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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

ناجحفقط واحد وستون6161-أحمد السطوف1199

ناجحفقط واحد وستون6161-أحمد المحمد2193

راسبفقط ستت وثالثون3636-أنس الزين4177

ناجحفقط ستون6060-ابراهيم الحسين6185

راسبفقط خمست وثالثون3535-ابراهيم للو الطويل7197

ناجحفقط ستون6060-احمد الطيار8174

راسبفقط اربعون4040-احمد امصدر9160

راسبفقط اثنان و ثالثون3232-اسامه الحاج خليل10171

ناجحفقط خمست وسبعون7575-انس ضمان11191

راسبصفر فقط0غ-ايلي قاموع12212

ناجحفقط ستون6060-حمزة الشعار13210

ناجحفقط ثمانيت وسبعون7878-ريم خالد14181

ناجحفقط ستون6060-زياد الغنم15207

راسبثالثت عشرة فقط1313-سعد الدين ابو علو16182

ناجحفقط ثالثت وسبعون7373-صالح الرمضان19157

ناجحفقط ثمانيت و ستون6868-طه الحميدي20161

راسبأحدى عشرة فقط1111طوني ترك21155

ناجحفقط واحد وستون6161-عباده مختار22188

ناجحفقط تسعت و ستون6969-عبد االله ابو سمره23179

ناجحفقط سبعت وستون6767-عبد البديع اجليق24203

ناجحفقط ستون6060-عبد هللا بكري غنامه26196

راسبفقط سبعت وعشرون2727-عبد المجيد كزكز27202

راسبفقط ثالثت وثالثون3333-عبد الهادي العمر المسعود28180

ناجحفقط ستون6060-عبد الهادي موصلي29170

ناجحفقط اربعت وستون6464-عبيدة موصلي30159

راسبعشر فقط1010-عبيده الزعبي31189

راسبصفر فقط0غ-عماد الحسن33175

ناجحفقط ستون6060-عمر الحمود36184
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ناجحفقط ثالثت وسبعون7373-فاروق ديب37165

ناجحفقط ثالثت وسبعون7373-مؤيد اسعد الطالب39190

ناجحفقط ستون6060-محمد االحمد41169

ناجحفقط اربعت وسبعون7474-محمد رامي سلوم43167

ناجحفقط ستون6060-محمد زينو44183

راسبفقط ستت وثالثون3636-محمد شيحان45198

راسبصفر فقط0غ-محمد مكاوي46176

راسبفقط سبعت وثالثون3737-محمد نصر بارودي47192

راسبفقط اثنان و ثالثون3232-محمود السفر49194

ناجحفقط ثمانيت و ستون6868-مها األحمد52166

ناجحفقط اربعت وسبعون7474-ناديا الشيخ علي53153

راسبأربعت عشرة فقط1414-يوسف عربش55204

ناجحفقط ستون6060-يونس ارحيم56164

ايقافراسب-سعيد العيان57206

ايقافراسب-فؤاد السليمان58156

ناجحفقط واحد وسبعون7171-أحمد لطوف59114

راسبصفر فقط0غ-أنس المعراوي6094

راسبفقط اثنان وعشرون2222-عدنان البكري6283

ناجحفقط ستون6060-محمد تركي الكردي63146

راسبفقط عشرون2020-محمد سعيد الواوي64134

ناجحفقط ستون6060-مرح سقر66150

راسبصفر فقط0غ-مصطفى غيبور67216

ناجحفقط ستون6060-محمود االسعد68214

ناجحفقط ستون6060-منال دهلل69213

فقط خمسة واربعونكتابة45

أعضاء  لجنة الرصد

     رئيس اللجنةأمين السرعضوعضو 

طلة دندشلي.    ملمى عقده.ممجدي الثلثرنا الجرف

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

66.00%

عضو

هناء حاج علي
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