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كتابةرقماً

راضبفقط ثواًيت و اربعىى311748ابراهٌم للو الطوٌل1197

ًاجخفقط تطعت و ضتىى294069انس ضمان2191

راضبفقط وادد و اربعىى35641اٌلً قاموع3212

راضبفقط اربعت وخوطىى332154صالح الرمضان4157

راضبفقط ضبعت و خوطىى302757طه الحمٌدي5161

راضبفقط ثالثت وثالثىى27633طونً ترك6155

راضبفقط ثالثت وخوطىى322153عبٌدة موصل7159ً

راضبفقط ضبعت واربعىى331447عبٌده الزعب8189ً

راضبفقط ثواًيت وعشروى28غ28عماد الحسن9175

راضبفقط ضتت و خوطىى223456محمد االحمد10169

راضبفقط وادد و اربعىى291241محمد شٌحان11198

راضبفقط تطعت وعشروى29غ29محمد مكاوي12176

راضبفقط تطعت وخوطىى312859مها األحمد13166

اٌقافسعٌد العٌان14206

اٌقاففؤاد السلٌمان15156

درهاىاثٌتا عشرة فقط1212أدود لطىف16114

راضبفقط ثالثت وخوطىى252853أهيي علىاًي17116

راضبفقط تطعت و اربعىى232649أًص تاج الديي1866

راضبفقط اثٌاى و اربعىى172542آهٌت األدود19144

راضبفقط اربعىى162440دوسة الصبىح2026

راضبفقط اثٌاى و ثالثىى32غ32دوىدي كٌعاى2113

ًاجخفقط ثالثت و ضتىى352863راتب عتال2285

راضبفقط اثٌاى وعشروى22غ22ضعيد عباش23136

ًاجخفقط اثٌاى وضتىى342862شهن ربىع24127

راضبفقط عشروى20غ20طارق دلت2579

راضبتطعت عشر فقط19غ19طارق عجاق2689

 (مدخل الى البرمجة)عالمات مقرر 
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ًاجخفقط وادد وضتىى253661عبد الالله عرواًي2799

راضبتطعت عشر فقط19غ19عبد االقادر الوذوىد2886

راضبفقط ضتت وثالثىى30636عدًاى البكري2983

راضبفقط خوطت وعشروى25غ25عدًاى طربيي3057

راضبفقط اربعت وثالثىى201434عور وكاع3142

ًاجخفقط ثالثت و ضتىى303363قاضن الذجي3280

راضبفقط ثواًيت و اربعىى202848قور الطلىم3314

راضبفقط خوطت وثالثىى191635لجيي الشيخ دالق3458

راضبفقط عشروى20غ20هذود هراد الجابر35118

راضبفقط تطعت و اربعىى222749هادي طٌيش36135

راضبفقط اربعت و اربعىى311344ياًا أدود3782

راضبفقط تطعت و اربعىى232649يىًص زيداى38100

راضبفقط تطعت و اربعىى242549جوعت الجابر3940

راضبفقط تطعت و ثالثىى162339زيٌت فاعىر4067

راضبثواًيت عشرة فقط18غ18عوار التور البرازي4143

ًاجخفقط اثٌاى وضتىى253762غسل البابا4253

راضبفقط خوطىى311950هذود الوذود4374

راضبفقط ثواًيت وعشروى28غ28هذود بظ44128

فقط ثالثونكتابة30

أعضاء  لجنة الرصد

     رئيس اللجنةأمين السرعضوعضوعضو 

طلة دندشلي.    ملمى عقده.ممجدي الثلث

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

20%

هناء حاج علًرنا الجرف


