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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسبفقط عشرون20غ20أحمد أمين العبيد1181

ناجحفقط ستون124860أحمد حمدان2227

ناجحفقط اثنان وستون204262أحمد سفاف3211

ناجحفقط اثنان وثمانون136982أريج مرقا4244

راسبثمان فقط8غ8آالء الجمال5235

ناجحفقط خمسة وسبعون136275آالء الزعبي6185

راسبأحدى عشرة فقط11غ11أمجد الخطيب7243

ناجحفقط ستة وسبعون195776ازهر اللبابيدي8234

ناجحفقط ثمانية و ستون145468اسالم الخطيب9191

راسبفقط ثالثة وخمسون124153اماني ذكرى10253

راسبفقط اثنان وخمسون143852انس عباره11183

ناجحفقط اربعة وسبعون155974ايمان الخطيب12204

راسبفقط ستة و خمسون183856ايناس الشيخ طه13240

ناجحفقط ستون144660بتول الفارس تركاوي14216

ايقافبالل المصري15329

ناجحفقط خمسة وسبعون156075حفصة الحلو16201

راسبفقط ستة و خمسون94756رامي قيمر17213

راسبفقط اثنان وخمسون193352رياض كف الغزال18207

راسبفقط اربعة وخمسون104454سليمان محفوض19190

راسبفقط ثمانية وعشرون91928شعيب الحلبي20189

راسبأحدى عشرة فقط11غ11ضياء الخالد21208

راسبثمان فقط808عبد الرحمن الزنابيلي22169

راسبفقط اربعة و اربعون113344عبد السالم زعبيه داحول23226

راسبفقط اربعة وخمسون163854عبد الكريم الساكت24205

ناجحفقط ثمانية وسبعون146478عبد هللا صليعي25224

ناجحفقط ستة وسبعون166076عبد المؤمن سفاف26206

راسبفقط سبعة واربعون113647عصام المصري27225

راسبثمان فقط8غ8علي بيزوك28317
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راسبفقط اثنان وعشرون81422عمر ترك29162

راسبفقط خمسة وثالثون152035عمر مخلالتي30222

راسبتسع فقط9غ9غدير قزلباش31196

ناجحفقط خمسة و ستون194665قصي الشرتح32214

راسبفقط خمسة وخمسون183755ماجده الفرح33323

راسبفقط اربعة وثالثون122234ماهر بردان34195

راسبفقط تسعة و اربعون173249محاسن كف الغزال35184

راسبفقط ثالثون131730محمد االحمد االبراهيم36320

ناجحفقط اربعة وسبعون116374محمد الدرع37209

راسبفقط خمسون94150محمد انور المصري38202

راسبفقط خمسة وثالثون82735محمد اياد المدهلل39233

راسبفقط ثالثون161430محمد حمشو أحمد40219

ناجحفقط اثنان وستون174562محمد خطاب41186

راسبفقط سبعة واربعون83947محمد صهيب اليوسف42223

راسبفقط اربعة وعشرون131124محمد عدي43179

راسبفقط اثنان و اربعون142842محمد فايز شاكر44230

راسبفقط ستة وثالثون132336محمد فران45245

راسبفقط خمسة وعشرون141125محمد ناجي المراد46327

راسبفقط ثالثة وثالثون181533محمد نور األصفر47326

راسبفقط ثالثة وعشرون121123محمد نور حاتم48248

ايقاف15محمد نور عطار49180

راسبفقط واحد وثالثون131831محمد ياسر موسي50247

راسبستة عشر فقط8816محمود القطمة51238

راسبفقط اربعون83240محمود ضبعان52316

راسبفقط سبعة و خمسون124557محمود غناج53203

راسبفقط اربعة وخمسون84654محي الدين النجار54228

راسبفقط سبعة واربعون83947هشام االسعد55239

ناجحفقط اربعة وسبعون165874وائل الحكيم56322

ايقافرزان البيريني57325

ايقافمحمد قلفة5866
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اسم الطالب الرقم الجامعي م
العالمة

مالحظات النتيجة
ايقافملهم غزي5984

حرمانيوسف قالويز60251

ايقافعامر سعود61330

راسبفقط اربعة وثالثون122234ابراهيم الطه6243

راسبفقط سبعة وعشرون81927الياس دالل63105

راسبثالثة عشرة فقط13غ13أسامة الشبيب6438

راسبتسعة عشر فقط15419جميل النجار65143

راسبثمان فقط8غ8جيهان الدريعي66151

راسبفقط ثالثة وخمسون94453حمزة الشمطية67149

راسبأربعة عشرة فقط14غ14حنان شاطوحي6887

راسبعشر فقط10غ10عبد الصمد خليف6997

راسبتسعة عشر فقط10919عبد هللا رحال70160

راسباثنتا عشرة فقط12غ12علي قاسم7199

راسبعشر فقط10غ10عيسى جرجس7283

ناجحفقط سبعة وستون105767محمد نور بكور73123

راسبخمسة عشرة فقط15غ15مصعب بكور74128

راسبفقط ثمانية و خمسون134558عبد هللا صطيف75

راسبفقط عشرون20غ20زهرة عساف76

ناجحفقط سبعة وستون125567احمد طه دعاس77

فقط ستة و خمسونكتابة56

30%

أعضاء  لجنة الرصد

عضوعضو 
محمد العبد هلل.م

مصدق عميد الكلية التطبيقية

نصر القاسم.د.أ

رئيساًأمين السرعضو
يوسف دعبول.ملمى السبع.مرباب فاضل

عدد المتقدمين

نسبة النجاح 

فاتن عزوز
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