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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راضبفقط خوطت وخوطىى154055أحمد السطوف1199

راضبفقط ثالثت واربعىى152843ابراهٌم للو الطوٌل2197

راضبفقط تطعت و ثالثىى152439احمد الطٌار3174

راضبفقط ضبعت وثالثىى181937احمد امصدر4160

راضبفقط خوطت وثالثىى152035انس ضمان5191

راضبخوطت عشرة فقط15غ15اٌلً قاموع6212

راضبثواًيت عشرة فقط18غ18حمزة الشعار7210

راضبفقط ضتت وثالثىى181836سعد الدٌن ابو علو8182

راضبفقط خوطىى203050صالح الرمضان9157

راضبفقط اثٌاى و اربعىى172542طه الحمٌدي10161

راضبفقط وادذ وعشروى15621طونً ترك11155

راضبخوطت عشرة فقط15غ15عباده مختار12188

ًاجخفقط ثالثت و ضتىى224163عبد االله ابو سمره13179

راضبضبعت عشرة فقط17غ17عبد الحمٌد الحمد14187

راضبفقط اثٌاى وخوطىى183452عبد هللا بكري غنامه15196

راضبفقط اثٌاى و ثالثىى191332عبد الهادي العمر المسعود16180

راضبفقط وادذ وثالثىى151631عبد الهادي موصل17170ً

راضبفقط اربعت و اربعىى152944عبٌدة موصل18159ً

درهاى7عبٌده الزعب19189ً

راضبفقط ثواًيت و اربعىى153348عبٌده زٌدان20208

حرمان4عماد الحسن21175

راضبفقط ضتت و خوطىى154156عمار بكري غنامه22211

ًاجخفقط ثواًيت و ثواًىى276188عمر الحمود23184

ًاجخفقط ثالثت وضبعىى155873فاروق دٌب24165

راضبفقط اربعت و اربعىى202444لبنى الضاهر25173

حرمان7مؤٌد اسعد الطالب26190

راضبفقط ثالثت وخوطىى163753محمد االحمد27169
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راضبفقط ثواًيت و اربعىى163248محمد رامً سلوم28167

راضبفقط خوطىى203050محمد زٌنو29183

راضبتطعت عشر فقط15419محمد شٌحان30198

راضبضبعت عشرة فقط17غ17محمد مكاوي31176

راضبفقط تطعت وعشروى171229محمد نصر بارودي32192

راضبفقط ضبعت و خوطىى183957محمود السفر33194

راضبفقط ضتت واربعىى153146محمود عزازي34158

راضبثواًيت عشرة فقط18غ18مسلم ادرٌس35209

راضبفقط وادذ وعشروى15621ٌوسف عربش36204

اٌقافسعٌد العٌان37206

اٌقاففؤاد السلٌمان38156

راضبثواًيت عشرة فقط18غ18أضاهت الخياط39145

راضبفقط اربعىى202040ادوذ الٌىفي4075

راضبفقط ثالثت وثالثىى191433أدوذ لطىف41114

راضبفقط تطعت وخوطىى154459أضاهت بارودي4274

راضبفقط ثواًيت وثالثىى241438أهجذ كف الغسال4376

راضبتطعت عشر فقط15419أهيي علىاًي44116

راضبتطعت عشر فقط19غ19أًص الوعراوي4594

راضبفقط ثواًيت وعشروى28غ28أًص تاج الذيي4666

راضبفقط وادذ وعشروى19221أيوي الطيار47132

راضبتطعت عشر فقط19غ19آهٌت األدوذ48144

راضبخوطت عشرة فقط15غ15دوسة الجويت4993

راضبفقط اربعت وعشروى141024دوسة الصبىح5026

راضبفقط عشروى20غ20خالذ رضالى51109

ايقافدرغام فرًطيص52130

راضبفقط خوطت وثالثىى171835راتب عتال5385

راضبتطعت عشر فقط19غ19ضعيذ عباش54136

راضبفقط خوطت واربعىى162945شهن ربىع55127

ًاجخفقط خوطت و ضتىى155065طارق دلت5679

راضبثواًيت عشرة فقط18غ18طارق عجاق5789
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راضبفقط عشروى16420طلذت غسال58112

ًاجخفقط ضبعت وضتىى155267طه البٌاث59133

راضبفقط ثالثت وعشروى15823عبذ الالله عرواًي6099

راضبفقط ضتت وثالثىى191736عبذ الردوي زعتيٌي615

راضبفقط ثالثت وثالثىى122133عبذ هللا الذسواًي6290

راضبثواًيت عشرة فقط18غ18عذًاى البكري6383

راضبفقط وادذ وعشروى21غ21عذًاى طربيي6457

راضبفقط ضتت وعشروى20626عور الشذٌت65101

راضبفقط خوطت وعشروى17825فراش البارودي66121

راضبفقط اربعت وعشروى18624فرح الرزق67103

راضبضتت عشر فقط16غ16لجيي الشيخ دالق6858

ًاجخفقط وادذ وضتىى194261لؤي قرواًي الخطيب69115

راضبفقط اربعت و اربعىى261844هذوذ الوذوذ7047

راضبفقط ثالثىى121830هذوذ ضعيذ الىاوي71134

اٌقافهذوذ ضلطاى7295

راضبأربعت عشرة فقط14غ14هذوذ هراد الجابر73118

راضبفقط ضتت وثالثىى171936هذوذ ًىر باظى74107

راضبفقط عشروى20غ20هذوىد العثواى75125

راضبفقط ضتت واربعىى232346ًاصر الذطيي764

راضبفقط اربعت و اربعىى123244هعار الخراز77142

راضباثٌتا عشرة فقط12غ12ًىر الذيي هعطي7811

راضبفقط عشروى16420هادي طٌيش79135

حرمان8ياًا أدوذ8082

راضبفقط ثالثت وثالثىى191433يىًص زيذاى81100

راضبفقط اربعت وعشروى24غ24عور خوىضيت8231

راضبفقط عشروى20غ20صفوان المصري83151

راضبضبعت عشرة فقط17غ17منذر زمزم84151

حرمانمحمد العبود85186

فقط ثالثة وخمسونكتابة53

أعضاء  لجنة الرصد

عدد المتقدمٌن

%11نسبة النجاح
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  رئٌس اللجنة   أمٌن السرعضوعضوعضو 

طلة دندشلً.    ملمى عقده.مهناء حاج علًمجدي الثلثرنا الجرف

مصدق عمٌد الكلٌة التطبٌقٌة

نصر القاسم.د.أ


