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المجموعالمجموع

كتابةرقماً

 أحدى عشرة فقط4711اٌه هللا السلقٌن1383ً

 عشر فقط6410أبً الحسن2360

 ثالثت عشرة فقط5813أالء خطٌب3333

 ثمان فقط628أمٌن خضور4355

 عشر فقط6410أنس الحمد5347

حرمانواحد فقط1غ1آرام عزوز6366

 ثمانيت عشرة فقط10818آالء ادرٌس7342

 ثمان فقط538آالء سفاف8362

 ثالثت عشرة فقط5813آٌات المصطفى جواد البن9353ً

 خمست عشرة فقط7815بٌان االعرج10369

 تسع فقط639تامر نبهان11354

 خمست عشرة فقط7815جمٌل عجاٌب12356

 ستت عشر فقط8816حال سوٌدان13374

 خمست عشرة فقط7815حنان حاج محمد14337

 خمست عشرة فقط7815دالل زامل15334

 خمست عشرة فقط7815ربا الصمودي16348

 أربعت عشرة فقط7714رزان السراج17396

 أحدى عشرة فقط5611رغد سفور18336

 خمست عشرة فقط7815رنٌم القعٌري19364

حرمانصفر فقط0غ0سامً نجار20271

 سبعت عشرة فقط9817سالم مراد21341

 ثالثت عشرة فقط9413سلٌمان اسد22389

 اثنتا عشرة فقط4812سلٌمان شموط23391

 عشر فقط5510سمر الالذقان24377ً

 تسع فقط459عبد الحمٌد الجندي25359

 عشر فقط5510عبد السالم النعسان26394

 ستت عشر فقط8816عبد الكرٌم زعتور27382

 فقط عشرون12820عبد المجٌد الجندي28358
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 تسع فقط639عبٌده الحزام29349

حرمانأربع فقط314عالء عبد العال30384

 تسعت عشر فقط11819عمر القدور31386

 أربعت عشرة فقط7714عمرو الحريري32237

 ثمانيت عشرة فقط10818فٌض هللا الخطٌب33344

 أحدى عشرة فقط7411كلٌم بٌطار34370

 أربعت عشرة فقط9514لٌن حبال35345

محمد التوٌري36361

 عشر فقط7310محمد المحمد37400

 ثالثت عشرة فقط8513محمد ربٌع األحدب38371

حرمانأربع فقط314محمد روحً البن39351ً

محمد صفوان جنباز40376

 أحدى عشرة فقط6511محمد طه الخطٌب41352

 ثمان فقط448محمد فراس السلقٌن42350ً

 ثالثت عشرة فقط7613محمد ٌمان سفاف43346

 سبعت عشرة فقط9817محمود الشحادي44397

 اثنتا عشرة فقط7512محمود سرحان45390

 أربعت عشرة فقط7714محً الدٌن رضوان46378

 أحدى عشرة فقط7411مخائٌل الدخنة47385

 تسعت عشر فقط12719مرام الحداد48373

 ثمان فقط628مشعل البلعاس49343ً

 سبعت عشرة فقط9817مالك بنوت50335

 أربعت عشرة فقط8614ملهم حسٌن51363ً

 ثمان فقط808موسى العساف52379

 ثالثت عشرة فقط6713مً شمال53357ً

 عشر فقط8210نضال مطر54338

 سبعت عشرة فقط9817نور المحمد55340

 ثمان فقط718نور الهدى االبراهٌم56368

 خمست عشرة فقط7815نور أبو حاتم57392

 سبعت عشرة فقط9817وصال حمد58393

 ستت عشر فقط10616ولٌد رسالن59381
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حرمانخمس فقط505ٌوسف المعروف60372

 تسع فقط459محمد أبو الخٌر60

محمود عثمان60

 أحدى عشرة فقط6511ٌوسف الناصر61289

 تسع فقط909خلٌل الخلٌل62313

 أربعت عشرة فقط9514عبد الكرٌم الخطٌب63300

 أحدى عشرة فقط6511عبدالرحمن الزنابٌل64169ً

حرمانصفر فقط0غ0زهرة عساف65331

رزان البٌرن66325ً

 ستت عشر فقط10616بالل المصري67329

 ستت عشر فقط10616عامر السعود68330

 أربعت عشرة فقط9514 احسان االعرج69401

حرمانأربع فقط4غ4 ايت علي منصور70395

حرمانأربع فقط4غ4 أحمد عبد اللطيف عرفت71380

حرمانأربع فقط4غ4حالأورفلي72365

حرمانأربع فقط4غ4 رهف الحسو73388

حرمانأربع فقط4غ4 النا الطرن74375

 عشر فقط7310 محمد أمجد جوانيه75378

 محمد جاسر76399

 فقط عشرون12820  نور يوسف  مصري رجب77398

رامز الخطيب .درامز الخطيب .دهالسفاف.م

اعادة عملي

رئيس القسم

1اٌقاف ف

ايقاف

عميد الكلية التطبيقية مدرسو المقرر
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