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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

راسبفقط تسعة و اربعون292049أحمد السطوف1199

ناجحفقط ستون233760أحمد المحمد2193

ناجحفقط اربعة وسبعون344074آالء اللبابٌدي3162

ناجحفقط ستة وسبعون383876أنس الزٌن4177

ناجحفقط ثالثة وثمانون434083أنس العز الدٌن5172

راسبفقط سبعة و خمسون302757ابراهٌم الحسٌن6185

راسبفقط واحد وثالثون31غ31ابراهٌم للو الطوٌل7197

راسبفقط ثمانية وثالثون201838احمد الطٌار8174

ناجحفقط ستة وسبعون413576احمد امصدر9160

ناجحفقط اربعة وثمانون414384اسامه الحاج خلٌل10171

راسبفقط اثنان وعشرون22غ22انس ضمان11191

حرماناٌلً قاموع12212

ناجحفقط اثنان وستون303262حمزة الشعار13210

راسبفقط تسعة و اربعون321749رٌم خالد14181

ناجحفقط سبعون333770زٌاد الغنم15207

ناجحفقط واحد وسبعون383371سعد الدٌن ابو علو16182

راسبفقط خمسون232750سعٌد شحٌمه17201

ناجحفقط ثمانية وسبعون374178شٌماء سالمه18178

راسبفقط واحد و اربعون251641صالح الرمضان19157

ناجحفقط ستون332760طه الحمٌدي20161

راسبفقط عشرون20020طونً ترك21155

ناجحفقط واحد وثمانون443781عباده مختار22188

ناجحفقط ثمانون394180عبد االله ابو سمره23179

راسبفقط عشرون20020عبد البدٌع اجلٌق24203

ناجحفقط ثالثة وسبعون363773عبد الحمٌد الحمد25187

ناجحفقط خمسة و ستون353065عبد هللا بكري 26196
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راسبفقط ثالثة وخمسون242953عبد المجٌد كزكز27202

ناجحفقط واحد وثمانون433881عبد الهادي العمر المسعود28180

ناجحفقط ثمانية وسبعون433578عبد الهادي 29170

ناجحفقط اثنان وستون332962عبٌدة موصل30159ً

راسبفقط ستة و خمسون342256عبٌده الزعب31189ً

ناجحفقط ثمانية وسبعون423678عبٌده زٌدان32208

حرمانعماد الحسن33175

ناجحفقط سبعون373370عمار السعٌد34205

ناجحفقط ستة وسبعون334376عمار بكري غنامه35211

راسبفقط ستة واربعون321446عمر الحمود36184

ناجحفقط ثمانون394180فاروق دٌب38165

ناجحفقط سبعون304070لبنى الضاهر39173

راسبفقط عشرون20غ20مؤٌد اسعد الطالب40190

ناجحفقط اربعة وسبعون353974محمد اباظ41195

ناجحفقط اثنان وثمانون414182محمد االحمد42169

ناجحفقط واحد وتسعون464591محمد المنصور43168

ناجحفقط اثنان و سبعون403272محمد رامً سلوم44167

ناجحفقط ستة وسبعون383876محمد زٌنو45183

راسبست فقط6غ6محمد شٌحان46198

راسبخمس فقط5غ5محمد مكاوي47176

ناجحفقط ثمانون404080محمد نصر 48192

ناجحفقط سبعة وستون363167محمود الحموده49200

ناجحفقط ثالثة وسبعون363773محمود السفر50194

ناجحفقط واحد وستون362561محمود عزازي51158

ناجحفقط خمسة وتسعون474895مسلم ادرٌس52209

ناجحفقط سبعة وسبعون334477مها األحمد53166

ناجحفقط سبعة وسبعون364177نادٌا الشٌخ عل54153ً

ناجحفقط تسعة و ستون363369نور وداح55163

ناجحفقط سبعون333770ٌوسف عربش56204

ناجحفقط ثالثة وسبعون373673ٌونس ارحٌم57164
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اٌقافراسبسعٌد العٌان58206

حرمانفؤاد السلٌمان59156

راسبفقط اربعة وخمسون302454أٌمن الطٌار60132

راسبفقط عشرون20غ20آمنه األحمد61144

راسبفقط اثنان وعشرون22غ22طارق عجاق6289

ناجحفقط اربعة وستون352964طلحه غزال63112
ناجحفقط ستون303060عدنان البكري

حرمانمحمد تركً 64146

راسبفقط ثمانية و اربعون222648محمد سعٌد الواوي65134

راسبفقط سبعة وعشرون27غ27محمد نور باظو66107

راسبفقط اثنان وعشرون22غ22هادي طنٌش67135

 حلرمانٌانا أحمد6882

راسبفقط ثالثة واربعون232043حمزة الصبوح6926

راسبفقط اربعة وثالثون34غ34عبد الرحمن 705

ناجحفقط ستون283260قمر سلوم7114

راسبفقط ثمانية وعشرون28غ28مصطفى غٌبور72216
ناجحفقط اثنان وثمانون364682منال دهلل73213
راسبفقط ثمانية و اربعون202848ٌونس زٌدان74

فقط سبعة و خمسونكتابة57

أعضاء  لجنة الرصد

     رئٌس اللجنةأمٌن السرعضوعضوعضو 

طلة دندشلً.    ملمى عقده.مهناء حاج علًمجدي الثلثرنا الجرف

عدد المتقدمٌن

نسبة النجاح

مصدق عمٌد الكلٌة التطبٌقٌة

نصر القاسم.د.أ

74%
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