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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

 راسبفقط ستة و خمسون263056أسامه الجاسم1270
 ناجحفقط ثالثة وثمانون335083أسيد األحمدتي2277
 ناجحفقط اربعة وتسعون375794آالء التركاوي3272
 ناجحفقط ثالثة وثمانون295483أمير الجميه4304
 ناجحفقط سبعة وسبعون344377انس خليل5298
 راسبفقط عشرون20غ20بالل الشيخ احمد6265
 راسبفقط اثنان و اربعون241842حمزة المنصور7266
 ناجحفقط خمسة و ستون254065حمزه القاسم8287
 ناجحفقط تسعة وثمانون335689حمود الدامس9311
 ناجحفقط ثمانون265480خليل الخليل10312
 ناجحفقط سبعة وثمانون325587دياال علي باشا11273
 ناجحفقط سبعون363470رضوان السلوم12282
 راسبفقط ثمانية و خمسون312758سامر حصني13283
 ناجحفقط واحد وستون352661سامي نجار14271
 ناجحفقط ستة وثمانون285886شذا الرجب15297
 ناجحفقط ثالثة وثمانون364783عبد االله الشمالي17296
 ناجحفقط ثالثة و تسعون355893عبد الحكيم مغمومه18303
 ناجحفقط ثمانون334780عبد الرحمن المسدي19301
 ناجحفقط واحد وثمانون334881عبد الرحمن النحاس20305
 ناجحفقط ثمانون265480عبد الرحمن الهبيان21319
 ناجحفقط واحد وثمانون315081عبد الرحمن عدي22284
 ناجحفقط ستة وسبعون334376عبد الرحمن كوجان23302
 ناجحفقط اربعة وسبعون264874عبد الكريم الخطيب24300
 ناجحفقط واحد وسبعون294271عبد هللا الحسن25276
 ناجحفقط اربعة وستون293564عبد هللا باظو26267
حرمانصفر فقط00علي رمضان27280
 ناجحفقط سبعة وستون244367عيسى الخطاب28279
 ناجحفقط سبعون313970فرح سنقر29281
 ناجحفقط تسعة وثمانون375289محمد المصري31314
 ناجحفقط اربعة وسبعون353974محمد حايك32307
 ناجحفقط سبعة وستون313667محمد حسام حاتم33299
 ناجحفقط سبعة وثمانون345387محمد طارق قطيط بكور34264
 راسبفقط واحد وثالثون31غ31محمد عمر وزير35269
 ناجحفقط سبعة وستون283967محمود الرحمون36286
 ناجحفقط اثنان وستون303262محمود عنجاري37288
 راسبفقط ستة و خمسون371956مرح الحزواني38291
 راسبفقط اثنان و اربعون321042مصطفى السعود39292
 ناجحفقط اربعة وسبعون324274معاذ يوسفان40285

  ( 1صيانة الحاسوب  )عالمات مقرر 
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2017-2016العام الدراسي – الفصل الثاني – قسم تقنيات الحاسوب - السنة األولى

اسم الطالب الرقم الجامعي م
العالمة

مالحظات النتيجة
 ناجحفقط ثالثة وسبعون334073معتز البكور41274
 ناجحفقط ستة وثمانون345286ملك بوظان42293
 ناجحفقط ثمانية و ستون323668منير العيد43278
 ناجحفقط تسعون365490نزار حلبية44308
 ناجحفقط اربعة وثمانون335184نور الهدى نمره45290
حرمانصفر فقط00هبه جمعه46324
 راسبفقط اربعة وخمسون282654وليد الفارس47275
 ناجحفقط تسعة و ستون313869ياسين اشرفي48318
 ناجحفقط خمسة وثمانون355085يامن الملي49309
حرمانصفر فقط00يوسف الناصر50289
 ناجحفقط ستة وستون273966يونس نور الدين51268
ايقافعبد الحكيم الياسين52321
ايقافعثمان األصفر53294
ايقافعمرو الحريري54237
ايقافمحمد حنيظل55310
ايقافمحمود العيد56306
 ناجحفقط اثنان و سبعون333972بالل بنكه العدس57
حرمانراسبصفر فقط00أكرم السلوم58
 ناجحفقط تسعة و ستون303969عبد االله الشامان59
حرمانصفر فقط00فادي خشيفي60

 ناجحفقط اثنان وتسعون355792أنس الجزار61
 راسبفقط خمسون242650قصي زعتيني217
 راسبفقط ثمانية وعشرون28غ28عماد النجار94

فقط ثمانية و اربعونكتابة48عدد المتقدمين

85.41%

أعضاء  لجنة الرصد

رئيساًعضوعضوعضو 

يوسف دعبول.مرباب فاضل

عميد الكلية التطبيقيةمصدق

نصر القاسم.د.أ

أمين السر

لمى السبع.ممحمد العبد هلل.مفاتن عزوز

نسبة النجاح 
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