستون313667رغد زينو1892
راسبفقط واحد وخمسون312051روان عابدين19137
راسبفقط تسعة و اربعون391049سارة القشاش20130
راسبفقط ستة وعشرون26026سمير سلطان21152
ناجحفقط ثالثة وثمانون384583شاهندة سبع العرب22261
راسبفقط اربعة وخمسون391554طاهر الخراش السند23107
راسبفقط اربعة وخمسون302454عبد الرزاق عرفه24148
راسبفقط اربعة و اربعون341044عبد الصمد الخليف2597
راسبفقط سبعة و خمسون292857عبد الكريم مشلح26164
راسبفقط ثالثة وثالثون33033عبيدة الرفاعي27255
راسبفقط تسعة و اربعون391049عدي الشيخ28259
ناجحفقط ستة وسبعون373976عطاء بربر29103
ناجحفقط واحد وسبعون353671عالء القذافي3070
راسبفقط تسعة وعشرون29غ29علي قاسم3199
راسبفقط ثمانية وثالثون38غ38علياء فاعوري32262
راسبفقط واحد وثالثون31غ31عماد النجار3394
راسبفقط ثالثون30030عمر الحسين3491
راسبفقط اربعون38240عمر الشواخ3579
راسبفقط سبعة وعشرون25227عمر العمر36101
راسبفقط اثنان وخمسون312152غالب مغمومه37156
ناجحفقط سبعون323870غيداء البيطار38145
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اسم الطالب الرقم الجامعي م
العالمة

النتيجة
ناجحفقط سبعون323870فاطمة الزهراء بدوي39102
راسبفقط اثنان و اربعون271542فخر الدين معطي4060
راسبفقط ستة وثالثون36غ36لؤي النشار41119
راسبفقط اربعة وخمسون302454مؤمنة مصري42144
راسبفقط سبعة واربعون262147مؤيد كناكر4352
ناجحفقط تسعون395190ماريا كشتو44115
راسبفقط ستة واربعون262046مازن الحيدر45171
ناجحفقط ستون312960محمد البكور46100
راسبفقط واحد وثالثون31غ31محمد الشرابي4788
ناجحفقط ثالثة و ستون273663محمد الكردي48116
راسبفقط اثنان وخمسون292352محمد المصري4998
راسبفقط خمسة واربعون232245محمد الملحم50110
راسبفقط سبعة وعشرون27027محمد خير الشيخ خالد5150
راسبتسعة عشر فقط19غ19محمد معتصم المدهلل52112
ناجحفقط سبعة وستون303767محمد نور النعيم53146
ناجحفقط خمسة و ستون293665محمود عثمان54114
راسبفقط تسعة و ثالثون39039ميساء سلوم55147
0نازك حنيظل56104
ناجحفقط سبعون343670نجوى العلواني57132
ناجحفقط اربعة وتسعون395594نهيده قراجه5890
ناجحفقط تسعة وثمانون395089نورشان قحيص59161
ناجحفقط اثنان و سبعون343872نوفه الرحال6017
ناجحفقط سبعة وثمانون384987هبة الكرم61111
ناجحفقط ستون283260هدى جوهر62138
فاطمة بخاري63131

راسبفقط ثالثون30030توفيق الحسن33
راسبفقط عشرون20غ20عماد زيون134
ناجحفقط ستة وستون303666ماهر جادو63

راسبفقط خمسة وخمسون352055علي قبش64

فقط ستة و خمسونكتابة56

50%

أعضاء  لجنة الرصد

عضوعضو 
محمد العبد هلل.م

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

رئيساًأمين السرعضو
يوسف دعبول.ملمى السبع.مرباب فاضلفاتن عزوز

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 
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نصر القاسم.د.أ

ً رئيسا
يوسف دعبول.م


