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حرمان0أحمد أمين العبيد1181
ناجحفقط ثالثة وثمانون364783أحمد حمدان2227
راسبفقط واحد وخمسون292251أحمد سفاف3211
ناجحفقط ثمانون354580أريج مرقا4244
راسبفقط تسعة وخمسون273259آالء الجمال5235
ناجحفقط سبعة وستون343367آالء الزعبي6185
راسبفقط اربعة وعشرون22224أمجد الخطيب7243
راسبفقط اربعة وعشرون24غ24ازهر اللبابيدي8234
ناجحفقط ثالثة وسبعون304373اسراء عمرة9252
ناجحفقط اثنان وستون313162اسالم الخطيب10191
راسبفقط ثالثون201030اماني ذكرى11253
ناجحفقط سبعون353570انس عباره12183
ناجحفقط ستة وستون313566ايمان الخطيب13204
ناجحفقط سبعة وسبعون354277ايناس الشيخ طه14240
ناجحفقط ثالثة و ستون303363بتول الفارس تركاوي15216
ناجحفقط سبعة وثمانون384987بتول جبارو16229
راسبفقط اربعة وخمسون292554بيان الباشوري17328
ناجحفقط ثالثة وسبعون363773دعاء برازي18194
ناجحفقط سبعة وثمانون365187راما بركات19210
راسبفقط ثالثة وعشرون20323رامي قيمر20213
ناجحفقط اربعة وسبعون363874روان أزهر21198
راسبفقط سبعة واربعون291847روال السقا22250
راسبفقط واحد وعشرون21غ21رياض كف الغزال23207
ناجحفقط سبعة وسبعون324577ريمة المصري24200
راسبفقط خمسون222850سليمان محفوض25190
راسبفقط اربعة وعشرون20424شعيب الحلبي26189
ناجحفقط ثالثة و تسعون395493شيماء زقزوق27192
راسبفقط اربعة وثالثون201434ضياء الخالد28208
راسبفقط اربعة وثالثون221234عبد الرحمن الزنابيلي29169
ناجحفقط تسعة و ستون333669عبد السالم زعبيه داحول30226
راسبفقط خمسون252550عبد الكريم الساكت31205
راسبفقط سبعة و خمسون292857عبد هللا صليعي32224
ناجحفقط ستة وستون343266عبد المؤمن سفاف33206
ناجحفقط خمسة وثمانون355085عرفه لطفي34199
راسبفقط خمسة واربعون242145عصام المصري35225
حرمان0علي بيزوك36317
راسبفقط واحد وعشرون21021عمر ترك37162
راسبفقط اربعة وثالثون241034عمر مخلالتي38222
ناجحفقط واحد وستون313061غدير قزلباش39196
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مالحظات النتيجة
ناجحفقط خمسة وسبعون314475فاطمة قشاش40212
ناجحفقط تسعون375390فرح خير هللا41231
ناجحفقط ستة وتسعون385896قصي الشرتح42214
ناجحفقط خمسة و ستون283765ماجده الفرح43323
راسبفقط سبعة و خمسون243357ماهر بردان44195
راسبفقط خمسون262450محاسن كف الغزال45184
راسبفقط ستة وعشرون26غ26محمد االحمد االبراهيم46320
ناجحفقط اربعة وسبعون334174محمد الدرع47209
راسبفقط خمسة وعشرون25غ25محمد انور المصري48202
راسبفقط تسعة وعشرون20929محمد اياد المدهلل49233
راسبفقط ثالثة وخمسون223153محمد حمشو أحمد50219
راسبفقط عشرون20غ20محمد خطاب51186
ناجحفقط خمسة وتسعون395695محمد سعيد الحداد52182
راسبفقط اربعة وثالثون201434محمد صهيب اليوسف53223
ناجحفقط ثالثة و ستون323163محمد عباس54315
راسبفقط ثالثة وثالثون221133محمد عدي55179
راسبفقط ثمانية وعشرون23528محمد فايز شاكر56230
راسبفقط ثالثة وعشرون23023محمد فران57245
راسبفقط ثمانية وعشرون22628محمد ناجي المراد58327
راسبفقط اربعة وعشرون24024محمد نور األصفر59326
راسبفقط واحد وعشرون21021محمد نور حاتم60248
ايقافمحمد نور عطار61180
راسبفقط خمسة واربعون291645محمد ياسر موسي62247
راسبفقط ثالثة وخمسون292453محمود القطمة63238
ناجحفقط ثمانية وسبعون374178محمود الالذقاني64241
راسبفقط ثالثة وثالثون211233محمود ضبعان65316
راسبفقط سبعة و خمسون302757محمود غناج66203
راسبفقط تسعة وعشرون20929محي الدين النجار67228
ناجحفقط اربعة وتسعون375794مريم الحاج سليمان68193
ناجحفقط ثالثة وثمانون364783نهلة مصري69187
ناجحفقط ثمانية و ثمانون365288نور الكردي70188
راسبفقط ثالثون21930هشام االسعد71239
راسبفقط اربعة وخمسون282654وائل الحكيم72322
حرمان0يوسف قالويز73251
ايقافرزان البيريني74325
ايقافمحمد قلفة7566
ايقافملهم غزي7684
ايقافهيثم الشواف7795
راسبفقط اثنان و اربعون222042محمد بنغالي78
راسبفقط ثمانية و خمسون233558عبد هللا البكور79
راسبفقط ثالثة وعشرون23023ابراهيم الطه80
راسبفقط خمسة واربعون281745حمزة الشمطية81
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راسبفقط ثالثة وعشرون23غ23أمير السيد82
راسبفقط ثالثة وعشرون23غ23محمد معتصم المدهلل83
ناجحفقط اثنان وستون253762اياد العظم84
راسبفقط اربعون231740عبد العزيز مشعل85
راسبفقط اثنان وعشرون22غ22عبد هللا رحال86
راسبفقط ثمانية و اربعون242448عماد نجار87
راسبفقط ثالثة وعشرون23غ23أحمد طه دعاس88
حرمان0أسامة الشبيب89
راسبفقط عشرون20غ20مصعب بكور90
راسبفقط خمسة واربعون252045عبد الرزاق عرفة91
راسبفقط خمسة وخمسون243155عبد هللا صطيف92
ناجحفقط خمسة وتسعون385795زهرة عساف93
ناجحفقط ثمانون334780حفصة الحلو94
راسبفقط ثالثون30غ30جيهان الدريعي95
راسبفقط اربعون162440الياس دالل96105
ايقاف20عيسى جرجس9783
راسبفقط خمسة واربعون212445محفوض بيطار98163
راسبفقط اربعة و اربعون251944بالل خيارة99249
راسبستة عشر فقط16غ16جميل النجار100143
راسبستة عشر فقط16غ16حبيب أصبح101106
راسبفقط واحد وثالثون161531حسين قرمة10286
راسبفقط عشرون20غ20حمزة كرماج103166
راسبفقط خمسون203050حنان شاطوحي10487
راسبفقط خمسة واربعون202545زياد فالحة105129
راسبفقط ثالثة واربعون251843محمد البكور106100
راسبفقط خمسون262450محمد الملحم107110
راسبفقط ثمانية و اربعون222648محمد شادي حجازي108127
راسبفقط واحد و اربعون231841منيرة شاكر109142
راسبستة عشر فقط16غ16سامي دعدوع11025
راسبفقط اربعة وعشرون24024محمد خير شيخ خالد11150
راسبفقط اربعة و اربعون242044أنس كركور11269
راسبستة عشر فقط16غ16مؤمن عجاجي11335
راسبفقط ثمانية وعشرون24428فخر الدين معطي11460

فقط تسعة وثمانونكتابة89

37%

أعضاء  لجنة الرصد

عضوعضو 
محمد العبد هلل.م يوسف دعبول.ملمى السبع.مرباب فاضلفاتن عزوز

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

رئيساًأمين السرعضو


