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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

ناجحفقط اربعت وسبعون225274أحمد الروم1120ً

ناجحفقط سبعون195170أحمد النوف275ً

ناجحفقط اثنان و سبعون145872أحمد بشلمون384ً

راسبفقط اثنان و ثالثون29332أسامة االحمد الٌوسف4137

ناجحفقط اربعت وسبعون185674أسامة بارودي574

ناجحفقط ثمانيت و ستون175168أمٌن علوان6116ً

ناجحفقط ستت وسبعون225476أنس المعراوي794

ناجحفقط ستون154560أنس تاج الدٌن866

ناجحفقط ثمانيت وسبعون205878أنس كرٌم987

حرماناسامه الخٌاط10145

ناجحفقط ستت وثمانون206686انس كمٌل11138

ناجحفقط اربعت وستون154964بسام مٌخائٌل1272

راسبفقط اثنان وخمسون193352بالل غزول13111

ناجحفقط تسعت وسبعون275279جمانه طرقج1492ً

ناجحفقط اثنان وثمانون176582حازم عبدهللا1597

ناجحفقط اربعت وسبعون185674حسام نزال العل16126ً

ناجحفقط واحد وسبعون244771حال محمد17106

ناجحفقط تسعت وسبعون225779حمزة الجمٌة1893

ناجحفقط تسعت و ستون165369خالد رسالن19109

راسبفقط ثمانيت و خمسون164258دالل مصري20140

ناجحفقط خمست وسبعون195675راتب عتال2185

ناجحفقط ثمانون206080روى القوجه22131

ناجحفقط ثالثت و ستون154863زاهد طنٌش23113

حرمانسعٌد عباس24136

ناجحفقط واحد وسبعون205171شهم ربوع25127

ناجحفقط خمست و ستون174865طارق دلة2679

ناجحفقط خمست وتسعون306595طلة شقق27117ً
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ناجحفقط اثنان و سبعون165672طه البنات28133

ناجحفقط سبعون175370عبد الرزاق عبد المنعم29104

راسبفقط خمست وخمسون203555عبد هللا الحزوان3090ً

راسبفقط ثمانيت و خمسون203858عبد هللا عنكوز31123

راسبفقط خمست واربعون162945عدنان خوري32105

راسبفقط تسعت و اربعون183149عمر الشحنه33101

ناجحفقط واحد وسبعون195271عٌسو خالد كردي34124

ناجحفقط ثمانيت و ثمانون276188فاطمه االسد35148

ناجحفقط سبعت وستون165167فراس البارودي36121

ناجحفقط تسعت و ستون204969فرح الرزق37103

حرمانقاسم الحج3880ً

ناجحفقط ثمانيت و ستون165268لؤي قروانً الخطٌب39115

راسبفقط اثنان وخمسون153752لجٌن الشٌخ حالق4058

ناجحفقط سبعت وثمانون246387مأمون كبٌس4196ً

راسبفقط ثمانيت و اربعون143448مارٌو عفور4291

ناجحفقط سبعون205070محمد العبود43186

ناجحفقط ستت وسبعون185876محمد مهدي لطف4498ً

ناجحفقط تسعت وسبعون196079محمد نور باظو45107

ناجحفقط تسعون286290محمود االسعد46214

ناجحفقط سبعت وسبعون205777محمود العثمان47125

راسبفقط ثمانيت و اربعون192948مرح سقر48150

حرمانمصطفى غٌبور49216

راسبفقط تسعت وخمسون154459معاذ الخراز50142

ناجحفقط سبعت وثمانون256287معاوٌه خضر51215

ناجحفقط ستت وسبعون255176منال دهلل52213

ناجحفقط خمست وتسعون286795نهى حنا53139

ناجحفقط ثالثت و تسعون296493نور حربه54143

ناجحفقط واحد وتسعون286391وسام خلوف55102

ايقافدرغام فرنسٌس56130

ايقافمحمد سلطان5795
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ناجحفقط ستون213960أمجد كف الغزال5876

راسبفقط سبعت وثالثون122537جمعة الجابر5940

راسبفقط سبعت و خمسون213657حمودي كنعان6013

راسبفقط خمست وخمسون144155سامً زرزور6122

ناجحفقط اربعت وستون154964عدنان دهٌمش6212

حرمانعدنان طربٌن6357

ناجحفقط ثالثت و ستون214263عمر خموسٌة6431

راسبفقط اربعت وخمسون153954عمر وكاع6542

ناجحفقط ثالثت وسبعون175673فارس الفالح6677

ناجحفقط اربعت وستون224264قمر سلوم6714

راسبفقط اثنان وخمسون153752محمد المحمد6847

راسبخمست عشرة فقط15غ15محمد بظ69128

راسبفقط اربعت وخمسون223254محمد دوٌك706

راسبفقط خمسون153550منذر زمزم7129

ناجحفقط سبعون244670نور الدٌن معط7211ً

ناجحفقط خمست و ستون204565زهور غالٌٌن73147ً

راسبأربعت عشرة فقط14غ14ناصر
الحسين744

راسباثنتا عشرة فقط12غ12رنيم
األفيوني7524

فقط
خمسة
و
ستونكتابة65


لجنة
الرصد
أعضاء


رئيس
اللجنةأمين
السرعضوعضوعضو 





طلة دندشلً.    ملمى عقده.مهناء حاج علًمجدي الثلثرنا الجرف

عدد
المتقدمين


نسبة
النجاح








مصدق
عميد
الكلية
التطبيقية

نصر
القاسم.د.أ

70.70%
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