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 اثنتا عشرة فقط6612ابراهٌم السقا1240

 أحدى عشرة فقط6511ابراهٌم رحال2228

 أحدى عشرة فقط8311احمد الجاحد3264

 عشر فقط8210احمد عرفات4231

 عشر فقط8210امٌر الزٌن5258

 تسع فقط909أحمد النٌش6261

 أحدى عشرة فقط5611أحمد عاص7248ً

حرمانصفر فقط0غ0بتول قٌطاظ8235

 ثمانيت عشرة فقط12618بشٌر طباع9268

 أربعت عشرة فقط10414بهاء الدٌن الخطٌب10244

 ثمانيت عشرة فقط12618جمال شٌخ فارس11230

 أحدى عشرة فقط6511جورج شبل12252ً

حرمانثالث فقط3غ3حبٌب بلجوس13266

 ثمان فقط628حسام عبدالمولى الزعب14242ً

حرمانصفر فقط0غ0حمزة العبد المحسن15271

حرمانصفر فقط0غ0خالد الخالدون16272

 تسع فقط549دانٌال جزعه17239

 تسعت عشر فقط12719دعاء رقٌة18236

رامً االحمد19245

 ثالثت عشرة فقط12113رامً دره20250

 أربعت عشرة فقط12214رٌما االورفه ل21227ً

 ثالثت عشرة فقط9413سعٌد العٌان22206

حرمانصفر فقط0غ0سلٌمان إبراهٌم23270

 خمست عشرة فقط8715سلٌمان فالحة24257

 عشر فقط5510سلٌمان موصل25255ً

 تسعت عشر فقط12719شذى كعٌد26233

 تسع فقط639طه عمر27218

 ثمان فقط538عاصم قاسم28226
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 تسع فقط549عبد الباسط النعسان29224

 تسع فقط639عبد الرحمن الشحاده30241

 ثمان فقط538عبد العزٌز الخضر31251

 فقط عشرون12820عبد العزٌز عتٌق32254

حرمانصفر فقط0 غ0عبد هللا فاكه33253

 أحدى عشرة فقط5611عبد الهادي العبد34221

 تسع فقط729عبدهللا الجاحد35265

 أحدى عشرة فقط6511علً كلثوم36223

 ثمان فقط808غالب شعبان37217

 ثمانيت عشرة فقط11718غزوان النشار38260

 ثمانيت عشرة فقط11718فؤاد السلٌمان39156

 أحدى عشرة فقط6511محمد الحمدوش40222

 اثنتا عشرة فقط7512محمد الحٌط41259

 اثنتا عشرة فقط9312محمد الحٌلونه42263

 ثمانيت عشرة فقط11718محمد دٌبان43229

 أحدى عشرة فقط6511محمد عساف44220

 سبعت عشرة فقط9817محمد لٌث الحمدان45249

 عشر فقط5510محمد مهدي مصري46267

 عشر فقط4610محمد نور االخرس47225

 عشر فقط4610محمد ٌاسٌن دال48269ً

 اثنتا عشرة فقط4812معتز الهنداوي49262

 عشر فقط8210مهند المصطفى50234

 تسعت عشر فقط12719نور الخلٌف51238

 ثالثت عشرة فقط7613نور الدٌن المحمد52

ثمان فقط8غ8سلٌمان طوفان53

 سبعت عشرة فقط12517نوران القلفة54256

 تسعت عشر فقط12719هبة المحمد55237

 سبعت عشرة فقط12517هدٌل سلٌمان56219

 فقط عشرون12820وداد ابو حسن57232

حرمانصفر فقط0غ0محمد حاطوم58279

ٌزن الشرع58273

 ثمان فقط808عماد الحسن59175

حرمانصفر فقط00ٌزن قنبر60277

عميد الكلية التطبيقيةرئيس القسم مدرسو المقرر
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